
149 

דלזז'יל

והחייםהםפרות

יותרנכוןחומרי·החיים.עלביטוי)(שלצורהלכפותפירושואיןשלכתובמאליומובן

ועשהשאמרכפימוגמר,הבלתישלהצורה,חסרשלממינוהיאשהספרותלטעון

לאשלעולםבמהבהתהוות,לעסוקפירושולכתוב .) Gombrowicz (גומברוביץ'

אונתוניםמחומרי·החיים,שגולשבמההיעשותו,במהלךיישארשלעולםבמהיושלם,

אואפשרייםחומרי·החיים,אתהחו;המהלך·חייםכלומרתהליך,היאכתיבהאפשריים.

מתגלגליםבאשה,מתגלגליםבכתיבהמההתהוות:נפרדתבלתיהיאהכתיבהנתונים.

ניתןהבלתישלז;,פועדבמולקולה,ומתגלגליםהולכיםבצומח,מתגלגליםאובחיה

קלזיולהשלברומןכמומסוים,קולאורךבזהזהמשחושדיםאלהגלגוליםלתפיסה.

) Le Clezio (, לז;,;ניםלשערים,בהתאםהרמות,בכלאחתובעונהבעתמתקיימיםאו

לאווקרפטשלרבת·העוצמהבעבודתוכמוכולו,העולםאתהמרכיביםולאזורים

) Lovecraft (. האדם·שכןבאדם,מתגלגליםאיןולכןהאחרבכיווןהולכתאינהההתהוות

החיהשהאשה,בעוד ,הכלעלעצמהאתלכפותהמבקשתשלטתביטויכצורתנוכחגבר

שבהיותהבושההברורה.צורתןעלהמערים ,נגוזמרכיבתמידכוללותהמולקולהאו

עליהזאתבכל-המתהווההיאכשהאשהוגםלכתיבה?מזוטובהסיבההיש-אדם

להתהוותלעצמה.לתבועשתוכלמעמדעםדברלואיןזהוגלגולבאשה,להתגלגל

השכנית,אזוראתלמצואאלאמימזיס),חיקוי,(הזדהות,צורהלהשיגפירושואין

חיה ,כלשהימאשהלהיבדלעודאי·אפשרשבוהשחרית,שלאואי·מובחנותשלאזור

במהאלא ,~כללילאואףמדויק~לאכאןמדוברואיןכלשהי:מולקולהאוכלשהי

הבלתישצורתובמהמוקדם,קיוםשלרמזיםעלנשעןשאינובמהלחיזוי,ניתןשאינו

שנוצריםבתנאידבר,כלעםשבניתאזורלכונןאפשרבמינו.יחידאותועושהמוגדרת

 .) Dhotel (דוטלאנודהאצלה.ר 9ה~שיחשלבמקרהכמולכך,הספרותייםהאמצעים

תמידהיאההתהוות.י nוהצומהחיממלכותביןהסוגים,ביןהמינים,ביןעוברמשהו

משפיעהיידועהעדרואולם,אחרות.חיותב~רבחיהנשים,ביןאשה"בקרב":או"בין"

הגורמותצורניותתכונותמשוללכשלעצמו,ומתהווה,ההולךהפרטכאשררקכוחואת

באינדיאני,מתגלגלקלזיוכשלהשלפנינו").("החיההידיעהה"אאתלולהדביקלנו

:ואד דrו9~ב תולגלגתהה לע ;Andre Dh6tel ,Terre,5 de memoire Editions Universitaires ואד: 1 

La chronique.fczbuleuse Minuit, p. 225 
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ב~צית":לבנותאוהתירסאת"להשביחיודעשאינוגמור,לאאינדיאניתמידזההרי

קפקא,אצלאופן,באותו 2הצורניות,מתכונותיועוטהמשהואיותרלשכנ~תונכנסהוא

מדובראיןאבלאתלטיות,שלמידהמחייבתכתיבהכל 3לשחות,יודעאינושחייהאלוף

אולימפי,למשחקהכתיבהאתהופכתאוהספורטעםהספרותאתהמזההבאתלטיות

מיש;,כדבריבמיטה,ספורטאיהגוף:ובבגידתכמגוזדווקאהניכרתבאתלטיותאלא

החיה-ספיריטואליסטיתקדומהלדעהובניגודמתה;כשהחיהבעיקרבחיהמתגלגלים

ד"הפיעלספרות,בואו.אתומזהההממשמשבמוותהחשההיאלמות,היודעתהיא

"רגלינוהחולד:שלבמותותחילתהקפקאפיועלהדורבן,שלמותועםמתחילהלרוכס,

כותביםאנחנו 4ורוך,"חמלהבבקשתמעלהמתוחותוהעלובות,האדומותהקטנטנות,

מעקפיםלהתוותחייבתהשפה 5מוריץ,פיליפקארלאמרבמותם,העגליםבשביל

בן·תמותה.ביצורהתגלגלותהואכזהמעקףכשכלמולקולריים,חייתיים,נשיים,

ההכרחייםהמעקפיםמכלולהואהתחבירבשפה.ולאבדבריםלאישרים,קוויםאין

שבדברים.החייםחשיפתלשםמחדשפעםכלהנוצרים

שלך,האבלורגשותאהבותיךמסעותיך,זיכרונותיך,אתלספרפירושואיןלכתוב

בהפרזהאובמציאותבהפרזהנחטאאםמשנהזהואיןשלך.והפנטזיותחלומותיך

עלהמושלךהאדיפליבמבנהנצחיים,באבא·אימאמדוברהמקריםבשניבדמיון:

זההואהאבהספרות,שלהאינפנטיליתהתפיסהלפיהמדומה.בנבכימופנםאוהממשי

בשבילכותביםאנושהריהחלום,בחיקכמוממשהמסע,לאורךמתחקיםאנושאחריו

הפסיכואנליזציהאתהזה,האינפנטיליזםאתלקצהועדדחפהרובוטמרתהאבא·אימא.

 6לאסופי,אולממזרלהפוךהברירהאלאנותרהלאהרומניםולמחברהספרות,של

שלי,"החתולמסוגאדיפליתמרדוקציהלבטחמוגנתאינהבחיהההתגלגלותאפילו

הםעלישכותביםהפשוטיםוהאנגליםג'ירפה,אני"אםלרוכס,כדברישלי",הכלב

אתם-שאניהחיהואת ....מזוזושונותהחיותלכם:הנהאזומחונכים,נחמדיםכלבים

אלאמוגדרבבלתימטפלותאינןהפנטזיותככלל, 7אינסטינקטיבי,"באורחמתעבים

,לה Le proc·es-verbalשלו,הראשוןברומן ., J.M.G. Le Clezio, Hai', Flammarion, p . 5ראו: 2

התגלגלותתוךואזבאשה,התגלגלותתוךתחילההנתפסתדמותממשמופתיבאופןמציגקלזיו

נמחקת.היאשםחדירה,בלתיהתגלגלותתוךולבסוףבחולדה,

 , 165עמ'שוקן,כרמל,אברהםתרגום:מאבק,שלתיאורכלב",של"חקירותיוקפקא,פרנץ 3

מכתביםקפקא:שלהאהרוןהמשפטקאנטי,אליאסאצל:מצוטטבדוד,למקסבמכתבקפקאפרנץ 4

 . 132עמ'עובד,עםבר·חיים,רחלתרגום:פליצה,אלקפקאשל

 J.C. Bailly, La leiende di.sper.see: antholoiie du romanti.1·me allemand Bourgeois ,ראו: 5

38 . p 

6 Marthe Robert, Oriiin:; of'the N(Jvel, Indiana UP 

 The Letter.1· (Jf D.H. Lawrence ,בתוך: 120,5,1929מאריי,מידלטוןלג'וןמכתבלרוכס,ו.ה. 7

294 . Cambridge UP, p 
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חיכהל"אבילפיכךהופךכלשהומוכה""ילדשייכות:יחסישלאוהאישישלכבמסיכה

מתחתמגלהכשהיאאלאמופיעהואינההנגדי,בכיווןהולכתהספרותאבלאותי."

הכללה,יהיהלאשלעולםמה-אישיהבלתישלעוצמתואתלעיןהנראותלדמויות

אינםושניראשוןגוף ...ילדבטן,בהמה,אשה,גבר,ביותר:הגבוההבדרגהייחודיותאלא

גוףבנונולדכאשראלאמתחילהאינההספרותהספרותי:המבעשלהאפשרותתנאי

שהדמויותנכון 8בלנשו),של(ה"נייטרלי"אנילומרהכוחאתמאיתנוהמפקיעשלישי,

כללי:אומעורפלדברבהןואיןלגמרי,אינדיווידואליבאופןמטופלותהספרותיות

אותןהנושאחיזיוןשלבמדרגותאותןמעליםכאילוהאינדיווידואלייםתוויהןכלאך

שלדמות-החיזיוןמולאחאבעבורן:מדיחזקגלגולזההיהכאילוהאי·מוגדרות,לעבר

אשה(לאהובהייחודייםתוויואדרבא:טיפוס;איננוואופןפניםבשוםהקמצןריק.מוכי

אתמוצאשהואכךכדיעדזהב,חוזההואחזיונו:אלגישהלומאפשריםונו')צעירה,

 , ...-קמצןמוגדרהבלתישלבעוצמתוזוכההואשבמהלכוכשפים,כבמעשהנגוזעצמו

פונקציית-הבדיוןברגסון,שהראהכמואבלבדיון,בליספרותאין ...זהבעוד , ...זהב

בהשגתכל,קודםעניינו,אני.שלהשלכהלבצעאולןמ;תפירושואין-הבדיון

הללו.לעוצמותהללו,לגלגוליםעדבהתעלותהללו,החזיונות

מצביםאלאמהלכי·חייםאינןהפסיכוזה,הנוירוזה,נוירוזות.בעזרתכותביםאין

עצירהאלאתהליךאיננוהחולינחסם.מסוכל,מופרע,כשהתהליךנופליםשלתוכם

רופארופא,דווקאאלאחולהאינוזה,במובןוהסופר,ניטשה."ב"מקרהכמותהליך,של

הספרותהאדם.עםמבלבלשהחוליהתסמיניםכללהואהעולםהעולם.ושלעצמושל

אותהכאן(ניכרתבריאותלשפועאמורשהסופרולאבריאות:שלכמפעלאפואמופיעה

לעמודשאיןרופפתבבריאותחמושהואהאתלטיות);שלבמקרהשראינודו·משמעות

מדיחזקים ,מדיגדוליםדבריםעםבמפגשיוושמעשראהממהנובעתוהיאבפניה,

לאשלמהשבריאותגלגוליםבוהותיראבלאותומחץשמהלכםדבריםמחניקים,עבורו,

תוףועוראדומותבעינייםהסופרחוזרושמע,שראהמהמכל 9כדוגמתם,מאפשרתחיתה

באדםנכלאושבומקוםבכלהחייםאתלשחררכדימספקתתהיהבריאותאיזומחורר.

שפינוזה,שלזוכמורופפתבריאותובאמצעותם?האורגניזמיםמי~יבתוךהאדם,ובידי

בדרכה.נפתחתהיאשלקראתוחדשחזוןעלתעיד ,מעמדמחזיקההיאעודכל

8 , art du _feu Gallimard, pp. 29-30; L'entretien infini Gallimard קMaurice Blanchot, La 

563-564 . pp נדמהאני."לומדהכוחעלויתורכאמצעותאלאלתופסושאין[לדמויות],קודה:"משהו

הראשוניםהגופיםשני-המצמידיםבגופיםהדואההלשוניתלתפיסהלהתכחשמבקשתכאןשהספרות

המבע.שלהאפשרותתנאיאת-

 Henriראו:רופפת,שבריאותםאלהאוהבריאותחסריבשבילאמנםבריאות,שלכענייןהספרותעל 9
Michaux, postface a Mes proprietes in La nuit remue, Gallimard קלזיו,לה;וכן· Hai , 'עמ

רפואה."רקאלאאמנותשאיןנדעאוליאחד"יום : 7
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שלתפקידההיאהעםהמצאתחסד.עםשלהמצאההיאככתיבה,כספרות,הבריאות

קולקטיבייעדאומקורלעשותםכדיאלאבזיכרונות,כותביםלאהבדיון.פונקציית

ישהאמריקאיתלספרותולהכחשותיו.לבגידותיומתחתקבורשעדייןעתידי,לעם

היוכאילוהפרטייםזיכרונותיהםאתלספרשבידםסופריםלייצרבמינומיוחדכוח

"פורשודלףתומסהארצות.כלממהגריהמורכבתאוניברסלית,אומהשלזיכרונותיה

דבריםנעמיד 10האחד,"האדםבחווייתעצמהאתהמוצאתכולה,אמריקהאתבכתיבתו

האחוזלנצח,קטןקטן,עםאלאכולו,בעולםלשלוטשנקראתאומהזואיןדיוקם:על

נחות,ממזר,עםהסופר,שלבאטומיםאלאקיוםכזהלעםאיןואולימהפכנית.בהתהוות

תהליך'אלאמשפחתימצבעודהוראתואין"ממזר"נשלם.טרםבהתהוות,תמידנשלט,

קפקאהסופר.שלהגלגולזהלנצח.נחותגזעבןכושי,בהמה,אניגזעים.שלסחףאו

שלאוקטן'עםשלקולקטיביכמבעספרותהציעו(באמריקה)ומלווילאירופה)(במרכז

אםגם 11ךבאמצעותך,בסופראלאביטויםאתלמצואיכלושלאהקטנים,העמיםמכלול

קולקטיביתהתקנהאלאאינההיאיחידות,פועלותנפשותאלתמידחוזרתהספרות

שאינההזיהאיןאבא·אימא:שלענייןאיננהזוהזיהאךהזיה,היאהספרותהמבע,של

האוניברסלית.ההיסטוריהאתרודפתושאינהוהשבטים,הגזעיםהעמים,דרךעוברת

היאהספרותיבשות".ושלגזעיםשל"נדידתםסיפורהיסטוריו·עולמית,היאהזיהכל

חולי,היאההזיהההזיה.קטבישניביןגורלהאתמחפשתהיאזהובתפקידההזיה,

גםבהישאךולעליונות.לטוהרהמתיימרגזעמקימההיאכאשרהידיעה,בה"אהחולי

תחתלסעורחדלשאינוומדוכא,ממזריעםבאובמעלההיאכאשרהבריאותממידת

כתהליך.הספרותבמערותולהסתמןוכולא,שמוחץמהכלנגדלהתקומםשליטיו,

אנושםוגםההתהוות;אתאוהתהליךאתיקטעחולישלשמצבסכנהיששםוגם

המתמדתהסכנהולאתלטיות,לבריאותיוחסהשכברהדו-משמעותאתומוצאיםשבים

סמויפאשיזםלעברהספרותאתותוליךהממזרותבהזייתתתערבבהשליטהשהזיית

ולהיאבקעצמהבתוךלאנחנוהמתמשךהמאמץאתותזנח-נאבקתהיאשבוהחולי-

הבריאותיצירתאתההזיהמתוךלחלץהיאהספרותשלהסופיתמטרתהעצמה.נגד

בשביללכתובחיים,אפשרותשלכלומרעם,שלהמצאההזאת,ההמצאהאתהזאת,

 .>"ם w"בויותר "םוק~~,,פחותפירושו(כש"בשביל" ...הזההחסרהעם

10 ,] Andre Bay, preface a Thomas Wolfe, De la mort au matin [From Death to Morning 

Stock 
עמ'שוקןאיזק,חייםתרגום: , 1913-1910יומניםראו"קטנה",המכונהספרותעלקפקאלמחשבת 11

 , , Herman Melville, Pierre Leyrisראו:האמריקאיתהספרותעלמלוויללמחשבת ; 163-160

237-240 . viens-tu, Hawthorne ?, Gallimard, pp גiPhillippe Jaworski D'o ; גם:ראוHerman 
·pondenc·e, Northwestern UP ~ Melville, Corre 
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פרוסט,כדבריבשפה:הספרותשמחוללתהתמורותאתלראותניטיבעכשיו

הסופר,שגילהעגהאיזואואחרתשפהשאינהזרה,שפהשלסוגבהמתווההיא

הזיהה"גדולה",השפהשל"הקטנה"עצמה,שפהאותהשלבאחרתהתגלגלותאלא

אתקפקאמדובבכךהשלטת.המערכתשלידהמהישגהחומקכישוףבה,שאוחזת

שאתםממהמלהמביןאינניזאתובכלשפתכם,אתדובראנישלו:השחייהאלוף

אומלים,שליצירהבואיןסגנון:תחביר,יצירתהואהזההלשוניהגלגולאומרים.

שהספרותכךהתפתחו.שבתוכההתחביריתלמערכתמחוץהנאמדיםתחדישים,

חדשהשפהשלהמצאהגםאבל-האםשפתשלוהרספירוקהיבטים:שנימציעה

להתקיףהיאהשפהעללהגןהיחידה."הדרךתחבירשליצירהבאמצעותהשפה,בתוך

בהזיהאחוזהשהשפהלומראפשר 12לשונו,"אתלעצמולסגלחייבסופרכל ....אותה

אינהזרהששפהמכךנובעהואהשלישי:להיבטובאשרמתלמיה.לחלצההמצליחה

צדאלאוחוץאל , ryקצאפסאלתינשאתזדעזע,כולהשהשפהבליבשפהנפערת

אינםאלהמראותשפה.שוםשלממינהעודשאינםוקולותממראותהמורכבאחר,

השפהשלהתפרבקוויושומערואהשהסופרממששלאידיאותאלאפנטזיות,

נצחכמוממנו,חלקשהןבאתנחתותאלאלתהליךבהפרעותמדובראיןובבקיעיה.

אינןהןבתנועה.אלאלעיןנראהשאינונוףכמוההתהוות,מתוךאלאמתגלהשאינו

החייםמהלךהספרות:תכליתזוושומע,כרואההסופרשלה.החוץהןלשפה,מחוץ

האידיאות.אתשמכונןהואבשפה

אוטושלהספרותאתהמתמדתבתנועתםחיים ?7הההיבטיםשלושתאלה

) Artaud (: האםשפתשלבהתפרקותההאותיותקריסת) ... R, T (; בתחבירשיקומן

ולבסוף ;)" eTReTe "(שפהיוצריתחבירי,מטעןבעליחדשיםבשמותאוחדש

לאסליך,אצלוגםכולה.השפהשואפתשאליוהא·תחביריהקצההנשיפה,מילות

שפתשלפירוקהאוהלילה"קצהאל"מסעבקצרה:אמנםזאת,לצייןשלאנוכל

אוגיניול""חבורתהשפה;בתוךכשפההחדש,התחביראובאשראי""מוותהאם;

לכתובכדינפץ.קולותעםאורקוליכחיזיוןהשפה,בגבולותהניתניםהציוויים

התחבירשיצירתבאופןאבלנסבלת,בלתיפתאוםתהיההאםששפתאוליצריך

תחביר.לכלמעברשלה,החוץאתתגלהכולהושהשפהזרה,שפהמעידבהתתווה

רחוקשעודנוהיטביודעהוא·עצמואךבכיבודים,לא·פעםזוכהאחראוזהסופר

מהשלמתרחוקרגליו,מתחתלהישמטחדלושאינולעצמושהעמידהיעדמהשגת

ששואללמיסופר.שאינומשהואחר,במשהולהתגלגלגםזהלכתובהתהוותו.

הסופרכתיבה?עלמדברבכללמיעונה:ודלףוירג'יניההכתיבה,עשויהממהאותה

 , 1הערהלעילרוטל,ראו 12

 5מטעם
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אחרים.בענייניםטרודהואבזה;מתעסקלא

הספרותיות,הכוונותבעליהספריםעושיביןשגםנראהאלה,אמות·מידהלפי

סופרים.להיקראיכוליםמאודמעטיםהמשוגעים,בקרבואפילו

רזדפנהרגב,יואללרסקי,רעואלחייםמצרפתית

 sמטעם




