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זנדבנקשמעון

הקץבאהכוליותשלהכוזבלזוהר

זבאלדשלטרליץ" o"אועל

שלבדלזבאלדשל l"אוסטרליץ"מתוךלחלץהצלחתיראשונהבקריאה

זוגבידיאומץהשואה,ערבלאנגליהשהגיעמפראגנערשלסיפורוסיפור,

שלבמבולמוצףעצמיחשתיזאתלעומת .שורשיואתמגלההואולימיםולשי

ותחנותמבצריםארכיטקטוניים,מבניםפרטי-ארוכיםקטלוגיםפרטי-פרטים.

רפואהומוצגיעתיקותתת-מימיים,ויצוריםלילהפרפרינופים,רכבת,

שובמתכסיםעצמםהםבעודדפים,עלדפיםכמכסיםלינדמו-וטרינרית

העצום.המגווןאתהמטשטשזוהר,אוזוהמהאופיחאוערפלשלבדוקושוב

אותוודוחףבמחברמושללינראהאובססיביתi:ןתרבותשליצראיזה

לדף.מדףלפסוק,מפסוקכרוח-תזזית

 ) Multiplicity ("ריבוי"לפרקאותיהפנה ,לידידהתופעהעלכשסיפרתי
"שישהקאלווינו,איטלושלוהבלתי-גמור,האחרוןכל-כך,היפהבספרו

אתלחבוקהדחףלריבוי,הדחףאיךמראהקלווינו 2הבא".למילניוםתזכירים

גתהמגלההיקום,"עלרומןלכתובחושב"אני-לטוטאלילהגיעהמציאות,

פרקז'ורז'בפלובר,המודרנית,בספרותפועם-שטייןפרןלשרלוטהלבואת

עלספרלכתוברוצהשהיהקולהללואיזאמנםכותבפלוברבדוחס.או

דווקאהאחרונותשנותיועשראתמקדישהואכךאחרמידאבללא-כלום,

מוסיל,רובוטואילוופקושה","בובארשברומנים,האנציקלופדילכתיבת

 ) Gadda (גאדהאמיליוקולוהאיטלקיוהסופרתכונות",בלאב"האיש
להצטמצםמסרבהעצוםהשפעאבלטוטאליים,מבניםלבנותמבקשים

ידיהם.תחתמתפוררתהרומןוצורתמוגדריםבגבולות

הרימחברו,שלידיותחתמתפוררשהואלומרניתן"אוסטרליץ"עלגםאם

נמרץ,מודרניסטימפעללריבויבדחףרואהקלווינולגמרי.שונהרקעעלזה

מגיבההעשריםהמאהשספרותאנציקלופדית,ויזיונרית,רחבה,עולםתפיסת

שאםאמנםיודעהואהמדע.שלוהולכתהמוסיפההספציאליזציהעלבה

a~~ 
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הסותרמונח-פתוחה""אנציקלופדיהזוהדיבאנציקלופדיה,כאןמדובר

עלהידעכמיצוי"אנציקלופדיה"המלהשלהאטימולוגיהמקוראתמניה-וביה

לחשוביכוליםאיננו"שובכיום ;ציקלוס")("אןבעיגולהקפתותוךהעולם

עצםאבלדיבויית".משוערת,פוטנציאלית,שאינהטוטאליותשלבמונחים

ידו'אתעליוסומךלווינורקאוטופיסטי'אפילואופטימי'הואהדיב~ךיהדחף

שקרוימהשלגםהגדולותהיצירותאתיחדהכורך"החוטאתבודואה

הזהשהחוטתקוהומביע'פוסטמודרני',"שמכניםמהשלוגםמודרניזם

"אוסטדליץ",נוסחהדיכוימאחודיהבא."המילניוםתוךאלגם"יימשך

התנפחותאלאבו,ישאופטימיתאינפלציהלאמאוד.שונהמזגעומדכאמוד,

אצלהופעתודדךעלבקפקא.מקודוהריבוישלזהנוסחממרגל.פצעשל

 3להתעכב.רוצההייתיזבאלד,עדשלוהשתלשלויותכמהועלקפקא

לרדתהמבקשתמטפיזיתתשוקהבכוליותו'העולםאתלהכירהתשוקה
האדם.שלקוצר-דעתועםקפקאאצלמתנגשתעצמו,הקיוםלסוד

עללהשקיףיכולתכלממנונוטלים 4ביומנו,מתאונןהואשלו,חיי-העבודה

אתמשפילגםאנישבהבקעה,בתוךשרויאני"משלמקיפה,בדאייההכל

יותרלומדיכולש"אינוהיאבדוד,למאקסבמכתבכדבריוהתוצאה,ראשי."

אמת,שישמקום ...שבזוטותזוטותדקדואיםוהדי .בעיןשדואיםממה

הקיום,שללעומקולרדתבמקום 5 ;זוטות"אלאעירומהבעיןלדאותאי-אפשר

בסיון-נפללאחדביומן'שובכך'פיזיות.זוטותהואלדאותלנושניתןמהכל

ועומד,קייםהמתנפחהעליוןהמעיל"דקאירוסיו:ביוםבחודעלסיפורלכתוב

 611 •בדויהשארכל

שולטדמהמצמיחותלעומקם,יורדיםשאיננואמתשדידיאלה,זוטות

או"אגדות"מחוות",של"מעדנתמכנהקפקא,עלהגדולהבמסתובנימין'
שמאחוריהם,ה"הלכה"בנימיןשלבלשונואושלהם,שהלקח"משלים",

כיחסהואהלקחאל"יחסםבנימין,כותבקפקא,"של"משליוואינם.אבדו

להתקבלמבקשיםאינםוגםהרגילבמובןמשליםהםאיןההלכה.אלהאגדה

מצויכלוםאבלהבהרה.לשםלספרםלצטטם,שיוכלוכךעשויים;הםככאלה

ק.שלכמחוויותיווהמוסבראליומתלוויםקפקאשלשמשליוהלקחבידינו

שדברלומדאנויכוליםהיותרלכל ;בידינואיננוהוא ?החיותשלובתנועותיהן

 7 ".אליורומזוזהזה

אגדהלקח,ללאמחווהשלהתבניתקפקאאצלחוזרתושובשובואכן'

ומשליםאגדותסביבולרקוםהצורךגדלכןנסוג,שהלקחוככל ;הלכהללא

לטקסטהמתלוותהארכניותהפרשניותהדעותלמשל,כך,אליו.ש"ידמזו"

"אלהכומר:בדברימניה-וביהוהמתבטלות 8ב"המשפט",החוק","לפני

אלאאינןלעתיםוהדעותלשינוי,ניתןאינוהכתובבדעות.מדייותרתתחשב

~~ 
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גיבורלק.,גלבידהפקידשל"בשורתו"גםכך 9 ,,.מכךייאוששלביטוי

עצמהאתמבטלתבשעהובהאפשריתישועהעלהמרמזת 10"הטירה",

היאזולתבניתביותרמוחשיתולכןהקומפקטיתהדוגמה 11שונות.בדרכים

כללברורשמאקסקטעהאוקטבו","מחברותמתוך"פרומתיאוס"הקטע

המיתוסשלטרנספורמציותארבעגירסות,ארבע 12מאבק".של"תיאורבקובץ

אוממשמעותויותריותרהמתרחקבסדרכאןמופיעותפרומתיאוסשלי

תיאולוגיתמשמעותהמשליטההמקובלת,בגיוסההחל :מ"הלכה"

כמשהוהמוחלטבביטולווכלה •הסיפורעלועונששכרשלחד-משמעית

מהלהסבירמנסההאגדה-הסברלושאיןהסלעיםרכס"נותריסוד"."נטול

לושאיןבמהשתיגמרהכרחאמת,שלביסודשמקורהמאחרהסבר.לושאין

הסבר."

נואשניסיוןמתוךבאוהוא •~טי 9אקריבויהוא •כןאםקפקא,נוסחהריבוי

כאןלהציעמבקששאניבנרטיבהבאהשלבואילוהסבר.לושאיןמהלהסביר

הריבוילכקט.כוונתיביטוי.לושאיןמהלומרנואשניסיוןמתוךבאבקצרה,

"הצדעללהצביעבאהקפקאשללשונואם .פרשניולא •ודבליהואבקטנוסח

עלפיצויכמיןהקלעים,במקוםבאהבקטשללשונו 13הקלעים",שלהאחורי

בקטאצל ;אגדותלספרהכושראתלאאבלההלכה,אתאיבדקפקאקריסתם.

לרמוזהיכולתגםאלאאצלואבדההאמתרקלאעצמו.הזההכושרמתערער

האבוד.הסיפוראתלספרבניסיוןעברלכלמכהוהשפהבסיפור,עליה

שעקבותיומשוםדווקא ,) Watt, 1944-1942 ("ווט"שלוהמוקדםהרומן

הפרשנותמןלמעברדוגמהלנולשמשיכולמאוד,בוניכריםקפקאשל

שלביתולמשקלהתקבלמבקשווט,גיבורו,הכפייתי.לדיבורהכפייתית

שלהטירהמבעליפחותהרבהלא"טרנסצנדנטית"דמות ,) Knott (נוטמיסטר

ווטבאוזנימשמיענוט,בביתבתפקידווטשלקודמו ,) Arsene (ארסיךקפקא.

במידההמזכירה ,) !עמודיםוחמישהעשריםעל(המתפרשתקצרה""הודעה

מסביריםארסיךוגםבירגלגםב"הטירה".לק.בירגלהפקידדבריאתרבה

ללשונובניגודאבלנוט.בביתוזהבטירהזה-להתקבלאיךכביכול

באינפלציהארסיךשללשונומתאפיינת •גלבידשלהביורוקרטית-נייטרלית

קופצתקפקא,שלהאפורההלשוניתלקורקטיותבניגודכפייתית.מילולית

 •למשל •כךמימטית.פונקציהכלמפניהודוחקתהבמהלקדמתבקטשללשונו
 :נוטמיסטרשלמשרתיואתארסיךמונה

שאתאחדוערדרינצנטהיולפניהםאלאלא,הרהראשונים,היולארינצנטר-רלטרכי
שמראתשגםאחדוערד •שכחתישמרשאתאחדערדולפניהםישכחתישמר

לארלטרשמרשאתאחדוערדפעםאףידעתילאשמרשאתאחדולפניהם ...שכחתי
וכר'וכר'זכרלארלטרשמרשאתאחדערדולפניוזכר,

8~ 
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בניגודהסיפורי.הרצףבמקוםבקטאצלבאהזואבסורדיתכפייתיתמנייה

בעולםלתפקדמסוגלותבקטשלדמויותיואיןשובקפקא,שללדמויותיו

בכוחהעולםאתמפוררותוהן-פשרחסרגםולו-פיקטיביקוהרנטי

איךהיאבקטשלהבעיה :כךאףזאתלנסחניתן .שלהןהמילוליתהפתולוגיה

הואשאבדמהקפקא,אצל :כךאואותו.לפרשאיךולאלסיפור,להגיע

עצמו.הליטראלי-בקטאצלהליטראלי;שלהסמליתמשמעותו

אז'ןהיאמציעשאניזהבתהליךזבאלדלפניוהאחרונההשלישיתהתחנה

ריקים,ואחורי-בימהססגונייםקלעיםוהלכה,אגדהשלהשני~תיונסקו.

והמרחבמחזאי'הואיונסקואבלולכקט.לקפקאכמוממשליונסקומרכזית

שלהמילוליולריבויקפקאשלגטי 9האקלריבויגירסתוויזואלי.הואשלו

קצרהבמסהעצמו,הואבחלל.עצמיםשלiךתרבנות,אופיזי,גידולהואבקט

 :מחזותיומתוךזהלענייןדוגמאותכמהמונההמוצא","נקודתבשם

מתהגוויה ;ומזלןאזג.ןהשלבדירתםצומחותtזזגןה][במחזהספודלאיןפטריות
 ;החוצההדייריםאתומבדיחההיאאףשםצומחתגיאומטדית'מ'התקדמותהסובלת

ערימהמצטברתהדמויות,מןלשלושקפהלהגישכשעומדיםהחובה",ב"קדבנות
חדד-מדרגותכלתחילהחוסמיםהחדש"ב"הדיידהרהיטים ;ספליםמאותשל

חדדלשכורשבאההדמותאתקובריםולבסוףהבמה,אתממלאיםאחד-כךבבניין,
 ;סמויים-מעיןלאורחיםכיסאותעשרותמלאההבמהב"הכיסאות", ;בבית

א!;נים.כמהנערהשלפניהעלצציםוב"ז'אק",

הכוחותכ"ניצחוןהזאתההתרבותאתיונסקומסבירהמסהבהמשך

שללעולמוהחומרשלמאיימתפלישהמחניק",כ"צינוקהאנטי-רוחניים,"

אחרבמקוםנותןשהואהפירושהואמענייןיותראבלהחרדה.אחוזהאדם

רקלאישריקבכיסא"הכיסאות".במחזההבמהאתהממלאיםלכיסאות

"נוכחותעלמדברויונסקוהעדר,שלתזכירבעיקראלאחומר,שלנוכחות

הזקניםזוגלאהבמה".שעלהזה"הלא-כלוםעלזה,שבמחזהההעדר"

אלאבונפוזtה,לקלודבראיוןאומרהואהמחזה,מוקדהואחייהםוכישלון

 :ה~יןשלכגילומוומשמעותםעצמםהכיסאות

שםשאיןמשוםריקיםנשאריםהכיסאותאין.ריקות,העדר,זה,זהולעצמי:אמדתי
ריקים,כיסאותכל-כולועצמוהמחזה ...בעצםקייםאינוהעולםכלום.אין ...איש
כאילוהבמהכלאתותופסיםהמובאיםכיסאותשלמערבולתמגיעים,כיסאותועוד

 14 •••חודד-לכלמוצק,ריקחללבההתיישב

אףקפקא.שלל"אגדות"כאקוויוולנטלראותאפשריונסקושלהכיסאותאת

אתלהעציםאלאבאהלאונוכחותםהסבר",לוש"איןמרכזסביבמתרביםהם

בעלי-המוזמניםשכללכךתזכירמשמשיםהםהדברים.שבמרכזהריקנות

הכנרים,הנפחים,הכימאים,הבישופים,השמשים,האינטלקטואלים,הרכוש,

כולם,"כולם,-ומתמשכת)הולכת(והרשימההסוחריםהנשיאים,השגרירים,

 ~c'l!I!.ם 12
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~ 

שלה"פלטין"מןלהעדר,האגדהמןהזאתוהנסיגהלעולם.יגיעולאכולם"

במשלהמחודדביטויהעלבאהמאחוריו,המשתרעתלארץ-השממההסיפורת

של"פררמתיארס"לתבניתמארדדרמהשתבניתומשלירנסקר,שליומניומתוך

קפקא:

בקירבתאוכס-המלכות,באולמיותייריםאורחיםקבוצתעםמסיידמדדיך
לבנה.מצבת-זיכרון
מלכנוכאןחידקותעשרלפני !ילדיםתלמידים,ורנותי,גבידותיהמדריך:

אלפיםעשרתלפני ...בדאנד'ההגדולמלכנוכאןחישנהמאהלפני ...'ה J~דאנהגדול
 ...בדאנד'ההגדולהמלךהחצר,אנשישלפמליהמוקףכשהואהדה,במקוםחישנה

בצילוהחוסיםאנשי-תרבותבני-האדםהיוכבדשניםאלףעשריםלפניכימסתבר,
אגדהלפיורנותי,גבידותי ...הראשוןבדאנז'ההסברה,לפיהיה,ששמומלך,של

הוכיחוזהבמקוםשנערכוחפירותאולםמלך.שכןבופלטיךכאןהיהקדומה
 15אדץ-שממה.ומתמידמאזהיואלהמקוותמעולם.כאןשכןלאאישכיבעליל,

*** 

כברהראשונים.מדפיוכברוזאתמארד,ניכריםב"ארסטרליץ"קפקאעקבות

עםהראשונההפגישהבהשפעתב.ךנדרנק,במבצרפר Qהמשלהמסריטבביקורו

רביןהמספרלעיניהמבצרשלהופעתוביןבולטותמקבילותישארסטרליץ'

ולטירה,למבצרלשניהם,"הטירה".בפתיחתק.לעיניהטירהשלהופעתה

המטורף.אפילוהלא-רציונלי,הבלתי-מוגדר,הלא-יציב,הרושםמשותף

אתבעינילצודניסיתיזרוית"מאיזוב"ארסטרליץ",המספראומרהיא,""אחת

בנייה,תרכניתשרםלגלותהצלחתילאאותר:שהקפתיבשעההמבוצרהמכלול

מכלכל-כךחרגהוצורתולמקרםממקרםהזמןכלזזושלווהגומחותהקימורים

שרםעםדרךבשרםאותרלקשריכולתילאשלבסוףעדשבראשי,המושגים

הטירהמגדלואילו ; ) 19(עמ' " ...האנושיתמהצירריליזציהלישמוכרעיצוב

בקרהתכוליםהשמיםרקעעלמדוגדגיםשמעקיהעליית-גג,דמוי"ראשו

ובדרמהמתרפה."ארחרדהילדבידמצוירכמרקטוע,לא-סדיר,לא-בטוח,

 16נסתך,להיותצריךשהיהממקרםהעולםלעיניהפורץפרויד,שלל"מארים"

הבית,שבחדריבמרוחקלהסתגרלושראוינכה-רוח,"דיירהטירהמגדלמזכיר

שכברומעניין 17הערלם."שיראנוכדיוהזדקרהגגאתפרץהנהזאתתחתאך

מעבר"הרבההחורגהאי-רציונלי,ב"ארסטרליץ"מתקשרזהמוקדםבשלב

אחדכלחסר-שחר:גידולארדיבריעם ,) 18(עמ'הישר"השכללגבולות

בתרךטבעתמתנפחיםוהםממכר,משוכללממכר,רחבביצורמזמיןמהביצורים

תרעלת.נטרלייותרתכליתיים,פחותנעשיםהםכןמתרביםשהםוככל jטבעת

שלהאומנתר~רה,מספרתברבקטעניכריותראףמובהקקפקאיחרתם

ראנהאנההלכהולמרות,למחנהגירושהערבאמר'אגתהאיךארסטרליץ'

 i2ם.טוי 1,'
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 :הברה-הברהבקול,וקוראתהפרושהבכף-ידהמצחהעלמכהכשהיאבחדר
לאל-ען-לםא-ני !זהאתתר-פ-סתלאא-ני !זהאתתר-פ-סתלא"א-ני

לאי-נתפס~תרמצטרףכךאחרעמודיםשלרשה .) 144(עמ' "!זהאתאת-פרס

לאגתההמודיעיםהשליחיםשנישלמפורטתיאורובאהממשמשהגירוששל

"מעיליםולובשיםלזה"זהמארד"דומיםוהםלגירוש,להתכונןשעליה

שכפול- ) 147(עמ'וחגורות"כפתוריםטרדיכיסים,קפלים,מיניבכלמצרידים

שהואק.ליוסףלהודיעהבאים"המשפט",בפתיחתהשומריםשנישלמדויק

ובחגורה"כפתוריםאבזמים,כיסים,בקפלים,"מצרידולכרשםבמעצרנתרן

שימושי"נראהב"המשפט"השומרשלבגדרכן,עליתר .) 5עמ'("המשפט",

שלמעיליהםואילו ,)םש(משמשים"אלהכללמהברורהיהשלאהגםמארד,

ברורהיהשלאאףבמיוחד,יעילים"נראואגתהשללביתההמגיעיםהשליחים

והציטוטממש.ציטוטאלאכאן,ישרמיזהרקלא .) 147(עמ'תכלית"לאיזו

מדגישיםשפרטי-פרטיהםביצורים,לאותםשבדרמהמשרםלי,נדמהבא,

כמרלעיןהמזנקיםהלבוש,פרטיגםכךשלהם,חוסר-השחראתומעצימים

-הבלתי-נתפסהאבסורדאתומעצימיםמדגישיםהםדווקאקולנועי,בז~ם
בשני(ב"ארסטרליץ").שבגירושוהאבסורד(ב"המשפט")שבמעצרהאבסורד

האירועשלהמכלול,שלסתימ~תרעללחפותבאבפרטיםהדיוקהמקרים,

עצמו.

 :מבניםעלקודם-כלכאמור'כאן'חלהפרטיםשלזרכפייתיתמנייה
הביצוריםמערךאתהזכרנוכברמוזיאונים.ספריות,רכבת,תחנותביצורים,

אבן("גידוללונדוןבעירבבריסל'המשפטבהיכלהדיןוהואאנטוורפן'סביב

ניכרתובכולםדוגמאות.כמהרקלמנותאםב\}.ךזין'לירררפרל'בתחנתענקי"),

- ) 18(עמ'הישר"השכללגבולותמעברהרבהבמפעלינולחרוג"נטייתנו

נושאת"כברלמראהובנרהמתעוררתשהפליאהאינפלציוני'טירוףאותר

שהמבניםכמרבןיודעיםאנחנופנימהבלבנושכןהזעזוע,ניצניאתבחרבה

ושבנייתםהצפויה,הריסתםצלאתלפניהםמטיליםכברמוגזמותשמידותיהם

 .)םש(כחורבות"העתידיקיומםראייתמתוךמלכתחילהתוכננה

שלדמותהאתלהזכירשלאיכולהאינהחורבותשלכגלהעתידראיית

"הפרצוף .בנימיןרלטרשלכגירסתרהבאררקיב"מחזה-התרגה"ההיסטוריה

נוכחאכןמחזה-התוגה,על-ידיהבמהעלהמוצגהטבע,תולדותשלהאלגורי

אלמרחשיבאורחההיסטוריהעקרה"איחהבנימין'כותבחורבה,"בדמותשם

אלאנצחחיישלכתהליךלאזאת,בצורתהמתבטאת,ההיסטוריהואכןהזירה.

ההיסטוריה",מושג"עלרבתיזרת 18לעצרר."שאיןמתמיד,חורבןשלכתהליך

כ"שראהההיסטוריהמלאךלעיניהעברמתגלהבנימין'שלהאחרונהיצירתו

a~ 
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אותםומטילהאלועלאלוחורבותגליבלי-הרףהעורמתויחידה,אחת

 19לרגליו."

אימננטייםהווייתה,בעצםהחקוקההשקיעהההיסטוריה,שלהחורבותגלי

שמידותיהם"המבניםשלה.המבניםשלהמוגזמות"ל"מידותב"אוסטרליץ"

"תולדותעלחלוזההצפויה".הריסתםצלאתלפניהםמטיליםכברמוגזמות

הדבריםבהמשךאמנם,האנושית.ההיסטוריהעלמאשרפחותלאהטבע"

כניגודהאנושייםהמפעליםשלהמטורפתההתנפחותאתאוסטרליץמעמיד

אבל ; ) 18(עמ'הקנים"אותםאתשניםאלפיזהה"בונותלציפורים,

בעיקרהטבע,תולדותעלגםמתפשטתאנושייםמבניםשבתיאורהאינפלציה

מדגישואני-אוסטרליץשלחברוג'ראלד,שלאמוביתלדרג'",ב"אנדרומדה

"בעלימהטבע,פריטיםשלמוזיאונייםבאוספיםהמדוברכיהטבע,תולדות

הריבוי .) 72-71(עמ'בפורמלין"משומריםולטאות"~פעיםאומתים",כנף

לנגד"מחוויר"הטבעשל ) 79(עמ'העצום"ו"המגווןבהרס,כאןגםכרוך

כברביותרהיפיםהצבעים"רוב :ג'ראלדשלהדודיםאחדשלבציוריוהעיניים

אינושאישבמקוםאלאעודאותםלמצואשאי-אפשראונעלמו,

אואחתאמהשלבעומקשנמצאיםהחת-מימייםבגניםתם,אורואה

פרפרימגיעיםבמקרהלאשלי).ההדגשה , 78(עמ'המים"לפנימתחתשתיים

מןצצוואילכ"להקות-להקות,בחשיבה,המנורההדלקתעםהלילה,

כעשרת"אוליפרפרים,ובאיםעפיםולהלןשלי).ההדגשה(שם,אין"ה

כללקיימיםש"אינםזוהר,שלשוכליםאחריהםמושכיםוהםאלפים",

בעולםהלא-מציאותישל"הבזקיםאמיתיים",לא"מראותבמציאות",

אחד;מצדלהקות-להקות,אלפים,עשרתעצום,מגוון .) 80(עמ'המציאות"

זהדבוקיםכמוהצדדיםושנישני.מצדהלא-מציאותי,הלא-נראה,האין,

 20בזה.

לושאיןהדומם,בטבעוביןהחיבטבעביןהתרחשות,אודברשום"אין

שהתרבותהדברטבעיואך 21בנימין,אומרבלשון,"מסוים,במובןחלק,

כרוכהתהיההטבע,מןאוהאנושיהתחוםמןב"אוסטרליץ",האובייקטים

מתלוויםהספרבראשיתומתרחביםההולכיםלביצוריםכברהמלים.בהתרבות

הביצוריםאומנותשלהמקצועית"העגהשיוצרתנפוחים"לשוניים"גידולים

שלבחייוהריהמקצועיים,המונחיםמתרביםכאןואם .) 15(עמ'והמצור"

סימון'קלודשלבספראודותיועלקוראפר Qשהמןכאו'יוצאנו~לי'גסטו~ה
אפריקנישבטשלבלשונובלעדיתשולטתזואות . Aהאותאות,מתרבה

האותנחרתתבהםמצייר'שהואבציוריםוכןשפתו'שלמילוןמחברשנו~לי
לעולםאבלתמידאותאותהזו,גביעלוזוזובתוךזודחוסות"בשורותהזאת

שמהדהדתצעקהכמוגלים-גלים,וצונחותנוסקותוהןצורה,באותהלא

~~ 
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(עמ' Aבאותתמימותשורותשלושהכותבממלאולהלן .) 25(עמ'ארוכות"

שאיןעינוייםשעברולאישלצעקה Aה-שלהאינפלציהשלסמיכותה .) 26

 22דרשני.אומרתבמלים,לבטאם

המילוליתלאינפלציהושובשובהמספרחוזרובראשונהבראשאבל

העידןשלהבנייהב"סגנוןהעוסקיםאוסטרליץ'שלמחקריואתהמציינת

 :בנימיןאתהפעםגםלהזכירלאיכולשאינומחקר- ) 31(עמ'הקפיטליסטי"
עשויפרגמנטהושלם,שלאשלו, ) Passagen-Werk (הפסאז'ים""מפעלאת

בירת"פויס,סביבסובבוהואהאחרונותבשנותיוותפחהלךאשרפרגמנטים,

הראשונותהפגישותבאחתכברשלה.והארכיטקטורההתשע-עשרה"המאה

כתיבתהמקורית,ממטרתםמזמןחרגו"כברמחקריוכימתברראוסטרליץעם

(עמ' " ...אינסופיותלהכנותוהיוגבולבליידיותחתוהתרבודוקטורט,עבודת

גדליםשהםשככלהמבנים,שללפרדוקסשבמקבילמתברר,ובהמשך .) 30

אוסטרליץ'שלהאובססיבייםמחקריוגםכךתועלתם,קטנהכןומתרבים

במשךשהשקעתיהמאמץשרב"ככלדומיהם,אומבניםאותםשעניינם

(עמ'התוצאות"שלעליבותןבעיניגדלהכןהזאתבתכניתשלמיםחודשים

רבים"דפיםאותםלמקראבושאוחזיםוהסלידההמיאוסומתוך .) 103

שלםיוםלינדרשפעם"שלאכל-כך'עליוקשההכתיבהעצםנהייתמספור",

כזהמשפטהניירעללהעלותשסיימתיוברגעויחיד,אחדמשפטלכתובכדי

בניתישםינבמבשהמביכהאי-האמתליהתבררהעצוםבמאמץשנהגה

שלי).ההדגשה , 104(עמ'בהן"שהשתמשתיהמליםכלשלואי-ההתאמה

לחלוטיןמפורשתנעשיתשפה,ומבנהעירמבנהלמבנה,מבנהביןזווהקבלה

הבא:בעמוד

רבעיםוכיכרות,סמטאותשלסבךבהשישעתיקהלעירהשפהאתלדמותאפשראם
ופוכריםמחדש,ובנרפינואותם,שהרסואחריםורבעיםרבזמןלפנישבבנו

לאדםעצמיאבידמיתיאזכיהעיר'עיבוריאלועודעודומתפשטיםשצומחים
ןמהעודיודעשאיברהזה,במצבורדרכואתמוצאאיברשובארוכההיעדרותשבגלל
גשר.ומהושדרהמהיצומת,מהואחורית,חצרומהיאוטובוסתחבתמשמשת

נטייתהפיסוק,וחלק,חלקכלשלהתחביריהסדרהשפה,איברישלהמכלול
ערפלאפוףהיההכלהרגילים,הדבריםשלשמותיהםאפילוולבסוףהפעלים,

כלעו.דהבנתילאזהאתבייחודבעבר,עצמיאבישכתבתימהאתגםבלתי-חדיר.
היאוהאמתלכאורהאלאמשמעותלואיןכזהשמשפטאחד,דבררקחשבתיהזמן
שבעזרתו,מבורותנו,שצומחגידולמיןארעי,כלי-עזראלאהואאיןהיותרשלכל
כסומיםמגששיםאבחנוזרועותיהם,בעזרתמסוימיםיםוצמחייםכחיותכמרבו

חוכמהשלהרושםאתלעוררעשויכללשבדרךהדברדווקאאותנו.שמקיףבחושך
הזההדברדווקאמסוימת,סגנוניתמיומנותבאמצעותרעיוןהבעתמטרה,להשיש
אתערדראיתילאמקוםבשוםלגמרי.מטורףאושרירותימעשהההיאבעתליבראה
שלשרירותילרצףהמליםיחידות,למליםהתפוררוהמשפטיםהדברים,ביןהקשר

פהמכסיפהכעופרת,אפורהל~קבהוהסימניםשבוריםלסימניםהאותיותאותיות,
גדלהבמידהאותימילאהזהוהמראהאחריו,וגררכלשהוזוחליצורשהפרישושם,

 .) 106-105(עמ'ובושה"חלחלהוהולכת

 1 ~~ם.טוי
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הרצףהתפוררותאתלהדגיםזהכקטעשאיןמשוםבציטוטהארכתי

לכלהמכותהזרועותנפנופיאתהאינפלציה,שבקצההריקאתהאובססיבי,

באפלה.סומיםשלכגישושזהוכל-וכותבותמכותובונות,מכות-עבר

לאותיות,מליםלמלים,משפטים-הרצףשלהפרגמנטציהשלזהתיאור

הרגושלידועלטקסטלי,נדמהמעט,לאחייב-שבורים"ל"סימניםאותיות

משוררשלזהפיקטיביבמכתב 23 • 1902משנת"מכתב", ,הופמנסתאלפרן

בייקרן'פרנסיםלפטרונוהשש-עשרה,המאהמןצ'נדוס,לורדבשםצעיר

"ספרלכתוב"מנופחת"שאיפהשלרמאמאיגראנפלכיצדהמשוררמתאר

לי"אבד :וחוסר-אונים""רפיון-אמונהשלעמיקתאלכיראאנציקלופדי",

כלליותמליםברציפות."דברעללחשובאודברעללשוחחהכושרלחלוטין

הן"בפיבלעדיהן,משפטלחרוץשאין"גוף",או"נפש"כ"רוח",שגורות

עודניתןלאודברחלקיםחלקיםנתפוקק"הכל ;רקובות"ככמהיןמתפוררות

עצמוהופמנסתאלשלוידויבההרואיםשישזו'התפוררות ,,במושג.להקיף

שבפתחכללימשברלתמונתאותההמרחיביםוישהשירהמןנסיגתועל

הטקסטשלבהיסטוריהרואהשבנימיןלהרסמקבילההמודרנית,הספרות

מכלוליםשייצגובהירוגליפים,המקודשהטקסטשלהאידיאלית:הצורהבכלל

המודרניהניסיוןהתפוררותלעומתגרפיים,קומפלקסיםבאמצעותשלמים

שלתלי-תליםאלפבתיים,בתעתיקיםביטו~םהמוצאיםולרסיסים,לפרגמנטים

ה"נוסקות , Aשלהרצופותהשורותלשלושחוזריםואנחנו 24קטועות.אותיות

ארוכות."שמהדהדתצעקהכמוגלים-גלים,וצונחות

וככלזרוע,שלובותב"אוסטרליץ"אפוא,מהלכות,וחתרנותהתפוררות

השוניםהקטלוגיםמנייתעצםרסיסיו.מתרביםכןמתפרק,שהמכלול

ואומראוסיףרקלקטלוג.הזההמאמראתתהפוךהספראתהממלאים

חנותכךהכללי.ההקשרחמיקתעלהערהלרובמופיעהקטלוגכלשבשולי

"שאינוזרםאותה,הגודשיםחפצי-הנוימאותעלבטרזין'בזאר"ה"אנטיקוס

(עמ'עצמו"אלתמידוהולךוששבמקום,לשוםנשפךולאמקוםמשוםנובע

פרטים,פרטיהגדושטרזיינשטט,גטועלאוסטרליץשקוראהספראו .) 164

"ההקשרורקארוכים,דפיםתופסיםבהןשהועסקווהמלאכותיושביוושמות

אינוהרחבוכשההקשר .) 194(עמ'ממני"לחמוקאייםושובשוביותרהרחב

הנאציהתעמולהסרטכך :רצחניתכבדיהמתגלההואלעין'מוצגאלאחומק

העליזיםצליליוהופכיםשבסלואו-מושןטרזיינשטט,ששמהה"אידיליה"על

שללרסיסיםמתפוררהשמששטוףההקשר .) 207(עמ'חיות-טרףשללנהמות

מעוותיםחיותאברישלמפלצתימטאפוריבגילוםהאלה,הרסיסיםרצח.

עילפוןשללהתקףלוגורמיםוטרינרית,לרפואהבמוזיאוןאוסטרליץשרואה
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שםשצילםהתמונותאתמפתחשהואאחריורקהזיכרון'שלטוטליתומחיקה

 .) 222(עמ'ההריסות"תחת"שנקברוחוויותיואתבעזרתןלשחזרמצליחהוא

העומדכפולנושאוהוא-ובזיכרוןבטראומהנוגעיםאנחנוזובנקודה

והתמקדותנפרדדיוןהדורשנכבדנושאזהו"אוסטרליץ".שלבלב-לבו

החתרבות tההתפוררותזאת:רקאומרכאןהספר.שלאחריםבהיבטים

המבניםובשארבמבוכיםבביצורים,כמודיברנו,עליהבמרחב,

-אותןומשקפתבזמןהחתרבות tההתפוררותעםמתקשרתהארכיטקטוניים,
אלאנרטיבילשלםמצטרפיםשאינםלרסיסיםהזיכרוןהתפוררותואת

זהקשרבולטבמיוחדשמאחוריהם.המכלולאתבמתכוון'אולימסתירים,

לעצבכדיהרבהעושהשזבאלדליברפול,רחובשלבתחנת-הרכבתבביקור

"בדיוקבזה"זהושלוביםה"אחוזיםזיכרונותעוליםשםלשאול,כירידהאותה

שלהשחורה-הלבנההמעריביםו"דוגמתהתחנה,שלהכיפות"מבוךכמו

 .) 116-115(עמ'הזמן"מישורכלפניעל"משתרעתכמוהאבן"מרצפת

כשהעלייהיחד'גםובזמןבמרחבכמסעמצטיירבפראגשורשיוגילויולהלן'

היפתחותגםהיאאומנתווירהביתלקראתההר"במעלהצעדאחר"צעד

 .) 127-126(עמ'והע;ןרהזיכרוןשלהדרגתית

* 

איתרקפקא, .ישן-נושןוס eטוהואכאחדובזמןבמרחבכמסעהשורשיםגילוי

דרכואת 25הקיסר""דברהקצרצרבסיפורמתאר ,שלנוהקצרהמסעאתפתחנו

סוףלפנישורותכמהאבל .בלבדמרחבבמונחיהקיסרשליחשלהאינסופית

ועזרותומדרגותאולמותחוצההשליח :הזמןאתלמרחבמצרףהואהסיפור

ההדגשה , 128-127(עמ'שנים"אלפימשךהלאה,"וכך-וחצרות

לאמתדברשלבסופומתכוונותקפקאשלה"אגדות"איןזאתעםשלי).

אםגם .לזמןשמעברמטפיזיותלשאלותאלאלהיסטוריה,כלומרשבזמן'

לטקסטבהווהחזרהמשמעהופרשנותיצירתו,במרכזעומדתהפרשנותשאלת

ההלכהאתלפרשבניסיוןאגדותחיבור-בנימיןשלבלשונו-אוהעבר'מן

"ברומניםהיסטורי.ולאאקזיסטנציאלי,אומטפיזיעיסוקוהרישאבדה,

הפרשנותשאלתאתקפקא"העתיקאלתר,רובוטכותבשלו,"ובסיפורים

) exegesis ( האדםשלאי-זמנייםאימז'יםויצרההיסטוריה,שלההקשרמן

דומה,חל,וזה 26לפענח."עליושמוטלובמשמעייםשדריםשלבמבוךהלכוד

הוויזואליתזוכמוהראשון,אצלהמילוליתהחתנפחותויונסקו.בקטעלגם

תהליכיםשללא , condition humaineה-שלהשלכההיא ,השניאצל

כמובן'שהיא,-הזאתהטכניקהאתמעתיקזאת,לעומתזבאלד'היסטוריים.

i2 ~ 



 81לדבאלד"אדסטדליץ"על

עלבפרפראזהההיסטוריה.שלההקשראלבחזרה-מטכניקהיותרהרבה

שלהאלגוריש"הפרצוףזבאלדעללומרניתןלמעלה,שהבאתיבנימיןדברי

חורבה,"בדמותשםנוכחאכןב'אוסטרליץ',הבמהעלהמוצגהאדם,תולדות

"אכן,לכך,ובהמשךהזירה,"אלמוחשיבאורחההיסטוריהעקרהו"איתה

שלכתהליךאלאנצחחיישלכתהליךלאזאת,בצורתהמתבטאת,ההיסטוריה

מלאךלעיניכמואוסטרליץ,לעינימתגלההעברלעצרו."שאיןמתמיד,חורבן

חורבותגליבלי-הרףהעורמתויחידה,אחתכ"שואהבנימין'שלההיסטוריה

לרגליו."אותםומטילהאלועלאלו

אתוגודשתחורבותגליב"אוסטרליץ"העורמתויחידה"האחת"השואה

ומבוכימעוותיםחיותואברימתיםפרפריםשלאינסופייםבמצבוריםהספר

השואה.כמובן'היא,חסרות-תועלת,מחקרוטיוטותמיותריםביצורים

לתאר.שניתןביותרה"מוחשי"באורחל"זירה"אפואכאןנכנסתההיסטוריה

אבודהאמתשלהסלעים""רכסאינוכאןהבלתי-ניתן-לביטויאוהבלתי-נתפס

ביותרהגדולמעשה-הזוועהאלאיונסקו'נוסחוה~יןהריקנותאוקפקא,נוסח

 :וקוראתמצחהעלבידהמכהאוסטרליץשלכשאמוההיסטוריה.שהולידה
למבנהלאלמחנה-המוות,לגירושכוונתה ,"!הזאתתו-פ-סתלא"א-ני

ההוויה.

אי-נתפסותמולקפקאשמציבוההגנותבלתי-נתפס,הואהבלתי-נתפסאבל

קריסתמולאחרת.אי-נתפסותמולזבאלדשמציבההגנותמןשונותאינןאחת

אבזמים,כיסים,ה"קפלים,אתקפקאמציבהמטאפיזיהחוקשלהכוליות

האנושיהמוסרשלהכוליותקריסתמול ;השומריםשנישלוחגורה"כפתורים

השליחים.שנישלוחגורות"כפתוריםטוריכיסים,ה"קפלים,אתזבאלדמציב

אצלהבארוקיתהפרגמנטציהשלהנפלאלתיאורלחזוראםהמקרים,בשני

 27הקץ."באהכוליותשלהכוזב"לזוהרבנימין,

וכיסויב"גילויביאליקאומרנאלמת,ולשונוהדבריםמולהתוהההאדם

אותועםאחדרגעלהישארפחדו"מגודלאלאדיבורלידימגיעאינובלשון",

כלדיבור,כל ...חציצהבליפניםאלפניםה'בלימה'אותהעםהאפל,ה'תוהו'

-בזבאלד'בלימה'."שלקורטובעלמשהוכיסויהואדיבור,שלנדנוד
הזאתהפסיכולוגיתהאמתהופכת-שמאחוריוקצרהמסורתובאותה

לכסותכדימליםשלתליםתליאלאכאן'ישדיבורשלנדנודלאלאובססיה.

אלאקלווינו,עליהשמדברהטוטאליותתשוקתלאלפנינוהבלתי-נסבל.על

 ".הפחדש"מגודלאינפלציה
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