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לזיתןעמוס

אררעיםספרים,מוספים,

 Z,Y,Xהתפרצות

כתבי-עתשלושהשלמשהומוזרההתפרצות
 ,בתשריל·א'באבם'ביןאירעהחדשים
ואיןלראש-השנה,הביתחורבןביןכלומר
ישראליאפילואודווקא,יהודידברשום

משותפתהוא,נהפוךבהופעתם.מובהק

חזקה,פרנקופיליתנסיהאיזולשלושתם
והשפעההצרפתיתהתרבותהערצתכלומר
עליהם.הספקולטיביתחשיבתהשלניכרת
שלבפורמטחד-פעמית''רביעיה •הראשון
בן·משהבעריכת ,עיתוןעמודיארבעה

הוא •שמשואלימעיןשגיא ,שאול
חוברת •'המעורר'השניבעיקרו:'בולברדי'

אינםרםורדבירבעריכתעמודים 120בת

בברברמהמשום<הנתליםשווייצרוארז
צרפתשגרירותובחסותדווקא>הלונדוני
באופיו:'אקספרימנטלי'הוא •בישראל
מבריקכרוםניירעל·פלסטיקה' •השלישי
אריאלהבעריכתאמנותביצירותעשיר

בית·שלהחדשהסמינרובהוצאתאזולאי
'רדיקלי·הוא •אובסקורהקאמרההספר

במוצהר.

חד-פעמית''רביעיהשלהמערכתבדבר
בסורחחייבת"השירהכי ,מעיןשגיאכותב

היאשבוהצורניהכלאמןלהשתחררהרחוק
מחשבמסכירייטינג,שלבעידןמצויה.

אפוא,ייפלאלארב-חושיות,ואטרקציות
הצידה.נזנחובהםאשרוכלשהספרים
ולחפשלהתעוררצריכההרדומההמשוררות

לכיבושחדשותביטויואפשרויותדרכים
כילצייןמיותרמעיין.כותבמחדש",מעמדה
איןהחדש-ישןוהפורמטאלה,דבריםמלבד
החד·העמודיםבארבעתממשחדשדברשום

חלפיאברהםגםבהם<שמשתתפיםפעמיים
 ,ברנשטייןאוריוכןהגניזה><מןגלבעראמיו
פנינהאלקלעי·גוט,קרן ,גלובוזשמעון
מרקס>.וחן ,הפנואברהםעמית,

בניסוייםככולורובועוסק'המעורר'גם
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חידושיםגםהסתםמןשהיוצורניים,

לסופרברובומוקדשהגיליוןבשעתם.
 ) 1982 • 1936 (פרקז'ורז'יהודיהצרפתי

העורכים.לדעתבישראלמספיקמוכרשאינו
פרק,משלפרוזהקםעיעשרהבחוברת
משליצירותוכן ,עליומאמריםארבעה
 •ויןלויהודיתהופמןיואל ,לויפרימו
קטעמתוךפרקשללכתיבתודוגמההנה

'הדף·:הנקרא

 ..כותב"אני
 ..כותבאניכותב:אני
 " ..כותב"אניכותב:אני
כובתשאניכותבאני

וכיו"ב.

דף.עלמליםמשרטטאניכותב:אני
מתגבש,מתעצב,מתהווה,טקסטלאות.אות

מתאבן:מתקבע,

משורה

א

ו

ז

כ

ת

הלבן,הדףעלבקפידהדי
מובן,לומעניקההבתולי,החללאתמשחירה
כיוון,לומתווה
לשמאלמימין

מ

ל
מ

ע

ל
ה

ל

מ

ט

ה

הרבה,שםאיועכשיוכלום,שםהיהלאקודם
ומטה,מעלהישונברסימנים,נמהזאתובכל

וכןואחור".פניםושמאל,ימיווסוף,התחלה
הלאה.

 " OULIPO "חבורתעלבמאמרהשילובילנה
לספרותסדנהשלתיבות<ראשי

אליה,השתייךפרקשגםפוטנציאלית>
כעשרהשלחבורהזוחיתהכיאומרת

שהתכנסהומתמטיקאיםחוקריםסופרים,

השפהאלוהתייחסה-1960מהחלבפאריס
תוךהספרותית,ליצירהגלםחומרכאל

ובאילוציםמתמטיותבנוסחאותשימוש
מההשאלהאתחקרההשארביןפורמליים.

סתמיתהשראהבמקוםאםליצירהיקרה
שרירותיים,צורנייםכלליםאותהיחוללו
מסוימתבאותשימושללאכתיבהלמשל
 ,'העלמותבשםשלםרומןיש<לפרק

ביותרהשכיחה eהתנועהממנושנעדרת

במספרשימושתוךכתיבהבצרפתית>

למיניהםפאלינדרומיםוחיבורמוגדראותיות
לימיןמשמאלאותםלקרואשאפשר<שמפיסם

ועו.דוכדומה>לשמאלוימין
האסכולהשלהידועהבדרךהולך'פלסטיקה'
כתב-עתשהואואףהצרפתיתהביקורתית

טקסטיםעלרבדגשבוישאמנותלענייני
שלהם.הטיפוגרפיהעימודעלמזהפחותולא

למדיתמיםככתב-עתנקרא'המעורר'
הכיווניםלכלהנוריתהתופתלאשבהשוואה

בכללהאמנותכינראהב'פלסםיקה.'
 •'אומהספרותיותרהאחרונים,בעשורים

החשיבהשלהחניתחודנעשתההפילוסופיה,
ועדמדושןהמוקצנת,הרדיקליתוהעשיה
בחוברתביטוילידיבאשהדברכפיאורלאן,

מצוינתדוגמהבאמתהיאלמשל,אורלאן,זו.
לאואנוהדבריםהגיעוהיכןעדלהכיר
כילמדאנימאורהדסשלמרשימתהידענו.

צרפתית,פרפורמנסאמניתהיאאורלאן
בזמןבמהמעלמתבצעתאינהשאמנותה



"חייה,הואשלההפרפורמנסאלאגדר'מר
ב-מקיומה".ורגערגעבכלגופה,דמותה,

שלממושךבתהליךלפתוחהחליטה 1990
אלנשמתהגלגולשלתהליךמחדש""לידה
בעצמה.ותיצורתבחראותו 1אחרגוףתוך

באמצעותהתבצעמחדשהלידהתהליך
בגופהפלסטייםניתוחיםשבעהשלסידרה
מיועדניתוחכשכלבקפידה,שתועדושלה

עברהשנהבאותהממנה.אחרחלקלשנות
ובביאנלההראשוןרמנסו-פרפוחהניתאת

יםבבקבוקוהציגה 1992-ביסירבשל
שנשאבואחריםגוףונוזלי·~ומןשהכילו
בהרדמהנעשיםהניתוחיםבניתוחים.מגופה

קהללפנימבצעתהיאובמהלכםמקומית
הניתוחומוסיקה.שירהקריאה,קטעי

ושודרבניו-יורק-1993בנערךהשביעי

"ניהלהבמהלכוכאשרתבללרחביבלוויין
מבקריםעםאינטראקציהאורלאן

עליהם".ומשיבהפקסיםמקבלתופילוסופים,
הבשר""אמנותמגדירההיאזואמנותהאת

) CARNAL ART <, הגוף"תומ"אמנלהבדיל
) BODY ART < ,פורטרטלדבריה,שהיא"

היאזמננו.בניטכנולוגייםבאמצעיםעצמי

לרה-פיגורציהדה-פיגורציהביןנעה
מאפשרתשתקופתנומשוםבבשרונכתבת

שכן 1מעודכןלדדי-מייןהופךהגוףזאת.
שמספיקהאידיאלי,הרדי-מיידעודהואאין
מושגיםשללהלאהוכןעליו.""לחתוםרק

כימודהשאניזה,בז'רגוןהרווחיםומונחים

בכךעסק<וכבררובםאתמביןאיני

בגיליוןבמדורישנזכרלבדועידןב'סטודיו'
 .ספטמבר)

מאותהמשהולהדגיםהעשויבראיוןונסיים
המאפיינת,חלולהאינטלקטואליתיומרה

החשיבהאתרביםבמקריםלדעתי,
יעלבחוברת.ביטויהמוצאתהרדיקלית

שברייה,פרנסואז'אןאתמראיינתברגשטיין

אמנות,מבקראוצר' 1אינטלקטואלשהוא
הואכימסתברעכשווית.לאמנותומרצה
-שלופרויקטיםשניבנו'גםקשור

ליוו-"הקיוסק"וביקורתית""אוטופיה
שאצרהישראליםאמניםחמישהשלתערוכה

בעין-חרוד.לאמנותבמשכןבר-אורגליה
במליםמנסחהואבקיבוץלושישהענייןאת

המוזיאוןלהקמתשקדמה"האוטופיההבאות:
ההנחותוכלהיום,מתה<בעין-חרוד>
באופןזו.לאוטופיהבניגודנעותהישראליות

החברתישהמודללומראפשריותרמדויק
במדינת-הלאוםכפולבאופןנבגדהזה,

פרשנותעל-ידיפעםהישראלית,
החלקעל-ידיופעםאחרת,סוציאליסטית

על-ידיגםלבסוףהציונות.שלהלאומני
הכלכליתהסטרוקטורהשלהאינטגרציה

ישבעין-חרודההפרטה.תהליכיבאמצעות
העכשווית,בתרבותמחדש,להפעילניסיון

אוטופיהבאמצעותנבגדתאוטופיה

יכולההקיבוץשלוההיסטוריהביקורתית,
מחדש.""מופעלתלהיות

ובתל-שבפאריסמסתברבאמת!מעניין,
שרעיוןאינטלקטואליםהיוםחייםאביב

ספקולציותעורכיםוהםללבםקרובהקיבוץ
בוחיושמעולםמבלי ,עתידועלמחשבתיות

ממש.שלהכרותמקרובאותוהכירואו
באחריתפוקרשלההתלהבותאתקצתמזכיר

אותושגם ,באיוןהחומייניסטימהמשטרימיו

כאוטופיהרוצים,אם 1להגדיראפשר
חסמשווה,<אינינבגדתאוביקורתית

שבוהאופןאתאלאהשניים,ביןוחלילה,
לגבימחשבתיניסויעורךבפאריסמישהו
ממערב>.מזרחכרחוקממנוהרחוקהתופעה

אנגלופיליאנטי-דרסקצתלכם,אומרמה
הפרגמאטיתהתרבותהערצתשל<נוגדן

עתה.לנומזיקהיהלאהאנגלית>

אורפזיזחר.קפקא.

H =-
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שעלבניירותסדרעשיתיכיפורביום
הזמנהשםמצאתיהשארוביןשולחני,
למדעיםהלאומיתהאקדמיהמטעםלהרצאה

יזהרס.היההמרצה .קציראהווןשללזכרו
קצרסיפור-'"היציאה'היהההרצאהונושא

האדםשלהקיומימעמדועלקפקאפרנץשל
וכאי-השלמה".לאפשרמעבראלכערגה
במקורהסיפורובונוסףדףצורףלהזמנה
תרגומיםושני DER AUFBRUCHהגרמני

כרמל.ואברהםזנדבנקשמעוןמאתלעברית
ההזמנהגבועלבמאי-25בניתנהההרצאה
סבוראנירב.בתימצותתוכנהאתרשמתי

לאשתוכנהוכדימאלפתהרצאהזושחיתה
המקומטהדףמןכאןמעתיקהאנילעד'יאבד
<ואםהקוראיםלתועלתלפח,שייזרקלפני
כימקווהאניאחראוזהבפרטדייקתילא

קפקאשלהקצרהסיפורתחילהלי>.יסולח
הסתמךעליו 1כרמלאברהםשלגומרבתר
 .בדבריויזהר

היציאה

קפקאפרנץ

המשרתהאורווה.מןסוסיאתלהביאציוויתי
חבשתילאורווה,בעצמינכנסתיאותי.הביןלא
קולשמעתימרחוק .עליוועליתיסוסיאת

לאהואהדבר.פירושמהאותושאלתיחצוצרה,
עיכבהשערלידכלום.שמעולאכלוםידע

יודע""אינניהאדון?"רוכב"לאן :ושאלאותי
הרףבלימפה.ללכתרקמפה,ללכת"רקאמרתי
כך"אם .ליעדי"להגיעאוכלכךרקמפה,ללכת
"הריעניתי"כן"אמר.יעדך",מהיודעאתה

יעדי".זה-מפהללכתלך.אמרתי

לאכיגישחמד-יזהרס.אומר 1הסיפור
סוציולוגייםאופסיכולוגייםבפירושיםיעסוק
לאב"ציוויתי",האמצעמןמתחיל-שלו

סיפורוכדומה.זמן''מקץולאב'אחר-כך'
במלחכאןמתחילוזהלקשב,קוראקצר

האמצע,מןהתחלהזו 1כאמור"ציוויתי",
'אש'בפקודהכמובמכה,בנקישה,התחלה
אי"ציוויתי"אחריחיריח.באחשאחריה

 •זמןעודלבזבזאיןלחכות,עודאפשר
"נכנסתי",זהאתזהרודפיםוהפעלים
"עליתי","חבשתי",

מוכרחהמצבהמעשה.שלהדינמיותזוהי
השתנה.לאהואעדייןאבללהשתנות,

לאהואעדייןאבל ,משחושיקרהמחכים
טרםהיאאבל ,צורךהיאהיציאהקרה.

יזהרס.כאןמרמזפרקים<בראשיהתרחשה.

ב'בינתיים'המתנהשלדומותלסיטואציות
-צד"מכל"אפור-'סופמשחק'גבסיך;של
משמרתי"עלחבקוקהנביאאצלבקט;של

לראותואצפהמצורעלואתיצבחאעמודח
שםהושעואצלב:פרק "".יבידברמה

"חצוצרהשבסיפורנוחצוצרהאותהמוזכרת

 ,)'סה'הריעו.""ברמה

אבלמצווח,קפקאשלבסיפורוהאדון
כיאותומביןלאחרא .אותומביןלאהמשרת
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