
ריפםקראבידב

תהיההיצירה.אתלהכירעצמם,הדבריםיסודעל"לעמוד

גםמתוכה.כי-אםמגבהדקלאתהיה'שדגהמדאיזומ

שכןומכלמאוד,חשובלפעמיםחראדברעלהנוסףהמיוחד:כ~.ךן

יסוד".שינויגםאלאגוון,שינוירקתמידאיננוכשהשינוי

הספרותתולדותלחובר,פ'של . 1לחובר'פישל

תל-אב'בדב'ד,א,החדשה,העבד'ת

 . XIIעמ' , 1928

המאמרבפתח

תחילהנקלעתישאליהםמחקריםשלשורהמתוןצמחזהעקרונימאמר

הדיסרטציהעבודתלהםראשונהבחירה.מתוןואחר-כןמקרה,בדרן

ולאחרונהברוידס,א'שירתעלספריאחר-כןשלום,ש'שירתעלשלי
ואנשיעגןיצחקהמשוררעלוהמונוגרפיהלמדןי'שלהאיגרותספר

אחדבכללפרסום.מתקיןאניאלהבימיםאשרהאישי,ויומנו"גליונות"
ההיסטוריוגרפיהכילינתברראלהנחשבים""בלתיסופריםעלמהמחקרים

החלפתשלוהתפתחותירציףכרונולוגיתהליךהציגההעבריתהשירהשל
ההיסטוריתמהאמתהתעלמהכןובתוךבמשנהו,אחדספרותיפואטימודל

ונטורליזםריאליזםסימבוליזם,אקספרסיוניזם,כמואמנותייםזרמיםכי

זהלצדזהסינכרוניתחיואלאהשני,אתהאחד"החליפו"לאמעולם
הדדית.והשפעהמאבקשלמשתניםביחסים

המבואפרקק'צודהואזהמאמר *

אודלראותהעת'דמחקרמחוך

עגן,"'צחק'דושל'ם:מאגנס,בהוצאת

ספדוח'חאקדלוג'הגל'ונדת:משודד

בארץ-והאדבע'םהשלדש'םבשנות

'שואל'.'

בתהליכיהדברהיהמותנה"הגמוני",הקרוימעמדמסויםסגנוןלוכבשאם

בתוכוהחייםשהיוצריםעדשנתנווןהשליט,הסגנוןשלמורכביםשחיקה

פלא,זהראהשהוכנה,סגנונית,באלטרנטיבההחליפוהואזחנוקים.חשו

במעמדנותרגםולעתיםהספרותי"הקנוןל"שולישנחשבמיבידידווקא

שניביןניטשלאהמאבקאסתטית.העדפהשלמטעמיםמוערךבלתי
הסימבוליזםמשוררילביןהאקספרסיוניזםמשורריביןמתנצחים,דגמים

התרפטותשלפנימיכתהליךהמחנות,מןאחדכלבתוךאלאלמשל,
בשולייםשהוכנוגסותבאלטרנטיבותוהחלפתוהפואטי,הארגוהתפוררות

ספרותיות.אליטותבידימחדשושוכללווע~דנו
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התבררה"גליונות"ומשורריעגןיצחקשירתעלהמונוגרפיהלכתיבתעד
כי-הושכחהאףואולי-נשכחההצערלמרבהאשרהעובדה,לי

לה,ומחוצהישראלבארץעבריתשירהשלזהענקמגוףהתעלמות

הביאהווים'ופלגיאטגרפומניםגםאןספרותייםכשדונותהכוללת

הלשוןתמונתאתוטשטשההמודרנהבתיאורהפרספקטיבהלעיוות
הארץ·המודרנהשלהגידולבבתיהשוררהממוצעוהטעםהבינונית

ישראלית.
לינתבררכןלא-קנוניים,סופריםשלזהמושכחלעולםשהתוודעתיככל

לעצמםיצרוהשלושיםשנותוראשיתהעשריםשנותשלהדרכים""צדיכי
השוואתית,חשיבותלמצעראומשפיעה,חשיבותבעליביטויאפיקי

שאותוהספרותיים,התהליכיםתיאורשלחדשביקורתישיחהתובעת

השיחאתלהחליףשבאהאקולוגיבשיחספרותית"."אקולוגיהמכנהאני

קנונייםמשורריםכלפיההערכותהומרוהספרותית","הרפובליקהעל

כלשבהואיזונים,היזוניםמערכתלגביבהבחנותשולייםומשוררי

לעתיםהעברית,השירהשלהעתידייםמהלכיהאתקובעיםהמשתתפים
משקלה.אתנכונהאומדיםלאעצמםשהםמשום

ביקשוכןמשגשגים,פואטייםדגמיםשלהניווןתהליךשהחריףככל

שאותומודלעל·פישלהן.הקיוםשטחאתלהרחיבאלהאלטרנטיבות
פרפרשבובמקוםשם,דווקא"גליונות",קבוצתעלבחיבורלנ:זקףניסיתי

בשנימשמעותייםתהליכיםהתרחשוהאחרונים,חייוברגעיהגוססהגוף

וגרפומניםפלגיאטוריםאפיגונים,שלנואשיםניסיונות-האחדכיוונים:
האוונגרדחלוצי-והשנילו,שקדםהדגםאתאוהגווע,הדגםאתלהנציח

אופקיהאתסימנוובכןהשוקע,הדגםשל"החלשים"בשוליולז~בשבאו
עלבחיבוריהצגתיהראשוןהכיווןאתזמנם.בתהמודרנהשלהחדשים

ש'שלהשקטה""מהפכנותםעלבחיבוריהשניואתברוידס,א'שירת
עגן.י'ושלשלום

הנראיםתרבותמוקדיבשנילבותנוביקשתיבמלואו,הדגםלימשנתברר

מצאתיהמובהקתדוגמתושאתהאידאולוגי-פוליטי,האחדכמנוגדים:

האסתטיציסטיוהשני,ברוידס,א'אצלהעשריםשנותשלהעמלבשירת

תהליכישלחשובהתרחשותכמקוםלישנראהמהבתוךוהקונטמפלטיבי,

שלבחוגו-השלושיםשנותבראשיתהעבריתהשירהשלהמודרניזציה

תוארואלה,ממחקריםבדוגמאותכמובן,המשופע,זה,במאמרלמדן.יצחק

הספרותית.האקולוגיהלכינוןהתאורטייםהשיקולים

הספרותיתהרפובליקהעלהשיח

עללשיח(בניגודהמודרניסטיםשיחשללבובלבלגעתהמבקשעל

ביצירותבמניפסטים,עצמם;עלהמודרניסטיםשיחאללפנותהמודרניזם)
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ייחודםאתהבליטושבהםלמחצה,אקדמיותובהצהרותארס-פואטיות

בראשהעצמיבהגדרתהתבטאהזולוחמנותלוחמנית.גישהבאמצעות

נאקטממנו,ה P'~ריידיעלתחילההאחר.שלילתבאמצעותובראשונה
הקודםהנוסחשלהגלייתועל-ידיכןואחר ,) secession (התבדלותשל

הזרמיםכלשותפיםזהלוחמנילשיחלגיטימיות.אישלאזוראל

וראשיתעשרההתשעהמאהשלהשנייההמחציתשלהמודרניסטיים

כאנטי-אקספרסיוניזםנטורליזם,כאנטי-סימבוליזםהעשרים:המאה

ופוטוריזםסימבוליזםכאנטי-קוביזםסימבוליזם,וכאנטיאימפרסיוניזם

האחרכלפיזוהרסניתלוחמנותרומנטיות.וכאנטיקלאסיותכאנטי-

שללאינדיבידואציהבדרן"הכרחי"מעצבשלבכמיןמדרבניהבפיהוצגה

כסיפורתהליכי:הסברבתוךתמידשולבהומשום-כןהאני-המודרני-הנול,ד

כאילומקומו,אתותפשקודמועלשקםחדשנוחעלדמיוניהיסטורי

ליסודותיועדישןופואטיאסתטיעולםהרסשלכרונולוגיבתהליךמדובר

 2חורבותיו.עלחדשפואטיעולםהקמתלשם

תפישהעלנשעןבזירהלהופעתןהמודרניסטיותהתנועותשהעניקוההסבר
שלכינוןבמרכז,אישיותוהצבתמתוןתבע,המודרניסטזמן.שלחדשה

מקוראל"חיובי"יחסההיסטורי:הזמןכלפידו-ערוצידיאלקטייחס
ההיסטורילזמןתיעוב,נדיעד"שלילי",ויחסומרוחק,מיתיהשראה
ההיסטורי,המולידהסגנוני,האברצחאינטימי.באופןוהמוכרהסמוך
האינטימיותכלפינשלטיםבלתיאדיפלייםמניעיםמתוןכאילונתבע
המסביריםגנאולוגיים,תיאוריםמודרנייםפואטיקניםדחולפינןהזו.
מוצאשל(במושגיםרציפהסגנוניתהתפתחותמתוןהופעתם-הםאת

זמןכינוןשלמיתולוגיבתיאוראותםוהחליפוהדדי)קיוםויחסי
זאוס-והצבהמטא-היסטוריתהנעהנפולה:~יךיןתבעלסוליפסיסטי

ההיסטוריה.תוךאלאקס-מנינה

ההיסטוריהמנסחיאצללהופיעהיהיכוללאכזהתיאורשאופןכמובן

הןהאינטר-פואטיים,היחסיםלשאלתג?ריםשהיווהאמנותהספרותשל

ההשקפהעםלהתווכחאפשרדיאכרוניים.בציריםהןסינכרוניים,בצירים

הגדולבחיבורוא~!ר vארנולדשלהמטריאליסטית-דטרמיניסטית

בלעדיבאופןהתולההשקפה 3והספרות",האמנותשלחברתית"היסטוריה
חברתיים-כלכליים,בתהליכיםהרוחניוהאקליםהסגנוןשינוייאתנמעט
המודרניסטים.שיצרונרטיביםעלתמימהבחזרהלהאשימואפשראיאולם

עלהאוזרנשעןוהאימפרסיוניזםהסימבוליזםשלהתפתחותםבתיאור
אןעצמן,הקבוצותבתוךשנוצרואחריםודוקמנטיםתעודותמנתבים,

ההיסטוריהתיאורמןחלקהיוכאילוהטקסט,בגוףהביאםלאלעולם
האוזרשלמודעתבהתרחקותמסתמןלכןהסגנוניהביטויעצמו.

רטורייםריתמוסים(מטפורות,המודרניסטיהאמנותיהשיחשלמה\קרל~ים
אופואטיתתופעהלאיידשבאאימתכלאידיוסינקרטיים)וביטויים

המודרניזם.שלסוציולוגית

::,:: 
r-ו 

i'י
r-ו 

r-.., 
-, =ו:כ

כשכ'לה•כחןראו•הזוהבחנה . 2

הש•חטענותאתלנתח'שמ'שור•ם:

מןאחרכלכקרבשהתנהלהמוררנ'

שלהשנ"ההמחצ•תשלהזרמ•ם

אתלאמתו•שעשרה,התשעהמאה

כאמצעותאותןלדחותאוהטענות

שלהצמ•חהלאופנ'השוואתן

 1860-כשנ•םהא•רופ'המוררנ•זם

אוכללאהתכ•עותשת•את . 1920

תאורט•תהצגהכמסגרתלמלא

זו.מקוצרת

חכרת•תה'סטור•ההאוזר,ארנולר . 3

מנחםתרגםוהספרות,האמנותשל

תל-אכ•כהמאוחר,הק•כוץדרומן,

1979 . 
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טעמיהבשביהביקורתנפלהכאילוכאןהעברית.הספרותבביקורתכןלא
האקספרסיוניסטיתהסימבוליסטית,(בעיקרהאירופיתהמודרנהשל

הלשון,מבחינת-אותםוהעתיקהטיעוניהאתאימצהוהפוטוריסטית),
התיאורתוךאל-הפואטיותוהמסקנותהתרבותיתהאסטרטגיה

המודרניזםהוצגשבהביקורתתמונתנתקבלהזהבאופןעצמו.ההיסטורי

התבססוסגנונייםדגמיםחילופישלשתיאוריםהעובדהדבריו.בפיכאילו
-TT 

עלהמודרניזםשללשיחהאופייניתהרסניתלוחמניתתפישהאותהעל
תלויהאחדמזןמודרניסגנוןשלהופעתוכיהגורסתתפישהעצמו,

לכן.המובהקהביטויהיאאחר,מזןמדומהאואמיתייריבשלבחיסולו

קשרכקושרהפואטיהזולתנתפשהמודרניזםשלהעולםבראייתשהרי

לחסלו.שיש

אימצהוהשלושיםהעשריםבשנותהמודרנייםהזרמיםאתלתעדבבואה
להסבירכדרךהזוההרסניתהרטוריקהאתהעבריתההיסטוריוגרפיה

הלוחמניהדיבוראופןסיגולבאמצעותתחילהפואטיים,מודליםחילופי
לשיחההיסטוריוסופיותהיסודהנחותבהתאמתכןואחרהמודרניזם,של

ל"נכונות"ביחסעמדהלנקוטבאהאינהכאןשהובאהההבחנההזה.
שירתעלהביקורתיהשיחשלמעצבכעיקרוןלזהותואלאהזה,המהלך
אגרסיבימיליםאוצרעלמושתתהיההזההשיחוהשלושים.העשריםשנות

התנהגותהיאשלוהמשותפתשהדיזיגנציהסמנטימשדהשנשאלבמיוח,ד

אסטרטגי:במובןאלאאידאולוגיבמובןדווקאלאוחברתית·פוליטית,

לצורןכוחהפעלתקונספירטיבי,תכנוןמניפולטיביים,מהלכיםניהול
צבירתשלבמושגיםהסופיותהתוצאותובחינתטקטיות,מטרותהגשמת

עצמה.אוגדןאוכוח

לד'וקנהבמועדם:נודד'םמ'דון,דן . 4

הענד'תהספדות'תהדפונל'קהשל

עונד,עםהעשוקהמאהנתח'לת

 . 1987תל·אנ'נ

נתארעהוכיצדהספרותית""הפוליטיקהשלהמילוןשלמקורותיומהם
i} בצומתנמצאתזולשאלההתשובההעברית?בביקורתכשיחב~~תל

היסטוריתרבותיברגעהעברית,הביקורתשלבהתפתחותהבמיוחדמשגשג

זהסוגליצורכדימספקתבמידהומסעירמעוררמושגאליהחדרשבו

שהחייםשעהאירעזהרגעולחקותו.להמשיךכןואחרשיחשל
המכונההתרבותיהמרחבבתוךכממושטריםלראשונהצוירוהספרותיים

מושגשלרפובליקניתהכמו·דמוקרטיתהכסותספרותית"."רפובליקה
הכוחותהנהגתשלאפשרויותיהעלמיוסדאינומובנובאשרמטעה,זה

מושגהנהגתשלאלאטוטליטרי,באורחאודמוקרטיבאורחבספרות

תהליכיםלפיההספרות,שללהיסטוריהחדשההסברשפתלייצרהמאפשר
מצביםהיוכאילוספרותייםמצביםתמרוןבסיסעלנקבעיםמכריעים

חברתייםאינטרסיםעל·פימוגדרותמטרותאלונחייתםסוציו·פוליטיים ' : ' 
ופוליטיים.כלכליים

בראשיתבארץהספרותילשיחהחדיר 4מירון,דןשלכעדותוזו,שפה

העבריתהספרותעלבהרצאותיוהלקיןשמעוןהחמישיםשנות
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"הרפובליקההשחרור.מלחמתתוםעםבירושלים,העבריתבאוניברסיטה
התרסה,ובטוןהמהוקצע"בסגנונוהלקיןשהשמיעביטויהואהספרותית"

אלברטשלמספרומיובאתביקורתיתכשפה sלוחם",טריבוןשלטון

6ימינועד 1789משנתהצרפתיתהספרותשל"ההיסטוריהז:ויבוךה
•
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אפקטמשוםהיהספרותית""רפובליקההביטויבעצםכימעידמירון

להחיותהאפשרותאתשהעניקמשוםובראשונהבראשואופטימי","מעורר

החמישים.בשנותשהושתקוביקורתישיחשלתחומיםבאמצעותו

המגעאתלחדשהיהניתןשדרכוכמושגנחוותההספרותית"''הרפובליקה

המחניקלגדרהמחוץכפריצהבעיקרבמלואם,הספרותייםהחייםעם

זהקריאהאופן .) close reading (הספרותיבטקסטהצמודההקריאהשל

היוצריםאתהגלההקפדנית,הדוקטרינריתבגרסתובמיוחדבטקסטים,

סוציולוגיהיסטורי,ביוגרפי,דיוןלמרחבהיציאהאתומנעמיצירותיהם

הספרותית.ביצירהואנתרופולוגי

"רפובליקההישן-חדשלמושגשהייתההעצומההפוריותמידתעל

האינטר-טקסטואליההקשרי,השיחשלכלגיטימציה-מחדשספרותית"

שביןבעשורשנתחברומירון,שלהמסותשלושתעדנהוהחוץ-ספרותי,

בראשיתהעברית"הספרותהשבעים:שנותלתחילתהשישיםשנותראשית
בספרותו"המבוכה Bllביאליקשלדורוהמושג"על ll,7העשריםהמאה

כחמשבמועדם""בודדיםלספרכונסואשר 9התחייה",בתקופתהעברית

המסותפרסוםלעתכימירוןטעןבצדקכתיבתן.לאחרשניםעשרה

"רפובליקהשלרחבהמפהשפרשהיחי,דאףאוליהמעטים,ביןהיההללו
המושג,שלאינדוקטריניתבמלכודתנוקשלאכיייאמרלשבחוספרותית".

הצומחתתרבותבהיותהמלאה,היאהצרפתיתבתרבותשלושהלגיטימיות
מה-אחדותיתולשוניתדתיתלאומית,בהכרהמשלה,טריטוריהעל

האירופית.היהודיתהתרבותלגביכןשאין

סופריעללדיוניםהרקעהיהספרותית""רפובליקהעלשהשיחלמרות

שיחמושגישלהבניהלספרהמבואבדבריכברנמצאומשורריה,התחייה
TT 

ספרותי,מצבכמו:ופילוסופיפסינו-מנטליא-פוליטי,סביבתי,אלטרנטיבי

תרבותיים,וריתמיםרוחניתהזנהתרבותית,צרכנותספרותי,אקלים

שלמתחומהלחרוגגםשעשויהבמערכת,לשימושנוחיםביטוייםכולם
המושגשלמגבלותיועלעמדעצמומירוןהספרותית.הרפובליקה
ספרותית-היסטורית",כ"אילוסטרציהראהאותוספרותית","רפובליקה

שלההיסטוריוגרפיהשלבקונטקסטנוצר,שבוהמקוםשבתוךהגם

מערכותדהיינו:המדיני,הקונקרטיבמובנונתפשהואהצרפתית,הספרות

במערכותשלוביםכליםכבתוךטוטלית,בהגנההפועלותהספרות
 10פוליטיות.

רגשי"ומטעןערך"בעלתהספרותית""הרפובליקהשלהתזהנעשתהאם

הספרותיבטקסטלהתבונןחיזוקממנהשקיבלמשוםזההרימירון,לגבי

"" ..... 
;:..... 
r--n 

 _g . 9עמ'שם, . 5
6 . Albert Thibaudet, Histoire de ,--

la Litterature Fra11r;aise de 

, Chateaubriand a Valery 

, Marabout, Paris Librairie Stock 

1936 Paris , המושגמופיעלמעשה

כמבואככרספרותית""רפובליקה

 La Chute de la Republiqueלספר:

4-5 des Lettres, pp . אלהכעמודים

האליטותשלכהיעלמותןתיכווהרז

העולםכמלחמתהספרותיות

להשתמששכשאינווכמעטהראשונה,

מבואעמודיאולםכספרו'זהכמושג

 .קיןהלאתשהסעירוהםאלה

העברית"הספרותמירון,דן . 7

עזדיאלהעשרים",המאהכראשית

מאסף(עורכים),כהןוישראלאוכמני

אגורתכ,והגות,ביקורתספרותלדברי

ירושליםכישראל'העברייםהסופרים

 . 464-436עמ' , 1961

שלדורוהמושג"עלמירון,דן . 8

עמ' ,) 1961 (יגמאזנים,ביאליק",

213-206 . 

העבריתכספרות"המבוכהידון'מדן . 9

ומנחםשככיץכעזהתחייה",כתקופת

לשמעוןהיובלספר(עורכים),פרי

עמ' , 1970ירושליםמס,ך'הלקין,

487-419 . 

שימששתינוךהמקרהזהאין . 10

כמשרדראשיכמפקחרכותשנים

שםכתפקידווראההצרפתי,החינוך

כהיסטוריוגרףלתפקידומשליםהיבט

הצרפתית.הספרותשלוכהיסטוריוסוף

עללדווחרקלאהמבקשתרמותזוהי

מחרשלעצבתובעתאלאתקופה

לעצבשואפתוכעיקרכלפיה,עמדות

זמנהספרותכלפידידקטיותגישות

שלה.
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הפרשנית-היסטוריתכבתפישתו ) Sitz im Leben ( 11בחייםמושבו 11במקום

חולקיםאיןהשפעהשלזהפורהצדעל .ל,ק~~גחרמןהמקראחוקרשל
במועדם//"בודדיםהספרשלהראשוןהחלקשלהישגיועלנעירושובהיום,

השאלותבתחומו:שנכתבומהחשוביםהיסטוריוגרפימסמךכעל
מלאים,חייםשלפנורמיתבפרישהמוגשותבוהמוצגותוהתשובות
עסקיהוצאה,בתיקוראים,סופרים,שלתוססתסוציו-תרבותיתכמערכת

שניםבאותןבזה.זההארוגיםואידאולוגיים,פוליטייםודחפיםמו"לות
היסטוריוגרפיהשלכךכלעשירברוקי,ססגוני,תיאורכמדומה,נפרש,לא

העברית.בספרות

//רפובליקהלמושגלהקנותמירוןשביקשהרחבהמובןחרףזאת,ובכל

המובןדווקאעצמתובמלואפעפעהשטחלפנימתחתספרותית,,,

המדיני:הנרטיבשלוהסוער,התוססאךהמצומצם,

לעיל, 4הערהבמוערם,בוררים . 11

 . 15עמ'

מענייןהספרותאלהפנייהאתוהפכהתיכווהשלהתזהבאה"והנה

התאזרחותלמעשההחדשה,במדינההחייםבשוליהמצויכמרשיי

עצמאיקיוםהקיימתסוברנית,רפובליקהעצמה,בפניב'מדינה'

שלהמדיניהאופילעומתה.וגםהאחרתהרפובליקהבתוך

לגמרילאגםאםעזההשפעההשפיעתיכווהשנקטהמטפורה

 ''מודעת".

'מע 118-117.  12.שם,

למעטהמתחתספרותית////רפובליקההמטפורהשלהמחודשתהפצעתה

במקוםבמקרה,שלאניכר,ההיסטוריוגרפייםהדיוניםשלהסוציו-ספרותי

העבריתבספרותהדורותחילופיעלחדשהדיוןשפתנדרשהשבו
כלאתמירוןהעמיד 12זומסהבפתיחתהעשרים.המאהבראשית

בכללהאםהשאלות:שאלתכוללזו,בשאלהלדיוןהנחוצותההסתייגויות

לאמיתואולם,תהליכי?סדרשלבמושגיםדורותחילופילהסבירניתן
המיועדבלב,דומתודידידקטימהלךהייתהההסתייגותהצגתדבר,של

לפסוחמירוןשלדרכוזוהייתהשיהיה.ככללגיטימיההיסוס,עללגבור

מחשבהדברשלבסופוולגבשנת, f!:3 ~אקדמיתזהירותשלעיכוביהעל
המציאותתופעותאתהמחלקתומסדירה,"מכלילההיסטורית

'דור',שלבתוויותאלהקטגוריותומציינתקטגוריותלפיההיסטורית

תיווצר"לאמירוןטעןכזו,מחשבהבלאוכולי".'אסכולה''זרם','תקופה',

ושלבייחודוהיחידהיוצרשלאמיתיתיאורהמאפשרתהדיפרנציאציה,

הדיאכרוניבצירשהוצבההמטרהלצד . 11בחד-פעמיותההספציפיתהיצירה

מעמדןבירור-הסינכרוניבצירגםמטרההוצבהההתחלפות)(מודל

ההיסטורית,במציאות//העיקריות"או"המשמעותיות"התופעותשל
מרגערלוונטיות"."בלתיאו//שוליות"שהןאחרותלתופעותבניגוד

דורהחלפתשלדגםכלומר(פרוצסואלי),תהליכיסדרלטובתשהוכרע
היררכיסדרוכןבשנייה,אחתאסכולהאחר,ובזרםבדוראחדזרםאו
דבריםסדרישיתארמיוחדבשיחהצורךועלהשבומרכזי~ת,שולי~תשל
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תהליכיבסדר-דווקאכזהבסדרהתופעותאתלו;ושטרהצורךכאלה.
הספרותית""הרפובליקהעלהשיחשלמילונואתעורר-והיררכי

הידועכניסוחו-הדבריםכסדרהמיליםסדרשבו:הזמנית,מתרדמתו
עיקרוןנמצא-מירוןזאתשסיכםכפי-באחתפ~קו.מישלשל

החדש:ההיסטוריוגרפיהנרטיבשלההבניה

"" ,...., 
F,...., 
 rn-יי
ם
-,וב

על-ידירקלאמונחיתשהיאבמידה-המכלילה"המחשבה

הקובעתדינמיתתפישהעל-ידיגםאלאטקסונומיהשלעקרונות

היסטוריתהתפתחותמהלךבתוךמקומןאתהשונותלקטגוריות

יכולההיאדק-היררכיותמערכותבתוךלזוזויחסןאתומסמנת

עצמןלביןהספרותיותהתופעותביןומגעיםקשריםלהבנתלהביא

שם. . 13 13התרבותי".ואקלימןזמנןלביןבינןוכן

הספרותיהדיוןאתשהחזירהבסיומת,הנחרצתהאמירהסויגהכאןאף

ניתןלאכיהיטבהובןלכולומעלוזמנו.התרבותיהאקליםחיקאל

הערךדירוגיואתההיסטורייםהתהליכיםהבנתאתלעגןיהיה
שילבהזההסייגלמרותאולם,עצמם.היוצריםשלבדבריהםהאסתטיים

מדיני,נרטיבפיסותשלוגוברהולךמינוןהפנורמיהדיוןבתוךמירון
אומשפחתייםהיררכייםדגמיםבמסגרתמנהיגותית,עצמההפעלתשל

טקסטים,כתיבתשלתופעותהמתארתהלשון,-ועיקרכלל-חברתיים.

ביקורתיסיפרשלכצורהאגרסיבי,מאבקשדהמתוךמושגיהאתשאלה
T " 

ועליריביםחיסולעלעוינים,מחנותביןוהתמודדותהתנצחותעל
נכסיםאוגאוגרפייםמרחביםהיוכאילותרבות,צמתיעלהשתלטות

שלבמסהמירוןשלקריאתודרךהיאזומבחינהאופייניתכלכליים.
הצעירה":"שירתנוביאליק

ההר'מןיורד'בחורבדמותשהופיעההשלישית"ה'כת'

הספרותלתוךפרצההתשעים,שנותסוףלקראת(טשרניחובסקי)

גא!הוביטחוןברגללקודמתה.כריאקציהואףגמורכניגודהעברית

משוםאפילובושישבצערהמתה,המסורתגווייתעלפסחה

אדמות'.עליהחי'שירתאדירה','שירהובפיהמכוונת,התנכרות

ממשיכתההיאהמאה,ראשיתמשוררישלזוהרביעית',ה'כת

סער-גינוניעללוותריכולהכברשהיאאלאקודמתה,שלהישירה

מיצוילעברתיגר,וקריאתמרדעיכוביללאמיד,ולפנותופרץ,

 . 128עמ'שם, . 14 14כאחד".והחייםהיופיעולמותשלמלאאינדיבידואלישירי

ספרותלגביעצמוביאליקשלבהבחנהמצויהמלחמתילתיאורהיסוד
נתפששהמשוררולפיהמלחמה","במערכותהימיםכלשניצבהההשכלה

הואההיררכית,החשיבותבסולםגבוההמדורגתכדמותמבקרובעיני
ביאליק,שלכלשונושהיא,המודרנה,ספרותלגביהזוההבחנהאתמאמץ

הזוהמאבקבלשוןנקטביאליקאמנם,הראשונים".הגדר"פורציספרות
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מערכותשינוי-היסטוריזציהרלט.

אחהמסבירותוהפרקטיקותהמושגים

נחוגה.היסטוריתכשיטההתופעות

י=
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i::: 
=ו
rיי

 ,..,י=
15 p . הצעירה","שירתנוביאליק,ח"ג

- nרלעמ' , 1965חל-אביבכחבי,כל§י
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::C 16 . תהליךביןההקבלהמעניינת
=ו

פסיכולוגיים-הסבריםשלהתפתחותםrיי
י=
תהליכיםלביןמירוןאצלאדיפליים ~ ,-
C: אצלדומיםHarold Bloom, The 

anxiety of lnfluence, Oxford 

. 1973 University Press, New York 

מירוןשללספרוהמקורותברשימת

לעתכיאףבלום,שלזהספדוצוין

לאהשישיםשגותבסוףהמסותכחיבת

מספרומושפעלהיותמירוןהיהיכול

 .אודדאהלאשעדייןבלוםשל

הדורות),חילופיבתיאורשהתקדםככלאותהמיתןכי(אםבהמשךגם

אלאהדורות,לחילופיביאליקשלהסברובהכרחזהאיןואולם

//שירתנובמסההביאליקאיתההיסטוריוגרפיהשלמירוןנוסחהיסטוריזציה
 /15.1הצעירה

מפרדיגמותנוצקמירוןשלהביקורתיתהתיאוריתהשפהבסיסכיניכר

הסתכלותללאהמודרניזםיוצרישלבשפהש~תנונדרןמודרניסטיות,

התפר~הבו , action poetiqueכ-תוארהדורותחילופיעלהשיחמבחוץ.

להכתירפטרוניתמונרכיתזכותשנטלוכמירוחניכאבביאליקשלדמותו

בטריטוריהשלטוןזכויותלהםוהעניקנסיכויות,בכתריהמשורריםבניואת

אצלמירוןשמוצאהטעויותגם 16הספרותית.הרפובליקהשלהגדולה

השיחאתמשנותאינןאוכלוסייתו,ובזיהויהדורגבולותבזיהויביאליק

כמונעתהספרותיתהעשייהנתפשתדברשלבסופוהתופעה.עלהמדיני

תחתונדרסתעצמהבחולשתכמתפוררתאוהרסנייםדחפיםידיעל
בחלקיםהוקדשהרבהשכהמקרהזהאיןכינדמהעליה.המופעלהכוח

אתלהשליםהצורןלאורהפרודי-הרציני,לז'אנרזהספרשלהבאים

המחסלים.לרשותהעומדוהארסנלהגייסותבתיאורהחיסולתיאור
ז :-

טרויאני//כ//סוסהמדיני,הנרטיבשלזובסיסיתעמדהלפינתפשתהפרודיה

שיעבודשל//צמידותשהיאתופעההשליט,הסגנוןשללבן-בריתהמחופש

אסטרטגיתבערמהלהחדירבמטרהמירון,שלבלשונולכאורה//,סגנוני

המהופכותופואטיותסגנוניותתבניותההגמוניהיריבשלהטריטוריהאל

שלו.לקונצנזוס

שפעעלבהצביעוומגוונים,רביםאפואהםהמדיניהשיחשליתרונותיו
כפעולותלאתרבותיות,במערכותהמופעלותמניפולטיביותאפשרויות

אלאבזה),וכיוצאארגונייםמנגנונים(פובליציסטיקה,למערכתחיצוניות
שלזהיתרוןהספרותית.העשייהלבאלהמופנותפואטיותכפעולות

כשהואכלומר,בלעדיות,תובעהואשאיןזמןכללועומדהמדיניהשיח

בדיוניים,רבדיםבעלוכטקסט~ה 1מיהיסטוריכנרטיבעצמואתתופש
סיפורבהןמלווהשהואוההנמקותמספרשהואהמעשה(סיפורשתבניתו

כטקסט,עצמו.שלוהספרותית)(המדינההמטפוריקהיסודעלנעשתהזה)
השיחאחר.טקסטכלשבוחניםנדרןהשתמעותואתולבחוןבולדוןיש

להפנותיששכלפיהןהנחות,שתיעלמיוסדהספרותיתהרפובליקהעל
הבאות:השאלותשתיאת

בהבנהתלויהבכלל)(והאמנותהספרותשלההיסטוריההבנתהאמנםא.
בלבד?תהליכית

ומבחינת//חשיבותן//(מבחינתתופעותשלהיררכיתהבניהללאהאמנםב.

שלמשמעותיתהיסטוריוגרפיהלהציגניתןלאהאסתטי)//ערכן//

בכלל)?(והאמנותהספרות

אינהדיאכרוניבהסברתלויהפואטייםסגנונותשלהחלפתםכיההנחה
זמןבנקודתחדשסגנוןשלהופעתולצייןאנורגיליםשהריפשוטה,כה
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שני,מצדלשני.אחדמסגנוןמעברייצוגיתתופעהמסמנתבהמסוימת,

שללתופעותמיוחדתקטגוריהמכיריםאנוסגנוניותתופעותשלבמיון
האירוניה,למרבהשמקומן, ) precursor (החדשלסגנוןמקדיםסימון
הישן.הסגנוןבלבדווקא

התופעותשלהדיאכרוניההיסטוריהרצףזיהויביןאפואלהבחיןיש
התהליכיםמכוחלהןמעניקיםשאנוההסברלביןזו,אחרבזוהבאות

מצבישלהסינכרוניהקיוםתיאוריח.דגםוהסינכרונייםהדיאכרוניים
להבנתמאשרשלהםהפורמציהלהבנתיותררבותפעמיםתורםתרבות
בידיהמסופרהנרטיבביןלהבחיןישמקרהבכלהדיאכרוני.ברצףמקומם

התחוללותו.אתלשחזרשבאהנרטיבלביןהחדשהסגנוןשלמחולליו
טבעםעל·פיומעדיפיםתהליכייםכללבדרןהםהמודרניסטייםהנרטיבים

ראשוניותשלמעמדהבודדתהתופעהמקבלתשבודיאכרוני,סיפור
משוםומקבילות.קודמותתופעותשלקיומןאתמשתיקהובכןטוטלית

כדימדומיםאבותעלוהצביעומטעהבטקטיקהקרובותלעתיםנקטוכן
שפוטוריסטיםלמשל,כזרן,לעצמם,ויוקרהסמכותלשאוב

ייס~ד""סיפורזהווויטמן.לוולטמוצאםאתייחסוואקספרסיוניסטים
מערערתבחינהללאאושררכןאחרורקהאלההתנועותדובריביןשצמח

שלהן.ההיסטוריוגרפיםידיעל

""' ... 
i=-,.., 
c
ן:ייך

cכ
וב
~ 

מסועפתכמערכתהסגנוןעיצובעלמספרבביקורתהסינכרוניהנרטיב

ביקורתצריכהשאותושיחזהו .תיתוברתתונכשלמצביתגובותשל

האחרוןזהבאשרהמודרניסטי,הדיאכרונילשיחמחוץלשחזרהתרבות

הגומליןביחסיקבעזרןמסתמנתכזומורכבותלהעלימו.תדירמבקש
המאהשלהשנייהבמחציתעצמםלביןהמודרנייםהזרמיםכלשבין

גםנפתחתבלתיבעצמהונמשכיםהולכיםואותותיהעשרה,התשעה
השיתהעשרים.המאהשלהראשוניםהעשוריםובשניהמאהבמפנה

כברמעיקרואחידלאשהיהלאקספרסיוניזם'הפוטוריזםביןהמודרני
משיכהפרקיבו(היוהעשריםבשנותובאיטליהבגרמניההיווצרותובימי

אמנותיים(טופוסיםמיוחדותנוסחאותייצרבזה)זהמעורביםודתייה

ועלתרבותיתמורשתעלטכנולוגיה,עלאדם,עלדיבורשלעצמם)בפני

הבנתבלאישראל.לארץממנוהועתקושלמותוחטיבותומדינה,דת
הזה,השיחשלהמשולשקדקודישלושתביןשהובנההיחסיםמערן

וולדימירבאיטליהמארינטיג'וספובגרמניה,וואלדןהרווארדהיושזנ~ריו
-TT 

באותםהסבוןהטיעוניםמערןאתלהביןקשהברוסיה,מאייקובסקי

למקוםממקוםהשיחהעתקתאצ"ג.שלותשעה"תשעיםב"כלפיעניינים
(היחסיםעצמוהפנומןהבנתאולםדיאכרוני,היסטוריהליןבתוךאקטהיא
הבנהוכול.מכולסינכרוניתהיאלפוטוריסטים)אקספרסיוניסטיםשבין

דיאכרונימטבעושהואהמדיני,השיתעלורקאןלהישעןיכולהאינהזו

הביקורתיתהרפלקסיהבלא"מתוכה"מודרניסטיתהשקפהומייצג

שלה.המשלימה
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שלהסגנוני"לאקלימן ,זךנתן . 17

בשירתנו",והשישיםהחמישיםשנות

 . 29/7/1966הארץ,

כרגסוןאצלוריתמוסזמןז,ךנתן . 18

תל-אביבאלף,המודרנית,וכשירה

1966 . 

שירתעל"הרהורים ,זךנתן . 19

עמ' ,) 1959 ( 4-3עכשיו,אלתרמן",

122-109 . 

הביקורתיהשיחאלוהחדרתוהמודרניסטיהשיחאימוץשלזהתהליך

לשפההמבקרנזקקשבובמקוםבמקרה,לאהעברית,בביקורתאירע

סגנוניתמבחינהמוכנההוגשהזושפהמודרניות.תופעותשתתאר

שלבנרטיבהגיבוריםכאמורשהםעצמם,המודרניסטיםבידיומנומקת

התוצאההביקורת.אלשהיאכמותוהוחדרההספרותית","הרפובליקה
הסבריםלקבלצריכיםהיוספרותייםתהליכיםשבובמקוםשגםהיא

התחשבותיסודעלאופסינו-מנטליים,מצביםניתוחיסודעלסינכרוניים,
שפתובאמצעותהביקורתיהשיחנגררא-היסטוריים,סביבתייםבמצבים

המחקרהתכווןשבוובמקוםמדיניים.תהליכיםשלשיחאזוריאלשלו
הבנתמתוךסינכרונימצבשלניתוחכלומר-אקלימי""סיפורלייסד

שפתאלשבהוא-התרבותיבאירועהמשתתפיםשלהפסיכומנטליות

בין-דוריים.מאבקיםעלכסיפורהתהליכיתההיסטוריה

והשירהבכללהעבריתהספרותביקורתשלהזוהעולםתמונתבתוך

שלמעמדבהקנתהספרותית""רפובליקהשהמטפורהבפרט,העברית

בחידתאתהמכתיבהסתכלותיעיקרוןמעין-פרדיגמטיתדומיננטה

שללמעמדהשואףהיסטוריסדרבתוךארגונםואתהספרותייםהפרטים

ממוספרים,מסהפרקיחמישהבתסדרהבחריגותהבולטת-הסבר

אחדחודשבתוךוספרות""תרבותבמדור"הארץ"בעיתוןזךנתןשפרסם

האלה,המסותכלשלהעקרוניתחשיבותןלמרות .) 1966(יוליתשמ"ובקיץ

הסגנוני"לאקלימןהאחרונה,רקהשנים,בחלוףהתפוגגהשלאחשיבות
הספרותלומדיאצללפרסום·מהזכתה 11והשישים",החמישיםשנותשל

ובשירהברגסוןאצלוריתמוס"זמןספרועםביחדעליה.והביקורתהעברית

פואטילסיכוםהמסותמצטרפותו sשנה,באותהאורשראההמודרנית",

שירהבכתיבתמעשורלמעלהשלמעורבותבתוםזךשערךרטרוספקטיבי

המסות-הללוהביקורתיותהחטיבותבשתילראותכמובןאפשרוביקורת.
הספרהאלתרמנית:המסורתכלפיהתקפיתטקטיקהמעין-והספר

המאמריםשלזוהצגהאולםפובליציסטי,כאיגוףוהמסותישירהכהתקפה

סגנוני","אקליםבמושגהעקרוניהחידושאתמחמיצה"הארץ"מעיתון

מאשריותרהעבריתהספרותשלמבקריהבפנייתרונואתלהציגביקששזך
שלו.שירתוקוראיבפניאףאואלתרמןשירתקוראיבפני

ימיםבאותםנתוןשהיהז,ךלגבימפתיעהזהבמושגהבחירהעצםואכן
נעוץשראשיתהשלו,הידועההפואטיתהמהפכהשלהגדולבסיכומה

טבעילכאורה 19אלתרמן".שירתעל"הרהוריםבמסהלפני·כןשניםשבע

ספרותית","רפובליקהוהלוחמניתהמסעירהלמטפורהשיידרשהיה
ושינוימהפכהמר,דביטויישלכךכלרבותאפשרויותבתוכההאוצרת
כנגדהגדולהמתריסהמהפכן,ז,ךדווקאהיא!ולאתרבותיים,ערכים

ההיסטוריים,התהליכיםשלזוהבנהאלקרבהמכלנמנעאלתרמן","נוסח
שיעוריו-מירוןעלשהשפיעמקורמאותומושפעלהיותהיהשיכולאף

תפישהבמקוםבירושלים.העבריתבאוניברסיטההלקיןשמעוןשל
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ישראלית"ספרותהפתיחהבמסתכברזןהציגמיליטנטית-הרסנית

בתוךהעבריתהספרותצמיחתשלאורגניתתפישה ZO/lובלעדיובדיאלוג

אתאירופה.שלהרוחניתבקרקעבצדקראהשאותותרבותי,גידולבית

זןתלההמדינהקוםשלאחרהישראליתהעבריתבספרותשחלהמשבר

שהצמחתהבלאזו,ספרותשלמחודשת)ושתילה(עקירהבטרנספלנטציה

האירופית.המוצאלקרקעבזיקהתתחשבישראלבארץהמחודשת

הרואההפרובינציאליות,משוכתעלזןדילג"האקלים"מושגבאמצעות
מקומי:מאבקשלהמצומצמתבמסגרתורקספרותיתהליךכל

בהיעדרכיהואבחשבון,להביאיששאותולגמדי,אחד"עניין

יפנוו'כתובים''טורים'שאנשיהיהטבעיאךומשותף,בדודמצע

ול'טודים'וליכתובים'העצמיות.הכנפייםצמיחתעםלעבדואיש

'אקלים'דקהיהמגובשת,אסתטיקהאואידאולוגיהמשהייתהיותר

פילוגיםמשותפת.שלילהגםואולידומיםהשפעהמקורותמשותף,

שלהם"."אתהםאףעשואישייםופירודים

הכוללההסברנתוןשולימעמדהוקנההסיעתייםולמניעיוהפולמוסילצד
זןעל-פינתבעהמכאןביסודו."אקלימי"שהואהספרותי,המהלךשל

חדשהצורה _ ZZ/lהישנההצרעתאובאנליזה"הצורן _השנייהבמסה

ההווהלצלילימיוחדת"רגישותהתובעהסברשהיאספרות,ביקורתשל
אמותעל-פיאמנותיצירתלשפוטעליוהאוסרתמצפונית,ובחומרה

עליה".שצמחהקרקעמאותהורחוקותלהזרותמידה

התהליכיםשלההבנהבערוץרקאפואתלויאינוהסגנוניהאקלים
אחדקנוניסגנוןשביןהישרביחסתלויואינוהדיאכרוניים,ההיסטוריים

שללמנטליותזיקההמקיים"המוחלף",לביןאחרקנוניסגנון"המחליף"
מןשונים.מתחומיםאפיוניםשלארוכהבשורההכרוכהוהדורהיחיד
שלהסגנוני"לאקלימןהסיכומיתמסתואתלפתוחזןבחרהזההטעם
"האקליםמושגאתהמרחיבהבהגדרהבשירתנו"והשישיםהחמישיםשנות

שלו:הפורמליהאסתטילמובןמעבראלהסגנוני"

--= ..... .... 
 ~בדיאלוגישראלית"ספרותזך,נתן . 20

 ~ . 117 / 1966הארץ , 11ובלעדיו
rב. ,-

שם. . 21

אובאנליזה"הצורך ,זךנתן . 22

 . 8/7/1966הארץהישנה",הצדעת

המושגיםשניאתשלנו,ענייננולצורךלצדף,עתהלנויורשה"אולי

כגוןאחדסוגסטיבילמטבעוסגנון,'אקלים'הללו,הכוללניים

הדחפים,סיכוםבהודאתידועה,תקופהשלהסגנוני''אקלימה

סגנונהעלהפועליםביותר,הבולטיםהדוחוהלכיהנטיותהמגמות,

המבקש ] ... [הספרותיות.ביצירותמתגלהשזהכפיתקופה,של

בדובכיתמי,דלזכורחייבאלה,בימינובייחוד ,סגנוןלהגדיר

לבלאם,כיאחד:מעודעשויהומוגני,בגוףענייןלואיןהמקדים

יצירהבחטיבותקונקרטיתהמתגליםקרובים,דוחבהלכיהיותר

משהןיותר,אףואוליפחות,לאמזוזושונותאינדיבידואליות
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קוויםהפרוע:"השירשביט,עוזי . 24 ~
i::: שלהספרותיולאקלימהלסגנונה
י=
נשנותהארץ-ישראליתהשירה ~
;=:. 
(עורכת),גונריןנוריתהעשרים", ;;;;;

 . 183-165עמ' ,) 1986 (ה,תעודה, !:;
הקריה-של-מעלהנקר,ל·קארל . 25 ~י=
,-
c; תרגםעשרה,השמונההמאהנהגות

תל-אניבפועלים,ספריתאמיר,אהוון

 1932כשנתכמקורונדפסהספר . 1979

הרעות""אקליםמושגכהשראת

) climate of ideas ( וויטהרשחירש

של Weltanschaaungוהמושג

זהכמושגדיוןדאווילתי.וילהלם

 : 21נעמ'וכעיקר 12עמ'כמבוא,

הדבריםכלדאייתכאילו"דומה

נוהלהיאההיסטוריתכמסגרתם

עושים.אנוהמודרניהשכלשללימודי

איננוכןלאשאםלחשוב,כליזאת

דעותאקליםלחשוב.כמעטיכולים

לדעתיכוליםאיננווכי!גורסהמודרני

אםאלאשהםכפיהדבריםאתכדין

שחינם".'מהלהיותהפכו'איךנדעכן

אלנק-רחלשלמאמדהזהלענייןודאו

-ומושכחיםגולים"קולותגדרון,

כשאלההעבריתשלהאשכנזיתההגיה

ירושליםמחקריפוסטמודרנית",

הכותבתבדפוס.עברית,נספרות

שלכעידןהמודרניהעידןאתמאיינת

שתינין(או;או)דיסיונקציה

פרדיגמות.

קבוצותאפיוןשלזוסוגייה . 26

ליוצריםהיצמדותיסודעלסגנוניות

בהרחבהנידונהאופיינייםקנוניים

חלקיכקריטריוןקרונפלדחנהאצל

 Prototypeה-עלהמבוססבלבד,

theory of categorization תוך

זהעיקרוןשירצדהקשייםעלהצנעה

דאו .בלעדיבאופןמופעלכשהוא

אחתסגנונית'מסורת'שלשבצדהזה,גםועודלזו.זוקרובות

העשויותצדדיות,אחרות,גםמתקיימותלקנוניזציה,הזוכה

כןפיעלואףבזמנן.להגמוניההטוענותמאלהפחותלאלהשפיע

אקלימהל'מיפוי'ניסיוןבכלחשיבותישהדרושההזהירותכלעם

דמותהבהבהרתלסייעכדירקלאבויששכןתקופה.שלהסגנוני

צומחותשעליוהקרקעעלאורלשפוךגםאלאתקופה,אותהשל

 23 •ודחיותיה"זיקותיההעדפותיה

מרחיקותלהיותהיועשויותהביקורתשפתעלזומסהשלההשלכות
המדברתלשונה,שלהעשירהתפריטבהנקלטלאמהמשוםאולםלכת,
ורחוקיםקרוביםגידולבתיעלועקיפים,ישיריםוהצמחהצמיחהסוגיעל

רקשאינםאלה,גידולבתישלהתרבותיתההזנהחומריעושרעלובעיקר
פלנקטוןמסתאותהכעיןהםאלאהספרות,שלהמצומצםבחללה

תפקידוכיאפשריצוריו.כלאתומזינהביםהמרחפתמיקרוסקופית
כמחדשמקומואתטשטשאלתרמןפולמוסכמעוררזןשלהמרכזי

שדהאלהועברסגנוני""אקליםשהמושגבשעהגםמקום,מכלבביקורת.

שלאזהרתולמרותהמצומצם,במובנודווקאנקלטהואהביקורתי,הדיון

סגולתואתלבטאיכולאינוהפורמליהצדכימסה,באותהעצמוזן

מגמותלהעלותהיאזהבניסיון"הכוונההסגנוני:האקליםשלהמעצבת

בסיכומםכלומרסגנוניבאקליםמדוברכאשראבלסגנוניות-פורמליות,

ביןמדינוקשהגבולקולתחוםאיופורמטיבייםודחפיםרוחהלכישל
הזכירשאותםגורמיםאחרים",גורמיםלבין'טהורים'סגנונייםאספקטים

גילוייה.בכלואמנותדתמדע,סוציולוגיה,פסיכולוגיה,למסה:במבואזן

עלאקולוגי"שיחמכניםשאנומהשלתחילתואתאפשרוזןשלמאמריו
כזולהחמצהדוגמההמשך.לההיהלאהצערשלמרבההתחלההספרות",

ולאקלימהלסגנונהקוויםהפרוע:"השירשביטעוזישלהקלסימאמרוהיא
היהשעשוי 24העשרים",בשנותהארץ-ישראליתהשירהשלהספרותי

אולםזן.החלבוהדעות","אקליםמושגשלהמבורךלרענונולהביא
אצלשורטטושאופקיותרבותיאקלימידיוןזהבמאמרנמצאלאלמעשה

שלהפנומונולוגיתבביקורתמכיריםשאנובמובןאקלימידיוןאוזן
במאההדעותאקליםעלבקרל'קולשלבחיבורולמשלכמוהתרבות,
 2sעשרה.השמונה

ביקששזןהרחבהמובןעלשביטויתרהספרותיהאקליםמושגעלבדיון

מאודמועטהבמידהשטען,המודרניסטיהשיחאתלאמץובחרלהנחיל,
שמם,אתמצייושהחוקראלהודווקאשביוצרים,"הבולטים"כיצדק,של

אקלימיבדיוןהוחלטרםעוד 26הדור.שלומסמניוהאקליםקובעיהם

יוסףדאב,אסתרהדיון:מןהקנוןשל"השוליים"סופריהוגלוכברממשי,
בשיחהשתתפולאשאמנםאחרים,ורביםזוסמןעזרארימון,צבי

הספרותית""הרפובליקהשלפניהבעיצובכלומרהגלוי,המודרניסטי
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הארץ-השירהשלהספרותימ"האקליםחלקהיואךהמדיני,במובנה
יוצריםתרמוהמתנכרת,אוהמשתתפת,בדרכםהעשרים".בשנותישראלית

הפרוע"."השירשללעיצובואלה

~ Chana Kronfeld, On the Margins ;:,..., 

Literary Dynamic.i, University of 

r-- of Modernism: Decentring 
n 
ו::כ
-,ןיב California Press, Berkely, Los 

מןוזאתביחידותו,נותרלאהטקטי-מדיניההסברכילהדגישישכךבתוך

ובמנטליותהמשוררשלבאישיותותלויאינושההסברהעקרוניהטעם
הספרותיתהרפובליקהשלדטרמיניסטיתבתפישהאלאשלו,התרבותית
לשםלשלב,משלבהתקדמותתוךהיסטוריים,כוחותידיעלהמופעלת
היסטורית-שהיאזו,תפישהיסודעלוברור.מוגדרתהליךשלהגשמתו

תופעותשלוהיעלמויותיהןהופעותיהןמירוןאצלהוסברומדינית,

הלוחמנייםהתיאוריםפוליטית-ספרותית.מציאותכתלויותספרותיות

נרטיבים,לתוךנארגיםואלהאמיתיים,מתחיםאמנםחושפיםמירוןשל

הנתוניםמלואאתמספקיםאינםהםאולםלכשעצמם,ומענייניםמרתקים
רחבהפרישהלהציעמבקשיםאנו 27האלה.המתחיםלהבנתהדרושים

ה"אקליםמושגשגםפרישה,הספרותית,לפעולהמניעיםשליותר

ממנה.חלקרקהואשיהיה,ככלחשובהסגנוני",

הספרותעלהאקולוגיהשיחמוצא

השיחאתמציעאניהספרותיתהרפובליקהשלהנרטיבשלבמקומו

הרפובליקהשלסיפורהאתגםבתוכולכלוליכולזהשיחהאקולוגי.
שתביארחבה,מעטפתלהוותובכךותככיה,מאבקיהעלהספרותית

נרטיבלהן.קשובאינוהמדינישהנרטיבתרבותמעצבייסודותבחשבון

בוסוציו-ספרותית,כמערכתהספרותייםהחייםעלבשיח"הוכן"כזה

כיאםשונות,תופעותלתיאורהביולוגיהמתחוםבמושגיםשימושנעשה
מערכתאוביולוגיתמערכתכגוןמאגדתלמסגרתאותםשייחסובלא

דווקאהפלאלמרבההופיעווגנסיסאבולוציהכמומושגיםאקולוגית.

המתארתמושאלת,בלשוןוכטיניאנובכאייכנבאוםפורמליסטיםאצל
מתיאורהלקוחיםבמושגיםהסוציו-ספרותיבמארגהשינויתהליכיאת

 28 •אורגנייםחייםתהליכי

החייםתהליכיביןתעדומכהשוואהאלהמושגיםשלהחדרתםלצד

פעולתהאתהמטפוריתהביקורתיתהלשוןפעלההתרבות,תהליכילבין
סופר,של"צמיחה"עלדוברשבהביקורתיתשפהבכלדעתומ-לאה

ספרותי,לז'אנרהמתאימהגידול""קרקעספרותי,טעםשל"גוויעה"
מתחוםהבנותשימשוגבושעלהמפרההמושגתרבותי","אקליםובעיקר

ופוליטיות.חברתיותתפישותלתיאורוהגאוגרפיההביולוגיה

Angeles and London 1996, 

pp, 21-34 

רוקםשבולאופןמרתקתדוגמה . 27

"טוראמסתוהיאכזהנרטיבמירון

ביאליק-יחסיבאינש:איבשבטורא,

וכמורלהיסטוריכמפגשאצ"ג

 : ...אלאאינוהאדםמירון,רןפואטי";

-החולשהעצמתהכוח,חולשת

תל-אביבביתן,זמורהבשירה,עיונים

זהלספרבמבוא . 196-87עמ' , 1999

הכוחשאלתאתבמרכזמירוןמעמיר

בניתוחיסודיתכשאלהוהחולשה

רבדיווראו .בכללוספרותבפרטשירה

שלהפמיניסטיתבתיבתהעלשם

פרמטריםבתוךכמוגדרתדאבאסתר

 . 13עמ'וחולשה,כוחשל

התפישהשלממצהסיכוםראו . 28

בביקורתהגנאולוגית-אבולוציונית

החייםשביט,זוהראצלהפורמליסטית

 , 1933-1910ישראלבארץהספרותיים

עמ' , 1983תל-אביבהמאוחר,הקיבוץ

21-19 . 

לקבלתהודותהתאפשרהתרבותי""אקליםהמטפורהשלהחדרתה

ביןהבדליםשהסבירועשרה,השבעהמאהמןרציונליסטיותתפישות
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ביולוגייםרדוקציוניסטייםמנגנוניםבאמצעותתרבויותוביןעמים

בימי-האקלימית-תרבותיתבמחשבהשמוצאןתפישותוגאוגרפיים'

פוליטיתלמשנההתפישההורחבהמאוחרתפילוסופיתבפרישההביניים.
של l/29החוקיםדוח"עלהחיבוראתהמאפיינתחברתית-תרבותית,

חיבורביסודושהואמונטסקייה,שלחיבורו .) 1755-1689 (מונטסקיה

(בדוחמחדשהקושרתלמחשבהמקורנעשהאזרחי-מדיני,אופיבעל

שלאורגנייםמבניםלבין"מלאכותיים"תרבותמבניביןהקלסיקה)
נקלטהובהתאםטבעי,כמבנההתרבותיהמבנהנתפשמעתההטבע.

הגאוגרפי-הטבעמצורותאחתנצורהאלאמלאכותי,כמבנהלאהתרבות

אקלימי.

אתשימשזהרדוקציונימשנילי-רציונליסטיהסברדווקאהאירוניה,למרבה
הדוגמהשלה.הרציונליזםעלבמתקפתםההשכלהשלהרומנטייםמבקריה

 1744- (הודרשלהתרבותעלהאורגנית-גנטיתמשנתוהיאלכןהמובהקת

החדשה",הגרמניתהספרותעל"קטעיםהראשון,בספרונבראשר ,) 1803

 .ישותהמצייןכמושג"עממיות"שביןההבדלעלתפישתועיקריאתהציג
שההשכלהבמקוםמלאכותית.ישותהמייצג"לאומיות"לביןטבעית

נדומיננטהוהאוניברסליהאובייקטיביהמומנטאתהעמידההקלסית

היאהתרבותיתהגנטיתהדומיננטהבהחלופיתעמדההרזוהציגתרבותית,

מאפייניבעלמסויםגיאוגרפימרחבבתוךשנולדייחודי,עממיסובייקט

מכונןמעמדהגיאוגרפילאקליםשהוקנהמרגעייחודיים.ואקליםסביבה
הקלסיתהרוחשלהידועההאחדותהתפוררההתרבותי,האקליםבניתוח

האקלימי-ייחודומהםאחדלכלאשדמבוזרים'תרבותייםלאירועים
השקפהמתוןשנולדהאירופי,המשניליהביולוגיסטיהנרטיבהמנטלי.

עשרההשמונההמאהשלהשנייהבמחציתשקעמודעת,הדדריאנית

בתרבותרדוםנשיחעשרההתשעהמאהשלהראשונהובמחצית

לספקאחריםנרטיביםיכלולאבובמקוםלפעםמפעםופרץהאירופית,

השיחמןיותרועשירמורכבהיההואתרבותיות.לתופעותמלאהסבר
לעמדותדוקטרינריתבתמימותהתחייבשלאמשוםדווקאהמודע,

המטפורית.משפתןהשראהקיבלורקהרדריאניות,

ולמעשהלרומנטיקה,מאודסמוךששגשגואלטרנטיביים,דגמיםאולם

להםראשוןזו.פורייתמחשבהדיכאוממנה,חיותםמקוראתשאבו

אסכולהעשרה.התשעהמאהשלהשנייהבמחציתהצרפתיהסימבוליזם

הנטורליסטילפוזיטיביזםחריפהבהתנגדותשהגיבה ,זופואטית

"המלאכותי"שללהעמדתומנוליותראחראיתזמנה,שלוהריאליסטי

בהמצאותיהכןכלמשכנעתמסורתבמסגרתהאמנותית.העשייהבמרכז

מןובעיקרמודרניותהכרהמתורותוסיועחיזוקשקיבלההמלאכותיות,
במחציתונתעצמוהלנולצדן,ונשתנללהשהלנההטכנולוגיתהסביבה

האמנותמעשהאתהתוליםטיעונים,עשרההתשעהמאהשלהשנייה

המחשבהאלהגשרובאסטרטגיה.בטקטיקהבתכנון,המצאה,בנושר
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 ~-מלאכותיתחברתיתכקונסטרוקציהתוארההיאשאף-המדינית
 n :;תהליכיםהתולהטבעי,נימוקכלוהוכחדהלןכןמאליו.כאילוהוקם

 .s:סביבתיים.בגורמיםמנטליים
r-

לכןטיפוסיותדוגמאותשתילחלוטין.הושתקלאהאחרהשיחזאתעם

העומדותהמרנסיסטיותהעמדותחרףהאוזר.וארנולדבנימיןוולטרהן

המודרניזםעלבחיבוריולהבחיןשלאקשההראשון,שלעבודותיוברקע

ביחסמגלהשהואהססמוגרפיתבערנותנוזליו)על(בעיקרהצרפתי
למשל,אקולוגי.כמושגאלאומדיני,חברתיכמושגרקלאהסביבה,למושג
מבטתעייתהמודרנית,תולכהסתהאקטאת"מגלה"הואשבובאופן

אקטאתהחליפהאשרהמודרנית,בשדרהנעיםעצמיםפניעלהחולפת

לאקולוגיהרגישותאותהוסטטי.שקטפסטורליבנוףבוננותתהה
שהיההאוזר,שלבעבודותיוגםקבעדרךמתגליתוחברתיתסביבתית

כהסברהאימפרסיוניסטית"האופטיקה"תורתאתלקבלשסירבהראשון

התמונהשלהמתפרקתלכתמירתההסבראתותלהאמנותיות,לתופעות

המודרניהאמןשלוהנמרצתהעצבניתידובתנועתהאימפרסיוניסטית

הפוליטית!)לא-(ודוקמודרניתנוירוזהשלבגעשהמגיבהעירוני,
-Flaneurהעלמאמרוראו . 30 30החדשה.הטבעיתסביבתןעלהסתגלותית

ל"סב'בהבתגובהכולושעוסק

בורל"רבנ'מ'ן,וולטרהמוררנ'ת": נוצרוהשמונים,השבעיםבשנותאקולוגיתמודעותשלהתפתחותהעם
החדשהמדעשלבבסיסושאיתרהגישהשללהופעתההמתאיםהרקע
ההומנייםהלימודיםביןלגשרניתןשבאמצעותהתרבותית,פרדיגמההזה
בארצותהתשעיםשנותבראשיתשמנהיגיהזו,גישההאקולוגיה.מדעלבין

שללייסודוהובילה , Cheryll Glotfeltyו- Harold Frommהיוהברית

המקצוע,שלהדרןפריצת . Environmental Literatureשנקראמקצוע

התפישהביסוסעםבבדבדהתרחשה , Ecocriticismנקראיותרשמאוחר

הסביבהאתההכרהמתוןומעצבמגיבחלקהואהטקסטואליהאירועלפיה

טקסטואלייםאירועיםמעצבתהפיסיתהסביבה-ולהפךהפיסית,

ר'בנר,טוב'התרגםטעמ'ם),(סררת

תל-המאוחר'והק'בוץפועל'םספר'ת

הקולטנותעל . 59-32עמ' , 1990אב'ב

ראוהא'מפרס'ונ'זםשלהסנ'נת'ת

החנרת'תהה'סטור'ההאוזר,ארנולר

הק'נוץב,והאמנות,הספרותשל

במ'וחר , 1979תל-אב'בהמאוחר,

 . 265-264נעמ'

הכרתיים.

ההומניסטית,במחשבההתאזרחוהאקולוגיהשלמושגיהניאפואנמצא

אלהועתקוהםכאן,שהוגשהקצרמהתיאורגםללמודשניתןנפיאולם

ביןגשרהקיםהאקוקריטיסיזםאחרות,במיליםהרוח.מדעיתוך

האקולוגייםהמושגיםמערכתהאםלבררבלאהשונות,הדיסציפלינות
תופעותבניתוחהנהוגיםהמושגיםמתואמיםשבואופןבאותומתואמת

בפרט.וספרותיותבכללתרבותיות

עקרונות-הםפרותעלהאקולוגיהשיח

שאקולוגיםבדרןהספרותיים""החייםעללדברהיאכאןהמוצגתההצעה
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אלאמטפורית,כאנלוגיהלא-אחרתחייםמערכתכלעלמדברים
מסורותלבטלבאלאהספרותעלהאקולוגיהשיחחשיבתי.כמודל
ופוליטיפילוסופיסוציולוגי,-הספרותעלביקורתישיחשלאחרות

מסוגלתשתהיהיותר,מקיפהבמסגרתאותןלכנסבאהואאלא-

איתורעלשראינו,כפיבנוי,הספרותיתהרפובליקהשלהנרטיבלהכילן.
ביןהתמודדותמצביעלכלומרכוח,צבירתושלהגמוניותשלמניעים

אידאולוגי,עיקרוןלהשליטהשואפותשונות,וקבוצותשוניםפרטים
ממערכתחלקזהבנרטיבלראותכאמור,מבקשים,אנופוליטי.אותרבותי

כחלקהקבוצותוביןהפרטיםביןהמאבקאתלראותכלומריותר,גדולה

שפה,לאומית,תרבותכמוגורמים(ביןאקולוגיתיחסיםממערכת

והקשריםהקפהביתהרחוב,העיר,וגםדתהיסטוריה,מסורת,

אתתופשתהאקולוגיהשבואופןבאותווהבין·אישיים),המשפחתיים

שונים)מיניםבניוביןמיןאותובניפרטים(ביןבטבעהפרטיםהתנצחות

צורותוכןגיאוגרפיאזור(אקלים,בהרבהרחבהאיזוניםממערכתכחלק
פרזיטיות).אוסימביוזהכגוןתחרותיים,רקשאינםיחסיםשלמגוונות

 .לראותניתןכהיפותזההספרותעלהאקולוגיהשיחהצגתשלזהבשלב
יחסיםתבניותתיאורשלמאודרחברפרטוארמאפשרתהיאכי
בהם.לדוןמעונייןשהחוקרהפרטיםבין

לבחינההיפותטיתכפרקטיקההספרותיתהאקולוגיההצגתשלזובמסגרת
הנחותשתילהציגראויוחוץ-ספרותיות,ספרותיותיחסיםמערכותשל

יסוד:

אחדשלביחסהמעתיקהפרקטיקהאיננההספרותיתהאקולוגיהא.
מדעאלהאקולוגיהבמדעהנהוגותוההנחותהמושגיםכלאתלאחד

תאדלממתרופסהעליגולוקאהחשיההספרות.

באותוהספרותיתההתרחשותעלהחשיבהמבנה
ההתרחשותאתממזלהאקולוגישהשיחאופן

וספרות)(אקולוגיההמערכותשתיביןהאנלוגיות .סביבתיתה
שלבדינמיקותדמיוןהכלל,לביןפרטיםביןיחסבמבנישוויוןהן:

כילהניחבליזאתכל-התופעותניתוחובדרכייחסים,מערכות

(הנחההספרותייםלתכניםבהכרחרלוונטייםהאקולוגייםהתכנים

וההרדריאנית).הקלסיתהימי·ביניימית,בתפישהמובלעת

הספרותייםהחייםמתחוםתופעותמתארתהספרותיתהאקולוגיהב.

כמדעבאקולוגיהגםהנהוגיםעקרונותשלושהסיגולאואימוץמתוך

עלירהמשבכימניחההספרותיתהאקולוגיהשלהתאוריהטבע.

נחשפיםהאקולוגי-ספרותיהתיאורעקרונות

בתיאוריםמכוסיםשהיומשמעותאזורי

קיימים.נורמטיביים

גודליחידותשלקינוןמערכתשלמבנהמציעהספרותיהאקולוגיהתיאור

פרטכלחשיבות.אוערךשלהיררכיתמערכתולאזו,בתוךזוהמכונסות
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וחשיבותובהסבר,משמעותיחלקנוטלנתב-עת)יצירה,(סופר,במערכת

שינויבהאקולוגיתבמערכתנמוהתוצאה,"גודל"הערכתבשלברקנשפטת

למשל)מיקרוסקופיות(אצותמזוןבשרשרתזעירפרטאצלשהתרחשקל

יחידותימיים).יונקים(כגוןגדוליםיצוריםבחיימכריעמהלןלחולליכול

בהמש,ךשיתבררמושג ,) nesting (הקינוןעיקרוןעל-פינקבעותהגודל

התאוריה.שלהמושגיהמבנהפרישתבמסגרת

 ..... :=יי::
i::; 
r-יי
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ם
rב. ,-

שלמידהאותההסינכרונילתיאורמקנההספרותיהאקולוגיהתיאור

הספרותיתהמערכתבאקולוגיה,נמו 3הדיאנרוני.ילתיאורנמוהסבריות

הולכיםבמעגליםהפרטים,שביןהסינכרונייםהיחסיםעל-פימוסברת
התפתחותייםניתוחיםעל-פיגםאןומצטמצמים,הולכיםאוומתרחבים

כמצבי-שלהםהגנאולוגיהאחרכלומר-הדבריםתולדותאחרהתרים
ריזומלי(הסברכרונולוגיבאופןזהגביעלזההמונחיםסינכרונייםשטח

העובדהבשלנימניח,הספרותיהאקולוגיהתיאורדלז).שלבמושגיו

שלהםובזיקהחייםבאורגניזמיםטיפלההטבעמדעישלשהאקולוגיה
השפההצליחהאורגניים,שאינםסביבהולפריטיאחריםלאורגניזמים
אפשרייםיחסיםשלביותררחבפוטנציאלירפרטוארלעוררהאקולוגית

אפשרויותלחשוףיוכלוהרוחמדעיחקרה.שאותםהאובייקטיםבין
שפה.באותהטיפוסמאותויחסיםבמערכותיטפלואםדומות

חבויותצורותולהסבירלהגדיראפשרותלטעמנו,טמונה,האקולוגיבשיח
ספרות)ויצירותספרויות(סופרים,ספרותייםפרטיםביןיחסיםשל

מובנהשיחאפשרהלאהביקורתיתשהשפהמשוםכה,עדתוארושלא
שפההבנייתשלחדשהצורההיאהספרותיתהאקולוגיהעליהם.כזה
אלאלדובבניתןשלאיחסמבנישחושףבאופןהספרותיים,החייםעל

חשףהטבעבמדעיהאקולוגישהנרטיבנשםהאקולוגי.הנרטיבבאמצעות
היררכיותאנרגיה,משקימזון,(שרשרותהטבעעל"חדשות"ידיעות

מבקשכןשלו,השיחבאמצעותומושפעים)משפיעיםאפקטיםשל
השיחשלמעינוהנסתריםמבניםלחשוףהספרותעלהאקולוגיהשיח
להציעהכוונהאיןהזההשיחשלהמילוןבפרישתהספרות.עלהקיים

שיחהביקורתיתהשפהאללזמןאלאתום,עדותקפהמלאהתאוריה
אזורהביקורתית,העיןשלמסויםמאזורעיוורכתםלהסירהמאפשר

בנרטיביםלתיאורניתנותשאינןיחסיםמערנותמספרלקלוטשנועד
ודחיקהמרכזעלשליטהכיבוש,מאבק,(עימות,דיאלקטיים-נצחניים

הספרותעלהאקולוגיהשיחשלהיסודייםהמושגיםבהצגת 32לשוליים).

נורמטיביותתופעותבתיאורשלהםהאבחנתיהיתרוןעללהצביענבקש

להגיעניתןונילגמור,החובהעלינולאניידיעהמתוןספרותיות,
למושגיםהספרותיתהאקולוגיהעלהשיחשלנוסףפיתוחבאמצעות

התובנותשלולהרחבתןלהעמקתןשיתרמונוספים,אנלוגייםולמבנים

הספרות.עלהאקולוגיהשיחשמקנה

פניעלהסינכרוניהלהעדפת , 31

כמאהשלמסורתישהריאכרוניה

רה-פרריננרשלמחיבורוהחלשנים,

הכללית"הבלשנות"תורתסוסיו

כמסורתוכייחוד ) 1911 (

הסטרוקטורליסטיתהאינטרפרטציה

רומןושלשטראוסקלוד-לוישל

אלהשאלות ,-30הנשנותיאקונסון

שאלותהןוריאכרוניהסינכרוניהשל

 ,-20ההמאהשלכחשיבהמפתח

השפה,חקרשלכקונטקסט

ועור'כרקונסטרוקציה

"אקולוגיה"שהמושגבשעה , 32

ההררריאניתכמסורתהוטען

ביןהממררתהבחנהשלכמשמעות

המוכרתכצורתוהמושגהוטעןגזעים,

שלכמשמעותדווקאהיום

הקושרותגלובליותאינטראקציות

הפרטיםניןממודרבלתיכאופן

לטפלכוונתנוהטבעיים.והאירועים

הזו'החרשהבמשמעותשהוטעןבשיח

-1896בטבעאקולוגיההמושגאת , 33

מתוך , Emst Hackelהגרמניהביולוג

המילולימובנואתלהעכירכוונה

תוךהטבע,במרעיהבית""חייללימור

היחסתכניותשלהטוטליותהבלטת

סביבתם.לניןהאורגניזמיםבין

שלמרעיתחוםאפואהיאאקולוגיה

כוללהסביבתי,הביתלימוד

והתהליכיםשנוהאורגניזמים

לביתאותושעושיםהפונקציונליים

עומדתזומילוניתהגדרהסביבתי'

האקולוגיותהתפישותכלשלברקע

וכאפיסטימה-נחרשותישנות-

בבסיסגםהמונחתהיאמדעית

החייםמישוראלהעתקתה

הספרותיים.
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יסודמושגי-הספרותעלהאקולוגיהשיח

 33הבית"."אחזקתשפירושה eikosהיווניתמהמילהנגזראקולוגיההמושג

ויזותובוזהמכונסותסביבותשלקינונימודלמעמידההאקולוגיה

זו ) nest (המקננותסביבות,וגודלהיקףשלהיררכיה-זהמדעובלשון

היא,זוהיררכיהשלהיסודיתתכונתההתכנסות.שליורדבסדרזובתוך

קינונהשלההקשרבתוךהאקולוגימובנהאתמקבלתהקטנהשהיחידה
אלאחשיבותילשהיררכיהזואיןלפיכןיותר.גדולהביחידה

עלמדבריםאיןכזומערכתבתוך .יחסותיתהלשהרכיריה
כגדולה,קטנהאקולוגית,יחידהשכללפיושוליים,מרכזעלאוהגמוניה

הגדולההיחידהמןמובנהאתומקבלתאוטונומי,מחקרכמושאנתפשת

זוערןשוותזיקהמקיימותכולןהיחידותכלמקננת.היאשבתוכהיותר

בתוךמשקלןכולה.במערכתהמתחולללתהליךכשותפותונתפשותלזו

-משתנותבחשיבויותלאאןמשתנות,בעצמותלהימדדעשויהתהליך
אולםחשיבות,ונטולפעוטנראההואהתהליךשלההתחוללותברגע

באורגניזםביותרקלששינוינדרןחשיבות,ורב"גדול"שלוהסופיהאפקט

רב·עצמהשרשרתילשינוילגרוםעשויאקולוגיתבמערכתמיקרוסקופי

סביבתית.במערכת

ה'מנעותשלצורההוא epocheה· . 34

התופעה,כלפ'עמדהמנק'טת

בכל'אמצע'בלת'באופןבהוהתנסות

ארמונוראוהאב''שלההסתכלות

מבואקרטז'אנ"ם:הג'ונותהוסרל,

בדאון,א'צב'תרגםלפנומנולוג'ה,

האב' . 21עמ' , 1972'רושל'םמאגנס,

מתנסההספרותעלהאקולוג'שבש'ח

עלבר'וןאקולוג'תבמערכת'ות

ה'ררכ'מובןבאותוהספרות

אותו'ל'מרהשהאקולוג'ה

הראשוניהתיאורבבסיסנמצאתהגודלהיררכיותשלזומבניתיסודהנחת

הפרמטריםאתו;ןשעההספרותיהאקולוגיהדיוןהספרותיים.החייםשל

מכוער,או(יפהופואטיתאסתטיתלהערכההאופיינייםחשיבותשל

המערכתחלקיכלאלומתייחסמוכר),אומפתיעמורכב,אומשוכלל

לבטלנועדהלאהשעיהשלזופעילותזה.עלזהומשפיעיםכמושפעים
אלאהספרות,בביקורתהחשוביםהכליםמןשהואההערכה,אקטאת

ומשעההזה,ההיבטעל epocheמטילהואהפנומנולוגיתבחקירהכמו
במערכתפרטיםנידוניםזוהשעיהשלבמסגרתה 34האקולוגי.מהדיוןאותו

יתרוןחשיבותם,אתמראשלקבועבלאלה,שותפיםהיותםמעצם

האורגניזםמתוןהןהספרותיתבתופעהפנומנולוגיהרמנויטידיוןהמאפשר

(אופקיםסביבתהעםיחסיהבמסגרתהןהפנימיים),(אופקיהעצמהשלה

ההרמנויטיקה).בלשוןחיצוניים,תרבותיים

(ספרותגדוליםבהיקפיםבמערכותדיוןמחייבהאקולוגיההיררכיהמבנה
שאופייניכפימסוימת)שפהשלספרותקונטיננטלית,ספרותעולמית,

קטנות,סביבותבתיאורהסתפקנוכאןהמוצעבתיאוראולםלאקולוגיה.

חוגילמשלכמוגדולות,ספרותיותאקולוגיותמערכותבתוךהמקננות
(סביבההשלושיםשנותשלבתל·אביבסוגתי)ספרותי(זןבשירההיוצרים

המתודהאתלבססהצורןמןנובעתזוהצטמצמותמוגבלת).עירונית
שנצברוהיעילהפורהמהניסיוןנלמדהוהיאוזהירים,איטייםבצעדים
קטנותיחידותתיאורלפיוהטבע,במדעיהאקולוגיהחקרשלבגיבושו

בתיאורגדולות.מערכותלחקרהבסיסאתהניחשלהןמפורטולימוד
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שלהיסודייםבמבניםמתנסיםאנוקטנותאקו·ספדותיותיחידות

מקננתשבתונהיותרהגדולההיחידהשהיא , cultural ecosystemה·

אחדפרטהמבודדשיחמאפשרתיוצרעלמונוגרפיההקטנה.היחידה

נמו . literary ecosytemה·שלמיקדו·מעדנתיולימודהמעדנתבתוך
מאותםופרטיםשוניםמסוגיםזניםמתקיימיםבהאקולוגיתמעדנת

הספרותייםהחייםמיומנויותאתמציגההמונוגרפיהמוגדרת,בסביבהזנים

וביחסגידולובביתממנוושוניםלודומיםלפרטיםביחסהסופדשל
אחדים.גידוללבתי

""" r-1 
i'
r-1 
 rnיי
ו::כ
-,ןיב

 ) habitat/biotope (חי~תכמרחבאוכמקוםבאקולוגיההוגדרגידולבית
גבולותיואותו.המאפייניםומשאבים)(תנאיםהסביבתייםהגודמיםעל
המאכלסיםלפרטיםבהתאםהעת,כלמשתניםהזההחיותמקוםשל

עשוייםנודדיםפרטיםנ sבהם.המתבונןהאקולוגשלהמחקריולענייןאותו

הנדידהמתחנותאחתכלאולםגידול,בתישלמשתניםגבולותלהגדיר

כנקודתאונפר,דמחקרנתחוםשישמשגידולכביתמוגדרתלהיותעשויה
הספרותיהטקסטשלדה·טדיטודיאליזציהשללראשיתהביקורתיתציון
ביתמוגדרהספרותייםלחייםבאנלוגיהספרותית.מיומנותשלנסוג

מרחבבתוךעירונית)(אזרחותהחברתיתההתארגנותדדןעל·פיהגידול

בתקופתעידוניכיישובתל·אביבהעירוני).(התחוםפורמליתשהגדרתו

העמקליישוביש?ןגידולכביתתוגדרוהרביעיתהשלישיתהעלייה
אןלזהזהשכניםגידולבתישניקולקטיבית).קומונדית(התארגנות

שוניםכלומדנפדי),נוףעידוני,(נוףהגאוגרפיתהסביבהבתנאישונים

של(משאביםהחומרייםהתנאיםמבחינתהןשלהםהסביבתיבאקלים

הןעירונית),בסביבהעצמאייםפרטיםשלמשאביםמולנפדיקולקטיב
קולקטיבייםחקלאייםואתוס(מנטליותהתרבותייםהתנאיםמבחינת

להגדיריהיהיותרקשהאינדיבידואליים).עירונייםואתוסמנטליותמול
אםאלאעיר,באותהאושכנותבעדיםספרותייםגידולבתישניביןגבול

חבורותלמשלנמועצמן,הקבוצותידיעלהטריטוריותהוגדרוכן

ניצבקושישלזהסוגוקבועים.שוניםקפהבבתיהמתכנסותספרותיות

נחשףהגידולביתהגדרתבעצםולפינןהטבע,במדעיהאקולוגבפניגם

ובפרטיה.בסביבההחוקרשלההתעניינותאופי

פולק,וגדפדכולוצק'אב' . 35

והמצ'אותהתאוד•האקולוג'ה,

עמי , 2001'דושל'םבוטא,ה'שדאל'ת,

61-52 . 

אקולוגיתגומחה-הספרותיתבאקולוגיההשניהמפתחמושג

) ecological niche ( -(האורגניזמים)השוניםהפרטיםיחסיאתמתאר

המושגגידול.ביתבאותוואקלימייםגאוגרפייםסביבתייםגודמיםאל

ביתשלהתנאיםבניצולמסויםמיןשלל"התמחות"מתייחס"גומחה"
הגומחהמתיאורחלקדקהואהגידולביתשלהתיאורזומבחינההגידול.

מעדנתמאשדיותרלזהותעשוייםאנוגידולביתשבאותואףהאקולוגית,
דואיםאנוהשונותההתמחויותבתיאורשונים.מיניםשלאחתהתמחות

וא•לך. 70עמ'שם, . 36הגומחה 36הספדות.לביקורתהאקולוגיהשיחשלהתרומהעיקראת

קבוצתאואחדפרטשפיתחמיוחדתהתמחותאפואהיאהספרותית
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לבתילהעברהניתנתזוהתמחותאךמסוים,ספרותיגידולבביתפרטים

גידולבתישביןגבולבאיזורימקומהאתלמצואעשויהאואחרים,גידול
(קבוצתיותררחבספרותילזןכפרטלהשתייריכולהבודדהיוצרשונים.
מפהנפרשתשממנהמיוחדתהתמחותלפתחכךבתוךאךלמשל),למדן

תלויהזוהתמחותשלו.ההתמחותזיקותשלספרותיתאקולוגית

קבוצות:לשלושהנחלקותשלו,במיומנויות

מבוססתזומיומנותוחיצוניים.פנימייםהזנהבחומריהשימושמיומנותא.

בנסיבותהנפשית,במערכתשמקורםפנימייםמשאביםלנצלהיכולתעל

היוצר.שלהפנימילעולמוהשייכיםפנימייםובמניעיםהאישיות,החיים
האקולוגיהמכנהאותםהאלה,המשאביםאתהחושףהואהביוגרפיהמחקר

למנותישביניהם .) literar autotropic (פנימייםהזנהמקורותהספרותית

התרבותיגידולוובביתשלוהחינוכיהעיצובבשלביהפרטשרכשמיומנויות

במשאביםשימוששלמיומנותמתקיימתזומיומנותלצדוכנער.כילד

הגידולביתשמעמידוהתרבותיהלוגיסטיהכלכליהמצעמןהנטולים
מקורותהספרותי,העתכתבהספרותית,החבורהתמיכתהספרותי:

השונים.הפרטיםשביןבזיקותהסוציו·ספרותיתהתמיכההמימון,

כישוריהםאתמפעיליםשהפרטיםבשעהביטוילידיבאותאלהמיומנויות

ביתשלבתנאיםאחריםפרטיםעםשיתוףאוהסתגלותתחרות,לצורך
פרטכלשלמאלהשוניםפרטכלשלשכישוריולפיהספרותי.הגידול
אףשונותוהחיצונייםהפנימייםהמשאביםלניצולהאסטרטגיותאחר,

פרטיםעםמגעהמקיימתלו,מיוחדתספרותיתגומחהמפתחפרטכלהן.
לתארניתןשלאלפיכךברורהאחרות.לגומחותזמירתולעתיםשכנים

שלמצומצםמספרשלחד·ממדייםבמושגיםהספרותייםהחייםאת

שליחסדפוסיגםלהציגעשויהשהמערכתלפיתחרותיות,מניפולציות
החומריהמצעאתהמעשירותמשותפות,מגמותקידוםלשםשיתוף

שקבוצתמשאבהואכתב·העתלמשלכךהשונים.הפרטיםניזוניםשממנו

בעליכפרטיםהןכקבוצה,הןקיומהלשםממנווניזונהמטפחתפרטים

כלכלי).ורווחפרסוםקידוםמוניטין,רכישת(שלמצומצמיםאינטרסים

אחריםפרטיםעםושיתופייםתחרותייםיחסיםשלפיתוחםמיומנותב.
חבורהמאותהפרטיםביןהיחסיםמערכתאתמעצבתגידולביתמאותו

לעתיםשונות.ספרותיותמחבורותפרטיםוביןעצמםלביןספרותית

לניצולהס~מהמעיןשהיא-ספרותיתחבורהלאותהההשתייכותעצם

ביןתחרותליצורעשויה-וספרותייםכלכלייםמשאביםשלמשותף

אחרתמחבורהפרטיםעםשיחסיםבשעהעצמם,לביןבחבורהפרטים

משאביםעלמתחריםאינםהמשתתפיםבאשרסימביוטיים,להיותעשויים
עםסימביוטיתאישיתיחסיםמערכתלקייםהיכולתחומרי.מצעמאותו
עגן,המשוררשקייםהיחסיםמערכת(למשליריבהמקבוצהיוצרים

יריביםכתבי·עתעורכיועםו~לפיריyסלרעםלמדן,לחבורתהמשויך
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בהשוואהכזה,פרטשלמשאביומצעאתמרחיבהו"גזית")"כתובים"
גומתהומגזירהזה),במקדהלמדן(חבורתגידולובביתלודומיםלפרטים

לביתמחוץמשאביםבניצולהמתאפיינתלומיוחדתספרותיתאקולוגית

הספרותי.גידולו

 :=י::
r-ו ,
r-ו 

r-n 
ו::כ
rב. ,-

מהטיפוסספרותיתגומתהליצירתדומיםתנאיםלאתרהיוצרעשוילעתים
לאזורלפנותזהדמיוןבסיסועלגידולו,מביתמאודמרותקבאזורשלו

ועלשטיפת,המיומנותבסיסעלמשאביו,מצעניצוללשםזהמדוחק

מתחרהשאינובאופןהרתוק,באזורבמשאביםהשימוששלחלקיותובסיס
הגידוללביתשיירשאינועגן,שלהקשר(כמושםהמצוייםפרטיםעם

סמילנסקיעםהכפרית,ההתיישבותשלהתרבותיולאקליםהספרותי
מגדידיםכאלהיחסיםשבעריכתו)."בוסתנאי"האיכריםהתאחדותועיתון

שלהםבדינמיותמפתיעיםובעיקרומגוונות,שונותאקולוגיותגומחות

ספרותית.חבורהשלהכובלתמהס~מההחורגת

בניצוללהשתתףפורמליתהסכמהדקאפואמבטאתהספרותיתהחבורה

והיאהתכנסות),מקוםספרותי,ארגון(כתב·עת,חיצונייםמשאבים

יחסיםכמרכיב-מגזירההאקולוגיתהגומחהוסטטית.שקופהמוגדרת,

המשאבים,בניצולהפרטשלההתנהגותאת-האקולוגיבנרטיבדינמי

שהיאהספרותית,החבורהלגבולותמעבדומשתנהמתפתחתזורמת,והיא
הגומחהמושגשליעילותומכאןהספרותיים.החייםשלבנרטיבסטטיחלק

ומשודד,סופדכלשלהיחסיםמפתכמכונןהאקולוגיבשיחהאקולוגית
כלשהו.ספרותילארגוןאולאסכולהשלוההשתייכותלתבניתקשרכלללא

בתיביןהתנועהיכולתהיאהספרותיתלמערכתטיפוסיתמיומנותג.

נסיעותיהם(כמולמשנהואחזגידולביתביןהתנועהיכולתשונים.גידול
טעונהשונים),אירופייםמזרתלמרכזיםאולווילנהואתריםעגןלמדן,של

הסתגלותדווקא,מסויםמסוגתרבותייםלאקלימיםהסתגלותשלכשידות
ביתהיאאירופה(מזרתמוצאובמקוםליוצרשהוקנובכישוריםהתלויה

תרבותומוצרימשאביםלניידוביכולתוועגן)למדןשלהמקוריגידולם

עשויזהניודשלמיפויו .) transplantation (למשנהואחזגידולמבית

ב"ספדותספרותיתגומתהשלמיוחדטיפוסשללתיאורבסיסלהוות

תרבותיבאקליםוהשפעהנטילהשלתהליכיםמאפייניםאותהמהגרים"
בארץוהשלושיםהעשריםבשנותשהתקיימהזוכמומהגרים,חברתשל

ההגירהבעצםתלויהאיננהכזוספרותיתגומתהשלהיווצרותהישראל.

בחומדיהןששולטתהטקסטואליתהמיומנותבפיתותאלאלמקוםממקום

אירופיים.המזרחההזנהבחומדיהןהישראליים,ההזנה

כלומדשונה,התמחותסוגידיעלאפואמוגדרשוניםיוצריםשלייחודם

שימוששלמיוחדתצודהביטוילידיהמביאהשונה,אקולוגיתבגומתה

נסיעותיהם(למשלמוצאםשלהגידולבבתיכלוליםשאינםבמשאבים
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הנוצרותהאקולוגיותהגומחותהגדרתלפריס).אלתרמןושלשלונסקישל

מערבאירופה,(מזרחשוניםממקומותטרנספלנטציהשלשוניםבאופנים
להעשירעשויההספרותי,החומרשלדה·טריטוריאליזציהאואירופה),

ולהעתיקוהספרותיהביקורתיבשיחההשפעהמושגאתלשנותובעיקר

באפשרותמתבטאתהאלתרמניתהכשירותלמשל,כךכשירותי.דיוןאל

סגנוניותכשירויותהפעלתתוךאירופיות,מזרחמצורותניזוןלהיות

הסגנוןאתקובעיםאלהכשירויותשלהשוניםהמינוניםאירופיות.מערב
שלו.הייחודי

השיחשלההבניהעלהספרותיהשיחשלהאקולוגיתההבניהשליתרונה
הואהתיאורית,הפואטיקהשלהשיחשלההבניהעלאוהסוציו·ספרותי,

הללו:השיחבצורותהתיאוריםכלאתהכוללשיחמעמידהשהיאבכך

הסוציו·האסכולהמןהתיאוריםהביוגרפית,האסכולהמןהתיאורים

מציעהאקולוגיהשיחהפואטית·אסתטית.באסכולהוהתיאוריםספרותית

הסוציולוגיות(הביוגרפיות,המיומנויותכלאתבחשבוןהמביאהשפה

כלמתקשריםבהמובנית,ממערכתכחלקוהפואטיות·אסתטיות)

מזה.זהכמובדליםפחותהאורבהבמידהשנתפשוהללו,האספקטים

מהבספרותהמחקרלמקצועותעושההספרותעלהאקולוגיהשיח
פיסיקהגיאוגרפיה,(ביולוגיה,השוניםהטבעלמדעיהאקולוגיהשעשתה
ביחסהאחדכפועליםאותםהמתארלשיחאותםמבנההיאוכימיה):

השני.לאחראולצדהאחדרקולאלשני

בלתיייצורשלדינמיתיאורעלמבוססתהיחסיםמערכתשלזוהבניה
להצטייריכולהאינהוהיאספרותיות,אקולוגיותגומחותשלפוסק

חבורותושלמקומותשלמסוימים,וזמןמרחבשלסטטייםבמושגים

העלייהבשנותספרותיותחבורותשלהסכמתיהמיפוי(כמוספרותיות

מאותשלצירוףהיאהאקולוגיתהספרותיתהמפהוהרביעית).השלישית

מסוים,יוצרשלמרחביתפקודמייצגתמהןאחתכלאשרגומחה","מפות

זמןפרקמקפיאההמפהשכנו.שלבמפהושולייםבמפתומרכזשהוא

הספרותית,בהתרחשותספרותי)דוראויצירהתקופת(שנה,מוגדר

השונים,המשאביםאלהבודדהיוצרשלהזיקותמערכתאתומתארת

מציגאקולוגיתגומחההממפההרישוםלהפעיל.הצליחמיומנותושמכוח

קביעתלשםרקהיאזומרכזיותאולםבמפה,מרכזכמיןהבודדהיוצראת

הגומחותשלבהגדרהשלו.הגומחההגדרתתהליךשלההתחלהנקודת

השלמההמפהכ"שולי".יוצראותומיוצגאחריםיוצריםשלהאקולוגיות
לפיכךהיאנתון)בזמןהגומחותכל(רישוםהספרותיתהאקולוגיהשל

גםאךזו,לצדזוהגומחותכלאתסינכרוניבאופןומציגהמרכזים,נטולת
רקאלאלרישוםניתנתאיננהכזומפהזו.עלכזושוניםזמןבקטעי
והבנה.תודעהשלכתוכן

הקנוניותמושג(עצםקנונייםובלתיקנונייםפרטיםכוללתהמפותמערכת
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כלפיהםשההערכהכאלה-האקולוגי)הקרטוגרףאצלמלכתחילההושעה
גרפומניםפלגיאטורים,למשלכמונמוכה.אסתטיהפואטיהספרותיבשיח

בתיאורשיבוצםבעצםאשרלמערכת,"טפיליים"ספרותייםועסקנים

היחסיםמבנהבתוךמקומםבסיסעלשלהם,הפונקציהמוגדרתהשלם

ללאתקופתם,שלהסגנוניהאקליםבעיצובהשתתפותםבסיסועל
הקשריםמרביתבחינתהמאפשרהסברזהוהמבקר.שלבטעמוהתחשבות
מוטעיתהתרשמותשיוצריםמרכיביםהזיוןמןלהדירמבליוההקשרים,

כמסתבררבות,בטעויותהכרוכההתרשמותאי·חשיבות,ושלשוליותשל

ההיררכיהמפותאתתדירלעזכןספרותמבקרישלהתמידיהצורןמן
שלהם.ההיסטוריוגרפית

~ Gilles Deleuze et Felix .37 
i'
r-1 

מפהבתוךבוזזמקרהמציינתאקולוגיתגומחההמתארתמפהשכללפי

הסטטיתלקרטוגרפיהדומהאינוהאקולוגיהמיפויכיברורבהרבה,רחבה
והואהרזריאני),אינוזומבחינה(וגםתרבותשלאקלימייםאזוריםשל

מרחב.שלולאיחסיםמערכותשלתודעהלהבנותשבאמיפויביסודו

פנימ"פילוסופיית Rhizomeהמושגאתהזעתעלמעלהזההסבר
 37מישורים"."אלףהמשותףבספרםגואטריופליקסךלזז'ילשלהשטח"

שורשישלצמיחתםאופןאתמתארשורש","קניהואשתרגומוזה,מושג
בניגודאופקיים,שורשיםבאמצעותהשטחפניעלהמתפשטיםהדשא

התפשטותשלזוצורהמטה.כלפישורשיםהמכיםולשיחיםלעצים
זלזשלהמטפיזיתהפעולהאתלצייןבאההשטחפניעלהשורשים
שוניםממזיםשלרוחביתכהצטרפותהחשיבהמושגיבארגוןוגוטארי

אתלהחליףבאההיאמוגדר.מרכזללאמשתנותבהתאמותזהלצדזה

מושגיםשלמבנהעץבדמותהמסתעפתהחשיבהשלהאחרתהמטפורה
התחלהלואיןהריזוםודיאכרונית.גנאולוגיתאנכיתבהיררכיהמובנים

גומלין.פעולותשלסביבהכלומר , milieuשלסוגהואאלאוסוף,

אותההמצייןהריבויובתוךרב·ערכית,היאהריזומאטיתהמחשבה

בשאלהממוקזתהיאמרכז.חסרותומטמורפוזותשינוייםמתחוללים

האקולוגיהממשמעים.הםמהבשאלהבמקוםהדברים,פועליםכיצד
התרבותית,הסביבהעלהשיחהבנייתבזרןריזומטיתהיאהספרותית

זומחשבה 38האקולוגיות.הגומחותבתיאורובעיקרהגידולבתיבתיאור

גרגוריהאנתרופולוג·פסיכולוג·משוררשהעניקהמיוחדמהכיווןניזונה

הרוח",שלאקולוגיהלקראת"צעדיםבחיבורוהאקולוגיהלמושגבייטסון

 39בעליל.ניכרתהאקולוגיות""שלושגואטריעלשהשפעתוחיבור

התרבותי)והאקליםהחומרייםהסביבה(תנאיגידולביתהמושגים,שני

הגידול),בביתבמשאביםוהשימושהניצול(זיקותהספרותיתוהגומחה
הראשוןבשלבכאן:המוצעתהאקולוגית-ספרותיתהמתודהליבתאפואהם

הפרטשלהגידול)(ביתוהתרבותיהסביבתימושבומקוםאתמגזיריםאנו
דתיתפרטים,חברתאוקולקטיביתהתייחסותחברתעיר,(כפר,הספרותי

מקום).שלחומריתותרבותאמנותעל·לאומית,אולאומיתחילונית,או

1980 de Minuit, Paris ממצהסיכום

r- Guattari, Mil/e p/ateaux, Edition 
n 
cכ
-,וב.

חייםאצלראוזהחיבורשלומועיל

ויזום",ה"מחשבתלרסקי'רעואל

לתרבותומית nרב·תבמה : 8רסלינג,

המאמרכותרת , 24-11עמ' ,) 2001 (

המבנהשלנטרולואתמשקפתהבא

ההתנהגותלטונתההיררכי

ועריאזולאיאריאלההמערכתית:

אומר'זה'מהשואליםלא"אנואופיר,

לאלףהקדמהפועל':זה'איךאלא

 17וביקורת,תיאוריהמישרים",

דלזז'ילגםראו , 131-123עמ' ,) 2000 (

סעיףמישורים,"אלףגואטרי'ופליקס

XIV : והמצבאקסיומטיתמערכת

 17וביקורת,תיאוריההעכשווי",

 . 144-132עמי ,) 2000 (

תוצאההיאהאקולוגיתהגומחה , 38

שממדיהסכינה,הבונהפעילותשל

חומריים,אחתובעונהכעתהם

והיסטוריים,מנטליים-תרבותיים

זאתעםראויממופים.בלתיולפיכך

הקינוןתיאורייתבמסגרתכילהעיר

היסודהנחתדהיינו,הגידול,בתישל

למיוןביחסהאקולוגיהשלההיררכית

גודלםעל·פיאקליםואזוריסביבות

השיחן,נכנהזה,בתוךזהוקינונם

אתתואמתשאינהמערכתהאקולוגי

מתנגדתזושהריהריזומטית,המחשבה

בשיחההתהוותהבנייתשלצורהלכל

כאמצעותלשחזרשניתןארגוני

וככלהמציאות."מבנה"אתתכניותיו

כמשלגםהריזומטית,המחשבהזאת

ככלחלקית-להבנהתורמתקטוע,

ממופההבלתיהאופישל-שתהיה

הספרותית,האקולוגיתהסביבהשל

כלומר , milieuה·למושגומעניקה

לזוזוהאקולוגיותהנישותלהתייחסות

אשרמובןהאקולוגי,השטףולבניין

הואגנאולוגי,מארגוןהתחמקותוחרף

אותםכדוגמתמאחהמבנהמציג

רלזמרבדיםשעליהם ) flux (שטפים

וגואטרי.

39 , an ,,ז ,. Gregory Bateson, Step 

Ec·ology ,,f Mind, Ballatine, New 
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Guattari, Les Troi., Ecologies, 

רשפא Editions Galilee, Paris 1989 

מצוי"העשב"שללמטפורההמקורכי

§ 1972 Y ork אורראהגואטרישלספרו
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מוצא,שפת(חינו,ןהביוגרפיגידולובביתהנקניתכשירותואתהשניבשלב
שלו,האקולוגיתהנישהנבחנתהשלישיבשלבחיים).ניסיוןכתיבת,שפת

מחקרשדההמהווההגידול,ביתשלהמשאביםבניצולהתמחותוכלומר

ההזנהחומריאלשלוהפונקציונליותהזיקותהספרותי:האקולוגשל
תרבותתרבות,אירועיכתבי-עת,(ספריםסביבתולושמספקתהתרבותיים
בבריתמצויהואשעמוהספרותי(המיןחבורתובניעםיחסיוחומרית),

ויחסידומה)ספרותיבסגנוןהשתתפותספרותית,מניפסטציהשל

אחריםמיניםעםמקייםשהואתחרותיותאוטפיליותשיתוף,סימביוזה,

אחרים.גידולבבתיפרטיםעםאוגידולביתבאותו

שלוהספרותיוהביתהפרטלגביהנתוניםאיסוףשלזהבתחוםהבחנות
) literary habitat ( שלהמכריעהרובלדוגמה,מאלפות.להיותעשויות

בבתיצמחהעשריםשנותשלישראלבארץהמודרניסטיםהמשוררים
שבוקהילתירקעבעליוהםובמרכזה,אירופהבמזרחעירונייםגידול
גידוללביתעברוהםודתית.אזרחיתזיקההחברהכלפימקייםהפרט
טוטלית,היאשלווהקולקטיביותיישובי,אוחקלאיארגונוכפריים,שנופיו
הסתגלותכלומרמשאבים,ניצולשלחדשהכשירותמהםנתבעהולפיכן
אזרחי.ולאאידאולוגיהואהעיקרישאפיונהאקולוגיתגומחהופיתוח
שלהראשוןהגלשלנצריוניטעוהכפרי-ישראליהזה,הגידולבבית

היא(אשרטרנספלנטציהבאמצעותבעיקרהארץ-ישראלי,המודרניזם
של )למקוםממקוםזןעקירתשלטראומתימעשהכשלעצמה

(ביתניההארץ-ישראלי-התיישבותיהגידולבביתהאירופיהאקספרסיוניזם
• T ז•

מהגרים,כספרותכן,אםהראשונים).והקיבוציםהעבודהגדודיעילית,

וכיצרניהגידולבתישניכבניהעת,כללהידון,וסגנונםאלהסופריםצריכים
משאביםניצול-האחתמיומנויות:כפולתתרבותיתאקולוגיתגומחהשל

ארץ-ישראליים.משאביםניצול-והשנייהאירופיים,

תקףהשלישית,העלייהסופריבשםהמוכרהספרותי,הזןשלזהאפיון
שנותבראשיתומשתנהאמצעיתן,עדהעשריםשנותראשיתלתיאור

העלייהשלבהגירהאליושנוספוופרטיםספרותי,זןאותוהשלושים.

הכפרי-הגידולביתאתהחליפוהעשרים'שנותבסוףהרביעית

ביתלצדונבנהההולךהתל-אביביהעירוניהגידולבביתקולקטיביסטי
כפרייםגידולבבתיששכנההוותיקההמהגריםקבוצתהכפרי.הגידול

אפוא,משתנות,הגומחהמפותלעיר.היאאףהיגרהלמדן)(שלונסקי,

חדשות.גומחהמפותמאותחדשברובדמצטיירותועליהן

הגידולמביתשונההיא(ובזאתתל-אביבהתאפיינהעירוניגידולכבית

השנייה)העלייהמסופרידורצמחבהיפוהמאה:שלהראשוןהעשורשל
בחמשהכלבסךהעשריםשנותבסוףראשיתהמתמדת.בהתרחבות

צדדיים.רחובותשלרבלאומספרקילומטר,עלעולהאינושאורכןשדרות,
 ) 1935-1930 (שניםחמשבמשךהתפתחהזהספרותיגידולביתבתוך
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האקולוגיותהגומחותסוגיכלאתכמעטהכוללתהספרותיתהאקולוגיה
הגלהתעצבובהוסרפדיה,והחמישיתהרביעיתהעלייהמשוררישיצרו
אפשרסימבוליסטי.בעיקרושהיההארץ·ישראליהמודרניזםשלהשני

אקלימי·סגנונימשטרשלוהיעילההמהירהלהשלטתוכילהניח
שלבגבולותיוהיוצריםשלרגילההבלתיהדחיסותתרמה(הסימבוליזם)

שיפתחופריפריאליים,גידוללבתיזיקותללאוכמעטכךכלקטןגידולבית
שהיובמידהחלופיות.ספרותיותגומחותשלמשמעותיותאלטרנטיבות
אותםעל·פילגופהאחתכללהיבחןצריכותהןכאלה,אלטרנטיבות

בפולין).הצה"רכשליחהזההזמןמרביתשההלמשל,(אצ"ג,קריטריונים

מחומרימופקיםהארץ·ישראליהגידולביתשלהספרותייםהמוצרים

שבהם)הידועים(אךהיוצריםשמקצתלפיבאירופה.גידולבתישלתרבות
היההספרותיהאקליםשבהםאלה,גידוללבתיקצרהלתקופההיגרו

כךבעקבותועוצבולזמינים,חדשיםהזנהמקורותנעשוסימבוליסטי,

מתבררפואטייםסגנונותשלההחלפהאופילניצולם.חדשותמיומנויות

מערכתשלמצורהמתבקשאלאהמיניםביןבמאבקיםכמותנהרקלא
המודלשלההתחלפותאתתרבותית.סביבהעםסימביוטיתיחסים

השלושיםלשנותהעשריםמשנותבמעברבסימבוליסטיהאקספרסיוניסטי
פואטיקות,שתיביןכוחניבמאבקתחרותיכמרכיבגםלהסבירניתן

בתישלשוניםגידולמצעיעלשהתרחשכתהליךתיאורהבלאאולם
אתלהביןניתןלאישראל·פריס·רוסיה),(ארץמזהזהרחוקיםגידול

הגומחהאתכלומראלה,משורריםבקרבהחדשההמיומנותרכישתאופן

שלהם.הייחודיתהספרותית

,.. ..... 
F-
1'"1 

r-n 
ו::כ
-,ןיב

שלהתקבצותלראותניתן-תל·אביבהעיר-החדשהגידולביתבתוך
הספרותי.הביתבתוךייחודיותגומחותגבולותלעצמםהמגדיריםפרטים,

שונית(למשלאחתמוגדרתאקולוגיתבסביבהשמוצאיםלמהבדומה
אזורמסוימיםפרטיםלעצמםבוחריםהספרותיהאקולוגיבביתגםחוף)

גומחהומייסדיםמשלהםעצמאייםתפקודיםמפתחיםהםשבומיוחד

השלושיםלשנותאופייניתזואקולוגיתמבניותספרותית.אקולוגית
איתותמעיןשהייתההקפה,בתיבתרבותבעיקרוהתבטאההמוקדמות,

מאשריותרפונקציונליתטריטוריהשהגדירהקבוצהשלחברתיסמיוטי
(ארכיטקטורה,אחראוזהקפהביתנבחרמדועאיננההשאלהגאוגרפית:

אינהוזיהוייםהקפהבתישלהגאוגרפיתהפרישהלפיכךתפריט).מיקום,
הםהקפהבתיהשלושים.שנותספרותשלמשמעותיתמפהמייצרת

אסטרטגיותשוניםפרטיםפיתחושבתוכםתרבותייםמיקרו·אקלימים

שאפשרכפיהגידול,ביתוהרחבתהתקדמותשלאוהישרדותשלמגוונות

שלשנירקפהאנשיביןעגןשפיתחהאקולוגיתבגומחהלמשל,לראות,
למדן.חבורת

המהירב"פיתוח"כיצדלראותניתןאחרת,אקולוגיתמערכתבכלכמו
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גידולביתעלמתקרלמשלדאו . 40

וריאנטיםבחשבוןהמביאכזה,עידוני

קיוםצורותשלהאפשרככלמרובים

 Allen Roy ,אצלספרותיות,

Literary Life in German 

Expressi(Jnism and the Berlin 

, Circle.i, Umi Research Press 

1983 Michigan 

המיומנויותגםנעלמוועמםהללו,הגידולבתינהרסותל·אביב,של

ספרותיותשקבוצותלמרותזה.תרבותילאקליםשנענוהשנסונייריות

לשחזרן.היהניתןלאשובאלה,מעיןגומחותלעצמןלהגדירשאפונוספות

בתל·אביב"הקפהבתישלהבוהמה"חיישלהגומחותלמשל,נעלמו,כן

אותם.שמימשוהפואטיותהמיומנויותגםובמקביל

כיווןאזורי.אקולוגילתיאורמעברתקפותכאןשהועלואלההבחנות

חושף ,) pattems (דגמיםאודפוסיםבאיתורהתלויותבהבחנותשמדובר

אקולוגייםאקוויוולנטיםבאקולוגיהמגליםשבואופןבאותו-זהדיון

) cological equivalents ( -ספרותייםאקולגייםאקוויוולנטים

) ecological equivalents literary (. אקולוגייםדפוסיםלזהותניתן

ישראל,שבארץבתל·אביבספרותיעירוניגידולביתשללאלהדומים
בברליןלמשלהעשרים,שנותשלבאירופהעירונייםספרותייםגידולבבתי

פרטיםהלכשלפניםמשואללאלבחינהנאמןשהחוקרבמידהובווינה.

גבולותיומהגדרתביקורתיותעמדותגוזרואינוהגידול,ביתאתהמאכלסים
חשובןםתפקודייםיחסיםמתגליםגומחותיו,מאופיאלאהגידולביתשל

רקמשמעותמוקניתשבוביקורתי,נרטיבנתוןלהיחשףיכוליםשאינם

לפרטיםאוכוח"כ"בעליהנראיםהגידולביתשל"ייצוגיים"לפרטים
 40לקנוניזציה.שזכו

שללנרטיבמשועבדתשהייתההעברית,הספרותשלבהיסטוריוגרפיה
שלהספרותיהגידולביתקבעזרןהשמיעהספרותית","הרפובליקה

גומחותלשתיהזנהמצע(שהיהלבנון"שבשלגואלתרמןשלונסקי"חבורת
נוגעתאחתטעותטעויות.שתיבושנתקבעוניגוןמזו),זומאודשונות

היאאחרתוטעותזה,גידולשבביתהגומחותביןההבחנהלטשטוש

שניר".שבקפה'גליונות'ואנשילמדן"קבוצתשלהגידולביתשלהשכחתו
חשיבותמוקדמת,שיפוטיתעמדהשוםללאהמייחס,אקולוגיתיאורנתון

היאהיסודהנחתאפשרית.הייתהלאכזו"שינחה"מערכתי,לקיום
גידול,ביתבאותוזולצדזואקולוגיותגומחותשלהתקיימותןשעצם

כלשלהמערכתאתהמעצבתפונקציונלית,אקולוגיתתגובהמעוררת

האסכולותשלהפואטייםהמנגנוניםמןניכריםחלקיםאהודי.מהןאחת

נוכחשונהמשמעותמקבליםמזו,זוכןכלכשונותהנראותהספרותיות,

השוניבנקודותיותרטובלהבחיןניתןכזהבאופןזו.לצדזוהתפתחותן

היסטוריוגרפיתקנוניזציהבסיסעללאהפואטיות,הגומחותשתישבין

הבנתבסיסעלאלאושוליות),(הגמוניותכשלעצמהאינטרסיםמוטת
באותוצמיחתוחרףעברהספרותייםהזניםמןאחדשכלהשונההמוטציה

גידול.בית

התיאוריתהפואטיקהבתחוםשאלותעלהאקולוגיהנרטיבעונהבדיעבד
התיאורמלכתחילה.לכןלהתכווןבלאגםההיסטוריתוהפואטיקה

יותראחדפואטידגםשגשגמדועלשאלות:תשובותמעניקהאקולוגי
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לאותושותפיםהיושכניםשדגמיםהעובדהחרףזמנו,בןאחרדגםמכל

לחלוטין)שוותלאני(אםדומותאקולוגיותגומחותופיתחותרבותימצע

שלו,הספרותיתהגומחהבפיתוחהפרטנשירותשלהחלקמהלצדו?

היסודמהואחרות?מגומחותיותרזהגידולבביתלשרודהצליחהומדוע

היסודומהוהפואטי,הדגםשלההצלחהאתמייחסיםאנושלוהמוטציוני

הספרותי?המיןהישרדותאתשהבטיחהקבוע

ביחסהרגילותההבחנותנילהראותניסינואקולוגישיחלקייםבהצעה

שלבהיסטוריוגרפיהשהשתרשונפימסוים'פואטידגםשללשגשוגו
בתוךמשגשגים.בלתילדגמיםקרובותלעתיםמתאימותהעברית,השירה
מדיניתנרטיבהשהיאאח,דיוצרשלבשמוהתלויההצלחהשלנרטיבה

שלתופעהביןברורהאבחנהנוצרהלאהספרותית","הרפובליקהשל
נצורותאלאגרפומניות,שלותופעהאפיגוניותשלתופעהראשוניות,

ביקורתי.דיסקורסמפתחיםאיןכידוע,שעליו,-ספרותיטעםשלשיפוט
אינהוהגמוניותבראשוניותו,תמידתלויהאינהפואטידגםשלההצלחה

פואטי.מודלשלהמוצלחבכינונובהכרחקשורה

הספרותית,הביקורתמןשהוגלההאקולוגי,השיחבחישוףמרתקצד
האקליםעלהביקורתיהשיחהספרותי"."האקליםשללהיבטבעיקרקשור

ומעברהמינוריים,הסופריםאתגםבחשבוןלהביאהיהשצריךהספרותי,
דחייהפיתחהספרות,ועסקניהפלגיאטוריםהגרפומנים,אתגםלכך

טיפולכלפיבמקומה,שאינהאנינותשלמסיבותאסתטיציסטית,
והמזוןהאקליםבייצורהמשתתפיםאלה,ספרותייםבמיקרואורגניזמים

ובהצמחתהספרותיהחומרשל"וקבונו"אתבהתסיסםלעתיםהספרותי,
הריקבוןאתהמנצליםמרדנייםאורגניזמיםביצירתולעתיםגביו,עלעצמם
אתהביקורתיהשיחהחמיץאלהשלבהגלייתםחדשה.צמיחהלשם
התייחסהלאלמשלכךעצמו.המודרניסטיהספרותיהשיחשלקולו

במחזוריותהמופיעה"החנק"למטפורתרצינותשלראויהבמידההביקורת
אולם-מטפורהלנאורהישראל.ארץסופרישלבשיחנפסקתבלתי

ביתהתמלאותהואשמובנואקולוגיתרחיששלרגישזיהויהיאביסודה
מאפשרשאינוטעמים",ו"אקליםדעות""אקליםביצרניהספרותיהגידול

נצרכתזהחנקשלהגדרתולנשום.אחריםנשימהצרכיבעלילפרטים

למקורשואףהואהבוטניהטרופיזםנמואשרהמודרני,הטרופיזםלהבנת

ראשוני.ממקורממנושנמנעאלטרנטיבי,אור

בכלהספרותיתהשפהחקראתאפואשוטחהספרותיהאקולוגיהמחקר
רקולאאח,דתרבותיאזורביניהםהחולקיםהגידולבתישלהמרחב
אפשרותאיןהקנוניים".ה"סופריםבדמותממנוהמתרוממיםבשיאים

שלהמיוחדתהסמיוטיקהאתהקנוני,הסופרשלייחודואתלהגדיר
הגרפומניהשלהשיריתהשפהמאותתת.היאמיכלפילהביןבלאשפתו,

המסהעיקרשהיאהשוליים","ספרותשקרוימהשלאוהספרותית,
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מגלמתהאקולוגי-ספרותי,הגידולבביתהרוחשתהספרותיתiכ~יו"'?ית

מתפתחותממנואשדהספרותית,האקולוגיהשלהיסודמצבאת

הספרות.שלהקנוניבזיכרוןהנשארותהמיוחדותהמוטציות

עלהידועהפורמליסטיהטיעוןאתהדעתעלכמובן,מעלה,הזההתיאור
נעוץאינוהשידיתהשפהשלהריתמיהייחודבשידה.המטריתהתבנית

הכרתבלאזאת,עםממנו.בסטייהאלאההטעמותשלהסדירבמבנה

עצמהבתוךהטובעתהדפלקסיות,נטולתהמטריתהאוטומטיתהאחידות

הדה-אוטומטיזציה.שלהריתמיהייחודאתלהגדירניתןלאהכרה,ללא
הנראה-ביותררחבמקוםהספרותיתהאקולוגיהמקצהזהמטעם

לשפת-מובןוכבלתיכמוגזםהספרותית""הרפובליקהשללהיסטודיוגדף

אותושבספרות,וכגרפומניכמשעמםכנמו,ךשנתפשמהשלההתקשרות

נפחואתהממלאיםנזידים,בלתימדובים,מאורגניזמיםהעשוימרכיב
ו"מעניינות',,ייחודיותמוטציותלייצרבלאהספרותיהגידולביתשל

במערכת,הפרטיםמרביתידיעתעלהמבוססשבתיאורוזה,הואאולם

המערכת.של"המעניינים"פרטיהוהבנתהבנתהתלויה

כלשהימתודהלהחליףבאהלאהספרותיתהאקולוגיהלסיכום,ושוב,

מערכותשלביטוייםהשונותבמתודותאה iדוהיאהספרות,בחקר

בחקרכלשהימתודהאיןהכולככלותעצמן.בפניספרותיותאקולוגיות
הספרותבחקרמתודהשאיןכפיקריאה,שלטוטאליותהמציעההספרות

האוזןלביןהאמנותיהטקסטשביןהחיהרטטבמקוםלבואשיכולה

לו.הצופהוהלבלוהכרויה

בד-אילןאוניברסיטת
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