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הקצרבסיפור

אםהקצ?רסיפורהגתולסהבקשרהחברתייםבשולייםכתיבהמהי

ארויךיאם,ייגרפוגיאייםשבוללרובמתרחשתהקצררוהסיפעלילת
קצריםסיפוריםשאבסופתהעודבהללדמיכולהומהשלה?שוליה

Dהחהכותרתתחתאלחרונהשיאצה Dשבול 11 מסיפורישנייםקר , 11

ליים?ושלהדחוקהאחרשלמגרונוממשדמרביםהאנתולוגיה
 .) 2עמ' , 2004(עצמןו,

לסיפורמעניינתהגדהרפעםכתב ,) May (מאיצ'לדסהספרותחוקר
אשדלכאוהדסתמיותחייםפיסותהמתארתמרוכזת,כנארטיבההקצר

היחסיתן mלמימעבדהסיפוריתהלבתשומתמלאואתבהמקבלות
מידתןאתאזעדשקצבהזמןממהלךניתקותכמוכךידיעול ,לכאודה
 .) p ,1995 ,May. 22 (כביכלוהחשיבותחסרת

לב,תשומתה~ההמקבלתלכאוהדזוסתמיות
הסיפורגיברולשבהימצאואחתלאשת mמת

משולגתעבייהראםגיאוגדפיים.שבלוייםהקצר
הקנדית,מונחאליסלשהקצריםבסיפוריהבקנהד

שלהקצריםבסיפוריהריקיםאומתיםובות mבאם

בנאפלוימזחבקצהאםהבחילאית,ליספקטודקלדיס
האיטלקי.לוקההראדילשהקצריםבסיפוריו
הסיפורבצרחתעיוניםהסיפור:אמנותבספהד

לאההמשודדת,הסביהרובתולדותי,והקצר
עללחבכותבהקצרהסיפורמחברכיגולדבדג,

 ,ומקוםזמןלשק mמממנווקים mשנשואיםאודות
חפןיצואיאועבבורולכתיבהכךלשביםבהיותם

למשמעותובאשד .) 117-116עמ' , 1975(גלודבדג,
הםעצמו:הסיפורלגיבורביחסהקצרשבסיפורהגיאוגדפייםהשלויים
לונולמספרמאפשריםלשו,אופיקואוחכתהשאתביתדמלביטים

לצדאולוי .רדמטיבממדקורותיואתצוובעיםמוגלדבאדואותםלבחון
תועביםהםגם ,מיותרמקוםמקום",פשוטןי"אהקצרשבסיפרוהעובהד

לשומיתה mהמנהומסאיתהסופדתבשעתהדיבהרשעליההאמןידאת
הםגיאוגדפייםשלוייםיכ .) 2004 1993(הארבן,הגבישימבנהואת ,הארבן

כהגדרתלשון,שלנדודיזלויקוקיךלפסיכלווגיזמים ,לטריקיםמקוםלא
 .העבהדואתלעשותכדיהמדויקארוםיובתבהםבחייםדיהארבן.
בוצובעיםהגיאוגדפייםשהשלוייםרדמטיממדלאותולדרמטיות.ובחזהר

באכטיןהרוסיהספרותחקורגםשהתכוןוחמה ,הקצרהסיפרולעילתאת
) Bakhtin (, קצה,פאה,"שובל,-השלוייםמצרחת"הסף",אתרויבהגד

ששו,ןאבן(מילןוהמילוניתהגדרתופיעל ,"אגבבדךדבסוף,בצד,
שמרביםומקום,זמןצרחת"הכדונוטופים','כאחד ,) 1338עמ'תשמ"ג,

ערכיתבאינטנסיביותחדורבוש mהמתכי .ימימהמימיםבספרותלתאןר
אולמשברבחיים,מפנהל"נקדותקשורהואוהאויל ,גבוההאומצויונלית

חדדיכגוןלמקומותזהכחנטופמתייחסבאכטין,לפיגולד".הדתלהחלטה
אחדיממשותחסדיאךאמנם,רדמטייםעייהר:קצהאורכבות ,מדרגות

הואוכביכלו,משךלואיןחלוף,רגעאלאאינו"הזמןבמסגרתם,כי .הכל
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 .) 176-175עמ' , 2007(באכטי,ןהביוגרפי"הזמןשלהתקיןממהלכוחורג

באחרונה,אודשדאתה ,) 2014כתב(הוצאתבשולייםהחייםהאנתולוגיה
 .) 2005(מסלון,נעלם"כמעטהקצר"הסיפורכיבקביעהשכופרתדומה

ממקומות,להבדילאדםבנינםישענים,יהחברתיהשולייםשוגםכמעט.
היוםמסדרכיוםמודדיםשהםכפיהספרותשלהענייןמתחומיהודרו

ניצלויהומוסקסואלים,נפש,חולייתומים, ,נודויםהםגיבוריה .החברתי
בידינמחקחיכדונםמדיותרישידעווגאוניםזקניםופרופסוריםשאוה

בו.חפץאיןככליארצהאותםשבעטטוטליטרימשטר
"זדים"שלמצבםאתמאפייןחזןיםיחהמעוטרהישראליהסוציולוג
באיראשיתוהדרה.שלכמצב ,החברהבשוליהחייםאלה,ו"אחדים"
לגבולותיהמחוץלכאודהשמצוייםכמיהחברה,חיקאלקבלתם

שבהאקס-טריטוריהאלוהאחדיםהזדיםבדחייתהמשכו:החברתיים.

 ,שלילייםחברתייםםידימויאוסטדיאוטיפיותתכונותעליהםלות mמ
את"לפרנס :הדברשמאחודיהמטרה .האנושיוןיהדמבידישנוצרו

הנורמטיביתלמעדנתהשתייכותםמבחינתכאקס-טריטוריאלייםמעמדם
או .) 6עמ' ' 1994(חזן,גבלוותיהם"אתהוקובעתהיומיוםבחייהשלוטת
 .יתםיהפלאתלהצדיקאחדות:במילים

נםישאאף ,"ב"אחדותמואשמיםבשולייםהחייםמגיבורירביםגם
נמנעתבלתיהשפעהמבחינתםבהיותהלמשל,מלכתחילה.להםיאחרא
עמ'("איילה"יתמות ,) 50-42עמ'הילדים"("גנבתנוראהעםשואתשל

 13-עמ'הזיכרון"מגן("הגנןטוטליטרימשטרשלדיכויאו ) 74-67

הנזקפיםחברתייםמדימוייםסובליםגםמהםרביםלכ,ךבהמשך .) 21
שבלבהדרמהאתמניעיםואלוילדים),וגנביתמהונים(מדגלים,לגנותם

נוסף.סבלעליהםומביאיםהסיפורים

ביןמיד,שתשותכוינתימענהבחנהעודנתחזןשהדהסוציולוגית
נתימאפיהיא ,חזןכחייםתוך-אישית".זדות"ל "תיבין-איש"זרות
יםיחברתוקולקטיביםקבצוותאלבהקשרהבין-אישית""הזרותאת

קבוצהתוךאלאחתקבוצהשלופחדיםהדחקותשלכהשלכהואתניים,
עצמוהעצמישלכזרותמגדידההיאאישית"החרך"הזרותואתאחרת;

זואישיתתוךזרותהאם .) 2011(חזן,באישיותומועדיםהלאלמרכיבים
בשולייםהחייםמסיפורישנייםדקמדועלהסבירשיכולההיאנשאל,

כלאגםבטובתולאששנתפס ,יםיבשולהחימתודעתכאמודמדברים
תעדוה?כחסדקיים,

אוהיוצריםשלסיפוריהםאתהדעתעלמעליםזואנתולוגיהסיפורי
החברתייםמהשולייםשבאו ,) Gene (ז'נהח'אן ) Henry (חבריחברי

מאסרביתמקום,ובשוליהומוסקסאולית),וזנותמאסרמעילה,(גנבה,
הפותחהממואדלהוציאאבל .אלושולייםעלכתבוהשניים,שלבמקהד

סבאג-מדציאנואיילהבשעתההדיורומחוסרתהחברתיתהפעילהשל
אחיה,לזכרומוקדשארשוןבגוףשכתובהשחורים"),הפנתרים("הפגנת

כותביאםלדעתקשה ,"םיהשחור"הפנתריםימראש ,מדציאנוסעדיה
אתסבאג-מצדיאנווכמוכמותםחוואכןבאנתולוגיה,אחדיםסיפורים
 .מקרובהתהום

דיתמכמעטהיאסיפור"פתיחתכיעח,עמוספעםכתבזהבהקשר

 ,חחיםשויחחיםיש ,יואד .הקוארןילבהכותבביןחוזיתהתקשרות
םיחחגםאבלאותם,לקייםמתכווניםולאמקיימיםשלאחוזיםלרבות
לביןשבינהבחחהאום .) 11עמ' , 1996(עח,חוזים"נקראיםכאלה
חברתיות,שלויותמהיבסיפורהלתארסבאג-מדציאנומתחייבתהקורא

מיבעיניזושוליותלתארמתחייביםבאנתולוגיהאחדיםשכותביםהדי
לאומענייןשחשובחוזה-ספרותיידימולהולשזוראותהחוושלא
 .בולעמודפחות

שלדין""גזרהאחד,הזה .השטראתפורעיםבאנתולוגיהסיפוריםשני
-104 'כעמליבוביץאסף כעמ'ויסבדגמודילשללה"י"אי ,והאחד ) 98



שאביויוסף,בשםבגיבורעוסקוהקפקאיהדיסטופידין""גזר .) 74-67

בשבתובופוגשיםאנוימות.אםלאישיחסרלאכיבילדותובוהטיח
להיותמהפכני:עונשעליוליישםהשרויותהחלטתובהיוודעבכלא
תאפשרולאהבדיותמעינישתעלימםלמכונהשיחוברוהאסיריםראשןו

כמודדכם.לעבוראחדים,לאדותמצליחיוסףאבללארותם.לאחדים
מאב,גםעותהמאם,יתוםבנו,הנראהככלשהאוילד,שלדרכולמשל
בפניעומדכשהאובהמש.ךלו.גםיצפהטובלאשעתידכךלוגלות

עתהמסוגלאינוהאוגםנוספת:נוארהאמתביוסףמוטחתראוהו,חלון
מעתהמשתקףשאינולכךהסופית,להתדדררותוסמלעצמו.אתלראות

לבשםלא"איך .מעונשוכחלקשנמחקהתודעתובעיניעצמו,בעיניגם
שאוהביםמאלהאחדלאהואהשתקפותו.אתלאדותבאפשרותושאין

מולו.שהשתקףמהאתאהבכךשלאהאמתבמראה.עצמםעללהסתכל
 .) 103(עמ'לגמדי"להיעלםרצהופתאוםגדולעצבבופשטעכשיו

שאינםלאהבה,זוכיםשאינםגודלמוכיעלאלגיההוא"איילה"הסיפור
משועתקים.למצרדיםייחוד,לחסריהופכיםכןועלאיש,מעניינים
שבהאיילהאלימה.בפנימייההחיהנערהאיילה,היאשלוהגיבוהר
כביטויביתםבגינתבעבוהדשותלתחיתההמתהשאמהבירקותונזכרת

איילהחדשה.תינוקתלווישבשניתנישאהנראהככלאביהאהבה.של
 .כשילהביאהכדיתותערגליותקופסתוקונהבביתו,לבקרמתכננת

שבאה.כלעומתלפנימיהחתרתהויאהאיסוף,בתחנתלהמחכהלאהאב
קופסתאתהפנימייהמחסןשמאחוריבערוגהשותלתהיאהסיפורבסוף

ולהבדילייחוד,חסדומשועתק,תעשייתילדבר-מהסמל-העדגליות
אהבה.כלמאחוריושאיןפקטיאדטאמה,ששתלהמהערוגות

האדםשבוכמצבחברתיתשוליותשלדימויאפאומציגיםהסיפוריםשני

פיועלנראות.חוסרשלכמצבאיש,מעתהמענייןאינולפתחהשהוטל
בשלויגיבוריהםאתממקמיםהסיפוריםכותביהקצר,הסיפורמסורת
ואלויהחידוש,כאןוזהודיוק,וליתדפנימייה.אומאסרביתמקום:

"הטדוטופיה":שלכסוגלהגדירםיהיהשנכןובמקומות-התבססותו
הנבלדמרחבאחר,מקוםוהמתאר ) Foucault (פוקרמישלשהגהמשוג

ושמשתדעמהמקובלוייחדוייםשוניםשחוקיוהרגיל,האנושימהמרחב
 .) 2010(פרקו,שםולאפהלאהזהבמובן

להתמקםנוטההקצרבסיפורהחברתיתשהשוליותהמסקנה,
מהקלאסיקותבאחתמרוכזביטויבעברכברקיבלהבהטדוטופיות,

 Boule de Suif"שמנמונת"הקצרהסיפורהעלומית:הספרותשל
הספרותיותאיכויותיושעל ,) de Maupassant (מופסאןהרגישל
המודרניבסיפורמקבילותבספרויפהבנימיןאבהרםהיתרביןעמד

חסרתבהיותהכ.ךכלמובהקתבוהשולייםהטדוטופייתכי(תשל"ג);
צדפתמלחמתהואהסיפור"זמן"נוסעת.רכבת-זמןאופילומקום,

לדיאפ.מוארןבקרוניתמסעהבעתצרפתייהזונה :גיבורתופרוסיה.נגד
פרוסיקציןעםלשכבבהמפציריםצרפתיםאזרחיםשלומם,למען

שלבסופומשתכנעתבתחילה,ממאנתהיא .בקרוניתהואגםהנמצא
(עמ'מלכתחילהלמעשהאותהשעדודומימצדבבוזלבסוףחרכהדבר
יסמנושלו,הגדלוהחברתיהמפץמופסאן,שלהחברתיהדיאליזם .) 9-8
אתהכבישלשלוימשליכהרביםשבמובניםחברהבהמשך:שיבואאת

מוסכמותיה.במסגרתמשתבץשאינומי

מצליחהקצרהסיפורכיפעםכתבהמסלןורוניתהסופדתלסיום,
חיים,הםשבוההיסטוריהזמןשלחזקאחדדימוילקוראיולהעניק

" l .. J מטלןו,האחד"התלצוםשלהאאוהדואתהאחדהתלצוםאת)
 :בשולייםהחייםהאנתולוגיהפיעלהזה"התצלום"ומהר .) 2005
לכאוהד,אנשיםסתםעדו,ברנראיםשאינםדניםאנשיםשלקיומם
 •מקומות.ממשובלא

קריאהמעודוניומנחתלימדויםלתכנןומצרהלספרות,דוקטור-זרקהאביבה

לילדים.כתיבהוסדנאות
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היסטרויתפאוטיקהעלמסהבחמן:והכחנוטופהזמןצוחת .) 2007 (מ'כאכטין,
 ,הקשריםומכןוביתן-דביר-זמהרוכנרת,שעב:וכאריההדוארוירמןו),ה'(תרגום:

 .כנגבגרויןוכןאוניברסיטת
 .ובתוחלתיוהקצרהסיפרובצתותעיוניםהסיפור:אמנות .) 1975 (ל' ,גדלוכרג

העציר.השומרהאצריהקיבוץהצואתפלעוים,ספרית :כיה mמ
 . ynet, 12.1.2004הקצר",הסיפרו"שכחי ,'שהארכן,

 ,ית" mחכשלויותלשהסמליכיננוהלע :משמעותיאלה"האחר .) 1994 ( 'חחןז,
-16עמ' , 42סצויאלי,וכטחןוחוורהכנשואעתכתבסצואילי:בטחןו 5 . 

הגהלודוכקבצוהכקבצוהעכצמי,אחחתכמייצגהאתנימערו"להא .) 2011 (ש'חןז,
קבצותי,לוטיפלולהנחיהעתכתב :מקבץ ,"י mהוחכהאנליטיכ mכמסמוי mכ-

 . 40-25עמ'

פלעוים,ספריתאביב:ותלכיה mמהמתדר.יבסיפרומקבילותגתלש"ג).א'יפה,
העציר.השומרהאצריהקיבץוהצואת

 . 2.10.2005'האץר,''ספרים',מוסףהסיפור','"סוףר:מלסןו,

לארו.הצואהכתרילשורים:סיפו,רמתחילים .) 1996 (ע'עח,
סיפוריםשלאנתולוגיהבשלויים:החייםכתךו:העךרו""דבר .) 2014 ( 'אעצמןו,
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