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השנונה•בלשונולילהשיבאלתרמןלצעמוהתירבמחזהדוואק ,·רבכן
 .) 61<עמי

ג'רוחדבריעםעצמואתלזהותמזדרזאלא ,לנאמרמתכחשאינוזך
הוא ,בהמשךמידשכן .כאןומסייםבכךמסתפקשאינוחבלודמותה.

דמותלאוראלתרמןשלבדמותוכמעט,אתנחתאללאלעסוק,עובר
 :>.ל.ע ,שלי<ההדגשותבמחזהחננאלגיבורו

רקתיתכןלאהובתוהאהובביןהפגישה-החבוטההרומנטית"הנוסחה

אוראיזהראו •••אלתרמןשירתלכלמשמעותיתכההיא-במוות
הקשיםהדבריםהםאלה ...המשוררחייעלאףזונוסחהשופכתמצמרר
מלכתובונמנעתישעמדתיואפשרהנושןבמאמריעליהםעמדתישלא

כלאבלהאיש.שלבפרטיותולפגועשלארצוןמתוךעליהם
רק •לעיניוכאןנפערתנפשיתתהוםאיזויביןמתחילפסיכואנליטיקן

אניכאשרבקשנאחזאניהאם ...אהבהתיתכןבקנאה,בהרס,במוות,

'חנןמלשוןחננאל,בשםהטרגילגיבורוקראאלתרמןכיכיוםמדמה
עללולסלוחמסוגלהאלרקהדעת,עליותרמתקבלאוהאל',אותו
בהקשרמחדשלקרואראוי-צודקאניואםנעמי.בנטישתשחטאחטאו

 .) 63 (עניים"שבמחתלאהובההיחסאתזה

נשלם.לאהסתםומןתם,

כביקורתתיעוב

אינטלקטואליםשללזןשייך ) 2008-1963 (וואלאספוסטרדיוריו

העולםכלומרחיים,הםשבוהעולםאתמתעביםאשרמערביים
"פלנטתבשםמהםרביםבפיהמכונהזה,במקרההאמריקני-קפיטליסטי

שבמדינתאיתקהילידוואלאס,כימספרתשלוהביוגרפיההשוקעים".
אמריקניות,באוניברסיטאותפרופסוריםולאםלאבבןיורק,ניר

מדיכאוןחייוכלסבליוצרת,ולכתיבהללוגיקהפרופסורשימששבעצמו

וחמשארבעיםבןבהיותובתליהבהתאבדותקץלהםששםעדקשה
לסבול ,אולי ,צורךאיןאבלהעובדות,באמיתותספקמטילאיניבלב.ד

סיפוריובקובץמתואריםשהםכפיבחייםלמאוסכדיקשהמדיכאון
ילדהבספרומכונסיםלעבריתלראשונהשתורגמוהקצרותובמסותיו

תרגום . 2011מופתלתרגומיוהמפעלפועלים<ספרייתמוזרשיערעם
דבר:אחרית ,גנדרןאסףהמסות:תרגום ,בוגראלינוערהסיפורים:

אלכלך>.נגה
בתעשייתעוסקהבעה"וחסרותקטנות"חיותהראשוןהארוךהסיפור

המתחריםשלובעולמםבטלוויזיההטריוויהושעשועוניחידונישלההבל

דתבתוכניהמשתפיםעלאומרת ,מאפיהמפיקות,אחתכאח.דוהמפיקים
זהשלהםהחייםשכלמופרעיםאיכשהואובודדיםאנשים"אלההללו:

ידיעללזהאותםהרגילויהיה,שלאמיאושלהםההוריםהטלוויזיה,
הטלוויזיהמתבגריםכשהםואז ,המכשירמולאלאותםשזרקוכך

ובדרךלהםשישמהכלזהשלהם.הרגשיהעולםכללהיותהופכת
כישויותעצמםאתלהגדירשלהםהיחידההדרךלהיותהופךזהמסוימת

המכשיר"בתוךהשארוכללמכשירמחוץהםשלפיהמוגדרת,זהותעם

המאפיינת"מופרעים"התיבהעללהיותצריך,הדגשלדעתי .) 58<עמ'

 .בספררביםטקסטים
הייתיחיי"כלבמתחזה.עוסקוטוב"ותיק"ניאוןהשניהארוךהסיפור
שלמסויםרושםוליצורלנסותזההזמןכלשעשיתימהכלמתחזה.
אומרממני",יתפעלואואותישיחבבוכדיאחריםאנשיםעלעצמי
אךאחרת,לנהוגורוצהמעצמונגעלאמנםהואהסיפור.גיבורגיל,

לפניומתוודהפסיכואנליטילטיפולפונההואוכאשרמסוגלאיננו

נלכדהואכךכהתחזות.וידויוגםנתפסמתחזה,הואכיהמטפל
בעמודיםבהתאבדות.אלאמוצאממנושאיןההתחזות""פרדוקסב

 ,עצמווואלאסדיוריו ,שלודמותובןאתהמחברמשבץהאחרונים
מנסהוהואהמתחזה, ,גילשלכיתתובןהואשוואלאסמסתבר •בסיפור

ביןאיכשהולפשרמנסהוואלאס"ויורידמעשהו:פשראתלהבין
שמןפנימידבראותולביןהזההזוהרהבחורשלהחיצוניתהחזות
כואבת"ספקובלידרמטיתכךכלבדרךלהתאבדאותודחףהסתם
אתכאןמטריםשוואלאסברורומהמשכםאלהמדברים .) 119<עמ'

 .עצמושלוההתאבדותמחשבת
מופרעותעלסיפורהוא ,הספרנקראשמושעלמוזר",שיערעם"ילדה

זרםאותו-"היפסטרי"סיפורזהואמיתית.

גםקרוייםשחסידיוהאמריקניתתרבותבתת

white negro -שלמפיוהפעםהמסופר
"רפובליקנישהואשוטה><כלבלבפאפי""סיק

"פאנקרוקרים"שלחבורהעםההולךצעיר"
לקונצרט ,סוחרהואשבו·די·אסאלמסוממי

"כושי"בפיוהמכונהג'ארט,קיתשלג'אז
סקוטי·ממוצאהואג'ארטבפועלכי<אם

במרכזשיער"יש ,חברתולגימלט,הונגרי>.
רבהבמיומנותמפוסלוהואשלה,העגולהראש

<עמ'זיקפה"שלבמצבענקזכריפיןבצורת
לקווצתזהאליומשתוקקתשגימלטמה .) 157

שיושבתבלונדיתילדהשלמראשהצהובשיער
גימלטשלבפותאותו"שישימוכדילפניה,

שללאזורושיהפוךמ·אל·אס·דישמושפע

 .) 167<עמ'אש"

<ובעצםמים"הם"אלההספראתהחותמתבמסההמובעתההנחה
שכונתיבמרכוללקניותיציאהשלנוראטורחהמתארתכולן>,ביצירות

תיעובמלאישכולנוהיאהגדולה,בעירמייגעעבודהיוםלאחר
האלההאנשיםכללעזאזלהם"מיהקרובה:האנושיתלסביבתנו
עדריים,טיפשיים,ואיזהרובםדוחיםכמהתראובדרכי?שעומדים

וואלאס .) 181<עמ'לקופה"בתורפההםאנושייםולאמבטמזוגגי
מאמץדרושוכיהזולת,כלפיהטבעיתעמדתנוהיאזוכיבעצםטוען

אניכך.לחשובשלאכדי ,לעשותומשתדלשהוא ,מיוחדתודעתי
זואין .אחריוהנוהיםושלוואלאסשלהתורפהנקודתשכאןסבור

מזןאינטלקטואליםשלרקאלאהאדם,בנירובשלהטבעיתעמדתם
כךעלדבר"ב"אחריתאלכלךנגהשלדבריהגם ,לדעתי ,לכןמסוים.

כזה,להטבהשישספרותלכתובמבקשמוצהרבאופןש"וואלאס
אמונה"אחריותחברה,שלהגדולותבשאלותושעוסקת ,ומוסרירגשי

מכלהמבצבצתמיאוסתחושתעלבולכסותתפלטיחהם ) 189<עמ'
חברתית.ביקורתבתורולהציגהבכתיבתושורה

והמבעהמבטמקוריותגדולים.בכישרונותניחןשוואלאסספקאין
נפתחשבוהטקסטאתבמיוחדאהבתיאניגאונית.לעתיםהיאשלו

גוברתשבו ,אולי ,היחידתומפסון",גברתשלמהבית"המראההספר
אתוהמתאר ,כלפיוהתיעובעללשכנואדםאהבתמצוקהבשעת
אמריקניםקבוצתשלמבטהמנקודתיורקבניוהתאומיםבמגדליהפיגוע

תומפסון.גברתשלבביתהבטלוויזיהבאסוןהצופה ,התיכוןמהמערב
 11-התאריכים:אילינוי; ,בלומינגטון"המקום:נכתב:הטקסט<בראש

מאליו").המובןהנושא: 2001 /בספטמבר 13
משפטבכלההולךוואלאס,שלכמוכךכלמתוחיםטקסטיםזאת,עם
שקרה>.<כפיגדולהבמהירותמחברםאתלשרוףעלוליםהקצה,עד
אופנתייםלמחוזותבטובתושלאעצמואתדוחקהוא ,כןעליתר
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1 
שעומריפלאלאאליהם.להגיערוצההיהלאשאולי
('ספרים' 11גתהוד"הקלישאהבמאמרוגהרצו

בתורעצמווואלאסשלספרואתמתייג .) 30.03.11
דווקאוואלאס ,שראינוכפי ,בעודהיפסטרי""ספר
התופעה.עלמוזר"שיערעם"ילדהבסיפורומלגלג
העובדה,נגדלצאתיכולאינושובמותולאחראבל
ארצותברחבי"היפסטריםכיהרצוג,שכותבכפי

יכולשלאולקדושספרותילגאוןאותוהפכוהברית
וכאב",טיפשותבמחיצתלחיות

"קחו<המסהלובסטריםכלפיחמלהכילומרגםצריך
נהפכהשכברבספר>,הלובסטר"אתבחשבון

עמדהלהיחשביכולההיאאםספקלקלאסיקה,
ממש.שלחברתית

לרלוונטיהספראתהופךהמבוכהעםהחיים"אתרגוכך
ממשיךהומניים,הפוסט-מודרני",בעידןבמיוחד

סוגובעיקרמבוכה,שלחדשסוגלעצבביקש ,גורמן
שהגיעמיאיננוהשלם"האדםודאות.שלחדש

ודאיתהוכחהביןלהבחיןשיודעמיאלאלוודאות,
 .) 332<עמיודאית"כמעטהוכחהלבין

כמעט"הוכחהלביןודאית""הוכחהביןהזאתההבחנה
גורמןשלהמקוריתתרומתו ,לדעתיהיא,ודאית",
תהיה ,אחדמצדשכן .רלוונטילכההומנייםלהפיכת

לקיוםודאיתהוכחהעללדברלנסותאיוולת ,כמובן ,זו
אינההומנייםשלהתאריםתורתכברהןהאלוהים.
האל;תארישלבלבדשליליתידיעהעלאלאמדברת

"הוכחהשלכלשהובסוגמחזיקזאתבכלהואשנימצד

לכלוללגורמןמאפשרתזוהבחנהודאית",כמעט
הומנייםשלגיבורועםימינובןהאדםאתמבריקבאופן

אלאבספק,שחיהאדםאיננוהומנייםשל"הגיבוראחת:בנוסחה
ניהיליסטלא ,כלומר ,) 333<עמיהוודאות"שלבקרבתהשחיהאדם
"הומנייםהוודאות",של"בקרבתהבתווךשחימי,אלאדוגמטיקןולא

משכנע:הסברגםמספקוהואגורמן.שםכותבבכמעט",מסתפק

אמונתואתלחלוטיןיאבדמוחלטת,בוודאותתלויהשאמונתו"אדם
גם<שהואמתארשהומנייםהמאמיןלעומתו ,) 333<עמיבהעדרה"
דווקא ,אמונתואתלערעראי-אפשרימינו>של"המסורתי"המאמין

מוחלטת.שאיננהמשום
אחרחיפשו ,המודרניהעידןועדמאפלטוןפילוסופים,כיכותבגורמן

דילנפצה.יותרקלכךהיומרה,שגוברתככלאולםגמורה.ודאות
נעההרעיוניתהמטוטלתאותה.לערערכדישבקליםקלבספק

שלהטענהמן .ולהפךגמורה,לספקנותמוחלטתמוודאותבהיסטוריה
פוסט·פילוסופיםשללטענההאמת,אתמצאוכימרודניםפילוסופים

הרדיקליתהוודאותכמוהרדיקליתהספקנותכלל.אמתשאיןמרודנים

נסיבותאבלהעתיקה,בעתכברמצוייםשתיהןשורשיחדשה.איננה
אתהביאההעשריםהמאההבמה.לקדמתאותןוהעלושבוהיסטוריות
נהפכוהשמונה-עשרהבמאהשנולדורעיונות .לשיאוהמודרניזם

הפאשיזםשתוצאותיהןהעשרים,במאהרדיקליותלאידיאולוגיות
הביא ,עדןגןלכונן"הניסיוןפרפרקולזאתשניסחכפיוהקומוניזם.

כישלונותהדהדוהגולאגיםועדמאושוויץהגהינום".שללתקומתו
העשרים.המאהלזוועותריאקציההואהפוסט-מודרניזםהמודרניזם.

שהתיימרוהאידיאולוגיותבספקנות,הומרהוהרעהטובלגביהוודאות
בראש"הפוסט-מודרניזםיותר.צנועיםבנרטיביםהוחלפוהכל,להסביר

מחירישכימוסיףאולם ,גורמןכותבפוסט-טראומה"הואוראשונה

 ,שכןהאנושית.הסקרנותאתמקעקעתהיא-הרדיקליתלספקנותגם
אתמכביםהקצוותשניאותה.לחפשענייןגםאיןאמת,איןאם

משוםהדוגמטיות,הספקני.והקצההדוגמטיהקצהלדעת:התשוקה
למוצאה.סיכוישאיןמשוםהספקנות,בידיה,כברשהאמתמניחהשהיא
זה:בספרהנאהתרומתו ,לדעתישהוא, ,פירושואתגורמןמסכםוכך

האמונה ,הראשון-אמיתיתשיחהשללקיומההכרחייםתנאיםשני
ליצורניסה"הומנייםאליה.ביחסודאותשלהעדרה ,השניאמת;שיש
שמוכןאדםבוודאות,תלויותאינןשאמונותיואדםחדש,טיפוסאב

כוחוכאןלוודאות.הקרוביםרעיונותלאורלחיותעצמיתהונאהללא
מתלותהאדםאתשמשחררתפילוסופיהיצרהוא-הומנייםשלהגדול

העשריםבמאהדווקא ,לכןהספק.מפניאותומחסנתובכךבוודאות,

הואנבוכיםמורהמודרניות,והפוסטהמודרניותכישלוןאחריואחת,
 ,) 335<עמיפעם"מאייותררלוונטיספר

 ·:·להגשמה.ניתניםאמנםאםיפים,דברים

ואחתהעשריםלמאהנבוכיםמורה

הוא ) 2010<דבירהנבוכיםמורהשלסודותיוגורמןמיכהשלספרו
לכלחיוניכלילאחרונה,שקראתיהיעיליםהפילוסופייםהעזרמספרי
תורה")("משנהההלכתיתבכתיבתואםכיכותבגורמןומתעניין.לומד
("מורההפילוסופיתשבכתיבתוהריוהבהירות,הסדראמןהומנייםהיה

נבוכים"מורהמחשבותיו.אתולהסתירלהקשותכדיהכלעשהנבוכים")

 ...קשהבוהקריאהלפרקים,מתחבריםאינםפרקים ,כאוטיספרהוא
עברהשהסופהלחדרנכנסכאילונבוכיםמורהשללהיכלוהנכנס
סדרחוסרזהוזה.סדרחוסרעללקוראיומדווחעצמוהומניים .אותו
 .) 14<עמיבקפידה"מתוכנניםשבמורההשיבושיםכליזום.

מבוכהמרבהדווקאלשמושבניגודספרהואנבוכיםמורהבקיצור,
עבורנועושהזאתמחדש.אותוולסדרלארגןצריךאותולהביןוכדי

מורהשלהמחשבותאתמחדש"לארגןניסיוןשהוא ,בספרוגורמן
זמננו"בןהספקןאו ,הנבוך ,הסקרןהקוראעבוראותולסדרנבוכים.

 .) 15<עמי

תמציתיתבהירה,בלשוןגדולה.תודהלוחייביםאנוזוקשהמלאכהעל
השגחה,נבואה,אלוהים,כמומסובכותסוגיותמבהירהואועדכנית,

אםשספק ,ועודהומנייםבתורתופוליטיקהמיסטיקההמצוות,טעמי
זהקצרבמאמרלנסותטעםאין •להבהירןיכוליםהיינועצמנובכוחות

שעולהכפי .דבריובסיכוםרקלכןואסתפק ,כולוהספראחרלהתחקות
נבוכיםמורהאתלקרבכדיהרבהגורמןעושהלמעלה,מהציטוט
ממש,זמננולבןמתכווןהואזמננו""בןובכותבו .זמננובןלקורא
אתלעדכןזהשניסיוןייתכןהנוכחי.הפוסט-מודרנילעידןכלומר

עיניים.פוקחגםאבל ,נמהרמעטהואהיוםשלהשיחלאופנותהומניים

בלב.דבואפואאתמקד
מורה : 11הגואלת"המבוכה ,גורמןשלבספרוהאחרוןבפרקאפתח

הגורסתעתיקהלמסורתשייךהואגואל.ספר,הואגורמןאומרנבוכים,
העולם.ממצוקותהאדםאתמשחררתשהפנמתםידעגופיקיימיםכי

איידיעתהואהמשחרר"הידעמוסיף,הואהומניים,פיעלאולם,

בדבריםגורמןמחברמבוטלתלאאינטלקטואליתבזריזותהידיעה".
בעידננו ,לדבריו •הפוסט-מודרנילעידןישירותנבוכיםמורהאתאלה
לאחרהעשרים,המאהשלהשנייהבמחציתהמודרניות,שלאחרזה

אמונואתהאדםאיבדהנוראות,ותוצאותיההשנייההעולםמלחמת

טוב,איןאמת,איןאוניברסלי:אובייקטיבישיפוטלכונןביכולתו
מישלהקושילתחושתשותף ,לדעתוהומניים,נרטיבים.רקקיימים

התבונהבגבולותההכרההומנייםלפיאולםהאמת.אללהגיעשרוצה

ויראה.אהבהלעוררדווקאאלא ,ותסכולייאושלכונןאמורהאיננה
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