
עזרננסי

לאורליצחקאדם",''הנהברומןוגרוטסקהאפלהומור

א

מאכלעם,הרומניםאחרישהופיעאדם,הנהלאוריצחקשלהשלישיהרומןאת

הרומניםמןאחדכלטרילוגי.מעגלכסוגרלראותניתן 1גוויתי,רוחירועםמלכים
מלחמהשלרקעעלומתרחשיםהכרונולוגיהזמןבצירשמתקדמיםהללו,

גרוטסקית,סאטירההואהמפרץ),ומלחמתלבנון.מלחמתהימים,ששת(מלחמת

אתומנציחיםשמייצריםיוהביטחוןהצבאמנגנוניהיאשלההמתקפהשמטרת

שנותנתוהניאו-ריאליסטית,הריאליסטיתוהספרותהלאומיים,והדהרתהשיח

מרומןגוברתהספריםלשלושתהמשותפתהחתרניתהפנטזיהאסתטי.ייצוגלהם

בוהיםחייליםכאשרמלכיםמאכלבעם,אדם.בהנהלשיאהמגיעהוהיאלרומן.

אתומשניםההיסטוריהעלמשתלטיםוהאספקה,המדוןמבסיסומתגרדים

אלה,חייליםמונעיםלידיהםבטעותשמתגלגלסודימסמךבעקבותמהלכה.

אתבהמוניהםונוטשיםהימיםששתמלחמתאתלאומית,דהותכלהחסירם

הצבאיבממשלשירותוממקוםבכירשב"כחוקרעורקגוויתירוחינועםהצבא.

הפלשתינאישהאסירלו,מתגלהכאשרומתאסלם,לבנוןמלחמתלפניבעדה

עליובנראטיב-האב,אמונתואתמאבדהחוקראביו.מצדאחיוהואשברשותו,

הביטחון,שירותימערכתאתלערערכדישביכולתוכלועושהוגדלהתחנך

הרומןשלהסובייקטאלורומניםלשניבהמשךנציגיה.אתולקלסללעגולשים

המרידהוחודה"המסתערבים"יחידותהוגהלוטם,אדםהנערץהאלוףאדם,הנה

הנכבדהבתרומתווההכרהגופוהתפוררותעם , 53בגילמתכנןהפלשתינית,

היתוליתבדרךבצבאוהןבעצמוהןלנקוםצה"ל,שלהמוסריתלהידרדרותו
הישגיואתחייומפעלאתסופיתותמחץבנפשכבדותלאבדותשתגרוםואכזרית,

"הקומדיהבשםלוטםמכנהשלושירת-הברבוראתצה"ל.שלהלחימה

 Ein reinerגיחהשל(במובןטהורהפעולהלבצעשואףהואובההאלוהית",
Tatigkeit ,תיאורמכלשתחמוקוסוף,אמצע,התחלה,בעלת ) 240עמ'שם

משתתפיה,כלשלחיסולםאתמבטיחהשהיאכיווןהיסטוריוניים,ופירוש

לאורנטפלהללוהרומניםמןאחדבכלעליה.ופיקדאותהשהגהמיאתובכללם

ולהשחיתשלוהציוניתעלילת-העלאתלנגחכדייהספרותיהקאנוןמןטקסטאל

הכריזמטייםוהנפשהתוארליפיפארודיהלאורמציגמלכיםמאכלבעם,אותה.

ול"צוותא"ול"אנחנו"ילכןקודםשנים 35שנכתבידהר,לס'ציקלגימישל
שלסיפורואתגרוטסקיבאופןמפתחהואגוויתירוחינועם 2שלו.הפלמח"י

הצברשלדמותועיוותתוךעודילעמוסשלימיכאלהרומןשלגיבורויגונןמיכאל
סאטיריקפיצהכקרש 4עגנוןלש"יבשירהמשתמשהואאדםבהנהואילו 3היפה.
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תוךהצבאיתהמנהיגותשללקרקסהאקדמיה,עולםשלהשנוןהלעגמןלנתר

ברומן.ובגסותבפשטותמנוסחזהקשרביניהם.הסימביוטיהקשרחשיפת

עםמשוחחהמתנשא,הגוץגולו,אריאלישראל,עםלתורתהנכבדכשהפרופסור

שלהפסיכולוגיהלחקרהמכוןראש •חולץמוריסהפרופסור •הנימפומןעמיתו

ואלוףאשכים,שני •חולץאשכים,שנישנינואנחנו ?מהיודע"אתה :השואה

 .) 64עמ'(שם,שלנו"השמוקהואלוטם

החבלהגוברתבהםהראשונים,הרומניםשנישלהעיצובלדרךבניגודאולם

מנגנוןלאורמאמץאדם,הנהברומןהריהסיפר,שלהמימטיותבקונבנציות

אצלהמצויהקורא,ריאליסטיים.וסיבתיותסינטגמטיארגוןעלהנשעןרטורי

המידעבמסירתמוחלטותואיהטעיות,קיטועים,סטיות,שלהמופרזהעודף

נוקטשלאורהשלישי,ברומןבהדרגהמגלההקודמים,הרומניםבשני

הריבויאתלאורמדגישמלכיםמאכלשב-עם,בזמןהפוכה.באסטרטגיה

מתוךמקושרותובלתימקריות,אינדיבידואליסטיות,פרספקטיבותשלההטרוגני

גוויתירוחיוב-ועם 5הומוגנית,קולקטיביתתודעהלייצגניסיוןכללסכלמטרה
קטנים,נראטיביםמאינספורהבנוי •הפגאניהשיחשלהאנרכיהאתמנצלהוא

הרי 6לקוהרנטיות,ולהגיעהעלילהאתלשחזרהקוראשלמאמץכללסכלכדי
שמוזכרותאלהביןגםהדמויות,כלביןקשריםביצירתלאורמקפידאדםב-הנה

ביותר.השולייםאפילוהאירועים,כלוביןובאקראי,בטקסטויחידהאחתפעם

חוסראתלראותהקוראאתלעוררלאורשואףהראשוניםהרומניםבשניאם

הקונבנציותשלהזותןבאמצעות •הטקסט~שמועבתהליךהרדיקליהוודאות

בהתאםהטקסטאתלתכנתבוחרהואאדםהנהברומןהריהנראטיביות,

ועשרתהפתיחהשלו.הנתוניםשלמקסימליתאינטגראציהתוךהללולקונבנציות

אתמבליטיםכותרות,נושאיקצרצריםמשנהלסעיפיהמחולקיםבספר,הפרקים

שניאתשמאפייןבגרסאות,לסיפורחריףבניגודועומדיםהנראטיביהארגון

לושיש •הסיפורבמעשההוודאותאיאתלהדגישובאהראשוניםהרומנים

.רא~תמנקודותמסופרלהיותיכולוהואוסוףאמצע,התחלה,רבותנקודות

שונות.

אותועושהאדםבהנהלאורשמפעילהריאליסטיתהרטוריתהאסטרטגיה

עלומשפיעהשלו,הראשוניםהרומניםלשניבהשוואהקריאיותרהרבה

"[ל]מאמץביחסרעיםתמימתלמשל,מלכים,מאכלעם,עלהביקורתהתקבלותו.

מןהרומןשתובעכמעט""הפיסיהסבלואפילובמינו""ו[ה]יחיד[ה]נדיר"

מטורטר"כמעטמעונה,עצמומוצאש"הקוראמודיםהמבקריםהקורא.

רוחילעםובאשרהקריאה,יתהליךשל[ה]מפרך"ב"מסעכוחות"ו"באפיסת
צריך ...מהספרליהנותש"בשבילהקורא,שלאוזנואתהמבקריםמגליםגוויתי

ברור",לאברורביןלהבחיןלמהרלארגע,בכלהכולאתלהביןלאמוכןלהיות
עלמצביעההביקורת 8הרוח".כנפיעללרכבגולם,קצתלפעמים"להיותואפילו

מאודקשהפתוריםלאקצוותומרובבעלילהתפקידלושאיןעומס"שמרוב •כך
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פגהםשונים 9להיאחז".יוכלבודברללאנותרוהקוראהסיפור,אחרילעקוב
"הקואורדינציהאתזהברומןלשבחמציינתהביקורתאדם.להנהביחסהדברים

המאחדיכ[ו]המקצוב" •התזמוןה.זכיאום,כושרהפרטים,בפרטיהשליטהיכולת

שעשובן.מנחםהמבקראפילו 10הגיבורים.אתומפגישיםהמקריםצירופיאת
 t"לשהואהצהיר,מלכיםמאכלעם,אתלבקרשלובניסיוןלכן,קודםשנים

הראשוניכהעמודיםשלושיםשלבקריאתםהסתפקולכןאחד",אףשלפראייך

בלתהיהלדבריוזהוגםהעמודים),-534ה(בןהזההכרסעבהרומןשלבלבד

 t!מצהואאדםהנההרומןשבקריאתמתוודה, llומזוכיסטימשעמם,מייגע,נסבל,

השאלד 12שלו".ו[ה]סוחף[ה]מבדר[ה]קריאה"רצףעלמתענגעצמואת
שוהספרותיתבפואטיקהלתפניתעדיםאנוהאםהיאזהבהקשרהמתעוררת

סימפטומטיחוהיאבקורא,ולהתללתעתעהמבקשתעיניים,אחיזתלפנינוארלאור,

כיצדיתבררלהלןמהמאמרהרומן.אתשמאפייניםהאפלולהומורלגרוטסקה
המבנהאתומכתיבהנראטיבשלהתמטיברובדשמתגלההאפל,ההומור

להשתמשמקפידשהרומןהמימטיותמהקונבנציותקרקס""עושהשלו,האפיזודי

בדיעבדהרומןמגלםהסיפורבמלאכתזובפגיעהקיומו.עצםמותנהובהןבהן.

עצמו.אתלבטלמשאלה

ב

אתהמעוררקוגניטיבי,דיסוננסהקוראחווהאדםהנהשלהקריאהבראשיתכבר

האינטגרציההלצה.מעיןהואהרומןאתהמארגןהנראטיבישהסדרחשדותיו,

עלהמבוססיםקוהרנטיותשלמודליםעלנשענתאשרבטקסט,האלמנטיםשל

לאירועיםקומיתבסתירהעומדתוסמיכות,סיבתיותכרונולוגיה,כגון:מציאות,

שלהגרוטסקייםולתיאוריםבושמתרחשיםהסוריאליסטייםולדיאלוגים

מרצהחולץפרופסורלמשל,כך.ביטחון.ואנשיצבאמפקדיפרופסורים,

ואילוהאוננות,עלאקדמאי,לחוקרכראוייובשני,בפירוטתלמידותיובאוזני

נשיאאצללבררהעלבונותרצוףבניסיונווזמןמאמציםחוסךאינוגולופרופסור

האלוףלעומתם ;בהחושקשלוטםאישהעלפרטיםוהרקטוריתהאוניברסיטה

מןפעולהאישורלהשיגכדיומקומותיחידותושמותמבצעיםבודהלוטם

הציבוריתבשערורייהעסוק •פרקינסוןשלמה •הביטחוןששרבעודהרמטכ"ל;

שירותיוראשהמדינה,חשבוןעלבנמרההמחזיקהמרכז,פיקודאלוףשעורר

לעיניהםהרמטכ"לשלמשרדוקירעלמבזהבהפגנתיותמשתיןהכלליהביטחון

והאלוף.הרמטכ"לשל

זהמתקשריםהדבריםכלשבו •הרומןמרכיבישלהקפדניהטקסטואליהארגון

והמחברהמספרשלמשולבבדיבורלאמירותחדהבסתירהגםעומדלזה,

 •למשל •חולץפרופסור .ברומןהערכיםמערכתאתהמשקפותהמובלע,
אדםשלשחייומסקנה,לידיומגיעחוזרחייו,עלספרלחברהמשתוקק

דבר"לשוםמתקשראינודבר"שוםשכןאחד,ספרלכדילהתקשריכוליםאינם
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קשרלקבועש"קשהלכךהיטבמודעהואלפסיכולוגיהכפרופסור .) 55עמ'(שם,

לאודשלהראשוניםהרומניםבשניכמו .) 56עמ'(שם,אירועים"שניביןהכרחי

ש"האמתעצמובפנימודהחולץהאמת.שללנזילותהביחסהטענהחוזרת

אותו"לשחזרפעםאףאפשראישבור,כדמקוטעת,מתפתלת,מגמגמת,צרודה."

דבריםמוסדהואסיפוריםשכמספרמדגיש,מצידוהמספרואף .) 74עמ'(שם,

תפישה .) 101עמ'(שם,כהווייתםדבריםלמסורזכותלושאיןכיווןבהתהוותם

מסגרותלבנותבדומןהרטוריהמאמץעםאחדבקנהלעלותיכולהאיננהזומעין

הטקסטנתוניביןמקסימליתרלוונטיותליצורשיוכלומ~בנ~ת.שלהדוקות
השונים.

במיןחלקלוקחהואבידיעתושלאכיויותר,יותרהקוראחשהקריאהבמהלך

מוטיבמכוחגםמתחזקתזוהדגשההמובלע.המחברשלפרטיתבדיחה

לוטםהאלוףשלמהאידיוסינקדטיותאחת .בדומןמרכזימקוםהתופסהמהתלה

שלוהסודישבמבצעאלאאיטליה,מפתפניעלמבצעיואתלתכנןהיא
לגלותמבליבאמת,חייליואתלהנחיתבדעתוישהפעםהאלוהית","הקומדיה

הואהעיד,אתשייכבשוכמצופה,עליהם,לצוותובמקוםבקודטונה.להם,

אתלמסורהעתיקההטוסקניתהעידשלהכנסייהמןברמקוללהםלקרואמתכוון

מנתעלזאתכלהעיד.לשוטריאחדעדכולםאתלהסגירכךואחדנישקם

להצניע,יוכללאדיפלומטיסגלששוםבינלאומית,לבדיחהתהפוךשהשערורייה

שלולמהתלההשראהשואבלוטםהישר.השכלבמסגרתלהסביראולהחליק,
אחדיומתחרהו.כפרו,בןנעורים,חבררותם,דודוהאלוףשלאשתומנעמה,

מזעיקכשלוטםהביתה,הצפוןמןבדדנומטוסבתאונתהתאבדאונהרגשדודו

נפרציםלבגוד,מרבההואשבהאשתו,שלדוחהמצבאתלשפדלבואאותו

בעלה,במותלוטםשלחלקואתשתדעומבלילצבאבטינתהנעמה,הסכרים.

בצבא.הנהוגיםוהניחומיםהאבלטקסימכלואטלולאחוכאלעשותמחליטה

כדיבהתאבדותשישמאמיןהואאיןמזה.למעלהאףלעשותמבקשלוטםואילו

אתלפרקאוהצבא,מןקרקסבעשייתלודילאואףיהעבדאתלמחוקאולבטל

אתמחייבשהואאףצ'יזבטים,וסיפורישלוהביוגרפיה~בדוקידיעלהמיתוס

לבצעבוחרהואזהבמקוםלשינוי.דדךבהודואההעובדתיתלאמתההתכחשות

הצבא.זוועותאתשיחשוףענקיגרוטסקיפיאסקו

כמובנדאטיבהמוטבעותנקמניותמהתלותשלצפוףממארגבנויהדומן

המפורסם,חולץפרופסוראיננולמשל,יחולץמודיספרופסורחולניות.בדיחות

אחדחולץמודיסזהואלאקתדרה,להציעאביבתלאוניברסיטתהתכוונהשלו

קשרידיעלאותהשמסתיריםבטעות,והוחתםשהוזמןסינסינטי,מאוניברסיטת

מתכנןמשפחתו,לשםהמשךיהיהשלאהחוששגולו,פרופסורואילושתיקה.

משפחתושםאתומשנהלומתנכרעוזשבנולאחדמשלו.משפחתיתבדיחה

שםאתלשנותובתוחתנואתלהכריחכדישלוהירושהאתמגייסהואלפז,

מלחמתבבדבדגולו.גדייקראוגדישלנכדוובלבדלגולו,ממטלוןמשפחתם
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המאהסיוםלכבודענק"כמהתלתנתפשתהרומן'מתרחשרקעהשעלהמפרץ'
 .) 126עמ'(שם,העשרים"

ללעגמודעיםשאינםמושאיה,ראשימעלהמהתלהחולפתהמקריםברוב

לאשורהההתרחשותאתתופשיםאינםמזה,גרועאונגדם,המכווניםולאירוניה

המשולשמןאייבשיץ'מיכלפרופסורלמשל'כך' .מהופךבאופןאותהומפרשים
ממנהשסוחטללוטם,תודהאסירתיהונתן,שאול,מיכל,הפארודיהמשפחתי

וכשלוטםמשרת.הואבההקרביתהיחידהמןבנהאתלהעבירובקשההודאה

הספיקלאשלוטםמיכל'סבורהומתאבד'בעצמויורהיוניוהבןזאתעושה
קודםממנוזאתומבקשתמהססתחיתהלאואילומועד,מבעודבנהאתלשחרר

מקראיים,שמותלמחזרלאורנוטהמושחתתמבדיחהכחלקניצל.היהבנהלכן'
בטקסטהפארודיתהשתקפותןאתולהציעהתבניותהדמויותאתלהגחיךכדי

שדואגלוטם,שלהנאמןידידוליפתח,ביחסגםהדבריםפניהםכאלהשלו.

חייו,אתלוחבשהואסבורשהואמפנישלו,והבקשותהגחמותאתלספק

אולםזרועו.אתאיבדשבוקרבאש,תחתהקרבבשדהבהיותואותוכשהציל

הנתוניםעםאחדבקנהעולהאיננהבה,מחזיקשיפתחההתרחשות,שלזו~רסה

עצמואתמסכןשיפתחמסתבר'הרומןמןהעולההמידעמןטיב.בבראהמפוזרים

לירותכשהתחילופחדשנתקףלוטםאתלהביאחוזרשהואמאחרקרב,באותו

כן.עליתר .) 155עמ'(שם,בזרועוצרורחוטףהואואזמאחור,ונשארעליהם

שלאלוטם,אולםהחילוץ,לפניכראוינחבשהלוהזרועאתלהצילהיהאפשר

לצל"שזכההאירוניהולמרבההמדמם,יפתחעםלרוץהעדיףבעניין,התמצא

בתו,אתלהקריברוצהיפתחבשעתו,התכנייפתחכמו .) 135עמ'(שם,כךעל
אביה.להיותיכולשלוטםאףעלבתו,ידאתללוטםלהציעהוקרהוכאות

השמאלנית,שולמית,היאלאורשלברומןמכולםהגדולההמתעתעת

היאאותה.חומדשלוטםהשירים,שבשירלזושדומההיפההשחרחורת

עלמוצבתוכשהיאורפואה.צבאאקדמיה,באנשיומהתלתמסכותמחליפה

אםומצליחה,לוטםשלברגשותיומשחקתהיאולגלוגרצינותביןהגבול

 .) 302עמ'(שם,שטיח"ממנו"לעשותהאלוף,שלנהגובמילותלהשתמש

חש,הקורא •דמיוןלכלמעברהםהמסופריםכשהאירועיםזה,בקונטקסט

בציפיותיולהתלבאההריאליסטיהסיפורלקונבנציותהעיקשתשההצמדות

שלהאפלההומורשללמושאואותוגםלהפוךובדיעבד,שלו,הישרובשכל

המובלע.המחבר

ג

פרספקטיבה,עמדה,כמביעשחור""הומוראואפל""הומורהמושגטביעתאת

הקובץאת-1939בבצרפתש;נרסםבריטון.לאבודי 13מבקריםמייחסיםטוןאו
ממחזותחלקיםשירים,מכתבים,מכתמים,שכללה 14אפל,להומוראנתולוגיהשלו

של"מכניזםאפלבהומורשימושהעושותביצירותרואהבריטוןומרומנים.
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התועלתניותהמגבלותעללגבוריכולההתבונהלדעתו, 15חתרנית".תבונה
אותםברשותהשישמשרםילהןלהיכנעעלינוכרפהשההיגיוןוהנורמטיביות,

מחריבתאיננההתבונהככזאת,אפל.להומורההכרחייםודיוקמוחלטחופש

קונבנציונליבאופןשמיוחסותומוסריות,דידקטיותלמטרותעצמהאתלרתום

"בדיחותפרוידשלמאמרואתבריטוןמצטטזהבהקשר 16הסטירית.לכרונה
העונגעיקרוןביןהעימותמתקייםאפלשבהומוריומבחיןלבלתי-מודע"ויחסן

אצללגרדוםהמובלההרמרריסטןשללבדיחותיובדרמה 17המציארת.ועיקרון
האגושלהסירובאתהנרקיסיזם,שלנצחרנראתהאפלההומורמבטאפרויד,

והמשוחררהחתרניהצחוקהמציאות.שלהפרובוקציותבשללמצוקהלהיקלע

הופךהואיכןעליתר .החיצוניהעולםשלהטראומותמןמושפעלהיותממאן

משנת Playboyשערךבריאיון 18להתענגרת.להזדמנויותהללוהטראומותאת
הכתיבהאתשפיתחוהסופריםמןררניגרט,קורטהאמריקניהסופרעם 1973

-60הבשנותלשיאהוהגיעה-50השנותמסוףבאמריקהשרווחהאפליבהומור

האמריקני,האפלההומורביןהקרבהעלמצביעהוא ,-20ההמאהשלד oרה-

היהודי.וההומורפרויד,כתבשעליההאירופאית,הומור-המוצאים-להורגמסורת

וסיפורפוליטיישעחוסרשלמצבביןהקשרעלוויניגרטעומדזהבריאיון

לאוחולשהתסכולשלבמצבהנמצאיםאינטליגנטייםשלאנשיםיומצייןבדיחות,
 19לצחרק.אלאנותר

הואמודרנית.הפרסטהישראליתבספרותהאפלההומורוירטואוזהואלאור

לעשרתכדירקלאהאפלההומורשלההיתולי-חתרניהאימפולסאתמנצל

הםשבהםהסיפור,וממנגנוניהישראליתהחברהשלהכרחממרקדיפארסה

ניסיוןלכללועגגםאלאלהם,הרצויהקבועהנראטיבאתלייצרמשתמשים

תיאוריםשלהצורמתההצמדהאחרי .כלשהיסיפוריתיציבותלהשליט

שבאהריאליסטירת,כתיבהלקונבנציותוגרוטסקייםסרריאליסטיים,פנטסטיים,

שלהאחרוןברבעמהן,הקוראשלציפיותיורעלאלהקונבנציותעלללגלג

זממו,ביצועסףעלכברניצבכשלוטםשלו,בקלימקס ,) 261עמ'(שם,הרומן

הספראתלסייםבידרשאיןלקורא,מודיעשלווהמספרהיוצרות,אתלאורהופך

לקורא,מדווחהמספרמציאותית.איננהלוטםשלשהתרכניתמשרםכמצרפה,

להכנותהקשוריםלוגיסטייםענייניםבשללוטםשלידיררפוהאחרוןשברגע

הפעולהשלפאררדיתבהנמכהומסתפקמתעשת,נסרג,והואהמבצע,שלפני

אלוףשלשברשותוהזקנההנמרהשלראשהבשיסוףחלם,שעליההטהורה

שהמספר-לשולמיתביחסלוטםכמר-הקוראחשזרבנקודההמרכז.פיקוד

 .) 151עמ'(שם,ומתרחק"ועוצרומתרחקטרמפהמבטיחנהג"כאותוהוא

קררכןשהואהמרגישהמרומה,הקוראשלדעתואתלפייסמבקשכשהמספר

גררםהואמלוטם,מאוכזבכמוהרהואשגםרבים,ראשוןבגרףוטועןלמתיחה,

שלוהאובייקט(המספר)המתבדחהסובייקטביןהמבחינותהקטגוריותלקריסת

מלכתחילהכישייתכןהשערה,מעלהכשהואכן,עליתר(הקורא).הבדיחה
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לחלוטיןלמחוקמצליחהואכאחד,ובקוראבולהתלהייתהלוטםשלהתוככית

הסיפורית.התקשורתשלבסיטואציההמשתתפיםביןהקונבנציונליהמרחקאת

הבדיהשלהאשליהאתשוברותאשרהללו,התהפוכותבכלחלקשלוקחהקורא,

העצמיתהמהתלהאתלפתעתופשולמגבלותיו,להיגיוןבוזומפגינותהסיפורית

לוטם,רקשלאלחשודמתחילהקוראהמובלע.למחברביחסגםמהןהמשתמעת

שלווהמשעשעהמאייםהצ'יזבטאתלסייםמעזאינוהמובלעהמחברגםאלא

שלוהמספרשהרילו,יאמיןלאשהקוראהחששמחמתלאוזאתשרצה,כפי

אפשרכקלהועלהבעיה,איכנוהקוראיםשלהאמוןשחוסרמפורשותמצהיר

המחברשלכנראה,הוא,שהקושימשוםאלא ,) 261עמ'(שם,כךעללהתגבר

בצחוקהקוראשלאימתומתחלפתהמסורסתהאכזריתהפנטזיהלנוכחהמובלע.

מדברוהואעליונות,המקניטלסובייקטיששבהרגילה,לאירוניהבניגודמלגלג.

שהומורהרילו,שותףאיכנוהאירוניהשלשהאובייקטידע,שליציבהמעמדה

בכלאפליהללאנושךמעוררשהואוהצחוקהיררכייה,בשוםמכיראיכנואפל
 20בו.המשתתפים

אחרת,כקודהבשוםאוזובכקודההבדיחהאתלסייםמתכווןאיכנולאוראולם

איכנומצידנו,"אנחנו, :רביםראשוןבגוףמעידשלושהמספרכפימשום,וזאת

אתלגלגלאפשראילהשמעבריציבותאיזומניחותהןאםאירוניות."אוהבים

הפרקלסוףלאורשומרהגדולההמהתלהאת .) 139עמ'(שם,הלאה"האירוניה

כברכאשר •הרומןסיוםלקראתדווקא .הרומןשלהאחרוןולפרקאחרוןשלפכי
"החייםהמספר,שכדבריכיווןהעליונה,עלהמציאותעיקרוןשלשידונראה

אירועבעקבותכלילשברהופךולוטם ,) 319עמ'(שם,האמנות"מןיותרקשים
כשתוככיתכואבתמפלהסופגתשולמיתוגם 21עובר,שהואותרדמתמוחי

שוליתדמותמצליחה •בתוהועולהשהגתהסיכדיאכהפליטישלהשיבה

לעשותכיסהלוטםשהגנרלמהלעשותיד,וכלאחרבאקראיכביכול,המוזכרת,

אותוולהטביעעולו,אתלפרוקהצבא,זוועותאתלחשוףדהיינו:וככשל,בגדול

שמושכמהתלה,הג'ינג'י,עכתבירדידובמחיר.בתוצאותלהתחשבמבליבבוז

הצבא.עלגוליית,עלשקםהרדידהוא 22באכטבה,הגבורהפעולתלשםמופרד
הגון-השכןהואיאייבשיץמשפחתשלבסיפורבלבדרקעדמותהואלכאורה

למעשה,אךגדול,כאחבוונוהגיהונתןהבןעםשמיודדהגג,מןקונפורמיסטי

הדמויותשארלכלבעקיפיןאוישירותהמתקשרתהדמותהואלאחורבקריאה
עלכביסהבדירתשמתגוררעכתבי, 23ביותר.והאגביותהמקריותאלהגםברומן.

 t24;כי!;פית,כדמותמעוצבקיימת,איכנהרשמיובאופןבטאנורשומהשאיכנההגג,

טרגיושיגעון.היגיוןוהפקר,חוקביןההבחנותמטשטשותבובמרחב,שקיימת

ניצולישלבכם :מתפשריםבלתיניגודיםמעומתיםהזההתפרקועל .וגרוטסקי

לארץשעולההגרמנייה,לאהובתובשתיקותיוהמתאכזרמיוון.ספרדיםשואה

לשעבר,מצטייןצנחניםקציןעמה;ושלאביהשלהנאצימהעברלברוחכדי

שהצבאלאחרגםבאשמהלהודותומתעקשלוטם,עםיחדערבירועהשהורג
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 :בכלאפעמיםשלרשיושבדברשלובסופר •דכאיוומוציאהתקריתאת"מלבין"
 ;והריגה •בלבנוןר~ת wוסירובעריקהצבאית,משטרהקציןהכאתבאשמת
לבמהתקףלמרתובטלטלתוהגורםמתפרע,ר~רירןהחלשיםשלרמגינםמושיעם

אדםתת-אלוףאתלהרוגמצליחוכמעטלו,מינההמשפטשביתהדיןעררךשל

להודותאומץלושאיןשרםעללוטם,תת-אדםלווקוראבדהואשלולוטם,

בסכיןעצמואתהמסרסרב,גבראכוחבעלכןוכמראנושית;איננהודרכושטעה

מטורפתהתכתבותהמנהלזה,כילאיםבבןנואשות.ברכהכשהואבכלא,גילוח

הכלאמןומבריחלישמעאלמדרידהפרטישמראתלשנותכדיהפניםמשרדעם

הנסרגיםהמשורריםשללצדקנותםלועגהואשבהגרוטסקית-וולגרית,פואמה

משאלהמביעשהואתוך ,) 278עמ'(שם,[ה]עגמרמית""[ה]אסתטיקהאל

מהאתבנפיחותיוולהחרישגרפובנוזלילהטביעתנאי-בטל,במשפטיחבלנית,

לממשלאורבוחר- ) 278עמ'(שם,הקדוש"הצבאי"החדירבשםמכנהשהוא

גםהוא •כןעליתרלוטם.ושל •המספרשלהמובלע,המחברשלהפנטזיהאת

הארץמןלצאתכךואחרלברוחאלוף.מדילבושפנטסטית,בדרךלומאפשר

שמרעל"אדם"נקראהאירוניהשלמרבההגרמנייה,מןלושנולדבנראתולמצוא

תוךומוסרפשעשלהצורמתההצמדהרמגינר.נפשרשנואלוטם,אדםשל

שאיננוצחוק,בכללאורשלאמרנוחוסרעלמלמדתמהממת,חתרניתהתבדחות

ולזעזע.המנוחהאתלהטרידבא

בעלהרומןבקריאתאחתרבעונהבעתומשועשעמארייםעצמושמוצאהקורא,
עלארלהגיב,עליוכיצדבטוחאיננו 25הלצרת,לסיפוריהמתאיםאפיזודיהמבנה

האירועיםאףעלהמתרחש.אתלשפוטעליוערכיםסולםאידהפי

לעגןמקפידהואבנראטיב,לאורשפורש •גיחוךעדהמשוניםהסרריאליסטיים,

לאור 26טהררה.לפנטזיהיגלושלאשהרומןכדיריאליסטיים,בפרטיםאותם
דרהיא ) 239עמ'(שם,ביותר"המוצלחתההיתולש"מלאכתלכךהיטבמודע

מתחתלבצבץ"למעשהנותנתשהיאתוךוהגרוטסקיהמימטיאתשמערבבת

כאחד,ומסולףמוכרבעולםהקוראשלהימצאותו .) 276עמ'(שם,למהתלה"

לאור,חותרדרארריינטאציהלחוסרמשקלו.משוריאותרמוציאהשהיאסופה

לשנותמנתעלהישרהשכלמכבלילהשתחררכנשקהאפלבהומורהמשתמש

מכוונתש"התכחשרתלוטם,שלבפירשםשהואבמהמאמיןהואההורה.פניאת

היכולתכלומרעובדות,לשנותוהיכולת •לשקרהיכולתכלומרהעובדתית,לאמת

(שם,לדמיון"-מקררלאותוקיומןאתחייבות[ר]הןבדר;דרקשורותלפעול,

בוחלתשאיננהוחתרנית,אלימהתבונהמניעהברומןהדמיוןאת .) 256עמ'

אתלהכניסכדילאכזרי,מבדחואימה,צחוקהמצרפתהלם,שלבטקטיקה

לשקוללוולגרוםשלו,הקריאההרגלימשאננותלהוציאושקט,לאיהקורא

ראינטרפרטאציה.רפרזנטציהשלהמקובלותהדרכיםאתמחדש
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ד

ועולמו,האדםשלפלולריסטיתהגדרההשישים:שנותשלהאפלההומורחקרבספרר,

פעיליעםלהימנותיכולאיכנוהאפלשההרמריסטןאףעלכישרלץ'מקסטוען

המציאות"שלב"הזיההתרכזותובעצםהריהמציאות,פכיאתששינוהמוסר

 27המציארת.לתפישתדרכיםעלמחדשלהורותהשואףהמצפון""שומרהוא

קכיקרברקרקרכרדשליותרהמוקדמתההבחנהעלמתבססתשרלץשלזרטענה

היאולפיכךחיצוניתהיאהסאטירהשלהמטרהלפיהוהומור, 28סאטירהבין
רפלקסיביהואכןרעל 29פכימה,מכורןהאפלשההומורבערדודידקטית,מימטית

"הזיהבשםמככהששרלץמהייצוג,שלבשאלותהואעיסוקוועיקררדיסקררסיבי

האפלשההרמרריסטןקובע,אלה,תובנותעלהמסתמךרייזכברגר,המציאות".של

לטובתהמציאותאתמחדשהמסדרתרפרזכטאציהלייצרהמאמץאתזונח

שלאלהשאלות 30רחברתירת.פוליטיותשיחצוררתשלהאינטנסיביתחקירתן
מבחינהוהןתמטיתמבחינההןברומןלאוראתמעסיקותרמישמרעייצוג

לאור,מסבירהרומן,שללאוריציאתועםבמעריבשהתפרסםבריאיון,רטורית.

לרפררטז'הלדעתו'מיועד'זהתפקידשכןהעולם,עלרומןכותבהואשאין
לדבריו,רומן".על"רומןכותבהואאלא 31הדרקרמכטרי,לסרטארהעיתונאית

הצורמתבהצמדה 32אמכרת".על"אמירההואספררת"עלדירןהואכולו"הרומן
להתרחשותהריאליסטי,הכראטיבקונבנציותבין 33האפלההומורבכוח

האמביוולנטיותאתלחזיתלהעבירלאורמבקשרסרריאליסטיתגרוטסקית

דברלסמןיכולעצמוסימןאותרשבהובשפההסיפור,במלאכתהטבועה

והיפוכו.

העמוקהלגלוגאתלאורמפגיןשבהבספר,ביותרהמבדחותהאפיזודותאחת

שהואבשעהבההמימטירת,הסיפורוקונבנציותהישרהשכלכלפיחששהוא

פתאוםשאדםקררה"מההנקראהסעיףהואאותן'ומסלףשימושבהןערשה

המתייחסהיידישאי,הזp~יקבנוסחהכתובזה,סעיף .) 43-41עמ'(שם,מבין?"

סיככדרכהלהיות.מתברראולם"אגב",במלהפותח 34משעשעת,לאנקדוטה
לפילוסופיה,בחוגקרעמתארתהאפיזודה .הרומןשלהגלובליתלמשמעות

שכים.במשךשתוככןלפילוסופיההבינלאומיהקונגרסשללהתפצלותושגורם

מעוזפרופסורהיוצאהוותיקהחוגראשביןבקנאההמחלוקתשלמקורה

בעקבותבלנו.מוצבפרופסורהחדשהצעירהחוגראשוירבו,פפירבלאט,

במירעדהעםקבללהכריעמחריביםהקונגרסמשתתפיעצמםמוצאיםזריריבות

יתרולתהילה.לקידוםתקורתםאתתוליםהםובמימצדדים,הםהחוגראשימשכי

שלהםבככסהאורחהמרצהשלהתזהעםמסכימיםאיכםשחלקםאףכן'על

משתייכים.הםשאליההסיעהמןלפרושבאפשרותםאיןארתה,מתעביםואפילו

תזהבעלימקביליםקונגרסיםשכיזהמפילוגכתוצאהשכערכיםאףעלאולם,

מה-"האדם :מלכתחילהשכבחרהכותרתארתהלשאתממשיכיםהםמנוגדת,

האמריקני-ארמניהפרופסורצנזור,דניאלפרופסורשלהרצאתונושאאיכנו?"
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בתזהדברמביןשאיננוהחדש,הצעידהחוגראשידיעלשהוזמןהמהולל,

מלבדהאדםעלדברשוםלדעתיכוליםאיננו"למההיאאורחו'שלהמהפכנית

בכישלוןלהודותרצהשניםש"כבדהיוצאהחוגראששלשבכנסבעודשמו",

כותרתואףעלחיוביים,ובמונחיםשםבעילוםהשב"כראשמדברהפילוסופיה",

ולאעליויודעיםאינםשהפילוסופים"המקוםהנושאעלהקונגרס,שלהשלילית

כתב-יד".לזייףשאפשרפיעלאףאצבע,טביעתלזייףאפשראילמה :אוכלום,

ראששלוהאנונימיותהאנטי-פילוסופיתשהתזהבלבדזולאהגרוטסקי,בתיאור

שלהתזהשלכביכול,ולחידוש,לעומקמבדחתבסתירהעומדתהשב"כ

מהתלהמתבדרתהדומןבהמשךמהנתוניםאלאהמפורסם,האמריקניהפרופסור

האורחהמרצהשללשמובדיוקזהההשב"כראששלששמו •מסתברנוספת,

לכךהדומןכלולאודךזובאפיזודההקוראאתמיידעלאוד .) 245עמ'(שם,

וסותרים.חמקמקיםשלהםשהמסומניםסימנים,שלבבלמגדלחינהשהשפה

כנסיםשניצנזור,דניאלששמםבתכליתשוניםמרציםשניישזובאנקדוטה

חוגאותובתוךסותרותעולםהשקפותושתיזהה,שכותרתםמנוגדים

שאפשרערובהשאיןדקשלאהוא,להוכיחמבקששלאודמהלפילוסופיה.

שמו,אתיודעיםאםגםאלאהשב"כ),ראש(כמואדםשלשמואתאפילולדעת

הטעותהיאבדומןלכךוהראיהבזהותו.לטעותיכוליםשלאביטחוןאיןעדיין

האוניברסיטההתכוונהשאותוהמפורסם,חולץמודיספרופסורשלבזהותו

אחד.דבראואחדמאדםליותרשייךלהיותיכולשםאותוהכול,אחדילהעסיק.

 ,כ"השבראששלזוהיאלהפרכהניתנתשאיננההיחידהשהתזה •מכאןנובע

משתנהוהבלתימשמעיהחדהסימןחינהאדםשלאצבעותיוטביעתדקלפיה

ראששלהאישי"מניסיונועלומות"פרשיותעלמבוססתזותזהלזהותו.ביחס

דהיינו,כלום",ולאעליויודעיםאינםשהפילוסופיםב"מקוםשהתרחשוהשב"כ,

שב"כ,חוקרעלהמספרגוויתירוחיועםלאודשלהקודםהדומןעלבהסתמך

חדדישב"כ,לחוקרימייחסשהואמהעלבעוקצניותלרמוזלארדשלכוונתו

עלחתימהמהםונסחטתשלהםלאזהותהנחקריםעלניכ~תבהםעינויים

אדםשלששמרהיות ! ?ולפילוסופיהזולתזהמהאךמזויפות.אשמההודאות

השלילימהניסוחהמשתקףדברזהותו,עלדברחציאודבראומדאיננו

איננושהשםוכיווןאיננו?",מה-"האדםהקונגרס,כותרתשלוהגרוטסקי

לסובייקטיםלקרואלאודנוטהוהיפוכו'דברלסמןיכולגםוהואאקסקלוסיבי
הואהזהובדומןממוחזרים,אוריקיםגרוטסקייםבשמותשלוהרומניםבשלושת

מהשםהמשתמעתלאוד,שלהמשאלה 35"אדם".רהפאדרדיהסתמיבשםבוחר
לסובייקטשבדומההיא,מבין?"פתאוםשאדםקררה"מההסעיףשל 36הממרחזד

חייו,שלהאחרונותהשניםשלושיםטעויותאתמביןשפתאוםאדם,הדומן,של

הטמונההמהתלהאתפתאוםיתפושהקוראגםצבאית.קריירהעלשבוזבזו

עלאולםוקוהרנטי.מימטילהיותהמתיימרבנדאטיבאמרןיותרייתןולאבדומן.

אכןזרשמשאלתוגדולותציפיותאיןללאודכינדאההסעיף.שלסופרפי
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חרתםמלוטם,מאוכזבשהואעצמועלמעידשבהמשךשלו,והמספרתתמלא,

בגליםבאהכולכלרם.פתאוםמביןאיננואדם"בן :בהצהרההאפיזודהאת

אתלהכיליצליחשהקוראבכךרבותתקרותתולהאינולאורונעימים".קטנים

בכלל.ריאליסטיתכתיבהעלהזה,מהרומןהמשתמעותהמסקנות

פניעלההומוראתלאורמעדיףהרומן.בכלכמרהנדונה,האפיזודהבעיצוב

עלבהסתמךרקהאירוניהאתלהסבירניתן •ולרזשלטענתולפיהאירוניה.

היאוהאובייקטהסובייקטביןההפרדהשבה"האני",שלהרומנטיתהתיארריה

לאפשרכדיהאובייקטאתשוללתזר,הפרדהעלהמתבססתהאירוניהחיונית.

קבועה.התייחסותכנקודת"האני"אתולהציגעליונותואתלגלותלסובייקט

פנישלאמנותשהואמפני •זרבדואליותלהתחשבבליפועלזאתלערמתההומור

אתללעגשםאשראפלבהומורבשימוש 37 •קיבעוןנקודתלכלהמנוגדתהשטח,
נשארונלעג,לועגביןההבחנהביטולתוךעצמוהרומןשלהכתיבהמלאכת

שלמקטלוגברנההואלמשל,הנדונה,האפיזודהאתהשטח.לפנינאמןלאור

כשהןומתעצםההולך •גרוטסקיאפקטויוצרותכדימוייםהמשמשותקלישאות

בשדה"כאשחולפתלפילוסופיהבחוגהפילוגעלהשמועה :קלשינויעוברות

לספן";הרחבהים"כמרהצעיריםלמרציםקוראהאידיארתעולםתבואה";

מביןהחוגראשהדרך";בצדאפלטוןשלאלון"כמרבקמפוסניצבלוטםהאלוף

עלוהשערורייההגמל";גבאתששברקש"כמרלושנמאס 1 : 25בשעהבדיוק

שאוכליםהשניצל"כמרונשכחתמהרונבלעתקשה"נלעסתהכפולהקונגרס

פרטייםשמותקרמיתבצררהלאורמצמידאפקטאותרלצורךהקונגרס.משתתפי

בלכד""מוצב :כגרןיידישאים,משפחהלשמותהצבאיהסמנטימהתחוםצבריים

להשקדמהלאנקדוטהוסמיכותההאפיזודהשלמיקומהגםפפירבלאט".ו"מערז

מבין?"פתאוםשאדםקררה"מההאפיזודהשלה.העוקצנילהומורתורמות

נברךשהואגולו,פרופסורבאזנילוטםמתוודהשבההאנקדוטה,אחרימופיעה

היהשלאלמרותהשראה,טקסעלאחראיהיהשאביונזכר,שהואפעםבכל

לפתעעוברהשראה,לימודיאתתיעברגעלאותושעדמצידו,גולושואה.ניצול

לדעתו, •הביןלוטםשלשאביומהמבין"ו"פתאוםמודעות"של"תפנית

בכללו",האנושילסבלוצורה"לשרןמעניקההשראהסיפורעלשהחזרה :בשעתו

(שם,ממנו"חזקשאיןהסיפור"אתישראלמעםלקבלהקול"ל"חסריומאפשרת

באמצעותמלוטםלהוציאהצלחהבלאגולומבקשהזדמנותבאותה .) 40עמ'

שכפיהשב"כ,ראששלשמרלזכור,התקשהשתמידמהאתמפותל,סיפור

הטבעילדחףקשורמעורר,זהאפלשהומורהצחוק,תלמידו.פעםהיההנראה,

הואאדרבא,השופטת.בתודעהאוהישרבשכלמתחשבשאיננולהתענגות,

כללצנזרולזכותלידעהטועןסמכותישיחכלשלהלגיטימיותחוסראתחושף

הכוחומאבקיהמריבותבתיאוריהפארסה .שלוהנראטיבעלשמאייםסיפור

דיסקורסיםשלהערכיםמערכתאתכמהתלהלהציגבאהוהצבאיהאקדמיבעולם

שלהם.והקוהרנטיהמימטיבנראטיבהעינייםאחיזתאתולגלותאלה,
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טשטושתוךהשטחלפניהיצמדותובשלהאירוניהעלההומורהעדפת

לאורולפופ-ארט.מודרניזםלפוסטמשותפתואובייקט,סובייקטביןההפרדה

עם"מטרה •הרומןעטיפתשעלהציורבעצםלפופ-ארטקרבתואתמאותת

הפופ-ארטאמנימחלוציג'ונס,ג'ספרשל ) 1955 (קלסתרים"ארבעה

המופשטהאקספרסיוניזםלסגנוןרדיקליבניגודהאמריקניים.והמינימליזם

ובנאלייםמוכריםאובייקטיםסביבנסבוג'ונסשלוהדפסיוציוריובזמנו,שרווח

ציורשלבבחירתולראותגםאוליניתןהשטח.פנישעלבסטרוקטורותוהתרכזו

להקנטתםרמזקלסתרים,ארבעהומעליהשטוחהמטרהבושנראיתהעטיפה,

פרופסורלעמיתומסביראליהםבהערצתוגולושפרופסורשכפיצבא,אנשישל

פעולהבמטרה.מרוכזים :צבאאנשיאצלכךכלאוהבשאנימה"זה :חולץ

(שם,עודף"בליהפעולה.מןחלקרקהןהמליםסוף.אמצע,התחלה,טהורה,

מרכזמקיפיםשעיגוליובציור,למטרההקליעהשלוחגםייתכן .) so-79עמ'

אחד,עצמימרכזסביבהסובבותהגמונישיחכלשללנורמותאיקוןהואאחד,

ממסלולןלהסיטלאורשואף •האפלההומורשלהחתרניהצחוקשבאמצעות
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