
"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.
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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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האדון,שלהדחיפותשתולתחשותףאוהןאי
שלסיבתירותיאללאדברןמביואיננכי

בעצמוהאדוןנכנסואזלאן.ומהיכן
עליו".ועליתיסוסיאת"חבשתילאורווה,
 ,יזהרס.אומרבאדם,דוחקמשהרכאשר
לעשותעליוצרה,וחצקולמעושאוהכאשר
ונעלםהאיןמןהבאסיפורוזהבעצמו.זאת
ואנאולםהקצה,אתרקפסותהוא ,האיןאל

יודע,ושאינמיהשאר.כלאתםידעוי
ולאםוכלידעלא"הואהמשרתזה ,כאמור
עמים ,יזהרס.מוסיף<ולפעמים,ם"רכלשמע

ידעו>.ולאשמעולאשלמים
תבוא;החצוצרהשתקיעתידעןוהאד

שלהפשטניתהלוגיקהבעלהמשרת,
החצוצרה,קולידע.לאוסוף,אמצעראשית,

שהבינתייםכדיהאדוןלושציפההקולזה
האות.אתלהחמיץולהיהרוואס ,ייגמר

חיתהכאןאבלמזויף,קולשומעיםלפעמים
מה .לדרךלצאתמוכןכברהאישואה,יקר

עכשיו?לויפריע
לשונויזהר:ס.אומרהבאלקטעכהקדמה

צריךולכןחדה.מדויקת,נקיה,קפקאשל
פשוטכהטקסטפעם.עודזהאתאולקר

<במקוםמיםותרגשניולישאף-על-פי-כןו
"יעד"כרמלאברהם ,למשל ,גםשמתר
בסיפור"תכלית"),זנדבנקשמעוןמתרגם
ואתפנטסטיים,ממדיםישאירועלכל ,הקצר

זהלבנות,דעויהסיפוררקהזאתהעוצמה
זאתאולקרואסור ,בתוכנוהסגוררוהדיב
מהר.

ס.מבהירושלפנינוהטקסטאללדברוברבש
להגיע.לאןלהשאיןיציאהזאתכיוזהרי

קפקאאצלמפתחמילותהן 'להגיע'צריך
להגיעבשבילמגיעים:'איןואף-על-פי-כן

אי-זהקפקאואצל '.אל'רקלא'כן'דרוש
ללכת,כדיעצמואוסףכבראדם .אפשר
ללכתיכדאלאולאנשהוללכתכדילאאבל
מהלא'רק • WEG VON HIER •מפה
הבינתיים.מןלצאתכבר,'שיש

"לאןשואל:והשערלידואותעוצרהמשרתו
רק "יודע."אינניוהתשובההאדון?"רוכב

"רקזנדבנקשלבתרגומוו<אמפה.""ללכת
ממיןשלאלכאורההיא )"".הזו.זהלאה

משהגיעהבורגניהולךלאןשכןהעניין.
נידוןהואהלאה:'שוםלזהאיןזה?למצבו

בבינוניותמזה.יותראיןבורגני.להישאר

המצוקהוזוויותרמשהואיןייםחנינתשל

'היציאה.'של
והמשרתהאדוןאי-הבנות.שלעימותוזה

והסיפורולכןודבראותועלמדבריםאינם
לעולםונסבלבלתימצבמתארשהואאף

איןויזהרס.אומרקפקא,אצלצועק.איננו
איןהיפהלסיפורצעקה.ולאהקדמהלא

השירמילותוואלריכמאמרוהסבראוומיצוי
הרבים.הפירושיםחרףנגמרות,בלתיהך

רקהואוסיכויובליידיעהבלייציאהזו ,וכך
יותר.אי-אפשרשככהיודע

אבל'כן'איזהצריךזה?במצבהנחמהומה
יכולאינואבלללכת,לאןולאין .אין
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סדראיןשלעולםלקבללאדםקשה .להישאר
לנולתתניסורבותואוטופיותמטרה,או

בלימפהללכתמוכןהואכך.עלתשובה
 ,שבתוכואיוםמולניצבהואוכך ,לאןלדעת

חצהלא ,אולי ,ולכן .שלילייעדאלאלוואין
עוכב?!שלידוהשעראתמעולםהרוכב

יזהר.ס.דבריכאןעד

אורפזצחקיידידילישלחראש-השנהערב
ב'מאזניים'בעבררסמוושפממסותיושתיים

אוקטוברספטמברבאין'ומלחמתה<'עליסה
תבוסתנותו,-היערותו'צופה ; 1986

שהן ) 1995ינוארוצליינותו' ,קרחתו
ההגותיספרושלואפליקציותהרחבות

מתייחסתהראשונהכאשר'הצליין-החילוני"
וחשביהשבתאייעקבשל'קורדובה'לסיפור

אוכללאיהושע.א.ב.של ,היערות'מולאל
המענייניםלפתרונותכאןזולרמאפילו
כילומראוכלעקרוניתאבלשם,מציעשהוא
אלהבמסותיולעשותמנסהשארופדמה

מןאותנולחלץקובדיזהבכללובספרו
הרוכב''האדוןמצויבהומיתיהקההיתקעות

זאתבכלנוכלבומסלוללהתוותוקפקאשל
"עולה-שלמסלולוכידועזהולהתקדם.

יעדאיןלוגםכדבריו.ללא-כנסיה",הרגל
להישאריכולאינוהואוגםאליולהגיע
לאדוןבניגודאבלנמצא,הואבובמקום
עלמוותראינוארופדקפקא,שלהרוכב

בעולםמשמעותשלחייםלחיותהאפשרות
באמצעותעושההואוזאתמשמעות,נעדר

אותהה"כאילו",שלתיהאירונהפילוסופיה
פילוסופיההפלאות,בארץמעליסהנטל

תכליתיש"כאילולחיותאותנוהמלמדת
וכאילו ,לנומציביםשאנולמטרותללח.כר

הנצחי",לביןהקטניםמעשינוביןיחסקיים
ויצחקיזהרס.שלגישותיהםמכחיש,איני
זה .מזוזומאדשונותהסיפורילטקסטפזאור
וזהבלבדבמילוליות-הסיפוריתדבק

שתיהןאבלשלה,-המטאפיסיתבסמליות
לנשימה.כאווירלנרדרושות

לדורותיהםהסליחהמבקשי

ברקאהודשלהבעייתיתהסליחהבקשת
טוב,משהועשתהזאתבכלהמזרח,מעדות

תרבעישלהמפרשיםמןהרוחאתהוציאההיא
השטחפניאלוהעלתההקולנייםהסליחה
ללמדךהמגזרים,מכלנוספיםסליחהדורשי
המקופח,מעמדעלמונופולאיןעדהשלשום
 .הנוכחיבעידןכךכלהמבוקש

במכתבמהיוגבבר-אוןדןלמשלכותברכך
 :> 1.10.97 ('הארץ'למערכת
'תלאותי'שלחלקיתרשימה"להלן

בדרךהאשכנזיהמימסדמידיו'השפלותי'
על-י;ימאוסטריה'הובאתי'בארץ:קליטתי
 • 1939בשנתויתקיןלכפרהנוערעליית

בית-העםברחבתאותישמיינולאחר
בפרך:אותי'שהעבידלמושבניק'נמסרתי'

אותי'זרקו' 48-43לאחר-מכןשניםכמה
השומםהאזוראתלהכיןשעליבאמתלהלנגב

השחרורבמלחמתלחמתי )",(להתיישבות
ליישובאותי'זרקו'שובבתמררה, ,ואחר-כך

שנים-15כיזרעאל.בעמקלג'ניןסמרךספר
גרתיזורמים,מיםללא ,חשמלללאחייתי

 )".(נוספתמשפחהעםקטןובצריףבאוהלים
וכנראהעליהלקליטתתרמתיבתמימותי

לילומרשבמקוםעדבהתנשאות,זאתעשיתי
בה,חברשאניהעבודהמפלגתתודה,
כלעלממניסליחהיבקשומיסליחה.מבקשת

המדינה?"למען'סבלותי'
להיכתביכוליםכמותושאלפיםזה,מכתב
למיניהם,סליחה''מקופחיעל-ידיעכשיו
 ,שהכולושלוהחדהבאירוניהאותנומלמד

אפשרטרמינולוגיה.שלענייןהואלפעמים,
 1'ציונותכפויה','הגירהכ'עליה'להגדיר

כוחשלכ'ניצרל'חלוציות'כ'קולרניאליזם',
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