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<כךהתרבותאינוונטרשלאופקילארגון

המתגוונים,התרבותדימויישהפריטים,

נטוליזה,לצדזהומופיעיםמסתדרים
האינוונטרלארגוןבניגודמרכז>,

 ,אנכיצורהלסידורהנוטההמודרניסטי
גוןהארגלוי-מובלע.מרכזבעל ,היררכי
יומרהללא ,אחדמישורעלמציבהאופקי
ותרבותאליטיסטיתתרבותערכי:לשיפוט

מיתוסיםלצדארכאייםמיתוסיםפופולארית,
בתקשורתנולדו-שוכפלועתהשזה

ציטוטיםלצדקאנונייםציטוטיםההמונים,
לשיוויוןחתירהעלהמעידים-לא-קאנוניים

ביןהגבולותטשטושתוך-ביניהםערך
שלאדפטציהו/או ,ללא-קאנוןקאנון

הספרותידיעלהלא-קאנוןמןאלמנטים
 1הקאנונית.

תרבותיכתת-הכרהנפתחקומיקסא.

סיפוריוסביבשהתפתחהביקורתיהשיח . 1

"צינורות"-קרתאתגרשלהקצרים
- ) 1994 (לקיסינג'ר"ר"געגועי ,) 1992 (

שהוזכרהמשתנהדרך ,השארבין ,התנהל
סוכניביןמתקייםהויכוחעיקרכאשר ,לעיל

האסתטיקהכמאשריהמתפקדיםתרבות

שלבטקסטיםהרואיםהלגיטימציה,ומעניקי
עלתיגרוקריאתאסתטיתדרךפריצתקרת

תרבותסוכנילביןהקודם,הדורסיפורת
עדותקרתשלבאסתטיקההרואים

בשדהלקלקוליםרעות,מבשרילסימפטומים
 .הישראליהספרות

לכאורההנקודתיהויכוחרבים,במקריםכמו
 ,פלוניתרבותיצרןשלהפואטיקהדרכיעל

ויכוחלטובתמופזהצצהאשנבאלאאינו
 /רצויותאסתטיותגמרתפרדיעליותררחב

הסיפורתאתלהראותשרצהמימקוות;
לאזאתעשהבבושתה,הפוסטמודרניסטית

שרצהומיקרת,שלסיפוריודרךאחת

הקלילהפוסטמודרניזםעיקריאתלהדגים
הביאומתחכם,נועזגםאך ,והקומוניקטיבי

 2 •משלותומכיםוציטוטיםמנומקותדוגמאות

"הנוסחהעל ] 2הערה[ראהנאמראחתלא
אתשואבתהיאכיקרתשלהאסתטית"

ממרחבהקליפיומקצבהדימוייהמיטב
 3הקומיקס:מתרבותלחילופיךאופילמאי

מעתקעללהצביעכדיבאלהישמקרה,בכל
לתרבותליטראליתמתרבותראשוני

 ) 1996 (להנדת"באנו"לאויזואלית;

עלמעידים ) 1997 (הזעם"'ר'סימטאות
שלהקצריםבסיפוריומובלעיםשהיומקורות
קרתאתגרכך:גםזאתלנסחואפשרקרת,
אלמנטיםשלוהראשוניםלטקסטיםהחדיר

לאשקרתפלא(איןהקומיקסמתרבות
עבראלקצריםסיפוריםמכתיבתהמריא
חניכתי-ספרותידפוס-מלארומןכתיבת

המשיךאלא-רביםסופריםעבורנורמטיבי
הקצר;הסיפורמשטרתחתלכתוב

תרבות-אמוןהואעליואשרהקצרצר),
העומקתשתיתאתעבורומהווהאשר

שביססלאחררק-/פסיכולוגיתהרוחנית
לעצמוהרשההשורה"מן"כיוצרמעמדואת
אלומשוחררתטבעיתבצורה"לחזור"קרת

המיםבורותאלהאבודים,ילדותומחוזות
הספרותית.עשייתושלהשתיהואבני
שלבטקסטיםלאתרניתןאשריסודותאותם

אירונית,נימהפארודיים,משחקים-קומיקס

לצדופנטזיה,אבסורדשלאלמנטים
הןמככבים- 4מקאבריוהומורגרוטסקה
להםהקומיקס,בספריוהןהקצריםבסיפוריו

 5המאיירת:הפעילותלצדהטקסט,אתתרם

בעקרוןלהכירמסרביםקרתשלהטקסטים
הרשויותהפרדתשלכל-כךהערכי

המודוסיםביןהפרדה .המודרניסטית,

 6בעליל.האופוזיציוניים

מדוברהספרותיותהחטיבותבשתי , 2

בעליקומיקס>(המאפייניםקצריםבטקסטים
בשפההכתובים"אסטמטיים",קצרה,נשימה

כללבדרך-הלשוןשלסטיליזציהתוךרזה,
בניגודוזאת-במתכווןעילגתשפה

קתמרתהיותרהאסתטיתלאופציה
הנוטההפוסטמודרניסטיתבאסתטיקה

זהרחוקיםלשונייםמרחביםשללהכלאה
רחביםלשונייםמנעדיםביןתמרוןתוךמזה,

האלימההכלאתםמעצםערכימתחהיוצרים
רחוקותלשוניותבמערכותהשימוש-

אקלקטייםלשונייםברפרטואריםונבדלות,
ערכיתנבדלותהעדרעלמצביעאלה,

לאףשפה-מציאות;שלהיחסיםבמערכת
מונופולאיןגבוהה/נמוכה,לשונית,מערכת

המציאות.וייצוגעל
קרתשלהספרותיותהחטיבותבשתיהמעיין
המפרי.דעלביניהםהמשותףרבכייגלה

"הסיפורתשהןהעובדהלכךתורמת
הופקוהקומיקסספריוהןקרתשלגילה"הר
-ונחשבותמרכזיותספריםהוצאותידיעל
שלספרותכך-כתר ,זמורה-ביתן ,עובדעם

לזהשווהמעמד"רשמית",ניתן,הקומיקס
הטעם,קובעיידיעלהקצריםהסיפוריםשל

בהוצאותהספרותיותהסדרותעורכי

הספרים.

מקוםהקדישההמקומיתשהביקורתמכיוון

קרתשלהתחיליתבפרוזהלדיוןנכבד
 ,יותרהמאוחרהקומיקסמפעלאתו"הזניחה"

הקומיקסספרילשביהנוכחיהדיוןיוקדש
בלבדמצומצםמספרדגימתתוךקרת,של
כסימפטומטייםהצגתםאךסיפורים,של

הקצריםלסיפוריוגםכמוקרת,שללקומיקס
בכלל.

לעזאזל?הזההזעםמישלב.

קרתשלברטוריקהמרכזיתתכונה . 1
הדבריםמסירתהיא(בכללה>

אםבין ,נער-ילדשלמפרספקטיבה/מיקוד
בגוףכסיפוראםוביןראשוןבגוףכמספר

לתודעתו-עולמוהמספרנצמדבושלישי
זורטוריתתשתיתילד.שלהחווייתי
לא-מספרשללכינונוהאופציהאתמייצרת
אשרמספר-קרתעלאהודכךהכל ,מהימן
בצורהומרוחקיםנבדליםנמצאיםערכיו
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"הקוראשלהנורמטיבייםמערכיומשמעותית
דרךזו'סיפוריתטכניקהדרך-הסביר"

מספריו-שלזודלהתודעתיתאיכות
טקסטיםלייצרקרתמצליחגיבוריו'
הןוציטוטיםקלישאותאוסףעלהנשענים

ההנמקה(ומכאןהילדהמספרשל
אותקנייםלאשפהלשימושיהריאליסטית

עולםשלוהןועילגת>נמוכהשפהלחילופיך
המספרמתקשהעליהןאשרהמבוגרים,

בסיסית,אוריינטציהכלנטולהצעיר'
ולוביקורתית-שיפוטית,פרוצדורהלהפעיל

לכלבחזרה"לענותשיוכלכדיאגרוף
אגרוףלמכוןהולךהואבשכונה",הפושטקים

ילד"איזהזוג:בןלומצמידיםשםביפו'
הילדערבי",כמושנראהושחור'רזהאחד
מכהממני",ורזהקטן"יותרשהיההזה,

קורהמהשהבנתי"ולפניאותומפילאותו'
חולדה",איזהכמובכתףאותינשךהוא

הערבילילדב"קרב"התבוסהבעקבות
על-זמנית-הגיבור-הצופהמוותר

 .שלוהאגרוףפנטסיית
שעהמכן'לאחרשנהמסתייםהסיפור

יתעקשורקאםלגיבוריועולםותהילת
יש/לסבלתקנהיש(ליאושמספיקויתאמצו

הפרוטסטנטית-ברפובליקהמשמעות,
אמרתלפיממשקפיטליסטית-הוליוודית,

מציאותלביןאגרא"),צערא"לפרםחז"ל:
החד-פעמיים.חייו

למרביתהאופייני-הזההתודעתיהכישלון
שלתוצאהרקלאהוא-קרתשלגיבוריו

קיוםמרחבבתוךחייםשלאלאנאיביות,
"החיים"ביןממששלהפרדהבושאין

אךשלהם.אמנותיים-תקשורתייםלייצוגים
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הרושםנובעמכאן-ביותרהמינימליתזו
רושםקרת,בסיפוריקלישאותריבוישל

שלאהתמוהים,הדבריםמעצםרקלאשנוצר
הגיבוריםמפיהמושמעיםהמגוחכים,לומר

שאיןמפניבעיקראלא,הלא-מודעים,
בעלסביר'תודעתימרכזסמוךברדיוס
נרטיביםשלבערב-רבסדרשיעשהסמכות,
בלולים.
ביןמרחקמייצרתהטקסטשלזותכונה
המובלע/הקוראלמחברהמספרהקול

אלמנטריתאירוניהנוצרת·כך 1המובלע,
מזיק.לאקומיאפקטגםכמוהדמויות,כלפי
יחסיביןתמידיתלתמרןלקרתעוזרזהממד

הקולנועיהייצוגמרחבביןטקסט-מציאות,
פנטזיותנדלהבלתיבשפעהמציג-

"החייםלבין-לבניםמסכיםעלהרואיות
לחקותמנסיםקרתשלגיבוריוהרגילים";

מבליהפופולארייםהטקסטיםאתמחירבכל
ההיצףכלפירפלקסיבית"הכשרה"כל

התרבות.דימויישלהמסחרר

הקובץ:(מתוךהזעם''סימטאותהסיפור . 2

ילדשלסיפורואתמספר ,)הזעם""סימטאות
("לסרטמתאגרפיםעלבסרטשצופה 12בן

הכעס','סימטאותהזעם','רחובותקראו

שגדל"ילדהואשגיבורוכזה"),משהו
בשבילמתאגרףונה:הקשוחהבשכונה
הכסףאתהתחתוןמהעולםלאנשיםלהחזיר
בקלפים",הפסידשלוהשיכורשהאבא
ללמודהילד-הצופהמחליטהסרטבעקבות

[עולם]באולםשוביושבשהמספר-הגיבור
 ,' 2הזעם"'סימטאותבסרטוצופההקולנוע

לזה",יקראושלאאיך ,' 2הכעס'שדרות
והואמבוגר'יותרכברהוא[בסרט]"הגיבור

שלושההוריםיתוםאחר'ילדאיזהמצא
איךאותוולימדסמים,סוחריידיעלנרצחו

שהואבזמןהחשוך'באולםושםלהתאגרף",
-למתאגרףשהיה-שהיתוםאיךרואה

נעשהאימון'בקרבג'ינג'יאיזהמפוצץ

שההורים"עלעצוב":"קצתהגיבור-הצופה
אוילדכשהייתיפעםאףנרצחולאשלי

אפילואוהתחתוןלעולםכסףקצתהפסידו
משהו'מכות.ליוהרביצוהשתכרוסתם

זעם",קצתיהיהלישגםבשביל

(ישרהאנלוגיהכמובןיוצרהטקסט , 3
ל"סיפורמהסרטים"ה"סיפורביןוהפוכה>

אותהאתפעמייםעוברהמספרמהחיים";

לקשרוהניסיוןאגרוףבסרטהצפלה-חוויה
 12בגילאחתפעם ,חייולחווייתאותו

מכן.לאחרשנההשביחובפעם
אמוניםכקוראים,ציפיותנולכלבניגודאך
עלהמבוססיםמודרניסטייםנרטיביםעל

ושינויהגיבורהתפכחות-התבגרות

לאחר-השגיחבפעםתגובתופרספציה,
אתלשכפלנוטה-הבר-מצווהגילשנה,

אינוהואהמקריםבשניהראשונה.תגובתו

משוםהנכון","הלקחאתלהפיקמצליח
הטקסטיםעולםביןלהפרידיודעשאינו

הצלחההמבטיחהפנטסמגורי'המניפולטיבי

התסמונתעללהשיבכדידיאיןבכך
אתהמניעהתסמונתעצמו'בטקסטהמופיעה

לאהצורךזהוהמספר-הגיבור.שלהפנטזיה
ובכך-הוריושלומושיעגיבורלהיותרק

יכול'כלמספלבעמדתעצמואתלהעמיד
שעולה(כפיאומניפוטנטיתעוצמתבעל

לגיבורהמספרביןהנרקמתמהאנלוגיה
למעןבהרואיותנאבקאשרהנצפה,הסרט
לאנשיהונואתשהפסידהשיכוראביוהצלת
עללמעשהמעידובכךהתחתון'העולם
המציאות,נוכחאלההוריםשלידםאוזלת

לומרשלאהמוסרית>:פגימותםגםכמו
לפאסיביותביחסאקטיבילהיותהצורך

אשרהגדול'האחלוקהבההאימפוטנטית,
בכךסייםחלקואתבסיפור'קולחסרנותר
מדובראלא-לסרטהצעיראחיואתשלקח
מהמצבלחרוגלהרגיש,הנואשבצורךכאן

אומאייםמשהובואיןלכאורה(אשרהקיים
הזעם.דימוידרךעולהאשררגשמעיק>,

היאהריאמיתיתפנטזיהלמספרישאם
תחושתאלבדרךזועםלהיותהשאיפה
לחרוגהמשאלהאךבמרחב,הנוכחות
היאבסדר"ה"הכלמשגרתהחיים,משגרת

קרתשלשלגיבוריועדאובססיבית,כה
כללבדרךלחרוג:כיצדמשנהלאבאמת
לומרשלאמעוותת,באלטרנטיבהמדובר

נותרהמספרשהרי-מעיקרהאבסורדית

מצטערמעוות:השכלמוסרעםהסיפורבסוף
הפסידולמצעראונרצחו'לאשהוריוכךעל

סתם"שאפילואוהתחתוןלעולםכסף
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בשבילמשהו' ...מכותליוהרביצוהשתכרו
זעם".קצתיהיהלישגם

דרךעוברתלחרוגהאובססיביתהתביעה
ההמונים,תרבותעםההזדהותערוץ

-נרקיסיסטיתנטיחעלהיתרביןומצביעה
שהסובייקטמבלימחיר'בכללהרשיםצורך
לפעולהמבפנים,באמת,מחובריהיה

אתמציינתאובולטותואתהמייצרת
מבחוץ'הזעםלייצורהתביעה(לכןאחדותו
השונותמבוימים).גשרדזעםסינתטי'באופן

חברתי>אחרלהיות(התקווהוהחריגה
שלמקומםנפקדוכךעליון'לערךהופכים
השינוי:אתונושאיםהמייצריםהתכנים

בעלאמיתיכבוררלתפקדמפסיקהסובייקט
האותנטיזעמואתמקרה,בכל-שיפוטכוח
כילנכס,אפשראיבסיפורהערביהילדשל
אחרותהיאואחרותזעם,הואזעםהואזעם

אותנטירגשהואהרגשונו.י"אחרותהיא

לשכפלוניסיוןוכלאמצעי'ובלתי
הפעילותבתיווךהיי-טק,בטכנולוגיית

-לכישלוןנועדהסימבולית,התרבותית
מנצח.החברתיהדטרמיניזםקרתאצלדווקא

למבט-התביעה-בפיג'מותשכניםג.
נרא~ת

התביעהאתמחדד"לפעמים"הסיפור .ן
מ"הקלותהנוחה,החייםמשגרתלחריגה
התואםחוסרהקיום",שלנסבלתהבלתי

התחבולההנולמליםהאיוריםביןהמתקיים
אתהמאפשרתתחבולה .אותוגבתהמאר
שלמסיפוריורביםשלהמרכזיהנושאהצגת
דיאלוגיה.אפשרותמולנרקיסיזםקרת:

שנישלסיפורםאתמספריםהאיורים
תחילהומאושרים.בריאיםנאים,צעירים
אותומאכילה(היאבמטבחאותםרואים

רואיםכךאחרקפה).להמוזגהואסנדוויה
עמו'משחקבשכונה,כלבועםמטיילאותו

בניאתרואיםלבסוףשכן'עםבנחתמשוחח
במשותף>הגריםוחברה(חברהצעירהזוג

תחילהנאה.רחובאלהצופהביתםבמרפסת
היאכךאחרעומדת,והיאיושבהוא

הםהאחרוןובאיורעליו'מתיישבת
ומתנשקים.מתחבקים

דיסוננסומזבלהלגמרישונהבמליםהסיפור
שהואמפנטזהגיבור-המספרואירוני:חריף

כשהשכניםלניתוח,באמבולנסמובל
ממשיךהואמסביבו.מתאספיםבפיג'מות

ושכלארוךלזמןמאושפזשהואלדמיין
לומביאותבהןרצהפעםשאיהבחורות
הואכךאחראותו'ומנשקותשוקולדים

ב'בלשההיא("כמויפהאחותשאיזומפנטז
להםקונהשלושאבאבו'מתאהבתהמזמר'")

המרפסתעלבנינוחותיושביםושהםדירה,
הגיבור]שלהפנטסמגורי[בסיפוראזאבל-

לגמרי'מהפציעההחליםלאשהואמסתבר
אמבולנסאותומסיעושובנפתחיםהתפרים

החולים.ביתל

לטקסטהויזואליהטקסטביןההפרדה . 2
כמו-בדרךלשיא,מגיעהבמלים

שבובטקסטהיחידבמקוםפארדוקסאלית,
זהכמו-חופפים.דיוקליתראוחופפים,הם

הזוג,בנינראיםבובמקוםדווקאקורה

המפנטזהדמיוןואילוהמרפסתעלויזואלית,
אבלסיטואציה,אותהאתממציאהגיבורשל
המזמר".מ"הבלשהמפונטזתהאהובהעם

אתמכליותרמשקפתהזאתהכמו-חפיפה
מתחבקהגיבור-המספר:שלהרגשיתהנכות

מאהובהפרידהמפנטזוכבראחתאהובהעם

דמיונית).(ועודאחרת

הטקסטשלבסופושבולטמהמקרה,בכל
מובללהיותהגיבורשלהכפייתיהצורךהוא

לאין"מובללמעשה,החולים,לביתבשנית
הסיטואציהרקהחולים.ביתלקץ"

שלבראותואתמאפשרתהזאתהרדיקאלית
שקוסםמהשהריו'מובחנותאתהגיבור'

כאשרהחסד'רגעבדיוקהואלמספר

נאספיםהסתם><מןהאנונימייםהשכנים

מסביבו'דאגהומלאינרגשיםמבוהלים,
<עדותהפיג'מותבמיטבהלילה,באמצע
לאכפתיותדיחויסובלשאינואמיתילעניין

בסיטואציהדווקאא-אינסטרומנטאלית).
המספרחש(פרדוקסאלית>זאתקיצונית

זקוקהגיבורבאמת.מטופלמכל'גןמר
אתלכונןמנתעלהשכניםשלמהצדלמבטם
נחוץ,להרגישבשבילכסובייקט,עצמו
העלב-הלוהבמטרהגתשהולמען

קטסטרופהכלזו'מעיקרהונרקיסיסטית
כשרה.

שלהסמויהמשאלתואתלצרףניתןלכך
כמו-אימהיתלחמלהאנושי'ליחסהמספר
חובש- iJ (הגברימהמיןולומיד'נאשתופע

אחווהעלהמעידהסיטואציההרחמן>,
שמעברקטנותאנושיותבג'סטותהמתקיימת

אנושיתביןתקשורתהמלים,לעולם
חציפגישה,-קריצהחיוך'מבט'אמיתית,

אנייסגרושהדלתות"ואחריונו':פגישה
אחדאתלשאולחיוך'בחציאספיקעוד

כאילווהואסיגריהלעשןמותראםהחובשים
מסיכתהפהעלליילבישתשובה,במקום
חמצן".

באההמאיימת"מ"השגרהגלחדרהתביעה
שהרימבטיח,עולםתיאוררקעעלכאמור
נכונה"ב"חברה"מצויד"קרתשלהגיבור
ובכלבהויזואלי>מהטקסטשעולה(כפי

אךבסדר'הכולכביכוללסביבה.ידידותי
קרתשלהגיבורים .בסדרלאהכללמעשה
אךלהרגיש,הבסיסיתהיכולתאתאיבדו
פנימיתאיכותלגיבוריושאיןמכיוון

לוקיםככולםשרובםמכיווןאינטנסיבית,
הקטסטרופהצריכהרגשית,באימפוטנציה

שיכור'יהיה(שאבאמקווהמבוימת,להיות
לניתוחאותישיובילויירצחו'שההורים

שאינםריגושיםשאלהלכולםהמשותףוכר'),
שלהגדושעולמומתוךמבפנים,מיוצרים

מלאכותיתלהפיקםצריךלכןהסובייקט,
חולניות.הדמיהפעולותבעזרתמבחוץ
באנו"לאהקובץ:(מתוך"הכי"הסיפור
קטן'"כשהייתיבמלים:הפותח )"להבות
להיותשאגדל-אחדפחדרקהיהשלילאמא
החריגהמשאלתאתממחישבנאדם",סתם

עולםשלידםאוזלתרקעעלהמתקיימת
מהאחיםהאכזבהגםכמו(ההורים>,המבוגרים

ביחסכאימפוטנטיםהמצטייריםהגדולים
הצעיר'הגיבורשלהאומניפוטנטיתלמשאלה
מתקיימת.אינהלעולםאשרמשאלה

שלמהטקסטיםשעולהכפי-בעולםאך . 3
ביןלתחליף,מקורביןהבדלאיןשבו-קרת

איןלחיים,הטקסטביןלמציאות,הפנטזיה
לחריגהאפשרותאיןולכןאמיתילרגשמקום

שלתחליףבאיןלקטסטרופות,גםאמיתית;
מומלץלכן,להתמכר.שאפשרמסתברממש,

בעודלהצטייד'קרתשלהצעיריםלגיבוריו
לשכפלמנתעלרזרביתבקטסטרופהמועד'
עברהשחלפהלאחרהזעם,תחושתאת

-התקיימהעתהשזההקטסטרופההשפעת
פתיחתעלהצוהליםהגיבוריםשללצערם
זמנית.לארוכהדווקאשייחלותפריהם

ממוחזרותתרבותיותתדמיותשלעולםזהו
בחוברותכמוממש-ופלקטישטוחושחוקות,
שהשימושכןאםלומראפשרהקומיקס.
טכני'שימושאינובקומיקסקרתשעושה

הז'אנרמאפייניעלנסמךאלאגרידא,חיצוני
הפשטניותהעלילות-הייחודיואקלימו
אתלחדדמנתעל-והפלקטיהשטוחוהעולם
אכזרי'עולםלברואמנתעלהמרכזית,התמה
בועולםרופפות,מסגרותעםחמלה,נטול
מנתעלאסונותלהמציאהסובייקטנאלץ
מורגש.ולהיותלהרגישמנתעלקיים,להיות
חתרנישימושעושהשקרתלטעוןבאאיני

מדוברהיותרלכלולארי'הפופבז'אנר
במדיוםואלטרנטיביאלגנטיחכם,בשימוש
בשנימרגיששקרתברוראך-הזההמרתק

הטקסטוכי '"בביתכמו"ממשהקומיקסספרי

המתאימותפרשנויותומייצרמחדדהויזואלי
ואולי-קרתשלהפנטסטיהסיפורילעולם
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אינוהקומיקסז'אנראתוהולםשנכוןמה
ומשמים,חלקילומרשלאיפה,עולה

 •המניין"???מןכ"ספרות

שולייםהערות

עומדתהפוסטמודרניסטיתבספרותזותופעה . 1

שלהיוצרמביתההאצלה",ל"תיאוריותהפוךביחס
(מוקאז'ובסקיפורמאליסטים;ססרוקסוראליססיםקריםוח

ו/אואסתטיותנורמותשיושווהניחואשר ,) 1936

האצלה,שלמופשטעקרוןפיעלאסתטירפרטואר
הלא-קאנונית;למערכתהקאנוניתהמערכתמן

מהמרכזעובריםשחוקיםאסתטייםרפרטואריםכלומר
פארודיזציהתוךפריפריאלית,לספרותתיוהספר
אתלאמץאלאאיןהנמוכהלמערכתוזניחתם.עליהם

ובכךלעייפההשחוקותוהקונבנציותהנורמות
אשראנכרוניסטית,לומרשלארדודה,אמנותלייצר
מציאותעםהולםאסתטיבאופןמתמודדתאינה

ודינמית.משתנה

תרבותית/עמדהעםהמזוהה ,) 1994 (וייכרטרפי . 2

האסתטיקהאתלקבלמתקשהשמרנית,אסתטית
המופגנתהבלולה(ולשונהקרתשלהאקלקטית

נורמטיבייםגבולותהחוצהלקיסינג'ר),עיובגעג
אותהתת-תקנית",לספרותעילית"ספרותשבין

הכתיבהפרציעםלאחדאחדמזההאוה
בספר"מדוברמבוקרים:הפחותהפוסטמודרניסטים

הבלחות-מעטעםוקליל,חביבלפרקיםפולרי,ופ
טקסטיםהרבהעםאךונוגעות,סימפסיותדמיון

מהלשוןלבד ] ... [שהיאבחינהמכללהפליאגרועים
הסיפוריםניחניםהקלוש,הסלנגרווייתהפשטנית,

לעיתיםשרקתפל'להומורגרועה,לבדחנותנבטיה
יש ] ... [כלוםלאשללפואנטותחיוך'מעלהרחוקות

ושטחישטוחבדיוןוהרבהסבירהספרותמעטוב

קומיקס".בנוסח

אובייקט,באותומתבוננת ) 1994 (אורייןיהודית

אךייכרט,וקודמה,שזיההתופעותאותןאתמזהה

רמיזהתוךבתכלית,שונההערכהלהןמעניקה

הטקסטים:לכתיבתההשראה"ל"מקורותברורה
מקראיות,באלוזיותלהשתמשנהגושבעבר"וכשם

תקשורתשלמאודטיפוסיגידולקרת,מרבהגםכך
טלוויזיהמסדרותבאלוזיותלהשתמשההמונים,

הבלשי.ומהקולנועהקומיקסמספריפופולאריות,
מרכיברקבהוטורףקוהרנטיתמציאותנוטלהוא
ואוליבצחוק.אבל-בוצאסיוקצתקפקאקצת .אחד
אלן".לורדיקרובהכי

עםנמנהשקרתהעובדהאתלהוסיףצריךלכך . 3
"החמישיהשלהקבועיםהמערכוניםכותביצוות

שרוחמכךהתעלמהלאהביקורתגםהקאמרית".
הןמפעמתלחמישיההפארודית/אבסורדיתהכתיבה
במוטציה"השימושבקומיקס:והןהקצריםבסיפוריו

אתלספק:מקוםמותיראינוהפואנטהיסודשל
ב'החמישיהעצמהשהוכיחה Iההומורתפיסת

ניתןלאזה.לפורמאסגםאתגרמביאהקאמרית',
אך Iהטלוויזיוניכאחיותמידחזקשהאפקטלומר

איתי','קטעיםכמוקטעתחילתשלקריאהתספיק
נותןןונבדובל'האתלדמייןנמנעבלתיוכמעט
 .) 1996אחרונות(ידיעותסמי-פאתסי"מונולוג

דרניזםובפוסטמרואה ) 1990 (ג'יימסון . 4

מסכהשלחיקויאטומה,פארודיה"פאססיש":
הנוהפאססישמתה.בשפהדיבורבמינה,מיוחדת

קרתשלהטקסטיםנותרולאהאםפוסס-פארודי.
בלבד?פארודישעשוע

מהצדדיםעקרוניבאופןיתעלםהנוכחיהדיון , 5
הקומיקסספריבשניהמעייןהטקסט.שלהויזואלים

המקסימיםאיוריהעםשיצאהראשוןבספר(בעיקר

הויזואליהטקסטמשליםכיצדבנקליבחיןוותר)של
סקיצות,ומונסאז'יםקולאז'יםהכתוב;הטקסטאת

אתמשרתיםכולםאפורה,אוצבעוניתגרפיקה
אתהמשרתתדינמיתאיורעבודתהתוצאה:

המובלע.הגיונםאתוחושפיםקרתשלהטקסטים

ערכית,אסתטית,רדוקציהלעשותכדיבכךאין . 6
אחתמקשהעשויהאינהאשרהקומיקסלתרבות

לקומיקס Iוהסיפורהסטריפלמסורתומתפצלת

פוליטילקומיקס Iאוונגרדילקומיקס Iפופולארי
מאת Mauseשלהמקרהאלטרנטיבי.ולקומיקס

 1אביועםהמספרשיחותעלהמבוסס-גלמןשפיארס

השואהחוויותבתיעודעיסוקתוךאושוויץ,ניצול
הקומיקסשלליכולתעדותמהווה-משפחתולש

סוגיותעםפארודיתרקשאינהבצורהלהתמודד
עדהמדיוםאתולנצלהמערב,בתרבותמרכזיות

זאת.למסרהתום

השימושבעקבותשהתפתחהמענייןבויכוח , 7

[סאוב,הצעירהבסיפורתהרזהבשפההאינפלציוני
 ·סאובלטענתדגןמגיב ,] 1995דגן,חגי / 1994
האפשרככל"להקטיןאלהטקסטיםשללצורךבאשר
-ליצור"הראשוניהמדיוםשעשויהשיבושיםאת

תופעהביןשנבנההביקורתיליחסבאשרבחשדנות,
מזאת,יתרהמוצקה.מושגיתלפרוגרמהספרותית

במימושי<במתכוון>מימדיהחדהשימוש Iדגןטוען

אלמנטריתהכרותחוסרשלתוצראלאאינוהשפה
ברבדיםשימושאיןאם"אבלאחרים:שפהרבדיעם

מובניםובלתיזריםשהםמפניפשוטאלוובעומקים
 .אחר"ייןעבזהולעולמם,לכותבים

מקוםמראי

הפארדוקס","יחי ,) 6/5/94 (הודיתי Iאוריין

אחרונות.ידיעות

או"פוסס-מודרניזם, ,) 1990 (פרידריקג'יימסון,

מס'קו,המאוחר",הקפיטליזםשלהתרבותיההיגיון
יולי. , 10

ספרות",וביקורתעברית"על ,) 1995 (חגידגן,
גוסט.וא , 2מס'רחוב,

"פופ-מודרניסטי", .) 17/6/94 (רפיוייכרס,

אחרונות.ידיעות

 11מס'רחוב,הרזה",השפה"על ,) 1994 (גדיסאוב,

נובמבר.

 ,'"הלוז'ספרות"כמו .) 5/7 / 96 (איציקלהס,
אחרונות.ידיעות

וערךנורמהפונקציה, .] 1936 [יאןובסקי,'מוקאז

המאוחד/הקיבוץכעובדותזג....ברתיות,אסתטיים

 • 1983ת"א,פועלים,ספרית
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