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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

8 



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

אלברטשלמספרומיובאתביקורתיתכשפה sלוחם",טריבוןשלטון

6ימינועד 1789משנתהצרפתיתהספרותשל"ההיסטוריהז:ויבוךה
•

11 

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
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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'
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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,

... ,.., 
i',.., 
r-n 
ם
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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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שמעוניבתיה

א

היענותכםעלישראלממשלתבשםלכםמודהאני"רבותיי!

דרכיעללהתייעץנקראתםהבאים!ברוכיםהנה.ובואכםלהזמנה

במדינתהאומהדמותבעיצובהרוחואישהסופרשלהשיתוף

ישראל."'

הסופריםבכינוסדבריואתבן·גוריוןדודפתחאלהחגיגיותבמילים

קבוצהנאספהזהבכינוס . 1949מרסחודשבסוףשערךהרוחואנשי

לאהבורלא,יהודהאלתרמן,נתןביניהם:ומשוררים,סופריםשלנכבדת

שלהמוצהרתהמטרהשמיר.ומשהגרינברגצביאוריגורי,חייםגולדברג,
האומהדמות"עיצובהייתההממשלה,ראשזאתשהציגכפיהכינוס,

ראשכינס ,' 49באוקטוברמכן,לאחרהשנהכמחציתישראל".במדינת

הדיון.אתלהשליםבמטרהבשנית,הרוחאנשיאתהממשלה

והיאהמדינההוקמהעתהזהתמוה.הללוהכינוסיםשלהעיתוילכאורה,

שלבעיצומהבתולדותיה,הקשותהתקופותאחתשלבפתחהעומדת
חדשיםעוליםאלפיעשרותשלקליטתםלקראתההתארגנותמהומת
בן·מוצאוהנה,עולים).אלף-240כלארץהגיעולבדה 1949(בשנת

ענייניםעלסופריםעםרב·שיחלקייםזמןהעמוסיומובסדרגוריון
אתתפסשבוהאופןאתבחשבוןכשלוקחיםנעלמתהתמיההשברוח.

הצבאייםהמאבקיםששככולאחרעתה,האסלאם.מארצותהעוליםהמוני
עלהמאבקפחות:לאחשובנוסף,למאבקבן·גוריוןהתפנהוהמדיניים,

והמאבקבארצו,המתחדשישראלעםשלוהרוחניתהתרבותיתזהותו

 2הציבורי.ובשיחבספרותזוזהותשלייצוגהעל

הפוליטיהכוחמנגנונישלמעורבותםאתלבחוןמבקשתאניזהבמאמר

התרחשהשבהםהימיםהמדינה;ראשיתבימיהספרותיתהמפהבעיצוב

מתוךפרקשלתמצ•תהואזהמאמר *

המעברה:"ס'פורהדוקטורטעבודת

החתרנ•",לקולהשל•טהקולב'ז

 .שוורץ•גאלפרופ'בהנח"ת

סופר•םדבר•בן·גור•וז'דוד . 1

(ב•וםראש-הממשלהשז•מזבפג•שה

 , iחמו"ל i ,) 27 / 3/1949תש"טבאדרב"ו

 . 1949תל·אב•ב

הה•תו,ךבור •מ•צמרת,צב•ראו . 2

בוקרשדהבז·גור•ון,למורשתהמרכז

 . 77-56עמ' , 1993

:5:5 
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התקופותלשתימתייחסתאני . 3 ~
י=
שהגדידןכפיהעלייהשלהראשונות =;
י=

העלייה"מדיניותבמאמרוליסקמשה

(עודך],נאור(מרדכיהחמישים"נשנות

עמ' , 1986ירושליםומעבדות,עולים

ממאיהעולים",מחנות"תקופת :) 18-9

ו"תקופת , 1950שנתאמצעועד 1948

אמצעועד 1950מאמצעהמעבדות",

למעשהנמשכההגדולההעליהי . 1952

אלהתקופותשתילאחדאך 1956עד

נעשתהוהיאצביונההשתנה

 .יותרומתוכננתמצומצמת

"העלייה •סיקורןמשהעל-פי . 4

מאפייניהממדיה,ההמונית:

(עודך),נאורמרדכיוהשפעותיה",

עמ' , 1986ירושליםומענוות,עולים

52-31 . 

חדשים:לעוליםותיקים"ניןודאו . 5

שגב,תוםשמות";ללאאנשים

תל-דומינו,הראשונים,הישראלים

 . 1984אניב

חדשיםאנשיםשוודץ-שנא,שלמה . 6

המאוחד,הקיבוץהגבוהים,בהדים

 . 1953תל-אניב

לושאיןמקוםשוודץ-שנא,שלמה . 7

 . 1955תל-אניבהמאוח,דהקיבוץשם,

לאחד,כנפייםששברטוב,חנוך . 8

 . 1955מדחניההפועלים,ספרית

הסופדיםאגודתגשר,אוהל,מילוא . 9

 . 1955תל-אניבהעבריים,

לעלייה.השניהדודבניגםוכך . 10

על"הסיפור •וטילמיפהשלנספרה

 ,) 2000ירושלים(כתר,האדומה"העיד

מענדה.פרקימספרכלולים •למשל

עונד,עםהמעבדה,בלס,שמעון . 11

 . 1964תל-אניב

יותר,ושוויםשוויםמיכאל,סמי . 12

 . 1974תל-אניבמורן,

תל-תמוז,האסופים,חקק,לב . 13

 . 1977אניב

עםכפדות,תרנגולעמיד,אלי . 14

 . 1983-אניבתלעונד,

אתויצרהממדיםאזידדמוגרפילשינויהניאהאשדהגדולה,העלייה
 1948- (שניםחמשבמהלןהמדינה.בתולדותהקשותהטראומותאחת

העוליםשלמשקלם 4עולים.אלף 700כ-ישראללמדינתהגיעו 3 ) 1952

השנייההשנהמןהחלוגדלהלןובאפריקהבאסיההיהודיותהקהילותמן
היבשותילידיעלהעוליםמןאחוזים 71נמנו 1951בשנתכיעדלעלייה,

להבדילם"מזדחים",אוהמזרח"עדות"בנילכינויזכואלהעוליםהללו.
שהתפתחוהפוליטיהציבורינשיתאירופה.גלויותיוצאי"האשכנזים"מן

מארצותהנאיםשלהמספריתעדיפותםשהתבדרהככלבארץ,אז
הזהותשלשלמותהאתהמסכןבעייתיכגודםאלהסומנוהאסלאם,
שתיניןהמפגש 5הראשונות.בעליותלהירקםשהחלההחילונית,הציונית

לידישנאהעמוקהחדדההולידמזו,זוכןכלהשונותהיהודיות,ההוויות
השנים.באותןהישראליתנספרותגםביטוי

אפשרזולעלייההמתייחסיםהספרותייםהטקסטיםאתבוחניםכאשד
העוליםשלחוויותיהםעללכתובראשוניםמעניינת:בתופעהלהבחין
עםשוודץ-שנאשלמההוותיק:היישובמןסופדיםדווקאהיוהחדשים

 ) 1953 (הגבוהים"בהדיםחדשים"אנשים
 ;) 1955 (שם"לושאיןו"מקום 6

7 

 ) 1954 (לאחד"כנפיים"ששעםברטובחנון
"גשר"עםאוהלומילוא 8

) 1955 (. 
מןלכאודהסוטיםשהםתוךהעלייה,שלבעיצומהכתנוהם 9

עצמםהחדשיםהעוליםהפלמ"ח.דודכבניכתיבתםאתשאפיינוהנושאים

עדזהנושאעללכתובמוסיפיםוהםיותרהדנהמאוחדלכתובהחלו
 11.1964ב-לאודיצא"המעבדה"שספדובלס,שמעוןהיההראשון 10היום.

"האסופים" 12,197 4ב-מיכאלסמישליותר"ושווים"שוויםהופיעואחריו

ואחדים. 141983ב-עמידאלישלכפדות""תרנגול 13 , 1977ב-חקקלבשל

להסבירבהחלטעשוייםהחדשלמקומםהעוליםשלההסתגלותקשיי
התנאיםהחדשה,השפההעולים:הסופדיםשלהמאוחדתהנתינהאת

פנאיכנראה,הותירו,לאוכולי,התרבותייםהפעריםהקשים,הכלכליים
בהןאיןמספקות.אינןאלהסיבותכידומהנדם,ספרותי.לעיסוקדב

הספדים,קבוצותשתיהופעתמועדיניןהגדוליםהפעריםאתלהסבירכדי
ובספיחיוהזהבנושאהעוסקיםטקסטיםמדועמסבירותלאגםוהן

מציאותכידומהכאשדיותר,מאוחדותנשניםגםלהופיעמוסיפים
בספדינשכח,נוסף,לפרקוהפכההקולקטיביהזיכרוןמןנמחקההמעבדות

ההיסטוריה.

לדעתי,צדי,ךהמאוחדת,זונוכחהמוקדמתהנתינהתופעתאתלהביןכדי
העשור-מתמקדיםאנושנוהתרבותי-חברתיההקשראתולבחוןלשוב

במלואהציוניהאתוסהיהזובתקופהישראל.מדינתלתקומתהראשון
תנדהנוצרהישראלבמדינתבכיפה.משלההציוניתוהאידאולוגיהעצמתו,
למחוקהמבקשת-הצבר-חדשענדישלדמותווהתגבשהחדשה,

קולהאתבגאוןונשאהימיה,חידשההעבריתהשפההגלות"."נושתאת
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הרוחותהלןרקעעלכוחה.בשיאנמצאתשהיאהחשהחברהשל
מנהיגיבעינימי,דונתפסוהמזרחמארצותהעולים"נקלטו"הזההאופטימי
בינםכ,ןעלנוסףהציונות.שללהישגיהמוחלטתכאנטיתזההיישוב,

לפיכןבמנהגיהם;במראם,בשפתם,-רבדמיוןשררהערביהאויבלבין

החדשהשהאומהפחדפח.דלומרשלאנחת,איובהנהגהבציבורעוררו

 15ביותר.החשוביםמאפייניהאתומאבדתהולכתנוצרהעתהשזה

מכולםבוטהגלויה.בצורההללולחששותדרורקראועיתונאיםכמה

שפרסםמאמריםבסדרתאשר"הארץ",עיתוןשלכתבגלבלום,אריההיה

העוליםשלטיבםעלאורלשפוךניסה 20 / 5 /-1949ל 13/4/1949בין

הםביותרהקשיםהמאמריםשניבהמוניהם.להגיעשהחלוהחדשים,

המאמריםהאנושי".החומרעל"האמתאתלדווחגלבלוםביקששבהםאלה

הבלקן,ארצותיוצאיקבוצות:לשלושהעוליםחלוקתעלמבוססים

אירופה,יוצאיהשואהניצוליגםובתוכםהעולים,רובכעידית;המוגדרים

חמורהכסכנההמוגדריםאפריקה,מצפוןוהעוליםכזיבורית;המוגדרים

מדוברכיהיתר,ביןגלבלום,כתבאפריקהמצפוןהעוליםעלליישוב.

בבורותגובלתהשכלתםדרגתשיא.היאשלושהפרימיטיביותב"עם

הם ] ... [רוחני.דברכללקלוטהכישרוןחוסריותרעודוחמורמוחלטת,
 16והפראיים".הפרימיטיבייםהאינסטינקטיםלמשחקלגמרינתונים

בן-גוריוןכנראה,החליט,אי-נחתושלאיוםשלתחושהמאותהכתוצאה

כוונתוהרוח.ואנשיהסופריםקבוצתאתכןלשםוכינסבפעולה,לנקוט

האפשרככלרבההומוגניותליצירתהעם","איחודלמשימתלגייסםהייתה

שבאוהיהודיםיצרושאותוכמובן,השליט,הציוני-אידאליסטיהדגםברוח

בההספרות,באמצעותחינוןהיההמטרהלהשגתהאמצעימאירופה.
מרכזיתשאלההיא"הייצוג"שאלתלביות.כניתןהמאייםהשונהיוצג

שוויוניותבלתייחסיםבמערכותהעוסקבכזהובפרטתרבותי,שיחבכל

הראשונותבשנותיההמתהווההישראליתבחברהשנוצרהשיח 17במובהק.

משיח(להבדילקולוניאליסטייםמאפייניםבעלשיחהיההמדינהשל
השלטתההגמוניהביןדיכוטומיתיחסיםמערכתהמעמידקולוניאליסטי),

ה"עוליםמזה.המזרח,עדותובנימזה,האשכנזיםהחדשים,העוליםלבין
יותרהרבהשונים,בהקשריםשלילייםלתיוגיםוזכוהודרוהמזרחים"

 18האשכנזים"."העוליםמאשר

ב

השיחשל"מובנוכי:באבאהומימצייןהאחר""שאלתעלבמאמרו

עלכביקורתיותרמלאהבצורהיתבררכוחמערןבתורהקולוניאלי

להבנותהיאהקולוניאליהשיחמטרת ] ... [מסוימיםהיסטורייםטקסטים

להצדיקכדיגזעי,מוצאבסיסעלנחות,מטיפוסכאוכלוסייההנתיניםאת

 8המתחשלהספרותיהעיצוב . 15
i':: 

 3בתקופתכנראולי,מסתמן,העדתי
s::: 

 ~כחנהברלוניץיפההראשונה.העלייה

ניזהמורכנתהיחסיםמערכתאת

התימנידמותעיצובדרךלמערב,מזדה

עלהסתמכההיאהתקופה.נספרות

האוריינטליסטיתהיחסיםמערכת

פיעלסעיר,בעקבותבאנאשהציע

הוא"האוריינטליזםזה:חשיבהמורל

לגילוי,למחקר,נושאאחדמצד

שלמחוזםהואשנימצדלפרקטיקה;

מיתוסים,פנטסיות,ודימויים,חלומות

ק'הומיראו:ותביעות."אובססיות

אפליההנדל,האחר:"שאלתבאנא,

תיאוריהפוסט-קולוניאלי",ושיח

יפהובז ; 149עמ' ,) 1994 ( 5וביקורת,

עם,להמציאארץלהמציאנרלוכיץ,

 ; 1996תל-אניבהמאוחר,הקיבוץ

נינעדתייםמתחיםשטאל,ואברהם

תל-אביבעובר,עםישראל,נעם

 . 38-16עמ' , 1979

תימז"עלייתגלבלום,אריה . 16

 . 22/4/1949הארץ,אפריקה','ובעיית

צור,ירוןראוזהבמאמרמקיףלדיון

והתמורה'המרוקאים'הקרנבל:"אימת

הצעירה','בישראלהעדתיתבבעיה

 . 164-126עמ' ,) 2000 ( 19אלפיים,

ייצוגונשאלתהדיוןשלתחילתו . 17

סעידשלהחשובבדיונוהאחרשל

הדיכוטומיתהיחסיםמערבתבהבניית

ראו:המערב.ידיעללמזרחהמערבנין

תל·עובד,עםאוריינטליזם,סעיר,א'

 Abdul R .וגם ;) 1978 ( 2000אניב

JanMohamed, The Economy of 

• Ashcroft, Manichean Allegory 

Griffiths and Tiffin (eds.), The 

, Post-Colonial Studies Reader 

Routledge, London and New 

18-23 . York 1995, pp 

עולים:"דימוייליסק,משהראו . 18

העלייהבתקופתותיוגסטראוטיפים

 43קתדרה,החמישים','נשנותהגדולה

 . 144-125עמ' ,) 1987 (
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לעיל, 15הערהבאבא,ק'הומי . 19 ~
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שזימןבפגישהסופריםרבדיראו . 20

 . 6עמ'לעיל' 1הערהראש-הממשלה,

 . 7-6עמ'שם, . 21

Memmi Albert, The Colonizer .22 

and the Colonized, Orion Press, 

New York 1965, pp. 85 

באבא,בעקבותטענתי, 19והוראה".מנהלשלמערכותולבססהכיבושאת

הממשלהראשעםהסופריםבפגישתהמשתתפיםדבריניתוחכיהיא,

המדינהראשיתשלהשלטוניכמערןנוצרושבההדרןאתלהבהיריכול
פטרנליסטית-עולםתפיסתהמבטאיםכוח,ושלשליטהשלמנגנונים

ולעלייה.לעוליםביחסמתנשאת

כלעוררהלאשאףאחת,יסודהנחתמשותפתבפגישההדובריםלמרבית
ובעולםששקע;מעולםמוצליםהם-הבאיםאלה"כללפיה:התנגדות,

לימים(דיבור),דינבורגבן-ציוןכדברי 20שלהם",הרוחעולםגםשקעזה

"ישהבאים:המחכימיםהדבריםאתגםואמרהוסיףדינבורגהחינון.שר

'שרידים',שלחותםהזההמעטועלמועט.תרבותירכושבכלללהם

אלה,משרידיםניזוניםהםעכשיועדבו.טבועשחרב',עולם'שרידי
הםחדשים,ובתנאיםזוחדשהבארץעכשיו,כאןאולםהאינרציה.בכוח

אתםמביאיםשאינםכמעטהםהאלה.הדליםמנכסיהםלגמריירדו

והםהחדשים.בתנאיםוחייםרוחשלמקורלהיותשתוכלרוחניתירושה

שלוהאינרציהשכוחאתם,שהביאוהמעטאותועלאףלוותרנאלצים
גםכיבחווי.אףהחיים,שטחיבכללגמרי.חדשהלתרבותזקוקיםהםפג.

 21מהפכה".זוהיאחר.הואזהכל _והגוףהבגדהמאכל,גםהחווי,

הקולוניאליסטית.הרטוריקהאתמאודמזכירהזהקצרבקטעהרטוריקה

הפוסקתהשופטת,הרשותשהיאעליונהכסמכותעצמואתתופסהדובר

אנונימי,"הם"אח,דגושכאלהעוליםאלמתייחסהואיח.דגםוהמבצעת
יוצרהואזוהכללהבאמצעותייחודיים.מאפייניםונטולושםפניםנטול

אשר ,) The Mark of the Plural (הרביםסימן 22ממיאלכדשמכנהמהאת

נטוליהםאינדיבידואליים,מאפייניםכחסרידה-פרסונליזציה:היאתוצאתו

כיוקובעתרבותי,רכושכנטוליכולםהעוליםאתשופטהדובראנושיות.
לתרבותזקוקים"הםוכיאזלכהעדאותםהניעשעודהדלהרוחניהמזון
תחומיבכלמהפכהפתרון:מציעהואכפוסקסמכותובתוקףלגמרי".חדשה
הרוחני.במזונםוכלההפיזיבמזונםהחלהללו,האנשיםשלהחיים

באשרהסופריםבכנסהמשתתפיםלדבריוהלגיטימציההרשמיתההנמקה

קולוניאליסטיתתפיסהעלכמדומה,נסמכת,ה"אחר"אתלייצגלזכותם
 ,) The Civilizing Mission (התרבות""משימתעלהמתבססתקלסית
השליטהנרטיבהייתההנ:ירבותמשימתהלבן.האדםעצמועלשלקח

האירופיות.המדינותשלהאימפריאליסטייםוההתרחבותהכיבושבמסעות

אלהתרבותאוראתהנושאתהלבנה,המערביתהתרבותשלסיפורהזהו

העמיםבקרבלכאורה,ששררה,והפרימיטיביותהבערותחשכתתוך

הנכבשים.

בההאגרסיביתהרטוריקהאתלמעשה,מכתיבה,זופטרנליסטיתגישה
עםלהתמודדעליהםמוטלבוהאופןאתלתארכדיהדובריםמשתמשים
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 eלתוכהלצקתהתרבותית,דמותהאתלעצבצדיוהחדשה:האוכלוסייה
י=

 3לקלוטהחדשה,העבריתהספרותאתבהלהחדירהאומה,אחדותאת
 ~אליטיסטיתמתנשאת,גישהזולחנכה.גםוכמובןאותהלעכלאותה, '""

אותוולעצבללוששישחומרשלנגושנתפסיםהעוליםואתנוצנטרית.

בחברההראויההאדםדמותאתההגמוניהתופסתשבולאופןבהתאם
שכתבלדבריםתגובהכמאמר . 23 23המתהווה.הישראלית

אפריקה,מצפוןהעוליםעלגלבלום

עלדווקאאלהעוליםשבתאישיבח
למשימה,הסופריםשלהמיידיתההיענותעלאולי,לתמוה,איןלפינן

מוסריותהעלתמהלאבדיוןשנכחוהמכובדיםהרוחמאנשיאחדאףשהרי

ישדרכיםבאילוהיאשנשאלההיחידההשאלהשהוצעה.התכניתשל

אלפנההדוברים,ראשוןהמאירי,אביגדורהפועל.אלאותהלהוציא

בשאלה:הממשלהראש

לעצמומתאראיך ] ... [מעיקרו?הזההשינויאתדואהאתה"איך

 24בספרות?"הזההמקבילהשינויאתהממשלהראשכבוד

והמדיניותהחברהלטובתלהתגייסהספרותעלניהמוקדמת,ההנחה

הדרכתואתאלאמבקשהואואיןמאליה,לסופרברורההממשלתית,
הכלכליתהחברתית,המדיניותמעצבהממשלה,ראששלוהשתתפותו

האומה.דמותשלהספרותיבעיצובהגםוהפוליטית,

אמנם, 25הנללית.להתגייסותהצטרףבורלא,יהודההבא,הדוברגם

ני:טעןדבריובתחילת

עכשיו,סופד,אצללהזמיןשאפשרלחשובלבועלשיעלהאיש"אין

 .בישראלזובתקופהשהתחוללמהשתביעמעולהיצירהאיזו

-השעהלכשתבואבמהרה.ולאהזמנהפיעלתיעשהלאכזאת

 26מעולות."ספרותיותיצירותתיווצרנה

הבאה:ההצעהאתהעלהדבריובהמשךואולם,

תפרחנהומעולותחדשותשיצירותהזמן,שיגיערוצים"אם

להתרכזלאנשי-דוחאפשרותלתתצודךישבישראל,ותשגשגנה

ל-אפשרותלתתישבשמם:הרבדיםאתקוראהייתיולעבוד.

לעבוד-כשדונותבעליוצעיריםקלאסיקוניםסופדים 12-10

'פרנסה,'על-ידי-כךלהםשתינתןפריבילגיה,זאתאיןבמנוחה.

לממשלה.""שייכותתהיינהיצירותיהםשכן

פשוטים,טבעיים,אנשיםהיותםשום

התמימים"היהודיםארצות:עמי

שלהם,הפשטותעםהללו,הילדותיים

 1 ... 1שהיאשלהםהאינטליגנציהעם

נגרסם·החייםהםאיינשטיין',של'לא

שלנו".המוחיתהחטטנותשלהעודף

תקווהשאין"אלהשבתאי,ק'ראו

 . 3/3/1950ובר,לילדיהם",

שזימןבפגישהסופריםובריראו . 24

 . 4עמ' ,לעיל 1הערההממשלה,ראש

בריוןבורלאיהודהשלמעורבותו , 25

מתוקףמעניינת,סוגייההםודבריו

הישןהיישובבזספרדי'סופרהיותו

צעדיואתעשהאשרבירושלים,

שלמדרשםבביתכיוצרהראשונים

הואדווקאהשנייה.העלייהסופרי

שלהמורכבהתהליךאתבספריומייצג

הערכיםשלבו·זמניתודחייההפנמה

עםומקייםהחדשים,הציוניים

שיתופייםיחסיםההגמוניה

בעבודתיראויחד.גםואופוזיציוניים

זהותו"גיבושמוסמ,ךתוארלקבלת

יהודהכיצירתהאחרשלהתרבותית

העבריתהאוניברסיטהכורלא",

 . 1998כירושלים,

שזימןכפגישהסופריםוכריראו . 26

 . 4עמ'לעיל, 1הערההממשלה,ראש

שליהןההדגשות . 5עמ'שם, . 27

 .)ש"כ(

עמדותיהאתויביעוידהעליוזמנוהן ...לממשלהשיינותתהיינההיצירות
שופרהאלאיהיוולאהממשלה,מןשנרםאתיקבלוהסופריםהרשמיות.

שיכולביטוימכליהופכתהללו,הדבריםברוחהספרות,דברה.ועושי
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 . 22עמ'שם, . 28 ~
C: ,.... 
r-ההשתקהלתהליךמרתקתדוגמה . 29 ר

הימיםכאותםשהוצגוקולותשל ~

ולהתערבותוהרשמינשיחכפוגעים ~
י=

הזהכתהליךכן-גוריוןשלהפעילה

הסופרתעםשנערךמהריאיוןעולה

"אנשיםספרהצאתעםהנדליהודית

חרשהכמהרודההם"אחרים

"הספריוסף,נר(יצחקומעודכנת

עםריאיוןצנזורה:עכרשליהראשון

אחרונות,יריעותהנדל",יהודית

מלחמתשלכעיצומה .) 2/6/2000

אתנ"מולר"הנדלפרסמההשחרור

המעמידהם",אחרים"אנשיםסיפורה

הצבריםצה"לחייליאתלאכמרכזו

הפליטים,אתדווקאאלאוהאמיצים,

מהאנייהרדתםשעםהגח"ל,חיילי

וכךהלוחמת.לחזיתהיישרנשלחו

ככתבתאז"עכרתיהנדל:מספרת

נן·גוריוןעכראחרויום ] ... (נכנסת,

הוא .אותיוראהשלוהפמליהעם

אפילו,חינהשלחיוךחייך,נעצר,

לךאיןאכל,מאר,יפה'סיפורואמר:

זיהה,נן·גוריוןלכתוב?'"מהעלכנר

מזיקרכיבהנדלשלכסיפורהכנראה,

עללהעירצורךוחשהשליט,לנרטיב

לעומתהמאוחר,הקיבוץכהוצאתכך.

התעקשותלאחרמכך:יותרעשוזאת,

לספרה,ההגהותאתהנדלקיבלהרנה

ששינתהצנזורהעכרהספרכיוגילתה

ועשתההסיפוריםשלהמקוריהטוןאת

האידאולוגילקויותרהולמיםאותם

הסיפוריםאתהחזירההנדל .הרשמי

האחרונה,המילהאךהמקורי,למופעם

שאזלהלאחרההוצאה.שלהייתהאז,

קברניטיסירנוהראשונה,ההדפסה

כךשנייה.הדפסהלהוציאההוצאה

השוליים,אנשילהשכחתידנתנו

מזרחים),ושאינם(מזרחיםהאחרים

הנרטיבאתתאמהלאשיצירתם

הרשמי.

מובהקביטוילירינאההחררה . 30

חדשותשהשתנתההקליטה,כמדיניות

עלייהגישות:שתיניןונעהלנקרים

מנוקרתעלייהאו ,מיוןללאהמונית

ומיונים.הגבלותשלכסדהנתונה

המיישרתמגויסת,לספרותמחדליה,עלולערערהחברהבפנימראהלהציב

שלולעיצובולניכוסוהדרןכמדומה,נסללה,הזהבאופןהשלטון.עםקו

הסיכוםבדבריאמנםהלאומיים.הצרכיםעל·פיהגדולההעלייהסיפור

"יאמרולצנזורה:לעריכהבאשריבנאלישהציעההצעהאתבן-גוריוןדחה

שלאמשהויפלוטלפעמיםואםבלבבו.אלוהיםישיםאשראתהסופר
שהםדבריםישנילנובריהניסוחמאופןנבראבל 2sרע".אין _נזין

 29בחשבון.זאתייקחושהסופריםוכדאינזין,שאינםוישבעיניונזין

הסיפור?אתיספרמיהיאהדבריםבבסיסשעומדתהיסודשאלתכ,ןאם

לסיפורתינתןדמותמהוכמובן,מי?שלקולותושמע?מישלגרסתו
שלמעמדואתמקבעהממשלה,ראששלבחסותוהזה,הדיוןהעלייה.
נרטיביםשלחדירהלמנועומנסההגמוני,כנרטיבהרשמיהציוניהנרטיב

החברתי·תרבותילמבנהדיוקליתראוזה,למהלךאחרים.אפשריים

הספרותיתהיצירהעלרבההשפעהשנראה,נפיתהיה,כזה,מהלןשאפשר

המדינה.שלהראשוןבעשור

דיוןלאומית:משימההייתההסופריםלכינוסהרשמיתההנמקהאמנם,

מתחתברם,ה"ננונים".הערכיםפיעלהאומהדמותוגיבושעיצובעל
אתהמסבירהיותר,עמוקהאחרת,סיבההסתתרההרשמילמעטה

אתבמהירותלננסלווגרמההממשלהבראששאחזההגדולההבהילות

ככלוחרדה.חששפשוטה:הייתההזווהסיבההרוח.אנשיאותםכל

מדינתאוכלוסייתתורכבשמהםהעיקרייםהעולים""מאגרינישהתברר
השונימפניהחרדהגברהכןואפריקה,אסיהמארצותיבואוישראל

היישוב),מוותיקירביםזאתשראונפיהתרבות,חוסרמפני(אוהתרבותי,

האליטה 30המקומית.התרבותיתהזהותעלה"הרסנית"השפעתוומפני

יוםמדילארץשהגיעוהזריםהעוליםהמוניידיעלמאוימתהרגישה
יהיההיוםייעשהשלא"מהדינבורג:ב'פרופ'זאתלבטאוהיטיבביומו,

להשתנות.עלולהבארץהעםשלדמותוכלאי·אפשרות.שלבגדרנברמחר

בנמותפחותיםיהיו'הקולטים'שנהבעודוהולנת.משחניתהיאני
 31נוח".גםלהםיהיהולאמהנקלטים

ג

הספרותית,בזירהלדיוןעלתההגדולההעלייהסיפורשלהייצוגשאלת
הגיבתחילהאונמני.ועזריאלשמירמשהביןשהתנהלברינותלראשונה,

במילים:מעברהסיפורישללהופעתםהקוראיםשללציפייהשמירמשה
הסיפוראתאפוא:ייאמרהמעברה,עלהסיפורהיכןהשואלים"לאלה

 32לראשונה".שמואתלכתובעכשיווהלומדבמעברההגדלהנעריכתובהזה

אונמניעזריאלהמבקרהדבריםעלהגיבהזה,הפרסוםלאחרמחודשפחות

מןנבר 33המשמר".ב"עלשהופיעהמתהווים"החיים"בשםבמאמרו

58 



ובפרטהדומן,לדבריו,שמיד.שהציגמזוהפוכהגישתוכימתבדרהכותרת

תוךהמציאותאתלשקףצדיךהסוציאליסטי,הראליזםבפיוהקרויהזרם
אתלמלאהספרותצריכהלהשקפתולשנותה.לפעולואףהתהוותה,כדי

אנשים"."גורלותולעיצובהמציאותעללהשפעהדב-עצמהככליייעודה

מפורטים:דבריםמוסיףהואולענייננו,

אםהמתהווה.כלפיככוונה-הסימאוןזה-מכול"והמשונה

'הנעריכתובהמעברהעלהרומןאתכיוקובע,באצעירפרוזאיקן

אפשרלראשונה',שמואתלכתובעכשיווהלומדבמעברההגדל

אידאולוגיהכאןשישודאיאך ] ... [נאהאמרהמשוםבכךויש

המחזקתרוחויפיחמקנותשלאידאולוגיההעיקר,מןמוטעית

הריאקציהשלהרעיוניותהפוזיציותאתאובייקטיביבאופן

מבעיותספרותנואתלהרחיק-שלהמטעמים-שמעוניינת

המציאות".

התובעתהפועליםלתנועת"זדהשמיד:שמציעהביוגרפיתהגישהלטעמו,
התנגדותאינההסוציאליסטילראליזםההתנגדות ] ... [אידאיות.מסרפדיה

פוליטית".משמעותבתוכהצופנתהיא-מסוימתספרותיתלאסכולה
האחדהקולשללהבשלתולהמתיןשמיד,שמציעהדמוקרטי-ליברליהאקט
החורגכאיוםאוכמנישלבעיניואפואמתפרשסיפורו,אתלספרלוולהניח

עלהאחדשלהכתיבהפעולתבעצםשכןהספרותית,לזירהמעבדהרבה
כחתירההנתפסמעשהכסובייקט,העצמאיקיומואתמכונןהואעצמו

(הפוליטיים).יסודותיואתלערערוכניסיון(השליט)הנכוןהקולנגד

והראיההאחרון.הראשון,בשלבלפחותניצח,לאוכמנישמידביןבוויכוח

בשנותשכתבווהקליטה"העלייה"ספרותשלהיחסיהשגשוג-
מבטמנקודתהסיפוראתעיצבואלההקולטים.נציגיהחמישים

אלהזוה"חדיגה"העלייהאתלהטמיעהניסיוןשעיקרהאידאולוגית,
העליותבשרשרתנוספתלחולייהאותהולהפוךהציוני,הנרטיבתוך

עלילתיתתבניתעלמבוססהזהבניסוחהסיפורלפיכ,ןלה.שקדמו
מאפייניםבעליפרימיטיבית,חברהכניצוליהעוליםאתהמציגה

החדשהבחברהמחדשלהתחנןהחייביםסטראוטיפיים,אוריינטליים
בה.הנהוגותלנודמותבהתאםולהשתנותוהמתקדמת

 ~שלהירודהאיכותוהיההרשמיהנימוק
י=

 3ואינויצרנישאינוהאנושיהחומד
s::: 

 ~ומקדיםזקנים(נכים,מתפקד

הדבריםהיודנהובמידהסוציאליים)

לחושניתןכאןגםאכלנכונים,הללו

השונילמראההנחתאישלבביטויים

החברהעלשאייםהתרבותי-חברתי

צודידוןמצייןלדוגמהכך .בישראל

העלייהעלחלוהסלקציה"חוקיכי

דנהבקפדנותיושמואךהארצות,מכל

העלייהעלמיוחדכאופןוהשפיעו

נמוכיםלציוניםשזכותפוצותמשתי

זולארץ:העליותבהיררכייתבמיוחד

צוד'ידוןדאו .פרס"שלוזומדוקושל

חנההאסלאם",מארצות"העלייה

העשור(עורכים),צמרתוצבייבלונקה

ירושליםתש"ח-תשי"ח,הראשון:

 . 76עמ' , 1997

 . 7עמ'שם, . 31

עלוהביקורת"הדומןשמיד,משה . 32

הדברים . 27/8/1953משא,הדומן",

הבעדשמיד,משהבקובץשובכונסו

עמ' , 1989תל-אביברביד,והנגד,

261-259 . 

החיים"כשםארגמני,עזדיאל . 33

 . 9/9/1953המשמר,עלהמתהווים",

טענתואתמאשרריםהקולטים,נציגיהללובשניםשכתבוהמעבדהסיפורי

לעיל. 17העדה . 34האחדייצוגמשימתכיהפוסט-קולוניאלי,החוקר 34ג'אנמוחמ,דעבדולשל

אינוכוחשלבעמדהשמצוישמימשוםזאת,אפשרית.בלתימשימההיא

האידאולוגיהואתהיסודהנחותאתהערכים,אתמאחוריולהניחיכול
הואלעשותיכולשהואמהכללפיכן,זהותו.מתגבשתמהםתרבותו,של

וכןתרבותו,שלהמנטלייםהמבניםאתהטקסטבאמצעותולשמדלשוב

כדימעגלי,באופןוזאת,עצמו,שלונגטיביכשיקוףהאחדאתלהבנות
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שלמהשלספרואמנם,לו,קדם . 36

בהריםחדשים"אנשיםשוודץ-שבא,

אולםלעיל), 6(העדההגבוהים",

שלספדוזבהלההחמהההתקבלות

בתודעהאותוהציבהברטוב

הראשון'המעבדהבספרהספרותית

בדומאן,הדיברבאחטין,מיכאיל . 37

המאוחד,והקיבוץהפועליםספריית

 . 59עמ' , 1989תל-אביב

לעיל. 11הערה . 38

 . 66עמ'לעיל, 37העדה . 39

שלו.והתרבותיתהאידאולוגיתהמוסרית,העליונותאתולאשרלשוב
ספרודעתי,לעניותהיא,ג'אנמוחמדשלטענתולתקפותמובהקתדוגמה
 ,) 1954 (לאחד"כנפיים"ששברטובשל

אותוקיבלושבהוהדרך 35

נ"ספראונמניאותוהכתירהספרשלהופעתולאחרמידהקוראים:

והממס,דהקהלמצדחמהלהתקבלותזנההספר 36הראשון.המעברה"

ציוני,אופיבעלילטקסטיםמסורתיבאופןשהוענקאוסישקין,בפרסזנה

ב"הבימה".והוצגהומחזתורגם,ואף

שהיהמשוםגםאבלהסיפוריות,מאיכויותיוגםנבעההספרשלהצלחתו
התקופה.שלהאחידההאידאולוגיתהלשוןשלבעיצובהחשובחלקלו

הלשון.שלהצנטריפטלייםלנוחותביטויהיאהאחידההלשוןבאחטין,לפי
 ] ... [עולםהשקפתבתורלשוןאידאולוגית,מבחינה"ספוגהלשוןזוהי

האידאולוגיים.החייםתחומיבכלההדדיתההבנהמרבאתהמבטיחה

וצנטרליזציהאחדותשלמוחשייםנוחותמבטאתאחידהלשוןלפינך
תהליכיעםבל-תינתקבזיקההזורמיםנוחותהאידאולוגי,המילוליבתחום

(וכמוהומתארבאחטין 37והתרבותית".המדיניתהחברתית,הצנטרליזציה

התהליכיםלבין-הלשון-הביטוינוחביןהאמיץהקשראתסעיד),

יוצרתוגםהעולם,אתמבטאתהלשוןוהפוליטיים.התרבותייםהחברתיים,
בן-גוריוןשהטילהמשימהמיטשטשים.ביניהםהגבולותמהרהועדאותו,

מוצאתהאחידה,הלשוןבאמצעותהעוליםסיפוראתלעצבהסופרים,על
זנה.להובהתקבלותברטוב,שלבספרוביטויהאת

"המעברה"בלסשלמספרועולההאחידה"ל"לשוןלגמריאחריחס
) 1964 (, 

המבנהלעומתהעולים.מןנציגשנתבהראשוןהרומןשהוא 38

המרכזלניווןהלשוןאתהמושךלאחד",כנפיים"שששלהצנטריפטלי

נגדהחותרתצנטריפוגליתלשוןאחר,קול"המעברה"מציבהאידאולוגי,
שלהשיחבתוךאחרנרטיבשל"השתלתו"אתשאפשרהלשוןהמרכז;

הרשמי.הנרטיבשלהיסודהנחותעלשערערהתקופה,

דיאלוגיתתגובהמהווהבלסשלספרולטעון,מבקשתאניכךלמעשה,
ביטוילידיבאשהואנפיהרשמי,הנרטיבעלפרודיתולעתיםמפרקת
מדובר,-הייצוגשאלת-כאןהנדונהמהבחינהברטוב.שלבטקסט
התייחסותמתוךננתבבלסשלספרופרדיגמטיים.טקסטיםבשניאפוא,

שבוהנושאלבין"הדיבר"ביןניטועןבאחטיןהזר"."תודעתאלדרוכה
כךנושא.אותואודותזרים"דינרים"שלסביבהתמידקיימתעוסקהוא

בדברים,טעון"מוערך","מרובת","מדובר",נברתמידהואמושאשכל
גומליןביחסימצוי"הדיברקודם:עליונאמרושנברלא,אומוסכמים

 39דיאלוגי"·מתחרוויתסביבהבתוך

טקסטיםששניהעובדהשבעצםכ,ךאםמניחה,אניבאחטיןבעקבות

נושאאותוועלאחת,ונו'חברתיתתרבותית,לשונית,בסביבהנכתבים

ltO 



 ~מערכתאותהשלבדומיננטיותהכרהמבליעיםהםמציאות,פיסתו/או
i'= 

 ... 3יוצרזהדברשונה.באופןאליהמתייחסמהםאחדשכללמרותערכית,
 ~הקשראותועלקודםנאמרושכברהדבריםכלאתהמניחדיאלוגשלסוג

המדינהבשנותהעלייהקליטתמציאותעלשלנו:במקרההתייחסות.

תקשורתשלכסוגבדיאלוגמדובראיןלהדגיש,צריךזאת,עםהראשונות.

הלשוןשלהדיאלוגייםהכוחותשבובמאבק,אלאהסכמה,המבטאת

להתמקםהמועניםקבוצותכלשלבניסיוןאקטיביבאופןמשתתפים

 HirschkopKen, "AResponse . 40 4סתרבותם.שלוהפוליטיתהחברתיתבמפה

," to the Forum on Mikhail Bakhtin 

התקופהמרוחמושפעלהיותשלאהיהיכוללאראשון,שכתבברטוב,
הקליטה,במדיניותהזמן,שלבעיתונותהסופרים,במפגששהשתקפה

גםסדק.לכלשחלחלווהסטראוטיפיםהקדומותהדעותבמערךגםכמו
יכוללאמהןקדומות,דעותרוויתבסביבהפעלעשור,לאחרשכתבבלס,

כנפיים"ששלרומניםלהלןשייערךה"דיאלוגי"הניתוחלהתעלם.היה
שבתוכההכוחניתהחברתיתהסביבהאתלתארמבקשו"המעברה"לאחד"
התרבותיתבמערכתהדיוןאתלדעתי,להעשיר,ויכולהטקסטים,נכתבו

מחשיבותןלהפחיתכדיכמובן,בו,איןהאמורה.בתקופהבישראלשנוצרה

הללו.הרומניםלשנישניתנואחריםמסוגיםפרשנויותשל

G. S. Morson (ed.), Bakhtin: 

Essays and Dia/ogues on His 

W"rk, Chicago and London 1986, 

PP· 75 

הראשון,מקבילים:עלילהקווישניבתיאורפותחלאחד"כנפיים"שש
נטושהערביתבשכונההמתיישביםשוניםממקומותעוליםשלסיפורם

אהובהאתשאיבדהצעירהצבריתרקפת,שלסיפורהוהשני,בירושלים,

בביתמורהולהיותבמקוםלהישארומחליטההשכונה,כיבושעלבקרב
רקפתכאשרלאט,לאטלהיקשרמתחיליםהעלילהקווישניהספר.
העוליםמתואריםהסיפורבתחילתהקהילה.בחיימרכזינדבןלהיותהופכת
קשרים,ביניהםלהיווצרמתחיליםמכןלאחרלזה,זהומנוכריםכזרים

גליק.הזוגלבנילסייעמתגייסתכולההשכונהכאשרלשיאםהמגיעים
רישיוןמקבלשאינואופההואגליקומרמתקדם,בהיריוןגליקהגברת

פעולה,לכללהשכונהאנשיאתמעורריםוסבלםסיפורםמאפייה.לפתוח
ההפגנהרקפת.עומדתכשבראשםהרשויותנגדלהפגנהיוצאיםוהם

אןמהמפגינים,אחדיםשלובמעצרהמשטרהעםבהיתקלותמסתיימת

רקפת,שלומכרבכירפקידאלוני,למשטרהמתקשרספורותשעותלאחר

כולם.אתומשחרר

יולדת,גליקגברתתקלות:בלאסיומהאלהעלילהמשתלשלתמכאן
להשתתףהכנסתבביתמתכנסיםוהגבריםלחגיגהמתארגנתהשכונה

הזהבשםהבחירהעלרקפת.הואשנבחרהשםהתינוקת.שםבקריאת
זהכלתישאשלאכלום,בוייזכרשלאאחר.חדש,"שםזהוהאב:אומר
לעיל, 8הערהלאח,רכנפייםשש . 41הטוב.קצואלמגיעוהרומןהעלילה,מסתיימתכן 41כתפיה".על

 . 255עמ'

אנשיםשבוגאולה,שלכסיפורהקליטהסיפוראתכן,אםמבנה,ברטוב
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ממנה.חלקולהיותהישראליתבחברהלהשתלבלומדיםקשהעברבעלי

יהיהאדם"אבקלפיההבן-גוריוניתהאמירהאתרבהבמידהמממשהוא

שלמערב-רבוהפיכתההשכונהשלההתארגנותתהליךזאת,עםלעם".

מתאפשרלזה,זהערביםשאנשיהלקהילהלביתו,אישהעושיםעולים
העמדתהבעקבותהצבר.התגלמותהיאשדמותהלרקפת,הודותבעיקר
חסרילילדיםהעוליםנדמיםבה,תלוייםשהכולכמיהיצירה,במרכז
וידאלמהעולים,אחדעצמאית.קהילהלכונןכדילסיועהנזקקיםישע,

עליו:ומתרעםבדברחשהבולגרי,

של'הןההדגשות . 190עמ'שם, . 42

 ,)ש"נ(

 ...המורה! ...כך!מגמגםהזמן,כללךמהאנימביןעכשיו"כבר
צריכים.לאאנחנוזה ...תבכה!בשבילנושבדמעות ...פילנתרופיה!

כךלא ...יכולים?לאדברשוםכברחמורים?-מהואנחנו

לבד.רקאנחנו.צריכיםללכתטובארישקלינגר!לבד

פולניהאתבולגריה,אתלכאן?באנואנחנומהבשביל .כולםו

ולא .שלנוהארץשזהבשבילמה?בשבילעזבנו,

 42 • "ךבדלונליבשבוכלישםיכיךצ

בשבילנוש"בדמעותבמורההצורןמןהגבריעלבונואתמבטאוידאל

האנשיםשלעליבותםעלהבושהתחושתגםמתבררתמדבריואבלתבכה",

שנטבעההאפסותעלהעדר,אתשינהיגבמישהוגדולכהצורןלהםשיש

הטביעהואשרערןכפחותיאותםהציגהאשרהארץ,עםבמגעםבהם

להכירמהםדורשהואהמשימה.אתלבצעביכולתםאמוןחוסרבהם

"הארץשזומשוםהמקוםבניעםלשוויוןזכותםעלולעמודביכולתם
רובשלבלחצוהמספר.לאובוודאיכמוהו,חשיםהכוללאאולםשלנו".

שכןנחיצותה,אתמאשרהסיפורוסיוםלמשימה,רקפתמצטרפתהקהל
הרצוי.פתרונםלידימגיעיםהיולאוהדבריםאלונימתערבהיהלאבלעדיה
העוליםגורלאתלעצבכדיהאידאולוגי-ציוניבשיחכאןמשתמשברטוב
התחייה,שלהמטפוריקהעומדתהזההשיחבמרכזמשלנו".ל"אחדולהפכם
הוא-גליקהזוגשלוהלידהההיריוןתהליך-העלילהגרעיןכאשר

לקהילה.בודדיםמפרטיםהעוליםאתוההופךהשכונהאתהמאחדהדבק
שמשמעותובטקסטוב":ב"סוףשמסתיימתעולהעלילההיאהעלילה

כסמל.הצבריתהתינוקתמשמשתבוהחדשה,בחברההשתלבות

שאצלבעודלחלוטין.הפוךבאופןאןהלידה,במוטיבמשתמשבלסגם
הכולטוב"סוףעלומעידהספרשלבסיומוהלידהאירועמופיעברטוב
זרעאתבחובווצופןהספרבראשיתהאירועמובאשכאןהריטוב",

לה,נקראעבריושםטובבמזלבריאהתינוקתנולדהשםאםהפורענות.

להתאחדלכולםגרמההצפויההלידהשםואםמת.הוולדנולדשכאןהרי

התינוקלידתשכאןהרידבר,שלבסופושהצליחהצודקת,להפגנהולצאת

חוסרמתגלהשבהאלימה,לאספהומובילההמעברהאתמתסיסההמת

המניעהמרכזיהגרעיןמשותפת.מטרהסביבלהתלכדהאנשיםשלהיכולת

lt2 



 ::r 8בהמדוברואיןבמוות,אלאבתחייה,קשוראינוב"המעברה"העלילהאת
 iכללית.נכאיםבאווירתאלאהתינוקשלבמותו"רק"

~ 
ולפיכןהבוציים,השביליםדרךלעבוריכוללאלמעברההמוזעקהאמבולנס

כאילומתוארכולוהאירועאלונקה.באמצעותהיולדתאתלהובילנאלצים
כשחזרו ] ... [הנדוןרצפתעלוהעמידההאלונקהאתפתח"יוסףלוויה:היה

יוהםהלעיניו.נגלוופניהלאחורראשהצנחהאלונקהעלוהשכיבות
פעורופיהלחצאיךעצומותעיניהמת,כפניחיוורים

רבהלהקהתרושההאלונקה"מאחוריובהמשך: . 11רווחהל

רשתישאול .השארבסנפהצובקלכו 'תוצובק-תוצובק
ראשוהפןנתקצרה.ונשימתוגופואתשטפהזיעהלאלונקה.בסמוךצלע

עברה]השיירה ... [יירהשהקצהמיםשנהיללותאתשמעו
עמ'לעיל, 11הערה"המעברה", . 43 43.11האפלהלתוךוהפליגהפניועל

 .)ש"נ(שליהןההרגשות . 17

נודעבטרםעודזה,בשלבכברהאירועעלמשתלטתהמוותאווירת

מזעזעהקשהוהמקרהבהמש,ךרקנמסרתזועובדהמת.נולדשהתינוק

ואילן.מכאןשיתרחשולאירועיםקטליזטורומהווההמעברהכלאת

מהווהטראומטי,כאירועומשמרעוהרומן,בפתיחתמוטיבבאותוהשימוש

התחייהמטפוריקתהשליט.הסיפורשליסודותיותחתברורהחתירה

נדחיתלאחד"כנפייםב"ששהציוניהנרטיבאתהמעצבתוההתחדשות
נדמהמכאןואכן,אחר.נרטיבבמקומהלהציבמבקשובלסהסף,על

אתמאחדאמנםהתינוקשלמותוברטוב.שללזהסימטריכהיפוךהרומן

התת-הכוחותאתחושףזהרגעיאיחודדווקאאןלשעה,המעברה

פעולה.ושיתוףקהילהכאןליצורהניסיוןתחתהחותריםקרקעיים

אספה,לקייםהמעברהצעירימחליטיםהראשוניתהרגשותסערתלאחר

דומהלהתארגן.לרצונםשותפיםהמקוםתושביכלכילהפתעתםומגלים

שלו,העלילהבמבנהברטובהשתמששבהלהפגנההדמעיןזהוכי
אןלהישגים.להגיעושסופהוכוח,אחדותהפגנתאלאשאינההתאגדות

האמיתיתהמציאותפנימולניצביםואנוזו,תחושהמתפוגגתמהרהעד

בטרםעודהאספהמקוםאלהשוטריםמגיעיםזובמציאותהמעברה.של

עומדתזותמונההתפרעות.שלכוונהכלעלגלויאיוםומהוויםהחלה,

רקהשוטריםמוזעקיםשםלאחד",כנפייםב"ששלמתוארחדבניגוד
ביישניבאופןנפתחתברטובאצלההפגנהאחר.ומנהגםרבזמןלאחר

אסור,ומהמותרמהלהםברורשלאכמינוהגיםהאנשיםומהוסס,
לביןהמפגיניםנציגיביןהדיאלוגלהם.לאלתחוםחדרושמאוכחרדים

מגיעהכברהמשטרהוכאשרומנומס,נינוחבאופןמתנהלהעירייהפקיד
בעלילה:מפתיעהתפניתמתרחשתלמקום

המשטרה.הופיעה"ולפתע

שלובגבוהמהודר,הפקירבגבושוטר,עמדובפתחנפתחההדלת
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נשתפללפתע,נתפוררוהקולהדלתנפתחהאחרים.שוטריםזה

עלבעומריםוכלההראשונהבשורההחלגלים-גלים,ורע.ך

 1 ... [כברה.שתיקהנפלההמדרגות.

עלוהצביעשבגבוהאישאלהפקיראמרשלהם!'המנהיגה'זו

משטרה.סמל-כולונתגלהעכשיורקפת.

הרי-בצחוקפרצהרקפתלקראתה.וצעדהסמל.קרא'רקפת!'

מסורבל,גוףאותוהגוף,סמל-המרגמות!בנצי,מעניינת:פגישהלך

-שוניםהמדיםרק ] ... [אדומיםתפוחיים,פניםאותםהפנים

'ג'נרלי'.ביתבמחסניהבריטיתהמשטרהאחריהשהשאירהאלה,

בבית-קפה.באקראינפגשוכאילואמרה,בנצי','שלום,

פגשה.במקום-של-טומאהכאילואמר,כאן?'עושהאת'מה

בשלה.המשיכהבמשטרה?'-'אתה

'את-לשלו.וחזרבנימת-הצטדקותהשיבלעשות?''מה

 4411lקומוניסטית?

שבסופהזו,נינוחהרעיםשיחתההפגנה,מהומתבלבלה,נמשכתוכך

כפיבהפגנהולטפלהישנהמהיכרותםלהתעלםחברהאתרקפתמבקשת

הקטנהבישראלשהלא-הזהישראליכךהכלהאירועעליו.שמוטל
לחלוטין,כמובן,נעדר,-בצבאיחדהיווכולםכולם,אתמכיריםכולם

הרגעלמןבולטתהמשטרהשלהמאיימתהנוכחותכאן,מ"המעברה".

ובהיסוסידידותיותבפניםלפגושסיכויכלאיןכימובןומאליוהראשון,

מעצרים.לבצעכלשהו

עצורייושביםכאשרבלס.ידיעלמפורקהפלאי""המפגשמוטיבגם
מעיראקחברלהפתעתוופוגשרשתי,שאוללבקרםיוצאבכלא,ההפגנה
שאול"דאגה"אלהחבר:לומבטיחקצרהשיחהלאחרכשוטר.כאןהמשרת

שחרורםעם 45לך".מבטיחאנילמענם,הכל"נעשהידידו,שכםעלוטופחעמ'לעיל, 11העדה"המעבדה", . 45

מסתבראךלהם,עזראכןהאישאםשאולמבררהעצורים,מןכמהשל . 75

שיעשהליהבטיחכךכל"והואדבר:למענםעשהלאכילאכזבתו,לו,
תחתאפוא,וחותר,שבבלס 46llאדם!בניאמוןותןלךלמענכם!הכול . 137עמ'שם, . 46

ישראלכלאחווה,קיימתלפיוהרשמי,הנרטיבאתהמרכיבותהפונקציות

מתנהלתאינהב"המעברה"האספהגםבסדר".יהיהו"הכוללזה,זהערבים
בידם,ברזלמוטותפורעים,כמהמתפרציםדברשלובסופומנוחות,מיעל

עלולעוטלמהומהלהצטרףלשוטריםהאותזהרבתי.מהומהומחוללים
מוכיםאנשיםומידרדר:המצבהולךואילךומכאןשלופות,באלותהקהל

המעצר.ביתאלומובאיםהמשטרהבידינעצריםואחדיםונפצעים,

אלאהמעצר,תאאלהמרכזייםהגיבוריםאתמשלחברטובגםאכן,
שעותנוקפותלאדאוס·אכס·מכינה:בחינתמהיר,פתרוןנמצאשכאן

שחרוראתומסדרהמשטרהלתחנתמתקשרהבכיר,הפקידואלוני,אחדות

אינואףנמצא,לאזהמעידפתרוןהמבוקש.הרישיוןמתןואתהעצורים

,.,. 



ותיקיה,אתשאוהבתהזוהארץבתוךבלס.שלבספרולהימצא,יכול
העציריםנשאריםלפיכךלזרים.מקוםבעצםאיןשלומה,לאנשישערבה
הבירוקרטייםההליכיםבתוםרקומשתחרריםאחדים,ימיםבמשךבמעצר

חיצוניביטוירקהםבההפועליםוהכוחותההפגנהזה.במצבהנהוגים
ולהסתתלמהומההמעברה.שלהשטחלפנימתחתהרוחשיםלכוחות
למעןלפעולהאמורהמעברה,מנהלמאשראחרלאאחראיהאנשים
שמונההוותיקים,משכבתאשכנזי,הואהמנהללרווחתם.ולסייעהתושבים

רקפת.שללהתנהגותהגמורבניגודעומדתוהתנהגותוהרשויות,בידי

ואילוהממרכזת,הצנטריפטלית,מהעלילהחלקמאח,דגורםהיארקפת

לכוחותנוסףביטויומפרי,דמפצלגורםהואבלסשלברומןהמעברהמנהל

הואא-אנושית,כדמותמוצגהמנהלברומן.הפועליםהצנטריפוגליים

שתורםמהפרטי;שםנטולתממש,שלפניםנטולתכיישותברומןנוכח

בחוטיםהמושכתערטילאיתדמותמעיןזוהידמותו.שללדמוניזציה
אתמסמלתזודמותושנאות.תככיםמהומות,בהויוצרתבמעברה

לחלוטיןהאדישהוהשם,הפניםחסרתהבירוקרטיתהממסדיתהמערכת
להישאר-שלהטובתהאתרקוהמבקשתולקשייו,המהגרשללגורלו

ממנעמיו.וליהנותבשלטון
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ברובדגםביטוילידיבאהל"הגמוני"המשיבכ"אחר"בלסשלתגובתו
בקצרהבאןמוצגזהחשובנושא . 47יידיש,דוברותהדמויותכינטעןברטובשאצלבעוד 47הספך.שלהלשוני

מיצוי.לירימגיעואינופותחבלסשלשהרומןהריאחת,יידיתמילהשםמופיעהואיןכמעטאך

וביטוייםמיליםלעברית.המשועתקבערביתבמשפטהצהרתיבאופן

משוםבכךישהספר.לאורךנוספותפעמיםמופיעיםבערביתשונים

עלבכךמצהירהמובלעהמחברשבאחרות:השוניעלגאהעמידה

חברתית-מעמדיתהשתייכותגםלהיות(שהפכההעדתיתהשתייכותו

באמצעותאותהמסתירואינותקופה)מאותההחלהישראליבהקשר

להצגהמענהמשוםגםבכךישהרוב.לשוןהעברית,בלשוןהשימוש

מדברותהדמויותשכלבעודברטוב.שלבספרוהמרוקנידמותשלהנלעגת

המדגישהמשובשת,לשוןלבדוהמרוקניהיהודימדברונאה,צחהעברית

מרוקו.יוצאיאתהמאפיינתבסמ"ךשי"ןהאותחילופיאתושובשוב

שלהלשוניתהאותנטיותהיכן(שכןהלשוןשלאותנטיותאינההתוצאה

והצגתההעדותמשארבידולהאחת,עדהשלהדרהאלאהדמויות?)שאר

דברשלושבסופושם,נטולהואהמרוקנישהסיידהעובדהמגוחך.באור
האופןאתומחזקתמעצימהרקויור,דהארץבקשייעומדאינוהוא

מבקשאינובלסנציגה.שהואהעדהמוצגתשבווהסטראוטיפיהנלעג

שלעיןמראיתבאמצעותהוליצורההגמוניתהלשוןמאחורילהסתתר

הרצוןואתאחדותו,אתומדגישמהכללעצמואתמבדילאלאשייכות,
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 : 1991ב"עמושנערךבריאיוןאמרוכךזו.אחרותאףעלכשווהלהתקבל

כלערכי",יהודי"אניתורן,אורלי , 48

 . 83עמ' , 15/3/1991העיר,

למרותהערבית,ולשפהלמוצאיהתכחשתילאפעםאף"אני

חלקתמידהייתההערביתהזהותצרפתית.גםהייתהשהשכלתי

הזהותאתעצמועלשקיבלערביאניאומר:ואניאמרתיממני.

ואניעובדהזו .אחרערבימכלערביפחותלאואניהישראלית,

עושהאניאזנחות,זהשערביהיא,התפיסהאםבה.מתביישלא

יהודיםשישכמוערבים,יהודיםישאבלפרובוקציה.מתוךזהאת

 48לא?"ויהודיערבילהיותיכולנוצרילמהאזצרפתים,

בפניאותםשייצגועדלבחורלהתאח,דהמעברהתושבישלניסיונותיהם
בתוהו.עוליםמתוכם,שיבואמעברהמנחלשללמינויולפעולואףהשלטון

מגיעיםאינםאךאלח,מטרותלהשיגהגיבוריםפועליםכולוהסיפורלאורך
בביתהמרכזיותהדמויותמןאחדותיושבותהרומןבסיוםתוצאה.לשום

חשיש:שלסיגריותמעשנותמחןכמההקפה,

עמ'לעיל, 11הערה"המעברה", . 49

203 , 

עשןהתחילהקהוהביתשבחללהדחוסהסיגריותעשן"בתוך

היושבים,לראשימעלריחףהואבעצלתיים.חותרהחוורוורההזיות

כהעלםהדחוסה,השכבהבתוךנעלםולבסוףלצדדים,השתפך

ריחיוסף.שלאפואלבאחריףריחהאשליה.בחיקהמציאות

 49להמולה".והקשיבעיניואתעצםהוא •כבד

העלילתילמהלךמוחלטבניגודעומדוהחידלון,העשןאפוףהחזוי,הסיום

להיטמעותהדמויותאתשהובילאחרים,קולטיםוסופריםברטובשהציעו

מאותתיםאחרים,סופריםוכמוחובלס,ולגאולה.הישראליתבחברה
מןהעוליםאתלהובילחיהשאמורחציוניהמהלךכישלוןעללמעשה
במקוםבחברה.מחדשההשתלבותלשלבההיתוך),(כורהלימינליהשלב

מוצא.וללאלבין,ביןשלבמצבהסף,עלהעוליםנותריםזאת

שניזהמולזהכן,אםניצבים,כאןהמתקייםהתרבותי·ספרותיבדיאלוג
האתוסשלמשקלוכובדבמלואנתמךהראשוןוסותרים.מתחריםנרטיבים

אשרהפלאיהחולכעוףהיהודיהעםשלהדימוימונחשבבסיסוהלאומי,

קסמומולמחדש.עצמואתויוצרנשרף,בההאשמתוךלתחייהקם

הקולאחר.נרטיבלהציבבלסמבקשחזההפלאיהנרטיבשלועצמתו
ההקשרבתוךאךבעצמו,ובטוחחזקקולזהומהוסס:אינובלסשמשמיע

נדמההמדוברות,בשניםהנכתבותהעבריתוהביקורתהספרותשלהכללי

יידרשומועטה.השליטהנרטיבאתלהדוףויכולתודלשלוהמשיכהשכוח
עצמו'השמרניהממסדמתוךהכוחמרכזיעלומתקפותארוכות,שניםעוד
תודעהשלניצניםויופיעוההגמוניהשלהאדישהיציבותהשתיסדקכדי

תרבותי.ולשונילמגווןפתוחהלהיותהמבקשתכזואחרת,תרבותית

בנגבגוריוןבן-אוניברסיטת
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משענידרור

א

נאדהמדודה,הענייההעברית,"התרכזת

חטאיםעליהלטפולהאבזאהדמעות,

הראשונים?עוונותיהאתלהולהזכיר

אבוא"אבוא,

"הקומונ'סטןשט"נמן,אל'עזר . 1 1שטיינמןא'

(עורך),הושבבנ'מ'ןהעבר'",

'רושל'םמודרנ'זם,שלמאנ'פסט'ם

 . 132עמ' , 2001

 2יחידים",//התגנבותקנזיהושעשלספרולאורשיצאלאחרשבועותכמה

שתמלילבתכנית,הרומן.עלתכניתקול·ישראלשלא/ברשתשודרה

3פרוזה 11העתבכתב 1987במארסאורראהשלה
,
דובריםהשתתפו 11

-הספרותית"//הרפובליקהשמכונהמהשללגמרישוניםממחוזות
איכותאיזוברומןזיהוכולםומתרגמים.ספרותחוקרימשוררים,סופרים,

עורכתהציגהיבין,',ואברהםמירסקינילישלהראייה//מזוויתדומה:

שסיפורספרותיתיצירההוא//הספרבה,מהדובריםשנייםהתכנית

תמיהותבחובוהטומןסיפורהחיצונית,קליפתהאלאאינוהטירונות

והעיתונאיהמשוררולמקום";לזמןמעברשהןהאנושיהמצבעלוהשגות
בתכניםדווקאשעוסקספראינויחידים''"התגנבותכיסבורמוהרעלי

אריאלהספרותחוקרורחמיו";הלבשלובפחדיוביחידאלאחברתיים,

בלשוןאותהוניסחהרומן,אתהמכוננתהזו,הדואליותאתזיהההירשפלד

הוא"אבלאמר,חברתי",רומןהואיחידים'"התגנבותביותר:הסמכותית

מטאפיזי".רומןגםהוא-מזהיותרהרבהגם

רביםלקוראיםהמשותפתברומן,הזוהכמעט·קולקטיביתהקריאה

יחידים""התגנבותאתהביקורתפגשהשבוהאופןאתחושפת 4נוספים,

ורומןחברתירומןרומן,סוגישניבוזיהתההיאאותו):רקלא(ובעצם

מזה".יותר"הרבההריהואכיהמטאפיזי,אתלקרואוהעדיפהמטאפיזי,

עם ,ם'ד'ח'התגנבותקנז,'הושע . 2

 . 1986תל·אב'בעוב,ד

 ,"ם'ד'ח'התגנבותעל"ש'חות . 3

 94-93ואמנות,לספרות'וחוןפרוזה:

 . 65-60עמ' ,) 1987 (

השול"ם"מןמ'רון,דןלמשלראו . 4

הזה,העולםובחזרה",המרכזאל

"בשלושהצמח,ערה ; 14/3/1987

לספרות'וחוןפרוזה:ראש'ם",

 . 30-25עמ' ,) 1988 ( 104-103ואמנות,
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אתהמעדיפההרומנים,שניביןהזוהנורמטיביתההידדכיזציהבאמצעות

הרומניםבאחדזה-פוליטיזציההביקורתביצעההחברתי,פניעלהמטאפיזי

מובהקביטויגםהןהללוהקריאותכאן.שנכתבוביותרהפוליטיים
הדמיוןבתהליךהעבריתהספרותביקורתשלהאקטיביתלהשתתפות

המדומהה"אנחנו"אלשלהלנסיגההומוגנית,אחתישראליתקהילהשל

הדומןאתממציאותהןשבדיו.כלשהומטקסטלהשנשקפיםפעםבכל

ומטאסוציולוגי,מטאמגדדימטאפיזי,יחידשלסיפורליברלי,כנרטיב
הטקסטמןלהעליםכדימאיתנו",אחד"אףבזמןובו"כולנו"שהואיחיד

דקלאמורכבשמהםוהסוציולוגייםהמגדרייםהפיזיים,לרסיסיםזכרכל

"היחיד".גםאלא"האנחנו",

העברית,לספרותשנמצאביותרהפוליטיהקוראאולישק,דגרשוןאפילו

ובעזרתהאדם,שללבטיואתבעיקריחידים"ב"התגנבותלדאותנטה

הפוליטימהמרחבהדומןאתהדיחאקזיסטנציאלית,מאו,דפוליטית ttלשון
נוסחליברלית,אקס-טריטוריהבמעיןאותוומיקםשלו,הישראלי

" 1984 ": 

ועכשיו,כאןאזספרותשקר,גרשון . 5

 . 169עמ' ,! 993תל-אניבביתן,זמורה

תוכנו:עלרבהבמידהאפואמעידיחידים''התגנבותהדומן"שם

הייחודעלוישמרוהיחידיםיתגנבוכיצדהשאלהאתמציגהדומן

אתמעדיפההאוניפורמיאופיהשבגללחברה,בתוךשלהם

הרבים".'

Roland Barthes, S/Z, editions .6 

du seuil, Paris 1970 

כראויהזו,השוטטותגבולות . 7

היאאבלעדיין,נקבעולאלשוטטות,

ליעקבונרים""זיכרוןדרךתעבור

יהושעלא.ב"מולנו"שבתאי,

 .עוזלעמוסשחורה"ו"קופסא

שלו,הפוליטיותאתהזההיפהלדומןלהשיבאנסההבאיםבעמודים

המסתתרהזה,המדומההישראליהסובייקטאתלפוררניסיוןבאמצעות

המגדרייםלשבריוהמטאפיזי","היחידמאחודיכאןשהצגתיבקריאות

הקריאותשבהםבדומןלרגעיםלהקשיבניסיוןבאמצעותוהאתניים,

 6ומתפזדות.מתפוצצותבאות,דולאןשלבלשונוהמאחדות,הלאומיות

סוגישנייחידים"ב"התגנבותהביקורתזיהתהמדועלהביןאנסהכןכמו

המערכיםפענוחהשני.פניעלאחדלהעדיףבחדהומדועדומן,

אותייובילשהבינה,כפיהדומןאתלהנידלביקורתשאפשרוהאידאולוגיים
והתרבותהספרותשלתפישתהביןהגורלילמפגשהדבריםסיוםלקראת
ש"התגנבותמפגשהראליזם,אתתפישתהלבידהמזרחיותאתהעברית
שלו.ומהביטוייםמיוצריובזמןבוהםבוהשונותוהקריאותיחידים"

מאז'ודייםרומניםכמהביןיותרממושכתמשוטטותחלקהםאלהעמודים

הבקבוק,מןהשדיצאכבדשבהןשנים- 7השמוניםבשנותלאודשיצאו

שנים ,' 77שלהמהפךלאחדהשחורים,הפנתריםשלהמדדדיכוילאחד

וניסיון-פרסשמעוןעלעגבניותבכיכרותזרקוצ'חצ'חיםשבהן
ואחד"המזרחיות",אתוכותביםמביניםהםשבוהאופןאחדלהתחקות

הראליסטיהדומןשלמאפייניולביןהזוהמזרחיותתפישתביןהקשר

העברי.
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טירונותבבסיסהחמישים,בשנותמתרחשתיחידים""התגנבותעלילת
הלבתשומתמרבאתבזמנושמשןמהאוקנז,שלהגדולהחידושצה"לי.

חייליםשלכלומרכף·למדים,שלטירונותשזוהיהואהביקורת,של

ספרותיתבבחירהמדוברלכאורה,פגום.שגופםמוגבל,הגופנישכושרם

שלההיסטוריהשלמבטהמנקודתאבלאחרים,שלבסיפורלמדי,נועזת
 sבמסורת,עמוקיםשורשיםלהשישבחירהשזוהיברורהעברית,הספרות

מאזהקנונייםהסופריםשלהאידאולוגיתלעמדהאופייניתבחירהוגם

כןעלעמדוגםהזהברומןהקריאותמרביתכן,עליתר 9המדינה.דור

מיקרוקוסמוסאלאאחרים"של"מקוםבאמתאיננוהזההטירונותשבסיס

גימנסיה,ותלמידימושבותילדיבצוותאשוריםבו 10הישראלית,החברהשל

(לשעבר).אחדחרדיואפילושואהניצולימהמעברות,מזרחים

במהלןלעבורהאלהמהדמויותמבקשתהישראליתשהחברההתהליךגם

אותוכינהשוורץיגאלהיטב.מכירהשלנושהספרותתהליךהואהרומן
 12היהודי".הגוףשלהפיסי"השיקום _גלוזמןומיכאל /111אדם"הנדסת

ביןהניחןחדש'",'אדםשלמודללבנות"ניסיוןלוקראהברלוביץ'יפה
בספרוביאל,דוד 13וחזקה".בריאהנפשבעלוחזקבריאב"גוףהשאר

כן:אותותיארוהיהודים","ארוס

שלהחייםשצורתחיתההציונות,שלהמרכזיותהטענות"אחת

לאומייםחייםושרקגוף,נטולתישותכשלחיתהכגולההיהודים

שלאוגופניותשלחיוניתמידהלהםלהשיבעשוייםבריאים

תפישתעלורקאךהושתתהלאזופוליטיתאידאולוגיהחומריות.

עצמו,היהודיבגוףשינוייםלחוללביקשהאלאכמטפורה,הגוף

פיסישורשתקיעתהיההציונותשלפירושההמיני.בגוףובייחוד

הגוףוהחזרתישראלארץבאדמת(לופטמנשן)האוויר''עםשל

לקדמותו"."

נרטיבייםלמימושיםזואידאולוגיהזכתהלמשל,השנייה,העלייהבספרות
היהודיהופךשבסיומןגופניתהשתנותעלילות-מוצלחיםאםרבים,

פרודיותאוטרגיותאי·השתנותעלילות-כושליםואםחדש,לעברי

בטקסטיםכמוקנז,ו sעורו.אתלהחליףהיהודימצליחלאשבסיומן

מצבםאתמעצבספרותיים),ולא(ספרותייםהללוהמכונניםהציוניים

המטפורהבאמצעותהמיוחלתהטרנספורמציהלפניהטירוניםשלהגופני

נכים,"היובגולה"."היהודישלדמותואתמאודשאפיינההמחלה,של
ועוד",גלמודיםוזקנים,ועורריםאיבריםקטועיעצבים,חולישחפת,חולי
הםפהרואהשאתההחבר'ה"'כל 16המהגרים.עלבן·גוריוןדודכתב

לידיעת,ן"'כולם,ברומן.הטירוניםאחדהדכמולועונהחולים"',אנשים

 17לקוי'''.כושראינוולידים,

 =; ~מסורתישהקנוניתהעבריתלספרות . 8
 ,..אנטי·שלמאודויציבהמפוארת

3 
 !:;אפשרשלהההיסטוריהשאתגיבורים,

הגופניותחולשותיהםכסיפורלכתוב

דנההשפעההמיניים.וכישלונותיהם

לרומניםישהזאתהמסורתגיבושעל

שעיצבועגנון,ש"יושלנדנדי"חשל

כאנטיתזהשלהםהאנטי·גינודיםאת

דאוזהלענייןהחדש.העברילדמות

 ; 23-18עמילעיל, 5העדהשקד,

 " 1880העבריתהסיפורתשקד,וגרשון

הקיבוץוכתפוצה,כארץכ: , 1980

למשל , 1983תל·אנינוכתר,המאוחד

ואונני,עגנון,"גיבורי : 117נעמוד

דונם-וש"ץקמחיאודלוף,אדיאלי

דדךאובדיחלושים,אנשיםהםככולם

הם ] ... ]כארץמקומםאתמצאושלא

יישרתםאתלממשמצליחיםאינם

 ,,יפנו'אשדככלונכשליםהאידוטית

ניןהזיקהעלעמדוכנדדנים . 9

שלוהאידאולוגיתהפואטיתעמדתם

נדנדשלזולניןהמדינה"יידורסופדי

האנטי·גינודיםליהוקלמשל.ועגנון,

עוזשלהמוקדמתהספרותאתאפיין

ביקורתשלכאסטרטגיהיהושע,ושל

זהלענייןהציונית.מהמהפכהואכזבה

 . 32עמילעיל, 5העדהשקד,דאו

קנז,שלהאידאולוגיתהעמדהכבסיס

כמהוגסמהותי,חידושאיןכן,אם

(המתחשלוהפואטיותמהאסטרטגיות

פדודיזציהלמספר,מובלעמחברנין

וכולי)הפלמייחמספרותמוטיביםשל

המדינה,דודשללפואטיקהמשותפות

חיזעהחידנתגוץ,נודיתדאוכךועל

המאוחד,הקיבוץשלמחרת,והנוקד

 83 , 70נעמילמשל , 1983תל·אניכ

1 " 149 . 

בסיסאתמשווההידשפלדאריאל . 10

שלורקדלייפנסיוןכדומןהטירונות

מיוחדאוסףחברתית.מענדהכלדק:

כתוךמרוכזדופן'יוצאישלכמינו

אתהכללמןהיוצאדדךומשקףנועה

"כגמדתהידשפלד,אריאלהכלליי.

 33פוליטיקה,אחרת",ומתחילהזהות

 . 55-48עמי ,) 1990 (

אדם''"הנדסתשוודץ'יגאל . 11
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F ר,ענריתכתרבותהמרחבועיצוב
,-
לחקרעתכתבמכאן:החדשה",י= ,.. 
 16-עמי ,) 2000 (אהעברית,הספרות ~
י=

.22 

"הכמיהה ,וזמןגלמיכאל . 12

ומיניותציונותלהטרוסקסואליות:

 11וביקורת,תיאוריהנאלטנוילנד",

 . 150-146עמי ,) 1997 (

ארץלהמציאכדלוכיץ,'יפה . 13

תל-המאוחד,הקיבוץעם,להמציא

 . 16-15עמי , 1996אניב

עםוהיהודים,ארוסניאל,וויו . 14

 . 231עמ' , 1992תל-אניבעונ,ד

ניתוחאתלמשל,זה,לענייןודאו . 15

גרשוןאצללואידוריוסףשלסיפוריו

 . 61-59עמילעיל, 8הערהשק,ד

ישראלמדינתכן-גוריון,דוד . 16

תל-אביבעובד,עםא,המחודשת,

 . 384עמי , 1969

 . 165 , 11עמילעיל, 2הערהקנז, . 17

השינויאתמתארתנרלוניץ' . 18

העלייהבספרותהגיבוריםשחווים

מיידי"מטמורפוזיכ"אקטהראשונה

הגיבורשלדיוקנועללעיל). 13(הערה

המככבהשרירים/',"אישהמשתנה,

העלייהספרותשלמסוימיםכאגפים

דאהוילקנסקי),(לואידור,השנייה

 59-נעמילמשללעיל, 8הערהשקד,

61 . 

עמילעיל, 16העדהכן-גוריון, . 19

454 . 

הביטויאת . 391 , 318עמישם, . 20

לאפקטביותרוהמובהקהסמלי

אפשרצה"לשלהטרנספודמטיני

כן-גוריוןמתארנוהבא,נקטעלראות

כתולדותהראשונהההשבעהאת

דרשד,השנעד,"לפניהישראלי:הצבא

ששםמפקדמכלהביטחוןשר

לעצמושיאמץ-לועזיהואמשפחתו

הראשונההעלייהספרותשלהאמוריםבאגפיםכמוהבן·גודיונית,בעלילה

עםהיוצרוהמגעלאדץ·ישדאלהעלייהבעקבותהיהודימבריא 16והשנייה,

מכל"חופשילאדםוהופךומנטליפיזיחוסןשלבמונחיםמתעצבהמרחב,

להשתלטיודעואויב,צדכלבפניבגבורהעומדמעפיל,נועז,הגלות,נגעי

למעןוליצורלעבודוהאוויר,היםלכבוששממה,להפריחהטבע,איתניעל

 19חדשה".חברהולעצבישראלשלהכלכליתעצמאותוהאדרת

בעייתיהאדמהעםהמגעמכוחההשתנותאתוסנעשה 1948שלאחדאלא
מחנותאועיראקתימן,יוצאישיהודיםייתכןלאהדי-פוליטיתמבחינה
מתוקףדקועניין,דברלכלחדשים""יהודיםיבריאיםעצמםידאוההשמדה

התחוללכךמשוםהמולדת.אדמתעםוהמגעישראללארץעלייתם
ניטלוהמבריאים,היוצרים,והכוחותעצמו,הטרנספורמציהבאתוסשינוי

הבסיסובראשםהמיוחדים,ההכשרהלמדחניוהוענקוהארץמאדמת
האדץ·ישדאליהמרחבזההיהאזעדאםהטירונות.בסיסובמיוחדהצבאי,

הזההשינוייוכלמעכשיולעבדי,אותווהפךהיהודיאתשריפאכולו

ובבסיסיו,ומבריא",מעלהמחנ,ך"גודם-צה"לבמסגרתדקלהתרחש

דוחעזיוזם,ובגופו,בנפשובריאלוחם,חלוצינועדשליוצר"ביתשיהיו
סכנה",ומכלקושימכליירתעשלאעבודה,וחרוץתנועהקלפעולה,וכשד

היהמאשדיותרובריאטובואדםיהודייהיהמהצבאשישתחררמי"וכל
 20כניסתו".לפני

בדומןמשולבתהגופניתההבראהשל"האופציונלית"הציוניתהעלילה

כאמוד,שחלקן,ומגוונות,דנותטכניקותבאמצעותיחידים""התגנבות

כמו 2המדינה.ידודסופדישלהפואטיותלאסטרטגיותמאודאופייניות

טקסטיםבדומןקנזזורעלמשל,התן","ארצותהסיפוריםבקובץעוזעמוס

לוחמישלגבורהסיפוריאונדם"התותחים"שאוןהשירכמומיתולוגיים,

אתולייצרהאפשרית,ההבראהעלילתאתבולתכניתכדיהפלמ"ח,דוד

המדינהחזוןוביןהדודותשניביןהזו,לספרותהאופייניהאידאולוגיהמתח

שלקולובאמצעותזועלילהבדומןמשולבתבעיקראבלמימושו.לבין

התודעהשללחישתהובאמצעותבבסיס)(המפקדיםהצבאיהממסד

בני",דב"טשלבידייםאתם"עכשיועצמן):הדמויותשלהאשמה(תודעת

מהחלאהיוציא"והואהדומן,בתחילתהמפקדיםאחדלטירוניםאומד
במקוםאומדמתהווה",אניאלהברגעיםוו 22תדאו";אתםגברים,הזאת

מתהוויםכולנוזה.עלהשפעהשוםלי"ואיןמלאנס,הטירוןהמספר,אחד
כמרציאומגיפהשלחיידקיםכנושאיפה,נכלאנוכךמשוםאוליעכשיו,

שינהאפשטייןדן .עכרימשפחהשם

לאלון,פייקוניץ'יגאללאכן,שמו

זוכהזדמנות ] ... ]לידיךסוקניקיגאל

משפחהשםלהםשהיהשנייםגםשינו

גכוהןאליהוחדש:משפחהלשםעברי
לאביזר'.'רובליוסףלכן-חור,

 23עונש".

חתימהאולישהיאהגוף,הבראתשלהזובתימהמשתמששקנזאלאלעיל. 9הערהגוץ, . 21
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 . 137עמ'לע'ל, 2הערהקנז, . 22העדהלהעידכדישלה,הציוניתבגרסההיהודיתהתרבותשלהמרכזית

 . 165עמ'שם, . 23הציוניהקולמדמייןשבובמקוםהציונית:עלילת-העלעלמאודאירונית

ולגיבוריםהגוף,שלהכחשהקנזדואהגופנית,לטרנספורמציהאפשרות

מהרומניםבכמהלהשתנותשזכואלהגופניותם,עללהתגברהמנסים

במיוח.דוגופנייםטרגייםסופיםמועידהואכאן,שהזכרנו

העלייהשלאלהכלומדהראשונות,המושבותאחתבחדדה,למשלכך

הוותיקהיישובמןאשכנזיספקטוד,המודהגוססהאידאולוגית,השנייה,

שלאמחנ,ךלומדאולימוטבמודה,היההואהטירונים.אחדשלואביו
השניםעמןשהביאווהגסיםהפראייםהילדיםדודעםלהתמודדידע

עדייןהואאבלבגופו,מכרסמתהמחלהעכשיוהחמישים.שנותהאלה,
האמיתי,הנכון,הקיוםעלאדוןנאוםבנובפנילשאתכדימספיקצלול

הגוף:עלבהתעלותכמובןשכדוןזה

r,-
;= 

""' 3 
;:! 

מידחושבאניידידות,המלהאתחבר,המלהאתשומע"כשאני

ממךביקשתיפעמיםהרבהעליו.לחשובמוכרחאנימונטין.על

משהו-יודעאיננירצית.לאפעםאףשלו.במסותשתקרא

צריךביקשתי.כךשכלמפנינרתעתואוליבזה.אותךהפחיד

לעומת .מונטיןאתלקרואבחייופעםצריךאדם .מונטיןאתלקרוא

אדם,בניביןוהשכיחהמצויהקשרהכיר,שהואהידידותחוויית

עלוב,נראה-חברותידידות,הנשחתתבלשונכםשנקראמה

היאעליהמדברשמונטיןהידידותבוז.לאאםרחמים,מעורר

זהעליונה.רוחניתבריתמיןאדם,בנישניביןגבוההאחדות

]אהבה ... [הנבחריםלמעטיםאליםמתתחסד,הואהאמיתי.הדבר

אין .בבשרתלויהשאינהאהבהצרופה,נפשיותרוחניות,שכולה

מפניומורדותעליותבהאיןהחושים.הנאותעםקשרשוםלה

איןהכיעור,היופי,הזקנה,הנעורים,לזמן.משועבדתאינהשהיא

אוהבטחותשוםחשבון'בהאיןעליה.השפעהשוםלהם

והעיקרתועלת.שיקולישוםזכויות,ושוםחובותשוםהתחיבויות,

כאילוכזאתנשמותבבריתשבאמיכיהדדיות,שוםבהאין-

השלמה,העצמיותשלו,המלאההעצמיותאלאבלעצמו,אלחזר

 . 225עמ'שם, . 24 24וזולת".אניהיותואתאחתובעונהבעתבתוכההכוללתהכפולה,

במהגוף,שהואבמהכיעודדקמוצאבבשר",''מזלזלספקטודהמודה

אירוניהשלמלכודותמכיןהואאחרת.חושבקנזיהושעאבלחומד.שהוא
המודהאתהמחלהתמיתאחדיםשבועותשבעודכךבבשר,למזלזלים

הטירון.בנומיקי,בומתבונןבינתייםלפחות.גופואתכלומדספקטוד,

למונחיםלגוףשמעבדלחייםאביוגעגועיאתומתרגםהגוסס,באביומביט

אחרת,לארץולגעגועיםהישראלי'הזה,מהמקוםלאכזבהפוליטיים'
"מתגעגעאביו,עלאומדהואאיתנו",יושבהואגולה"כמואחד:למקום

 25לעולם".לראותהיזכהשלאאבודהלמולדת
 . 226עמ'שם, . 25
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היפהבתיאור . 62עמ'שם, . 26

התפישהבעצםמקופלתהזהוהמרומז

הגופנית:ההשתנותעלילתאתקנזשל

אלאאינוחרשגוףלברואהניסיון

"רוח".להיותהגוף,מןלברוחניסיון

 . 57עמ'שם, . 27

 . 569עמ'שם, . 28

לעיל. 12הערהגלוזמן, . 29

עלחומר,שהואמהכלעללהתעלותהגוף,אתלהכחישהזההניסיוןאת
-שלוהטרגיהגיבורביותרהמזוקקתבצורהלרומןמביא"המציאות",

"המקוםלהיותהיהשאמורהמקוםבןכלומרקיבוץ,בןהואאלוןאלון.
משוחררים,חדשים,ומיניותגוףהיהודילעצמודמייןשבוהמקוםהאחר",

בבסיסטירוןלאלגמרי:אחרמישהולהיותאמורהיהאלוןגםאוטופיים.

רוחותהצנחנים'קבוצתעםאוו' Oוביחידהחיילאלאהאינוולידים
מתגנבתמצרים,אלאוירדןאלהגבולאת"שעוברתהגוף,נטולותהרפאים

לדרדרבלאהואדיות,אלויורדתהטרסותעלמטפסתהכפרים,בשבילי

ספקטור,למורהכמולאלון,אבל 26הרכס".קועללהסתמןבלאאבנים,

לאפגומים,האלהוהגופיםגוף.ישהזה,הקנזיביקוםאחראחדלכלכמו

שהםבגללאלאיהודיים,שהםבגללולאמחדש,בריאהאותיקוןברי

שחולמיםהחלומותשלהמימושבאפשרותמחבליםהאלהוהגופיםגוף.

הואאותםהמכונןהלשונישהמוטיבחלומותספקטור,והמורהאלון

וההתעלות:ההתנערות

מכבדהמתנער"דאיתיואלון,עלהמספראומדאלה","ברגעים

חוזרשלו,התכלתשמיאלוממריאחוזר ] ... [הקרקעשלהעכור

אלוןאתשחננההזאת,הדוחגםאבל] ... [האגדהאופקאלוממריא

הקטנות,שליום-יוםבהבלתתבזהבויכוחים,תישחקפתאום,כחסד

נשקפוהסתםשמןהגלותיותהאנוכיות,ההמוניות,הכיעור,החולי,

 27מכולנו".לו

ולהצטרףבגופוהפגםעללהתגבראלוןשלתקוותונכזבתהרומןשלבסופו

ולחיותלהמשיךנאלץוהואבפניו,נחסםהאחר""המקוםהצנחנים.ליחידת

הממשי,המקוםאתהמאכלסיםהאינוולידיםחבורתועםבגופוהפגםעם

מענייןלא"זהמסרב:הואאבלהארץ).אתהבסיס,(אתה"כאן"את

שייר]אני ... [מקוםבאיזהלימחכיםפה.לאהואשליהעתידבכלל.אותי
בראש.לעצמויורהשהואלפנירגעאומרהוא 2sאחר",למקום

ן

המציאות,אתלהכחישברומןהדמויותשלהזוהנטייהשלמביטוייהאחד

המיניותמיניותן.אתלהדחיק,לומרכברמוטבאולהכחיש,ניסיונןהוא

הגלותיהיהודישלבדימויהחולההגופניותממאפייניאחדהייתההפגומה

לבנייתהעיקריותהמוטיבציותואחת 29(והציונית),האירופיתבתרבות

והסמנטיהאידאולוגיהמערךבתוךאבלהמיני).(הגברי,החדשהציוניהגוף

חדשהמיניותלברואהזההניסיוןמתעצביחידים","התגנבותשמייצר

מןדמותאףלכן,הממשיות.והמיניותהגופניותאתלהדחיקחרדכניסיון
מיניותאותהאתשחלםזההאידאולוגי,כלומרהוותיק,האשכנזיהיישוב
לביןאלוןביןלמשל,כךגופני.למגעהזהברומןמסוגלתאיננהחדשה,
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אלון,מיני.מגעשוםהרומןבמהלןאיןקיבוצניקים,שניהםדפנה,חברתו

בעיפרוןדפנה,שלעירוםברישומי-בפנטזיהמסתפקישן,יהודיכמו

יהיהאזשהריאמיתי,עירוםאיננוגםהזההעירוםכן,עליתרובפחם.
למיקיאלוןמספרלה",המצאתישאני"עירוםזהפורנוגרפי:מכוער,

לא"זאתרישומיו.אתלומראהכשהואספקטור,המורהשלבנוחברו,
 30שלה".צילוםלאזההיא,
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 . 530 , 528עמ'לע'ל, 2העדהקנז, . 30

המשתייכיםהטירוניםיתרשלמיניותםאתגםאלון,שלמיניותואתכמו

לעתיםמודחקת,מאו,דחרדהכמיניותקנזמעצבהוותיק,האשכנזיליישוב
אותוהואכאמור,הזו,החרדההמיניותשלהעיקריהביטויהיסטרית.

אוגוףלהיותלאקנז,שלתפישתולפיכלומר,אחר,גוףלהיותרצון

מטפורייםביטוייםגםלהישהרומןאורןלכלאבלהגוף.אתלהדחיק
ממש.עלילתייםכלומרפחות,

שלבנומיקי,אותוהולןהטירונותסיוםלפניספוריםימיםלמשל,כן
אתלאבדכדילבסיס,הסמוכהלמעברהאלון,שלוחברוספקטורהמורה
שאתאבנר,-מזרחייםטירוניםבשנימלווההואזונות.בביתבתוליו

דמות,עבורובוראממשלאשקנזוזכי,להכיר,נלמדעודהישירהמיניותו
פלג"כלזואולוגי:במיוח,דגופניגוףואפילוגוף,לובוראבהחלטאבל

ומעלהוכתפיוזרועותיווכןכפרווה,שחור,שיערמכוסההיההעליוןגופו
להיותזכישלהזואולוגיותחדלהכברהרומן,בהמשך 31לסנטרו".עדגבו,

זכישלהשחורה"פרוותוגופניותו:שלטבעילמסמןוהופכתמטפורית,
 32זיעה".נטפה

 . 116עמ'שם, . 31

 . 117עמ'שם, . 32

הזונותבביתהאשכנזיהטירוןשללביקורוהמתלוויםהמזרחיםלשני
אבלמאו.דמוזרהוהזונה,מיקיביןהמיןסצינתהבאה,הסצינהתהיה

כברהםמשונה.דברשוםבהאיןהחדשההעבריתהספרותקוראיעבור

מרדכישלהנקביהזכראביעזר,שלהמינייםכישלונותיואתמכירים
ושללגנסין)("הצידה"חגזרנחוםשלאלהאתגםכמוגינצבורג,אהרן

לנדנד).וכישלון"("שכולחפץיוסף

קולהפתאוםנשמעעתה,זהאליונכנסשמיקיהסגור,החדר"מן

בכעס:קוראגיטהשל

התחתונים?'אתמורידלאאתהלמהלך?יש'מה

בעברית,בתהאמרהמההבינהאםלדעתאיןבצחוק.פרצההזקנה

שיחה.בנישללהשתתפותםוציפתהמשועשעתחיתהמקוםמכל

כמנסההעבות,גבותיואתצימצםהואקדרו,אבנרשלפניואבל

גבר?'לאהואהענינים?'מהלחש:וזכימשהו,להבין

הסגורה:הדלתמאחוריגיטהשלקולהנשמעושוב

אתותיקחתלךאזמוריד,לאאתהאםככה.רוצהלאאני'לא,

רוצה.'לאאניבחזרה,תיקחהכסף,
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גיטה:שלקולהנשמעושובדממה,חיתהשוב

בסדרכןדווקאשזהרואהאנינכון,לאהמוח.אתתבלבל'אל

אצלך'"."

כלומרהטירונות,סיוםלקראתכאמורשמתרחשתהזו,הסצינהבאמצעות

מלאי·אוןגבריםכברלהיותההיסטרייםהיהודיםאמוריםשבובשלב

עלילתכלפיקנזשלהאירוניתהעמדהאתלזהותרקלאאפשרוביטחון,

ואיןתקווה"איןבנוסחמשהו(אוליהציונותשלוהמיניהגופניהתיקון

אתלהביןלהתחילגםאלאהברנדי),לתקנה"תקווהואיןתקנה

דמויותביןקודם,כאןנרמזהושרקברומן,קנזשיוצרהדיפרנציאציה

בעיקרהמהגרים,דמויותלביןוהאידאולוגיהוותיקהאשכנזימהיישוב

המדומה"היחיד"מתפרקכיצדלראותלנסותערב.מארצותהמהגרים

לגופיםהלאומית,הקריאהשלהפנטסיהשהוא"היחיד"הביקורת,של

אתניים.אחרים,

הזיכרוןעדייןמקועקעוקיפו,דמיקיהאשכנזים,הטירוניםשנישלבגופם

הציונית.המגוררבעלילתמשתתפיםוהםהיהודי,הגוףשלהטראומתי

"הגוףמןהזובסצינהנפרדזאת,לעומתהמזרחים,החייליםשלגופם

שלומיניותןגופניותןאמנםהמגורר.בעלילתחלקלוואיןהלאומי",
אלהכמופגומותואחרים,טירוניםהוותיק,מהיישובהאשכנזיםדמויות

להתעלותהרומןשלאורכולכלמנסיםהראשוניםאבלהמהגרים,של

לעומתהמהגרים,דמויותואל·גופניים.עללהפוךאותן,להכחישמעליהן,
קיוםלהןשישדמויותלפיכךוהןומיניותן,גופניותןעםמשלימותזאת,

 34פעיל.ומיניגופנישלאתניתסקלהמעיןיוצרהרומן . 34

היישובמןשהאשכנזיםגופניים,חיים

ערביהרקהםוהמזרחיםהוותיק

למצוא,אפשרלביןביןהקיצוניים,

מזרחמארצותטרייםמהגריםלמשל,

שגופניותםבולגריה),(רומניה,אירופה

אתהמאפיינותלאלהקרובהומיניותם

מרומניהעולהאפס·אפס,המזרחיות.

שלו,העורבדלקותלהתעסקשמרבה

אתלסייםשיזכההיחידהטירוןיהיה

למרחבמחוץברומןכדמותחייו

"להשתנות"יזכהכלומרהחניכה,

לאבשהפךלאחרהבסיס,אחולעזוב

חייואתשמימשלאחרכלומר-

בהצלחה.המיניים

משקברמתמהגריםלביןאשכנזיםביןהזוהמיניתהדיפרנציאציהאת

מחלקהואהרומן:שלהמרחביהמיפויברמתגםקנזמעצבהדמויות,

(המושבה,החומרעללהתגברהציונילחלוםהשייכיםלמרחביםאותו

המצוקהשכונות(המעברה,שלו//המציאות"שהםולמרחביםהקיבוץ),

האליטותשלהציונילחלוםהשייכיםבמרחביםרמלה).הירושלמיות,

שאיןרקלאאותם,נכנההמטאפיזייםהמרחביםהוותיקות,האשכנזיות

בעיקר)(מילולייםניסיונותושובשובמתבצעיםשגםאלאמיניים,חיים

במרחביםמעליה.ולהתעלותאותהלהדחיקהגוף,שלמיניותואתלהכחיש

חייםישנאמר,הממשייםהמרחביםזאת,לעומתהמהגרים'מציאותשל
//תקניים,,_או//נקיים//לאפעםאףאםגםמאו,דפעיליםמיניים

מזרחיואבנר,מרחביה,טוביםבתזיוה,ביןהשיחה-הבאהבסצינה

הרומןשלהזוהייצוגיםכלכלתמתממשת-ירושלמיתעונימשכונת

השנייםביןהשיחההמרחב.עיצובברמתוגםהדמויותברמתגםבמלואה,

שלביתההאלהובשניםמנזר,פעם-סנטההטרחבניידלידמתנהלת
שלבלבההממוקם-העבריתבאוניברסיטההרוחלמדעיהפקולטה
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לכןקודםנפגשוהםהוותיקה.האשכנזיתהאליטהמעוזרחביה,שכונת

לנשקמנסההואהמנזרלידלביתה.זיוהאתאבנרמלווהוכעתבמסיבה,

לוומציעהאליו,נמשכתשהיאמודהשהיאאףאותו,דוחהזיוהאותה.
בתמורה:אחרמשהו
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זיוה.אמרהידידים',שנהיהרוצה'"אני

בכתפיהבפניה,הביטהואבלבו.צרבהעלבוןרגע.שתקהוא

'זה .שאל'ידידים?',האפודה.בשוליהמוקףבצווארההעדינות,

מאמינהאתזה?שלהמובןבעצםמהאבליפה,כךכלנשמע

להיותיכוליםשנינו,כמוזה,אלזהשנמשכיםובחורהשבחור

איךהגופנית?התשוקההאהבה,זהלתוךשתיכנסבליידידים

זהנמשכיםהםאםובחורה?בחורביןידידותלהיותיכולהבכלל

יחזיקזהמאודיאותםלענייןצריךזהאזלאשה,גברכמולזו

 ] ... [בחורותביןאובחוריםביןלהיותיכולהידידות .ביחדאותם
לזהמתכוונתלאאתבחורה?עםידידותשתהיהאפשראיךאבל

ברצינות'.

אניאבלמהבעיות,מתעלמתלא'אניזיוה.אמרהכן','בהחלט

יחסיםשלכזאתלמסגרתלהגיעאפשראזרוצים,שאםבטוחה

עלהשאר.וכלגופניתמשיכהלזוזהשנמשכיםובחורהבחורבין

יפה'.להיותיכולזהזה,אתלנסותשווהפנים,כל

 35איום'",נראהזה'לי .אבנרתמהיפה?''זה
 . 330-329עמ'לע'ל, 2הערהקנז, . 35

נאמריםהםכאילולקרואצריךזיוה,שלדבריהאתבעיקרהזו,השיחהאת

הנזיריםשלהתפילהמלמוליביןהמנזר,שלהתפילהמאולמותאחדבתוך
אותםלקרואצריךהרוח.אתלזקקכדיהגוףמעללהתעלותהעמלים

למדעיהפקולטהשלהלימודמכיתותאחתבתוךנאמריםהםכאילו
לברואוחוקריםיוצריםעמליםשםהישנה,העבריתבאוניברסיטההרוח
שאומרתאחריםדבריםלקרואגםצריךחזיונותיהם.שלהקודשארץאת
אהובזמן,מזהראתהלאאותואהובה,עללומספרתהיאלאבנר:זיוה
רקהרומןשלסופועדעבורנושיישאראהובחומרי,קיוםברומןלושאין
ורישומיאלוןכמוזיוה,האדום.לסלעשהלךבצנחניםקצין-דימוי

כפנטז'ההכח'רהמוט'כעלחזרה . 36 36בפנטזיה.ובוחרתהממשיבגוףבוחלתשלו,המדומייניםהעירום
שלכהתאהבותוגםלמצואאפשר

ה

הביקורתשלהמדומה"היחיד"שלהתפוררותובתהליךחשובתפקיד
האניגמטיתלדמותיש 'הרומןקריאתבמהלךאחרים""גופיםשללשורה

מלאנסברומן,הבלעדישמועליושמעידכפישלו.המספרמלאנס,של
ה"אני"הואהלאומית,האלגוריהשלהאולטימטיביה"יחיד"אוליהוא

לתוכו.ונטמעהמדומיין"האנחנו"אתמאחוריוהמחביאהפרטי

ככס'ס,הכושרכמרר'כתהמספר

מןכאלה'ו Jכע'שמתעצבת

'ופ'שלזו"התגלותהמ'תולוג'ה:

לע'נ'נוהתחוללהכא'לו .מכאזשא'נו

אגרותשלמטמורפוזותמאותןאתת

 .) 32עמ'(שם,קרם"

55 



!ב
-,r-יי
 ;::ו

""' ..... 
;::: 
י=

באופןקוו'רבאטלר,ג'וד'ת . 37

רסל'נג,רז,דפנהתרגמהב'קודת,'

תולדותפרקו,מ'של ; 2001תל-אב'ב

תרגםלדעת,הרצון-המ'נ'ות

הק'בוץאש,גבד'אלמצדפת'ת

 . 1996תל-אב'בהמאוחד,

 . 373עמ'לע'ל, 2הערהקנז, . 38

'עקבצ'ון","אהבתמאפו,אברהם . 39

מאפו,אברהםכתב'כל(עורך),פ'כמן

 . nג-סעמ' , 1955תל-אב'ב

"גוף",לואיןכךכדיעדלו.איןגוףגםלמלאבס,לואיןשםרקלאאבל
כלומרע,דכמספרלעתיםולספרוהרומן,במהלךלהתפצליכולשהוא

"גופניותו",ידיעלשלוהסיפריכולתמוגבלתואזבבסיס,הטירוניםכאחד
גופני,(ועל)אלמספרכלומראוקטורלי,מספרלהיותיכולהואולעתים

ברומןמהקוראיםרביםמעליהם.ומתעלההחומר""חוקיאתהמכחיש
עדותביןשלוובמעבריםמלאנס,שלהמחוקהבדמותולראותנטו

הגופני","השברהזה,שהפיצולאלאמחולשותיו.אחתאתלאוקטורליות,

לעניין.מתחילהואשבוהמקוםבדיוקהוא

שהואמההמזרחים.החייליםאחדשלבגופומלאנסמתבונןהבאבקטע

הזה",הגוףעל"לכתוביצטרךשהואכךכלאותויבהילאותו,יבהיליראה

הפוקויאניתבמשמעותהגוףעללכתובוגםכמשמעופשוטוהגוףעללכתוב

אותולכסותסימנים,עליולחרוטכלומר 37הביטוי,שלהבאטלריתאו

הגופנילשברהסיבותאתלהביןלהתחילאפשרהזההקטעלאורבמילים.
במערךהאחרים""הגופיםתפקידיאתגםואוליובמספר,בסיפוהזה

הרומן:שמייצרהשבור

יש ] ... [היוולדוכביוםעירוםמיטתועלשוכבהבולגרי"אלברט

משונה,בושה,חסרמשהוזה,בהרגלוומגוחךראוותנימשהו

נקודהוכלפצעוןכלבוחןהואשבההלבבתשומתלמדימרתיע

חזהוואתבטנואתמלטףשהואכלטיפותבבשרו'שצצהחשודה

ונתןצווארואלסנטרואתהצמידהוא ] ... [מנוחהשלשעהבכל

כמוראשו,ממרומיוהולכיםהנמשכיםגופובנופיאוהבמבטי

לפניפתאוםשנפרשהוחורשותובקעותוגבעותשדותשלפנורמה

יגיעותכלעלשכרוהגבוהות,הפסגותאחתעלבעלותוהטייל

 38הדרך".

מלאנסשלהחרדההזו,בהתבוננותהמרכזיהמוטיבכמובןהיאהחרדה

עמוקה,לסלידהמיתרגמתהיאתחילהאלברט.שלהעירוםגופולמראה

להתיקאפשראיגםאבללהסתכללהמשיךעודאפשרכשאיכ,ךואחר

להכחיששתפקידהכתיבההגוף.עללכתיבהמיתרגמתהיאהמבט,את
יצירתובאמצעותכאןבלשון,אותולהעליםהסימון,באמצעותהגוףאת

מכסהשבאמצעותוהנוףביןרבדמיוןישכן,עליתרכ"ארץ".כ"נוף",

הלשוניים,הנופיםלביןאלברט,שלהחרדהמעוררגופואתמלאנס

ארץאתהעבריתההשכלהספרותדמיינהשבאמצעותםהשבלוניים,
ב"אהבתישראלארץשלמאוד"הטקסטואליים"נופיהלמשל,ישראל,

 39למאפו.ציון"

ברגעיםהרומן,שלמאודהחריפהההבנהשובנחשפתהזההדמיוןדרך

כמוצלח""שלאכתהליךלאהציוני,המגדורתהליךאתשלו,מסוימים

שהצליח",כ"תהליךדווקאאלאהמדינה","דורמסופרירביםאותושמבינים
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לבנותכ"נסיוןלאכאןמובןהציוניהמגדורתהליךחלקי.באופןלפחות
באמצעותהממשי",היהודי"הגוףשלהדחקתוכתהליךאלאחדש",גבריגוף

באמצעותכלומרעליו,פוסקבלתיבאופןהמתבצעתהוורבליזציהפעילות

הקנזית,המטפורהאתלהמשיךאםאוורבליזציה,שללאתרהפיכתו
במילים,הטבעתובאמצעות"הממשי"שלאו"הגוף"שלהדחקתוכתהליך

גופםתיאוריהזההגופנימהרומןנעדריםלכןהלשון.באמצעותוהכחשתו
"גוף",להםשאיןמפניפשוטהוותיק,היישובמןהאשכנזיםהחייליםשל

"המודחק","הממשי""הגוף"שלההכחשהבדיוקוזוהודחק.שגופםמפני
אוקטורלי.מספר(גם)להיותהע,דהמספרלמלאבס,שמאפשרת

ומופיעהזהברומןחוזרהלאומיהסובייקטשלהמודחק"ש"הגוףאלא
והחזרהמאו.דמאוימתלומר,מוטבאוליאומאיימת,ונוכחותופעם,מדי

בעיקרהמהגרים,שלמאודהממשיגופםבאמצעותתמידנעשיתשלו

לכלבהםלהתבונןלהפסיקיכולאינושהמספרערב,מארצותהמהגרים

המאוימותמגיעהכמובן,הזו,בסצינהנרתעת.תשוקהבמיןהרומןאורן

כןכלשהביקורתהמדומיין,המטאפיסיהיחיד-משיאיהלאחדהזו

התודעה,כלומר"המדומה",ביןכאןמפוצלכברברומן,למצואהשתוקקה

המגדוראוההדחקהבתהליךגופואתשאיבדמלאנס,המספרתודעת
במרחקהמזרחי.הגוףאלברט,שלגופו''הממשי","הגוף",לביןהציוני,

והחרדה.המבטהמבט.נמצאהשבריםבין
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אתרקלאמאפייניםמובנת,הלאוהמשיכההעמוקההסלידההחרדה,

מאוימיםרגעיםהרומןרצוףאורכולכל"הגוף";עםמלאנסשלהמפגש
נאמרהוותיק,היישובמןאשכנזיםשלדמויותנפגשותשבהםכאלה,
ממשיותםעםהציונית,המגדורעלילתאתשהזהזההאידיאולוגי,שוב
כלומר"האחרים",לגופותתמידהמיוחסת"המיניות",או"הגוף"של

המזרחים.בעיקרלמהגרים,

מרוקאיחמר,בןרחמיםשלהריקודסצינתהואברומןביותרהמאויםהרגע

עלפרודיהכמעיןמתחילרחמיםשלהריקודהומוסקסואל.גםואולי
מובהק,פרפורמטיביאלמנטבוניכראורכולכלבטן.רקדניתשלמופע

הופכתנמשכת,שהיאשככלאלאבו.מכיראותו,המתארמלאנס,שגם

שאיומחרי,דגורליאחר,למשהומלאנס,שלבמבטוחמר,בןשלההצגה

הבנה.ובאיבסבלכרוןעליוושהמבטהמבט,אתממנולהתיקאפשר

אתמולוהמשחקרחמיםעלמלאנסמשליןקלסי,היפוךבאמצעות
להסוותמצליחלאהזהההיפוךגםאבלשלו,והאסוןהחרדהתחושות

בו:ונסחףהולןשמלאבסהלשונימהטרנסהנשקפתהבהלהאת
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 . 99-97עמ'לע•ל, 2הערהקנז, . 40

לצדדים,זרועותיואתופשטממיטתוחמרבןרחמיםקם"לפתע

במקומועומרנשארהואאבלתנומה.לאחראבריואתשממתחכמי

מהלהביןאפשרהיהלאועודומטה,מעלהזרועותיואתוהניע

לו:קראוסמיהבינוהמזמריםאבללעשות,רצונו

חמודה!'תבואי,'תבואי,

שחוקבתפניוועלובעיכוסרגליםבטפיפתלקראתםיצאורחמים

נאנקו]וחבריו ... [ועלהוהוסיףהתייפחזכישל]קולו .. ,[מתגרה

התיפוףנשמעושובבערבית,וברכהתורהקריאותוקראועמו

השמנמןגופואתוהרעידעיניואתפקחורחמיםהתחדשוהשיר

עירוםהיההעליוןגופופלגבטן.רקדניתשלקריקטורהכמין

כמעטומכסיםמרוטיםששוליהםהעבודהמכנסיולגופוושעיר

ילד.כרגליהקטנותרגליוכפותכלאת

והלך,התעבהוהמעגלהמזמרים,וסביבסביבומעגלנוצראטאט

היובהצגה,לחזותבאוהכלמיטתו.עליושבאישנשארשלאער

זלזולשהביעוהיוהמחולל,ולעידודהזמרהלקצבכפייםשמחאו

וברתיעה.גמורהבסלידהשהגיבוהיומעליבות,קריאותוקראוגמור

החשובהדבררגעבאותוהתרחששבוהמעגל,אלנמשכוהכלאבל

מבורחתובמחאהשותפותשלבחיוךהשיברחמיםבצריף.ביותר

 ] ... [מקהלואישעלויתרלא]הוא ... [הצחוקלקולות

לדעתבליוהמזמרים,המחוללסביבשותקים,מתבוננים,עמדנו

משתחררשר,כאחוזדקרחמרבןורחמיםלנו.שייךזהכלמה

אלויותריותרומתמכראלינואותוהמחבריםהכוחותמןוהולך

ירכיוקצהו,עלזקוףכנחשוהתפתלעיניואתעצםשבתוכו,השד

לזרימהנכנעווראשווזרועותיווצווארווחזהוובטנוומותניו

למטהמלמעלהומערבולות,גליםבהםשהכתהעזהפנימית

דומהחיתההעצומות,העינייםעםפניו,והבעתלמעלה,ומלמטה

העינייםומתוך ] ... [מכללטובנוראהלציפייהאוהתייפחותלסף

מוכהאחרת,הבעהנשקפההמטומטמות,הגדולות,השחורות,

מפיונפלטהלפתע ] ... [מעודיכמוהראיתישלאאסון,ולמודת

ופניוכזאתאנקהועודתענוג,אוכאבצווחתחנוקה,צעקה

כזועקידואתהושיטואנה,אנהמתפתלגופוובעודהשתלהבו,

לשאתה.משיוכל]גדולה ... [התענוגאוהכאבשעצמתכמילהצלה,

אליה,המתלוותובאנקותהזאתהחייתיתבהתפתלותשהיההכיעור

 40ומרתק".אפלכוח,רבכיעורהיההפח,הלמותלקצב

עםאור"נטל•זם,סע•,רארוארד . 41

בעמ'למשל , 2000תל-אב'בעובד,

170-167 . 

כמהכמובןהואממאוימותו,לבדבדומן,הזהברגעמאודשניכרמה

אדואדדהלשוני.האינוונטרנדמתלמשלשלו,האודינטליסטיותמהבחירות
פרימיטיביתמיניותביןהמערבשיצרהזיקהעלעמדכבדלמשל,סעי,ד
מהאבל 4יהזאת.למיניותכדימויהריקודמרכזיותעלוגםה"מזדח",לבין

שהדומןהאידיאולוגיהמבנהאתומסבךיותר,הדנהומסעירשמעניין

החרדה,מעודדיהגופניותאוהמיניותממאפיינישדניםהואבו,לכודהזה
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דימוייאתמאודמאפייניםרחמים,שלבריקודומלאנסחווהשאותם
מיניותאותןו'-9ההמאהשלבאירופה"היהודי"שלוגופניותומיניותו
להכחיש.היהאמודהציוניהמגדודשתהליךוגופניות
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בוודאיאבלגבר,ממשלאהוא''היהודי",כמובדומן,הזהברגערחמים,

אתמטשטשהואהיהודי,כמו 42גילמן.סנדדשלבניסוחואישה,לא

כפיהמיניות,שלסובלימציההיעדרמיןומבטאהמיניתהדיכוטומיה

עלעמדגםמוסהבאירופה."היהודי"דימויאתמוסהג'ודג'שתיאר

באירופה:ו"ההומוסקסואל""השחור""היהודי",דימוייביןהדמיון

לשניהםנשית,חושניותיוחסהכתב,הואליהודים,כךואחדלשחורים,

בדיוקנשיות,תכונותלמפגיניםנחשבוכקבוצההיהודיםגבריות.חסדה
 43ההומוסקסואלים.כמו

שמאפשרותשלו,וה"שחודות"רחמים,שלההומוסקסואליותכןאםזו

מופע"עליו".להצטיידבאמצעותו,ולהופיעלשובהמודחקהיהודי"ל"גוף
הואמלאנס,שלוהמשתוקקהמבוהלבמבטורחמים,שלהזההדואג

"הגוףשבשבמהלכואימיםמופעמיןכלומדאתני,דואגמופעמעין

אומלפניו,אומאחוריו,אורחמים,שלהשחורבגופוומופיעהיהודי"
אח,דלגוף-ו"היהודי""השחור"-האלההגופיםשנינמחקיםאולי

אותו.להפרידאפשרשאיאח,דלסימן

Sander Gilman, Sexuality: an .42 

illu.,trated hi.,tory, John Wiley 

and sons, New Y ork 1989 

George Mosse, N"tionali.11n .43 

a11d Sexua/ity, Howard Fertig, 

New York 1985 

המאוימתהחרדהבדיוקהיאכ,ןאםמלאנס,אצלהריקודשמעודדהחרדה

אחדיםדניםברגעיםגםומתלווההמודחק",של"חזרתואתהמלווה

הגוףבאמצעות"האחד".שלגופוכלומדהמזרחי","הגוףלהופעתבדומן

הלאומי","היחידשלהמדומייןגופומתוךהתפוררכיצדשדאינוהזה,

המגדודעלילתעלומאייםהציונית","הפנטסיהשלהממשיומופיעחוזר

לשוליהפרוידיאניבחלוםכמוהמרתקתהזו,בסצינההציונית.ההדחקהאו

חמר.בןרחמיםשלהשחורבגופוהכוח,בכלמתפרץהזההממשיהדומן,

הגוףתפקידאתהדומןשלהייצוגיםבכלכלתממלאכן,אםרחמים,
והטרנספורמציההמגדודשתהליךהפגוםהחומדבלב,הדשדושהמוכחש,
עשוייםלאאמנםשממנו"החומד"להדחיק,היואמוריםהציוניים

והיופי,הכיעורעלהזאת,הארץשלהחייםעשוייםממנואבלהחלומות,

שללמספרבניגודקנז,שבה.וההתעלותההשפלהעלוהכאב,העונגעל
הואאוליהגופני,אתמתעבאיננולמשל),עוז,לעמוס(ובניגודהדומן

אבלהחיים.אתמוצאהואבמשפיל,במכוער,בגופני,אותו.אוהבאפילו

להכחיששמנסהלמימייחדשהואהטרגיוהסוףל"גופני",קנזשלהמשיכה
אתמשניםאינםהציוני,החזוןעלכהעדהחשיבותלהםישאםגםאותו,
בדודההתפקידיםחלוקתשבהיחידים","התגנבותשלהייצוגיםכלכלת

החומדאתלהכחישהניסיוןהןהוותיקהיישובמןהאשכנזיםדמויות-

הןערב,מארצותבעיקרהמהגרים,דמויותואילוהתודעה,באמצעות
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רחמיםשלהבשריםבמחולכישלמותה.אתהרוחמןהמונע"חומר"אותו
הגוףשלכהכחשההאשכנזיאתהמסמנתהרומן,שלהייצוגיםובכלכלת

המזרחישלמהסימוןחוץמשהו,עודישהמודחק,כגוףהמזרחיואת
וההמצאהבכלל),הציוניתהתרבות(ושלהרומןשלכ"אחר"

הייצוגיםבכלכלתצרופה.כגופניותהמזרחיהאחרשלהאוריינטליסטית
ככל(מופרכתהאוטופיהתפקידהוותיקההאשכנזיותלדיוקןשמורהזו

שללכישלון)אמנם(שנדוןהרצויהיסטרית),אם(גםהפנטזיהשתהיה),

דיוקןהיסטוריה).כותב(והואקנזכאןשכותבהישראליתההיסטוריה

מהכלשלכלומרהמצוי,הממשי,המציאות,שלבצבעיהנצבעהמזרחיות

הדרמההרומן,שמייצרהגדולהבדרמהמימושה.אתהאוטופיהמןשמונע

למזרחיות.והשברהוותיקה,לאשכנזיותהחלוםשיירושברו,החלוםשל

והמזרחיות"מולדת",התיבהאתהוותיקההאשכנזיותמביאההזולדרמה
"אבודה".התיבהאת

לעיל. 10הערההירשפלר, . 44

מכנהאתתיארעפרתגרעוז . 45

התיאטרוזאתהמאפייזושנרו,החלום

ניזהשבעים,שנותשלהישראלי

יעקבשלמחזותיוכאמצעותהשאר

מתמחההשבעים"נשנותשכתאי:

כהצגתהשאר,ניזהישראלי,המחזאי

הצגת ] ... ]ריקכנלוזהחלוציותחלום

הכלתיאתלעשותהמנסהכדורזהדור

עלקרקסהמקיםכדודאפשרי,

ניזישדמיוזמאודהדנההחולות".

אתהמכונזהאידאולוגיהמכנה

שנוהאופןלניןיחידים""התגנבות

וגיסיםשכתאיכמחזותיהםמציגים

הציוניתההיסטוריהאתלמשל,אלוני,

"בוניהאלה:השניםשלישראלואת

להפוךהגדולהחלוםעםכאוהארץ

טובחדש,עולםלברואהעולם,את

והנה, .אידאליעולםשונה,יותר,

מקומהפינתהזואידאליסטיתחלוציות

גדעוזניותר".רגילהמדיניתלמציאות

תל·צ'ריקונד,דם,אדםאדמהעפרת,

 . 173-172עמ' , 1980אניב

מעוצבתשבוהאופןאתמתארהספר,עלשכתבבמאמרהירשפל,דאריאל

מכוחלרוח,מחומרכאןנהפךהאשכנזי"הדיוקןכך:ברומןהאשכנזיות

הזו:ההבחנהאתלחדדמעונייןאני 44לתובנה".משררהרוחני,לכוחפיסי

תודעה.בדיוקלאגםהיאאבלחומרי,קיוםברומןאיןלאשכנזיות
עינייםלעצוםהגוף,אתלהכחישהניסיוןפשוטהיאברומןהאשכנזיות

ב"מוליהושעא"בנוסחכאן,ישפוליטיתהערהגם(אוליהמרחבמול
באמצעותשלו,המשמועבאמצעותהחומראתלראותלאהיערות"),

אתאירוניבאופןקנזמאירהזוהייצוגיםכלכלתבאמצעותשכתובו.
היסטוריוגרפיהמעיןומנסחהציונות,שלהגופניתההבראהעלילת

כניסיוןהגוףבריאתחלוםמתפרששבתוכההציוני,הסיפורשלביקורתית

להדחיקכמשאלהמובנתוחיונימינילגוףהיהודיתוהתשוקהלהכחישו,
בסיפורוהציוני,הסיפורשלמחדשהזהבארגוןהאמיתי"."הגוףאת

הגופותשלמממשותםלהתעלםשבחרהמדחיקה,הרסנית,כפנטזיה

שלכממשיאותומסמנתהמזרחישלגופניותוכולנו),(שלהפגומים

שלה.כ"מציאות"הציונית,ההיסטוריה

בפתיחתלרמוזשניסיתיכפייחידים","התגנבותשלהייצוגיםכלכלת

מבטה(מנקודתמאז'ורייםרומניםשלבסדרהלו.ייחודיתאיננההדברים,
השבעים,שנותמסוףבישראלאורשראוהספרותית)הרפובליקהשל
הריהזוהדרמה(ואתושברוהחלוםשלהזוהדרמהמסופרתבהם

לתפקידהמזרחיותמלוהקת 45ושוב),שובהמדינהדורסופרימספרים

היקיצהלכך)טובהדוגמההוא(וקנזלעתיםאםגםהיקיצה,השבר,

ובין(המציאות),והמקוםהמזרחיותביןהזההזיהוימיוחלת.הזו

עלהבעלותשלהזוהפוליטיקה(החלום),האחרוהמקוםהאשכנזיות
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הסופרים:שלהבלעדיתנחלתםאינההמטאפיזי,עלובעיקרהפיזי

אומדחברה",לתארבניסיוןהדומןאתלדאותגם"אפשר

הספד.עלרדיופוניראיוןבאותושאלתיאלאליוהעודךההיסטוריון

ויהושעהחמישים,בשנותישראלשלמסוימת,מאודמאוד"חברה

ראשיתכך,עללהעידיכולכהיסטוריוןאנימדובה,בקפדנותטרח

טרחגםהוא ] ... [בנסיבותבתאריכים,לזייףלאבאווירה,לזייףלא

גיבוריה".שלבלשונםמאודלהקפיד

כלומדהתכנית,עורכתלועונהדוגמאות",כמהניקח"בוא

"למשלוממשיכה:חברה,שלראליסטיעיצובלאותודוגמאות

 46המזדח".מעדות

..... 
!:: ,-... 
3 
~ 

כיאחר;''למשל"להיותהיהיכוללאמקרי.איננוכמובן,הזה,ה"למשל"
 , 177מהפךשלאחרהימיםהאלה,בימיםומתגבשהולךהמזרחיותעבור

הממשיתפקיד _ 47העבריתהתרבותשלהייצוגיםבכלכלתקבועתפקיד

שהואהציוניהמעשהנוכחההיסטוריהתפקידהציונית,הפנטזיהשל
להיסטוריה")."הכניסהעלהפוטנציות(למרותאהיסטוריתמיד

פוליטיות,משמעויותכמובןישהמזרחיותשלהזההדיוקןלהתגבשות
היכולתהישראלית,המציאותשלהזוהמסוימתההבנהרק.לאאבל

הסיבותאחתגםהיאהציוני,החלוםשלהממשותשהואמהעללהצביע
רומנים 48האלה,בשניםואלסטייםרומניםשלגללפרסוםהעיקריות

 49ייצוגים.כלכלתואותה"מזרחיות"שלהבנהאותהעלהמיוסדים

ראליסטירומןלכתובאפשרשאינדנדשכתבאחרישנהמחמישיםיותר
של"תמציתאווטיפוסיות","קביעותעדייןבהאיןכיבארץ·ישראל

מערךבהאיןכלומר soסטאטיקה",שלועומ,דקייםשלהחיים,התגבשות

כתיבתאתהעבריתבתרבות"המזרחיות"הופעתמאפשרתיציב,סמיוטי

האירופיהפרולטריוןובעיקרהבורגנותשהופעתכפיהראליסטי","הרומן
הצרפתיהנטורליסטי)כך(ואחרהראליסטיהרומןכתיבתאתאפשרה

 sוהאנגלי.י

הקצאת _אלהבשנים 52והתרבותיהסמיוטיהמערךשלהזוההתייצבות

המדינהדורלסופרישאפשרההיא-והמטאפיזיהפיזיעלהבעלות

אתולנסחהציונית,ההיסטוריהשלהראליתכממשותהמזרחיאתלהציג

וההתייצבותהאבודה.המולדתשלושברו,החלוםשלהראליסטיתהדרמה

הואהזה"הרומןאותה:להביןלביקורתשאפשרהזוגםכמובןהיאהזו

חברתי","רומןהואהאשכנזיות;דיוקןאתרושםשהואמפנימטאפיזי"רומן

המזרחיות.דיוקןאתרושםשהואמפניב"מציאות",עוסקכלומר

בנגבבן-גוריוןאוניברסיטת

יחידים",התגנבותעל"שיחות . 46

לעיל. 3העדה

הגדולהשברעלעמדכבדחברחנן . 4 7

המהפךעםהמדינהדורסופדישחוו

המהפךביןשנוצרהקשרועל 77',של

"מהלביןהליכודשלטוןועליית

שלבמעמדםכתמורהאזשנדאה

שנכתבתספרותחבר,חנןהמזרחיים".

תל·אביבאחרונות,ידיעותמכאן'

1999 . 

המאפיינתהמגמהעלעמדגםחבר . 48

המדינהדורסופדישלהפואטיקהאת

לכתיבתהמעברעלאלה,בשנים

מתארהואאותוראליסטיים,יםדומנ

במרחבועיגוןקונקרטיזציהכ"מגמת

וכ"תהליךישראליים",ובזמן

המציאותאלהספרותשלהתקרבותה

חבר,גםאבלוהפוליטית".החברתית

מהאתלראותמצליחאיננונדמה,כך

ומשתתףהזה,הזיהוימאחודישמסתתר

ביןהזוהמשוואהבניסוחהואאף

שם.חבר,וראומזרחיות.לביןראליזם

כקונסטרוקציההראליזםעל . 49

"שליטהלהפעלתוככליאידאולוגית

 Alison Lee ,למשלראואידאולוגית"

, Realism and Power, Routledge 

27 . New Y ork 1990, p 

ישראליהארץ"הז'אנרנדנד,י"ח . 50

 , 1985ירושליםג,כתבים, ,"וואביזריה

 . 570-569עמ'

לוקאץ;גיאודגלמשלדאוכךעל . 51

הפועלים,ספרייתבספרות,הראליזם

 . 1951מדחניה

חשיבותוועל"הקביעות"מושגעל . 52

שלהאידאולוגיתבקונסטרוקציה

באבא,ק.הומידאוו"האחד""האני"

ושיחאפליההבדל,האחד:"שאלת

וביקורת,תיאוריהקולוניאלי','פוסט

 . 149עמ' ,) 1994 ( 5
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כספיזהבה

מתוךפרקעלמבוססזה•מאמר

'המרחב"בתוךהדוקטורטעכורת

שלבדרמהוזהותק'וםסוב"קט,הצר':

'רושל'םהעבר'ת,האונ'ברס'טהלו'ן",

פרופ'בהנח"תנכתבההעבורה . 2001

שוורץ.'גאל

(עורך),פי'מנחם ,"ץ'ש"לו'ן,חנוך . 1

עמ' , 1988תל·אב'בואחר'ם,חפץ

352-351 . 

פי'מנחםחולם","ה'לרלו'ן'חנוך . 2

תל·ואחר'ם,הח"םמלאכת(עורך),

 . 331-261עמ' , 1991אב'ב

מול'בחושך","ההולכ'םלו'ן,חנוך . 3

כחושךההולכ'ם(עורך),מלצר

 . 80-7עמ' , 1999תל·אב'בואהדק

למחזותלהלןשת'וחסנההתופעות . 4

כמחזותגםמופ'עותהמוקרמ'ם

ה'אשהחזרת'ותמשום'ותר,מאוחר'ם

ג'בושןאךלו'ן,שלמכוונתאסטרטג'ה

כולט'םור'כוזןשכ'חותןהראשונ,'

בתקופהשעוצבוובז'אנר'םכמחזות

 .לו'ן'צ'רתשלהמוקרמת

התבניתדדךהאדםאתלתפוסנטתההמסורתיתהמערביתהפילוסופיה
כיהאמונהעלשהצביעדואליזםגוף·נפש,שלוההיררכיתהאופוזיציונית

להתעלםבחדההיאלדובכן,עליתדלמנטלי.הפיזיביןבדודהחלוקהישנה
(ואפילולהנדתילנפשי,משניבמעמדלמקמומקדהובכללמזעוראומהגוף

המרובותוההתייחסויותבגוף,לויןשלהטווחרחבהטיפוללתת·הכדתי).

הצורךעלמצביעיםביצירותיו,שלוה"שיח"וקולותתפקודיולאיבריו,
הסובייקטיביותשלעיקריתהתייחסותכמסגרתהגופניותאתדווקאלבחון
לעתיםמופיעיםהםאםגםדוח,נשמה,נפש,כמומושגיםשלו.בדרמה
צ'דכסכךונבדלות.נפרדותכישויותונשלליםנלעגיםבמחזותיו,דחוקות

דקלהיתפסמסוגלתזואךנפש,שלבקיומהכביכולמכיד"שיץ"במחזה

ללעוס,פרך,עבודתאיזולאכול.לאכול,"לאכול,הגוף:מושגיבאמצעות

והרעבולנגב,ולהפרישלעכל ] ... [לבלועהלסתות,אתלשחוקלטחון,

אפשרכבדמהאבל ...מוצץמוצץ,מוצץ,הנפשוכיליוןנסתם,לאבפנים
שניצל?!"ירוצהנפש,ואבטיחים?וחזיריםעופותמלבדלנפשלהשליך

 zחולם","הילדכמומתים,שלדמויותמופיעותבהםבמחזותאפילו

אבלהמתה,הדמותשלפיזיתהגשמהחלהואחדים, 3בחושך""ההולכים

לויןאצלמומרתגוף·נפששלהדיאלקטיקהמופיעה.אינה"דוחה"

טבעי).אורגני(כחומדבשדלבין(תרבותית)כצורהגוףשביןבדיאלקטיקה

איבריםאלאשלם,גוףכללבדדךמופיעלא 4לויןשלהמוקדמיםבמחזות
גוףגשמיות,חסדאךשלם,גוףלחילופיןאוועצמאיים,מזהזהמנותקים

אמיתי.להיותמכדימושלם-גוףשלדימוינקבים,וללאפתחיםללא
לתביעההנענהאידאולוגיכתוצרהגוףאתלויןחושףאלהבמחזות

המשותףולמשמעות.לסדרלתבנית,לצורה,פוסקתהבלתיהתרבותית

בידיהדגשתוהואתדבותית·אידאולוגיתכישותהגוףשלצורותיולכל
אחרת:אוכזותרבותיתקודיםלמעדנת ) vehicle (כמוליךכייצוג,לוין
הירדנייםכוחיחסימייצגהצרכנית;החברהשללדימוייםמוקדמהווההגוף

ההתנקותהכיסוי,פרקטיקותאתמסמלוהלאום;המעמדהמגדר,בתחומי

מטבעמשמשיםואיבריוהבורגנית;הישראליתבחברההפוליטייםוהטיהור
המאוחד.הקפיטליזםשלהאידאולוגיהבמסגרתלסוחרעובד
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בדרמהגוףשלשוניםייצוגיםלשלושהאתייחסהמאמרשלהראשוןבחלקו

מתקיימים:הםבוהתרבותיהמרחבמתוךומפוברקיםהמיוצריםלוין,של

מפורק,גוףהחברתי·תרבותי;הדימוייםמעולםניזוןקיומושכלגוף·בבואה,

והסטטוסהכוחמערכיאתמסמניםהכושליםאוהמתפקדיםשאיבריו

החברהשלהכלכלייםבמונחיםנמדדשערכווגוף·בשר,החברתיים;

חומריותוו/אושאחדותוצורותיו),שלוש(עלזהתרבותיגוףהצרכנית.

אותו.שמייצרהאידאולוגיהשיחשלמובהקתוצרהואממנו,נגזלות

והאקטואלייםהישיריםהפוליטייםלהיבטיםנפרדדיוןייוחדלאזהבמאמר
במוקדרבותשניםבמשךשעמדואלה,היבטיםהלויני.הגוףשל

הגוףשלהצגתומעצםבמאמרמשתמעים sלוין,ביקורתשלההתעניינות

לויןשלהפואטיתהתפתחותוהיסטורי·אידאולוגי.תרבותיכקונסטרוקט
שנותבראשיתכברהאקטואליהפוליטיעלויתרעצמוהואכימלמדת

"קטשופ//( 6הבאה",והמלחמהאני"את,הסאטירותלאחרהשבעים,

ב"הפטריוט"הסאטיריהז'אנראלהחזרה(להוציא sהאמבטיה",ו"מלכת

9ב·
, 19s2 10ב"רצח"והמחזה שיביארדוקציונימהלךוהעדיף ,)-1997

הווייתומאחוריעומדיםאשרתרבותיים,עומקעקרונותשללחישופם

פארודיים.באמצעיםבהםהגלוםהכוחולפירוקהציוני·לאומי,הגוףשל

כאמור,מצויים,אלהעקרונותשלהישיריםהפוליטייםהשורשים
שלאחרהפוליטיתלמציאותמיידיתתגובהשהיוהמוקדמות,בסאטירות

שעליוכמוקדהגוףאתלויןחושףאלהבסאטירותהימים.ששתמלחמת
שלכוחורישומיהם.אתהלאומייםוהערכיםהמכונניםהמיתוסיםחרטו

תוךחייהעלשלחמההישראליתבחברהלמשל,החי","המתמיתוס

ובאישורהמוותשלקיומובהכחשתהיהנעוץבניה,מיטבהקרבת

אלשיבהבאמצעותמכוחוהמיתוסאתמפרקלויןהחיים.המשכיות

וסופי.מוחלט-באמתשהואכמותהמוותשלוהצגתוהגשמיהגוף

ומחייהםהסמליממותםהנופליםאתלויןמפקיעהמפוזר,,,,ההרוגב"שיר

הממשי:מותםאתוממחישהנצחיים,

 ~לב'זהלו'נ'תהרדמהשב'(הז'קות . 5
י=

מערב,בסוףוהשמאליתבמזרחהימנית"ידי

 .עליונהפךלביההדים,אלנישאועיניי

קולי,מיתדיאתעכשיומוליךהשמיםעוף

פי."ששותקמהשומעותאינןאוזניי

במזרח"לביישראל,לארץהלוייהודהשלהאולטימטיביהגעגועיםשיר
לביןאחדבמקוםהמצויהגוףביןהפיצולאתשהציגמערב",בסוףואנוכי

בהיעדרהפארודית,התחבולהבאמצעותנהפךאחר,במקוםהמצויההנפש

שמאל,ידימין,ידלחלקיו:הגוףלפירוקהמת,הגוףבתוךחיהנפש
גםאירוניטיפולכאןמעניקלויןפה.אוזניים,קול,מיתרילב,עיניים,

הטריטוריאלי,במרחבהפזוריםהגוףאיברי-ואדמה""דםלמיתוס

rרנבחנוה'שראל'תהפול'ט'תהמצ'אות
ו::כ

רקולאנושא'ם,שלרחבלטווחב'חס '=

מא'רהלמשל:ראולגוף.כהקשר

 ,"?('ולמחנוךמפחד 'מ"אל'אש,

 ; 1976תל-אב'ב,גרנ"ע,כמחנה

עלוההשפלה·:"הנש'םשמ'ר,'שואל

"תןלאור,'צחק ; 9/9/1988המשמר,

 101-פרוזה,שצר'ך','כמולהתחתן

לאור,'צחק ; 56-52עמ' ,) 1988 ( 102

ס'מזהמלכ'ם','מכלהאכזר"המלך

 ; 407-397עמ' ,) 1991 ( 22קר'אה,

Erella Brown, "Allegory and 

Irony in the Satirical Work of 

, ation ודHanoch Levin", Ph.D disse 

Cornell University 1989; Erella 

, Brown, "Cruelty and Affirmation 

The Postmodern Theate1·: Antonin 

," Artud and Hanoch Levin 

,) 1992 ( ] 4 [ Moder11Dr"n"'• Xxxv 

pp. 585-607; Avraha1n Oz, "Dried 

: Dreams and Bloody Subjects 

Body Politics in the Theatre of 

Hanoch Levin", JTD: Haifa 

U11iver.,ity Studie., i11 Jewi.,h 

. Theatre a11d D1·ama, 1 ( 1995), pp 

התאטרוןעוז,אברהם ; 146-1 09

נבואה,מחאההסוואההפול'ט':

תל·וזמורה·כ'תן,ח'פהאונ'כרס'טת

ועור. ; 306-299עמי , 1999אכ'כ

והמלחמהאב'"אתלו'ן,חנוך . 6

אכפתמה(עורך),פי'מנחםהבאה','

 . 30-11עמ' , 1987תל-אב'בלצ'פור,

פר'מנחם"קטשופ','לו'ן,חנוך ' 7

תל·אב'כלצ'פור,אכפתמה(עורך),

 . 59-31עמ' , 1987

מנחםהאמבט'ה','"מלכתלו'ן,חנוך . 8

תל-לצ'פור,אכפתמה(עורך),פי'

 . 102-61עמי , 1987אב'כ

פי'מנחם"הפטר'וט','לו'ן,חנוך . 9

תל·אב'כלצ'פור,אכפתמה(עורך),

 . 138-103עמ' , 1987

מלצרמול'"רצח",לו'ן,חנוך . 10

תל-ואחר'ם,בחושךההולכ'ם(עורך),

 . 121-81עמ' , 1999אב'ב

 . 24עמ'לע'ל, 6הערה . 11

63 



... ,.., 
'F
 ;:::::ו

י=
~ 
~:
 ....., ::וו;
 ,...,י=
3 ,-
i:: 
ו
ו::ב

ו

;;., 
;;;;; 
 ,..., . 67-66עמ'לעיל 8העדה . 12 ~
 ...-,ו-
י=
3 ,..... 
§ 
,-
~ 

פדימנחם"חפץ",וין,לחנוך . 13

 , 1988תל-אביבואחדים,חפץ(עודך),

 . 171-87עמ'

לעיל. 5העדה , 1995עוז, . 14

הגוףשלפירוקוהמולדת.אלהאהבהקשראתפיזיבאופןמממשים
ללויזמשמשהמיידי,הפוליטיבמישורכאןשפועלתאסטרטגיהלאיבריו,
נחשפיםבהםלהלן)(שיידונובמחזותגםהמובילותהאסטרטגיותכאחת

הממדללאהישראלית,הכוחניותמאחודישעומדיםהעומקעקרונות

שלהם.האקטואלי

שהתרחקובמחזותדווקאלדיןשפיתחהבבואה,בדמויותגםהזיזהוא

חולדהשלבדמותםכבדמצוייםשורשיהןאךפוליטית,מאקטואליה

הפוליטיההיבטבו 12האמבטיה","מלנתמתוך"החיזור"במערכוןובועז

יוצרבלויןלדאותמאפשראלהדמויותשלהפוליטיהפענוחלעין.גלוי

הבבואהלדמויותממנו.נחלקהצברדמותואתהציוני,הנרטיבאתשקעקע

הצבריםדודשלהאלההשיצרההציונית,לתפיסהמובהקתשתיתיקשר

דמותהביןהזיקהוהתואר".הבלורית"יפילוחמיםאותםהחדש,העברי

כבדנחשפתהציוני-לאומיהגוףלביןלמשל, 13"חפץ",במחזהפוגותשל

המחזהשהוצגבעתהמדינהשלכגילהשהוא ,) 24 (גילהבאמצעות
"החלוםאתפוגות""דמויותבכלדואה 14עוזאברהםואכןלראשונה.

אבסודדום".עדשהובאהציוני

במחזותאידאולוגי-תרבותי.תוצרדקלאהואהלויניהגוףאולם

משילהואהשמונים)שנותוראשיתהשבעיםשנות(מסוףהמיתולוגיים

מופיעהגוףדאליזציה.ועובדוהאידאולוגיהמטפוריהממדאתמעליו

מאיבריואףאלאומדימוייו,מבגדיומננסיו,דקלאמופשטבעירומו,
לדיןמפרקבהםלאופניםמוקדשזהמאמרשלהשניהחלקה"מיותדים".

בשרית,פיזית,כגשמיותלהווייתווחותרהגוףשלהתרבותיתהצורהאת
הואוגבולווהמרחב,הזמןבתוךש"פועל"אמפיריגוףביולוגי,אורגניזם

בשדוהגוף,בחומדיהעיסוקנילהוכיחאנסהבמאמרזהבחלקכיליונו.
שללייצוגהכליאואמצעידקולאהלויני,העולםשללבולבהואונוזליו,

הגוףלתפיסתלדיןמגיעאלהבמחזותאחרת.אוכזוחיצוניתתכלית

אלחודדהואדדכםוהפולטים.הקולטיםנקביושעיקרוביולוגי,כמנגנון

כלשעובדלתהליךזהיםתהליכיםשעובדתהמדממת",הבשר"עיסת

אורגני.חומד

בנוחמהתלותמנותקתכשהיאהגוף,שלה"אמת"אללהגיעבניסיון
מפרקהואממש:אלימותבטכניקותבגוףלזיזמטפלהמדכא,התרבותי

גשמיותו;אתממנומפקיעהספציפיים;תפקודיהםלפילאיבריו,אותו

הופךלתוכו;חודדחלקים;ממנוקוטעדדוקציה);(על-ידיאותומצמצם

אותו.ומבזהבופוגעקניבליזם);(באמצעותומופרשמעוכללחומדאותו
אלהאורגני,אלהבשר,אללהבקיעמנתעלננקטותהללוהטכניקותכל

לחישופולדיןשלבחתירתוכשלעצמו.הגוףשלהאותנטיתאלהחומד,
ובעיסוקווהמוות,החייםמנגנוןטבועשבתונוהביולוגי,האורגני,הגוףשל

שעולההיסודבשאלתלדיןנוגעוההפרשה,האכילהבמחזורהמפורט
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עדמלידהנמדדיםשחייוהזה,החומריהגוףדווקאפרדוקסליבאופן
הקוסמיתהנצחיותבתוךונטמעהליניארייםחייוממסלולחורגמוות,

ומשנהשבאלאלעולם,כלהאינוהביולוגיהאורגניזםבההטבע,של
כיצדאראהבמאמרהאחרוןבחלקנצחית.במחזוריותהרףללאצורה

לכנותשניתןמהאתהמאוחרות,ביצירותיובעיקרוין'למנכיח
לתרבות,מעבררקאינהשהווייתהגוף,שפתהגוף",שלה"סמיוטיקה

קיוםגםלוישאןהאורגני,בחומרשטבועמהלחומר.מעברגםאלא

הפיכתולאחרגםהקוסמי,בחלללהדהדשממשיךכ"קול"בעיקרלו,מעבר
פורח.לאבקהבשרשל

התרבותיהגוף

ייגוף·ךךא·גוףייהבבואתי:הגוף

צירמרחביות:קואורדינטותשתיבאמצעותהגוףמתוארמסורתיבאופן

האלוהיאלהאנושיהגוףמתקרבהעליוןשבקצהו(מעלה·מטה),אנכי

(פנים·אופקיוצירלמכני;אולבהמימידמההואהתחתוןובקצהווהקדוש,

פניעלהשתקפותהאופןאתוהחוץהנשמה,אתהפניםמייצגבוחוץ),

מייצגיםיחדגםהציריםשני 15גופניות.ובמחוותפניםבהבעותהשטח

הארציהחיצוני,הגוףביןהמסורתיתהדואליתההבחנהאתלמעשה

ממעל".האלוה"חלקהרוחנית,ההכרההפנימית,הנפשלביןוהנחות,
הזו.הדואליתהציריםמערכתבתוךלמיקוםכללניתןלאהבבואתיהגוף

התרבותעל·ידימעוצבעומק,וחסרשטוחדו·ממדי,הואהגוף·מראה

נוכחותמשהואיותרשלו.החיצונייםהשטחפניעלרישומיהאתהחורטת

חףהואזאתעםנרקיסיסטי,גוףזהומתאר.קוויתצורה,הואחומרית,

אמיתיים,כאבאועונגיודעאינוהואשלו.הפנימילמערךבאשרידיעהמכל

דברלושאיןטהור,דימוידרךרקהואעצמואלהתחברותושאופןמשום

אמיתי.רגשעם

היפר·צרכני,עולםהואהגוףאלכזהיחסשמעצבהתרבותיהעולם
ייצוגישלמקומםאתתופסיםמלאכותייםדימויתחליפיבוראליסטי,
הטלוויזיההרדיו,ההמונים,תקשורתהפרסומות, 16ממשית.מציאות

דימוייםשלתמידישפעמספקיםהצרכנית,התרבותשלכליהוהקולנוע,
לויןשלבדרמותנחשףזהאספקטשיווקי.כאובייקטהגוףשלמסוגננים

הופכים"קולנועיים"גוףודימוייחיצוניותתוויותשונים,לבושפרטיכאשר

רק(ולאכולההדמותשלולסימולקרותדימוילתחליפיקרובותלעתים
אלמנטיםהדימוי.אתשיצדיקכלשהוב"תון"צורןשיהיהמבליהגוף),של

-כלשהונלווהאובייקטאואיפורתלבושת,על·ידיהמיוצגיםשונים

Feher Michel, Nadaff Ramona .15 

and Tazi Nadia (eds.) Fragments· 

f1J1· a Hi.,tory of the B"dy, 1-3, 

Zone Books, New York 1989 

Jean Baudrillard, Sele<·ted .16 

Writings, Mark Porster (ed.), 

Stanford University Press, 

Stanford 1988 
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המופלאה"האשהלו'ן,חנוך . 17-'

הזונה(עורך),פר'מנחםשכתוכנו", ~
עמ' , 1995תל·אכ'כואחר'ם,מאוה'ו ~

בסובייקטתלוייםאינםהםפנימית.אינטגרטיביתזיקהכללמעשהנעדרים
ולצופההבמהעלהמוצגלעולםהמשותףהשיחבעולםאלאאחדותי,

רקמתקייםוהואהגוף,שלהגשמיהעוגןלמעשהניתקכזהבעולםעצמו.
מושלמת.כגופניותהמלאכותידימויודרך
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לע'ל. 8הערה . 18

לע,ל. 13הערה . 19

מנחםורדהילה","נעור'לו'ן,חנוך . 20

E 'תל·אכ'כואחרקחפץכעורך),פר

1988 , 290-229 . 

פר'מנחם ,"קרום"לו'ן,חנוך . 21

תל·ואחר'ם,הגומ'סוחר'(עורך),

 . 84-7עמ' , 1988אכ'כ

22 . Baudrillard , לע'ל. 16הערה

 . 129עמ'לע'ל, 5הערה , 1995עוז, . 23

לע,ל. 12הערה . 24

לע'ל. 17הערה . 25

המופלאה"האישהבדרמהמופיעהבבואתיהגוףשלהמלאהפיתוח

("מלנתחולדהנמובדמויותהמוקדמותבדרמותמקורואולםשבתוננו",דו
צוויצי ,) 2011ורדה'לה("נעוריורדה'לה ,) /191("חפץפוגות ,) /181האמבטיה

טהורשיקוףבהיותןנעוץאלהדמויותשל"קיומן"כלועו.ד ) /211("קרום

הדמותהתרבותית.סביבתןשלהסטטוססמליושלההצלחהמדדישל

לראותםמקובלאשרדימוייםשלצבררקלמעשההיאה"אידאלית"

זה,במובןקיום.כללהאיןובלעדיהםחיים,והנאתעושרנוח,כמייצגים

צרכיה,אתשמשרתלאובייקטכיסופים,למושאאותהההופכתהחברה

זהותה.אתהקובעתזושהיאמשוםפנימית,מהותמכלאותהמנשלת
בתוכה.נבלעתשהחברהמידהבאותההחברה,על·ידינבלעתהדמות

בחברהשמיוצרמהאולםצריכה,הואהבבואתיהגוףשלהפעולהמדיום

חומריים.אובייקטיםולאדימויים 22תשוקות,אלאמוצריםאינםהצרכנית

התשוקהשביןהמרחקואתהזמןאתמקצרתהצרכניתהתרבותכן,עליתר

הנחשק,האובייקטאתבפועללרכושהכרחשאיןמשוםהגשמתה,לבין

הבבואתיותהדמויותבפועלמממשותזועמדהבמבט.נלכדשהואבנךדי

ורדה'להפוגות,שלהתקשורתכל 23עוז,אברהםהראהשנברנפילוין.של

שהןמשוםהדדיים,עדותיחסיעלמושתתתהעולםעםודומותיהן

מוזנתחיוניותןכלבלב.דהמבטדרךהדמויותשארעםמתקשרות

אנרגיהבעצםהואזהחיותנוחאולםהאחרים.שלמבטםבאמצעות

משתקפתהאחרשלהמשתוקקהמבטשבתוךמשוםסגור,במעגלהפועלת

בולטתזותכונהעצמו.אלהנרקיסיסטי,הבבואתי,הגוףשלתשוקתונבר

"מלנתמתוך"החיזור"במערכוןובועזחולדהשלבדמותםנבר

שלו.גופואתמהםאחדכלמנשקתאוותםבלהטנאשר 24האמבטיה",

שללאמיתוהחיצוני,לעולםלנאורהפתוחהבבואתישהגוףלמרותלכן,

עצמו.שלולבבואהבהתאםמושאיואתמכונןאשרמונאדי,גוףהואדבר

אותומשקפיםנברתמידהםחיצוניים,מושאיםבומשתקפיםנאשרגם

עצמו.

לגוףמובהקתדוגמהלשמשעשוי /251שבתוננוהמופלאה"האישההמחזה

השתקפויותעלמושתתשהואמשוםומשתקף,המשקףהבבואתי

מסמניםביןהמקובליםהקשריםוטשטושתחפושותמשחקיוכפילויות,

זונהאינהבמחזה,הנערצתהאישהדמותהמופלאה,האישהלמסומנים.

(מאוריציהנשיםלשתימידמוכפלתאלאד·פעמית, nקונקרטיתלהגשמה

האישה-אחת"אישה"זאתבכלדברשלבסופושהןומדגסקר),

המחזהבביצועהודגששעתוקולביןה"מקור"ביןהמשחק"המופלאה".
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שיחקהומדגסקרמאוריציהשלדמותןשאתבכןהשאר,ביןהבמה,על
כביכולבבואותאלאאינןיחדגםהדמויותשתיועו,דזאתשחקנית.אותה

האישההריזובהן:הצופיםהמעריציםבלבהמצויהפנימיתאידאהשל

היינו,האפלטונית,במשמעותאידאהזואיןאולםש"בתוכנו".המופלאה

הממוקדנשי,דימוישלונשנהחוזרשעתוקאלאהאולטימטיבי,המקור
בקולנועובעיקרבספרותשעוצבכפיוהנחשק,המושלםהגופניבמודל

עלהועמדהבהצגהריבוי.שהואואחדאחדשהואריבויזהוובטלוויזיה.
והפכה"המופלאה"האישהשלדמותהאתשובשהכפילהמראה,הבמה

כדימויקיומההובלטכןבשכפוליה.אין·סופית"סדרתית",לאישהאותה

בלב.דמשועתק

i= ..... 
י=
rר
cכ
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כשכוחוממשי.מקורשלהיעדרותובולטת l/26מאוהיו"הזונהבמחזהגם

הואעלובה,רחובזונתעםלועומדאינוהזקן,הקבצןהויביטר,שלהמיני

הממשיותההווהנסיבותאתשישכיחכביכול,עבר""זיכרוןלהחיותמבקש

דמותלכאורהמקבלתהמיניתההזיהתשוקה"."לייצרלגופוויאפשר

חסרתדמותשלחיצונידימוירקהםאלהאולם-"אוולין"-ושם

מכאן,לארחוק,זר,לועזי,שםהוא"אוולין"השםקונקרטית.גשמיות

שאינםבלב,דחיצונייםקונטוריםעל·ידימתוארהגוףגם"קולנועי".

סצינותמתוןמשוכפלותדמויותאלאממשית,דמותשוםבתודעהמעלים

גוףתצורתעצמה:דמותאותהושובשובאלאשאינןרבות,קולנועיות

שדהחזייה;קרסיאתלהתירמתרוממתידהמתבונן;אלבגבההעומדת

עירוםגוףשלאידאלייםקונטוריםהשחי;לביתמתחתמבהיקלבן

שלמה,סיטואציהבדמיונומעלההויבטרוכולי.המיטהעלהמשתרע

קונקרטיזיכרוןאוכלשהי,ממשיתאמתבכוחלאנוצרתשלהשהמוחשיות

העצמהתארובלבד.הדימויבכוחאלאביוגרפית),חוויה(כלומר,

השאוביםקלישאיים,רומנטייםדימוייםכולושזורהחזקההחווייתית

תופעותוגודל,שגברבימתחומיםולקוחיםוהספרותהקולנועמעולם

הגדול"הטייפוןדתיות:ואףקוסמיותגאולוגיות,אקלימיות,-אדירות

"מקהלתהתפוצצות";"כמוהכול";אתכיסה"הערפללפנינו";עודהיה
מושלמותההפרטים,שלעודפותם 21אדירה".בשירהענתהברקיעמלאכים

והצבעיםפגם,ללאהגופניותכביכול,ה"זיכרונית"הסצינהשלהיתרה
מיידיבאופןבתודעהמעליםאלהכל-והקיטשייםהסטראוטיפיים

המפקיעדברספציפית,בסצינהלהתמקדיכולתכלללאקולנועיות,סצינות

אפשרית.אותנטיותשלסוגכלהזהמה"זיכרון"

עלהםגםנשעניםמאוחיוהזונהעלההזיהנארגתבאמצעותםהאימז'ים
פניעלמשתרעמאוחיוהזונהשלהזונותביתוכמות:גודלשלמושגים

ענקיתוילהזונהלכלשלנו".המדינהמכלוחצישניים"פישהואשטח

מכוניות,ארבעתעבורה:אמצעישלציעלשולטתזונהכלפורח.גןמוקפת

פחותולאצעיריםגניקולוגיםשניצמודיםזונהלכלואווירון.יאכטה

מאוחיוהזונהאתהמתאריםלדימוייםאיןכושים.משרתיםשלמגדוד

מנחםמאוחיו","הזונהלוין,חנוך . 26

ואחר,ם'מאוחיוהזונה(עורך),פרי

 . 182-123עמ' , 1995תל·אביב

'מע 134-133. ,םש .27 
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במחזהגםחלדומההיפוך . 28 ~ ,-
i= :"עלמפנטזיםהשיכוריםשני"אשכבה ,-
לשתימוחלטכניגודהאידאליתהזונהדי
;;.., 
~ 
...c: הזונהב"אשכבה"גםעגלה.באותה
i:=-
p עבורשכדדורשתאינההאידאלית
,... 
r:: 
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r-

גםולילהיוםנותנת"זונהשירותיה:

ועודבחינםוהכולבחגגםבשבת

"אשכבה",לדין'חנוך !עודף"נותנת §
r-
C ואחרים,אשכבה(עורך),מלצרמולי

 . 200עמ' , 1999תל-אביב--=

הסגירותעלהצביעעוזאברהם . 29

ורדה·להושלפוגרהשלבדמויותיהן

אתלדיןיצקשציינתי,כפישבתבניתן,

בדרמההבבואתי""הגוףדמויותכל

לעיל. 5הערה , 1999עוז,ראושלו.

לעיל. 17הערה . 30

 . 121עמ'.שם, 31

כפיפרועה,ארוטיתמיניותעםאוגופניות-פיזיות,אסוציאציותעםדבר

חברתיתהצלחהשלתדמיותמופיעותבמקומןלצפות.עשוייםשהיינו

עשירהמאוחיו"הזונההזונה:שלדמותהאתכמונטז'שמרכיבותוכלכלית
לאהיא-כסףלוקחתלאשהיאוהיותכסף;לוקחתלאשהיאכךכל

ממנהמופקעתכך 28להיכנס".בכלללךנותנתלאהיאלכןאות,ךצריכה

עבורהתשלום-כזונהאותהשהגדירמהמתבטלשכןהזנותית,מהותה

הזונה-הבתולהשלהכפולהדימוימשמשמאוחיו"ב"הזונהשירותיה.

שהגוףהעובדהשובכאןנחשפתכן,עליתרהגבר.שלהשאיפותכמושא

סביבתושלמהשתקפויותעשויוהואמשלודברלושאיןלמרותהבבואתי,

בתולה;בעצםהיאהזונהסגור:מונאדיגוףבעצםהואבו,המשתברת

מהכלכול.מפניומסוגרסגורגוףהיאדורש,לכלפרוץגוףבמקום

המקיפהבחומהמבחוץלהתבונןבשעריה,לעמודהואהקליינטלושזוכה

וסגורחלקגוףהואמתברר,כךהבבואתי,הגוףשלה.הטריטוריהאת

 29כלל.נקביםוללאפתחיםללא

גםעולהלעולם,כביכולפתיחותולמרותהבבואתי,הגוףשלהמונאדיות

הנשיותהדמויותלשתי 30שבתוכנו".המופלאה"האישההמחזהמתוך

שניהםומדגסקר,מאוריציהגאוגרפיים:מקומותשלשמותבוהנחשקות

וסגורהשלמהטריטוריהבתודעהמעלההאידימויאיים.שלשמות

ישכון,לבדדאיקשה,אליהוהגישהברוריםשלהשהקונטוריםלעצמה,

שהדמותמכאןגבולותיו.אתוקובעעבריומכלאותוסובבשהים

מאוריציהמושגת.ובלתירחוקהנעשית(והמשוכפלת)"המופלאה"
שברשימתלמרותזאתומושלמות,שלמותלעצמן,יבשההןומדגסקר

כלכן,אםאח,דמצדהעולם.כנשותמוצגותהןלמחזהבמבואהדמויות
כולוהעולםשני,ומצדלעצמו,ואוטרקיאוטונומיאיהיאמהןאחת

-ממחזריהןאחדכלולניכוסן.למרותןעתבכלונתוןלפניהן,פתוח
מוצגים-מדגסקרשלמעריצהולקסנרמאוריציה,שלמעריצהחוטנו

יעדיהם.אללהגיעלשוואהמנסיםונספח,תיקבליאישדיפלומטים:כמעין

אהבה"."מסורביהם

חוטנוכאשרהמחזה,בסיוםנוסףנופךמקבליםהמרחבייםהדימויים

החקוקההפלאיתהאישהדמותלביןודםבשרנשיםביןהשוואהעורך
הכוחבעזרתערבכלבמיטתוונמצאתהגברשלמצלעושנבראתבלב,

הידועיםגאוגרפייםאתריםעיניים.לעצוםהואלעשותשעליוכלהמדמה.
הנשיםאלפונהחוטנומידה.כקנהלחוטנומשמשיםעולםפלאיכשבעת

מתכלהחומרעשוישבשרכןכבודות,נשים"ואתןרבים:בלשוןהממשיות

גזוזטרתנצחיתולאכלל,פירמידותלאלע,דעשוייםלאואחוריכן ] ... [

ולאקץ,לה"שאיןזוקיימתלעומתןבבבל".התלוייםהגניםלאשדיכן,

המופלאההאישה-לעדוזוהרתונצחית,יפה ] ... [פעםאףתבלה

טועההמחזהבסיוםכאשרלכן, 3תבל".ושבפלאי"השמיניהיאשבתוכנו!"

בחורתהאותוומחליפההדחוי)(המאהבחוטנושלבזהותומאוריציה
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הואמאודו,בכלחוטנוהשתוקקלוחסדשלרגעהאלמותי),(המאהב

ומתרחק.חרדתה,דמויתהפיאהאתמראשומסידמידיה,ידואתמושן

המועדפתהבחירהממומש.לאתשוקהכמושאלהשאירהמעדיףהוא

גוף,ללאהגוףבעלתשבתוכנו",המופלאה"האישהשלבדמותההיא
בגדדנשארתוהיאלגביה,מכלהכוחאיןשלזמןוהמסוגרת,המושלמת

מושלם.כיסופיםמושאבלב,דטהורדימוי

i: 
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גוןללאאיבריםהמפורק:הגון

דקהואהעכשוויתהצרכניתהחברהשלהדימוייםבעולםהמיוצרהגוף
התרבותיהמרחבאתלויןשלבדרמההמשקפיםהגוףמטיפוסיאחד

דפוסיאתהחושףמפורק,גוףהואהתרבותיהגוףשלאחדדגםהישראלי.
מעודניםהמפורקיםהאיבריםהחברתיים.הכוחמבניואתהשליטה

המתנהליםהכוחבמאבקינשק//"כלימשמשיםמשמעות,יוצריבתהליכים

בהיררכיהגבוהה"מובחדים"האיבריםבעליאתוממקמיםהדמויותבין
מכושרםישירותנובעותאחדיםשלבגופםוהשליטההבקרההחברתית.

בגוףשליטהומכשיוכי.פונקציונליבאורחלתפקדהעצמיהגוףאיברישל
שלגופהומשום-כןחברתית,והצלחהפוליטיכוחנפשי,חוסןעםמזוהה

וממושמעצייתני"חפץ",במחזהההצלחהפירמידתבראשהעומדתפוגדה,

לצרכיהבהתאםמניפולטיביבאורחאותומתפעלתוהיאמוחלט,באופן

האלהוהשזופותהמוצקותשהירכייםובצדק,שמדגיש,"ומיהחברתיים:
שעשועלישמוסיףמהבקיר,שלוהראשאתשיכהבפרצוף,לולועגות

 . 101עמ'לעיל, 13הערה . 32 32.11שעשועעל

עללכפותבניסיונןכללמצליחותאינןהלויניותהדמויותמדניתאולם

(אומתפקדגוףשלהןדמויותשלמיעוטמולמשמעת.שלמשטרגופן

אתחוותדובןמתפרק.הדמויותמדניתשלגופןמתפקד),איבדלפחות

של"פואטיקהאופנהיימר,יוחאי . 33 33התפדקות.סכנתבפנירגעבכלהעומדיםאיבריםשלכמצבורגופן
עמ' ,) 1991 ( 22קריאה,סימןכוח•:(מהדמויותבדדשאדשעם"השידוך"אתמבטלתצדליץשחנהלאחד

 . 216-204גופו"מתמרד" ,)"ץפח"במחזההחברתיתההיררכיהבתחתיתהנמצאות

עכשיו"לקום,אדש:ו"מתפדק".נופלוהואבעליורצוןנגדאדששל

למעלה,עדהגוףכלאתלמעלה,הזההגוףכלאתלהדיםלקום,להתחיל
עבודה,איזומחדש,הכולאתלסדרהבטן,עלוהראשהרגלייםעלהבטן
3זהאתנעזובאח!

4
,

 . 164עמ'לעיל, 13הערה . 34המתקייםחפץשלהקבורה(סיפורהגמד"ב"משחק 11

קיומהחיוניותאתמהדמויותאחתכלמציגההצפויה)התאבדותולפני
יהיהחפץשלגופובעודלפעולשימשיךגופה,מאיבריאחדבאמצעות

אחד"דגלתטיילכלמנסעדגליו;עלירוץטיגלןתנועה:וחסדדומם
ימשיך"הלבבדדשאדשאצללחיבוק"; ] ... ["ידייםתושיטחנהדגל";

מוליעמודושוקדאאוכל";מלאפה"עםבמטבחיבלהודשביאקלדפוק";

שאדעלכמוחפץעלהעריץמבטואתיפעילבאדמה,השוכבחפץ
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בכותרתויכתידםבאדמה",שתקועות"הצנוניותשמסביבו,האובייקטים

מגופה,אחדבאיברלהיאחזמהדמויותאחתכלשלהאילוץ 35ll"אומללים!
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חוץכלפיכוחשהפעלתכחסד,דווקאנחוויתאלאעצמה,בעלתפנימית

למלאו.שוואניסיוןבגדדהיא

36 . r Frank, "For וW. Artht 

Sociology ot' the Body: An 

. Analytical Review". M 

Featherstone, M. Hepworth and 

: S. B. Turner (eds.), The Body 

/"· S11<·i11/ P1·1,ce.1·.1 11n1l C11/t111 

. blications וT/1e1,r_v, Sage Pt 

-London, Newbury and New 

36-102 . Delhi 1991, pp 
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בניתוקמידמתבטאזהוגילוילחיות",כדי"נולדכייעקובימגלהוליידנטל"
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Male F,111/(l.1·ie.1, 1: "Women, 

Floods, Bodies, History", 
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Minווeapolis 1987, p. 209 
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הליבידיאניהחסדלתחושתהעצמיהגוףעלהבקרהכישלוןחוברכאשד
ל"תת·שהופךהאחד,כלפיהשליטהדחףמופנהמעצמו,הגוףשלוניתוקו

יוכלעצמושהואכדילמותחייבאחד//מישהוכיבהשמדה,החייבאנוש//

הקיוםמעקרונותאחדכעלזותופעהעלמצביעפדימנחם 43לחיות,,.

שהרוזןכדי ] ... [השלובים//הכליםעקרוןנגזר//מכאןלוין:שלבדרמות

מותםמשמעות ] ... [לחיות)רוצים(כולםלמותמישהועל-יחיהפוזנא

לוציוושבמותםזודקתהיההמוותמלאךאצלפוזנאשלמחליפיושל
הגוףביןזוהדדיתתלותעלמבוססיםלויןאצלהכוחיחסי 441החיים./את

ודדה,להשלהאהובמתפרץודדה,לה//ב,,נעודיהנשלט:הגוףלביןהשולט

עבודצדהשנעשתההדרךאתלפנותלמות,תלמדי//מתיאימוכלפי

דיאלוג 451מותי!/זקנהמותיאבוד!אני _חיהאתעודכל ] ... [שנינו?

תמותי//אויש,שפדכצי:שפדכצי.והבתצשההאםביןגםמתנהלדומה

קודםואתחתן.//תמותישפדכצי:ואמות.,,,,תתחתניצשה:תמותי!//כבד,

46למות
•

 . 296עמ'לע'ל, 1הערה ,"ץ'ש" . 46גוש 11ללהפכםשישתת·אנושיים,כאויביםנתפסיםהאחדים 11

 . 72עמ'לע,ל, 36הערהפונק, . 47לאיבריו,המפורקהגוף 47ולחיות.להתקייםכדי ,,,שכול,,עיסתמדמם//
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שלהדימוייםבעולםתלוידקאינוהבשריהגוףלבשר.הגוףהופךכאשד

ממערכותחיותוכוחאתיונקאוהבבואתי),הגוף(כמוערכיהושלהחברה

המזינהלאנרגיה,מגוףבעצמוהופךאלאהמפורק),הגוף(כמושלההכוח

האסטרטגיהבאמצעותגלגליה.אתומניעההחברהשלמערכותיהאת

ניצולועלומצביעצריכה,כמוצרבהווייתוהגוףאתלויןחושףהקניבלית

כלכליות·מסחדיותלתכליותאם-הטבעייםלצרכיומעבדשהןלמטרות

(באמצעותאידאולוגיות·פוליטיותלתכליותואםחתונה),(באמצעות

מלחמה).

נמדדשערכונכסלסוחר,עובדתסחורההואהנשיהגוף //ץיש//במחזה

,,סגדיבשפדכצי:צשהמתרההמחזהבפתיחתבלב.דכלכלייםבמונחים

עםברחובמשוטטיםרעביםגברים-בכספתרצוי-בביתהישבןאת

לידותחמישיםהבשר:][ואל ] ... [התוחס·פילהאתלךיגמדוהםגרזן,

שוויהאתאומדפפכץהאבגםהחזיר".מבשדזולהאדםבשד ] ... [קילו

המידהכשקנהגופה,נתוניעל·פיפוטנציאלייםחתניםאצלבתושל
שלשוויולהערכתהמשמשלזהזהההאנושיהגוףשלשוויולהערכת

איןעצמותנקי,בשדבשד,הכולמציאה.ממשזו,,הדיבאטליז:בשד
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לךיש-שוקאוהבאתהיש.יש.-ניגשלאשאתהצדומאיזהבכלל.

רציתכליותלשון.הנה-לשוןחזה.בשרקח-חזהבשראוהבשוק.

הרימביןלאאני ] ... [הידייםביןלךונמסוטרירךוהכללפניך.הכליות-
המשטורהצלחת 48אחת".אישהבתוךנשיםשתיפהנותןאניבשרמבחינת

פירוקההאישה:שלמוחלטתבדה-הומניזציהתלויההגוףשלהכלכלי

מזולת-ל"זה"מ"היא"והפיכתהבהם,המצויהבשרשוויעל·פילאיברים

כשלם.משוויוגדולחלקיוששוויךב·שימושי,לאובייקטושלםאוטונומי

הפעולהתחוםכלאתומקייםהמזיןלחומרהאישהאתהופךהקניבליזם

 .הכלכלי·שיווקי

על·פירקהאישהשלערכהנמדדקרובותלעתיםהזה,הבשרבשוק
רכיביעללדבר(שלאגופהאיברישארולכןהמיניים,איבריהשלשוויים
כלתו,(עלצ'רכסנחוצה:בלתילפסולתהופכיםשלה)אחריםזהות

אנימהלמשל.הראש,שאריות.מלאההיאכולה?אתלי"למהשפרכצי):

רוצהאותי,בודקעלי,מסתכלהזמן,כלאוכלזהשלה?הראשאתצדיו
מחטטותלוקחות,הידיים,וגםיהיה.שלאצורך.איןעול.בקיצור:ממני.

השחי,וביתוהיבלות,העקומות,הציפורנייםעםהרגלייםוכפותבזבוז.-
ולזרוק.לקצץפסולת.הזאתמהאישהשליששני-העבהוהצווארוהגב,

אישהקציצתשוחת.השדיים.ישרועליובסיסבתורהתחת,שיישאר
 4911לצדך.לבדמתגלגלוגםדקורטיבישימושי,ר,ךבשר,כדורישלושהשל

השארלהשתמר,ראוייםלגבר,תועלתשמביאיםהשמישים,הגוףחלקי

פסולת.-

הגדוד'",הטבח"ש•דלו•ן,חנוך . 50

 . 27עמ'לע•ל, 6הערה

 . 91-89עמ'לע•ל, 8הערה . 51

עללזיןמצביעבהןהמוקדמות,בסאטירותכברקייםהקניבליהיסוד
אידאולוגיים-פוליטיים,צרכיםשלבשמםלמלחמההגוףשלגיוסואופן

האסטרטגיהבאמצעותלמתים-חיים.בקרבהנופליםהפיכתעל·ידי

"החזרה"תוךהמוות,שלהגשמייםההיבטיםאתלזיןמבליטהקניבלית

כךגלם.כחומרהראשוניקיומואלהצורהבעלהחיהגוףשלרגרסיבית

לסיטואציהמהמטבחהבישולמושגישלהתקתם soהגדודי",הטבחב"שיר

בשרהגוף.עלהפועליםהכוחותשלעצמתםאתמחריפההמלחמתית
והאדמהלתבשיל,המיועדיםגלםחומריהםודמםעצמותיהםהנופלים,

החומרים:כלאתלתוכוהבולעהגדול"הסיר"היא

ביוםנלחמנו"אחר-בך

האדום-האדוםמןושפכנו

דייסהלאלוהיםובישלנו

עשהאשרמלאכתומכל

שובלחמנובבוקר ] ... [

 ,,טוב.מכלהכנסנוולאדמה

 5111האמבטיה"מלכתמתוך"העקירה"במערכוןלאברהםיצחקדבריגם
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קניבלי:כמעשההאלוהיהציוויבשםלהקרבהיצחקשלהכנתואתמציגים
ליותבתקאבא'לה,שלי,הצעירבבשרהמאכלתלהבאתלןותקע"קום

ממניתעשהפרה.שלדםכמולאדמהויותזיפרוץשהדםעדהגרוןאת

למאמע'ניו!"הבשראתותביאתחתוןטאטע'ניו,תחתו,ן ] ... [אבא'להפרה,
השימושאתוקיצוניבוטהבאופןלחשוףבאהכן,אםהקניבלית,המטפורה

במלחמהתותחים"כ"בשראםהאנושי,בגוףהחברהשעושהה"זללני"

ובמיוחדהחברתי·כלכלי,החליפיןבסחרכמוצרלמכירה",כ"בשרואם

המיני.וקח"ב"תן

 = .....י=
rר
וב

=י

האורגניהגוף

שלהדימוייםאתלשקףכאמור,נוע,דלדיןשלבדרמההתרבותיהגוף
וכאובייקטההיררכיות,הכוחבמערכותנשקכליולשמשהצריכה,תרבות
התרבותית,הייצוגיםכלכלתתוךאלנשאבזהגוףהחברתי.החליפיןבסחר

ומדכאתתוצריואתמסווהקיומו,שלהפיזיהחומריהממדאתשמסתירה

שלכמכלולומגיבה,רגישהעוריתמעטפתכבעלודם,כבשרהגוףאותו.

כחומרורוק,שתןצואה,זרע,זיעה,ל"לכלון":כמקורונקבים,פתחים
במסגרותלהיעלםנידון-וריקבוןניווןתהליכישעוברביולוגי

הגוףשלבהעלמתורואהלויןכייתברר,להלןהתרבותיות·חברתיות.

אלאחיצוניות,לתכליותולגיוסולניצולואמצעירקלאהממשיהאנושי

והמרוכזהאולטימטיביהתרבותילניסיוןביותרהמובהקהביטויאתגם

המוות.אתלהעלים

לשאלתהגוףשל"טבעו"שאלתהופכתלתרבותי,מעבראלבחתירה

שלזהותוומטאפיזיות:מהותיותסוגיותלדיןמבררבאמצעותהמפתח,
חורגתבכןהחיים.מולהמוותואיוםהקולקטיבי)או(האישיהסובייקט

ההתבוננותבמוקד(שעמדהחברתי·תרבותימהממדלדיןשלהגוףתפישת

הביולוגיהספקטרוםלעברונעהיצירתו)שלהמוקדמיםבז'אנריםשלו

המיתולוגייםבמחזותיוהדיוןבמרכזכאןתעמודזותפיסהוהמטאפיזי.
מנחםלהורג","הוצאהלוין,חנוך . 52חדלאלהבמחזות 53איוב".וב"ייסורי /521להורגב"הוצאהובעיקרוין,לשל

תל·ואחרים,איובייסורי(עורך),פריומהותו.צרכיועל·פיכשלעצמו,ונבחןמטפורילהיותהגוף
 . 52-7עמ' , 1988אביב

המדממתהבשרעיםתבשר·הגוד:

מנחםאיוב","ייסורילוין,חנוך . 53

תל·ואחרים,איובייסורי(עורך),פרי

 . 103-53עמ' , 1988אביב

המקראי,הסיפורשלהדגםעל·פיהמחזה,גיבורמופשטאיוב"ב"ייסורי
לוקהאיובאנושי.וכבודהגוףשלמותבגדים,ילדים,רכוש,"נכסיו":מכל

בגדיוואפילומעוקלת,רכושושאריתחברתיות,ובפגיעותטבעבפגיעות

לומודיעיםונפש"גוףעצמ,ןאותן"למעטממנומופשטיםהעליונים

 . 68עמ'שם, . 54שנותרהעירוםבגוףהפגיעהתתחילמעכשיו 54לפועל.ההוצאהאנשי
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 . 32עמ'שם, . 56

צהובים""כתמיםהגיבוראתהצופיםפוגשיםלהורג"ב"הוצאהחשוף.

למוותהנידוןאתהמוות"מר"מתוקמציגכךכחסר-כול.מלכתחילה

וידיועירום,הואגבר.פהעומדורבותיי,"גבירותייצהובים":"כתמים

המכנסייםלאגםכבו,דלארכוש,לאכסף,לאבעולם.כלוםלוואיןריקות,

ערכיםגם ssשלו".לאכברעצמוהואגםבשרו,עללובששהואהרטובים

ונותררדוקציה,במהרהעובריםומדעמוסראהבה,היגיון,כמואנושיים

"סגולותיה"אתלויןמעמידשנשללו,הערכיםבמקוםלבדו.הגוףרקשוב
שעוברוהפרפורהגוףבשרשלרכותווהמדממת:החיההבשרעיסתשל

הסכיןאתתוקעתצחקו""והשמיםכאשרלתוכו.חודרהמוותכאשרבו

אינםלרוצחווגםלקרבןהמשותףכימתגלהפחד","צמרמורתשלבגופו

צמרמורתשלו:הפיזייםוהביטוייםהגוףאלאמופשטים'אנושיםערכים

יכוליםהיו(שבקלותרוצחושלהענוגהחלחלהורטטהקרבן,שלהפחד

לתוךחדמשהולתקוע"טובצחקו":"והשמיםבתפקידיהם).להתחלף

נעיםוהקרביים,הבשראתברכותהסכיןפולחתאיךלחושטובהבשר,

שרקמותלהינעץ,תחדללא[ש]הסכין ] ... [רוצההייתי ] ... [החיהפרפורהוא

הזה,הגוףמןיופקופחדשלאינסופייםוצליליםקץ,ללאייקרעוהבשר

כחול,ברקכמוביחולףאשרחלחלה,שלהענוגהרטטיהיהואינסופי
 56נפלא".

המופשטהרוחניהאלשביןהאופוזיציהעומדתאיוב""ייסוריהמחזהבמרכז
שלקיומועצמו"!מידמתבררתכאןגםאךהמוחש,האנושיהגוףלבין

נסבלהבלתיהגירודוכאבבתחילה,השינייםעקירתכאשרהפיזי,הגוף

אלא,נכסיו,כלאובדןאתרקלאמאיובמשכיחיםאחר-כך,מידהגוףבכל

הכאבובנותיו.בניומותעלהאיוםהצעראתגםומעליב,משפילכמה
הרגשיות,זיקותיואהבותיו,האדם:בצלם"רוחני"זיקכלעוקרהפיזי

הזוחלתעירומהלחיהאותווהופךוכבודו,אמונותיוהחברתיים,קשריו
כאשראיומות.וצווחתמייבבתבעפר,בייסוריהמתפלשתארבע,על

הגוףשלמעמקיואלחודרניתבפלישההטבעתפידרךהשיפודמוחדר
מתערבליםוהדעותהאמונותהרגשות,היצר,המשפחה,קשרי"כלהמעונה

שלאורכמומבליח,שמתוכוכב,דלערפלצורה,חסרתעיסהלמיןאצלו
 5711בישבן.הנוראהכאבמגדלור,עמ'לע'ל, 53הערהא'וב", ' 110 "" . 57
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העוריתהמעטפתהגון:גבולות

לתגובותמכוונים 5811להורגב"הוצאההקרבנותשלושתשלשמותיהםלע'ל. 52הערה . 58

"כתמיםהמוות.מולועמידהחרדהמחלה,במצביהגוףשלפיזיולוגיות

העורפניעלמופיעותכולן-פחד""צמרמורתקרה","זיעהצהובים",

לכידותו.אתולהבטיחהגוףשלגבולותיועללשמורשאמורהחיצוני,

מהוויםהגוףשלהעוריתהמעטפתפניעלוכתמיםפצעיםפגמים,גידולים,

הואהחיצוניהעורלחלוטין."ליהשייר"העצמיעלהזהות,עלאיום
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הביולוגיתהאינדיבידואציהשלהראשוני,לאאםהחיוני,"הגבול
איןהזהות.שלגבולותיהפריצתאתמסמנותבוופגיעות 59והפסיכית",

היאאיובשלבגופוהראשונההפגיעהאיוב"ב"ייסורישגםמקרהזה

ומייסרואיבריובכלומתפשטשהולןנסבל,בלתיגירודהחיצוני:בעור

המבדילראשוןמדדהםהגוףשלהמעטפתפניאנוש."צלם"אובדןכדיעד

חווההואודרכוהחיצוני,העורהםשגבולותיוהחי,הביולוגיהגוףבין

מראה,כשלהםשלוהשטחשפניהבבואתי,הגוףלביןעונג,אוכאב

הבבואה,שגוףבעודממשית.פנימיתלהתרחשותביטויכלבוושאין

מושלם,חלק,נקי,יהיה:שהגוףרוציםשהיינוכפיהואומשתקף,המשקף

אוצהובים,כתמיםזרועההביולוגיהגוףשלהחיצוניתהמעטפתכבר

ומגרדת.מכוערתתפרחת

נקבים"נקביםפתחים,"פתחיםהגוף

המחזותבמרכזעומדהקהל,שלעיניולנגדהמתרחשהמוות,חיזיון

התהליךאתבפועלהעוברהקרבן,שלמדמותופחותלאהמיתולוגיים

הקהלשלהקונקרטיתצפייתולמותו.עדהגוףהתפוררותשלהאנטרופי
חשובאינו-לגופה-מתלגוףממשבפועלהחיהגוףהופךבובתהליך

שלבמסגרתוהאירועמתקייםלהורג"ב"הוצאהעצמו.הגוףממותפחות

הקרבןנבחרשמתוכוצופיםקהללעיניומזוויע,אכזריפולחני,טקס

הנראותחייביםאיוב"ב"ייסוריגם 60ושרירותי.מקריבאופןהפוטנציאלי

צופים.קהללעינילהתרחשהאיטיתגסיסתוותהליךהמפולשהגוףשל
למוות,החייםביןלאובייקט,סובייקטשבין(הגבולותלויןשבוחןהשאלות

במעמדנעשההמבדקכאשררקאמיתילבירורניתנותלגופה)חיגוףבין

המוות,מהותאתובמיוחדאותן,להדחיקהאנושיתלנטייההמנוגדפומבי,

במחזההמשנייםהקרבנותשלהחטוףמותםלכןהראיה.לטווחמחוץאל

להיותמסוגלאינו-פחד"ו"צמרמורתקרה""זיעה-להורג""הוצאה

העיקרית.ל"הצגה"הקדמהרקומהווהמופתי,

הכיסא);בתי(רחבתצהובים""כתמיםשלהמתתוטקסשלמיקומו

קשים,עינויים(קודםהמוקפדיםשלביורב);צופיםקהל(לעיניפומביותו

הקול,מיתריניתוקהמשוסף,מהגרוןהדםטפטוףהגרון,שיסוףאחר-כן

מעלה,כלפימופניםכשהפניםהכיסאביתלאסלתהשחוטהראשהכנסת

גסיסתו),ברגעיהקרבןשלפניועליפהאישהשלהמוצקיםצרכיהועשיית

משמעותואתוממחישיםבפועלמממשיםהאלה,הגשמייםההיבטיםכל

פסולתומסכות,איפורללאאמת,שלבתאטרון"כמוהמופשט.המוותשל

לחיות.כדיהצידהדוחקתבקביעותשאנימהאתלימראיםמתיםוגופות
הזוהצואההזה,הזיהוםהגוף,שלהללוהנוזליםלמוות,שנוגעמהבכל

המבטשלהכרחיותו 61נגדו".עומדיםרב,בקושישהחיים,מההם _

שללהצעתובתוקףסתיו""חיוכימסרבתכאשרעצמובמחזהנרמזת

i= 
r-1 
 Julia Kristeva, P()>ve1·,1 1if .59 8י=

=' H()rr1J1·: A11 E.,·.,ay lin Abjec·זirilד, 

Columbia U11iversity Press, New 

Y ork 1982, p. 53 

בהרחבהעוסקתבדאוןאראלה . 60

"הוצאהבמחזההצופ'םכמעמו

שונהפרספקט'בהמתוךאךלהורג",

 . 1992לע'ל, 5הערהבאן.שתוצגמזו

 . 4עמ'לע'ל, 59הערהקר'סטבה, . 61
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 . 3-2עמ'לעיל, 59הערה . 63

 . 4עמ'שם, . 64

 , 3עמ'שם, . 65

המתים,חיישירים:לוין,חנוך . 66

 . 1999חל-אביבהמאוחר,הקיבוץ

לזכותמנתעלעיניובניקורהגפייםקטיעתאתלהמירצהובים""כתמים
רוצהלאאניאותי.שתראהרוצהאניאדם"בןסתיו":"חיוכיברחמיה.

במשמעותאןהאדיפלי,למיתוסגלויהרמיזהכאןיש 62לחושן".שתימלט

ב"עיניגםמכירהואאיןלכןחומר,שאיננובמהמכיראינולזיןמהופכת.
דווקאמסמלתאותהאדיפוס,זוכהלההכרתיתהארהבאותההרוח",

חייבתהקונקרטיבמוותההבטהלזין,אצלהגוף.שלהבשרעיניעקירת
וממשית.עינייםגלויתלהיות

במסגרתנעשיםרב,קהלעינימולטינופוובמיוחדקרבן,שלהמתתו
החייםמתחוםהחוצההמתהגוףשלהפרשתוהפרשה.שלסימבוליטקס

הקולקטיבשלשגבולותיוכדילעזאזל,שעירלשילוחהדומהאקטהוא
מצביעההזוועה""כוחותבספרהלחיות.להמשיךיוכלוהואהיטביוגדרו

בפעולהתמידכרוכיםוגבולותיההזהותשכינוןהעובדהעלקריסטבה
או(הסובייקטיבי 11אני 11השבה ,) abjection (הרחקהשלנידוי,של

אינואןבתוכו,(ששוכןהמנודהאוהמבוזההמוקצה,אתדוחקהחברתי)

שלהאלימההפעולהמתוןלגבולותיו.מחוץאללחלוטין),בונטמע
בחוקילמשל(כמוהגופותשלדחיקתן 63ה"אני"·מכונןוהדחייה,הנידוי

מיידי,באופןלקוברווישהמתאתלהליןאסורלפיהםהיהודיים,הקבורה

סימבוליבאופןלבטאכדיהכרחיתהקדושה)האדמהאתיטמאשלאכדי

מחדשלהגדירוכדיהחי,בגוףמלכתחילההחרוטהמוות,שלדחיקתואת

המזהםהמוותזההעליון.הנידויהיא ] ... ["הגופהגבולותיו.אתולאשש

"מוקצההואהמוותזאת,עםהידיעה".בה"אהמנודההטומאההחיים.את

שהואכמולהתגונןיכולאינוהאדםשמפניונפר,דאינוהאדםשממנו

בולעגםולבסוףלנו,שמאותתממשי,איוםזהו ] ... [מאובייקטמתגונן

אתהקולקטיביהגוףמחלץוהטינוףההפרשהטקסיבאמצעות 64אותנו".

המוות.שלמתחומוחיהכישותעצמו

המוות,הרחקתשלסמליאקטהםהצואה,ובמיוחדהגוף,שלהפרשותיו

הולכתהזו"הפסולתהאישי:בתחוםגםאלאהקולקטיבי,בתחוםרקלא
יישארלאדברשוםלמשנהו,אחדשמאיבודעדאחיה,שאניכדילאיבוד
ב"הוצאה 65אינני"·אניבולמקוםלגבול,מעברייפולגופיוכלבתוכי

שלמותולאחרכברזותפיסהשלואכזרימתומצתאימאז'מוצגלהורג"

אישהשליחידהמעייםפעולתמולאחדמתגוף-הראשוןהקרבן
המלאההזהותעלמיידיובאופןבפומביבגלוי,המצביע-בשלותהבשיא
המטנפות,לעומתבלב.דפסולתזוכמוזה-הצואהלביןהמתהגוףשבין

החוצה,מפנימיותןהמוותהרחקתשלאקטהןהמתפניעלשהפרשותיהן

איובשלגופותוכניאל-הטבעתפי-איבראותודרךהשיפודהחדרת

אתומבשרתלגופו,המוותלחדירתביטויהיאאיוב""ייסוריבמחזה

בשיריםובמיוחד 66המתים","חיילזיןשלהשיריםבקובץהקרוב.כיליונו

פליטתשלהמוטיבומופיעחוזרהקרב,למותומודעהיהכאשרשנכתבו

גוףמולהאהובהחיישלהנמשכתלדינמיותעליוןכביטויהגוףפסולת
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עללפינןונמצאהאדמהלפנימתחתשהוטמןוהזומם,הפסיביהמת

למשל:החיים.שדחווהשופכיןהפסולתשארעםאחזמישור
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הנרקביםהגופותשלתסיסהקולרקדומיה."לילה,

כיסאביתנובחמלמעלהושםופהו ... [

חייםמלאלועג,פראיצחוקכמולושוצףבאסלהמיםפרץ

מטהיורדתבצינור,נבלעתזוהמהוהופ,

 .וסחיבבושתמוקףו ... [המתפנימולו ... [

ביובשהשקיפההאישהוערוות

להצחיןהמתמורדאיך

רגליהכפותתחתאמותארבע

 . 32-31עמ'שם, . 67השופכין.""תעלותעםאחדמישורעל

בהפרשותהקשוריםהדוחים""החומריםאללזיןשלהאובססיביתהחזרה
והבלתיהעיקשהאישי,למאבקביותרהמזוכךהביטוילפינןהיאהגוף

המוות.נגדיצירתומראשיתמנהלשהואמתפשר,

וביצירותלהורג////הוצאהבמחזהכמטנפותיפותבנשיםלזיןשלהבחירה

לזין,אצלהאישה,שלהמוצקותהפרשותיהמקרית.אינההיאגםאחרות

ראשיתם:היאהחיים.נוחהיאהאישהשלה.החייםלחיוניותביטויהן
גםהיאלראשונה.העולםמראההנולדלרןנגלההשופעות//ירכיה//מבין

החייםנוחשלהעליוןביטויוהיאהאישהלגוףהתשוקה-שלהםהאמצעי
בדברהאשליהשלהמובהקתהמייצגתהיאהתשוקהוכמושאהליביזיאני,

פואטי////צדקמאשריותרלכןישהמוות.עלוהתגברותאפשריתגאולה

חייםיצאושממנומקורמאותובסיומם,מהחיים,הפריזהבתמונתנאשר

שלהאינטימייםמאיבריה-והנחמההגאולהנתבקשווממנוחדשים

פסולתאתמרוקנתהאישהביותר:הגזולההחלאהגםתצא-האישה

הצואה,הרחקתשלה.החייםנוחאתהמבטאנאקטהמתפניעלגופה

האורגניזםשלחייומביטוייהיאלגוף,מחוץאלהוולדשלדחיקתונמו
והאדיש:היפההטבעאלמרמזיםהמטנפותשלוששלשמותיהןהחי.

שצירופםמרוממים,שמותצחקו,,_//והשמיםהטבע,,,//שלוותסתיו,,,//חיוני

המטנפותאולםחריף.זיסוננסלנאורהיוצר//מטנפות//המשותףהכינויאל

ביאליקנוסחלמחאהכביטוירקלאלטבע,הקשוריםבשמותנקראות
משוםאלאההריגה,,),(,,בגיאשחט//והשוחטפרחההשיטהזרחה,//השמש

שאליוהקוסמילמעגלשיינותאכןמבצעותשהןוהדחייההריקוןשפעולות
המחזה.בסיוםשמופיעהזבובגםלהלן,שנראהנפישיין,

לטמא,הנשגבשביןהאופוזיציוניבמרחבנמצאלהורג////הוצאההמחזה

המטנפות,-המונמךלביןהשמים,הטבע,המוות,-המונומנטליבין

המרחבשזהומשוםפומבית,בהזדווגותוביזויוהגוףביתורהצרכים,עשיית

//כתמיםשלעיניוומולשחיטתולפניאורגניזם.כלשלהקיוםשלהטבעי
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פרץשלעליוןכאקטסתיו",ו"חיוכיעיניים""אלףמזדווגיםצהובים"
המסמיכהמרוכזתסצינהמתרחשתאיוב"ב"ייסוריגםהמוות.מולחיים

בנקביהממוקדהגוףשלקיומומרחבעלהמצביעהלמוות,הזדווגות
איוב,האיששלהייסוריםמחזהאיוב","ייסוריאתלסייםבוחרלויןגופו.

לתנטוסארוסביןמזוויעגרוטסקיעירובנוצרהקרקסבסצינתבקרקס.

גוססשעליולשיפודערוותהאתמצמידההחשפניתלמוות.קיטשבין
העונגבגניחותמתמזגותאיובשלוהגסיסההכאבייסוריגניחותאיוב.

המפושקות)(רגליהםהזההגופםתנוחתהחשפנית.שלהארוטי

לכאבהמשותףהמוקדאתמבליטיםאלהכל-הדומיםופרכוסיהם

ואותןפרכוסיםאותםגניחות,אותןמכשיר,אותוולמוות:לחייםולעונג,

ריגושיובעצמתהמתפתלהעירוםהגוףאמא.אבא,ההורים:אלקריאות

גופותביןהזהותכסות.מכלהיאגםעירומהלוין,שלאמירתואתממצה

חורמולחורהגוף:בנקביבחוריהם,מתמקדתוהחשפנית)(איובהשניים

זר,גוףשלחודרניתוכניסה-הישבןחורמולהנשיהערווהחור-

להכאיב.כדיהןלענג,כדיהןהסובייקט,שלהזהותגבולותאתהפורץ
המוחלט"החור"תוכניאלנשאבאיובהמוטיב:מתלכדהמחזהבסיום

תוכו.אלאותושבולעהאולטימטיבי,הנשיהחור-המוות-והסופי

שניביןנעהחייםמסלולובגורלו.העירוםבגוףכן,אםמתרכז,הכול

רקובתווךבאדמה,שנכרההקברחוראלהנשיהנרתיקמחור-קצוות

גיסא.מאידךבישבןמכאיבושיפודגיסא,מחד(וארוס)סעודה

לגופהחימגוף

לע'ל, 52הערהלהורג","הוצאה . 68

 . 18עמ'

ב'ןקשרק"םפרו'ראצלכבר . 69

מכנ'ות.מטפורותלב'ןכ'ולוג'מודל

ב'ולוג'תה'אהפרו'ד'אנ'תהתפ'סה

מרכההואאךשלה,המוצאבנקורת

ה'דראול'ותבמטפורותלהשתמש

אחרות.ומכנ'ות

אלאוהנשגב,המופשטערכםאינוכן,אםהחיים,שלהאמיתיהביטוי

איבריםאותםובראשונהובראשהגוף,איברישלוהמלאההתקינהפעולתם
שההבחנהבעודההפרשה.ועלהבליעהעלהאחראיםנקבים)(או

חייתיותבמטפורותהגוףשלנחיתותואתמתארתלנפשגוףביןהמסורתית

הגוףלביןהטבעיהביולוגיהגוףביןזיהוידווקאלויןיוצרמכניות,או

להיותשנבחרלאחרצהובים","כתמיםביןשמבדילמהאוטומטי.כמכניזם
העובדההיאנבחר,שמתוכוהצופיםקהללביןלהורג,שיוצאהקרבן

הביולוגי·הגוףשלוהשגרתיתהנורמליתהתפקודשיכולתהחותכת

הלילה"בסוףתופסק:ששלובעודתימש,ךשלהםפיזיולוגי·אוטומטי
מתגליםהחייםסימני l/68בבוקר!מחרנשתיןעודאנחנובוקר!יששלנו

הפסולתאתלהפרישביכולתוהגוף,שלהתקינההמכניתבפעולתודווקא

בעצמוכולוהגוףהופךמותועםכאשרלהפ,ךולאלחיותכדימהגוף

לפסולת.

אצלמאודשכיחהתקינה,בפעולתותלוייםשהחייםמכניכמנגנוןהגוף,

הפעולותשלהאוטומטיהמכניזם 69שלו.הביולוגיהמודלאלומתקשרלוין

לחיותוהעליוןהביטויהואוהעיכולהמיןהנשימה,מערכותשלהביולוגיות
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ב"הוצאההמוות.לאחרהביולוגית""המכונהשל"דוממותה"מולהגוףשל
מנגנוןבאמצעותהמטנפותשלהחייםותשוקתהכוחמודגמיםלהורג"

שהגוףזמןכלוהפסיבי.החייםחסרהקרבןלגוףבהשוואהשלהןההפרשה

אנרגייתבעלהוא-ולהפרישלאכוללהזדווג,-אורחותיואתזוכר

הגוףשלהפיזיהזיכרוןיותרממשיחולם"ב"הילדגםפוטנציאלית.חיים

רבלעברזועקתכשהאםתרבותי.אותודעתירגשי,זיכרוןמכלהלויני

רבעונהשלה,הילדבלעדיאחדרגעאףלחיותתוכללאכיהחובל,

תחייוהריתוכלי!"והריהשלוש:בתילדתואתעתהזהששכלהחובל,

בליתחייהפרשות!ותפרישיותתרחציותאכליתנשמיוהריימות!אםגם
המכונות"חדרהקרויבקטע 11לאהובה",פרידהב"מכתבי /701תחיי!בנך,

ממגזיניםלנוהמוכרותהאהבהתנוחותאתלדיןמעמידהאהבה",של

מרהיבות",ושקיעותזריחותשלווים,אייםלנו"הראובהםרומנטיים,

עצמו:האהבהמעשהבזמןכללאליהןלהתחבריכולהואשאיןכתמונות

התשוקהברגעיהמפרך".בעמליצווארעדשקועאניולהם?לי"מה

הנחשקתהקולנועיתבצורתומתואראינוהנשיהגוףאפילוהממשיים

הפיזיתבאותנטיותאלאמאוחיו"),ב"הזונהשראינו(כפיוהמושלמת

כמעטוהגוףהפנים,עלנזעם·מתרפסגיחוךמורכן,"הראששלו:הממשית

הגברי:הגוףגםכךבבטנך".שספגתהאדירההמכהמחמתלשנייםמקופל

למטה,"בסולםיורדהואברצפה".שנוגעתכמעטשערותיךציצית"שפוף,

שלמטההמכונותחדרבתוךהפרךעבודתהאהבה".שלהמכונותחדראל

במחנקקשה,בהרגשהרע,בריחקשים,אדיםרוויסמיךבאווירמלווה

זיעה".מגירוהגוףחשוקותהשפתייםצורבות,"העינייםובזיעה:
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 . 286עמ'לע•ל, 2הערה . 70

 66הערההמתים,חיישירים: . 71

 . 79עמ'לע•ל,

ביןבחירותשלסדרהבפניצהובים""כתמיםעומדלהורג"ב"הוצאה

מוות.אוסירוסהיאהראשונההברירהיותר.וגרועותגרועותאופציות

הגוףשלהפיכתואלאמהגוף,אורגניחלקשלהחסרהרקאינוהסירוס

הבדלקייםזאת,עםממש.שלחייםאנרגיתללאליבידו,לנטולכולו
ייחודואתממנוגוזלאמנםהסירוסהנוראות:הרעותשתיביןקריטי

ממשיך"אתהרוח:במורתסתיו""חיוכישאומרתכפיאולםוכגבר,כאדם
 . 36עמ'לע•ל, 52הערה . 72ל"לא·אדם",אותולהפוךכדיבסירוסאיןולכן 12עצמאי",כגוףלהתקיים

שלוהאוטומטיותה"טבעיות"פעולותיואתלבטלבליחיים.חסרלגוף

ממשיך"אתהסתיו":"חיוכיה"אני".שלמוחלטתהתבטלותאין-הגוף

אתהלהפריש,לנשום,לאכול,ממשיךאתהעצמ,ךמשלחייםלחיות
 . 27עמ'שם, . 73ועומדשבכאשר 73.11מושלמתאינהבפניישלךההתבטלות ] ... [לךנרדם

קטיעה-רעותאופציותשתיביןנוספתבחירהבפניצהובים""כתמים

ביןההבדליםעל·פיהקודמת,בבחירהכמוהחלטתו,נשקלת-מוותאו

קטועחי,אבלקרבןלהיותמעדיףצהובים""כתמיםחי.לאדםמתאדם
עםלשכבבמקוםליקוק,כושרלהשישלשוןבעלעדייןאךגפיים,ארבע

 . 42 • 41עמ'שם, , 74לכן 74ללקק!"כוחלהםואיןהשפתייםעללהםדורכות"שמגפייםהמתים

עדייןמסופקת:אינהסתיו""חיוכיגפיוארבעתוכריתתסירוסולאחרגם

לגופה.החיהגוףהפךלא
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אתשפרכצימאשתולהסיר"שיץ"במחזהצ'רכסשלרצונוביןהשוואה
והשדיים),(התחתלשימושוהראויאתרקולהשאירהמיותריםחלקיה

צהובים","כתמיםשלה"מיותרים"חלקיושלההדרגתיתהקטיעהלבין
התחסדה,לפרקטיקתללוין.אופייניתפואטיתתופעהעלמצביעה

כמצרןכ"סחורה",כבשר,הגוףלהצגתהמוקדםבמחזהאותושמשרתת

לחלוטיןשונהתפקידישאחר,מצרןככלהמשווקכלכליערןבעלמיני

בבדיקתלזיזאתומשמשתבפועל,מתקיימתהיאכאןלהורג".ב"הוצאה
מלחיות.גוףפוסקומתילחי,גוףהופךמה"חיים":המושג

בחומרהטבועהחייםוחד

 . 19עמ'שם, . 75

סיזיפוס,שלהמיתוסקאמי,.אלנו 76

עמ' , 1990 ] 19421חל·אכיכעוכר,עם

13 . 

 . 34עמ'שם, . 77

לעיל, 52הערהלהורג","הוצאה . 78

 . 46עמ'

 . 49עמ'שם, . 79

להישחט,הקהלמתוןצהובים""כתמיםנבחרכאשרהמחזה,בתחילת

לראשונהיודעהואהממשי,המוותמולבעמדוהזו,בעתכילונדמה
שלהאמיתיתהמשמעותאתלפתעמביןאני"כעתכאדם:ומהומיהו

לעברו,המוותזיזגזרשבהצביעהרוע,דהעצםהוא'אני''אני'.המלה
נותןלכאורהד sאתן".רועדאינודברששוםבתימהוןרואהסביב,מביט

היאלמוותהחריפההמודעותאקסיסטנציאליסטית:תשובהלדיןכאן
הקיוםשלהאמיתייםתנאיוואתהאותנטיתזהותואתלאדםשמגלה
"כדאיהאםלפסוקקאמימבקשסיזיפוס"של"המיתוסבספרוהאנושי.

היאמסקנתו 76אבסור.דשלבעולםכדאי"לאאוהאלה,החייםאתלחיות

שלמשקלםכללהיוולד"עשוילאבסורדהמודעותמתוןדווקאכי

לדיןשלתשובתואולםבחיים,הואגםדבקצהובים""כתמים 77החיים".

הואה"אני"ביולוגית·פיזיולוגית.אלאקיומית,תשובהאיננהביסודה

נוכחותועלברעדשמגיבהשלו,והפיזיותחי,אורגניחומרכולקודם

מודעתבחירהכאןאין"מודעותו".ראשיתהיאהמוות,שלהמיידית
בהמשךהרואיותכלגםאיןשלהם.האבסורדיותנגדמרדכתגובתבחיים,

שמשהההממושכת,העינוייםסדרתלאחראףצהובים"."כתמיםשלחייו

מושפללחיות.הדחףעדייןבבשרוטבועבפועל,שחיטתואתזמניתרק

ומכריז:צהובים""כתמיםשבגפיו,ארבעתקטועומעונה,מסורסונעלב,

 78 • /1מעודירציתישלאכפיהאלההנפלאיםהחייםאתלחיותרוצה"אני

אידאולוגיה,-חיצוניכוחלכלשמאפשרתזוהיאהחייםדחףשלעצמתו
בלב,דגלםחומרהיהכאילוהאדם"מ"בשרדברכלללוש-זולתחברה,

המשפיליםגםחיים,שלסוגכלחיים.שלכוזבת,ולוהבטחה,תמורת
דפיקותיואתדופקשלוהלבבו:"הביטועיניים":"אלףביותר.והעלובים
כרותהכול,ולמרותהפסי,דכברהואלהפסידלושהיהמהכלהאחרונות,

אתלהפיקממשיךהואהיכולת,גבולקצהעדמושפלדם,זבאיברים,
"כתמים 79האנושי".הבצקהוארןכהרוצחיו.עליופורטיםאשרהמנגינות

זאתלשנותכדימספיקהאינההידיעהאןזאת,יודעעצמוצהובים"

"חיוכיכאשרלחייו,בתמורהשסירסוהולאחרמייסוריו.אותוולגאול

80 



"כתמיםאותהשואלאיבריו,קטיעתאתנוסףכתשלוםתובעתסתיו"
לינתתלמהבתקווה?לשגותליגרמתלמהאותי?עינית"למהצהובים":

האדםצלםעםלמותיכולתיהריההשפלה?!הייסורים,כלאתלעבור
 . 37עמ'שם, . 80ההשפלותכלאתלעבוראוליכדאיוהמוותהחייםבמאזן l/80שלם!שלי

לחיות.כדי-האדםצלםאתהבושה,אתהאנושי,הכבודאתלאבד-

נסבלת.בלתיהשפלהזוהי-למותוגםאותןלעבוראולם
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אתלראשונהצהובים""כתמיםסוף-סוףמבקשהמחזה,סיוםלקראת

"חפץ",כמומי.דנסוגהואאולםהבושה,אתלמחותובכךלמות,נפשו

שלובסופוכבודו,אתלהצילכדימהגגלקפוץהחופשי//מרצונוש,,מתנדב

יוותרוכיוהתחנןששבלאחרפוגות,בידיעצמוגגמאותובבוזמופלדבר

שביהרגוהו,כיביקששכברלאחרכאן:גםכךהמובטחת,הקפיצהעללו

בתמורהסתיו,,ל/'חיוכירביעיתהצעהלהציעומנסהצהובים""כתמים

המאכלתעל-ידיצהובים////כתמיםשלקולומיתריניתוקרקלחייו.

הקולקול,לוישעודכלחייו.עללתחינתוקץשםצווארועלהמועברת
//לחיות!//זועקהזה

האורגניהגודשלהקוסמיתהמחוזריות

מאודשברירילזין,על-פיאפוא,הואאדםחיישלהמופשטהעליוןהערך

לושישחיצונישרירותיכוחישנועודכלמלכתחילה,בספקומוטל
הגוףאתשהופכתכוחנית,אקטיביתבפעולהל,,אין// //שי//להפוךהיכולת

המוחלטתבשרירותיותהיאהמוותשלהמונומנטליתעצמתולגופה.החי
עלצהובים////כתמיםשלויתורושלו.הטוטאליתהאיוןוביכולתשלו

משוםסתיו,,//חיוכיאתמספקתאינהואיבריומשפחתומיניותו,

התבטלותתיתכןהאמנם sמושלמת,,.ואינהבפניישלךש,,ההתבטלות

אומרתכךעלדבר?ממנויותירשלאמותו,עםהאדםשלמוחלטת
שורפיםאחר-כךהפרצוף,עלצואתיאתמקבלנשחט,'/אדםסתיו'/://חיוכי

ונמוגיםלעשןביחדהופכיםבלהבות,מתמזגיםהםהטינופת,עםאותו
איןכימושלמת.כמעטנכון,יותראומושלמת,[התבטלות]זהבעננים.

 82בעולם".אנרגיהשלמושלםאיבודלצערי

הקיוםמגבולותכן,אםלזין,אצלחורגהחייםשלהליניאריהמהלך
רקלאאותושמאפייןגרוטסקי,גוףהואהלויניהגוףהחד-פעמי.האנושי
היותואלא-ופתחיםבליטות-הגוףשלהתחתוןחלקועלהדגש

זהמאפייןוהחידוש.ההזדקנותוהלידה,המוותשללמטמורפוזהכפוף
להורג////הוצאההמחזותשלהדומהסיומם 83הטבע.עםאותומקשר

ו,,חיוכימת,צהובים,,ש,,כתמיםלאחרהיטב.זאתמדגיםאיוב"ו,,ייסורי

נושאיםחייה,להמשךוסימןכאותפניועלצואתהאתמורחתסתיו"

קהלשעשוילמהבניגודהציפייה,השמים.אלמבטוהמטנפותהרוצחים

 . 36עמ'שם, . 81

שם. . 82

דומהלויןשלבמחזותהגוף . 83

באחטיןשמוצאלגוףדנותמבחינות

מבליטותשמורכבגוףואבלה,אצל

חלקוהואהגוףמרכזומפתחים'

הואהפתוח""הפהגםאךהתחתון'
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שלוהבליעהיכולתחשוב.איבר ~
;= 
לבטן-התחתוניםלאיבריוקשורהי= = :::!: .-
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= r-1 
3 ,-

איוב""ייסוריהמחזההמין'ולאיברי

בסעודה,ומסתייםבסעודהפותח

גסיסתו,בשעתאיובשלקיאוכאשר

-M. M = r ..הקבצניםלסעודתמזוןמשמש _
 ,Bakhtin, Rahe/{li., "nd hi., W"rldו:כ

Indian,1 Univei·sity Pi·ess, ,.., 

Bloomington 1984 [ 1965] ::C: ..., 
,ליעל הרעה 52 ,"גרוהל האצוה" .84 ;;=-

r-1 

'מע 52-51. := ... = 
3 

המחזוריותעלמצביעהקריסטבה . 85
r-

= ;=. 
אתתופסתהיאאחר.מכיווןהזו

מדחףכחלקלהולידהתשוקה

נשמעמעט"עודלזבוב:אלאלגאולה,ולאלמשיחאינהלשער,הצופים
לובוררבמעגל,פעם-פעמייםלוחגמופיע,אותונראהמעטעודזמזום,

ובצואה.בדםהמטונפיםהפגרפניעלנוחתאחר-כךטינופת,שלנתח
בסעודה.יפתחכךאחרברגל,רגלנמרצתבעסקנותמחכךלו,יעמודרגע

המסיימותהמיליםאלה 84יתחיל".הזבוביםנשף _שלנוהחגיגהתיחםאז

חלקהםהאנושייםוהצואההדםהבשר,המסך.ירידתלפניהמחזהאת

שלבנקביםומרוכזבחומר,מעוגןכולוהחייםמנגנוןבטבע.מהמחזוריות

(האכילה)אחריםחומריםשלהקליטההואפעולתואתשמקייםמההגוף.

חלקהםומותוהאדםלידתגםשהתעכלו.לאחרהפסולתשלוהפליטה

אמומנקבהעולםאלנפלט-מגיחהוולדהזה.החייםמנגנוןשלמפעולתו

לתוךזרעואתהזכרשפלטלאחרחודשיםתשעהודם,בשרשלכצרור
מותו),(עםכפסולתהפעםשוב,יפלטוהושהחייםולאחרהנקב;אותו

ולרמשים.לזבוביםלמאכליהיהוהואצואתם,בפליטותאחריםיכסוהו
המשמשחומררקהואוהבשרבשר,רקהואוהגוףגוף,רקהואהאדם

 ssאחרים.חייםעבורמזון

r-
וארכאיקולקטיבינשיליבידיאני .==

מטפיזיתחזרהשלעיקרוןשמכונן

מטרנאלית"התפרצותנצחית:

ם rלאו,שייכתזיכרוןשלכפייתית

לחליפיןאומזדווגים,אשרמינים

 ] .. , 1עצמםאתלהנציחכדימתפצלים

החזרהמלבדמשמעותלהםאין

והמוותהחייםמעגלשלהנצחית

 Julia Ki·isteva, Desire .הביולוגי"

in L,1ng,111ge, Leon S. Roudiez 

ed.), Colu1nbia University ( 

,] 1977 [ 1996 Press, New York 

239 . p 

מבבל",הגדולה"הזונהלדין,חנוך . 86

ואחרים,איובייסורי(עורך),פרימנחם

 . 187-105עמ' , 1988תל-אביב

87 . li11e קMichel Foucault, Di.1·ci 

111,/ P,111i.1·/1: The Birth of thc , 

1975 Prison, Allen Lane, London 

88 . Scotl Lash, "Genealogy and 

/ the Body: Foucault/Deleuze 

, Nietzshe", Mike Featherstone הגוףשלהםמיוטיקה-ולחומרלבשרמעבר
Mike Hepworth & Brayen S . 

Turner (eds.), The Body: Social 

Prr,,·e.,.,. LlnLI CL1!1,11·{l/ The1,1·_1·, 

P11blication, London, Newbury 

Park, New Delhi 1991, pp. 256-

Sage D. ךותמ: טטיצ דשא 280 

Bouchard (ed.), Mi,·hel FL!ur·Llult: 

L,111.~ll{lge, Co11nter-Memory, 

P,·actic. Oxtord Blackwell, 1977 

ליעל . הדעה 85 .89 

ב"ייסוריבצואה,המעורבהדםאתהזבובאוכללהורג""הוצאהבמחזה

ב"הזונהגסיסתו.בשעתאיובשפלטהקיאמשייריהקבצןאוכלאיוב"
המוטיבבאמצעותביותרהנוראביטויואתזהרעיוןמוצא 8611מבבלהגדולה

נסבלהבלתיבאופןביולוגיתמחזוריותאותהאתהממחישהקניבלי,

ומתבצעראליזציה,הקניבליהאקטכאןעובר"שיץ"למחזהבניגודביותר.

שחותרתלוין,שלהפואטיתמגמתושובנחשפתזהבמחזהלמעשה.הלכה

נאכלכחומרכבשר,הווייתואלהגוףשלהתרבותייםההיבטיםמןלהגיע

בנם,בבשרהאבאתשמאכילהזוהיאהאםדווקאכיהעובדהונפלט.

שאריותיואתפולטרצוני,לאטבעיביולוגיממנגנוןכחלקהאב,וגוף

ביותרהעליוניםהערכיםאתממנהחריפהשאיןבמידהשוללתכפסולת,
האנושיים-רוחניים-נפשייםהערכיםאם.ואהבתהאדםחייערךהאדם:של

מנוסממנושאיןזהביולוגי-דטרמיניסטי-מחזורימהלךמולאלנשללים

מפלט.ממנוואין

שלו,החומריותברמתולוגוף,לחשוףניתןלאכיטענו,וממשיכיו 87פוקן

בדיסקורסיםתרבותית.ולהבניהלמשמועלחריטה,מלכתחילהניתןכשהוא
המשמשיםחברתיים,ופיקוחבקרהסוכניפוקרראהומשמעתענישהשל

כאב"של"זיכרונותבעברשחקקוהפיזיים,הגוףלעונשימודרניתחליף
כינונהאתפוקרמציעאלהו"דיסקורס""זיכרון"כנגדהגוף.עלישירות

התנגדותמקורשישמשנגדי","זיכרוןשתיצורדיסקורסיבית"לא"שפהשל
לאשפהשללסוגמתייחסת 89קריסטבהגם 88חברתי.דיכוישלכזהלסוג

סמיוטיתשפהלשוני.הקדםבקולומקורהבגוףשקשורהדיסקורסיבית,
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בבגרותוהופכתהסימבולית,לשפההקודםאונטולוגיסטטוסבעלתהיאזו

כצורהמהגוףלויןשעושהבמהלך 90התרבות.נגדהחתרנותשלללוקוס

לראותניתןהגוף,שלהסמיוטיקהאלוחומר,כבשרהגוףדרךתרבותית,

"שפהשלנגדי","זיכרוןשלסוגאללהגיעשעיקרוומכווןמודעניסיון

כשלעצמו.לגוףהשייכתדיסקורסיבית",לא

אינסטינקטיבייםלדחפיםמובהקתזיקההלויניהגוףשללסמיוטיקה

תנועה,הסובייקט.שלהפרה·ורבלי,הקדום,בשלבשמקורםראשוניים,

בהםחומריים,ולאמילולייםלאסמיוטיים,ביטוייםהםוקולהבעה

זונגישה,ובלתיקדומהארכיאולוגיתהוויהאותהשלעקבותיהנוכחים
ניתןולאבמישרין,להכירהאפשרשאיטהורה,ליבידיאניתאנרגיהשל

מתוך"הלוחם"הקרויהקטעבמרכזלשוני·מושגי.קשרכלעמהליצור

לגילוילהגיעבניסיוןה"אני"תוךאלפנימהמסעלויןעורךהמתים""חיי
עדקליפהאחרקליפהמקלףהואישותו.שלביותרהאותנטיהגרעין
היל,דבתוךהמסע.מסתייםלאבכךאולםיל,דשללדמותומגיעשהוא

האימהשלהמהות"מפרפרתוהחומרית,הדיבוריתמקליפתהמעורטלת
"פעורהדמויותשלשמותיהן 91מכול".לנוראהבלתי·פוסקההנהון ] ... [

הבעות 92l1פה"פעוריבמחזהמייצגיםראש"ו"שמוטעין""לוטשפה",

שלהןהחייםראשיתשלהןהקיום,להווייתהקשורותגופניותותנועות
היורד,החושךרקעעלהוותיקהגוססנזכר 93"הבכיינים",במחזהסיומם.

זוכראניחושך.רק"לאהיההאלהשבחייםלמוות,כמטפורההמשמש

"כן,עונה:החדשוהגוססימות",לאכאילוצחק ] ... [צחקהואהיל.דאת

הצחוקקולותלסירוגין.וצוחקיםבוכיםושניהם 94והחושך",התינוק.

הואשהבכיבעודהילד:שלביותרהארכאיהמערךשלרכיביםהםוהבכי
שלתולדההואהצחוקשרידותו,המשךאתלהבטיחשבאהקוליהכלי

מתרחש 96l1בחושך"ההולכיםבמחזה 95הורית.דמותמידיהבאההקלה

עםפניםאלפניםעומד"ההולך"דמותשלהמבוגר"האני"בומופלארגע

הואבמפתיעשבתוכו.ביותרהארכאיתהפנימיתהמהותמפעם","הילד

כברבושקינןהמוות,ניחושאתמפעם""הילדשלראשובהטייתמזהה

אתמסגירותהקרבנותאחדשלפניוהבעות"המביט",במחזהמבראשית.

אפילוחושבלא"כברמותו:לפנישבתוכוביותרהראשוניעםהמגע
טהור,כאבמקושקשות,הברותמחשבה,שלנופלותקוביות ] ... ['אמא'!

פנימיקשבמלבדדברנותרלאלאחריהם 97לדבר".יודעשלאתינוק

למוות.ודמום

E ,..., 
 The Body .90" .·וJudith Butle 8י=

!:' Politics ot' Julia Kristeva", Kelly 

Oliver(ed.), Ethi,·.,, P1J/iri,·.1, ,111,I 

Dij]eren,·e i11 Julia Kri.1·1ev,1 :, 

W1·iti11g, Routladge. New York & 

London 1993. pp. 166 

 . 81עמ'לע'ל, 66העדה , 91

פר'מנחםפה","פעור' ,לו'זחנוך , 92

תל·ואחד'ם,מאוה'והזונה(עודך),

 . 224-183עמ' , 1995אב'ב

מלצדמול'"הככ"נ'ם",לו'ן,חנוך . 93

תל·אב'בואחד'ם,הרזההח"ל(עודך),

 . 190-147עמ' , 1999

 . 159-158וגם 155עמ'שם, . 94

עמ'לע'ל, 85העדהקד'סטכה, . 95

286-285 . 

 .לע'ל 3העדה . 96

מלצדמול'"המב'ט", ,('ולחנוך . 97

תל·אב'בואחד'ם,הרזההח"ל(עודך),

 . 243עמ' , 1999

מלווההמוותלפניהילדיתהווייתואלהסובייקטשלהרגרסיביתהחזרה
רקנותריםמשמעות.המייצגתהסימבוליתהשפהבאוגדןתמידלויןאצל

ביטוייםאועין,לטישתפה,פעירתראש,הטייתרטט,כמופיזייםביטויים

והבכי,הצחוקוההנהון,הפרפורובכי.צחוקקטועות,כהברותקוליים

השכבהשלהסמיוטייםעקבותיהנוכחותהם-הראשותנועתהרטט

שפתשלאלהגילוייםהסובייקט.שלביותרוהארכאיתביותרהפנימית
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 . 103עמ'לעיל, 53הערה . 100

"הגוףעלמצביעהקריסטבה . 101

נשמה,ללא]גוף .. ,]החייםחסדהנרקב,

מטריד"חומרבעלגוף"לא

) disquieting ( אתממנוששללו

לעיל, 59הערהשלו"(השפה)הדיבור

טוענתשהיאאףעלאולם, . 109עמ'

דיבורה,כוחנגזלהגופהשמן

בפועלדווקאקריסטבהכאןמשתמשת

disquieting , שקט"שהמילה"

כלאתשדאהפרויד,גםבו.נשללת

כיזאתבכלטעןבמוות,החייםמטרת

שגופוהיסודיים,האורגניזמיםכל"לא

עושיםמהם,מורכבהחייםבעלשל

מיתה.עדההתפתחותדרךכלאת

 ] ... ]מאלהשאחדיםלוואיקרוב

שלהראשוניהמבנהעלשומרים

למענולכבוש]ויודעים ... [החיהחומד

כאלמוותבהכרחלראותשעלינומה

העדהפרויד,בכוח".שלי][ההדגשה

 . 119עמ'לעיל, 98

 66העדההמתים,חיישירים: . 102

 . 46-29עמ'לעיל,

דחפיםלויןשלבדרמהמנכיחיםנאמר,שכברכפיהקול),(ובעיקרהגוף

המוות.ואינסטינקטהחייםאינסטינקטראשוניים:אינסטינקטיםאו

שללטבעוכמהותייםוהמוות(הליבידו)החייםדחפיעלמצביע 98פרויד

החומרבתוךטבועהעונג,אלהמניעהחייםדחףעםיחדאורגני.חומרכל
בקדם-שמקורומיכיוהאיבות,הדוממותאלהדחףנמנעבלתיבאופן
המושגיםבאמצעותדומהרעיוןמעלהקריסטבהאליו.לחזורשואףאורגני,

ראשוניתאימהחסר,רצון,בהתחלה:שםישנו"מהו"אגרסיה":"רצון"

 ) want ("הרצוןעונה:והיאממית?"מוותדחףאגרסיה,דחייה,או
הםלוגיתאךכרונולוגית,אמנםנפרדים ) aggressivity (והאגרסיה

 coextensive)". 99 (שווי-התפשטותבצוותא,מתקיימים

ההודיהשיראתהשריםהמתים,במקהלתמסתייםאיוב""ייסוריהמחזה
שנתאלהנכונה","המנוחהאלהתשוקהעולההמתיםבשירתלמוות.

גםלפעולשממשיךהזמן,שלהמכלהוהפעולההמוותהסופית.הבשר

הבשר"עלהבשר:שלהעולמיםמנוחתאתלאפשרשאמוריםהםלאחריו,

עודואנחנובעולם,רחמיםישאבלברוח;תימוגהצעקהעשב,יעלה
המצויכדחףהאיבותאלהדחףעללויןמצביערביםבמחזות 100ננוח".

עםיחדאךהחיים,דחףעצמתובמלואמתגלם(בובילדמבראשיתכבר

הדוממות,אלהשאיפהאתומובילהמוות)בחותםכברמסומןהואזאת

אתרקלאתופסלויןכימעלה,בגוףהדיוןהעונג".לעקרון"מעבראל
לעולמיםמשתתקשאינוכדחףכנצחי,החייםכוחאתגםאלאהמוותכוח

 101והתפוררותו.ריקבונולאחרולאהגוףמותעםלאסופי,באופן

המוותשלאחרהראשוןבשלבבלוויה.נפתחת 102המתים""חייהפואמה

בקברונפרדהגוףהתרבותי:מעולמוהמתהיפרדותשלתהליךמתרחש

השלטוןמזרועותומהטלוויזיה,מהעיתוןמהאישה,-מ"זיכרונותיו"

איברים-והופךמצורתולהתפרקמתחילהואאזרקאביו.מזרועותולבסוף
השל.דמתפוררולבסוףהבשרנרקבאחר-כךומפוזרים.נבדליםאיברים

ומתבניתמצורההתפשטותשלמהלךזהואחרונה.תבניתנותרתהגולגולת
אלמהחייםליניארימהלךההיולי,החומראלהבשר,דרךחזרה,בדרך

שלאחריו.הסופיתההתפוררותואלהמוות

שנים,הדנהמקץ"וגם

הגולגולתגםהתפוררהבאשד

ודוחאבק,לגרגריוהייתה

הפיצהאותםבוזשלבשריקה

עמםנשאעודעבד'לבל

תיתם:שלאגדולהשוועההמת,האישזעקתקול

שם!"הייתיאניגםלמעלה,אתםחי,

שאריתבתוךברוח,נישאיםאבקלגרגריהופכתהגולגולתשגםלאחר
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גדולה"שוועהקולבמפתיעעולהעבר,לכלשמתפזרתהאורגני,החומר

זעקה,קולזהוהמתים"ב"חייולזכר.להישארותהזעקה-תיחם"שלא

("מתפזרבמרחבגבולותלושאיןקולהחומר.בשרואיננוגוףצורתלושאין

להשמיעשממשיךתיחם"),שלא("זעקהבזמןגבולותולאעבר")לכל

שם!"הייתיאני"גםוהקיום:החייםתשוקתאתגדולה"ב"שוועה
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גםלהתקייםממשיךהחייםודחףמבראשית,בחייםטבועהמוותדחף

הזה,והרוטט""החיבקולמסתיימתאינההפואמהאולם,המוות.לאחר

ולהכיללקלוטניתןלאתבנית.וללאצורהללאלהישאריכולשאינו
לשניתרקוחי".אדםיראנילא"כיבבחינת , ReaIה-אתבתודעה

בתרבותי:מחדשמתכסההואומידהפרגו,דמאחוריהצצהמתאפשרת

עייף,חומרחוזר"הביתה

לאט,האורותכבים

שנתומתוךשצעקמי

שקט.שקע,עפרבערש

המשיח:ישתרךועגלהחמורעם

שייעך!"אלטעזאבן!"אלטע

בנגבגוריוןבן-אוניברסיטת
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שרן·גורדגירי

שנא":מלנת"ניקורעמיחי,יהודה . 1

ירושליםשוקן, , 1962-1948שירים:כ,

 . 136עמ' , 1977ותל·אנינ

לביתוהמובילותבמדרגות , 2001בשלהיבהיר,חורפיבבוקרכשירדתי

זאת,ובכלשם.יהיהלאשהואהיטבידעתיבירושלים,עמיחייהודהשל

כמעט.מוחשיתנוכחותוהייתההדלת,אתפתחהעמיחי,חנהכשאשתו,

ליצירתהפעםגםהגענווחנה,יהודהעםבעברלישהיובשיחותכמו

"גיליתילחנה,אמרתייודעת","אתאותה.לפרשולניסיונותייעמיחי

שללנפשוצוהראפילוואולימהשירים,לרביםמפתחהוא~יםשהמסע

דקותכעבורוחזרההחדראתיצאההיאלי.השיבהרגע''"חכיכותבם".

ארוכהמכוניתוממוסגר:גדולשחור·לבן,תצלוםהחזיקהבידהמעטות.

לבושיםהנוסעים-בתוכהלאחור.מקופלגגהלדרך,מוכנהומפוארת,
זוהי,לבנים.מצחייהכובעיוחבושיםבהירותבחליפותהגבריםרבב,ללא

לא!אךתענוגות.למסעבצאתםאירופהעשירישלתמונהספק,ללא

הבעתמחייך.אינומהנוסעיםאישאחרת.נראההכולמקרוב,כשמביטים

השניתהמושביםבש~רתבוסר.בפריבטעותשנגסמישללזודומהפניהם

לודוויגבעיניו:~ימהצעיר,נערברכיועלסבר.וחמורמוצקגברישוב

התצלוםאת"קיבלתיעמיחי.יהודה-לימיםהאחת·עשרה,בןפויפר

בטך~יסט,אובוונציהפויפרמשפחת"זוהיחנה.הסבירהמותו",לאחר

 ."ך 935ב·ישראללארץבדרך

בירושלים,ממלכתיבטקסונקבר 1924ב"בגרמניהנולדעמיחייהודה
המדינהקוםמאזבשיריו:הארץאתליווהיובלבמשך . 2000בספטמבר

הרשמיל~בטאנחשבעמיחי . 1998ב"האחרוןספרולהופעתועד 1948ב"
אתמגלםהואבשירתו,כמושלו,בביוגרפיהבשירה.הציוניהנרטיבשל

הבריגדהישראל,לארץהעלייהשלה:ההיסטוריהואתהישראליתהחוויה
הפלמ"חקרבותהשנייה,העולםבמלחמתהבריטיהצבאשלהיהודית

והקטניםהגדוליםוהמאורעותהמדינהקוםהעצמאות,במלחמתבנגב

שלחייותולדותביןהחפיפהעלהצביעוהחוקריםכך.אחרשהתרחשו

בכךהכירובשעהבהאךישראל,מדינתשלתולדותיהלביןהמשורר

כאשרהעבריתבשירהמהפכהחוללהואהציוני.המודלאתפירקשעמיחי
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שלהגרנדיוזיתהאידאולוגיתבעמדההמורדתהנמכה,שללפואטיקהפנה

החולין.ובשפתהיום-יוםבפרטיבכתיבתווהשתעשעקודמיו,

הישראלי-ערבילקונפליקטאמנם,מתייחסת,עמיחישירתועוז:זאת

 Make "האמריקאיהאתוסשללרוחוקרובההיאאןהציוני,בהקשר
love not war ". כ"גיבור-מזדההבשיריוהדוברn ,"אניבשירכמוובה"

 ) 95(עמ'מיטתי"עללמותרוצה
אנטי-ץ;כסמהלמעיןהפכהשכותרתו 2

נתפסהציוני,מהמוזלשסטהלמרותזאת,עםשלם.לדורמלחמתית

החוקריםבעיניהןהרבים,קוראיובעיניהןהמובהק"כ"ישראליעמיחי

המצוטטוהמושר,המוכרהאהוב,הלאומיהמשוררהואוהמבקרים.

המתגעגעבןממלחמות,עייףחייל 3ישראלי,אזם""כלהואוהנלמ.ד

לילדיו.כמעט,כפייתיבאופןהדואג,משפחהאישובעל,מאהבהמת,לאביו

הקונצנזוסואתעמיחישלהמקובלתהתדמיתאתנוטשתהמחקריתדרכי

היאבחייוהמעצבתשהחוויהטוענתאנישירתו.עלבביקורתהשולט

זרהלארץלהגרמביתו,הרחקלנדודשנאלץילדפליט.שלזודווקא

מפתחמושגלדעתישהואההגירה,מושגשנייה.שפהלעצמוולאמץ

איעמדתביןמובהקקשרישאותו.מייחדאינועמיחי,שירתלהבנת
פרנץצלאן,פולכמוהמודרניסטית.העמדהלביןהמהגרשלהשייכות

ובעונהבעתובחוץבפניםלהימצאבמכווןעמיחיבחרג'ויס,וג'יימסקפקא
ומתוןהצדמןהסתכלותהמאפשרתתצפית,עמדתלעצמוסיגלכןאחת.

אןהמודרנית.השירהשללמסורתעמיחיאתמחברזהניכורניכור.
ביןהמרכזיתהזמותאםכיג.רזא,מודרניסטימשורראינועמיחייהודה

המרדאתהנהיגזןנתןעםיחדהחמישים.שנותשלישראלמשוררי

ואתה~תוסאתהנמיכווזןעמיחיהעברית.השירהשלפניהאתששינה

בלעזיהכמעטמשלטונהה"אנחנו"לשוןהזחתאתבישרוהגבוהה,הלשון

מבנירביםשללזהדמההאישיגורלםהיחיד.לקולזרןופילסו~ספרות

רצופישחייהםוכשםהישראלית.הספרותשלפניהמעצביביניהםזורם,

שיקפהכןהמודרניסטית,העמדהעםאחזבקנהעלווהניכורהנדודים

בבואותיהם.אתהמודרניסטיתהמסורת
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הכפילותאתבוחנתאניבויותר,רחבממחקרחלקהואכאןהמובאהזיון

שפתהיאשגרמניתעבריים,יוצריםשלמבוטלתלאקבוצההמאפיינת

כלפיעבריתהכותבהגברשלהרב-משמעיהיחסנבחןזהבמחקראמם.

אנילה.החסויהוהנאמנותבההגלויההבגידהאמו:שפתהגרמנית,
שנולדואלהשלבכתיבתםהגרמניתשלהמודחקיםלשרידיםמקשיבה
ישאחרות.ובלשוןבארץהספרותיתהיצירהבמרכזעמדואןלתוכה,

 /41המזינה"דורמשוררישלשהגרעיןהעובדה,שלהשלכותיהמהןלברר

הארץ.מילידיולאדווקאצעיריםממהגריםמורכבהיההישראליתבשירה
גיבושה,שלהקריטיותבשניםמעצביה,שראשישירהשלאופייהמהו
אחר?מולדתמנוףבאו

שלמש•ר•ולמובאותהמקוםמרא' . 2

 :ם'ר'ש"לקובץכולםמת"חס•םעמ'ח'

 .שם ," 1962-1948

הפרח•םערפל•,בועזוראו: . 3

 1948-עמ'ח'ש'רת-והאגרטל

פואט•קה,משמעותמבנה : 1968

 ; 1986תל-אב•ב ,המאוחרהק•בוץ

Glenda Abramso11, T/1e W1·iti11M "f 
· Ye/1L1da A111ic·/1ai: A The1nC1tic 

sity of ו·C/fJ/J/'()ac·/1. State Unive 

1989 k ו·New York, New Yo 

העבר•תהס•פורתשקר,גרשוןראו . 4

וכתר,המאוחדהק•בוץד, , 1980-1880

 . 1993תל-אב•ב
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ראוויפטר,שלמשנתועלכעיקר ~
-Michael Riffaterre, Semiotic., of 

, Poetry, Indiana University Press 

1978 Bloomington 

הפיגורטיבייםהביטוייםאתולנתחלזהותהבאיםבדפיםהנערךהניסיון
מגלםעמיחישהריזה,רחבבמחקרנדבןהואעמיחי,ביצירתהניכורשל

המוצגתהקריאההספרותי.דורומבנירביםהמאפייןהכפילותמצבאת
אוצראתכאןמאירהאני sסמיוטית·פסיכולוגית.בעיקרההיאכאן

הדרכיםואתעמיחי,אצלהנסיעותמעולםהלקוחיםוהדימוייםהמילים
מוצגותביםוההפלגהההגירהבשירתו.משמעותנושאיםהםבהן

אישי,מיליםמאוצרחלקאידיולקטיים,סימניםשלכאשכולבמאמרי

למשורר.ובלעדיייחודי

בעקבותאישית·שיריתלשפההפןמגרמניההבריחהשמסעטוענתאני

הבריחההטראומה.שלופואטינפשיעיבודשל"מטבוליזם",שלתהליך
שלבתשתיתםהמשוקעתייחודית,ללשוןהיווהנסיעההילדותמבית
בכלל,נסיעותעםהמשוררבתודעתנכרכוותוגהעזיבהרבים.פרדהשירי
ההגירהחווייתהראשון.הגדול,המסעשלבעטיובפרט,ביםשייטועם

זהסמנטיבשדהעמיחישעושההייחודיהשימושמאחוריעומדתגם

חוזריםהיגון,מחוזותאלשביםשהשיריםאימתכלואכן,האישית.בלשונו
בעיוניהנסיעות.מעולםאידיולקטייםפואטייםסימניםבהםומבצבצים

"והגירתבשירהסימן,שלה"גנאולוגיה"אחרילעקובמבקשתאניזה

הקורפוסולאורןלנושא,בשלמותושהוקדשהיחיד ,) 191(עמ'הורי"

והסמיוטייםהפיגורטיבייםהביטוייםהןוהנסיעהשההגירהגםמהכולו.
 " insider "היותשלהכפילותעמיחי,ביצירתהמושרשתהכפילותשל
אחת.ובעונהבעת " outsiderו"

עמיחי,שלהראשוןהרטרוספקטיביהשיריםקובץ ," 1962-1948"שירים

"עכשיוהדרן:ופורציהראשוניםקבציומשלושתשנבחרובשיריםפותח

ו"בגינה ) 1958 (תקוות"שתי"במרחק , ) 1959 (האחרים"ובימים

הילדותהאהבה,צירעלבעיקרסובביםאלהשירים .) 1959 (הציבורית"

בושנדפסושיריםהכוללזההקובץ,שלהשנילחלקואולםוהמלחמה,
אתנושאהספרשלזהבחלקהראשוןהשעראחר.מוקדישלראשונה,

שטחי,אפילועיון, .) 183(עמ'בו"הייתישלא"המקוםהחידתיהשם
נסיעה,ברובם:השזורהזנניחוטאתחושףהשער,שיריושמונתבעשרים

בלשונםהשירים,בתוכןלסירוגיןשולטזהסמנטישדהופ_ךדה.נדודים

"לילה ,) 188(עמ'החלון"ליד"אישכגון: ,ובכותרותיהםהפיגורטיבית

(עמ'שלום""היי ,) 197(עמ'במלון""חדר ,) 190(עמ'בשדרה"אחרון

לנסיעה"ו"הוראות ) 196(עמ'הזמנים""לוח ,) 193(עמ'"יציאה" ,) 189
רביםהמניעהכוחלכאורההואאהביםפרשתשלסיומה .) 204(עמ'

המיליםבאוצרניכריםנמענתשלנוכחותהעקבותהטקסטים.מן
שיריםואכן,"עברת". ,"ןל""שמשך","פטמות","אישה", ,"תא"ובנטיות:

• T : 

בשירהלקלסיקהמכברלאזהשהיו ,) 195(עמ'יגון"ו"כגוןשלום"כ"היי
האהובה:מןוהניתוקההתרחקותלרגעימוקדשיםהעברית,
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 ) 189עמ'שלום",("היי

בשירתבשפעמצוייםאהובה·לשעבר,אבדןעלהמקונניםכאלה,בתים
המקרינההיאבהרבה,מוקדמתאחרת,שפ.רדהלי,נראהזאת,עםעמיחי.

המאורעלהן.שיוקדשוהשיריםועלשתבואנההפ_רדותכלעלמייאושה
בשערהשביעיאח,דבשיררקבמפורש,כאמור,עולה,עצמוהטראומתי

עללבבגילוימצהירההורי","והגירתכותרתו,בו".הייתישלא"המקום
הייתהשזוהעובדהאןהשיר,לכתיבתשהובילוהביוגרפיותהנסיבות

בעקיפיןהשירבגוףמובעתהנאצית,מגרמניהפליטותבריחה,בעצם
הוריועם 1935ב·מווירצבורגיצאת·עשרה nהאבןפויפרלודוויגבלב.ד

שאחריוחייו,שלהגורליהצומתהיהזהלחזור.מנתעלשלאוקרוביו,
נצחי.אובטוחעודהיהלאדבר

ואתהציבוריתעמדתואתעמיחי,שלחייוסיפוראתשמכירמיאולם,

הרבההחשיבותטענתי.בתקפותספקאולייטילבשיריו,הדוברדמות

כמוגזמת,להיתפסעלולהעמיחיבשירתהנדירלנושאמייחסתשאני

המגלםמשוררהישכן,עליתרארצה.כשהגיעילדעודהיהעמיחישהרי
מבעדנופףשניםוכעבורחייל,היהבצעירותוכמוהו?הישראליותאת

הנוףעםאהביםתינהבשיריו 6גויס.עתהשזהלבנוהאוטובוסלחלון
הארץפרחיאחרלאותללאחיזרהואנוף.אותושלובלבוהישראלי
ישראל.ארץשלפואטיוארכיאולוגבוטנאיגאולוג,מיןוצמחיה,

פתוחמתגייס",//בניעמיחי,יהודה . 6

ותל·אכיכירושליםשוקן,פתוח,סגוד

 . 162עמ' , 1998

האחריםהשערשירירקעעלהורי""והגירתאתכשקוראיםזאת,ובכל
המוקדשוהשירההגירהשחווייתמסתבר,יותר)מאוחרותיצירות(ולאור

שלהפ.רדהלשירימוקדםדגםאותרשיםמעיןמהוויםבשלמותולה
בלתימפנהלנקודתהייתהממולדתוהצעירהנערשלההגירהעמיחי.
המטפליםהספוריםבשיריםרקלאלמצואניתןעקבותיהשאתנשכחת,

האחרוןבנימין"מסעותכגוןבלבד),בודדיםבקטעיםאם(גםישירותבה
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בנימין"מסעותעמיחי'יהודה ' 7 ~
ברעש:עכשיומטודלה",האחרון ~
ירושליםשוקן, , 1968-1963שירים ~
 . 139-97עמ' , 1975ותל-אביב ~
;:;! 
==i p 

עיוניםהשותק:האחמולמירון,דן . 8

כתרהעצמאות,מלחמתבשידת

ירושליםהפתוחה,והאוניברסיטה

 . 284-278עמ' , 1992ותל-אביב,

והתוכן.הנושאמבחינתממנהרחוקיםבשיריםגםאלאמטודלה",ד

ה;ךיבםגיךת

בי.נר~(!הלאה;ךיבrזגיךת

;בדפנ;נ::וילזpקזvקע.דין~משיךךמי

מק;מ;,על;כלי iJ ח~~זpכדרr:זר i:!~ם

 ,בינר~(!הלאהודיבסגידת
~דנים,עלדבן~ן;ת nרו

Q זת~ך~ה:rכה.ך;ךכים~ע.דיש;:כ;

rוצ;ת.r:זר i:!שיו;זהקטעינ;ךא.ג;ךל

 .ז:rיכpז~ךי;ם~זניול:להונסי~ה.חש.ג

~ך;למד;כדלתוךדבז~ן~כ;כלו 9זpהע.י~י

משו;זקכללי~ו;זת.א~המעט,ךנר~עו

w סיט.ב.ליהסבירולאr 1;כקי:i רכ;דב. 
יq,י~כ:כר;בקשילבי,ע;כזיע;ד

חגיך~;ום,במוהודי';מי;מית. riJזדתו i:!בלחם

ם, \lבלי:ת;םז;~מיר~ני;כהסרר.ךם tiעל

למשו;זקים.מדיקן tלמות,בזpבילמרי~גויר

 .~ו;זד;כגוף~דה iJ ~ Qךרי~נות ב~; nבע.יפות
!:i כ;ת;כז.זי(!תיד,שלך:כאול;~:ה~

ה;דיבrזגידת .ה: vש.לא~הש,ל

ל~ךתי~ויםוזנעמיםבי,נר~(!הלא

o/ שתי~תיל~ען~ך;תפ;ת

ז;~מיר.ל~נ';תך;מים~ש.ר;כתים, iJ:נין

דך 9כגידיך~םעוךו2יוכדר

;כךr:זר i:!ךז-תיד.ש,לאrודליםשל

 .הודילסגידתךס;ףמ;תי
 ) 191(עמ'

הוריוהגירת /הורי"והגירתאונומטופאיים:גרגרבצלילינפתחהשיר
:: :: 

השיר,בראשהנוזליםצליליומשקשקיםמגרגרים~ר~רבי".נרגעהלא
לעצםנדמיתההגירהאותו.חותמיםשהםעדלאורכופעמיםששחוזרים

הגוףכליבתוךמנוחהבחוסרלשקשקלדם,הפנימי,לנוזלהגורםקשיח

הכליהונחשכבראחרגם /בדפנותיילשקשקעדייןממשיר"דמיהסגור:

קרבבעתכימירון,דןטועןכקופסה,הגוףאתתפסעמיחימקומו".על

 sהשלם.גופוב~כלשירוצומחורדם,שותתמפצעהחיילים,ככלחשש,

אתהטביעתמידית,ניקובבסכנתנתוןהואשאףאחר,שכלינדמהליאך
הפתיחהשורותלפיחייל.היותולפנירבותשניםעמיחיבתודעתחותמו

הורי","והגירתאחריכעשורשנכתבמטודלה",האחרוןבנימין"מסעותשל

קלבאנייה.כלומר,חיפה","דרךלארץהאחת-עשרהבןהפליטהגיע
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מחודאומסדקוחוששבדפנותהמכיםלמיםהמקשיבהילדאתלדמיין
שלגופובתוךבפחדשפעםהדםקולר, 1ר 1ההאנייה.לשקיעתשיגדמו
דופנותאלשהשתברוהתיכוןהיםמימישלר 1ר 1במתמזגהקטן,המהגר
אריזה,ביןהקישורדקלאנובעיםזומעצבתשמחוויהייתכןהשט.המכל

והחיבורלמכל,הגוףדימויגםאלאופ_דדה,עזיבהלביןואניותנסיעות

אבדן.לביןופתחיםפעריםביןהעמיחיי

עלשאייםלזעזועגדםהראשוןהטראומתיהמסעאחדות,במילים

אימתכלהשטחפניאלצפיםזוחוויהשלשרידיההאני.שלמות

בשנת"אוטוביוגרפיהבשירלמשלכךכאב.שלבצמתיםנוגעתשהשידה
11  ." 1962-1948"שיריםשלהראשוןבחציוהמופיע ,) 15(עמ' 1952

בומתואריםהאהובהאבמןהמיוסדתוההתנתקותההתבגרותתהליך

ופעם /כמספנהגדולהדאגהעליבנה"אביושייט:אניות~כלים,בלשון
עשייתהבעצםאנייהאלאאינוהדוברגמור".הייתיוטרםממנהיצאתי

הואהחייםשלהיומיומיהמאבקואילוהרציף,עלבוניהאתהנוטשת

מעפילה,ה"אוטוביוגדפיה"הספינה".משיטיםעבדיםהרבה"כתנועת

"אשדהדהבאישהוסוגדתהדוברשלעתידולעבדבאופטימיותאמנם,

חרדות:רצוףהשיראך ,"ד,.?~גופה

~ 
3 ,
:ו

:...: 
-i= 

 ,י i2:;בעירסדםהיאעשרים Qזפ~ה vwכ
מלסמרתר~ה v ב;:לב~אתד~ה wדם

דנים,~;,חים 9וךךר

מבפניםראשיעלדו!כקהואל~ז

סלב. ל-~כרע,סים:;ב~ליםוז;כגיע

מכליםבתוךהמשקשקהדםשדימויעולה,כאןהמצוטטותהשורותמן

מירון)(כמאמרבקרבפציעהמפניהפחדלהמחשתהןמשמשסגורים

החווייתימקודואולםהמלחמות.שאחריבימיםהנפשסעדתלתיאורוהן

זה,בשירהודי"."והגירתבשירדקכאמוד,מתגלה,הדימוישלהראשוני

והבתיםמסתבכיםהעורקיםהדפנות,ביןהדםמשקשקשציינתי,כפי

מימיההגירהחווייתכלומד,כאניות.נעיםאלאבמקומםקבועיםאינם

לתחומיםהפיגורטיבית,הלשוןבאמצעותדרכה,המפלסתהיאהילדות

מאוחדת.טראומהשלהאמנותיבעיצובהומסייעתאחדים

בתהליךמקרובהמתבונןהמוקדמות,החמישיםמשנותנוסףבשיר

המשודדשלדיוקנוההגירה.ממסעהנובעהמיליםאוצרצףהכתיבה,

הנתוןגוף-ומכלזיט iבדימויימשורטטתלוי,יהודההימי·ביניימי,
הואהשתים·עשדה,המאהבןיהודהשלהטרגיגודלוניקוב.בסכנת

ליצירתיות.הןלמסעהןהנוגעיםהמודרנייהודהשללפחדיובבואה
בדגלעלהכאשדהאגדה,לפיאךמזרחה,באנייההפליגתלוייהודה

ערבי:פרששלפרסותיותחתנרמסלירושלים,
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זקשוטיםזרועוסיימ~ןש',מ~חו

 .ה~;ל /o';רוגופו;נתון~~שרלסשיט

iכלדזמוחוב~;רוף~דל
ס~לידים.~עוןיוזpלזקחורים~ךעיניםזיק pז;בהוא

-ך;:ז~חיסהס~הודהל~רץ;נזp~גי~
יןןע.

 ) 25עמ'הלוי",("יהודה

אדמתה,עלהמנופצתגולגלתןנחההקודשלארץתלוייהודהשלדרכובסוף
הילדותמחוזבעזיבתהכרוכותלסכנותגםאךהכתיבהלפוריותסמל

שלהגלםחומרהילדות,זיכרונותנשמריםזהדימויפיעלהמאושרת.

אתתעשירהקופסהפתיחתהמוח.שלהחתומההקופסהבתוךהשירה,
העמיחייתההגירהרסיסיבחייו.למשוררתעלהאךבזרעים,האהובההארץ

המוחהשלם,שהאניבידיעהוכלהביםבשיטהחלזה:קצרבשירפזורים
מהמסע.כתוצאהלהיבקעעלולהילדות,גרעיניאתהמכיל

גםהקטנה","רותעמיחי,יהודה . 9

ואצבעות,פתוחהידפעםהיההאגרוף

עמ' , 1989ותל·אביבירושליםשוקן,

70 . 

לאמעכשיולאעמיחי,יהודה . 10

ותל·אביבירושליםשוקן,מכאן,

1964 . 

דימוייםהםהכליבשלמותהפגיעהוסכנתהימיהמסערקלאאולם

במכליםלוהיקרכלאתנושאהנוסעההגירה.לחווייתלשייכםשניתן

מעבירהנסיעותתיקדימויארגז.תרמיל,מזוודה,ראש,גוף,חתומים:

כךצער.ברגעיבייחודהאהבה,זירתאלגםהראשונההנסיעהחווייתאת

יתרבהידוקעצמםאתהנפרדיםהאוהביםרוכסיםבושלום","הייבשיר
עו,דשלי"ולאלעד:שנחתםכארגזאוכמזוודההואלשעברהאהובהוגוף
כמזוודה,האהובהברגים".~יות,אבזם,פ\.ןמות,סגורת /מפוענחתלא

רותיותר.מאוחרלשירגםהתגלגלההגירה,טראומתאתהמייצגהדימוי

פנילובשתבגרמניה,למותשנשארהעמיחישלהילדותחברתהקטנה,
לשדה·צפויבלתיבאורחמתגלגלתהיא 9שמהאתהנושאבשירמזוודה.

חפציהם,אתהנוסעיםאלהמובילנעסרטעלמופיעההיאשםתעופה,
באולםלאטלאט,שובוחוזרת /שובונעלמתשחוזרתאחת"מזוודהכמו

אךהמסע,בפריטיעמיחישלההגירהחווייתמהדהדתכאןגםהריק".

הקטנה,רותהמודרני.התחבורהעולםאלהסמנטיהשדהמתרחבהפעם
לתיבהלמזוודה,הייתה 10שלו,ברומןובייחודעמיחיביצירתהשואהסמל

מומש.שלאחייהאוצרלנצחחתוםבה

ערכםעלנוסףהורי"."והגירתבשירהשולטיםהגרגורלצליליאשובאך
גימ"לאחרת:בדרךגםמשמעותנושאיםהםוהאונומטופאי,הפסיכולוגי

לשכון,שמובנוגו"ר,לשורשהמשותפיםהיחידיםהעיצוריםהםורי"ש

הפחדשתחושתבעודאולם,לפחו.דשמשמעוגו"רלשורשוגםלדור,

הואבולשכוןמקוםאחרשהחיפושהרילשיר,רקעמוסיקתכעיןהיא
הירידההמקראית,ישראלבניהגירתכן,עליתרההגירה.מסעשללבולב
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אותוהמשקפיםובטקסטיםהקולקטיביבזיכרוןחותמההטביעהלמצרים,
(שמותהייתם""~רים ,)חכג:(דבריםהיית"~י"כיממש:צליליםבאותם

היאבערבית,שמקודוניאולוגיזםהיא"הגידה"שהמילהאףועו.דכ)כב:
אבדן~ימתהיאההגירההקמאיים.פחדיוואתה~דאתבחובהאוצרת

בדרכות·עשדה nהאבןשלבדמוששקשקהוהביטחון,השפעהעדרהבית,

במילהמהדהדבלבד "ד~"הלאאךחיפה.לנמלמאירופההשטהבאנייה
שםאתגםמזכירהבשיר"ןו;ני"למילההתיבהשלסמיכותה"הגידה".
מיןכן,אםהיא,הודי""הגירתדם.שלבעיקרשפיכה,"הגדה",הפעולה

נוזלישלאועצמוהילדשלפיגורטיביתמזיגהמבצעים,שההודיםהגדה
דםלהגדתהקישורמןלאחרת.אחתמארץלאחד,אחדמכלישלוהחיים

כשהמעבדפלא,בכךואיןבאלימות,מלווההחדשהלארץשהנדידהמשתמע

השלושים.בשנותהמנדטוריתישראללארץהנאציתמגרמניההוא

.f"' 
3 ,.... ... 
:..: 
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בי")נרגעהלאהודי("והגירתהשירשבראשהמיליםלבחירתשדאינו,כפי

באותםלארץשהגיעוהיהודיםגלינוסף.פןלהישאולםרבות,סיבות

"הגידה",המילההתקופה.שלהציוניותבעיניהכ"עליות"נתפסוימים

בשנותארצהשהגיעוהיהודיםאידאולוגי.מטעןמכלחפהזאת,לעומת

"מהגרים"הכינוי"עולים".-יותרומאוחד"מעפילים"כונוהשלושים

מקוםאחדשתרושורשיםחסדילנוודיםגנאי,שלמשמץביותריוחס,
הודי""הגירתבצרוףעמיחיבחידתאידאולוגי.מניעכלללאבולהשתקע
יהודי,בבית·ספדנעוריומשחדביקרעמיחישהדידרשני.כן,אםאומדת,

משפחתועםהגיעהואכן,עליתדאביו.עםלבית·הכנסתוהלךעבריתלמד

דקולאמשאת·נפש,בבחינתעבורםשהייתהלארץהדתית·אודתודוכסית

קשהזהרקעעללישראלי.והיהבארץנקלטעמיחיזעם.יעבודעדמקלט
מעיןכ"הגידה",ישראללארץהמשפחתיהמעבדבהגדרתלדאותשלא

הציונית.התפיסהשלמכןונתהנמכהלפחותאומחאה

שלסוגעלמצביע"הגירתי",לאכלומדהודי","והגירתהצירוףועו,דזאת
אושהתרחש,ממהנפשית)מבחינה(לפחותהילדנעדרכאילוהימנעות:

משתמעתדקת·עשדה nהאבןשלשהסתייגותובעודאךלו.התנגדאפילו

היאמטודלה"האחרוןבנימיןשב"מסעותהדיהודי","והגירתהצירוףמן
ב·שנכתבזה,ארוךאפיבשיראחדותחטיבותיותר.בוטהבאורחמוצגת

שלושהארץ.עםהפגישהרגעיעםובייחודההגירהעםמתמודדות , 1968
"הביאואו"הובאתי"במיליםמסעואתבפואמההדוברמשחזרפעמים

רצונו.נגדשחמטלוחעלככלילמשבצתממשבצתהוזזכאילואותי",
בכךהדוברשלסירובוניכר("הובאתי"),הסבילבצורתהשימושעלנוסף

נשקתישלא"באדמהתודה:לאותהקודשארץאדמתאתמנשקשאינו

"אניבשיר:אחדובמקום ,) 115(עמ'בילדותי"/אליהכשהובאתיאותה

אולם, .) 139(עמ'הזאת"לארץקטןאותי/כשהביאולאדמהנשקתילא
למלךעצמואתבשירהדוברמשווהכאשדלשיאמגיעיםהמדדביטויי

לתהילתהשההצדקהלארץ,כורחובעלנגדראשדלב·האדי,דיצ'דדהצלבני
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הנודדבקרקס /הביאואותוגם / ] ... [לב·הארי"ריצ'רדבספק:מוטלת

הארץ,אדמתעליילחםהדוברגםהצלבני,הגיבורכמוהקודש".לארץ

אנייתהאםהנודד?והקרקסהולדתו.ממקוםהרחקזרירגישכמוהוואולי

אףעלנודד?קרקסלמעיןהמקושט,האביריםלצבאמדומההפליטים

האוטוביוגרפיתבפואמההדוברואילולאנגליהשבלב·הארישריצ'רד

הרמזיםמןלהתעלםקשההאחרונה","לנשיקהעדישראלבארץנשאר

המשוררנוקטבוהמנוכרהטוןומןבהלהתערותהקושיעלהמצביעים
כך.כלהישראלי

ארצה,לבואהפנימיהסירובעלנוסףמסמן,הורי""והגירתהצירוףאך

יותרהמעברמןשסבלולהוריםביחסדווקאאמפטיתעמדהגם

באמצעבדיוקהנתוןהגירתם",במו"הוריהקטוע,המשפטמילדיהם.

ישתכרבקושילבי,עכשיו"עודנאמר:לפניוכזאת.לקריאהמכווןהשיר,
תמידאניבההדר,ךאם"עלנאמר:ואחריוהיומיומית",אהבתובלחם /

מוות.שלכסוגנתפסתההוריםהגירתאחרות,במיליםאם".בלייתום

עלכבעבר.אותולאהובאףאוילדםעללהגןעודבכוחםאיןאחריה,

דר,ךאםעלתמידהואאהבה.פירוריעליום·יוםלהיאבקהמהגרהילד

אתגםאלאביתםאתרקלאשאיבדולהוריםיתוםהמקומות,בין

כול·יכולים.כהוריםמעמדם

הפתיחהכמושלאבשיר.המרכזיתמהחטיבהחלקהןאלהשורות

צירופיםשלמסדרהמורכבהשירשלגופוהמועצמת,והסגירההדרמטית

נראהמארגןעיקרוןללאמזה,זהומנותקיםקצריםומשפטיםעמומים

לאיבודהליכהשלותחושהפנימיתוהו·ובוהואחר.אוכרונולוגילעין,

שלבלבוהתוכן.על·ידיהןוהדקדוק,התחבירעל·ידיהןכאןמובעים

התודעה.היאהקרבזירתלשכחה.זכירהביןקרבניטשהשירשלזהחלק
בלילהמשכיח"."יוםהיאהשכחהואילומזכיר",כ"לילהמנוסחתהזכירה

להעלותלשכוח,ניסיוןישביוםואילוהעבר,פצעיהסיוטים,עולים

זרםאתכמדומההמשקפותהמבנה,נטולותהשורותאתלפצעים.ארוכה

מבעדשנמלטוזיכרון"קטעי"רחוקות;שיחותשברימאכלסיםהתודעה,

פיגורטיבית.בלשוןהמוסוויםטראומתייםומאורעותההדחקה;לסדקי

חצות"אחרשיחה"קטעינורא","גורלכגוןצירופיםשלהסטקטוקצב

שקדםהפחדהדיהטקסט.שלהכאוטילאופיותורםונסיגה"ו"הישג
המכסהאניגמטית,אחת,בשורהרקאךאחר,בשירגםנשמעיםלהגירה

נקודותשתי("דרךקרובה"סכנהעלגרמניתדובר"ובפניםטפחיים:

סכנה,שאורבתאמנם,מגלה,זושורה .) 90עמ'אחד",ישרקורקעובר

לעומתהורי","והגירתהשירבלב.דהגרמניתלדובריידועיםהפרטיםאך

לצותתהקוראשלהקשובהלאוזנומתירהואו;נטפח.יותרמגלהזאת,

עםיחדהמבוגרים,שלהחרדהרווייהמשפטיםולשבריעצמןלמילים

"קטעיממיטתוהילדשמעההגירה,ערבבלילה,בילדותו.הנזכרהדובר
אימתאתמשחזרהטקסטמישהו.שלנורא""גורלעללחישותשיחה",
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והן("הודי")בכותרתהןאליהםמופנההזרקורהגירתם"."במוההורים

העיקרייםהנפגעיםאולי,היו,הםהשיר.שלהכאוטית,המרכזית,בחטיבה

ההגירה.של
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השורותבלב.דלעוזביםמוקדשאינוהשירשבאמצעהעמוםהקטעאן

נאלצוואותוהתגוררובוהמקוםשלהזכירהטיבאתבוחנותהטרופות
באלהבוגדתשהאדמהדומהבה".דורכיםצעדישוכחת"האדמהלעזוב:
משמעאבנים",עלרבזמן"רוחותשייכת.היאשלהםלתומםסברואשר

איןככלישהושלכההאדםרוחהיארב,זמןשלהצייטגייסטהזמן,רוח
שנשבהגרמניה,שלהזמןרוחהיאאוליאוקשות.אבניםעלבוחפץ

הארץ.אבניעלאותםהטילהאומשם,אותםונשאהיהודיהבעורף
ליצירתבעברשותפיםשהיוהיהודיםילדיהאתשכחהגרמניהאדמת

שלה.הצייטגייסט

המהגרנאלץמהמולדת,ה"פליטה"הפךזה,צערנרפאבטרםעוזאן

נשמעהשירסוףלקראתהחדשה.בארץהקליטהייסוריעםלהתמודד

ז?ריםומעמים /בי.נרגעהלא /הורי"והגירתהחוזר":"הפזמוןשוב
ולביטויהשירלסוףהסמיכותשתיקתי".למעןמרותשפות /למדתי
מדגישהבי",נרגעהלאהורי"והגירתהטראומה:שלהמתומצת,החוזר,

בינקותוללכתלמדעליהשהאדמההאישהזר.שלהמתסכלתעילגותואת
כולן ת;ר?'השפותלמחצה.אילםיהיהלעולםצעדיו,פעמיאתשכחה
בוטהבאורחמנוסחהלשוןאבדןכאבשלו.אינהמהןאחתאףכיבפיו,

לשוני:לסירוסמושווההואשםמטוזלה",האחרוןבנימיןב"מסעותיותר

ריס, 9היאט;ך:ה 9;:זה

זpלי~ת~םזקת pזקז:זהיא

נ:ר:;גן!כילסתך.רס, 9ל
למעןכין; 9מ~לז:זוים

ל~יפי~תולסתם

זpסת~ה,~ה:עם

ה, ?1מלסכז:זלליכהת~ללותכמ;

 ,ר~ fכצ'וץ~לא~שירזpל"א

W זך:נה~ל~י:;o/ פ;ת
לי, wז:זת-tה 9wךלא

ץ 9ומוי ?t@Iזpאה:ה

ה, ;?o/ ~ l' ז::ע;להכל-~:;גל fכמ~ה_יהזpל"א

אפואמסתברלעמיחי.אופיינייםאינםהסירוסודימויהאלימההלשון

תוקףבכלשהצהירעמיחימוצאו,אתהסגירדיבורושחיתוןשעמיחי,
כהתעללותכסירוס,ההגירהאתחווההגן,מימיעוזשפתוהייתהשעברית

שהסבהסבלאתלתארכזיבבללמגדלנזקקעמיחיועו,זזאתלשונית.
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Nili Gold, "Betrayal of the . 11 ~ 

Mother Tongue in the Creation of ~ .... 
Budick, National Identity", ~ 

Miller, Emily [eds.], Ideology and • 

Jewish Identity in /.1raeli and 

Ameri,·an Literature, State 

University ot· New York Press, 

Albany 2001, pp. 235-253 

•באש ןוו'כ ,"ןכ תו•הל םא" ,ךז ןתנ .12 

כ•כא·לת ,דחואמה ץוב•קה ,הב•בסב

'מע 53. ,1996 

,ם'ר•שה לכ ,''לדגמ" ,ס'גפ ןר .13 

,ק'לא•ב רסומו רחואמה ץוב•קה

'מע 88. ם•לשור' 1991,

שלהאמ'ת'"הקרבןעמ'ח,''הורה . 14

'רושל•םשוקן,החסר,שעתהעקרה",

 . 21עמ' , 1982ותל·אב'ב

תורפסב המוקמו קחצ' תרקע לע .15 

Ruth Kartun-Blum, ואר ת•לארש'ה

Profane Scriptures: Reflecti"ns 

"" the Dialogue with the Bible in 

Modern Hebrew P"etry, Hebrew 

Union Collage Press, Cincinnati 

Ohio 1999, pp. 15-65 

עולהכמגדל·בבלאהיה"שלאהשורהחדשות.שפותללמודההכרחלו

הלשוני.לגורלושותפיםשהיולמשורריםקרבתועלמעידההשמימה"

סתריםשפתמעיןישהרב·לשונילקיוםאחר,ייבמקוםמראהשאניכפי

המובהקהסמלהתודעה.ממעמקיהמגיחיםודימוייםסמליםמילים,משלו:
שנותקומהגריםיכותביםשלביצירתםהפךבבל,מגדלההיבריס,של

ארבע"לדברהתוודה:למשל,המאוחר,זךכזאת.צופןלמילתאמםמשפת

מסוגלמהלך,בקושיכזה,בבלמגדלמן /מבלבלזהגםששגילעדשפות
ממנו:חידתי"מגדל",בשירופגיס,ואילו 12לפסיכיאטר",להולידאפילו /

תורגמןללא ] ... [ /זרות,שפותבהמוןנבללו ] ... [ /זריזים"זיכרונות

לשון,עינוייגםפגיססבלהשואה,מוראותעלנוסף 13גמור".לאלעצמי,

אתחווהלבדועמיחיאולםהמגדל.מיתוסבאמצעותמבוטאיםואלה

 ...גבריותועלגםאלאבלבדשפיותועלכאיוםלאלשפהמשפההמעבר
בבל".כמגדלאהיהשלא ] ... [ /עקר,בציוץאלאאשיר"שלא-

המהגרהילדאתשנשאהשייטכלילהופיעשבהורי""והגירתהשירבסוף

לאורךשנשמעוהאונומטופאייםלגרגוריםלמקום.וממקוםלשפהמשפה
תמיד",לאניות"דומיםהדוברנדדביניהםהבתיםדימויים:מצטרפיםהשיר

בלשוןעולה 1935שלהמסעזיכרוןחבלים".של"כסבךהםוגידיועורקיו

"מצחואשרשמו,אתהנושאבשירתלוי,יהודהכמוציורים.עתירת

הורי""והגירתבשירהדוברשלאיבריוגםכךמשוטים",זרועותיומפרש

אתיר".שלאחבליםשל /כסבך~ידיוגםעורקי"וכברלשייט:עשויים
ולגידיםלעורקיםאולםהמפרש,סירותלעולםאמנםשייכיםה"חבלים"

מאזכרתאתיר"שלאחבליםשל"סבךהשורהמוסף.ערךישהחבליםדמויי

בסבךנאחזאחד ל~~והנהויראעיניואתאברהם"ויישאאחר:אירוע

להתרה,ניתןבלתיהואהסבךבעקדה,כמויג).כב:(בראשיתבקרניו"

הביאוהושהוריוהילד 14מוצא.ללאהאמיתיהקורבןלכודכאןגםואולי

יצחקשעקדתאףעלהמלחמות.אחתשלכקרבנהעצמואתראהארצה

לשירהעתיקהטקסטביןהחיבוראיןבלב,דמעודןבאורחכאןמוזכרת
ביןהאמיץלקשרמודעיםתש"חדורושירתעמיחיקוראיכלל.שרירותי

ו sהשחרור.מלחמתבוגרישלהעצמיהדימוילביןהמובהקההקרבהסיפור

ל"להגירתהופךהורי""ןהגירתשנפתח.כפיכמעטנסגרהשירמעגל
 , denouementה·נסגר.מנוחהוחסרפתוחשהיהמה ,אולםהורי".
"ואחרהמוות:היאההגירה,סיפורלעלילתהאפשריתהיחידהההתרה

תמצאלהגירההשניהדורמותעםרקהורי''.להגירתוסוףמותי /כך

הנושא,עלישירהמכתיבהשיריוברובנמנעשעמיחיאףעלמנוחה.זו

הורי""והגירתשלהתמטיתבדידותוממנו.הרפתהלאשהחוויהדומה

בעולמוההגירהלשוליותהוכחהאופןבשוםאיננההעמיחייבקורפוס

~נושאנוגעשהואבכךרקאינוהשירשלייחודוהמשורר.שלהפנימי

שלוהגלויהרב·פניםהדיוקןבשרטוטגםאלאוישירות,מפורשות

לרובאךההגירה,מוזכרתיצירתוברחביאחריםבמקומותהחוויה.
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שלהסמנטימהשדההשואבדימוייםעולםבאמצעותאםבעקיפין,
זדה.שפהשלמוסוויםבשרידיםואםנסיעות,

הודפסבובו",הייתישלא"המקוםהשערבשיריבולטתהפליטותחוויית

כשהואוצפהחוזרתעמיחישלהנסיעותלשוןלראשונה.הודי""והגירת
כואבתהתלבטותלנסיעה:קשוריםכשאינםאפילווסבל,פ_דדהעלכותב

אעשה"שלאהמעשהלפניונד"נעקין:כנדודימתוארתמעשהלפני
"מחשבותחלון:לידצעדיואתשוקלאיש ,) 185עמ'לעולם",("אשד
חליפתו, /לו"קפללאריזה:נדמיתמצוקתוואילוכאניות"סביבושטות
מתורגמתשנגמרהאהבה ,) 188עמ'חלון",ליד("אדםבמזוודה"כפרתו,

("כגוןבתחנות"גשםשלמעילכמוכתיקים,הוחלפנו"הדימסע:לפריטי

למעשהעוסק ) 194(עמ'העייפים""האנשיםעלהשיר .) 195עמ'יגון",
לבתיהםשביםהםוכאשדהדחוקה",אמםבשפתחולמים"הםבמהגרים:

יפליגו".לאהםנים.פתוח"לילהעבודה:יוםאחדי
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3 ,.... 
:ו

:... 
~ 

הנדודיםמלשוןנוספיםרביםיסודותכולליםבמחזוראחדיםשירים
"המקוםהשער,שםאתהנושאהמסוגנןהשירעמיחי.שלהאידיולקטית

דימויי:צומתמעיןהואבו",הייתישלא

iJ ז~קוםt.iנוסייתי א"ל

iJ נו,סייתיזק.לא~קום

 .נוא.ה.יהלא
iJ כאלונו'זץ.סייתיזקקום:

~ןםב.ני~ריסלאסייתי.

iJ מןךזדקiJ ,קומותpדו 7נו~סם~ש.רז

דו ?7 ~~.שמלים iJמןךזדק iJך
פיסם,:כמו

חות, ?f:כ jJjJ:כתוןעודךלא

הבtכחו.~זק.ד

נישידהוזנתים~~מיןהאו:;כליםוiזם

כשכידה.וזוכרים

~שובלאלעולם~זק.רוא.ת

 .ל~;ומירל.~הב~לילךאות,
א.ךשם~דל .קומי ?7~ל:rדזר~רןק

מזק.ה,כמורדרים, iJ~תש.נית

סראשונים.הלוחותא.תש:נר~זק.רז.rזר

 ) 187-186(עמ'

נוגעהואהודי","והגירתכמואישיאינו llבוהייתישלאהמקום lש'אףעל
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המ'טה.עלשמעקר'אתסררמתוך . 16

היחידההמציאותבו.בגדהשארצוהמשורר·הפליטשלהחשופיםבעצבים

לנצחאךעזב,אותובמקוםעודיבקרלאהדוברהמילים.שלזוהיא

בושהיהבאישבוגדזאת,לעומתהמקום,בזיכרונותיו.אמוניםלוישמור

מזוקקביטויהיאהייתי"לאכאילובו,שהייתי"המקוםהשורהבעבר.

הורי"."והגירתהשירמןבה"דורכיםצעדישוכחת"האדמהההצהרהשל
קשייגםכאןמבצבציםלמהגר,המוצאארץשלהתנכרותהעלנוסף

המיליםמןהרחק ] ... [אדםבני"נדיםהמהגר:שלהחדשההשפהלמידת

המיליםמןההתרחקותאתלפרששניתןלמרותפיהם".במושנאמרו

היאהגירההפשוטה:מהקריאהגםלהתעלםאיןהבטחות,כהפרת

האחרת.בשפההמלים~ףגובוהמקוםמןבגוףהתרחקות

אחתעלהנסמךלקוני,במנתםשובמופיעההאםשפתאבדןעלהקינה

"מימיניהשינה:לפניהנאמרתהתפילהילדים,בפיהראשונותהתפילות

ראשיועלרפאלומאחורייאוריאלומלפנייגבריאל,ומשמאלימיכאל

לפימגנים,ורפאלאוריאלגבריאל,מיכאל,המלאכים 16אל".שכינת

מפרשטיפוסי,עמיתייאקרובטי·לשוניבתרגילבלילה.הישןעלהמסורת,

הספסלעלן wהישלבדידותולתיאורבהומשתמשהתפילהאתהשיר

בשדרה.

;גשךןח~rדדרןל~לח

מימיני

לרע,זית.זv~ח
נרש.:בת oדוומשמאלי

ריקים.כסארתדרו

שלחן.עלשכוחצעיףומלפני
- T " :ז- : • -T : ·•, 

 •ל ):'lשר~;זןםוזנ~חרךי

ראשיך~ל

ל. \tשכי~ת

 ) 190(עמ'

עלהמגןהמלאךאתלועזית".שפה"מימינינכתבמיכאל""מימיניבמקום
חסר·הביתשלהניכורתחושתאתהמגבירההזרה,השפהמחליפההישן

שפהשלבצליליההמוקףאדםשלהלשוניתסכולוספסל.עלהישן

אחרת:לקרואכמובן,אפשר,השיר.בפתחמידבולטשפתו,שאיננה

לבדו,הישןעלהמגוננתהאםשפתדווקא,הגרמניתהיאהלועזיתהשפה

שיוצרתלניכורמודעתהיאאףזוקריאהבחלומות.אליושבההיאכאשר
הפליטביןהגורלשיתוףכך,אוכךהלשונית.המולדתמןההתרחקות

ו"הגירתבשדרה"אחרון"לילההדפסתידיעלמודגשחסר·הביתלעני

שערבאותוהאחריםבשיריםזהירהקריאהבספר.זהלאחרזההורי"
"יציאה", ,,,ךרד"הנסיעה:שלהסמנטימהשדהנוספיםיסודותמגלה
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המקבל",וכתובת"תאדיר"תחנות",אניות","צפרוהזמנים","לוח"חוצות",
לדאותשלאקשההעדאי".ושמיומספרו"רחוב"מפה",במלון","חדד

זרועיםשהםאףעלהמהגר,שלהתשתיתחווייתעקבותאתאלהבכל
זה.בנושאבהכרחעוסקיםשאינםבשירים

f-י 
3 ,.,.... 
::!: 
rיי
ו-

עםהמובהקהעמיחייהדובראתהמעמתיחסית,מאוחדבשיראסיים

 , 1948קרבותערבבחיפהבבית·קפהפגישהבעתבא.ממנוהעולםזיכרון

הפךהכותבפךדה.גםלהיותעלולהשהפגישהובנוהאבעדייןידעולא
פשוטה,השירשפת 11אב".עם"פגישההפ_ךדהלשירוקראהיוצרותאת

הקצרבביתדקרטוריים.מאמצעיםלחלוטיןכמעטחפהאינטימית,

הילדשלצעקתופורצתובמקומווהמאופק,השפויהטוןנעלםשבאמצעו

השלו:המנוגדבתוךהשוכן

גדולה:שלווהעמיחי,יהודה . 17

ותל·ירושליםשוקן,ותשובות,שאלות

 . 8עמ' , 1980אביב

הולדתודאילפניאבאאבא
-T י-T ן- :י---; T 

 !אךםזנובזpחודיםזק~rז~ז;י.רבד;ונים

~ o ,י~ o ,יv זמתוקיםד~ר~ניםrמןv זהוא.עילםr

בתוכוהקונפליקטיםעלעמיחימצביעהנדירהדובדבניםאימאג'באמצעות
הממשיכההאהובה,כדמותעמיחילקוראימוכרתהאבדמותלאביו.וביחסו

אירופיפדיהואהדובדבןכולה.יצירתולאודךהעמיחייהדובראתללוות

האבלביןבינומסוימתבזרותחשהישראליהבןהמשודד.בתודעת

העתידהבןאתשהולידלפנידובדבנים,כביכול,הולי,דהאבה"אידופי".
ב"סבך"העקדהשלהמעומעם~אזכורכמושלאישראלי.לחייללהיות

יותר:מופגןבאורחהקדוםהדו·שיחעולהכאןהודי",ב"והגידתהמופיע

 .)בכב:(בראשיתאהבת"אשדיתיזול"בנךמרמזשאהבת""דובדבנים

יועלולאעטרה,בקפההיושבהישראלי,הבןשלהאהוביםהכפילים
המתוקיםהדובדבניםאחיי,"אחיי,השורהיוקרב.אוליהואואילולעולה,

שלהחלומותפדיהםהדובדבניםכך:להתפרשעשויהההוא"העולםמן

אילוואוהבמולידהיהשהאבהבניםהםההוא.לעולםהמתגעגעהאב,
בעולםהאבאהבתעלבדוברמתחריםאלהאחים·דובדבניםשם.נותר

אוהאבשללערגתםביטויגםהםהדובדבניםהישראלית.במציאותהזה,

עליתדאחד.במקוםאולי,מתגשמות,שהיוולשלמותלמתיקותבנושל

דקלאאךולאהבתו.לאבגעגועיםזעקתהואוהטעוןהקצרהביתכן,

מתגעגעועודנובאירופה,שנולדהבןנותרונעלמו.כיסופיוגםמת,האב

מולדתו.נוףתבניתומראותיה:~ורחיהאליה.

אךעמיחי,בשידתנדיריםנושאיםהםופליטות,נדודיםם, P'לגעגועים
דניםבמקדיםמעלה,פורציםהםפעםמדיבקרקעיתה.מונחיםהם

ההדחקה.מחסוםאתלעקוףשבכוחההפיגורטיבית,הלשוןבאמצעות
מרוכזביטויבהיותוהמשודד,ביצירתמיוחדמעמדהודי""והגירתלשיר

לאלימות,החשיפההבית,אבדןההגירה:פגעישנ:יייה.לחווייתוישיר
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עקבותזה.בשירמגולמיםשפהוקשיייתמותשלמסויםסוגבדידות,

יהודהלהיותפויפדלודוויגמהיותלפלשתינה,מגרמניההראשוןהמסע

כאב.שלבצמתיםלמשודדשימשוהםיותרמאוחדנמחקו.לאעמיחי,

ועזיבה.פ_ךדהשלסימניםלשפתהפךביםהגדולהמסעשלהמיליםארצד
המקונניםבשיריםהמשתקףלשרטוטלתרשים,הייתהההגירהחוויית

אבדן.על

אחרוןדיננו,טוביהפגיס,דןזך,נתןשליצירתםכמועמיחי,יצירת

מנגינותישנים,תוויםשרידים,מכילההספרותי,דודובניואחדים,אפלפלד
האלה,הקולותאתולמחוקלהדחיקהניסיוןדחוקים.ממקומותוצלילים

בלב,דחציוניהנרטיבשל~הקשרהמוקדמתהישראליתהשידהאתלפרש
הספרותאתלקרואמבקשתאניבה.ואינטגרטיביתשלמהקריאהמונעת

המולדתבניבהשהניחוהכפולההתשתיתאתשיחשוףבאופןהעברית
שלבקרקעיתההמונחת outsidersה·לשוןאתלגאולכוונתיהכפולה.

ולשחררחבויים,אחדים,"עצמיים"שלהקולגליאתלקלוטזו,ספרות
מקשיבחפסיכואנליטיקן,כמוהקורא,בה.המסתתרותהרפאיםדוחותאת

משתיקהלשחררכדיגםאלאלהבין,כדידקלאשלישית,באוזןלנרטיב

באילמותם.עודלהשאירםשאיןוהתשוקה,הגעגועיםכוחותאת

פכסילבכיהשלהאוניברסיטה
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ישיחביבה

שלשבתכונותיההמפורסמותמןהיאוקבועיםשוניםלז'אנריםהחלוקה
שלהעיקרייםמיסודותיהאחדהיאזוחלוקהמספר.דהעבריתהשירה

נתייחדשערוכללשערים,ברובםחולקוהדיוואניםהזמן:בתהפואטיקה

כמעטברורות,כקטגוריותנתפסו"הסוגיםהמקובלים.הז'אנריםמןלאחד
ומייעודהול nשירת·השלמהותהמעצםהמתחייבותנפרדות,כישויות

תכונותיובפירוטהפואטיקהבעליעסקולארובעל·פיאבלבמציאות.
צריכההחלוקהעצםהייתהלאשבעיניהםמפניאוליסוג,כלשלהפנימיות

וכביכוללכולידועההייתההיאהסגנון:מקישוטילהבדילמיוח,דלימוד
עמדולעתיםזה.בענייןהעמיקלאהחדשהמחקרגםמאליה.מובנת

רובם;אתהזכירוובהערות·אגבאחר,אוזהסוגשלרישומועלהחוקרים

הדעותסטטיות.להכללותשנטואוובסגנונם,במהותםדנולאהםאבל

טעונותהןעדייןאבלכלשהו,יסודאמנםלהןישהסוגים,בענייןהרווחות
ותיקון".ואפילוהרחבה

הצריכהלאולכןלכול,ומוכרתידועההייתההז'אנריתהחלוקהרקלא

האופייניותוהדמויותהמוטיביםהמוסכמות,מערכתגםולימו.דהסבר

בענייןהעמיקלאהחדשהמחקרמאליה.ומובנתידועההייתהז'אנרלכל
החוקריםעמדוכאןגםהשירים.נוצרושעל·פיהןהקונבנציונליותהמערכות

אובמהותן'דנולאבדרן·כללאןוהדמויות,המוטיביםעיקריעל
להתקייםיכוליםמסוים,בז'אנרמוטיבאודמותזאת,עםבמקורותיהן.

בין·ז'אנריתממערכתחלקלהיותגםויכוליםמסוימת,תרבותיתבמערכת

קטליזטוראחתלאלשמשיכולהסביבתי·תרבותיהשיחובין·תרבותית.
כחלקבז'אנר,המוטיביםושלהדמויותשלקיומםובאופןבקיומםלדיון

המגוונים.ממרכיביו

כשירת·ומסורתחידושפגים,דן . 1

כתר,ואיטליה,ספרדהעברית:החול

 . 141עמ' , 1976ירושלים

פגיס:דןהצביעעליומחקרי,ליקויאותושלאחדבפןאעסוקזהבמאמר
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הז'אנר.מרכיבישלובסגנונםבמהותםהדיוןוהיעדרלהכללה,הנטייה
האהבהבז'אנרהשכיחותהדמויותאחתשלובמקורותיהבמהותהאדון

מגעכיצדלהראותגםאנסההמריב.דמותהיאהביניים,ימישלהעברי
אתלהסביריכול(עברית-ערבית)ובין-תרבותי(שירה-פרוזה)בין-ז'אנרי

האהבה.ז'אנרשלמתכונותיוכאחתהדמותשלאופייהואתקיומה

דמותאתלקבללמדנוהז'אנר,למוסכמותהנאמניםצייתנים,כקוראים

להוכיחהמריבעלוטיבו,טבעומעצםאקסיומה:הייתהכאילוהמריב
היאבשירים)מוסברת(והבלתיהמוצהרתמטרתואהבתו.עלהאוהבאת

מודרניים,כקוראיםהאוהבים.שלהיחסיםלמערכתהפירבלתינזקלגרום

להקשותלמדנותרבות,ושלמקוםשלזמן,שלממרחקבשיריםהמתבוננים

והבנתנוקריאתנועםאחדבקנהעולותשאינןמוסכמות,עםלהשליםולא

הקדום.הטקסטאת

מתפשרת,ואינהמוותרתשאינהזה,מסוגקריאהדברייבהמשךאדגים

ואולילמרות,בשירים,המתגליםפעריםועלחריגותעלבקולומכריזה
ולהביןהפעריםאתלמלאהניסיוןהמחייבות.הז'אנריותהמוסכמותבגלל,

תרבותי-טקסטואלימרחבאלהעבריהקוראאת"שולח"החריגותאת

"הולידו"העברייםשהשיריםהן,זומקריאההעולותהמסקנותערבי.אחר,
הערבית.הספרותעםקיימושהםהשיחבעקבותמריב,שלחדשהדמות
מריב.ופעמיםוכילאיפעמיםצופה,פעמיםשליח,פעמיםהיאזודמות

מאודפופולריותשהיוערביות,ביצירותקיימותכברשהיודמויותכולן

מחדשהולדתןתהליךהעבריים.בשיריםמחדש""נולדואךעת,באותה

נתוודעאםלנולהתבהריכולהעבריתבשירההמגוונותהמריבדמויותשל

השיחממרחבנפרדבלתיחלקשהייתההערבית,בפרוזה"האב"לדמויות

התרבויות.לשתיהמשותף

מיהודהמריבא.

הסוגיםתשבץ:מעיללוין,ישראל . 2

העבריתהחולשירתשלהשונים

תל-אביבהמאוח,רהקיבוץב,בספרד,

 . 320-1 316 , 299עמי , 1995

איךסיכום:"במקוםפישלוב,דוד . 3

(עורך),וסומןנתןז'אנר?",נולד

סוגותשלראשיתןנטווים:חוטים

ירושליםעתיקות,בתרבויותספרותיות

 . 159-149עמ' , 2002

האהבהבשירילהופיעיכולותאהובו,אוואהובתוהאוהבדמויותמלבד

האהבה,עלילתאתמעכבותאוהמקדמותנוספות,דמויותגםהבינייםמימי

הדמויותרבותהאוהב.האהבה:דרמתשלגיבורהעםמרעותאוומטיבות

המריבבאהבתו.לוהמסייעותמאלההאוהבשלסבלואתהמגבירות

האהובהעלהאהוב,עללמיניהן,המקטרגיםלדמויותכללישםמעיומשמש

אהבתו,חטאבשלהאוהבאתמגדףשהמריבנמצא,כךהאהבה.עלאו

מפתההואאהבתו.מושאבעינילשוואאותוומאשיםרעהדיבתומוציא

לגלותהחושקמןמונעחושקו,וביןבינולהפרידכדיהחשוקאתומסית
החשוקהאוהחשוקשלאופייםאתומוקיעומגנהלחשוקואהבתודבראת

 2מהם.החושקלבאתזובדרךלהסיטכדי

השוניםקיום,שלאפשרייםמודליםשניישספרותיתביצירהלדמות

102 



כחלקכ,ןואחר"מתבגרת"הדמות,"נולדת"האחדלפימזה.זהלחלוטין
 . 149עמ'שם, . 4"מתרבה"השנילפי 3העולם.מןועוברת"מזדקנת"נמנע,בלתימתהליך

היחסיםמןכתוצאהשונים,ופניםתכונותמאמצתכלומרהדמות,

 4התרבותית.סביבתהעםמקיימתשהיאהמורכבים
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המקריםברובבידינואיןקדומה,בספרותהמופיעהבדמותמדוברכאשר

התפתחותשלהשוניםהשלביםאתשיתעדרב,עובדתי-טקסטואליחומר

שלהמייסד""האבאחרלהתחקותנוכללאלפיכן,הדמות.//התרבות"או

השירים,אתזו.דמותעלהווריאציותאתלבדוקנוכלאןהמריב,דמות

חלקןהמריב.מופיעשבהןאחרות,ליצירותביחסלקרואישהנראה,כפי

הערבית(השירהפחותמוכרותחלקןהמדרש),(המקרא,יותרלנומוכרות

האלה,היצירותמןכמהכאןאדגיםהאנדלוסית).לשירהועדהג,הליהלמן

האומייתהתקופותמןקשוטהלאבפרוזהערבייםסיפוריםבעיקר
שיחסיםהקריאהובאופןאחרות,יצירותעםהנוצריםביחסים sוהעבאסית.

המריב,דמותשלמהותהאוליטמונהלהלן),אדון(בומזמיניםאלה
ו,,התרבותה,,_התפתחותה-מכןויותרהולדתה,

הבינייםמימיהעברייםהאהבהבשיריהמריבדמותב.

דיאלקטיותבדרכיםומקשרהמתווךממוסדיצירהערוץהוא//הז,אנר

מערכתהכתיבוהבינייםבימיהז,אנרחוקי 6לקהלו,,.יוצרביןשונות

העמדתאופןושלעיצובדרכישלבנוסחאות,שימוששלמוסכמת

שימושקוראיו.ולקהלליוצרומובנתמוכרתהיתההמערכתהמוטיבים.

במרחבומוסכמיםהמקובליםמסוימים,בפועלאותואר,בשםעצם,בשם

הסבר.ובדבריבפירוטהצורןאתלהחליףהיהיכולהתרבותי,השיח

היוצרביןנהוגהשתיתהלדיאלקטיקהתמידמודעאינוהמודרניהקורא

אתגםכמובשירים,הטמוניםהצפניםאתתמידמזההואינולקהלו,

שתפקידוממוס,דיצירהערוץאותואליהן.מופרדיםשהשיריםהיצירות

בשלמותתפקידואתממלאאינוקהלו,לביןהיוצרביןולקשרלתוון
לכ,ןהסיבותאחתזאתקדומות.בספרויותמודרניקוראמעייןכאשר

המודרנילקוראלהבהירכדיתמידמספיקאינוהז,אנרמוסכמותשתיאור

ז/אנרשלמוסכמותיועםהיכרותלענייננו,בשירים.סתומיםעניינים

תפקידהאתממלאהאינההבינייםמימיהעבריתבשירההאהבה
המריב.שללדמותוקוויםלשרטטהמודרניהקוראכשמבקשבשלמות,

בדרמתהמופיעההשלישית,,,//הדמותזה:בשלבלונקראאםיותרנדייק

מספר.דהעברייםהחשקבשיריהאהבה

הפרוזהאחלהצ'ג J'ו Dהנ'על . 5

המאגרמןכחלקהנרט'ב'חהערב'ח

והכוחב'םהקורא'םשלהתודעה'

שישהביניים,נימיעבריתשירה

הבנתנואחלהעמ'קכד'עמהבה'כדוח

(כקודא'םענ"ננואחאףואדל'

בח'בודראוזו,בש'רהמודדנ"ם)

בספרות"דגמ'םשל':הדוקטורט

במרחבהח'לונ'ח(גזל)האהבה

הב'נ"ם",ב'מ'ספרדשלהחרבות'

 . 2001חל-אב'ב,אונ'ברס'טח

 . 159עמ'לע'ל, 3הערהפ'שלוב, . 6

האהבה,לשירמגוונתוחיותדרמטיממדהמוסיפההשלישית,,,//הדמות

כעבאוכיונהכמכתב,וביןממשיתכדמותביןרביםבשיריםמופיעה

המקדמתמזויותרנפוצההאהבה,מימושאתהמעכבתהדמותמטפוריים.
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אךהאהבה,במימושלפגועמצליחה,אףולעתיםמבקשת,היאאותה.

האוהב.שלנאמנותוועלאהבתועללגבורמצליחהאינהרביםבמקרים

לפיתוחהזוכיםמהםהעברית.בשירהזולדמותהוצמדושוניםכינויים
הםהכינוייםלעתיםהמקובעים.המטפורייםבצירופיהםהנותריםומהם

ולעתים~ךים", iא ש.!ך" ,"שי~-י~~,, ,"םו.ז" ,"םיק.ו~~ /Iכגון:לגמריסתמיים
"צופי""משטיבי""מריבי"הדמות:שלאופייהאתבתוכםמiופליםהם י-י- . :-י . . :ו

 ."םי.ו;:ר i"א ,"םי~~ i2 ~"נ:יי", .P ""?יקיל","ו;נלין", ,"י:יי? i"מ"יוע.ץ", ,"י~~.ע~"
מאודשונות.הללוהכינויים"שלהדנוטטיביותשמשמעויותיהםלמרות
אופן.ובאותותפקידבאותומשמשיםהםמאלה,אלה

אוהאהבהעלילתאתלעכבשמנסותאושמעכבות,הדמויותשכלנדמה,
מדברת,תמידלאהיאאחת:לדמותהעבריתבשירההתאחדומימושה,את

מופיעהאיננהאףוהיאישתמי.דברוריםדבריהאידמדברתוכשהיא

העלילה.אתלעכבאולקדםכדיבאזכורהדיאךהמתוארת,בסיטואציה

רביםהדמות,עיצובאתהמשרתיםוהצירופיםהעצםשמותיהפעלים
עלי"יריבותוכיחוהו" i"ינני·איש"כל"ריבמריבי""תגרתומגוונים:

• :-: • -' • T :" • 1 •ו :• :-•• 

בכלמפתחאינוהנלוויםהשורשיםריבוי ."ר rw "ז;ילו~ה","ריק ,"ק wו::י
הואקיימות:תחושותמחזקרקשהואדומהאלאאחרת,עלילהשיר

אהובולביןהאוהבביןמעמתממילא,הסובלהאוהב,סבלותאתמגביר

ומדגישמדגיםהואממילא.ביניהםשקייםיהמתחאתומחריףאהובתואו

האהובה.אוהאהובבוגדנותנוכחהאוהבשלאהבתוואתנאמנותואת

משתמשיםהיובספרדהעברייםהשיר"ש"ענקיהדעתעללהעלותקשה
שגםאחת,לדמותכשכוונתםוצירופיםפעליםיכינוייםהרבהכךבכל

אוהעלילה,לעיכובאולקידוםאמצעיאלאממשית,דמותתמידלאהיא
הייתהשירתםשכלמשוררים,אותםבשירים.מסוימתאווירהליצירת
רבהכהדיומגיריםהיולאלהפליא,ומתוכנןמדויקרוקםמעשה

המכניסהבהירה,ובלתישטוחהאחתדמותלהעמידכדימקולמוסיהם

די"לאגבירולאבןשלמהשלשירולשירתם.דרמטייםיסודותלעתים
דמות"פועלת"שבולאופןמצוינתדוגמהלשמשיכול 7 //יק~ז:ז~נ:יי iףישיריוידואןגכירול,אכןשלמה . 7

העבריים:בשיריםהמריבירושליםא,ירדן,דב(מהדורתהחול
 .) 374עמ'רכז,שיד , 1984

זנני pז;ו~תסבז;וקיזנני~ז;ןה p:לשו~הח~ילמול;עד~ע,גה:;בחזpקיהיותיכי"לא

תרי:בניט..רםוא.ח ה:~:ד::ז:נט 1ה 9דך J'1א.זנתמש;;טואם~אןל pזנריב

ז;ושיזנניחוג:וםמו p:~מי~ה ד::עלולו/:;בןח~ה,Jו:בל~גזיםלי:~דבלא

 ".ינ'. O י;Tג;ושובד i ד~ז:: ד::ב;:מותו~;;ךםבח:;בךהאותינן pסית~המי

בלשוןאליופונהאמנםהאוהבביותר;שטוחהכדמותמופיעהמריב

השניהביתבלב.דדרמטימונולוגבגדרנותרהמצופההשיחאךנוכח,

ודומההמריב,אתלמעשהשמזכירהיחידהואהשירבתיארבעתמבין

מהיודעיםאיננוהמריב,שלדבריואתשומעיםאיננובלב.דבאזכורושדי
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אכןהתוכחהוהאםהאוהב,באוזנימשמיעשהואלתוכחההסיבההייתה

משפטואםנאחדל"מריבהאוהבים:ביןהיחסיםמערכתעלהשפיעה - : . . :ז--: ...

נקבלזהביתעלנפסחאםתריבני".טרםראהויפיrוחנטתדרשrו/אמת
 • •• • : "". ''. •• : :T " -T: T : : ' •י, •::

שחייוהאוהב,שלאהבתוייסוריאתהמתאריםבתים,שלושהבןשיר
אלאשלו,בייסוריולאוהבלודילאאהובתו.שלבידיהנתוניםומותו

תרומתואתלסכםניתןבכןהמריב.שלהתוכחהדבריעליהםשנוספים
השירית.לעלילההמריבשל

 .... r-1י=
י=

~ 

ספר,דשירתשלהגדולהוירטואוזגבירול,אבןלשלמהלוחסרוהאם

המריבדמותאתלהכניסעליושהיהעדהסבל,לתיאורלשוןצירופי

היהשדילקוראיוכןכלמוכרהמריבהיהשמאאולתארו?כדילשירו
תכונותיומכלולאתהשירשלהעמוקיםלרבדיולהכניסכדיבאזכורו

הצלחתו,ומידתתפקידוכמוהמריב,שלדרכומילים?ללאגםופעולותיו
בפועלהיהשדיקוראיו,ולקהלליוצרברוריםכןכלהנראה,כפיהיו,

שלשאיפתוהשיר.סיוםעלעזהאירוניהשלנימהלהטילכדי "י~-.?ירי;ז"
ממדמקבלתהשירשלבסיומואהובתושלולחברתהלקרבתההאוהב

ביןהמתווךהז'אנרשלמכוחורקלאלהתגשם;סיכוישוםלהאיןאירוני.

השיר.בגוףהמריבשלהופעתומכוחגםאלאלקהלו,היוצר

התרבותי,השיחבמרחבלהבחיןידעועתבאותהוקהלושהיוצרלהניחניתן
ש"רבה",הדמותהשונות:המריביםדמויותשביןבהבדליםחיו,שבו

T T 

"א;רבת".א;"צ;פה""מספאה"לריס""מ,ינה"משטינה""מ;כיחה"
• T ו-: ' T t T ' -'T t 1 : ן_: T וT ו.'' •,• 

בשיריםהמציגואחי,דקבועלמוטיבכולםהפעליםהפכוהעתיםבחלוף

ביולוגיבהליןהשלישית"."הדמותשלבקולההאוהבלעמדתהפוכהעמדה
כאן!לאאןלמוות,בהכרחמובילהזו"זקנה"הייתהרגילאבולוציוני

המגווניםוהשמותהפעליםהכינויים,באמצעותהולידההשלישית""הדמות
ודרךשוניםתפקידיהןשונים,ששמותיהןדמויות,מספרלהשהוצמדו

ל"דמותהכינוייםלמגווןלהתייחסננסהאםשונות.ומטרותיהןפעולתן

נוכלולמשמוע,לפענוחומצפיםבשירהטמוניםצפניםכאלהשלישית"

הולדה.שלתהליךלאותוחלקייםשותפיםלהיותאולי

הבינייםמימיהעברייםהאהבהבשיריהשלישית""הדמותג.

ל"דמותהעברייםהאהבהבשיריהנלוויםוהפעליםהצירופיםהכינויים'
מפתחבידיישימשוהאהבה,עלילתאתמעכבתאוהמקדמתהשלישית",

גזרותיועלרי"ב,היהביותרהשכיחהשורשהשירים.שלראשונילמיון
השונות:נגזרותיוועל

רעייהייהמרינ- !"['רמנכרייגעוי 1ג.

הואועליומוכיחהואהאוהבאתהאוהב.שלבדמותותמיד-קשורהמריכ.
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דב(מהדורתד'וואןהנג'ד,שמואל . 9

עמ'קסז,ש'ר , 1966'רושל'ם'דדן,

299 (. 

ש'ישם,הנג'ד,שמואללמשל . 10

 ; 311עמ·קצח,וש'ר 309עמ'קצר,

ש'ילע'ל, 7הערהגנ'רול,אכןשלמה

ד'וואןעזרא,אכןמשה ; 374עמ'כ,ד

 , 1935כרל'ןא,נואר',ח"ם(מהדורת

לו'ן'ראו:כןכמוכג).עמ' ,ח'ש'ד

ש'רתפג'ס,דן ; 402עמ'לע'ל, 2הערה

עזראאכןלמשההש'רותודתהחול

'דושל'םנ'אל'ק,מוסדדורו,וככ'

 . 269עמ' , 1970

ש'ר'מכנההוא )חpז(~(האזורש'ר . 11

המשורד'םלעצמםשס'גלוסטרופ,'

הראשונהנמחצ'תנספררהענר"ם

האהבהנושאעשרה.האחתהמאהשל

'כולשאורכהזו,צורנ'תנתננ'תשכ'ח

ראוסטרופות.לשמונהארבענ'ןלנוע

האזורש'רתעלש'ר:לאזוררוזן,טונה

הספר'םהוצאת ,ם" Jהנ'נ'מ'הענר'ת

 . 1985ח'פהח'פד,,אונ'נרס'טתשל

מכנהה'א(קטץה)'טורה Jהמ' . 12

שה'החרוז,ושווהמשקלשווהש'ר'

והענר'תהערנ'תנש'רהמאורמקובל

נתננ'תש'ישלאורכוהנ'נ"ם.נ'מ'

לתשעארבענ'ןלנוע'כולזוצורנ'ת

 .)ם'תנ(שורות

הערהעזרא,אכןמשהלמשל,ראו, . 13

דג,וש'רכגעמ' ,ח'ש'ילע'ל, 10

רסג.עמ'

רסא-רסנ.עמ'ומט,ש'רשם, . 14

רקכינדמהולפעמיםמעוררים,טענותיואוהמריבדבריתלונות.מרבה

אתאוהתנצלותואתהסבריו,אתהאוהב,שלתגובתואתנועדו,כךלשם

אהבתו,עצםעלבאוהבהמריבגוערהמקריםברוב sשלו.הנגד""התקפת

האוהב.שלסבלועלמוסיפותותוכחתוגערתווייסורים.סבללוהגורמת
המחרשהלפעולתהשיריםבאחדהאוהבמדמהוגידופוהמריבתוכחתאת

 iנמגביועלגדופה,"אשמעאותו:ומענהגבואתכביכול,החורשת,
:• : -: T : --• : 

לכאבמדומיםהתוכחהדברי 9ועליכי".למעניךארנה,רש iח-מענית
למרותהתוכחה,דבריאת,~מש.מיעים-כילצ;יזמע-נ;יןממש.שלפ~סי
רקאלאבשיר,ממשיבאופןנוכחיםאינםלאוהב,רבסבלמסביםשהם

הפרט ."ה 9"~דוהתוארשםרקבשירמצייןאותםדבריהם,באמצעות

אתמשמיעמידץל~?י".~ך J ~~ל"הגידוף:סיבתהואבשירהמפורשהיחיד
השיר:ממילותלהשליםהקוראיכוללאאלהפעריםתוכנו?מההגידוף?

םליד:כי,מךךך יל):!:י.י Qל~תךז.,;ךכיקלב;~הגבעתעליכiדל.ר"~שוט

 .ל:כי fך~יך pל~ ,ה~ך~ח;רש~ענית;;כמ;~כיועל~רו~ה,א.זp~ע

;כמ;סיכי.:!כה-פ:ה~ךץ-~:זלהים;כת;ך;א.ין~זpראישיםע,רו 9כדר~ב.ז

 "?יכ:ס~pזאךם ן;ג):!נa:תצ;כג,יי~הךעל;שחךה,עיןתקרעיכפוךל~ה

למלא,יכולותאינןהז'אנרמוסכמותגםולעתיםהשירשמילותפערים

 10רי"ב.השורשאתהגוזריםמעטיםלאבשיריםאחראוזהבאופןמצויים

 י.!;ר"על ;"ןי::י י.~;:~ קp.יי::י-י.ל.<ג" ;"בוtt i"ךד'ףעלהאוהבאתמוכיחהמריב
האוהביוצאמקובלותמוסכמותאותןפ;עלבז'אנר.כמקובלן~ץיו",

 ." i~ךיבה"~ךיבלדבריישמעלאכיהאהבהבשםונשבעאהבתו,עללהגן
בשירים'החסריםהפרטיםאתלהשליםאלהמוסכמותשלבכוחןאין

אהבתועלהאוהבאתמוכיחיםהםמדועהמריבים?אוהמריב,מיהוכגון:
למרותבמזימתםיצליחוהאםקנאה?מתוךדאגה?מתוךייסוריו?ועל

בקולם?ישמעלאכיהאוהבשלהצהרתו

גםלכןי. 2במיניטורותמאשרהאזורייבשירייותרמורכבתהאהבהדרמת

ששירילמרותאזור.בשיריכשדניםיותרשכיחותהופכותזהמסוגשאלות

מספקיםהםאיןלמיניטורות,בהשוואההיריעהברוחבמתאפייניםהאזור

 14עזראאבןלמשה "י.ן;:~ל"נ::י~ןתהאזורבשיר 13המקרים.ברובמידעיותר

חיים:שמחתהמשרהלדמותכאנטיתזההמריבדמותכמקובלמופיעה

יני p~ד Qו~לדני"Jכא,ןת

 .כימיניוכ;סלצדיע!כר

ם p~ pז.אולאמריכ.ידנו

ם pז.-;כנין~ני~בי [iבא

ם p:י.ךו~ןת:ב.לםון~ז
ךס;כריא.ניקוםז:זצביבא
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 .ךהזpכיעניזp~נ;ו;ןמצוף

ל~הל~בי;ניארזל~ה
זק~ה-tוב~ללזדטא~ע,בוראם

~ה f!~ד~י ר:~:נ;:~ש;ה
t-עניכניבל~ב;ןל-~ט~

 .סני Jובאשים i2 ,ע~איש

 ,... r-1י=
י=
§3 

אמ;~לי-:בית~נו i2ונפ3כה
את-שכמוסכלילע"לו'ט

 . . .. . ז:·.. . ··-

עמוךק~ניךי;~םלילה

I\ ~ w ר::~שי~כניכ~ןיוט

 .ך~נקניש~נכיוק Jאי

נ~~ד:;נעי~יול~בי רpז~~
נש~ד ;ד:נ;:ג,יי f! ~~ם-על
 ד~~פ;-tךתנוא;תךךש

~ז:בני;ן-7ךבף ttכ~ג,יק

tt ןזז:J-לJ ך!כניtt ל-נכנ;ועני. 

tt ל-J:ן~ J ג,יד-~לה~ביכיף

iJ דידיךצ;~;ןפלא;iJ לא~

~לאוזד~צ;:דיך;ןק wי~
 ינ'.ז:riבי;תר J ~ !f נ;:אם-~ש

סךג.ני."לסוגזד~~;ןא;

המריבדמותלגביבשירהאינפורמטיבייםהפעריםאתלמלאיכולהקורא
כאן,לפרטים.בשירהמתוארתהאחרת,הדמותלביןשבינההניגודמן

תפקידו,עלהמריב,עלנוספיםפרטיםהדוברלנומוסרמפתיע,באופן

במהלךשמשתנהאליו,מתייחסהואשבההדרךעלואףפעולתודרךעל

קטנהעלילהמעיןשללהתפתחותההדמותעיצובתורםבכךהשיר.

בו.המשובציםהקפואיםלמוטיביםודרמטיותחיוניותומזריםבשיר,

ניתנתהבלתיאהבתואתכמקובל,מתארות,הראשונותהסטרופותשתי
המריביםהצבי.באהבתמפנהחלבהמשךלצבי.בשירהדוברשללמימוש

לאי·האחראיםוהםהראשונותהסטרופותבשתיפעמיםשלושמופיעים
השלישית.בסטרופהלמפנהאחראיםאולי,שהם,כפיהאהבה,שלמימושה

יחיד:בלשוןכךואחר "י.!;יר~/ 1רבים:בלשוןתחילהמופיעיםהמריבים

1 /~ 'J! ~~בההראשונהבפעםספציפית.לדמותהכוונהאיןהנראה,כפי .''י
התעלמותהאוהב:מצדשונותלהתייחסויותזוכיםהםהמריביםמוזכרים

"ןבובהם:קללההטחתכךאחרומידעליהםלגבוררצוןמדבריהם,
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·3' 
r-י• ,-· 
r-1 
 ·ו::::
ו::כ

 ·-,ייי=·
r-1 
>יי·

ואגרותמעש'ותלס'פור'ם,.כוונתי 15

"ח~א:את" ,"רא~'ח~"כהידועים

מאורפופולרייםשהיו ,"ץ~ק"ו

על .משכיללכלהיטבומוכרים

 M . 1 .ראו:ותפוצתםנושאיהם

, Gerhardt, The Art "fStory-telling 

415-. E. J. Brill, Leiden 1963, pp 

420; D. Pinault, Story-telling 

, Techniques in the Arabian Nights 

82-. E. J. Brill, Leiden 1992, pp 

147; J. Sadan, "Harun al-Rashid 

and the Brewer: Preliminary 

Remarks on the Arab of the Elite 

. versus Hilmyat", S. Ballas and R 

Snir (eds.), Studie., in Canonical 

, and Popular Arabic Literature 

. Canada 1998, pp. 1-10; H 

Kilpatrick, "Context and 

Enhancement of the meaning of 

," Ahbar in Kitab al-Agani 

; 351-355 . Arabica, 38(1991 ), pp 

, S. Lader and H. Kilpatrick 

Classical Arabic Prose " 

2-. Literature", JAL, 23 ( 1992), pp 

10 

הספרותשללקליטתהערויות . 16

ה'הוריתבחברההערב'תהעממ'ת

למשל,לראות,נ'תןהב'נ"םב'מ'

בגנ'והששררורב'םבטקסט'ם

ערב'ות,רומנסותהכולל'םהקה'ר'ת,

ומעש'ותמשל'םהרפתקאות,ס'פור'

הב'נ"ם, 'מ'שלהערב'הפולקלורמן

עבריות,באות'ותערב'תהכתוב'ם

הספרות"סוג'פול'אק,מאירהראו:

טובי .יקהיר//'בגניזתיהודיתהערבית

 , 1998אביבתללערב,עברב'ן(עורך),

"ס'פורישמא',בןחג' ; 26-9עמ'

ממקוריהודיתבערב'תאברהם

חקרי(עורך),שמא'בןח,מוסלמ'",

כלאו,ל'הושעה'ובלספרוערב:עבר

 . 133-111עמי , 1993ירושל'ם

ירעם".ומותיכךםוזמןאכניעם/ואניה~ביא iבאשמעם/ולאמדיני
 .. :- ...ד •.- :- : .. • :- •-:- • :- •.ד : ... :- ...

ולכן"לנצח",כדילועזרהלאהמדיביםמןהאוהבשלשהתעלמותודומה

הבאהבסטדופהמפורשת.קללהללשוןאוניםחסרתמפסיביותעובדהוא

השאלהמן ."ה~ל י~;:~לן i~~יא"ל~השאלה:ללשוןהקללהלשוןמשתנה
יאהבלבלאהובובהסתתהמדיביםאתמאשיםהאוהבכילמדים,אנו

הבקשהמןוגםהשאלהמןגםאןתשובתם,אתשומעיםאיננואותו.

מנסההמדיבכימביניםאנומענ(נ)י"בניבלנבגיט"אלבהמשך:הבאה
-•• : T : : • : -•• 

שגרתיתלאבבקשההאוהבפונהבייאושומאוהבו.האהובלבאתלהסיט

מאהובוהאוהבמבקשהמדיב,לדברילהקשיבבמקום ."י~~~"ב"אלאהובו:

שלההסתהבדבריממשישאםלדאותבעצמו.אותוולנסותלבחון

נדידההספרדית,העבריתהאהבהבשידתנדידההבקשהדקלאהמדיב.

האהבההצהרותכלהאהוב.מצדלבקשהלהיענותהנכונותגםביותר
בשידתהצליחולאהאוהב,שלוהנפשהגוףייסודיכלכמווהנאמנות,

קריאתמצליחהשלפנינובשירלאוהבו.האהובלבאללהטותהאהבה
נענהזהומרגעאהובו,אתלפתותהמדיבדבריאמינותאתלבדוקהאוהב
לילה ] ... [ iאופאלי·ביתוקמנו"נפתה,שלו:האהבהלהפצרותהאהוב

ד :- . .. .. •י.: :- :ד : .

 ·"י~ק~.!ך3כיו i9ק~י~ק /י~<,;ו(!'~ Zך~ןיו f טpו~~ / i(?ופןק י~~~ם iךי

לדברישחדשאיןלאהובלהוכיחכדימתממשתשלכאודההאהבה,

שלאמו(ביתאהבהאותהמתממשתשבוהמקוםגםכמוהמדיבים,

מוסכמותכמוהשיר,מילותהעברית.האהבהבשידתמאודחריגיםהאהוב),

מבליטהבחינתםכן,עליתדהקושי.אתליישביכוליםאינםהז'אנר,
מןשמונעהיחידהואהמדיבהאםהשאלה:סימניאתיותרומחדדת

האהבהתתממשהמדיבמכשולשיוסדברגעהאםלאוהבו?להיענותהאהוב

האהבה?לסיפורהאהובשלאמו"ו"בית"אמו"ענייןומההדדית?ותיעשה

ערביים,אהבהסיפוריעםפודהדיאלוגעללהצביעיכולותאלהשאלות
לאזובתקופהו sעת.באותהולקהלםליוצריםהנראה,כפימוכרים,שהיו

נוצריםהדומאניות,השפותדוברילביןהערביתדובריביןבדודחיץהיה

אח,דעולםזההיההערבית.התרבותאחדשנהויהודיםאומשועדבים,

לרפדויכלועברייםשיריםכןעלמשותפים.היוהתרבותייםשתכניו

ולסיפוריםלשיריםאחדים,עברייםלשיריםלמדרש,למקרא,עתבאותה
המנסותהדמויותאתמתאדיםדניםערבייםאהבהסיפורי 16עדביים.

להסיתאונישואיהםאתלסכלהנאהבים,בפגישתלפגועשונותמסיבות

באיחודלפגועהמדיביםמצליחיםהמקדיםבדוברעהו.כנגדמהםאחד

אתמסכליםהםהאהבה,אשאתלכבותמצליחיםאינםאםגםהאוהבים.

האהבה.ייסודיאתומגביריםהנאהביםאיחוד

הסתפקולאוהערביים),(העברייםהשיריםכמושלאאלה,אהבהסיפורי

ממשי,באופןבהםתוארההמדיבדמותשמה.בציוןאוהדמותבאזכור

השליט,אוהמושללעתיםהיההמדיבהעלילה:אתהמקדמתעגולהכדמות
מימושאתומנעהאהובהשלמשפחתהקרובישללבקשתםשנענה
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והצליחוהמדיבים,תפקידאתההודיםאיישואחדיםבמקדיםאהבתה.דד

בסיפוריהמדיביםשלפגיעתםד sאשתו.אתלגרשלמשל,הגבר,עללהשפיע

הסיבותגםעז.לחץהפעלתשקד,הסתה,לפרטיה:מתוארתהאהבה

עצמוהמדיבהיהפעמיםבסיפורים:סתומותאינןהמדיביםפעלובגללן

אז 19לעצמו.אותהלהשיגניסההאוהבהדחקתידיועלבאהובה,מאוהב

אליו.האהובהשללבהאתלהטותכדידדןבשוםבוחלהמדיבהיהלא

לאחד(אףהאוהביםביןלהפרידהמשפחהקרוביניסואחדותפעמים

הידודהכלכלימצבובשלייחוס,אומעמדותהבדליבשלנישואיהם)

מפאתאומכלתההחמותשלחששותיהמפאתהאוהב,של(לדעתם)

אתלקשורניסיוןזהאיןזאת,עם 20להדות.האישהשלהצלחתהחוסר

ספציפיערבילסיפורזה,דיוןפתחתיבועזרא,אבןמשהשלהחשקשיד

העבריהשיר"הוליד"כיצדלהראותאםכיזאת),לעשותשניתן(למרות

הערבית.הסיפורתעםשקייםהשיחבעקבותדע""מריבשלממשיתדמות

טונייהייהמרינ-מריניידנכוייגעו . 2ג.
:• : T "' 

בןיוסףלד'הנגידתשובתהוא /211ל ttו::יז~יד q "הנגידשמואלשלשידו

אהבה.שידהיאכמקובל,הקצירה,שלפתיחתהיתומה"."שידהעלחסדאי

האוהב:אלהמדיבדבריהםאלהלמעשה,

?דדהסלבמ; p:ך;ל~לנ:ור 1-ב;דה 7~ך~ה ת~;~ל"1בתןכיר
ע,דידה? 1 1:נד~ tt;נתזק~ה-ך~יר;נןד;ן;iקנ.~נ;ןרךס~רדה

דא:ע,נ.ה:כןז:יר ttךר, yנ:זבי;נכ;תי;ל y~ריבי,-זק~ע.ני,

Q ןo/ נ;נך~ההy לא/~ך~ךי,ל~ i] ,ךאבתיסiJ בiJ ~ o/ דה... " 

בהםהמוסלמיתמספרדהעבריתבשידההנדיריםהמקדיםאחדזהו
באורחלאהאוהבאתהמדיבמוכיחכאןהמדיב.שלדבריומופיעים

מפתיע,באופןהאוהב,בזקנתו.אהבתועלאלאאהבתו,עצםעלסתמי

מפויסתבנימהלומשיבאלאמשתיקו,אינוואףהמדיבעלכועסאינו

תשובתו ."א~ץ~ה~ןזרד t::!ןד, l(נ' י~~נ:וי i~כג?ל~רי~י. .י~?ג~?\"ונינוחה:
המדיב,שלוהמפורשיםהברוריםהתוכחהדבריכמוהאוהב,שלהאדיבה

לביןהאוהבביןהזהצפויהבלתיהדו-שיחהז'אנר.ממוסכמותחורגים

אחדים;מריביםלביןשבשירהמדיבביןדב-שיחלמעשה,יוצר,מריבו,

אחד.מריבאללרפדויכולהוא

הראשוןהואאך'ל) l((אלהמדיב 22היונה",ב"ענקעשרהשישההשערפיעל

 ן~t::ואומדמריבים,שלשוניםסוגיםקיימיםבאהבה.הפוגעיםגדולימבין
וכיצדתוכחהדברילהשמיעמתיהיודעהטוב",ה"מדיבגםבהם 23זרזם,

מעצותיותראףלעתיםלאוהב,מאודמועילותגערותיולהשמיעם.

הואאןהמדיבים,בקרבמאודנדירה"ענק",בעלמודהזה,זןהידידים.

הסברבדברישידה,בקטעיהתאורטיותקביעותיואתשתומןכמיבנמצא.

ממקורששמעסיפוריםהטוב"ה"מדיבלענייןגםמביאהואובסיפורים,

 ,..., ~אק Wfאלק~ץאלחמיד,אבראחים . 11
י= [חמ"ד]אל~ז,וי~ד yאלפי ה:ד'~ 1אל
אוהמושל . 214-213עמ' , 1972 ~

כסמלדנותפעמיםהופיעוהשליט

נפניהעומדיםלקשייםאולמכשולים

"הורסיהיו:כינוייהםהאוהבים.

האוהבים".ו"מפרידיההנאות"

כסיפורילמצואניתןלכךדוגמאות . 18

סיפורכגוןהקלסיים,הערנייםהאהבה

" R כ"ז,ג'נוןגםהידועולךלא":ס

:יז TJJאלאנטאכי,ואודדאו:ל:לא".

אק wאלז~שןאקכ~:י~צילאל~סבאק

א, , 1994ניידותאלתונג'י,(מהדורת

אלקאדאא,אלסדאג' ;) 190-150עמ'

כ, ,[ד"שח[ניידותאלזזpאק,?,~אדע

אכן ;-288-285ו 47-46 , 32עמ'

ענד(מהדורתןא vאלד'םאלג'וזי,

עמ' ,[ד"שח[קהיראלגזאלי,אלואחד

אלאצפהאני,אלפדג'אנו ;) 408-380

אלעזיזענד(מהדורתאל~~אניאכ l'lכ

 .) 59-1עמ'כ, , 1981ניידותמטר,

וה~ד",ג'לאן yכןכד~ללה y "לסיפור

 ; 204עמ'שם,אלאסואק,תזייןדאו

ד'ם ; 27עמ'שם,אלעשאק,מצאדע

שללתמצית . 542עמ'שם,אלהוא,

דגמיםדאוכעבריתהסיפוריםשני

עמ'לעיל' 5העדההאהבה,נספרות

200 ; 203-202 . 

"ק~'אצשלסיפורםלמשל,דאו, . 19

 5העדההאהבה,נספרותדגמיםוז,י",

 . 137עמ'לעיל,

פךאא", yו"זדןוהסיפורלדוגמה: . 20

 ,"א 1ול~ O;R "סיפור ; 67-66עמ'שם,

ל:לא","ז,ג'נוןסיפור ; 65-63עמ'שם,

 . 203-202עמ'שם,

שידלעיל, 9העדההנגיד,שמואל . 21

 . 164עמ'נא,

ךק pאלאנדלסי,חזםאכן . 22

ןאל~לאפאל~ל~הפיז,אז,ה Dאל

 .) 1986ניידותסעד,פאדוק(מהדורת

שננתבנודעעדניאהבהקודקסזהו

אישחזםאכןכידי 1027כ-כספרד

וסודרונערכוקונצו,נספראנדלוס.

כלשיטתיתהרצאהשלנדדך

"תודתשלוהמוטיביםהנושאים

ושישהשלושיםכוללהספדהאהבה".
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 ·;-ו

תחוםמתארמהםאחרשכלשער'ם, '3

ס'מנ'הטבעה,עלהאהבה,שלאחר =:-:
r-1 
הספרתורגםהחרשהבעתותוצאות'ה. י=·
ם

עת'רהואבעבר'תרבות.לשפות·יי= ·,-
ד"רשלבתרגומהבקרוב,אורלראות ~

ב'אל'ק,מוסרבהוצאתאלמגור,אלה

'רושל'ם.

 135-עמ'עשר,ש'שהשערשם, . 23

136 . 

החולש'ר'גב'רול,אבןשלמה . 24

'רושל'םבראר'-ש'רמן'(מהדורת

 ,) 105עמ'קעה,ש'ר , 1975

ה"מריבאתמציגהנגידשלששירונראהבעצמו.שהכיראולדעתו,מהימן,

בהבאתלארבהחשיבותרואהאניחזם.אבןמצביעשעליווהנדיר,הטוב"

בתהליךאלאהנגי,דשלשירומרפדואולי,שאליו,המסוים,הסיפור
השיחבעקבותחדשהמריבדמות"מוליד"העבריהשירקודם:שתיארתי

בספרותקיימתכברשהייתהדמותהערביים.הסיפוריםעםמקייםשהוא

"נולדה"אךהעבריים'הקוראיםושלהיוצריםשלובתודעתםהערבית,
העברית.בשירהמחדש

טבעואקסיומה:היהכאילושכיחמוטיבלקבללמדנוצייתניםכקוראים

במערכתלפגוע-מטרתואהבתם.עלהאוהביםאתלהוכיחהמריבשל
הערבייםהסיפוריםעםהטקסטואליהשיחהאוהבים.שביןהיחסים

הקיבעוןומןהקיפאוןמןאותומשחררהמוכר,במריבחייםרוחמפיח

שלגיבוריםלשמששיכוליםאחרים,מריביםו"מוליד"אותוהמאפיינים

חדשים.ותחבולותתפקידיםשמות,להםלהיותשיכוליםשונות,עלילות

האהבהדרמתאתמעכביםאוומקדמיםומשתנים,מתפתחיםהם

קהלבקרבהמגוונות,הדמויותעםשהיכרותייתכןשונים.באופנים

דמותשלבאזכורהלהסתפקליוצריםאפשרההימי-ביניימי'הקוראים
מקיפאונה.אותהלהוציאהצורךשיתעוררמבליבשיריהם,המריב

וייהשומרייהייצופהיידמויות- ! 1גרדס"יהיפה iייוהצ . 3ג.
באשלייתהאוהבשוקע 2411ק,~ה~~ליכךך ,;r "גבירול'אבןשלמה '',לש-בשירו
אתלהגשיםהיחידההאפשרותכימפורשות,קובעהואאהבתו.מימוש

הצופהאםרק ."ה~~! ט!(~נ;.ויו iךראנךןם/;iרי"ךtי'צ~ההיא:אהבתו

עםלהתאחדהאוהביוכללפגישה,עדיהיהולאויירדם,עיניויעצום
אהובו:

Jו~אך~לצכבא ל~~ק~ה/מ~לי"ז;ובר:ר

ומתד~ה~ז r ~ךהוא 1:ד rזץליקר~ני
מו~א;יtנידבך~ללער~כאלובוךז;,ישתי

 ה;~ועדכמ~;הגופי;~ת;ן~שךהבעיר

 ה;ח~.וראש~ןאר~זpרחשקו;דסר~לו~אתי

דיר~הת.י vד~ ~י~.ב Q :י1וזומי

~מ~הך~םפיהוד;גשצוף;ך~ךךהךי;~ל-~א

~ע;העט ?7ורא;נ;ויונךךם;יהיה pךסצ

ה l:יפוע.ת:ברבבע.תמשסמים;ומד~ךיו

יר~הבע.ת.'ני IJ :יזעם/בע.תימית.ני

ה l:יפך~ם~ציל~ייחירתי~cזת wומ
 ,, .א~י.בע.תזpזנשכא;ךוא;ךהו;~~יוצבי

שעיניוהצופההואהאוהב,בפניהעומדהשיר,על-פיהיחי,דהמכשול

היהאפשרלהתממש.האוהביםלפגישתמניחואינותמי,דפקוחות
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מופיעהואאךלמדיב,נוסףכינויהואכאילו"צופה"לשםלהתייחס
משלו.ופעולותתכונותלעצמוומייחדנוספיםבשירים

 ,..., r-1י=
י=

~ 

עיניואתבמרכזומציב 25 ,"ש~ יבל.~;:"גבידול,אבןשלמהשלאחדשיד

בדמותו,והמרכזיהבולטהאיברלמעשההןעיניוהצופה.שלהפקוחות

כשיד:והשומריםהצופיםלדמויותסינקדוכה

:;,פופיםים Jועיקוף tלראשךזvפים;?ת Vל P':פש i:2"בלבי

ע,רופים~םך~ע.ייך~ה:;בעת ;י: Qע.ל-לזrpדק ?lלהךלחי

וצפיםליו fנתנוושמריםכמ~ךל;~ןארע.לינב~ה~זpר

פים 9:ק~דזpי ר:ב;:נףנוניידיךי;~רוני ?Iח~ם~לא

פים". 9:ק 1:1:;בןfi,ירים~ר ?lנ~זpרהייזום;י;קף ידr~~ואלו

היורותהאהוב,עינישלבז'אנר,המקובלהמסורתי,לתפקידןמתוסףכאן

אותו),גם(ולעתיםאהבתואתוממיתותהאוהבשללבולעבדחצים

ומונעיםבראשוהקבועיםכצופים,משמשותהאהובעינינוסף:תפקיד

מוטיבהיאוכצופיםכשומריםהאהובעיניהצגתלהתקרב.האוהבמן

הקונבנציותמןהחריגההעברית.החשקבשידתקונבנציונליבלתי

הצופהדמותאלאותנושולחיםצפ"ה,בשורשוהשימושהמקובלות,

המעמידהמרגל,אוהצופההוא"אלךקיב",הערבית:בספרותהמוכרת

המקדיםבדובומצליחהאוהביםשלבדדכםדניםמכשוליםשיטתיבאופן

מופיעהואכללבדדך 26שונות.מזדכיםבדרכיםאיחודםאתלמנוע

נסתריםשהםבטוחיםכשהםהאוהבים,שלהחשאיפגישתםבמקום

שלייחודואהבתם.שמחתאתומפרלעיניהםנגלההואאזדואה.מעין

המרגלהצופהשדמותייתכןשלו.וההפתעההריגולבכושרהואהצופה
כשידולצופיםהאהובשלעיניולדימויההשראההייתההערביתבספרות

גבידול.אבןשל

המוסכמות)מןהחריגהצפ"ה,בשורש(השימושכשידשהוטמנוהצפנים

למעשה,ו"הולידו",הערבי,הטקסטואליהמרחבאלהקוראיםאתשלחו
"דעה"דמותחוברתהרע""המדיבדמותאלהעברית:בשידהחדשהדמות

עללהשגיחתפקידוהצופה:הואהמדיבמן"חמודהצופה.נוספת,

איןזהשלעיניופקוחותעודכלהתייחדותם.אתלמנועכדיהחושקים
יימלטודחוקותלעתיםודקהמושבע,אויבםהואלהיפגש.יכוליםהשניים

שלהתרבותיהשיחבמרחבמוכרשהיההצופה,שלזהתפקיד 27מעונשו".

העובדה,אתלהסביראולי,יכול,הביניים,בימיבספרדוהקוראיםהיוצרים

הוא 2sהצופה,דמותמופיעהשבועזראאבןמשהשלהיחידשהשיר

היפהפיותלביןהאוהבביןהדדיתאהבהכמקובל,שלאהמתאר,שידדווקא
החשוקות:

 . 102עמ'קסח,שירשם, . 25

 142-עמ'עשר,השמונההשער . 26

 22הערהחזם,אכןשלכספרו 145

הצופה.כרמותעוסקלעיל,

 . 320עמ'לעיל, 2הערהלוין, . 27

לעיל, 10הערהעזרא,אכןמשה . 28

שבט.עמ'ג,שירשני,שערהענק,ספר

א;ב;ת~שי J /ה?את-ה~-ל~ 1ש ?li lז ת;י~~צ;ני;~ף ל',("
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אב;ת_ייני~לו;לךקרlר JJ?1ק;מ;תאם-;ןניפו;

 .אב;ת":;בע,לי-;ל~הרבישוכנ;ך;י~:יריהניעו;א;

החשקבז'אנרכןכלהנדירהההדדיתהאהבהאתעוזביתרלהדגישנדי

דופן,יוצאתבשירהאווירההצופים.אתהדובר-האוהבמזכירהעברי,

ניצחההיאהעליונה;עלהאהבהשלידהואופטימיות:חייםשמחתמלאת
הצופים!אתאפילו

כשידיגםמשמששמ"דהשורש . 29

שלכשידולמשל,דאו,נוספים.אהבה

מדים lli"ךלעיל, 24העדהגנידול,אכן

 . 105עמ'קעה,שידךצפים",~ליו~תנו

שידלעיל, 9העדההנגיד,שמואל . 30

 . 304עמ'קפ,

כןנשומר.הצופה-מרגלמופיעהנגידשמואלשלהאהבהמשיריבאחד

שואבתאןהצופה,שללדמותובתכונותיההדומהנוספת,דמות"נולדת"

הדובר 29השומר.דמותהיאערב),מספרותרק(ולאהמקראמןנוחהאת

ופוצעיםמניםבהמוזרה,סיטואציהראשוןבגוףמתארהנגידשלבשירו

"שומרים":אותו

"~ iJ ,7שרמריםה?i ךהנוני 1~אוניi פ~עו~י! 

~ v ,הr בוני, 1~רים ,~~-1~הבוני 1רים~

~~ n ךלא-1,רכוני 1וניw ל~לכ;ני, 1עו

 30 "!~סוני ?7ך~ר/ךס;ף-1ךכסוני 1ךiךשקוני

שיר-השיריםמגילתאלסימולטניתנמעטמופרדיםהאוהבדברי
ולאבקשתיהן ] ... [עברחמקודודילדודיאני"פתחתיהמקראית:

 : :-·דדד- . : . : ·-: . : 7-

פצעוניתנכוניבעירה'סבביםהש'מריםמצאוניענני:ולאקראתיומצאתיהו
 .:ד ..ד· ·:- ·:- .:דדד· : .:ד .:ד

הטקסט .) 8-6ההשירים(שירת" iמ iח [i יר.~'(!\~~לירדידי~ת~iקאו
השירשמילותהשאלותמןחלקעללפחותלענותיכולהמקראי

המקראישבטקסטלמרותעליהן,לענותהצליחולאהז'אנרומוסכמות
שומרים?אותםהםמיהאוהב:אתולאהאהובהאתהשומריםמנים
מתואריםהםמדועשומרים?הםמיעלהאוהב?אתמניםהםמדוע

אתה"שרים"שינומדועהאהבה?בשערהשירנכללמדוענ"צרים"?גם

בהאהבה,שלדרמהלעינינומגלההמקראיתהמגילההדובר?אליחסם

בידיונתפסהממנה,שחמקהאוהבאתלבקשהאומללההאהובהשוטטה

שומריביןהקשרלנומתבררלאאמנםמנותיהם.בהשהפליאוהשומרים

שבטקסטהשומריםלביןהמקראישבטקסטהמטפורייםהחומות

ערביים.סיפוריםעםהשירשמנהלהשיחמןיתבררהואאןהספרותי,

את"השומרים"שומריםבהאפשריתבלתיסיטואציהמתאריםאלה

מופיעיםהםאהובתו.עםמילהלהחליףיצליחפןהאוהב,שלצעדיו
משמרתםאתיפקירוולאאהבה,לולהשיבעשויהשהאהובהנדמהנאשר

 31במשימתם.יצליחובטרםשל"סיפורואתלמשל,דאו, . 31

 18העדהאלעשאק,מצאדע ,"ב:~ 1

נספרותדגמים ; 51עמ'כ,לעיל,

 . 140עמ'לעיל, 5הערההאהבה,
(כגוןאחריםמטקסטיםלקוראיםמוכרתהייתהה"שומר"דמותאמנם,

ביןהחד-פעמי,אוליהמיוח,דהמיזוגאןהערבית),והספרותהמקרא

במרקםו"להיוולד"להתרבותלהתפתח,לדמותגרםהשונים,מקורותיה
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בפנייתפותח /321~י iלצלי i"קגבירולאבןשלמהשלשירוחדש.אחר,גנטי
 . 23עמ'לט,שירבמזימתם:הצליחוהנראהשכפילצופים,האוהב

 i=::לעיל, 24הערהגבירול,אבןשלמה . 32
r-1 = 
~ 

~רזמכר~תע.ל 19 :~ע.מוד 1~ף.ךהע.ר~ז;ידולצו;ני"קולי
 ,, ,ע.ךז~ןמ~ןה:;~שובר~ןםכמר;לדברדה~קשז;ילוי~שוב

הכתובתומדוע.הצופיםעשומהרומז,אינואףמגלה,אינוהשיר

יכולהעבריות,באותיותערביתכמקובל,הכתובה,השיר,אתהמקדימה
שתרגומהין" (1\אלןאךק~ה~י"ולההמבוכה:אתלהגבירגםאךלסייע,
דברעלאותנומלמדתהכתובתהמלשינים".שלריגולםעל"ולוהוא:
השירוהמלשין·הרנילאי.המרגל·הצופהשונות:דמויותשתישלקיומן

מבחיןשאינורקלאשבראשו.הכתובתשלהבטחתהאת"מקיים"אינו
אולייחדיו.פעולותיהםאתנורךשהואאלאהרנילאי,לביןהצופהבין
המבצעת,לדמותאוהביצוע,לדרךחשיבותאיןנילקוראלרמוזנדי
שיותרהאוהב,שלאומללותואתלהעציםנדיאולילתוצאה;נמו

הריגולמלאכתביןשההבדלמשוםואולילה,אחראיתאחתמדמות

ליוצרברורכךכלהיההמלשיןשלהדיבההוצאתלביןהצופהשל

"הולדה"כאןישמקוםמכלבפרטים.להרבותצורךהיהשלאולקהלו,

נוספת.דמותשל

המלשיןד!הואהרכילא',לדמות- ! 1 "'[חםיח,ז,ה"מי , 4ג,

 . 27עמ·נא,שיישם. . 33הדובר•כך- 33 "הס~~~א·דךiק~~נ:וי vוp~אנ:וי~י r1יי·ל iדחו~קי-~ ל~"

ממששלסיבהישכאןהרעים"ל"מריביםגבירול.אבןשלבשירוהאוהב

מסיתיםהםכןעלבאהובה.חושקיםעצמםהםהאהבה:סיפוראתלסכל

רעה:דיבתואתומוציאיםהאוהבננגדאותה

ה Qהניןזrםבע.י~יס~~שי iה QRל~זץ.דל~בי~יל ה~"
ה Qנ~~אדןש~~תיתיס /זקגא-כיד::גרו-לה:;גל-חזקק.יס

ה Q ג;:pז\!-אלו~~דהברית~שמר;ךלא;י j(ירידה o/ ~ Qואםעם-זאת

ה Qל-\o/1,לא:בי~:יה~לי!\לדב~כי~ל:בי~:יהי wי רנ~;:דזrלח
 ".ה Q ב;:ז~לזאתך:;גנרת Rןעלות;ךלא;ר:;גז Rל \lל~לוח:;~יוםאם-!\ין

נוספתדמותיוצריםהמסיתים,משתמשיםבווהטיעוןההסתה,פעולת

המשמיץ,המסית,המריבזהוקודם.הכרנושלאהרע,הסוגמןמריבשל
שלסיפורםאללרפדויכולהכזאתדמותהרע.לשוןהמדברהמשטין,
לעיל, 18הערהאלאגאני,כתאב . 34היפהאהבתםסיפורתוךאלוגידים:עורלרקוםוכך 34 "!נ;1ו 'ץא'~מ"

בספרותדגמים ; 26-20עמ'טו,אהבאשרמלשין-מסיתפרץי~~'אץ !נ;lשל'הקרוביםוני'שואיהם
 . 137עמ'לעיל, 5הערההאהבה,נילמיסיפרהואלחיזוריו.שעתה,'לאשה~אאףעלבעצמו,מיאת

שר,שמצ'אץ'שירים,בפניהציטטאפילואחרת.באישהמאוהבמצ'אץ'
האהבהסיפוראתהפנוהבדוייםהבלעדבריהאחרת.לאהובתוכביכול,

הנאהבים.שלבמותםשנסתיימהלטרגדיה,
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עמ'לעיל, 22הערהחזם,אכן . 35 ::!;: ,.., 
והמלשיןהרכילאיאתמזהה , 148-146->·

אמונה.כחסריומגדירםהשקרן,עם

חיים(מהדורתדיוואןהלוי,יהודה . 36

 .) 31עמ'בז,שיד , 1901ברליןבואר,'

 . 400עמ'לעיל, 2העדהלדין, . 37

בידיוהערביתבספרותהיהנתוןדיבההוצאתושלהסתהשלזהתפקיד

האהבהבשדהנפלורביםחלליםהרכילאי.אוהמלשיןהוא"אלןא~י",של

המקריםשברובמשום,ואולילמרות,ורנילאים,מלשיניםאותםבשל
באחדגםמופיעיםוההסתההשקרדברי 35מוחלט.שקרדברידבריהםהיו

כלפיהדוברטוען 36ll י.ו:~.רי 9 ~"בשירהלוי.יהודהשלהאהבהמשירי

מעיןהוא"הסית"בפועלהשימושהידי~ג".ומי י.ו::יב;וג 9'םה r"ו?יאהובו:
אותוהמלשין·הרכילאי,שלזודמותנוספת.דמותמגלהשפענוחוצופן,

שלהאהבהבשיריומתרבהמתפתחתהאהבה,בדרמתממששלרעפגע

מעוררלהצפינו,שמבקשיםהאהבהסודאתמגלה"הואהנגיד:שמואל

רעההחושקדיבתמוציאביניהם,אי·הבנהומרבההחושקיםביןמדנים

שהביאוהפעלים 37מלבו".דבריםובודהעובדותמעוותהחשוקה,באוזני

 ,"יא~ש~"הואפעםאותו:שמקטלגיםאלהגםהםהרנילאי,שלל"הולדתו"
 ."ןי?-י ip"ו;והואופעמיםית" 9'"ו;ןהואפעמיםו;ןד", i"חהואפעם

ה''משנאים"בשלאוהבואתהאהובדחה /381!ר~~ני"מלאבמיניטורהשירלעיל, 9הערההנגי,דשמואל . 38

רעה:דיבתושהוציאו . 296עמ'קנט,

 . 305עמ'קפכ,שיר.שם, 39

 . 316-315עמ'דג,שידשם, . 40

" q למיגמי:/בלי;בםמ;~:יי~:יע.נ.ני,לאpלמי?לע.:;נך.ךםרע;נ;ן:;נזpנז;:

כ~ע.מי ,לייקראובבוז-'~י':;~שובי ~ל~~ ,שמישוז rי'חר:ה wלואשקר
זpמי!"ע.ליזאתר:;נרו~לךסימזpנאי, 11- נ;:~זpומום~ניכיותא~רךתקצף

וכךמום,בומצאהאוהבכיהרנילאים·המשנאיםלדבריהאמיןהאהוב

מבהירה,זוזעירהמיניטורהשווא.בדבריבאהבתםלפגועאלההצליחו

האהובעלהשפעתםאתהרכילאים,שלפעולתםדרךאתכמקובל,שלא

מצליחהרכילאי·המסיתאיןאחרתבמיניטורהבמזימתם.הצלחתםואת

בשם,מכונהשאיננוהרנילאי,הנראה,נפיהוא,בשירהנמעןבמזימתו.

-ךי iד /ת~ית 9'ןסז;ו~נ::יני ה~~,,שני:בגוףהפועלעל·פימזוההאלא
ניצחון,מעמדתהרנילאיבפניהפעםמתריסהאוהב 39לי"·די iןדךי iלד~ני
הואלעזבו,האהובאתיסיתאםוגםאהובואתלעזוביפתהואםגםני

י J 'ד~-לי י;T~ה ip ~י::נו;והי/ 9J(1' ה~~~ P'~ני קpו~"במזימתו:יצליחלא
תומךהאלכאשרלאאךוהמפתה,המסיתהרנילאישלנוחורבאולילי!"

העליונה.עלתמידתהיהלאוכילאישלידושגםלמדים,נמצאנו ...באוהב

דומיננטיתונושמת,חיהממשית,דמותהיאהשיריםש"הולידו"הדמות

משירמשתניםאלאמראש,וידועיםקבועיםאינםמניעיהכוחנית.מאו,ד

משירמשתנהשראינו,כפיהרנילאי,דמותשלהצלחתהמידתגםלשיר.

האלה.ההבדליםאתלאתרהמודרניהקוראעללשיר.

שמטרתהוהשטוחההקבועההשלישית""הדמות-ש"הגולם"נדמה

"הדמותיוצריו:עלקם-האהבהסיפורשלהצלחתובסיכויילפגוע

צפוייםאינםומטרותיהפעולתהדרכימעשיה,להפתיע.יכולההשלישית"

 40l1מדיןבת"עיניהנגידשמואלשלהאזורבשירמראש.תמידוידועים
•• ., -• : T 
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(המשמיץ,הרכילאיביןלדו·שיחכמקובל,ולאכצפוישלאעדים,אנו

הסיבהאתהמשטיןמפרטכלל·לא·שגורבאורחהאוהב.לביןהמשטין)

האוהבים:ביןלהפרידלנסותאותושהביאה

c:: ..... 
ח
י-

~ 

זדדינו 1מך:נדי::ני;נת"ע.ינ.י

ךנובי 1 :~:וח~י 'יש~~~ת

] ... [ 

זנtקטי~הלפנימדי fבד;נךתי

ה~ה wתפנ.הלזאת r~זנר:ע.ת

ח~ה~לי?ע.ינ.יל;ךנ;חךלא
 ."ה~:~בתנ.נהע.תך~םנכהרסע.ת

] ... [ 

האוהבאתלהצילמנסההואטובה:שכוונתהכדמותמופיעהמשטין

הרומנטיקןאמון.בהלתתשאיןההפכפכה,אהובתושלמפגיעתה

מעלותבחסרונותיהלראותאהובתו,שלממומיהלהתעלםנוטההקלאסי

שלהטובהבכוונתוכללמעונייןאינוהואכןעל ."ן~~ב"-ךי;כrו" qוב"מ'

האחריםומכלשלפניוהמסויםהמשטיןמןמבקשהואהמשטין.

שלבקשתואמת,נ;יךיבן". ן~~?(~לץל.י וr~~א ל~,,להופיע:שעשויים
שאיןזאתוהצפויה,המקובלתהרכילאידמותאתלשירמחזירההאוהב

החדשההדמותמןלהתעלםאפשראיאןבהתערבותה.כללמעוניינים
כוונותיה,אתשמבהירההאוהב,עםדבריםשמחליפהבשיר,ש,,נולדה//

כוונתהאםגםבפעולתה,חפציםשאיןגדולכןכלמפניהשהחשש

להיטיבהמבקשותשהדמויותמשוםמוצדק,הנראה,כפיהחשש,להיטיב.

שונה.בדרןנוהגותהנאהביםעם

המםייעייוייהרעייהשריחיי-ס" iונiל"מלאכי . 5ג.
שלשירוהואהז,אנרממוסכמותבגלויהחורגים'האהבהמ'שי.ריאחד

 41;דידי,,:ב g-י oקר p ,,גבירולאבןשלמה

וזנ~~ל ך;,;נ~ה-tלפלסקצאי~ע.ני;;דידיזדיtכנ"סקר
:קש~ל יל~\!:ש~העדי~הנים; Q ~ Qקדי Q:קזpדתיערי

ךת~לולא-זוךאךת ryמ~ 1~נ;ר;ך-Qtךע.ד-~ןךאקךת
וזנ~ל ה~~עלירזנש .rושיתיקצךהו;כ~זpלךס~ציד
 ".ל~ני~לך~ךאד?להrזלא ;;ת~זt-r:קע~םונן-יזpי

לע'ל, 24הערהגב'רול,אבןשלמה . 41

תחתמופ'עזהש'ר . 16עמ'נא,ש'ר

באנתולוג'ה "'ד'ד'ב vוא"סקרהשם

העבר'תהש'רהש'רמן'ח"םשל

ב'אל'ק,מוסדובפרובאנס,בספרד

ב,ש'רא, , 1960אב'בותל'רושל'ם

 . 213עמ'

לנהוגעליוכילאוהבלהסבירמנסהבשירהמופיעההשלישית////הדמות

הנכונההמידהואתהנכונההדרןאתולמצואבאהבתו,דעתבשיקול

לכאורה, _,,ל~~~ן ~י;ב~~~ללס 9~צ·א 1י~ג.ו~י;דידיב g-י oקר p ,,באהבה:
להניאהמנסיםלמיניהם,המריביםשלדבריהםאתאלהדבריםמזכירים

הרגועההדבריםונימת //ידיד://הכינויאןמאהבתו'האוהבאת
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ומטרותיהשמניעיהשונה,בדמותמדוברכילנומבהיריםוהמפויסת

על·האוהבכשפעל-זובתחושהתומןהשניהביתלגמדי.אחדים

כמלכה.הדודהכשהיאלצדואהובתואתלהושיבהצליחידידו,עצתפי
זכותלהשישונדמההדדיתכאןהאהבההחשק,שידיבדובכמושלא

פיתויבדבריאליופונהואףבאוהבה,חושקתהנערהגםמימוש:

הז'אנדיותהנודמותמןהחריגהאהבתו.סודאתלגלותאותוומעודדת

נשמע,הנעדה·האהובהשלשקולהבכ,ןכולקודםהיאהמקובלות

דבריה.בתוכןמכןולאחד

אלדודששלחהשל'ח'ם.על 42

דאואהבתואתלממשכד'אכ'ג'ל

שלאחד'םש'ד'םגם . 39אכהשמואל

לס'פודמת"חס'םגב'דולאכןשלמה

למשל,דאו,ואכ'ג'ל.דודעלהמקרא'

עמ'נא,ש'רשם,גב'רול,אבןשלמה

~לר /' J ~(ל~'סה ' '!1 :כנו"ךזpלח : 27

ולא·~של~ה".~'סהאל'

 . 137עמ'לע,ל, 22הערהחזם,אבן . 43

אבןשללרעתו . 138-137עמ'שם, . 44

'כולותהמס"ע"ה"רעכתפק'רחזם,

לה'ותש'ודעותמבוגרות,נש'םלשמש

חכמותטובות,ו'ר'רותנאמנות

 .סורושומרות

לע'ל, 24הערהגב'רול,אבן.שלמה 45

אב'"אמנוןהש'ר : 61עמיקח,ש'ר

ס'פוראתס'מולטנ'תמעלהחולה"

פרקב,שמואלהמקרא,'ותמראמנון

 .ג'

הידי.דכשיד:חדשהשלישיתדמות"מולידה"השיראתהפותחתהדלת

השליח.מוכרת:מקראיתדמותעם"משוחח"השיראתהמסייםהסוגד

השליחשלתכונותיואתו"להעתיק"הדמויותשתיביןלזהותאולי,ניתן,

כשידשלישית"כ"דמותהמשמשהספרותי,הידיד·השליחאל 42המקדאי

המקראי,לטקסטהשירשלההתייחסותמןשנולדהזה,השליחהאםאהבה.
לאוהבסייעאוליבתשוקותיה?להודותכשידהנערהאתשהניעהוא

בספרותהמקבילההדמותאלגםמרפדוהזההשליחאהבתו?!אתלממש

האחראיתדמותהערביים,האהבהבסיפורי~יד) Q(אלהשליחהערבית:

בקפידהונכחדוחכם,רגישנאמן,הואהאהבה.סיפורשלהמוצלחלסיומו
בסיפורימופיעהכזאתאידאליתדמות 43להזיק.ולאבמשימתולהצליחכדי

 44אלאחואן).מן(אלמסאעדהובסי·עהרעבכינוי:גםערב
-: . . .-·..-··- :--··ז

כשידיוומתפתחתמתרבהגבידול,אבןשלשידוש"הוליד"המיטיבההדמות
גבידולאבןשלכשידיוזמנו.בניאחדיםמשודדיםשלוכשידיהםהאחדים

לבקשהאומלל:לאוהבלעזורונקראים ,"י?.נן~~"דנ.?י ,"יו:ז~"גםמופיעים
מןגדולבחלקאהובתו.אתלפגושבידולסייעלעודדו,לכאבו,מרפא

הסיועואפילודנה,בפסיביותמצטיינתממשית,איננההדמותהשירים

ישעיהושלנבואותיהםבלשוןמשובץאלאמפורש,איננוממנההמבוקש

ישנהאחדיםבשיריםומהשפעתה.מקיומהלהתעלםקשהאןוירמיהו,
מפורשת:העזרהובקשתהמסייע,הרעאלממששלפניה

מ;כקרן~ם:;גךזpת ל~~חזp~הכינכקר;~ליקךאףהל.הני ti"א.קנ;ן
א·מראשרמכםשאלתיאחתהביאףה;אלימידעירעי
- ·:-: ... ·ד···--ד ·-:-··-ז•,.:-··

קר Q:;גכ;סל-:ןה yךשימףןך:הך~כינף;ל-ראזrה yע,tכךתקזpרף

 45קר". 9~זpר:;גזקרי~לה~זpרלכיא.ש~ת~::בהאףליןנ:ישקני~;ובא

שהשירהמקראיהטקסטמןהעולה ,ה~~ק\~ןי;~ןבשלהמקראיתדמותו
כשיד:המופיעהמסייעלרענוספותתכונותמעניקהבגלוי,אליומופרד
דעו,שללתחושותיומאודרגישחכם,אישהואהמקראיהמסייעהרע

אהבתו.במימושלאמנוןלסייעכדידיווערמומיפיקחאמנון,

כשידהלוי.יהודהשלכשידיואחרתבדדן"מתרבה"המסייעהרעדמות

116 



המסייע:הרעשלמפיוישירציטוטבמפתיעמופיע 4611ן~ח~ד"ם י~~,,האזור
.441-440 

ו~א;נד, fנ:יי 9 "

 .ה~ Q ~ qז~ז

זק~הקוםי;דידי

 .ךבו fת iס i;ככ /ך~חן iן::ז~ג

 ~עמ'א,לעיל, 41הערהשיומן, . 46
i'-, 
י=
§3 

ז~ז ךנ;~~כ~ד

 .ן~~~לי!!
;כ~ן~יו fל 19ן

~ךבו".;כבכ:ם / ח~~~לח;tקק

למשתהמזמיןואףבגןלשתיהמצטרףהואבחיוב.לדבריועונההאוהב

ידידו:בדבריומתנחםהייןבכוסותיגונומטביעמרעיו,חבראת

נ.ה q ~"לכ.ג.ד
t:זע.נ.הידידים

 :ה;,ע~;נל~ב
נשרכו!"פקומו /פאחאלדוץ'נסים

האופטימיסיומולנוכחפהפעורניצבהז'אנר,במוסכמותהבקיאהקורא,

 4711ונשתה!קומוריחות,הפיחההגינה"רוחשתרגומה:בח'רג'ה,השירשל

שללמשתהוכאבסבלשהפןכןכלרבהמסייעהרעשלכוחוהאם
יין,בכוסותהיגוןאת"לרצוח"הידידשלבקריאתוהיהדיהאםשמחה?

אלהלשאלותשהתשובהלי,נדמההאהבה?סבלותאתלהשכיחכדי

במודע,ושלאבמודעהקוראנשלחאליהםהטקסטיםבחשיבותה.משנית

במתןלסייעיכוליםשהםמשוםהחשובים,הםסמוי,אוגלויבאורח
שנולדההחדשהלדמותלעזוריכוליםגםהםאלה.לשאלותחיוביתתשובה
ו"להתרבות".להתפתחלצמוח,בשיר

שמסתיימיםהרבים,הערבייםהאהבהסיפוריהםאלהוטקסטיםאפשר

הםמוצלחת).בפגישהאובנישואיהםהנאהבים,(באיחודטוב"ב"סוף

(שההבחנההמסייעהרעאתאוהשליחאתעלילתםבמרכזמעמידים
פלאותומחולליםקשותהעמליםלענייננו),כןכלמשמעותיתאינהביניהם

המסייע 48הח'ליף,כמומעלהרמתאישיותלעזרהמגייסיםהםכאשרממש,

אוהבים;זוגלהשיאכדימעמדואתהמנצל 49המושל,אוובכוחו,בממונו

ולקשורהאהובהאתלמצואכדיומשונותשונותתחבולותומחבלים

השליחיםשלהופעתםעללתמוהאיןאלהסיפוריםשללאורם soקשר.עמה

המכוניםכצירים 5111לבברחמיחן"יעלתהלוייהודהשלהאזורבשיר
 ז.. . :- ..--:-

השליחיםמשמשיםתפקידבאותומעלה.שלמלאכים ,"ם iל P' י.?~לנ;ו"
מלשלוחהאהובהנמנעתבו 52 ,"ה~~;:~"ו;נה·לןהלוי,יהודהשלאחרבשירגם

שם. . 47

הערהאלאסואק,תזייןלמשל,ראו, . 48

 . 150עמ'א,לעיל, 18

הערהאלעשאק,קצץלמשל:ראו, . 49

אלעשאק,מצארע ; 25עמ'לעיל, 17

 ; 198-197עמ'כ,לעיל, 18הערה

דגמיםהמקופח","האוהבעלהסיפור

עמ'לעיל, 5הערההאהבה,נספרות

141 . 

המסייעהרעעלהסיפוריםידועים . 50

האהובהגדהכהלשכונהשנכנס

שתעתהנהמהכמושווא,באמתלות

משפחתה,עםקשריצרוכךואחרות,

לפעמיםהאהובה.שלשפחתהעםאו

זקנהלאישהמתחפשהמסייעהרעהיה

ראו, .האוהביםלפגישתלסייעכדי

עמ'כ,שם,אלעשאק,מצארעלמשל:

 18הערהאלאסואק,תזיין ; 151-148

עלהסיפור ; 244-243עמ'א,לעיל,

כלכושהגבראו';דאא, Jו"נושר

שם,האהבה,בספרותדגמיםאישה",

החייט,דמויותאתגםראו . 139עמ'

כסיפורואשתוהח'אןשוערהגיבן,

אלףיוסף,יואל'מילה", Jו"אי;נןאהים

 'ריבליןי'י.תרגםד,ולילה,לילה

 . 1229-1223עמ· , 1999ירושלים

ספרלעיל, 36הערההלוי,יהודה . 51

 . 7-6עמ'ג,שירשני,

 . 10-7עמ'שירד,שם, . 52
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השירלאורךציריו·כאביונמשכיםכןועלהאוהב,אלציריה·שליחיהאת
האוהבשלמצבוכיבראשיתו,כברמעידהשיראתהפותחהביתכולו.

הארוך,השירשלבמהלכולמשל)הקודם,בשיר(כמוהפעםישתנהלא
תמנעיצב~ה"מה·לךהמסייעים:השליחיםיישלחולאשהפעםמשום

 . : : .זי :ז-

ציריך".מלאוצלעיוד iמדציריך/
•זיז::זז .•זי

ש'רלע'ל, 9הערר,ד,נג'ר,שמואל . 53

 . 300-299עמ'קסח,

 . 311עמ'קצח,ש'רשם, . 54

בשירההמסייע,הרעאוהשליח,דמותשלהתפתחותהאופןמאודמעניין
המקראמןפעמיםכוחהאתששאבהממשיתמדמותמספר,דהעברית

את"מגייס"הנגידשמואלממש:בושאיןלכוחערב,מסיפוריופעמים

באחדהמסייעים:השליחיםבתפקידבשיריושישמשוויציריוהטבע

עליעבונסעה-"נסעוהאוהב:שלכשליחתוהעבמשמשתמשיריו
 ··-:ז:ז:זז:

אםהאהובים.שלנדודיהםאתשתעכבהעבמןמבקשהאוהב 53 ."ם P'רא

למקומם.לכשיגיעוברכהגשמיעליהםשתמטירלפחותבכ,ךתצליחלא

אללהביאוהמתבקשתהאוהב,שלכשליחתוהיונהמשמשתאחרבשיר

תתובלייונה, ] ... [תקונני?לךמההדס,בןעלי"יונהיגווע:בטרםאהובו
 . :-:ז . .. :ז---: ...י•-:ז

מןכאןלהתעלםקשה 54 ·"י~ךוע~;:דודידמותן~ך~ה~לךיך? 9 ~~ ל{( ית~?\
היונהמשמשתבשירגםהצלה.כשליחתכךכלהמוכרתהמקראיתהיונה

ממוות.האוהבאתלהצילבכוחהשישכשליחה

ש'רלע'ל, 36הערההלו,''הודה . 55

 . 16עמ' ,כ'

 . 45עמ'מר,ש'רשם, . 56

 . 27 • 26עמ'כג,ש'רשם, . 57

האוהבשלכשל'חומשמשהרוח . 58

כ,ש'רשם,שלומ'",א '!i ~"כש'רגם

 . 21עמ'

שכתב,האהבהבשיריהאוהביםכשליחיהטבעבאיתניהשתמשתלוייהודה
{?סוניםנ:יי iמ i"\קלבשירהאומלל:האוהבשללעזרתוכולוהטבענחלץכמו

שישמשובבקשההגבעותואלההריםאלהדובר·האוהבפונה /551ת iבזמע
ז :-

האוהבשליחיהםוהענניםהרוחהשחר 56שחרים""לובשירכשליחיו·
 ' ' .ז : '

נעניתאהובתוהייתהאזילעזרתו,נחלציםהיואכןלוהפוטנציאליים.

לו םי~~~ l /~ף i;נ r19ךגו~יiך קp.י~~ iJ l~רוtי~ךןפו~י\?סרים"לולאהבתו:
 ת!~ד"האזורבשיר ;"ף~ i;ר ו'i~~לקוקי וr~ו;ב~~~זמי/ i\קללrו וא?\~
מכתבהמעבירכבלדר,המשמש ssהרוח,הואהאוהבשלשליחו s~בי"ד

רוח,אוודםבשרשהשליח,מקרהזהשאיןנראה,לאהוב.מבושםאהבה

בהצלחה.האהבהסיפורמסתייםבהםבשיריםדווקאמופיע

סינוס-הולדת"שלרגעישנושןלשירייגסד.

אחת.אינהמספרדעברייםאהבהבשיריהמופיעההשלישית""הדמות

אליההמתלוויםוהפעליםהשירים,בכלזהיםאינםומטרותיהמניעיהגם

רב·רב·גונית,שהיאעליה,מעידיםאותההמתאריםהתוארושמות

אפשרויותמספרכאןלהציעניסיתיורב·טקסטואלית.תרבותית

שלישית","דמותאותהשלולהתרבותהלצמיחתהלהולדתה,למקורותיה,

האהבה.שירתשלהז'אנריתבמערכתהיטבמושרשתשהיאשנדמה,

(בתקופתהג'אהלייםערבבמדברותאולי,ש"נולדה",הזאת,הדמות

האימפריהשלהגדולותבערים"התבגרה"אסלאם),בטרםהבערות,
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"הזדקנה"עבאס,וביתארמייתביתמלכויותשלשלטונןתחתהמוסלמית,
לאאןהיהודיות,ובחצרותיההמוסלמייםאלאנדלוסבארמונותבספר,ד

העברייםהאהבהבשירילהתרבותהחלההיאאלמוותבתהידרהכמומתה!

הרעהמריבאתהולידההשלישית""הדמותהביניים.בימיהספרדיים

המסייע.הרעואתהשליחאתהרכילאי,אתהצופה,אתהטוב,המריבואת

הצמיחשלמעשההאהבה,בז'אנרמחייב,אףאולישכיח,למוטיבהפכהכן

אחרת).(בתרבותאותה

 ,..., ..... :::ו
י=

~ 

סטרוקטורה,היאהספרותיתשהיצירהמראשמניחכולושהדיוןכמובן,

מתקיימיםברורים,תמידולאגלוייםתמידלאמורכבים,גומליןשיחסי

ומהםגלוייםמהםרמזים,טמנוהשיריםיוצריהשונים.רכיביהבין

שביחסלעניין,אוהשראה,מקורותלהםששימשולטקסטיםסמויים,
אינניהשירים.אתלקרואהיום)כמו(אזהקוראיםאמוריםאליהם

לאגם ;אחריםלטקסטיםמקומיות-מסוימותלרמיזותמתכוונת

כלאושיר,מולסיפוראושיר,מולשירלהעמידכאמור,התכוונתי,

כדילדעתי,בכ,ךאיןאפשרית).שהיא(למרותאחרתמגעאפשרות

הדיון.אתכלשהיבדרןלהפרות

השלישית","הדמותבושהשתתפהעבריאהבהשירשקראנופעםבכל

שלגילויהתהליךהחלהמקובלות,הז'אנריותבמוסכמותהשתבצהלאאן
נולדהכאשרכילציין,חשובנפסק.ופעמיםהושלםפעמיםחדשה.דמות

נולדהלאהיאמסייע)רעאושליחוכילאי,מלשין,(צופה,חדשהדמות
אןמוכרת,הייתהאףאחרת,בתרבותכברהתקיימההיאמאין";"יש

פעםבכלהולידוהחדשים(והיוצרים)הקוראיםכמוהחדשיםהמגעים
כצפוי","שלאבצירופים:השתמשתיבהןהפעמיםמספרחדשה.דמות

גדול.הואהז'אנר"ממוסכמות"חורגשגור",לא"באורחכמקובל","שלא

שיירזאתבכלמדועלהביןכדיקפדנית,בבדיקהחייבכזהמקרהכל
לכללינאמנההייתההבדיקה 59ממוסכמותיו.חריגותולמרותלז'אנר,השיר

שלהולדתהתהליךאתלשחזרוניסתההבין-טקסטואלית,התאוריה

הז'אנריותהמוסכמותשלהתקבעותןואתגיסא,מחדהשלישית""הדמות

אתלהביןהניסיוןדווקאפרדוקסלי,שבאורחלי,נדמהגיסא.מאידן

הז'אנריותוהמוסכמותהמוטיביםהדמויות,שלוזקנתןבגרותןהולדתן,

הקלאסיהמחקרשלבעורקיוחדשדםלהזריםיכולוהקפואות,הקבועות
מספר.דהעבריתהבינייםימישירתשל

וקבועיםשוניםלז'אנריםהחלוקה . 59

ומודעעקרונייסודכאמור,חיתה,

הז'אנריםהביניים.ימישלבפואטיקה

ומחייבות.בדורותכקטגוריותנתפסו

מוסריידיעלנזכרתלז'אנריםהחלוקה

המאהבמחציתכברהערבייםהשירה

אותהמזכירעזראאבןמשההתשיעית.

בשירהשדןאלמחאצ'רה,בכתאב

הערהפגיס,ראו:התקופה.כתהעברית

לעיל. 2הערהלוין,לעיל; 1

בנגבבן-גוריוןאוניברסיטת
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שקדגרשון

Hermann Kesten (Hrsg.), .1 

JosephR,נth: Briefe 1911-1939, 

Kiepenheuer & Witsch, Koln & 

Berlin 1970 

לא.אניחכם,"אתה

לראותיכולשאינךמהרואהאניאבל

זה.מראהממךחוסכתשחכמתךמשום

 ,, .הייסוריםחסרוליהתבונה,בחסרזכיתאתה

1ניצה,צווייג,לסטפאןרותיוסף 13/8/1934 

א

חליפותוישיוצרים,ביןלמדימקובלתתופעההיאמנתביםחליפת

המפורסמתהתכתובתכךעצמה.הספרותמןלחלקכבדשהפנומנתבים
פחות,מפורסמתמנתביםחליפתלנדוד.קפקאשביןוזולשילדגיחהבין

סופדיםשנירות,ליוסףצווייגסטפאןביןהתנהלהמרתקת,פחותלאאך
שניםת·עשדה nאבמשךביניהםשהתנתבובלשונם,גרמניםיהודים,

התרבותבתולדותביותרהקשותהתקופותאחתרקעעל ,) 1938-1927 (

סופדיםשניביןמורכבתיחסיםמעדנתחושפתהתכתובתהמערבית.

אך-ההבסבודגיתהממלכהאזרחישניהם-ובמקומםבזמנםקרובים

רות,ביןעימותכאןנוצרשלהם.ובמנטליותבמוצאםמזהזהשונים

לביןבגליציה,בדודשלידבוונדודף-1894בשנולד·אידופי, nמזדיהודי

ברינה. 1881ב·שנולד ,מעדב·אידופייהודיצווייג,

2 . 1911-Joseph Roth: Briefe 

כיצדקסטןמספרבמבואשם. ,/ 939

אמותהיוומההאיגרותאתקיבץ

 .לפרסומןשלוהמידה

במערבשוניםממחוזותמנתביואתששלחרות,יוסףהואהעיקריהמוען

צווייג,סטפאןהואהעיקריהנמעןפויס.ברלין,וינה,נדד:ביניהםאירופה,

כמאתייםמקיפההשנייםביןהתכתובתאירופה.במרכזימיודובשחי

השניםביןשוניםלנמעניםרותששלחהאיגרותבקובץהכלולותאיגרות,

קסטן.חרמןרות,שלידידובעדינת 1970בשנתאוד,שדאה-1939ן 1911

 1927השניםביןלצווייגרותשלאיגרותיומדניתאתמכילזהקובץ

שנפסקהלאחדנשנה 2צווייג.שלהתשובהמאיגרותניכרומספר ' 1938ו"
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בעירהתאבדצווייגסטפאןבפאריס.רותנפטר , 1939במאיהתכתובת,

 . 1942ב"בברזילפטרופוליס

.... ,... 
3 

3 = ,-

שהיהרות,מצדבעיקר-מאודאינטנסיבייםיחסיםשררוהשנייםבין

אחריחיזררות 3ביומו.יוםמדילעתים,אליו,וכתבלמנותנומאודקשור

חמימותעולהלרותמאיגרותיואבהית.בסובלנותהגיבוצווייגצווייג
טרחשלא-לדברוראיהקרוב,ידידבוראהשלאנראהאבלמסוימת,

 4אתמול".של"העולםזיכרונותיובספראחתפעםאפילואותולהזכיר

ברוכסן,יותר.מורכביםכנראההיוהשנייםביןהממשייםהיחסיםואולם,

שלשיחסוטעןהשניים,שלמשותפיםידידיםשראייןרות,שלהביוגרף

ולעתיםהמכתבים,בחליפתהמתגלהמזהיותרדו·משמעיהיהלצווייגרות

השניים,ביןהיחסיםהיומהלקבועשקשההיאהאמת sשלילי.ממשאפילו
ולדייקכלשהםמורכביםבין·אישייםיחסיםשללעומקםלרדתשקשהכפי

האלההקשריםאתולהביןלנסותהואלעשותשאפשרמהכלבתיאורם.
בידינו.המצוייםהכתוביםהחומריםעל·פי

ב

דוקומנטרי.אפיסטולרירומןמעיןזהtי:tגרונימחומרלגלףשאפשרלינראה
המכותביםשלאופייםאחרמעקבמאפשרהחומרשלשאופיובתנאיזאת

אםכמותית,מבחינהראויקורפוסבידינושיהיהרצוייחסיהם.ועלילת
שלהידועההאיגרתלמשלכמומספיקה,בודדתאיגרתאפילולפעמיםכי

תו""ספרותיו 6לגיטימי.ספרותיכטקסטשנתפסהלאביו,קפקא

)" Literarines " באיכותוכן,אםתלויה,החומרשלהפורמליסטים)כלשון

גיבוריםכאלהמכותביםאללהתייחסאפשרמתקיימת,זואםהספרותית.

דמויות·כאלבתכתובתהנזכרותהאחרותהדמויותואלב"סיפור",ראשיים

לצווייגרותביןהתקשורתשיחסימכיווןשלנו:ל"מקרה"ואשרמשנה.

מניצה,כתברות-שוניםמקומותפניעלגםנפרשווהםרב,זמןנמשכו

ברליןפרנקפורט,פויס,אנטיב,אמסטרדם,(שוויצריה),ראפרסוויל
תשתיתכאןנוצרה-וזלצבורגוינהמלונדון,כתבצווייגאחרים,ומקומות

לתומה,שנוצרהעלילהלהדגיש,ישזוהי,לעלילה.רחבהמרחב·זמנית

וסוף,אמצעהתחלה,בהמסתמניםבדיעבדברם,מוקדמת.כוונהללא
שבסיסוהעיקריות,הדמויותשתיביןמענייןדרמטימתחממנהועולה

האנטגוניזם.והעיקרי:

הגומליןיחסיאתהמשקפיםמסוימים,תפקידיםכאןממלאיםהמשתתפים
לווהעניקבאיגרותיו,תדמיתלצווייגיצרמצדו,רות,ביניהם.שנוצרו

ה"פרסונה"אתגםהתאיםהואהפסיכולוגיים.צרכיואתשהלם"אופי"
למכותביםכשפנהעובדה;מכותבו.שללתדמיתעצמושלוהtי:tגרונית

מרותשונהלצווייגהפונהרותלמשל,כ,ן"אופיו".אתשינהאחרים

 23ה" , 22ה·מןבאיגרותלמשלכך . 3

כשם).במרס 26ה" 1

שלוםאתהיתרביןשםמוניוהוא . 4

בהר·הופמאן,באר,ויבארואש,

פרן·פרויד'והמל'ווהמל'

אמילרולאן,רומןהופמאסטאל,

יעקבשניצלו,אותרווורהארן,

וורפל.ופרנץווסרמאן

רותבזברוכסן,שלמקורותיולפי . 5

לספרוהמבואראוכסופר.לצווייג

: David Bronsen, ](lseph Ruth 

Eine Bi(lgraphie, Deutscher 

Taschenbuch Verlag, MUnchen 

367-368 , 305 . 1981, pp ךך·יחסעל

לעיל). 1כהערהקסטןגםמרמזמשמעי

אבא,אלמנתבקפקא,פראנץ . 6

תל·שוקן,קורנפל.רעונהתרגמה

 . 58-5עמ' , 1975וירושליםאביב

.ראו 1919לנובמברמתוארכתהאיגרת

, Jorgen Born, K«fka Sympo.,ir!l1 

, Deutscher Taschenbuch Verlag 

52 . MUnchen 1969, p 

הפנימיבמבנההיטבהבחיןקסטן . 7

ראוהאיגרות.כרך"עלילת"של

1911-1939 JosephRoth: Briefe , 

 . 16עמ·לעיל, 1הערה
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c:: 
-,ו::כ
ג,ךןןבלאנש 1ה'הע'קריים 1מכותב' . 8 §
r-1 
~ ) B\anche Gidon (, קסטןחרמן

Hermann Kesten) i= (, גוסטאב ,-
E קיפנהו'ר) Gustav Kiepenheuer (, 

בנו ,) K\aus Mann (מאןקלאוס ~
 ,) Benno Reifenberg (רייפנברג ~

 Bernard von (ברנטנופרןבדברר

Brentano (, נוטרפליקס) Felix 

Berteaux ( משפחתוובני. 

מתכווןאליובמובןמובלע""קורא ' 9

 Wolfgang Iser, The A,·r "fאיזו
·, f Ae.,theti נRe"ding: A Tl1ec11·:· r 

Re.,p,111.,·e, Johns Hopkins 

1987 University Press, Baltimore 

לאביומיוערהיהקפקאשל.מכתבו 10

למגווןמושאנעשההואאךבלבד,
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 .)ש"ג-שליהםהתכתובתמתוך

ידידוקסטן,לחרמןאושלו,הצרפתיתהמתרגמתגידון,לבלאנשהפונה
 sהקרוב.

בהדרגה,מגלההמכתביםחליפתאחרישעוקבשמימכאן,משתמע

והופכותהתיעודי'אופייןאתאט·אטמאבדותהראשיותשהדמויות

החוץ·ספרותית,במציאותופדנטיםהמייצגיםממסמניםבתודעתו

המקוריהתעודותקובץהופךכךבדיוני.בעולםהפועליםל"גיבורים"

נמעןיוצרהתכתובתשלפרסומהאחר,לשוןאפיסטולרית.נובלהלמעין

לשנישנועדהתקשורתי,הצופןאתהשובר Reader Implied),9 (מובלע

הבלתיהשלישיהשותףמעיקרו.אותוומשנהבלב,דאינטימייםמכותבים

בספרותהצפויהשותףשנוהגכדרךקישוריםויוצרפעריםממלאצפוי

המתכתביםשלהתפקידיםמשחקאתלעצמומסבירהוא"רגילה".בדיונית

אתומשליםו;ןבנהולמכותבם,לעצמםליצורמנסיםשהםהתדמיותואת

וסיומהאמצעיתהשראשיתה,(אף·על·פיהאיגרותברצףשנוצרתהעלילה

קפקאשלואיגרותיויומניוהפכוזאתבדרךונו'.ושרירותיים)מקרייםהם

אניעצמהדרךובאותה 10שלו,הספרותיהקורפוסשלאינטגרלילחלק

שלפנינוהתכתובתשלראלימקוראתפקידים:מחליףאניכאשרכאןנוהג
שלה.המובלעלנמען

ג

המרכזיותהדמויותמןאחתכול,קודםצווייג,היהרותשלדידולגבי

הואשצווייגסבר,רותהכלל·אירופי.הספרותיהממסדשלהפנימיבחוג

הוצאה,לבתיהמלצותיוהממס.דשעריאתבפניולפתוחהמסוגלהאיש

התהילה.למחוזותמסעתעודותבשבילוהיוולכתבי·עתלמבקרים
התפקידאתומילאלו,ייעדשרותהתדמיתאתצווייגחיזקבתגובותיו

ספרותיתחסותבעיקרמצווייגוביקשחזררותואכן,לשחק.שנתבקש

גםוביקשהתביישלאואילךמסויםמשלבואולם,ציבור.ביחסיועזרה

חילציין,כדאירות, 11וגברו.שהלכוואיל,ך 1932משנתבקשות-צדקה

כלכלי.קבעבסיסלעצמויצרלאומעולםהכספיתליכולתומעברתמיד

במלון(כגוןמלוןבבתיבילהימיורובואתביתלעצמורכשלאחייוכל

מודעהיההואבאמסטרדם). ] Eden [עדןובמלוןנפריס ] Foypt [פויוט

איןאותי,לקבעאפשר"אירבה:בחריפותאותוותיארבאישיותוזהלקו

שמונה·מגיליציב.אינניאחריםבענייניםוגםיציבספרותי'אופי'לי

כשבועבמשךהתגוררתיהיותרלכלמשלי,פרטיתבדירהגרתילאעשרה

 12מזוודות".בשלושמסתכםרכושיכלידידים.אצלכאורח

חייםאורחצווייגניהלרות,שלוהלא·יציבהנורדיהחייםאורחלעומת

הקפוטצינרבהרבזלצבורגהמפוארתבטירתוומסודרבורגני

) Kaputzinerberg (, סופרישלהעיליתלשכבתוועדביתששימשה
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נכסףהואאבלהבורגני,החייםלאורחכנראה,בז,אמנםרותאירופה.

"שחררלצווייג:כתבהואבו.שזכולאלהשהעניקוליציבותלביטחון

אוצררקצווייגהיהלארותבעיניכן,עליתר 13הביטחון".מחוסראותי

ההנאהטובותכלמקורבעיקראלא ,) Theseuru Gratia (חסדשל

ההישגיםלכלועדותהילהיציבותכלכלי,ביטחוןלמן-האפשריות

הקפיטליסטית.בחברההצלחהשלסמלבקיצור,שבעולם;החומריים

הצטיירהואמזה.יותרגםבעיניוהיהשצווייגלהיאמר,ניתנתהאמת

ביותרהנוגיםהדברים"גםהנפש:ושלוותהאפולוניהרוגעכסמלבתודעתו

תתמעטשעליזותןרוצה"אינניוכן: 1411מאודעליזיםלינראיםמספרשאתה

ו sאחרים".לכלליםכפוףאתהבגללי,

שהבחינהשלו,המציאותלתפיסתהתאיםלצווייגרותשייחסהתפקיד

שלהבורגניתהחדווהאתששיקףצווייג,שלעולמועולמות:שניבין
שלוועולמושגשוגה;בתקופתההבסבורגיתהממלכהשלהיציבהעולם

אחריה,והשאירהשנתפצלהלאחרהממלכהשלוהמדכאהקודרהעולם-

לידיכןאחרשנפלההממוזערת,הגרמניתאוסטריהאתעלוב,כשריד
בגרמניהלבסוףונבלעהשושינגושלדולפוסשלהאוסטרו·פשיסטים

 16הנאצית.

שופטקטגור,מוודה,אבשלתפקידיםגםרותשלבמכתביוממלאצווייג
האנושיתהתבונהכתמציתרותשלבעיניומזוהההואואני·עליון.

) Vemunft (. ,רות,לושייעדהתפקידאתאימץשכאמורמצדו,צווייג
להימנעו"היגיון",ד,"בהירות""תבונה",אותםשלבשמםממנותנודרש

נגדרותהתקומםלעתיםבהן.שלקהוההגזמההעולפריקתצורותמכל
ומבחינהזה,לערןיחסושכןהתבונה,ערןעלעצמושלוההתרפקות

'רוחשלנימהכאןחש"אנימאוד:דו·משמעיהיהצווייג,למייצגוגםזאת
ברוחעלילהשפיעמתמידניסיוןכהלכה,אותימבינהשאינהחינוכית'
הגיונית,עקיבותלאיזואמנםנכסףרותו sלעייפה".ועקיבהמדי'הגיונית'

חינוכיותעצותכביכול,ביקש,הואלאופיו.גמורבניגודעמדהזותכונהאן

וביה.מניהאותןודחהבהןבחלמשניתנו,אןלהן.וציפה

ברותשגילהבענייןונתאשרהחזרההומניסטיכמחנןצווייגשלדיוקנו
עצמו,עלקיבלהואדבר:שלכללוכלפיו.שהפגיןהטובהחינוכיוברצון

ברוחלרותוהטיףוחזרה"פדגוגוס",תפקידאתמעטה,לאדעתבזחיחות

שהייתהרות,שלשתיינותואתותקףשבהואשייצג:השמרנייםהערכים
ונשא 19הבורגניים,הזהבבכלליקשהופגיעההמוסריותאיפסגתבעיניו

"אסורנוצרי: ) Seelensorger (נשמות""גואלכמיןסביאתונגדדרשות

האלכוהולעלכהוצאהמסויםמסכוםלחרוגבריאות,ןלמעןרקולולן,
ממהכסףיותר'המשקה'עללבזבזמוסריזהשאיןמשוםרקולו-

אתה","צריךאתה","חייבכגוןציוויצירופי 20שלמה".משפחהלושנזקקת

"עליךצווייג:שלבאיגרותיותדירותמופיעיםבאלה,כיוצאוכללן""אל
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שלמענ"זספרותילת'אור . 16

לאחראוסטר'השלונפ'לתהשק'עתה

בספרהע"נוהראשונההעולםמלחמת

הרפא'ם""וואלס-ר'א'גבורגשל

 1980בשנתבאנגל'תשנכתב-

ה'השאול'לשפה 1986בשנתותורגם

-מלכתחילהבהלה'בתבצר'ך

 Ingeborg Day, Ghostגרמנית.
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Gestern, Erinnerungen eines 
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ובראשונהבראשהואזהבספר

כאירופי.עצמואתצווייגשלההגדרה

 . 256עמ'שם, . 24

להתאושש,"עליךוכן: /211העצמייםוההחמרהההדסתהליכיאתלהפסיק

הדמויותשתיביןהמתח 22עצמך".עללשמורמאשדיותרחשובזבדאין

יצרלביןטובושוחדבודגני·וינאי·מאוזןביןעימותאפוא,מייצג,הללו
·דסן. nשלודיוניסי

1 

בעליל:מאוזןבלתיהואזאתבתכתובתהמעייןלדשותהעומדהחומד

מוגבל.במספרצווייגשלאיגרותבידינוישרות,שלמכתביושפעלעומת

של"העולםזיכרונותיובספרשנתגלהכפימתגלההואאלהבאיגרות

בעיקרחושףצווייג-אישיותבלתיתעודותאלהשם,כמוכאן,אתמול".
אתכמעטמזכיראינוהואשלו.והחברתיתהספרותיתה"פדסונה"את

שלוהאוטוגדפיםאוסףאתלהזכירמדנהזאתולעומתוגירושיו,נישואיו
אתשמייצגכמייותרעצמומציגהואהענפים.החברתייםקשריוואת

כאדם.ייחודואתמאשדותקופתודודו

שצמחטיפוסיבורגניםבןשלהתנצלותכתבמעיןכלל,בדדךהם,דבריו
אתמול",של"העולםאלומענותטענותאמנםלוישההבסבודגית.בתקופה

המשפחותכמדניתמשפחתו,היום.שלהעולםעלאותומעדיףהואאך
הנודמותאתברצוןקיבלההגבוה,הבינוניהמעמדמןהיהודיות

מהוכלמיכל .) Fin de siecle (המאהשלהישלהמסודתיות·ליבדליות

כאידאל,עליהםמקובלהיהמאוזניםבורגנייםולחייםלמסורתנאמןשהיה
ליתדצווייגנכסףבנעוריואמנם,עליו.ולשמוראותולנצורהיהוראוי
הגשיםוהואלהצלחה,זכהשלוהנעוריםשמדדלאחדאךופתיחות,חידות

ובספדוחדדה,ונתקףנרתעוהאמנותיות,החברתיותממטרותיוכמה

דוחהוהראוותניהיהירהצעידשהדודטועןהואאתמול"של"העולם
הזרמיםלמרותבספרות,חשוביםלהישגיםשהגיעמטעים,הוא 23אותו.

המאוחדות,העשריםבשנותשלו,הקריירהבשיאהיהכאשדוכ,ךהחדשים.
העולםשמלחמתהוריו,שלוהבוטחהשליוהזהבלתרדשבכילוהיהנדמה

לשמוחהייתי"דשאיאותו:לקעקעניסושלאחריהוהשניםהראשונה
מכלפטורהייתיהחיים.אתאהבתיכןועלעבודתי,אתאהבתיבחלקי.

לי.דואגיםספרייהיואחת,שודהאפילוכותבהייתילאאםגםדאגה,
בבית·בנעוריישידעתיהביטחוןרוסן.והגודלהושג,הכולכיהיהדומה

עודומהעצמי,בכוחותבווזכיתישבתיהנההמלחמה,בימיושאבדאבי
גןאותולמעשה,לו,אבדכבדאלהשורותכתבכאשד /241לבקש?אפשר

בגןזדבבחינתעדייןהיהרותאבל ,) Paradis redained (שהושבעדן

זכהלאאולי,זו,מסיבהלשם.התאיםלאפשוטהואשלו.המדומההעדן

כביכול.וידידומכותבושלאתמול"שלב"עולםלהיזכר

נציגוהיהעצמושהואעולםשלהמתפוגגתהתפארתאלנכסףצווייג
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לוהיהלאשמעולםאתמול,שלעולםעלחלםזאת,לעומתרות,הנאמן.
ולערכיםלעצמונאמןלהישארכדיכןמאמץעשהצווייגבו.ונחלהחלק

רותאתהזהירהוא(המר).הסוףעדהאמיןשבהםהבורגניים-ליברליים

דעתו,לפיהמשתנות.לנסיבותורגשיתרוחניתשבהסתגלותהסכנהמן

להיכנעבתוקףלסרבועליוהתקופה,לתביעותלצייתליחידלואסור
מאיגרותיובאחתצווייגכותבוכךסלידה.המעוררותהחייםלעובדות

כןתעשהאםהתקופה,שלקשיחותהבגללתתקשחאלרות,"לא,לרות:

שהבלתימכיווןמתפשר,ובלתילוחמניתהיהאלאותה.מחייבאתה

עמהםלהתמודדמוטבשלהם.הברוטליותמכוחמנצחיםמתפשרים

לאלעולםאךחולשת,ןבגללנלעגלהיותאפילומהם,שונהבהיותך
עםלהתמודדדצווייג,אליבאהוא,האדםשלייעודו 25לטבעך".להתכחש
ההומניזם.שללאידאליםתמידנאמןזאתעםולהישארהתקופהתלאות

עליונערץשהיההאיששלוגלגולויורשואתבויראושחבריורצהצווייג
בפומבי:ב"ארזמוס"שליהבעיהאת"הצגתיאומר:הואארזמוס.-מכול

 26הפרט".בחירותהפגיעהאיסורעלאח,דדברעלרקלהגןמוכןאני

גיבורולמעלתצווייגהתרומםלאבתכתובת,שמתגלהמהלאוראולם

לגלם.שניסההדמותשלהמידהבאמותלעמודהצליחולאהאידאלי,

 27הגרמנים.עםבעימותיורבלבאומץגילהשלאלהיאמר,ניתנתהאמת

בדרמהדמותכאליותרשלוהמהולללמכותבהתייחסמצדו,רות,
אפולוני,אדםבעיניוהיהצווייגממשי.לאדםמאשרבנפשושהתחוללה

שצווייגחשבהוא 28הדיוניסיים;האופלכוחותאלקסםבחבלישנמשך

הבהירלצדנמשךעצמושהואכשםשבו,והכאוטיהאפללצדנמשך
מסוגלאינושצווייגגםחשהואאבלעבורו.ייצגשצווייגוהרציונלי

צווייגהיהכאשרעמה.להשליםוחומרקלהאפלה,אימתעםלהתמודד
לקומוניסטים,הצטרףרולאןשרומןמשוםנבג,דוהרגישייאושסףעל

נבוךעומדאתההדמדומים,לרדתעדאתהכאשר"עתה,רות:לוכתב

הופיעהשהיאמאמיןואתהמעטעודלפרוץהעומדהלילהתופעתבפני

צווייגבפרשתהבנתואתגילהרות 29אותך".להרגיזכדיובראשונהבראש

דמדומיםמולניצבמשהואהעליצות","מלאךשצווייג,יפהשתפסבכך
שלחייוהמשךממנו.ישעוחסררגישפגיע,פחותאינוהיסטוריים,

האמת.מןרחוקההייתהלארותשלשתובנתוהוכיחוהטרגיוסופוצווייג
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3 

ה

האבהיהצווייגעצמו.רותכמובן,הוא,זאתבתכתובתהעיקריהגיבור

רותולקובלנותיו.לתלונותיושלוהפרטיוהנציבהדמעותכותלהמוודה,
מצבעלוכן 30צווארו,עלדתייםכאבנישהןבחייו,הנשיםעלקובל

החלש,הצדתמידרותהיההשנייםביןהכספי.מצבועלובעיקרבריאותו

צווייגיכירשבהןלתשובותזקוקהיההוא . Underdogה-שמכונהמה

 . 1937ספטמבר

- 513עמ'לעיל, 1הערה , 1939
3 
r:ב. ,-

עלספרכתבצווייג . 524עמ'שם, . 26

 Stefanארזמוסההולנדיההומניסט

,. Zweig, Triumph u11d Tragik de 

Era.,mu.s vo11 Rotterdam, Fischer 

Taschenbuch Verlag, Frankfurt 

) 1938 ( 1992 am Main 

ריאיוןשנתןעליושהלשינולאחר . 27

עליונכתבשבוצרפתיבעיתוןפוליטי

שהתנהטעןאוסטריה,אתשהשמיץ

שםעמוידונושלאבכךהריאיוןאת

"נתתיכתב:לרותפוליטיים.בעניינים

בתנאיחודשיםשלושהלפניריאיון

פוליטיקה.אחתמילהשםתהיהשלא

ואכןהפרסוםלפנינבדקהריאיון

אחתמילהבושתהייהבליהופיע

שאפשרמהכלפוליטיים.בעניינים

פשוטהואלזהמעברלילייחסהיה

 Briefe :Rr,th Josephראונכון".לא

עמ'לעיל, 1הערה , 1939-1911

324-321 . 

עלספריםוכמהכמהכתבצווייג . 28

 Stephanהדמונית:האמנותיוצרי

. Zweig, Drei Meister: Balzac 

Di,·ke11s, Do.str,jewski, Insel 

Verlag, Leipzig 1918; Stephan 

: Zweig, Der Ka1npf mit Diimo11 

Hiilderlin, Klei.1·1, Nietz.sche, lnsel 

Verlag, Leipzig 1925; Stepha11 

Zweig, Die Hei/u11g durc·h de11 

, Geist :Mei·mer, M.B Eddy, Freud 

1931 S. Fischer, Leipzig . 

29 . 1911-Jr,.seph Roth: Briefe 

יולי- 496עמ'לעיל, 1הערה , 1939

1937 . 

עלהטלתידעתקלותשל"בהתקף . 30

צעירה"אישהעלהאחריותאתעצמי

 , 27/2/1929גם:ועיין ,) 145עמ'(שם,

עללכתובהרבהיותרמאוחרשם.

בילהילדיהשניועםשאתהבל,ה 1~ג

 , 154עמ'שם,האחרונות.שנותיואת

180 , 195 . 
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 . 1936פברואר- 450עמ'שם, . 31

 . 1935דצמבר- 443עמ'שם, . 32

.4/8/193 7 - 'מע 502 ,םש .33 

שלבשעותלעזרתויתגייסכאמוד,וגם,בצרותיו,אותוינחםבערכו,

כלכלית.מצוקה

המעמדמןנבעמכותבו·מיטיבואלרותשלהמסובךהדו·משמעייחסו

וביזהבזולת,שלוהכלכליתהתלותאתמכולשנארותלו.שהעניקהדם
תאבה,בלשוןלימתרוצץ"אנילהשתנות:מסוגלשאינוכ"שנודד"עצמואת

שלהעלובההעצמיתהתדמית 31מכשכש".וזנבמשורבבתלשוןעםשנודד

שהרבהרות,שלהעצמיתההשפלהמצודותאחתהיאמתרפסכלב

כיוצר.ממנופחותעצמוהעריךשלאפיעלאףמכותבו,בפנילהתבטל

וההתמכרותהתכופותמחלותיובגללעצמיתהשפלהשלהתבטאויות

ביומו,יוםמדימושפל"אנישונים:בניסוחיםעצמןעלחוזרותלאלכוהול

 32והסוגים".המיניםמכלגוףבמחלותמתחלףלעצמירוחששאניוהבוז

שתסביכיבכךוהכירתחלואיושלהפסיכוסומטילאופילמדימודעהיהרות

ביןזהותיצרהואהגופני.מצבועלמשפיעיםהעצמיתוהשנאההנחיתות

בכינוייםשלוהאתניתהשייכותקבוצתשלהמצבלביןהאינדיבידואלימצבו

 33עצמו.אתכינהבהםו"נעבעך","שנודד"כגון:יידיים

.6/4/1933 - ימע 261 ,םש .34 

מרכזייםנושאיםהיוובדחייתהבקבלתההכרוכותוהבעיותהיהודיתהזהות

רותדןלאאחרתתכתובתבשוםלצווייג.רותשביןהמכתביםבחליפת

קיבלביניהםהדיאלוגזו.בבעיהגדולהכךכלובמעורבותדבכהבלהט

שצווייגחשברותהיהודי.העםשלגודלובסוגייתדיוןשלאופיבהדרגה

ואכן,שלו.הזהותמבעייתמספיקמוטרדשאינומתבולליהודיהוא

באוסטריההלטנטיתוהאנטישמיותהנאצית"ה"מהפכהכשהתחוללה

הצליחלאהואונדהם.צווייגהופתעפוליטית,לגיטימציהקיבלהובגרמניה
כשפרצההגרמנים,עםבמגעיוהנרדפים.עםנמנההואגםמדועלהבין

האופרות,לאחתליבריתצווייגכתבשלמענו-שטדאוסריכוזפרשת
יהודיאלאאינוצווייגשסטפאןשהסתברמשוםהבמהמןהורדהאשד

בגללמוצדקתאוליהיאצווייגאדנולדשלשרדיפתולהגנתוטעןהוא-

א·פוליטילאישנטפליםהםמדועמביןאינואבלהשמאלניות,נטיותיו

זאתלתלונהרותשלהתשובהממכתבמסתברתזוטענהכסטפאן.תמים

לשווא.הייתה-הזההעולםחיימבחינת-חיינועבודת"כלצווייג:של

הקומוניסט.צווייגאדנולדשל[כשמוצווייגששמךמכיווןבךטועיםאין

פציפיסטתרבות,שלבולשביקאומד,הווהיהודי,שאתהמשוםאלא ,]ש"ג

'התחייהמשמעות.חסרתהיאתקווהכלליברלי.הציוויליזציה,שלליטדט

להדחיקהמשיךלעומתו,צווייג, 34קיצוני"·לטירוףנוטההזאתהלאומית'

במידהקינארותהיהודי.מוצאובשלודקאךנרדףשהואהעובדהאת

חוויתאתהפניםזאת,עםאבלצווייג,שלבת·היענהבכישרוןמסוימת

לגודלוראויהואהיהודיתזהותושבגללסבראפילוולעתיםהיהודי,הגודל

הקלון.אותאתבגאוןלשאתוניסההמד,

ומסכןקטן"יהודיאותוכינהכשצווייגנשמתועומקעדרותנעלבלפיכ,ך
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ליתרון,החסראתשהפכואחריםכרביםהגיב,והוא 35מסכן]",[יהודון

שלפירושומהלילספרצריך"אינךה"נחות":היהודימוצאועלבגאווה
יהודיאניבכך.גאהואניכזה,יהודיאני 1894מאזומסכן.קטןיהודי

זאת,התבטאות /36.1הזהלנושאהנחמראדזיבילוב.מאמיןמזרח·אירופי

דווקאבחייושונותשבתחנותמשוםדופן,יוצאתהיאלהדגיש,צריך

לא·אוסטריקציןלעצמואימץואפילוהיהודימוצאואתרותהכחיש
והדגיש,חזרהוא 37חוקי.הבלתיבנושהואטועןכשהואלאב,יהודי

קיומיאופוליטיאתגרכלועלהנאציזםעלמגיבשהואהזדמנויות,בכמה

רותיוטלשאני,לחלוטיןלי"ברורכיהודי:דווקאולאוכאדםאחר
היהדותגרמניה.עלהגדול,הגרמניהעברכלעםבשיתוףמגןמראזדיבילוב,

שליהבלונדיניהשפםכמומקריתתכונהאלאבעינייהייתהלאשלי
הייתילאומעולםמזהסבלתילאמעולםשחור).גםלהיותהיה(שיכול

וכותבגרמניתחושבשאניהעובדהמןגםעתהסובלאינניבכך.גאה

החייםבני·אדםמיליוןשארבעיםמכ,ךסובלאניזהלעומתזאת;בלשון

מיליוןלכעשריםשותףאניאלהובייסוריםברברים;נעשואירופהבמרכז
 /38.1במספריםזאתלבטאאפשראםגרמנים,בני·אדם

למשל:בתכתובת,אחריםבמקומותגםמתגלהלמוצאוהדו·משמעייחסו
שהענייןהרושםאתלעוררשאיןעמךמסכיםאנישלנו,היהודילצד"ואשר
לא"מעולםוכן: 39בלבד".היהודיםהםאותנוהמענייןוהיחידהאחד

הניסיוןכאשרעכשיו,לאובמיוחדהיהודיתהטרגדיהשלבערכההגזמתי
לאוכקצין"כחיילועוד:טרגי".ממדבוישכברהגוןאדםסתםלהיות
מדבריםשאנחנוהדברים(ברוחיהודיאינניכןגםוכסופריהודי,הייתי

איננההיהודיתההסתייגותשבורגעשקיים"חוששניולבסוף:עליהם)".

היהודיםשלבמקור][כךהחוצפהעלקט 2\בעלייהודיםשלתגובתםאלא

 40קט". 2'החסרי

הנאציםאלמתייחסשהואואמרחזרשבהןהקוסמופוליטיות,ההצהרות

בשנאהכיהודיעצמואללהתייחסמרותמנעולאכיהודי,ולאכאדם

כשנאהשוניםתרבותמבקרישכינולמהמובהקביטויבוטה,עצמית

לההיורותשלשמבחינתו ,) Selbsthass Jtidischer (יהודיתעצמית
האישיבתחום 41אידאולוגיות.סיבותמאשריותרפסיכולוגיותסיבות

מטרדשהפכהנחיתות,גדושתבתחושהזאתעצמיתשנאהמתבטאת

משוםאומלל,ואנייודע,אניעייף,"אתהלמשל:כותבהואלצווייג.

ליצוראותודחפההעצמיתהשנאה 42יותר".עודאותךמעייףשאני

"מלאךבעיניוהיהצווייגאםצווייג:לביןבינומיתיותדיכוטומיות
אתהמושכיםאופל,בכוחותכלכודתיארעצמושאתהריהעליצות",

אחרימןמעיןשמשמשכמיעצמואתתפסלעתיםהמסוכסכת.נשמתו

 43האופל!//בכוחותמוקף"אניוזועק:חוזרהואהאורמוז.דלצווייג

נבעהעצמית,שנאהכדיעדשהגיעהרות,שלהעצמיתהמודעות

כאביומדעתושיצאחששחייוכלעמוקים.פסיכולוגייםממקורות

..c: § .31/3/1936 - 'מע 464 ,םש .35 

3 
-,וב

.2/4/1936 - 'מע 465 ,םש .36 

מפידומהסיפורמביאבדוכסןדוד . 37

של"תכל'תם(בריאיון):גרובלפרד

הייתהאמישלהמהיריםהנישואים

קצ'ן;לכ'ןבינהשה'הענ"ןלטשטש

עלקצין.אותושלבנואנילמעשה,

אחדמפ'קצרזמןלפנידקל'נודעכך

ונפגשת'".חזרת'שעמו 1מחבר'

הדבריםאתברוכסןמביאבהמשך

לודוויגעםריאיוןמתוךהבאים

מקוםשבכלקציןהיה"אב'מרכוזה:

-אישה"לוה"תהחנתהשיחידתו

: 1 / h R11t קsen, }1i.1e ווDavid Bro 

hie, Deutscher קEi11e Bi"gra 

chen ווTaschenbuch Verlag, Mti 

33 . 1981, p 

38 . -/ 191 Jo.,eph R11th: Briefe 

 418-417עמ'לע'ל, 1העדה ,/ 939

-24/7/1935 . 

 . 26/3/1933- 260עמ'שם, . 39

שם. . 40

דרתשלליחסוסב'רפ'רוש . 41

שלבמסתוניתןהיהוד'םלאבותיו

 David Bronsen, "Austriaוובדוכסן

versus Jew: The to1·11 of identity 

ot· Joseph Roth", Le" B"e,·k 

. i11.1titute Yearbo()k, 18 (1973), p 

ראוהנושאשלכלליתהארה 220-226

 Sander L. Gilman ,ג'למןשלבספרו

Je1vi.1/1 Se/j'-Hatred. Johns 

, Hopkins Univcrsity Press 

 Baltimore & L"ndoוו 198 ),

42 . l1i.1·eph R11t/1: B1·iej'e 191 I 

- 450עמ'לעיל, 1העדה ,/ 939

 . 1936פברואר

 . 1934יולי- 349עמ'שם, . 43
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לעיל. 38הערהראו . 44 5 ,-

- 257עמ'לעיל, 1הערה , 1939

Joseph Roth: Briefe 1911-.45 § 
i= 

22/3/1933 c . ,-
 . 26/3/1933- 260עמ'שם, . 46 ~

 Jo.seph Roth: Eineראו . 4 7 ~

~ Biographie , דבריםלעיל. 37הערה

הבסבורגלמעןמלחמתועלמעניינים

 /-1933המןבאיגרתגםלמצואניתן

2/10 )-/ 191 Joseph Roth: Briefe 

בה ) 264עמ'לעיל, 1הערה , 1939

לאוסטריה:ביחסאשליותמבטאהוא

ואיןבטוחבהחלטהמצב"באוסטריה

מןואופןפניםבשוםלחשוש

ניסהשייבלההנאציונל-סוציאליזם",

למונרכיזםרותשלנטייתואתלהסביר

לאוסטריה"הפנייהההבסבודגי:

המאוחר,לרותהאופייניתהישנה,

אמונתואתמאבדכשדותמתרחשת

 Hartmut Scheible ,ראו:בעתיד".

Joseph Roths Flucht aus der " 

Geschichte", Jo.ieph R1Jth : Text 

und Kritik, Herausgegeben von 

Heinz Ludwig Arnold, Miinchen 

57 . 1982, p 

48 . 1911-Joseph Roth: Briefe 

 / 8 /- 420עמ'לעיל, 1העדה ,/ 939

193514 . 

49 . Joseph Roth, Juden auf 

Wander.,·,·haft, Verlag die 

1927 Schmiede, Berlin זהלעניין

 Mark H. Gelber, Jo.iephגםדאו

, Roth: lnterpretation, Rezeption 

,). Kritik, Michael Kessler (Hrsg 

127-135 . Tiibingen 1990, p רות

שלהשטעטעליושביאתהעדיףתמיד

המערב.יהודיעלמזרח-אירופה

גרמניםליהודיםדומההואזומכחינה

מרכזיתדמותאחרים."מתבוללים"

וואסרמאן,יעקבהואזומבחינה

לנובר,במכתבדומההשקפהשהביע

 Jacobבספדוהודפסאשר

, Wasserman, Lebensdienst 

& Grethlein and Co., Leipzig 

177 . Ziirich 1928, p 

50 . 1911-Joseph Roth: Briefe 

עצמיתשנאהשלצורהבעיניולבשוהמסוכסךהמורכבהעולםבשעתו.
זהותו.שלבחילהמלאתלדחייהקרובותלעתיםאותושהביאהיהודית,

לשפמומקבילהמקרית,תכונהכאלליהדותורותהתייחסכאמור,
מןפחותלאלוחשובההאירופיתשהמורשתוהדגיש 44הבלונדיני,

אפשר"איהמורשות:ביןמיזוג-כלאייםיצורעצמוהואוכיהיהודית,

להתכחשאיןבמידהבהאךהשנה, 6,000בתהיהודיתלמורשתלהתכחש

מןובראשונהבראשמוצאנויהודיות.שאינןהשנים ooo,2ל·

גיחה,ממצרים.שמוצאנוקודםהאנושי,מןהאנושות,מןה'אמנציפציה'.

ובמקום 45ויעקב".יצחקמאברהם,פחותלאאבותינוהםוהודרלסינג

מחויבותפחותלאלנוישל,ךאמרתישכבר"כפילצווייג:כותבהואאחר,
 46היהודים".ואבותיולמשהלנומשישולניטשתלגיחהולחודר,לוולטר

לו,גרםלמורשתוזיקתועלהזרלעולםזיקתואתלהעדיףהניסיון

בשלהייותר,מאוחראוסטרי.קציןשלבנושהיהפניםלהעמידכאמור,

 47קתולי.כמונרכיסטעצמוהציגהשלושים,שנות

בעיניושהייתההמ~לגת,הלאומנותושנאתעצמיתשנאהשלהתערובת

ההבסבורגית",ה"אידאולוגיהשלהפלורליסטיתלטולרנטיותהגמורהניגוד
השתקפהשזוכפיהיהודית,הלאומיותאתגםששנאכךלידיאותוהביאה
הואלמשל,כך,קיצוניים.לניסוחיםהגיעזהבענייןהציונית.בתנועה

להצטרףויצמןחייםאתלהזמיןצווייגשלהצעתועלבוטהבצורהמגיב
 48ציוני"·הואנאצינאציונל·סוציאליסט.הוא"ציוניהנאצים:נגדלעצומה

אוטו-הערותבמקרה,לאוכנראהממנו,חילצוצווייגאלרותשלמכתביו

והמעודנתהמורכבתהעמדהרקעעלבולטתזותופעהרבות.אנטישמיות

 49בנדודיהם"."יהודיםאירופה:מזרחיהדותעלמרשימותיוהעולהיותר,

ונוהגתבצאתה"מוכהשהיאטיפוסיתיהודיתדמותעלכותבהואלצווייג
הם"היהודיםאומר:הואאחרובמקום soבאוהלה".ומפונקרךיהודיכילד

מסוגליםשהםמשוםמהם,טיפשיםהאנטישמיםורקגמורים,טיפשים

להיותהיהודיםהצליחולאשנה 2,000אחריפקחותם.בסכנתלהאמין
במרכזעומדיםויהדותםשהםסבוריםהםובטיפשותםסימפתיים,

ששערםקומה,קטנייהודיםלסבולמסוגל"אינניאחר:ובמקום sהעולם".ו

 s2כך".עשוייםותסרוקתם

היהודישלהעצמיהדימוימןרותשלהסלידהרמזנו,שכברכפיואולם,

לראותממנומנעהלא 53המערבי,בכורושלמידיוהניזוןהמזרח-אירופי

שיהודיצווייג,שללאשלייתובאירוניההתייחסהואלאשורם.דברים

מסוימים.חטאיםשחטאומשוםאישי,בסיסעלנרדפיםהנאציתגרמניה

תחתנירנברגחוקינגדאנטי·אנטישמימאמרלכתובצווייגביקשכאשר

באירוניהרותהגיבתקהינה",בניםושיניבוסראכלו"אבותהכותרת

מיסודן;מוטעותההיטלריותלמפלצותמייחסשאתהההנחות"גםמרירה:
בשלאלאשביצעו,כלשהםפשעמעשיבשלנרדפיםאינםהיהודים

 54מאבותיהם".פחותאשמיםהבניםאיןזאתומבחינהיהדותם;
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ניסחרותשלנו.האפיסטולריתבדרמההראשייםהשחקניםשניהיואלה

צווייגניחןלפיו,שניוניים.הפניםשלבמושגיםביניהםההבדליםאת

 55ונול.מנולחסרעצמושהוא ,) Vemunft der Gnade (התבונה"ב"חסד

העולם"של"ילדאו ,) Weltbtirger (העולם""אזרחהיהצוייג

) 56;(Weltkind אוניברסליים,גדלותחלומותבעלראהעצמובוואילו

שנולדבצווייגהתקנאהואהגליצאית.העיירהמןקטןקרתןאלאשאינו

לגובמושלןלהיותנגזרשעליושעהמאושר,להיותונועדעושרלתוך

דןגבריאלכגוןובדמותו,בצלמובדיונייםגיבוריםיצררותהייסורים.

ובניברנדייס ssקץ",ללאב"בריחהובאראנוביץטונדה sסבוי",דב"מלון

 60פשוט".איששלסיפורב"איוב:זינגרומנדל /591ושמאלב"ימיןנוכחיים

סתום.למבוינקלעויוצרם,שלכחייוהללו,הגיבורים

מערב·אירופייהודיבין-חברתימעיקרושהיהלרות,צווייגביוהעימות

ביניהםבתכתובתהפןותלוש,עקורמזרח·אירופייהודילביןמתבולל

יהודיביןניגודשלאופילבשהואנמעט.מיתייםממדיםבעללניגוד
מביתושגלהיהודילבין ,)"ץקללא("בריחהמתמדתבמנוסההשרוי

אןהשטעטעל,אתנטשרותהחברתית·נלנלית.ומנחלתוהתרבותי
צווייגנצחי."פליגלמאן"מעיןוהיהאחרבמקוםשורשיםהנהלאמעולם

שנהרס,מושלםעדןנגןאתמול"של"העולםאתלגלותעמונטל
רותהתאב.דונסגרו,נסתתמוהתשובהדרכיוכלנפשעדמיםוכשהגיעו

כגלגולאוהרעומקורהאופלאלוהיאחרימן,למעיןכאמור,עצמו,דימה
תזמוניםשלחסר·ישעכקרבןגםאן 61הנודך","היהודיאהסוורוסשל

כלעל"פניקה"למונחנזקקוהואפאן,האלשלהדעתאתהמטרפים
בפניקהחיאניאבלמתמדת,בפניקהלחיותמסוגל"אינניושעל:צעד

מסוגלאינניזאת,פניקהשלבצילהחיאניעודכלארונות.שניםבמשך

למעיןדימהזה,לעומתצווייג,את 62נלשהי"·בעצהראשבכובדלדון

בעצמונתןובמקביל,והטוב.החסדשפעומקורהאוראלאורמוז,ד

צווייג,נאשרהקדוש",ל"אורהנכסףמילטון,שלהשטןדמותמסימני

מתייסריםנוחותמאותםדווקאהוקסםעליצות","מלאןאותומצדו,

לאבדון.השואפים

ח

בלבדמשנימקוםתפסההפליאה,למרבהזו,-עצמהלספרותאשר

שלסגנונועללמדיחריפהביקורתמתחרותאמנםהשניים.ביןבדו·שיח
וקסטליו ) Mesmer (מסמר ,) Fouche (פושהעלשלובביוגרפיותצווייג

) 63,(Castellio כליקוייםבעיניושנראולמהישירותמלהתייחסנזהראן

היורותשלהסגנוניותהמידהאמותצווייג.שליותרהייצוגייםבספריו

 . 1929פברואר

 . 3/12/1932- 243עמ'שם, . 51

 . 4/1/1934- 399עמ'שם, . 52

ליהדותרותשליחסובשאלת . 53

מאגדיםקלודדןאירופהומערבמזרח

: Claudio Magris, Weit von Wo 

, verlorene Welt des Ostjudentums 

1974 Europaverlag, Wien 

54 . 1911-Jo.ieph Roth: Briefe 

- 264עמ'לעיל, 1העדה , 1939

9/5/1933 . 

 . 13/7/1934- 353עמ'שם, . 55

 . 511 , 213עמ'שם, . 56

יוסףתרגםסברי,מלוןרות,יוסף . 57

 . 1992תל·אביב ,ביתןזמורהשדיג,

תרגםקץ,ללאבדיחהרות,יוסף . 58

אביבתלביתן,זמורהינאי,שלמה

1992 . 

59 . , Joseph Roth, Right and Left 

Michael Hofmann (trans.), Chatto 

1991 and Windus, London 

איששלסיפוראיוב:רות,יוסף . 60

ביתן,זמורהאדר,צביתרגםפשוט,

 . 1985אביבתל

בללבדדךהיהאהסוודוס . 61

שלגרסאותאבלאנטישמי,אדביטיפוס

שלביצירותגםמופיעותזאתדמות

 Brandeisשלדמותויהודים:סופדים

 Joseph Roth, Recht.i undבספר

, Link.,, Kiepenheuer und Witsch 

531-690 . Koeln 1985, p שלודמותו

Waremme בספרJakob 

, Wassermann, Der Fall Mauriziu.i 

1928 S. Fischer, Berlin זהספדעל

 A. Stojan ,דאוווסדמאן,של

Mens,·hentypen in Was.iermann 

Romanen: Be.itand und Wandel 

der menschlic·hen Ge.italten 

, 1937 ,) Unpublished dissertation ( 

40-44 . pp 

62 . 1911-fe ~ Joseph Roth: Bri 

- 439עמ'לעיל, 1העדה , 1939

 . 1935נובמבר

 Josephדאו .בדוכסןלדברי . 63

Ruth: Eine Biographie , 5העדה 
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~ 64 . 1911-Joseph Roth: Briefe 

1939 S! , 181עמ'לעיל, 1העדה - ,-
 . 1930ספטמבר>כ

 Josephדאובדוכסן.לדברי . 65

Ruth: Eine Biographie , 5העדה 

לעיל.

תבגוד"אינזל"שהוצאתניבארות . 66

שכתבלמכתבוהתנגדנצווייג,

אותהלשכנעבניסיוןאינזללהוצאת

דאועמו.הקשריםאתלהמשיך

1911-1939 Joseph Rr,th: Briefe , 

נובמבר- 288עמילעיל, 1העדה

1933 . 

ויחסישטדאוס-צווייגפרשת . 67

רות,שלבמכתבעוליםוגרמניהצווייג

מולצווייגעלמגןדווקאהואשנו

רותאותו.שהתקיףמרכוזהלודוויג

הפתטיתהאומללותאתלהביןמנסה

 374-עמ'שם,דאוהתמים.צווייגשל

ללודוויג(מכתב 26/8/1934- 376

הפרשהמןחלקמגוללצווייגמרכוזה).

- 404עמ'שם,דאולרות.במכתב

16/2/1935 . 

 . 29/11/1933- 294עמ'שם, . 68

נובמבר- 291-286עמ'שם, . 69

1933 . 

 . 18/10/1935- 430עמ'שם, . 70

וכן 1935דצמבר- 433עמ'.שם, 71

 . 447עמ'

 . 1936מרס- 463עמ'שם, . 72

פיעלאףואולם,מנופח.לונראהצווייגשלוסגנונוופשטותבהירות
דבריםנשכתבגםהרימנותבו-מיטיבו,אתלהעליבשלאכאמור,שנזהר,

הייתאילומעדיף"הייתיאירונית:מנימהנמנעלאכביכול,חיוביים,
שבסגנונךוהעודףהברקלשפעהראשוניםהעמודיםבשלושיםמעניק
בשיחות 64נוקשות".אפילוולעתיםורוךאווריריתקלילותיותרקצת

זאת,לעומתצווייג.שלהספרותייםבכשדונותיולזלזלרותנטהפרטיות

מאשרכסוכנויותרושימשוודאי,ספרותיכישרוןהואשרותצווייגחשב

יצירותיואתלסייםלעודדוהתפקידאתעצמועלנטלהואכמבקרו.
 65ומתרגמים.לאורמוציאיםלוולמצוא

השנייםביןהדיאלוגנעשהבגרמניההנאציונל-סוציאליסטיםעלייתעם
החדשה",ל"גרמניהביחסאשליותהיולאכאמור,לרות,ויותר.יותרפוליטי

בגרמניה,לושהיושוניםתרבותיים-כלכלייםאינטרסיםבגללצווייג,ואילו

זואשליהחולפת.אפיזודהאלאאינוהנאצישהפרקעצמו,אתהשלה

עםקשריועללשמורשלוהשוואבניסיוןהשאר,ביןאותו,הדריכה

צווייגביןביותרהאומללההפרשה lnsel-Verlag).66 ("אינזל"הוצאת

לאופרהנתבשהואהליבריתפרשתספק,בליהייתה,הגרמניםעמיתיולבין

מצדו,רות, 67פתטית.באכזבהכידוע,שנסתיימה, _שטראוסריבודשל

שפוייםכיצוריםהגרמניםאללהתייחסצווייגשלמניסיונותיוהסתייג
מימיעודלעמדתונאמןנשארובנךעמם,להידברשאפשרוהגיוניים,

מתההיאמתה."גרמניהלצווייג:נתבאזנברלשלטון.הנאציםעליית

חלוםהיהבאצילותה.ולאבשפלותהלאעו,דעליהלסמוךאיןבשבילנו.
 6811סוף-סוף!עיניופקחאנא,עו.דואיננו

יצרניהאמיןצווייגואילוהאדםשללטיבוביחסספקןהיהרותנכלל,
תהליכיםלשנותמיליםשלבנוחןספקהטילרותמנעוריו.טובהאדםלב

הדגשהדורשזהוענייןאבל, 69זו.באמונהשגהצווייגואילוהיסטוריים,

היחסיםמערכתאתממציםאינםלמיניהםהרעיונייםהניגודיםנוספת,
בןשביןתלותיחסיבעיקרואוליגם,היוביניהםהיחסיםהשניים.בין

ביקשרותמאמץ.אבלהיותהמתבקשמוודה,אבלביןואומללנטוש

עלגוועהואנילווהודיעחזרהואואהדה.לבתשומתבעיקרמצווייג
ילךאותו,ינטושמגנושאםהטעיםרגשיתסחיטהובמעיןדווי,ערש

ואינילךזקוקאניאבללרעה.אותךמנצלאניהיטב,יודע"אנילעולמו:
לעתים 10עוד".להיותיכולאיניכמשמעופשוטובלעדיך.עודלחיותיכול

"ממעמקים"לעזרוקוראכשהואאלוהים,היהכאילולצווייגרותפנה

) de profundis (: אלוהיםניהיטביודעאתהאליך!לאאםאקראמי"אל

אינניהקיצין.כלשכלולאחרלרובמגיעותותשובותיולהשיבמאחר

צווייגפנהאחריםבמקרים 11המוות".אתיראאינניאםגםלמות,רוצה

העמוקות:ונאמנותואהבתועלהאבבאוזניהמתוודהאובד",נ"בןלרות

עלהשוכבאדםשלהאחרונותהמיליםמןלבדדברעודלינותר"לא

 12אותך".לאבדרוצהואיניאותךאוהבאנידווי.ערש
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בספקנות,אליהםשנתייחסוביןכפשוטםהדבריםאתנאמץאםבין

רותשלבמכתביואיבדהחוץ-ספרותי,הרפרנטצווייג,סטפאןכינדמה

הביאהבהדרגה,רותהעציםאותההפתטית,הנימהממשותו.אתאט-אט

נטושמלנכוליילדשלטרוניותויותריותרמבטאיםשהמכתביםכ,ךלידי

שלעמדהמתוןומתאונןרוטןרותכמעט.מופשטאב-מגן,המחפש

במאותהמופיענפלא,הומורחושמאותושמץבמכתביוואיןהתגוננות,

הלילהו"קורות 73הקיסר",של"פסלוכגון:שלו,ובנובלותהפיליטונים

 74ושניים".האלף

-,... § 

3 
-,ןיב

ט

מודעהיהוהואטרגי,באורחלהסתייםנועדושחייובתחושהחירות

לראשונה"חשתיכותב:הואממכתביובאחדשלו.העצמיההרסליצר

אולינתגלההעצמי',ההרס'יצרהטוב,ידידילהיות.מסוגלאניחלשכמה
לוששימשאלכוהול,המלךשלנרצעכעבדעצמוראההוא 7sבמערומיו".

הצלה,כבקרשבצווייגנאחזכןעקבעצמית.להענשהוכמקורכמפלט

הדיןגזרשללפועלההוצאהאתולעכבנפשושומרלהיותשאמורכבמי
חסדיושלו,העידודמכתביצווייג,שלהנדיביחסוהקיר.עלרשוםשהיה

שלאאומדעתרות,שלההתאבדותדחפיבפנימחסומיםהיווומתנותיו
מתייחסוהואשונים,בהקשריםרותאתהעסיקההמוותתשוקתמדעת.

מתגלההעצמי,ההרסלקראתהמובילעלילה,מהלן 76גיבוריו.בחייאליה

אמנם,פורמליים.ביטוייםאפילולהםשישבשלבים,המכתביםבחליפת
בשםלכנותשאפשרמהידיעלנקבעולאואופייוהאיגרותחילופיקצב

התמורותאבלחוץ-ספרותיים,בגורמיםתלוייםהיואלאהמובלע","הסופר

בשינוייםהכתיבה,בקצבומשתקפותחוזרותהחיצוניבעולםוהתהפוכות

שונים.ובגינוניםבנימהבסגנון,

פורמליתהייתהובראשיתה 1927בספטמברנפתחההמכתביםחליפת

עלצווייגשללמחמאותיוכתגובהבארותשלהראשוןמכתבולמדי.

שיצאבנדודיהם","יהודיםרות,של ) Das Judenbuch (ה"יהודי"הספר

הרשמיהנוסחלפיצווייגאלרותפנהשנתייםבמשך 77.1927בשנתלאור

מאוד"הנכבדצווייגסטפאןמר"אלגרמנית:רשמיתבתכתובתהמקובל

) Stephan Zweig חSehr verehrter He (. הקשראיבדהשניםבמשך

בשינויביטוילידיבאזהשינוייותר.אישיונעשהמרשמיותומעטביניהם

צווייגסטפאן"מר : 1930באפריל-1הלמןהפתיחהבנוסחשנתחולל

 Sehr verehrter und lieber Heח Stephan (מאוד"והיקרהנכבד
Zweig (. 

Joseph Roth, Die Bii.1·1e de., .73 

Kaiser.,, P. Reclan, Stuttgart 1977 

(1934) 

Joseph Roth, Die Ge.lL·hichte . 74 

vo11 der Nac·ht 1002, Deutscher 

Taschenbuch Verlag, MUnchen 

1972 (1939) 

 / 1933- 298עמ'לעיל, 1הערה . 75

22/10 . 

לש םינוש םיטביהב ןד ןסכורב . 76 

תור לש וירוביג לצא תוומה תקושת

David Bronsen, Joseph Roth: 

Eine Biographie, Deutscher 

Taschenbuch Verlag, MUnchen 

C. םג ןייעו 1981, pp. 559-562 

Sanger, "The Figure of the Non

hero in the Au.1tria11 Novel.,· ot' 

Modern Austrian Joseph Roth", 

Literature, 2 [4] ( 1969), pp. 35-37 

Joseph Roth: Briefe 1911- . 77 

- 'מע 108 ,ליעל הרעה 1 ,/939 

.8/9/1927 

ביניהם,היחסיםשליותרקרובניסוחצווייגיזםשנהבאותהיותרמאוחר

ואכן,הפורמלי. ) He(ח"מר"בתואריותראליולפנותשלאלרותוהציע
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"סטפאןכאל:רותאליופונהואילך), 1930בספטמבר 23 "מ(ואילךמעתה
והנה, .) Lieber verehrter Stephan Zweig ( 78והיקר"הנכבדצווייג

רותהתכתובת.קצבגברפחות,הרשמיהנוסחעלהחליטושבובשבוע

אלמכתביםשלושה 1930בספטמבר 22ב·שהחלהשבועבמהלךכתב

התעצמהבהןתקופותכמהעודהיו"תקשורתי",שבועאותולאחרצווייג.
יוני , 1933ונובמברספטמבר , 1933מרסהשניים:ביןהמכתביםחליפת

ולבסוף 1936ומרסינואר , 1935ונובמבראוקטובראוגוסט, , 1934יולי

 . 1937וספטמבראוגוסט

- 496עמ'שם,לצוויג,רות . 79

10/7/1937 . 

חיצוניים,מאורעותאחר.מרכזינושאעלההללוהתקופותמןאחתבכל

לסכםהצורךגםכךרבות,לאיגרותרקעסיפקוהיטלר,שלעלייתוכגון

זהדחוףלצורךעדותהאנושי"."המצבשלהקיומיתהמשמעותאת

שאתהלאלוהיםלסלוחמוכןאינך"אתההבא:בקטעהיתר,ביןמשתקפת,
אדםשבנילהביןמוכןאינךכך.עללולהודותבמקוםהשניםעםמזדקן
וטובים,רעיםשהםלראותסירבתעתהשעדמשוםיותר,'רעים'נעשו

 79הימים".לאחריתנגיעשלאזמןכלכאלהיהיווהםאדם,בני _בקיצור

המכתבים.שלהפתיחהבנוסחינוספתהתפתחותחלה 1932באוקטובר
והסתפקוהמשפחה,ובשםהפרטיבשמםזהאתזהלכנותחדלוהשניים

ההתקרבותלצד ; ) Lieber teurer Freund (ואהוב"יקר"ידידבנוסח

שניביןהמורכבותהרגשיותלבעיותעדויותבאיגרותהתרבוהחיצונית,

אתלבטאלרותשאפשרההיאהאינטימיותדווקאושמאהאישים.
החלוהואלצווייג,שלוהנסתרתהשנאהואתהדו·משמעייםהרגשות

יותר,תוקפנינעשהשרותככלומנג,דאותו.שהאכילההידאתלנשוך
שהחלהההתכתבות,ומתגוננות.אפולוגטיותצווייגשלתגובותיוהפכו

אפואהגיעהזה,אתזההמכבדיםסופריםשניביןפורמליחברתיכקשר
חריפה.להתנגשות

.13/7/1938 - 'מע 522 ,םש .80 

 . 1938סוף- 525עמ'שם, . 81

 , 1938משנתצווייגאלרותשלהאחרוניםממכתביובאחדלמשל,כ,ך

בינינושישררומכדירביםבינינו"הקשריםונטוש:פגועכאדםנשמעהוא

האחרונההמילה soמתמדת".אילמתתוכחהרקהיאשתיקתיוזדון.אדישות

חטאלאשמעולםחטאעלבהתנצלוצווייג.שלהייתהזהבדו·שיח

לונוטררותכיבתחושההמתבטאיםמצפון,ייסוריחושףהואביודעין

פעמיםארבעאושלושאליךכתבתיהיקר,רות"יוסףטינה:מהמשום

רשאיאניהשנים,רבתידידותנולאורכיסבורואניבתשובה;שתזנביבלי

הלא·מקווהואניהעקשנית,שתיקתךפשראתלילהסבירממךלבקש

חדלוהםגדולה.שתיקההשנייםעלירדהזהמכתבאחרי sמרושעת".י

לגורלם.בודדיםעמדווהםנפגשולאשובעלילותיהםלזה,זהלכתוב

השתלטוממנוחזקיםכוחותקצו.אלנסחףלאלכוהול,שהתמכררות,

שבקהואאירופה.יהדותשלסופהאתשהקדיםלסופו,אותוודחפועליו
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עמדלאהואגם-לצווייגאשד . 27 / 5 / 1939ב"נפריסחילכלחיים

התרבותיתמנחלתוהעקירהעםלהתמודדהצליחלאהואהזמן.במבחן

בפטדופ 1942בשנתוהתאבדהורגל,לההאיזילית·בודגניתהסביבהומן

שדותכפיאו,טרגיקץאפואהקיץהדמויותשתיעלשבברזיל.וליס

להחרי,דוזולהסמליתאיומה,בצודה[בהם]דחק"הגודלזאת:ניסח

 82מטופש".רומניםכותבלחקותהואמבקשכאילו
 . 26/3/1936- 460עמ'שם, . 82

-,-
~ 
3 
ןיב

ו-

הממלאצפוי,הבלתיהשלישיכשותףנהגנוזומכתביםחליפתבקריאת

בספרותהנמען)(הקוראהצפויהשותףשנוהגכזדןקישוריםויוצרפערים

הקוראשלבמודעותומלכתחילה,אולי,מותנית,הקריאה"טהורה".בדיונית

המצבדרכה.לפיהתאבדהמהןאחתשכלהדמויות,שתישללגודלן
וחסך·חסד·מוצאקיומילמצבהפןלתוכונקלעושהשנייםההיסטורי

לפילתוכונקלעושחייוהסתוםהמבוימןנמלטמהםאחזוכלתקווה,
הבלתיהנמעןשלשקריאתולהניח,מקוםוישהגואל.המוותאל"סגנונו"

העבדמןלחלקהופךהואשגםבהווה,עצמושלובמצבומותנהצפוי

והדחוק.הקרוב

ירושליםהעברית,האוניברסיטה
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שוורץיגאל

בעבריתיםטי 1111הפוםט·מוהמוןהארוויןייוויד

"פוסט-ג'יימסון,פררריקהיתר:בין . 1

שלהתרבותיההיגיוןאומודרניזם,

עריתרגמההמאוחר",הקפיטליזם

עמ' ,) 1990 ( 10קו,גינצבורג-הירש,

המצבליוטר,פרנסואז'אן ; 119-101

אשגבריאלתרגמוהפוסט-מוררני,

המאוחר,הקיבוץאזולאי,ואריאלה

הברמאס,יורגן ; 1999תל-אביב

מסותהפוסט-לאומית:הקונסטלציה

גוטשלק,יעקבתרגםפוליטיות,

פייר ; 2001תל-אביבהמאוחר,הקיבוץ

נריתרגמההטלוויזיה,עלברווייה,

 ; 1999תל-אביבבבל,גבריאל-סבביה,

מורתרגמהאמריקה,בורריאר,ז'אן

 . 2000תל-אביבבבל,קרישזון,

פוסט-מוררניזם:גורביץ,רדד . 2

-20ההמאהבסוףוספרותתרבות

 ; 1997תל-אביבדביר,(מהדדע!),

בסיפורתאחרגלבלבן,אברהם

פוסט-עבריתסיפורתהעברית:

 ; 1995ירושליםכתר,מודרניסטית,

בעירןחינוך(עורך),זאבגוראילן

מאגנס,הפוסט-מוררניסטי,השיח

 .ועור ; 1996ירושלים

3 . David Harvey, The Condition 

of Postmodernity: An Enquiry 

into the Origins of Cultural 

Change, Blackwell, Cambridge 

1990 MA & Oxford UK 

הפוסט·מודדניסטית",ה"תופעהשעניינםעברית,המודפסיםהספדיםמדף

סמינליותמסותכמהתודגמוקצרזמןתוךהאחרונות.בשניםהתעשר

בב,דבדבתחום.וביותרוהנחשביםהמוכריםהדעותמהוגיאחדיםשל

שבהםישראליים,חוקריםשלמאמריםוקובציספריםכמהאודדאו

פוסט·פריזמותדדךהישראליתוהתרבותיתהחברתיתהמציאותנבחנת

המרכזיבתחוםעבריתהכתובהקודפוסואולם, 2שונות.מודרניסטיות

בכללקוראיםהמזומןהמדהיםלהיצעיחסיתמאו,דצנועעדייןהואהזה
העיקריות.האירופיותמהשפותאחת

 " The Condition ofהאדווי,שלהמאלףמספרוהתרגום
3 " Postmodemity -ה·על-ידישהוגדרIndependent מחמישיםכ"אחד

להעשירנועד- " 1945מאזשפורסמוביותרהחשוביםהעיונייםהספדים

וכךבעברית,בפוסט-מודדניזםהעוסקיםהעיונייםהחיבוריםמדףאת

המתבקשתהשאלהבישראל.הזובתופעההדיוןאתולהעמיקלהרחיב

בנושאחיבוריםמאותקיימיםשהדיהאדווי?דווקאלמהכמדומה,היא,
לפחות-יותרונחשביםמפורסמיםחוקריםשלהגותםפדיחלקםהזה,

הספרות?בלימודיובפרטהדוחבמדעיהח"ןמיודעירביםשלבעיניהם

שהואכיווןהאדווי,דווקאבשאלה.גלומההזולשאלההתשובותאחת
עםשהיכרותמשוםבאלה,אלהקשוריםוהדבריםוכן,מספיק,ידועלא

המקובללשיחומרעננתשונהחדשה,פרספקטיבהלהעניקיכולהעבודתו
שלהספסליםוחובשיהמודיםמרביתבקרבהפוסט-מודדניזםבסוגיית

שלנו.ובמכללותבאוניברסיטאותלספרותהמחלקות

שתודגמוהפוסט-מודדניזםבסוגייתהעיונייםהחיבוריםמרביתאסביר:

הפילוסופית,הפרספקטיבהשלשלטונהבסימןעומדיםלעבריתכהעד
אופילוסופייםחיבורים-במערבהרווחתהמגמהזובכך.תמהואין

בסוגיותהנוגעות ) asides (צדהעדותבתוספתלמחצהפילוסופיים

בנוףבולטחריגהואהאדווישלספדוופוליטיות.כלכליותחברתיות,
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ליבו,ונטייתהאקדמיתהכשרתועל·פישהוא,אדםשלחיבורזהוהזה.
ומדעיהסביבהמדעיבתחוםמובהקחוקר-גאוגרףאלאפילוסוףלא

מרביתכמושלאמגלה,הואאיכותניכגאורףובמיוחדכגאוגרף,החברה.

הארווי,הממשי".ב"עולםעמוקענייןהפוסט·מודרניסטי,לשיחעמיתיו
מאשרפחותהרבההפוסט·מודרניסטיתבתאוריהמעונייןלציין,צריך

גרים,חיים,אנשיםשבוהעולםהמעשה";"עולםלביןשבינהבקשרים
דבריו,שלהקריאהבמהלךלהיווכחשנקלכפיאמנם,ומבלים.עובדים

רובמקשיב-פוסט·מודרניסטיםתאורטיקניםעם"לשוחח"מרבההוא

ואחר·כךובבהירות,בנאמנותהקוראבפניאותםמציגלטיעוניהם,קשב

הפתיחהשלברקמבחינתו,זהו,ברם,תאורטיים.בטיעוניםגםעליהםמגיב

שלה.ה"ליבה"ולאהשיחהשל

::.. 
 .... ::ו<:
3 
,
 ..ב

הפוסמודרניסטיותהגישותנציגיעםהארווישלהדיבורשלה"ליבה"
בוחןשבההזירהזוהתקשרי"."המבחןלכנותושאפשרבמהמתמקדת

מעמדהכמו·אובייקטיבי,באורחתחילההציגשאותןהגישות,אתהארווי

תקפותן,היאשלההמידהשאמתעמדההערכתית·שיפוטית.אחרת:

תיאורייםכמודליםהפוסט·מודרניסטיותהגישותשלישימותןכלומר,

ממשיות!אקו·תרבותיות""גומחותשלופרשניים

שלווההערותהתיאוריהחלק-הארווישלבדיוןהחלקיםשניבין

בספר,מתקיימת-מזהההערכתי·שיפוטיוהחלקמזה,התאורטיבמישור

בחטיבהגםכךגרפי.ביטויגםתדיר,לה,שישרשויות,הפרדתכלל,בדרך
התופעהבתיאורמתמקדתא)(פרקהראשונההיחידהלתרגם;שבחרנו

המאפייניםבבחינתמתמקדתב)(פרקהשנייהוהיחידההפוסט·מודרנית,

הטבעית"."בסביבתםובהערכתםהראשונהביחידהש"נצפו"

החדשההאנושיתהגאוגרפיהשלהדגלנושא

לנסותכדאיהפוסט·מודרנית,לתופעהביחסהארווישלעמדותיואת

כגאוגרף;המחקרימפעלועםשטחית,גםולוהיכרות,רקעעלולהבין

לעיצובביותרהחשובהלתרומהמעמיתיורביםבעינישנחשבמפעל
העשרים.המאהשלהשנייהבמחציתהדיסיפלינהשלפניה

לימודיבתחוםהתרחשהקודמת,המאהשלהחמישיםשנותבאמצע

הכמותית"."המהפכההמכונהמקיףמתודולוגימהלךבמערבהגאוגרפיה

שהציבהבתחום,אזעדששלטההרגיונאלית""הגאוגרפיהשלמקומהאת
אסכולהמרחבי";כ"מדעהגאוגרפיהתפסהשלה,כמדיוםה"אזור"את

אתהמזוהיםשהיוהחוקריםאשר"עיונית·טהורה",להיותשהתיימרה

אל"מתמטיים·אובייקטיביים".במושגיםהעולםאתולתארלהביןניסו

טיבןפרןהיינריךשלהמודלהיהשלוהתשתית(שנדבךהזההמאמץ
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i: תוךאלמסעהארס:שלהגאוגרפיהעל

 16וביקורת,תיאוריההריסיפלינה",

הסקירה . 222-213עמ' ,) 2000 (

עלברובה,מבוססת,שליהמברקית

פורטוגלי.שלסקירתו

6 . David Harvey, Explanation in 

, Geography, Edward Arnold 

1969 London 

7 . cial Justice ,גDavid Harvey, S 

, and the City, Edward Arnold 

1973 London 

 . 217עמ'לעיל, 5הערהפורטוגלי, . 8

9 . Eduard Relph, Plac·e and 

1976 Placelessness, Pion, London 

) 4(Thtinen , שלהכלליתהמערכותתיאורייתהשישיםבשנותהצטרפה

בסקירתופורטוגלייובלכותבאחד","ולרגע ,) Bertalanffy (ברטלנפי

חברתית·מרחבית,כתאוריהשהגאוגרפיה,נדמה"היהוהבהירה,התמציתית

 sואזור".עירשלכתאוריה-המדעיםביןכבודשלמעמדלעצמהמבססת

 , Explanation in Geographyוספרוהזאת,למהפכהשותףהיההארווי
 , 1969ב"אורשראה

הגאוגרפיהבתחוםביותרהממצהלטקסטהיה 6
-חדשהגישהפיתוחעלשקדהואבעת,בהואולם,הכמותית-מרחבית.

 Social Justice andספרואורראהן 973ב·ואכן,האיכותית.הגישה
1,the City כולההגאוגרפיהאתעמוש"סחףעליומעידשפורטוגלי
אתשהולידהזו-שנהעשריםבתוךשנייהפרדיגמטיתלמהפכה

הגאוגרפיהואתהסטרוקטורליסטית·מרקסיסטית,הסביבתיתהגאוגרפיה

 8והאי·מקום".המקוםשלההומניסטית

"מקוםבספרודלף.אדוארדהואההומניסטיתהגאוגרפיהשלמובהקנציג

אינושהמרחבטוען,הוא ) Place and Placelessness 9 (ואי·מקום"

לכבושדרךגםהיאאותולתארהמנסהדרךושכלניטרלי,נתוניםמאגר
בעלמסוים,אנושימרחב-"מקום"מושגים:שניביןמבחיןדלףאותו.

שלתוצרשהואמובנהמרחב-מקום"ו"איייחודיים,מאפיינים

כלכלייםצרכיםעל·ידיהמוכתבותלשוניות,ו/אותכנוניותמניפולציות
באורחתדירמתעלמיםבאמצעותןהפועליםאלהואשראידאולוגיים,ו/או
מחייב,זהענייניםמצבו oה"מקום".שלהייחודייםמהמאפייניםבוטה

הפעריםאתולסמןלחזורההומניסטיים","הגאוגרפיםועמיתיו,דלףלדעת
העריםמתכנניאצלמודעותליצורל"אי·מקום",ה"מקום"בין

לשינוי.להביאזוובדרך-והארכיטקטים

המתודולוגיתברמהדומות,טענות 10

 Lennard J .(דייריםלנרוהעלו

Davis ( בספרו:,. Resi,·ting Novel 

, gy and Fiction, Methuen ,גIdeol 

1987 New York and London 

שונים,פוסט·קולוניאליסטיםוחוקרים

במחציתפעלשעמםהצעיריםמעמיתיוכמהובעינירווי'האבעיניהאדם'"'הנדסתשוודץ.יגאלגם:וראו
היא,(שאףההומניסטיתהגאוגרפיהנתפסההשבעים,שנותשלהשנייההעבריתבתרבותהמרחבועיצוב

כתמימההעשור)באותוחוללשהארוויהאיכותיתהמהפכהתוצרכאמור, . 24-9עמ' ,) 2000 (אמכאן,החדשה",

ארכיטקטשלבכוונותיוטמונהאינההבעיהלדעתם,כמזיקה.ואפילו

שכונותאתהמייצרהקפיטליסטיתהחברהבמבנהאלאאחר,אוזה

הפוזיטיביסטית·כמותית,הגאוגרפיהואתהיוקרה,רובעילצדהמצוקה

הגאוגרפיםהקפיטליסטי.מהמערךאינטגרטיביחלקהיאשאף
התקופהמאותהועמיתיוהארווילדעתמסבים,בתמימותםההומניסטים

האדםמבנישמסתירההכוזבתהתודעהבעיצוב"משתתפיםהםשכןנזק,

וגםמשמיים,אינםוהעושרשהעוניהעובדהאת-האמיתימצבםאת

אדם,ידימעשהאלאוהחברה,האזורהעיר,הטבע,חוקישלתוצראינם
אתובכללםהמשאבים,אתשוויונילאבאופןמחלקהיומיוםשבשגרת

 11המרחב". . 219עמ'לעיל, 5הערהפורטוגלי, . 11

השנים,באותןלדרךושותפיוהארווישקדושעליוהאלטרנטיבי,המודל
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"כתאוריההמרקסיזםשלמחדשניסוחעלפורטוגלי,שצייןכפיהתבסס,

מושגים-והאזורהכפרהעיר,גםכמווהסביבה,המקוםשהמרחב,

התעלםההיסטוריה,בקסםאחוז'שהיהן 9ה·המאהכבןעצמו,שמרקס

כוחותביןהמתחאין"הראההארוויממנה".אינטגרליחלקהם-מהם
מןהקפיטליסטיבמרחבהטמוניםוהמונופולהלוקליזציההאגלומרציה,

האחר,הצדמןהמרחבית,והתחרותההפשטההביזור,וכוחותהאח,דהצד

 .)םש(האנושית-חברתית"ההכרה'ול'עיורההון'ל'עיורמביאים

:::.: 
"" r-
§ 
;= 
 ...ב

מודרניסטיותבעינייםפוםט·מודרניזסוהקוץ:האריה

בגאוגרפיההארוויפיתחשאותוהסטרוקטורליסטי-מרקסיסטיהמודל
כתשתיתכן)עלמצהיראינושהארווי(למרותגםמשמששלו,האיכותית

מיתרונותיוכמהנגזריםזומעובדהשלפנינו.הטקסטשלההגותית
חיסרוןבאלה,אלהתלוייםוהדבריםגם,אןהמאמר,שלהבולטים

עליו.להצביעמבקששאנימשמעותי,

אםהמאופיינת,-הארוויכאןפועלשבמסגרתהההגותיתהמסורת

"אותהבמסגרתהתהליכים"את"לתפוסביכולתהוא,בניסוחולהשתמש

 . 167עמ'כאן,הארווי, . 12התופעהאתולשפוטלהעריךלתאר,לומאפשרת- 12תאוריית·על"

רב·פרספקטיביתאחתובעונהבעתשהיאמעמדההפוסט·מודרנית

ועוד)תרבותית-אמנותיתסוציו·כלכלית,פוליטית,(היסטורית,
וברורה.עקביתמתואמת,לכידה,כלומרוקוהרנטית;

ארסנללהארווימספקתגםהסטרוקטורליסטית-מרקסיסטיתהמסורת

שבהההיסטורית·דיאלקטיתבתבניתהחלותיאור.ניתוחכלישלגדול
נגדוכתגובתהמודרניזםלאחרשבאהכתופעההפוסט·מודרניזםמוצב

קבוצההמכילהרשימהבסיסעלהתופעותשתיביןההשוואהזרןלו,
 , ) 144עמ' ,כאן , Hassanשל(הרשימהבינאריותאופוזיציותשלגדולה

וטקסטיםחברתייםאירועיםשלהניתוחובפרקטיקותבהיגיוןוכלה

פרדיגמטיים".מבחןכ"מקריהמשמשיםאמנותיים,

מושכלשימושלו,שנספחהארסנלובכלשלו,האב"ב"מודלעושההארווי

עמדותשללניסוחבאשרכןובהירה.שיטתיתהרצאהשתוצאתוומרשים,

המרכזיותהמגמותומיוןלסימוןבאשרוכןהפוסט·מודרניזםשלהתשתית

ידיעתי,למיטבזהו,הפוסט·מודרניסטית.התופעהשלהיסודומושגי

אתלתארהניסיוןשעניינוהקורפוסבכלביותרוהבהירהשיטתיהטקסט

שלבן·בנובבחינתיותר,הרבהוקריאברורוהואכאן,הנידונההתופעה

עצמם.הפוסט·מודרניסטייםמהטקסטיםוחומר,קל

להמשיךאם-בדיוקהיאהזההמאמרשלחולשתובה.וקוץאליהברם,

137 



""' ,.., 
,-
-, '"" =י=

""' ,.., 
,-
-,י=
i= 

-כןכלמבריקבאורחמייצגשהארוויחשיבה,מסורתאותהשלבקו
נקודתאחר,בניסוחאו,עוצמתו,כמקורקודםשהצגתימהשלהשניהצד

התבניתיתוהחשיבההמערכתיתהראייה-שלפנינוהטקסטשלארכימדס

כעקבפנומנולוגית),(למשל,שונההתבוננותמזוויתלהיתפס,יכולה-

כמודרניסט.הפוסט·מודרניתהתופעהאתבוחןהארוויאבהיר:שלו.אכילס

מנסההואראשית-עובדהלמופת.וליברליהגוןמודרניסטהואאמנם,

יכולתו,ככלאובייקטיבי,באורחלדיוןמעמידשהואהתופעהאתלתאר
העולםבמסגרתכן,עליתראותה.ושופטמעריךהואאחר·כןורק

רחבים,אי·מוגדרותשולימשאירהואמאמין,הואשבו(המודרניסטי)

הפוסט·מודרנית.התופעהאתהיתר,ביןממקם,הואובהם

שלההגותיתהמסורתעל·פישוב,-מראשלהניחשאפשרכפיואולם'
ביןהמוצהרתההפרדההמשמעות.אתמכתיבהמבנה-עצמוהארווי

המערךוברורה.חדהאינהוהשיפוטההערכהשלבלביןהתיאורשלב

ההערכותמשללקטןלאחלקמכתיבהדיון,בתחילתשנקבעהתיאורי

לענייןמופתדוגמתשלו.הסופיבשלבהנגזרותהשיפוטיותוהמסקנות

הארוויפותחשאתהל"מודרניות",נוזליושלההגדרהכמדומני,היא,הזה

שכותרתופרקההקדמה),פרק(לאחרהספרשלהראשוןבפרקהדיוןאת

 : Modernity and Modernismהיא

Charles Baudelaire, "The . 13 

Painter of Modern Life", The 

Painter rif M()dern Life and ()fher 

E.i.iay.i, translated and edited 

Jonathan Mayne, London 1964, 

pp. 1-40 

'מע 10. ,ליעל הרעה 3 ,יווראה .14 

"Modernity, wrote Baudelaire in his seminal essay 'The 

painter of modern life' (published in 186313
) is the 

transient, the fleeting, the contingent; it is the one half of 

art, the other being the eternal and the immutable". 14 

נשארה,עזמיהיתר:ניןוראו, . 15

נשארהעזמי ,"נאורותמהי"ונכן

שלאפרוייקט-הנאורות(עורך),

תל·אנינהמאוחר,הקיבוץנשלם?,

 Lionel Trilling , ; 25-7עמ' , 1997

Beyond Culture: Essays in 

Literature and Learning, Vicking 

Books, New York 1965; Shmuel 

N. Eisenstadt, "Heterodoxies and 

," Dynamics of Civilizations 

Proceeding of the American 

2 128 , Philosophical Society 

28-35 . 1984), pp ( 

 . 166עמ'כאן,הארווי, . 16

ככלולדעתי,רב,שללכמוצאנוזליושלההגדרהאתמאמץהארווי

זהו,אכן,צודק.הואובמודרניזם,במודרניותלדיוןנוגעשהדבר
וכברהמודרנית,התופעהשלהיסודיהמתחומגוונות,רבותבדיספוזיציות

משתמשהארוויכאשרנוצרתהבעיהו sשונים.וחוקריםהוגיםכןעלעמדו

לסימוןגםמידהכאמתנוזליושלההשראהומעוררתהמאתגרתבהגדרה

מכן,וחמורוגם,הרעיונות,שלבהיסטוריההפוסט·מודרניזםשלמקומו

מקיפה:ותרבותיתחברתיתכתופעהשלוערכילשיפוט

הבדלמאשרהמשכיותיותרהרבהישכיהיאמסקנתיכן,"כמו

הקרויההתנועהלביןהמודרניזםשלהמקיפהההיסטוריהבין

כמשברהאחרונהאתלראותיותרנבוןלינראהפוסט-מודרניזם.

הארעיהפרגמנטרי,אתמדגישאשרמשברהראשונה,בתוךייחודי

כחלקלנתחמפליאשמרקס(מהבודלירשלשבנוסחהוהכאוטי

עמוקהספקנותהבעתתוךהקפיטליסטי),הייצורמאופןאינטגרלי

ולהביעלייצגלתפוס,ישכיצדלומרהמתיימרשהואמרשםבכל

והקבוע"."הנצחיאת
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הואכאשרהארווישלהפטרוניתלרטוריקהבפירוטלהתייחסרוצהאיני
זומולזוהגזולותהחברתיות·תרבותיותהתופעותשתיאתמציג

פוסט·הקרויה"התנועהמולהמודרניזם"שלהמקיפה("ההיסטוריה

שהואהכלל·לא·הכרחי,אבלהכמו·לוגי·ממילאילקשרלאוגםמודרניזם"),

השתלשלותקשרילביןואחרונה)(ראשונהבזמןעקיבהיחסיביןיוצר

הלשונייםהביטוייםרקהםאלההתופעות.שתיביןלכאורה,הקיימים,

להביןהניסיוןוהיא:שלפנינו,בחיבורהמרכזיתהבעיהשלה"טכניים"

עצמו,שהארווימהבאמצעותייחודיים,מאפייניםבעלתתרבותיתתופעה

אחרת.תרבותיתתופעהשלהייחודיכמאפייןמתייגברזליו,בעקבות

ברורה,עולםמתפיסתהנגזרתהזאת,הביקורתיתהפרקטיקהמזה,למעלה
המודרני.מהמכלוללחלקהארווימתבונןשבהאחרתתופעהכלהופכת

מעמ,דשווי(שהםהבוזלרייםבמאזנייםנתפסתוהיאמזלה,איתרעואם

והחולף""הארעיצדהנחות",ב"צזלכאורה),רקניגודים,זוגכלכמו
שלהצדהגבוה",ב"צזולאהחומר"),"צדגםמה,משוםתמי,ד(שהוא

זה,מזלבישבמקרה-הרוח")"צדכמובן,(שהוא,ו"הקבוע""הנצחי"

אינסטרומנטלי.ערךרקלהלהיותשיכולכתופעהמוגדרתלהיותעליהנגזר
היציבותהתקפות,שללבחינתהבקרהכמערכתרקלשמשיכולההיא

תמה,איןהמודרנית.התופעהשל(לנצח?)והקיימיםהעומדיםוהערכים

לשבחלנכוןמוצאשהארוויהמודרניתהתופעהשלשה"תוצרים"איפה,
ושיקוףוכר',הגזעיםהמינים,ביןלהבדליםהרגישותשיפורהיתר:ביןהם,
בערוצימתגליםהםשבהםבאופניםזכאנייםממסדיםשלהפעולהדרכי

שונים.חברתייםמגזריםשלתקשורת

לתרגםזאתבכלבחרנוכן,אםמזוע,ולשאוללשובהמקוםכמדומה,זהו,

התופעהאתהצגתוזרךעלביקורתעולהמדבריישהריהארווי,אתדווקא

הסיבותכלעקבבושבחרנולציין,מבקשאניובכן,הפוסט·מוזרנית.

המוכרתהראיהזוויתהמרשים,היזעהשיטתיות,(הבהירות,מניתישכבר

זה,ובהקשרגם,בובחרנואבל,הסביבה").מ"מזעיחוקרשלפחות

העיוורים"ה"כתמיםשלמרותעליולומרשאפשרמשוםודווקא,בעיקר

לאשחלקםנהגתה,שבההתקופהסימנילמרותבמשנתו,שניכרים

ולמרותלטלוויזיה),מעניקשהואמעמז·העל(למשל,לתקופתנורלוונטיים

במוזלזניחה,לאבמידהתלויות,שלוהאובייקטיבית""הבחינהשתוצאות

נער,ךבוהטקסטזהואלה,כללמרות-מראשכאןשנקבעהרעיוני

מודרניסטשלביותרוהמשכנעההוגן ) fight ·ה(ה"קרב"ידיעתנו,למיטב
הפוסט·מוזרנית.התופעהנגדמושבע

::.: 
 =יי::
r" 
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בנגבבן-גוריוןאוניברסיטת
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תך-נהתנ'ררמרהתרלכר'רלא

למצואניסתהרשא ,חמתיתמל

נהכהמרמהיר'ם.םיולזי'ייפתרונות

יהארווןןייןןי

ישעמולמושג "מודרניזם-פוסט"ההפןםיהאחרונםיהעשוריבשנ

כיעד ,מנוגדיםכהפוליטייםוכוחותעמדותשלקרבולשדה ,להתגושש

הקפיטליסטיתהחברהשלתרבותה" .ממנולהתעלםעודתןינלא

מבנה'בתימשמעותתמורהעברה" , PRECIS 6יעורכזויהכר ,"המתקדמת

שליותרהזהירההתבטאותועםעתהנסכיםרובנוכיסבורני 2 .'"הרגש

 :זהבנושא Jהויסנסאנדריאס

מירסופקסעכנה,פבאוהאחרונהקהעכצוןשראבמבטנראהשמה"

תיתרבותהיצמורפמטרנסקלחהשמעלהואי'קנירגןפוכמ

אהרנשתועודמביונשי ,תיורבמעהבחברותתויטיבאתשתרחמה

תלעלפחותביותר,ותואההולםהואי'-מודרנטפוס'חונהמיכ

 ,וזהמציטרנספורשלומקהעועלהעטבלעלהתווכחתןינ .עתה

-ינושילחשיימדברןביויכהצרויניא .הציטרנספורמאכןהיוזלבא

לכ ;םלייוהכלכםייהחברתם,ייהתרבותםיבסדרגורףמהיגפרד

ןלעיתינראתמורההלחאבל .תממוגזרושיבפאיהזוןעימטענה

ו,ותנרבבתובשחרמגזשלחשיהורותצובתקותטירקפב ,ותערמוב

נותעוטותיווחת,הנחולשתיודרנמפוסט-דנתמעןיבןיבחמראש

 ."הקודמתהתקופהלשזוביןל

והמעברהמודרניזםשלהסמליסופו ,למשל ,טקטורהיהארכבתחום

ו sב-אחר-הצהריים 3 : 32הוא 4נקס'גצ'ארלסעל-פילפוסט-מודרניזם

לואיסבסנטהדיורפרויקט Pruitt-Igoe,5ה-הופלבוהרגע , 1972ולייב

 ,)דהייקורבוזלהשל 6המודרניים"המגוריםמכונת"לפרסיםעטורת(גרסה

הנמוכהההכנסהבעליעבורלמגוריםהיראויבלתסביבההיותובשל

ושארהייקורבוזלה CIAM,8שלהםיונותירע ,מכןלאחר .אותושאכלסו

ותיאפשרושללהסתערותןדרךותריוותריפינוי"ליהעזםיהמודרנ"ימבשר

המשפיעבספרםשהוצגוהןימבינאלהבייחוד ,הבמהקדמתעלמגוונות

מלאסללמוד" ,אייזנוורכןירטטבדאוןסקוטדניס 9 ,ונטורירובוטשל

 .)-1972בהואגם(שפורסם "וגאס
מטרת ,הכותרתמןללמודתןישנכפי 10

ממחקרותריללמודצריכיםשארכיטקטיםכןעללעמודתהייהזהפרס
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סרטוניושלבריםהפרשלאלה(כגוןוהמקומייםהפופולרייםהמרחבים

 .ויבשיםתאורטייםמופשטים,אידאליםאחרהרדיפהמןמאשרהפרסומת)

מגדליהאדם.למעןולאאנשיםלמעןלבנותהכותבים,טענוהזמן,הגיע

מרחבכללכבושאמוריםשהיוהפלדה,ולוחותהבטוןגושיהזכוכית,

כפשע,קישוטכלבהוקיעםמונטריאול,עדומריוטוקיוועדמפריזעירוני

בהדרגהפינוכקיטש,רומנטיסיזםכלכסנטימנטליות,אינדיבידואליזםכל

ימי-ביניימיותכיכרותשללחיקוייםמקושטים,רבי-קומותלבנייניהדרךאת

מקומי,בסגנוןאושטנץעל-פימעוצביםלשיכוניםדייגים,כפריושל

מכלמשוקמיםולמרחביםמשופצים,סחורותולמחסניחרושתלבתי

שאיפה .יותר"ו;נספקת"אורבניתסביבהלייצרבמטרהזאתכלהסוגים,

נגדבמרץיצאיצ'ארלסיהנסיךאפילוכיעדפופולרית,כההפכהזו

אשרהנדל"ניהחורבןונגדהמלחמהלאחרהאורבניהשיקוםשגיאות

הלופטוופהמתקפותמאשריותרלונדון,שללהריסתהלטענתו,גרמו,

השנייה.העולםבמלחמתהגרמני)האוויר(חיל

דוגלאסשלהמשפיעמאמרודומה.בהתפתחותלהבחיןנוכלהתכנוןבחוגי

של 1973בגיליוןהופיע 12גדול",מידהבקנהתכנוןלדגמי"רקוויאםלי,

שהיומהשלגוויעתםאתנכונהוחזהלמתכננים,האמריקניהמכוןירחון

המטרופוליןאזוריעבורלפתחהשישיםבשנותעקריםמאמציםבעיניו

בכלתוכננומהם(רביםגדולמידהובקנהאחידיםמקיפים,תכנוןדגמי

זמןהממוחשבת).המתמטיתהדגמיםיצירתלהעניקשיכולהההקפדה

המתכנניםאתכ"מיינסטרים" 13טיימסהניר-יורקהגדירמכן,לאחרקצר

אלימהבמתקפהפתחואשר ,)י 4ג'ייקובסמג'ייו(שהושפעוהרדיקליים

השישים.בשנותהמודרניסטיהעירוניהתכנוןשלהלבחסריחטאיועל

ו"אורגניות""פלורליסטיות"אסטרטגיותלחפשהיאהנורמהיכיום
נבדליםועירוביםמרחביםשלכ"קולאז"העירוניהפיתוחאתהתופסות

החלוקהעלהמבוססותגרנדיוזיותתכניותוליצורלנסותבמקוםמזה,זה

 ,המרכזיהנושאהיאהקולאז"עיר"כעתשונות.לפעילויותהפונקציונלית

חידוש"במקום ,"עירוניתהחייאה"היאהמתכנניםבמילוןהמפתחומילת

 15בורנםדניאלכתבקטנות",תכניותשוםתעשו"אלהמושמץ.עירוני"

התשעהמאהבסוףהמודרניסטיתהתכנוןאופורייתשלהראשוןבגל

ביתרלהגיב 16רוסיאלדוכמופוסט-מודרניסטעכשיויכולולכךעשרה,

דבריםאלבפירושבא~מנותי?לשאוףיכולתי ,כןאםמה,"אלצניעות:

הדבריםשלהגשמתםאפשרותאתמונעתשההיסטוריהמשראיתיקטנים,
 17הגדולים".

הפוסט-הרומןתחומים.שלרחבבמגווןזהמסוגבתמורותלהבחיןניתן

מדומיננטהבתמורהמתאפיין 18מקהייל,בראייוטועןמודרני,

מןלמעברבכךכוונתואונטולוגית.לדומיננטהאפיסטמולוגית

יותררבההשפעהבעללהיותלמודרניסטאפשרהאשרהפרספקטיבה

שלהבלטתןאלייחודית,זאתועםמורכבת,מציאותשלמשמעותהעל

 "במרסהוקםזהמסוגהראשון

זהומלחמה.לפל'ט'דו'וע-1952נ

כע'רלתפקדשנועדחשוףטוןב ("כב

האב-את'צרולמעשה , Jאנפ'-זע'רנ

ומצוארשאם'נ 1כש'הלמגרד'ט'פוס

העולםמלחמתלאחרלםהעונרחב'

 .ראלשנ'גםכמוהשנ"ה,

 Charles-Edouardשל'רכ'נר . 7

1966 - 1887) Jeanneret (, אב' 

והרמותהמודרנ'תהאדר'כלות

ועלםנע'צועלותרנ'המשפ'עה

 . 'המודר(ננ'זםורהאחוק'שלנ'סרחם

8 . Congres lntern at iona l 

d'Arch itec ture Moderne , 

 ,אדר'כל'םשלאוונגרד'תותנגהתאר

במטרה 1928שנתבוו'ץשננוסדהש

הנ'נלאומ'המודרנ'זםאתלקדם

 .-1960נוהתפרקה'כלות,נאדר

שלהחר'ףכמקטדגהנודעטור'נו . 9

אתתקףשוכמ' ,המודרנ'תותהאדר'כל

וקראהפשוטהנ'נלאומ'הסגנון

ב-ורסת'רה'טקטונ'ת,ארכרכנותלמו

ס'סנהאתמספק'םכתנ'ימשמעות.

הפוסט-מודרנ'תלאדר'כלותד'רהוט

ואמרתוחדמ'נ'רועה .ר'תולפוהפ

" less is a bore " , כתגובתעבטאותה

מ'סשל " less isז nore "לאמדהנגד

להלן). 22הערהראו(דוההדריז

10 . Bro,vn -זR. Venturi, D. Scot 

d S. Izenour. Lea1·11i11gj,·0111 u1s וזa 

1972 nbridge, Mass זVega,·, Ca 

1 t . 1ק'נמאנהתפרסםאדלס'צהנס'ך 

החלנגל'הנאהמודרנ'תדר'כלותנא

הוא ,למעשההשמונ'ם.שנותנ

הפוסט-חש'השלםש"הרא 1ממעצנ'

נ'תזהאנגל'ת.אדר'כלותנ 'מודדנ'סט

למסורתזבלה'ותוזאתלקשור

'ותשוטהק'אתט'פחהרשאהאצולה,

האנגל'ת,'טקטורהנארכוהה'דור

לאסתט'קהוחםברםד'המנוג

המודרנ'סט'ת.

12 . -for large וD. Lee. "Req uien 

/ nodels", Jo111·11a זscale planning 

e A111eric·a11 /11s1i1111e of זl ו/ r1 

163- 178 . P/111111ers, 39 ( 1973), pp 

/es, 13/6נ 1976 .t ווזNew- York Ti 

~ 
i'--
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קרוןעאתתקפהאשר ,) 1916- (

להושל CIAMשל ) Zoning (האיז~ר

יעהפמשאמריקניתתאורטיקנית . 14 ~
 ב!!
,=: 
;= 
F 
Ei 

ריהעעקרוןהערים.אתלמעשה

בערבובלדעתה,ים,טמונוחיוניותה

נהקב ,השונותהפונקציותבשילובו

האזוריםיצירתכיהנטעכקודבוזייה,

 ::וי::

הרסהפונקציונליותמטעמיבעיר ;;
 ~ =cכ
i== 
r:
 .,..ם

 .הגיווןרותשבאפוהאנושיהמידה

אמריקניעריםןבנומתאדריכל . 15

) 19 12- אסכולתרתבמא .) 1846

עםהמזוההלות,באדריכשיקאגר

אתהרשאפשמזוין,טרןבנייהבנה

לבורגם .השחקיםיורדגשלהקמתם

םיזהאורגנעלברעתמפעהשההייתה

המאהשלהראשונהבמחציתידרנהמו

העשרים.

פוסט-מודרניסטיטלקיאאדריכל . 16

-1997 (משפיעותאורטיקן 193 מן .) 1

-הנא,בתנועההמובילותהדמויות

 .האנטי-מודרניתרציונליסטית

17 . A. Rossi. A1·,·/1i1ec1111·e (llltl 1/,e 

1982 nbridge. Mass וCir_\'. Ca 

18 . 1 ,. B. McHale, P11.1·1111ode1·11i 

1987 Fi,·1io11, Routledge. Lo11don 

19 • J. Borges. 71,e c/11·011i,·/es of 

Dutton. Ne,v 811,ן .1·/().1·- Do11,ect 

1972 York 

20 . 11111s ·eו R. Bernstei11 (ed.). H11b 

1985 11i1_1•. Oxford ·eו/ t רד'ריצ ""'/ 111ס

לפילוסופיהפרופסורהואברנסטיין

קולג.'בהאוורפררד

21 . 9/9/1987 , Bc1/1i11101·e S1111 

זואלזווחדירתןבזוזוהתנגשותןיח,דקיומןלאפשרותהנוגעותשאלות

בדיוןביןהגבולהתמוססמכןכתוצאהבמהותן.שונותמציאויותשל

לעתיםנראות,הפוסט-מודרניסטיותהדמויותבעודבדיוני,מדעלבין

לנהוגעליהןוכיצדנמצאותהןעולםבאיזהבטוחותשאינןכמי ,קרובות

לספרותהפרספקטיבהבעייתאתנצמצםאםגםאליו.ביחס

ניכנס 19 ,בורחסלואיסתורתהשלמדמויותיואחתאומרתהאוטוביוגרפית,

מחר,שלנשכח;אתמול,שלמבולבל;היוםשלהאניאני?"מי :המבוךאל

 .הסיפורכלאתמספריםהשאלהסימניצפוי?"בלתי

עםהמחודשהאמריקניהפרגמטיזםשלהתמזגותו ,הפילוסופיהבשדה

אחריפריזאתששטףוהפוסט-סטרוקטורליסטיהפוסט-מרקסיסטיהגל

מורשתועלההומניזםעל"זעםמכנה 20ברנסטיןשריצ'רדלמהגרםו' 968

המופשטתהחשיבהשלנמרצתהוקעהלכדיהגיעהדברהנאורות".

לאדםאוניברסליתחרותלהעניקשביקשפרויקטמכלעמוקהולסלידה

אפילו ,זובהתכתשותגםוהתבונה.המדעהטכנולוגיה,כוחותבאמצעות

הפוסט-מודרניזם.שללימינועמדהשניפאולוסג'וןהאפיפיורכמואדם

משוםהליברליתהחילוניותאתאוהמרקסיזםאתתוקף"אינוהאפיפיור

המקורבתאולוג ,בטיליונהרוקואומרהעתיד",שלמרוחושהם

כוחאתאיבדוהעשריםהמאהשלש"הפילוסופיםמשוםאלאלאפיפיור,

משברהואתקופתנושלהמוסריהמשברמכבר".זהעברזמנםמשיכתם.

"מןעצמואתלשחררלאדםהתירההיאאמנםהנאורות.במחשבת

אישי",חופשכללוהיהלאבהםהביניים,ימישלהמסורתומןהקהילה

לבסוףשללהאל"ללא"אניעלההשכלהתנועתהצהרת ,זאתעםאן

התבונהנותרההאלוהית,האמתשלשבהיעדרהמשום ,עצמהאת .

והכוחהתאווהאםמוסרית.אורוחניתמטרהשוםלושאיןכאמצעי

מנתעלהתבונהשללאורהנזקקיםאינםאשרהיחידים"הערכיםהם

 21אחרים.לשעבדאמצעילהיעשותאלאלתבונהנותרלאלהתגלות",

האמתאתמחדשלאשרהיאהפוסט-מודרניהתאולוגיהמפעלמטרת

התבונה.כוחותאתלזנוחמבליהאלוהית

ג'וןוהאפיפיורצ'ארלסהנסיךכמו(ומתונות),ידועותכהדמויותכאשר

פוסט·מודרניסטיות,ובארגומנטציהברטוריקהנוקטות ,השניפאולוס

הרגש"ב"מבנההתרחשאשרהשינוישלהיקפולגבילהססמקוםאין

"מבנהשללמהותובנוגעהבלבולרבעדייןזאת,עםהשמונים.בשנות

נדחקהפורקה,עורערה,המודרניסטיתשהרגישותייתכן .החדשהרגש"

מערכותשלומשמעותןלכידותןלגבימועטהוודאותרקישאןונעקפה,

הניסיוןעלמקשהזומעיןוודאותאיזו.רגישותלהחליףשבאוהחשיבה

 .כולםמסכימיםהתרחשותהשעלהתמורה,אתולהסבירלפרשלהערי,ך

 ,למודרניזםרדיקליתעורףהפנייתהפוסט·מודרניזםמייצגלמשל,האם,

"מודרניזםשלמסוימתצורהכנגדהמודרניזם,בתוךמרדפשוטשהואאו

1 lt2 



זררןמיסלוזוויגשלהארכיטקטורהלדוגמה, ,מייצגיםאותו ,עילי"

יהמינימליסטהאקספרסיוניסטיהציורשלהריקיםוהמשטחים 22רוהה

אתלאתרנוכלזה(במקרהסגנוןהואהפוסט·מוזרניזםהאםהמופשט?

וויזיוזיקרוקראותרושמעדיפיםכפיואפילו,ובניטשתבזאזאשורשיו

לבחוןשעלינואוהרביעית),מהמאהאוגוסטינוסשלב"וויזויים" 23קןק,

החמישים,בשנותהחלהאםנבררזה(ובמקרהתקופתירוחכהלךאותו

זה(בכללעלילות·העליסוגלכלהתנגדותוהאם ?השבעים)אוהשישים

והתייחסותוהנאורות)מחשבתתחומיוכל ,פרוידיאניותמרקסיזם,

רבזמןמזהשהושתקו "אחריםול"קולותם"יאחרל"עולמותהממוקדת

שלהם)סטוריותיההעלהקולוניותעמישחורים, ,הומוסקסואלים(נשים,

המודרניזם,שלוביותמסחוררקהואשמאאו ?מהפכניפוטנציאללומקנות

שוקלפתחהאחרוןשלממילאהמפוקפקותשאיפותיושלהיורדוקצ

תחתחותרהואהאםולפיכך, ?"הולך"הכול , laissez-faireשבואקלקטי

אתלייחסעלינווהאם ?בהמשתלבאוהנאו·קונסרבטיבית,קהיהפוליט

שללצמיחתההקפיטליזם,שלורדיקליתמחודשתהבניהלאיזועלייתו

העידןשלהאמנות"אתבולראותואפילו ,"פוסט·תעשייתית"חברה

(כפיהמאוחר"הקפיטליזםשלהתרבותי"ההיגיוןאתאוהאינפלציוני"

 ?מסון)יי'גופרזריקומןיב'רלסצשהציעו

םיבהבדלנתבונןאםאלהשאלותעםלהתמודדלהתחילנוכליכסבורני

איהאבאותםשהציגכפי ,לפוסט·מוזרניזםהמודרניזםביןהסכ.מחיים

אתלחשוףמנתעלסגנוניותאופוזיציותשלסדרהמציבחסן 24חסן.

אומראנילמודרני.כתגובהלהצטיירהפוסט·מוזרניזםעשויבהןהדרכים

מורכביםיחסיםלתארמסוכןשזהחסן)גם(וכךחושבישאנמשום "עשוי"

הרגש""מבנה ,הרגישותשלהאמיתימצבהכאשרפשוטה,ותיכקוטב

 ,בוודאותכמעט ,נעוץ ,הפוסט·מוזרניתגםכמוהמודרניתבתקופההממשי

 ,כןפיעלאףהללו.הסגנונייםהניגודיםביןסינתזהימתימתקבובאופן

פתיחהנקודתלנומעניקה ,בטבלההערוכה ,חסןשלהסכמהכיידומנ

ת.ישימוש

~ 
;:... 

-1969 (גרמנילכרירא . 22 י= ,) 1886
 cי::

 ~מחציתכמוררניתהלותיכהאררותבמא

מאמצע .העשריםהמאהשלנהשוראה

כאמריקה.עיקרכפעלהארבעיםשנות

 less is "המפורסמתאמרתוכנורע

re המינימליסטיעיצובכ , 11חסו

שלוהפלרהיתכהזכוסטרוקטורותכו

 .שלוהשחקיםרירגו

23 . d D. Cook , Tl,e ווA. Kroker a 

/ ost111ode1·11 .r,ce11 e: e,\·c·,·e111e111c1 ןכ

,·\.·( i tl1 e1i י.e1·-{1e 11כןlt111·e c1 11 ll l1y :( 

Palgrave-1nac1nilla11. Ne,v-York 

1986 

1. Hassa n, "The culttlfe of .24 

posdoותוenוi s nו " , Tlieוס)', C11/1111·e 

0111/ Societ_)', 2 [3 J ( 1985), pp. 11 9-

132 

אנתרופולוגיה,כבלשנות,מגווניםכהמתחומיםהשואבתזו,סכמה

חסןרב.וןיעדורשת ,ותאולוגיההמזינהמזעירטוריקה, ,היפילוסופ

אךךן·משמעיות.רעועות,הןעצמןשהדיכוטומיותכךעללהצביעממהר

האפשריים.ההבדליםלגבימעטותלאתובנותמכךלהפיקניתןעדיין

עלטה"י"שללחפשנוטיםאכןהמודרניסטיםהעריםמתכננילמשל,

בעוז ,במכווןסגורה""צורהמעצביםכשהם ,כ"טוטליות"המטרופולין

נשלטכבלתיהאורבניהתהליךאתלראותנוטיםשהפוסט·מוזרניסטים

בסיטואציותלשחקיכוליםוה"מקרה"ה"אנרכיה"שבוכזה ,וככאוטי

לראותנוטיםאכןהמוזרניסטייםהספרותמבקרילחלוטין. "פתוחות"

במסגרתהשליט""הקודפיעלאותןולשפוטז'אנרשלכדוגמאותיצירות

פשוטנראיתהיצירההפוסט·מוזרנישבסגנוןבעוז ,הז'אנר "גבולות"

1 lt :5 



ן:ייך

ו::ב
!כ

"" ;::: 
f: 
6 
~ 

!::! 
ו::כ
 ב!!
s:::: 
;::: 
r-
-124עמ' ,םש . 25 ~ 123 . 
 ~-ו::כ

ניתןשעדייןלו,הייחודייםוה"אידיולקט"ה"רטוריקה"עלכ"טקסט",

שההשוואותייתכןשהוא.סוגמכלאחרטקסטלכללהשוותועקרונית

אינטלקטואליתפרקטיקהשלזירהשאיןכמעטאןקריקטורות,הןחסןשל

להתייחסאנסהלהלןמהן.כמהשלבפעולתןלהבחיןנוכללאבהעכשווית

לה.ראויותשהןהקפדניתהלבבתשומתמהןלכמה

 25לפוסט·מודרניזםמודרניזםביןסכמתייםהבדלים : 1לוח

מודרניזם

סימבוליזם /רומנטיסיזם

סגורה) ,חיבורמילת(שלצורה

תכלית

תכנית

היררכיה

לוגוס /שליטה

מוגמרתעבודה /אמנותפריט

מרחק

סינתזה /טוטליזציה /יצירה

נוכחות

מרכוז

גבול /ז'אנר

סמנטיקה

פרדיגמה

דקדוקי)(שיעבודהיפוטקסיס

מטפורה

ברירה

עומק/שורש

קריאה /אינטרפרטציה

מסומן

(קריאתי)קריאהשל

גדול""סיפור /נרטיב

שליטקוד

סימפטום

טיפוס

פאלי /גניטלי

פרנויה

גורם /מקור

האל-האב

מטפיזיקה

מוגדרות

נשגבות

פוסט·מודרניזם

דאדאיזם /פאראפיזיקה

פתוחה)ברירה,מילת(שלאנטי-צורה

משחק

מקרה

אנרכיה

דממה /כוחותאפיסת

אירוע /מופע /תהליך

השתתפות

אנטיתזה /זה-קונסטרוקציה /אי-יצירה

היעדר

פיזור

אינטרטקסט /טקסט

רטוריקה

סינטגמה

דקדוקי)(חיבורפאראטקסיס

מטונימיה

צירוף

משטח /לרוחבצמיחה

כשל-קריאה /נגד-אינטרפרטציה

מסמן

(כתיבתי)כתיבהשל

קטן""סיפור /אנטי-נרטיב

אידיולקט

תשוקה

מוטציה)(שעברמוטאנט

אנדרוגינוס /פולימורפי

סכיזופרניה

עקבות /הבדל-הבדל

הקודשרוח

אירוניה

מוגדרותאי

אימננטיות
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קבלהבפוסט·מודדניזם:ביותרהמדהימהכתופעהשנדאהבמהאתחיל

אשדוהכאוס,ההמשכיותחוסרהפדגמנטציה, ,הארעיותשלמוחלטת

הפוסט·מודדניזםאבל 26בודליד.שלהמודרניזםממושגמחציתדקהיוו

מעליה,להתעלותמנסהלאהואייחודי.מאודבאופןזולמציאותמגיב

שבה.והקבועים""הנצחייםהגודמיםאתלהגדיראפילואונגדהלפעול

הפדגמנטדייםהשינויבזרמימתפלש,אפילושוחה,הפוסט·מודדניזם

למשל,אותנו,מנחה 27פוקןמישלשיש.מהכלשזהכאילווהכאוטיים

פירוד"ונקודותסמיכותה1:ידבות,ידיעלותשוקותחשיבהפעולה,"לפתח

פניעלזרמיםאחידות,פניעלהבדלוהמכופל,המפורשאתו"להעדיף

קבוע,אינוהיצרניכיה~מינומערכות.פניעלמשתניםהסדריםשלמויות,

עלעצמואתלהצדיקזאתבכלמנסההפוסט·מודדניזםכאשדנייד".אלא

במחשבה,ענףאותואלכדרכו,לפיכ,ךפונה,הואהעבד,עלהסתמכותידי

ואתהמודרנייםשבחייםהעמוקהכאוסאתמבליטאשדבעיקר,ניטשה

שהפוסט·מכךלהביןאין ,אופןבכלהרציונלית.למחשבהכניעותואי

שבתקופהרעיונות,כאשדמודרניזם;שלגרסהבפשטותהואמודרניזם

ולשולטים,לנדודיםאחרתבתקופההופכים ,ונכפפיםחבוייםהיואחת

חשיבותישכן,פיעלאףבמודעות.אמיתיותמהפכותלהתרחשיכולות

הכאוטיוהשינויהרציפותאי ,הארעיותהפדגמנטציה,במצבילהמשכיות

אתייחסבהמשךיח.דגםוהפוסט·מודדניסטיתהמודרניסטיתבמחשבה

בהרחבה.לכך

שלמכלולישחיוביבאופןהארעיותושלהפדגמנטציהשללקבלתם

מוצאיםאנוראשית,חסן.שללאופוזיציותישירותהמתייחסותהשלכות,

דעהכלבמפורשהתוקפיםליוטאדפדנסואהוכז'אןפרקוכמישלהוגים

שבאמצעותןתאוריית-עלאועלילת·עללשון·על,שישנןאפשרכיהגורסת

שלבשמןלנקובאפשריזהאיןהדברים.כלאתלייצגאולקשורניתן

עלילות·אתבגנותםקיימות.בכללהןאםונצחיות,אוניברסליותאמיתות

שפרסואלהכגוןרחבותפרשניות(סכמותוכגורפותכטוטליותהעל

·כוח" nה"שימערכישלהקולותריבויעלעומדיםהם ,פרויד)אומדקס

בפשטותמגדידלמעשה,ליוטאד,(ליוטאד).הלשון""משחקיושל(פוקר)

עלילות·על".כלפיכ"ספקנותהפוסט·מודדניאת

בכתביושפותחוכפיבייחוד-פוקרשללרעיונותיולבלשיםראוי

הפוסט·הטיעוןלאופןפורייהקרקעשהיוומשוםבעיקר-המוקדמים

 28פוקןאךבהם.המרכזיתהתימההםלידעכוחביןהיחסיםמודרניסטי.

המדינה,בתחומי ,דברשלבסופוממוקם,הכוחכילהנחהעודףמפנה

עדהמטלמכוחשלאנליזהש"ננהלמנתעלזהמרעיוןומתנער

היסטוריהישמהםאחדשלכלהמזעריים,המנגנוניםמןהחל 'העלמל

מנגנוניכיצדנדאהוכךמשלו,וטקטיקותטכניקות ,משלונתיבמשלו,

מנוצלים,מיושבים, ,מושקעים-להיותוממשיכים-היוהאלההכוח

מנגנוניםידיעלהלאה,וכןמואדכי·ימיםמגודשים,מהופכים, ,מסובכים

[:: 
~ 

 ::,,;י=

 Cשלורוכלח'אןכמח"חסז'הארו . 26

 nםווךךנמןהםחייהךוצו"וךלנןך

רו:פסכ 'בהשקרפככרזנה ,) 1863 (

 ,ףחולה ,הארע'אה'וררנ'ותמה"

ת,נומאהמןמחצ'תהווהמה'א ;ו'מקח

 'חהנצםוו'המתהאחר'תחצמהתאו

וע".בקהו

27 . T/1 e Fo11ca11/1 ,וM. Foucaul 

,). ow (ed ווre111/e1·, P. Rab i 

se, Har111011dswonl1 וt סH וRandon 

13 . 1984, p 

M. Foucault, Po11•e1·/ .28 

K11011·Je,lge. Ne1v York 1972. p. 
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שלקפדניתבחינהגלובליים".שליטהאופניידיועלכללייםיותרהרבה

ובמצביםבהקשריםבמקומות,הכוחיחסישלבזעיר·אנפיןהפוליטיקה

ביןמתקיימיםאינטימייםיחסיםכילקבועאותומביאהשוניםחברתיים

הפרקטיקותואתהטכניקותאתמקודדותאשר ,)"חיש"(הידעמערכות

מתוחמיםהקשריםבתוךהחברתיותוהבקרההשליטהשללשימושן

ביתהאוניברסיטה,החולים,ביתהמשוגעים,ביתהכלא,בית .ומסוימים

ארגוןבהםלאתריםדוגמאותכולםהםהפסיכיאטר,שלחדרוהספר,

אסטרטגיהמכלומנותקעצמאיבאופןוהתגבשהלךכוחשלומועטמפוזר

אינואלהמאתריםאחדבכלשמתרחשמהמעמדית.שליטהשלשיטתית

 ,אכןחובקת·כול.כלליתתאוריהאיזואלפנייהבאמצעותלהתבהריכול

 ,האנושיהגוףהואלצמצוםניתןשאינופוקרשלבסכמההיחידהדבר

 .הדיכויאופניכלדבר,שלבסופונחקקים,שבוה"אתר"שזהומאחר

שאיןכוחיחסיקיימים"לאפוקרשלהמהוללתדעתוחוותשלפילמרות

אוטופיתסכמהשאףכךעלעומדגםהואבעתבההתנגדויות",בהם

הואכאןדכאניות.שאינןבדרכיםהידע·כוחמיחסילחמוקיכולהאינה

להימנעיכולתנולמידתבנוגעורבדמקטשלהפסימיזםאתבדבריומהדהד

ליתרהטכנית.הרציונליות-הדכאניתהביורוקרטיהשלהברזל"מ"כלוב

תאוריהשלנמנעהבלתיכתוצרההסובייטיהדיכויאתמפרשהוא ,דיוק

ומערכות·טכניקותאותןאלפנתהאשר(המרקסיזם),מהפכניתאוטופית

לתפוס.ביקשהמקומהשאתהקפיטליסטית,במערכתכברשהתקבעוידע

וליצורלחפשהיאמראשינו"הפשיזםאת"לסלקניתןבההיחידההדרך

ונוסדמיוצרהידעבובאופןלהתערבוכךפתוחות,איכויותהאנושילשיח

עםפרקושלעבודתומתוחם.שיח·כוחשולטבהםמסוימיםבאתרים

בפרקטיקותלרפורמותלהביאנועדהלאאסיריםועםהומוסקסואלים

מתוחמתהתנגדותשלולהגברתהלטיפוחההוקדשהאלאהמדיניות,

המאורגן.הדיכוישלולשיחלטכניקותלמוסדות,

עלוקולותפניםרבתמתקפהבאמצעותרקכיהאמיןשפרקוספקאין

מבליכולל,אתגרלקפיטליזםלהציבניתןהמתוחמותהדיכויפרקטיקות

משיכהמקורהםרעיונותיוהמרובים.דיכוייוכלאתמחדשלשעתק

(שלהשישיםשנותבמהלךשצצוהשונותהחברתיותלתנועות

אזוריות,ריבונויות ,ודתיותאתניותקבוצות ,הומואים ,פמיניסטיות

ומןהקומוניזםשלהפרקטיקותמןהתפכחואשרלאלהגםכמווכדומה)

המאבקיםיוכלואופןבאיזהאךהקומוניסטיות.המפלגותשלהמדיניות

עלרגרסיבית,מאשריותרפרוגרסיבית,מתקפהלהוותהללוהמתוחמים

עדייןזושאלה-המרכזיותהקפיטליסטיותוהנצלנותהדיכויצורות

הוליסטיתתאוריהכלשלהמכוונתהדחייהלאורבייחודפתוחה,נותרת

מעודדפוקרכישנראההסוגמןמתוחמיםמאבקיםככלל,הקפיטליזם.על

כךעללהשיבעשויפוקרכיאףהקפיטליזם,עלתגולקרואהצליחולא

השיח·אופניכלעלתגולקרואשכוונומאבקיםשרקהקבילה,בטענה

כזו.לתוצאהלהביאיכוליםכוח

1lt6 



אתנוטלהואשונה.בסיסעלכיאףדומה,בטיעוןנוקטמצדו, ,ליוטאר

ש"הקשרבעודפיזור.כדיעדאותוומקציןבלשוןהרבהמודרניסטיהעיסוק

אלאבלבד"אחדבחוטנארגאינו"הואטוען,הואלשוני",הואהחברתי

"בצומתחימאתנואחדכללשון"."משחקישלקבוע"לא"מספרידיעל

ותכונותיהםיציבים,לשון"צירופיבהכרחמבססיםואיננומהם"רביםשל

מכ,ךכתוצאהתקשורתיות".בהכרחאינןמבססיםכןשאנומהםאלהשל

משחקישלזהפיזורבתוךמתמוססעצמוהחברתיהסובייקטכי"נראה

לודוויגשלהמפורטתבמטפורהכאןמשתמשליוטארכימענייןלשון".

מצבעלאורלשפוךבמטרההלשון)משחקיתאוריית(חלוץ 29ויטגנשטין

מבוךעתיקה:כעירשלנוהלשוןאתלראות"ניתןהפוסט-מודרני:הידע

עםבתיםושלוחדשיםישניםבתיםשלקטנים,וכיכרותרחובותשל

עםחדשיםרבעיםבהמוןמוקףזהוכלשונים;מזמניםבנייהתוספות

אחידים".ובתיםורגיליםישריםרחובות
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עלמצביעלשון"משחקישלגמישותרשתותלכדיהחברתישל"פירוקו

קודים,שללמדישונהבמערכתלהשתמשעשוימאתנואחדשכלכך

אוברחובבכנסייה,בעבודה,(בבית,נמצאיםאנושבולמצבבהתאם

"הידעכי )פרקו(כמומסכיםשליוטארבמידהבה .)וכוליבאזכרהבפאב,

שלמיקומובהגדרתהיאהבעיהכךאלה,בימיםהעיקרי"הייצורכוחהוא

בתוךנרטיביים"יסודותשלעננים"ביןספק,ללאהמתפזר,זה,כוח

באיכויותיהןמכירפרקו)כמו(שוב,ליוטארהלשון.משחקישלההטרוגניות

לנטותהכלליםיכוליםבהןרגילות,שיחותשלהפתוחותהפוטנציאליות

הואהביטוי".שלביותרהרבההגמישותאתלעודדמנת"עלולסטות

הקשיחויותלביןזופתיחותשביןהמדומהלסתירהבהרחבהמתייחס

מהפוקר)שלהשיח"נעדרי("התחומיםהמוסדותקובעיםשבאמצעותן

והממשלהמדעהאקדמיה,החוק,בתחומי .לאומהבגבולותיהם,קביל

האלקטורליתהפוליטיקהוהפוליטית,הצבאיתהשליטההביורוקרטי,

לאומרוישוכיצדלהיאמרניתןמהכולםקובעיםהקולקטיבי,והכוח

'צעדיה'עלכופהשהמוסד"המגבלותאבלערך.בעליבאופנים

עצמןהןולתמיד",אחתמתמסדותאינןלעולםהלשוןשלהפוטנציאליים

אסטרטגיותשלהזמניותהתוצאותאתוגםהאמצעיםאת"גםמהוות

רה-למוסדותלעשותלנואללפיכ,ךלו".ומחוץהמוסדבתוך ,הלשון

שלהנבדליםהמופעיםכיצדראשית,להבחין,אלאעת,בטרםאיפיקציה

משחקיהרבה"ישנםאםממסדיים.וכוחותלשונותיוצריםהלשוןמשחקי

יכוליםשהםבכךלהכירגםעלינויסודות"שלהטרוגניות-שוניםלשון

 .מקומי"דטרמיניזם-מטולאיםמוסדות"רקלהצמיח

 ) Jספישסטנלי(למשלאחריםבידיהובןזהמעיןמקומי""דטרמיניזם

ידעסוגישלמצרכניםגםכמומיצרניםהמורכבותפרשניות"כ"קהילות

מסויםמוסדיהקשרבתוךקרובותלעתיםופועלות ,מסוימיםוטקסטים

בענפיםהדתיות),הקבוצותהמשפטית,המערכת ,האוניברסיטה(כגון

-1951 ( ['ו'טגנשט . 29 גדמתנ ) 1889

השפהכ'ורסהג'סט'נהפוז'ט'לרע'וז

זנאופאונ"קט'נ'תאמתלשקףולהכ'

תאור"תפ'על .לכולונה'ימוחלט

מ'ל'םהמשמעותלו,שוזשהלמשחק'

שה'אצ'אותמנאונשפהטמונהא'נה

משתמש'םנוזנאופאלאמשקפת,

תוקפ[ .אלהנמ'ל'םהרונר'ם

להזמוקנ'םםמ'ל'השלומשמעות[

הקה'להשלהקונננצ'ותמכוח

 .אותזברתוהד

S. Fish, /.1· rl,e,·e ו·גeו " i11 וlוe .30 

c/" ss ? Tlו e 11111/10,·i1.ו• of 

i11 te p1·e·ו 1i,1e L· o1111111111iוi e.,· . 

Canוbridge, Mass 1980 
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S. Arono ,v iו z, Tl,e <·1·i.ii,· of .31 ~ 
/1iJ·to1·icl1l 111l1 te1·ia/is111 , Praeger, 

f'כונורא 'לנטס New-York ו ו 98

כתעונת ל'עפה ,'Jק'רמא גולו'צוס הוא

. הלרוכ"

P. Bove, "The i1ו e l uc ו :1b iliו y .3 2 

of' dirrerence: scie nוifi c pl uralism 

,1nd hוe criוi ca l inוe lli ge1ו ce" , J. 

Arac (ed.), Po.i1110ו(/e,·11is111 a111/ 

fJסliti<·,· . Manchesוer 1986. pp.3-

25 

ל'על . הרעה 3 , Huysse וsו .33 

C. Gil li g>ו וו , / 11 (1 (/iffe1·e111 .34 

\1oiL·e: p.'i_1ןcl10/og ict1 / lז,eor.,ז a11tl 

מחול)תאטרון,ציור,ארכיטקטורה,(כגוןהתרבותיתהיצירהשלמסוימים

היחידים ,אלהבקהילותוכולי).אומות(שכונות,מסוימיםקיוםבמרחביאו

בר·תוקף,כידערואיםשהםבמהיחדיוששולטיםכמינתפסיםוהקבוצות

1/eו• elסfJ llle 11 1. 1110 111 e11 's 

C,11nbridge, Mass 1982 

N. Hartsסc k , " Re hiו n ki ng .35 

1וו od e riוi s 1וו nו : i n o riוy ve rsus 

majo rit y hו eo ri es " . C11/11וral 

C1·iti(f lle, 7 () 987), pp. 187-206 

ואתבחברההדיכוישלהמרוביםהמקורותאתלזהותשניתןבמידהבה

זהחשיבהאופןנספגגםכךלשליטה,ההתנגדותשלהמרוביםהמוקדים

אנוכך .עצמוהמרקסיזםשללבואליובאואפילוהרדיקלית,בפוליטיקה

כי l/31ההיסטוריהמטריאליזםב"משברטועןארונוביץסטנליאתמוצאים

בעולםהמתרחשיםלשחרור,האוטונומיים, ,המקומייםהרבים,המאבקים"

לגיטימיתלבלתישליטשיחשלהתגלמותכלהופכיםכולו,הפוסט·מודרני

 ,ביותרהליברלילהיבטכאןמתפתהשארונוביץחשדלייש 32לחלוטין".

עניינה-הפוסט·מודרניתהמחשבהשלביותר,המושךגםולפיכך

המודרניותשלהאימפריאליזםאתבחומרהמבקר 33הויסנס ."חרות"אב

שחוריםהקולוניות,(עמיאחריםשלבשמםלדברשהתיימרההנאורה,

הכותרת .אחדבקולהפועלים)ומעמדנשיםדתיות,קבוצותומיעוטים,

הקוראפמיניסטיחיבור _ 34שונה"בקול"גיליגן,קרולשללספרהעצמה

שלהמוסריתההתפתחותהצגתשביסודהגבריתהקדומההדעהעלתגו

מתקפתהתקדמותאתממחישה-מקובעיםשלביםכבעלתהאישיות

לדברזכותישהקבוצותשלכלהרעיוןהללו.הכוללניותהיומרותעלהנגד

 ,וכלגיטימיכאותנטיהזההקולאתלקבלושיש ,שלהןבקולן ,עצמןבשם

עבודתו .הפוסט·מודרניזםשלהפלורליסטיתהעמדהשלמעיקריההוא

קבוצהעלהשפיעה ,הכיסאותביןשנפלו ,השולייםקבוצותעםפרקושל

 ,ואנתרופולוגיהקרימינולוגיהכמושוניםבתחומיםגם ,חוקריםשלשלמה

מושאישלניסיונםואתקולםאתולייצגלשחזרחדשותדרכיםליצור

בפוסט·מודרניזםשניתןהפתחאתמדגישמצדו,הויסנס, .שלהםהמחקר

מציעשהואהמשחררהפוטנציאלאתגםכמווהאחרות,השונילהבנת

שחורים, ,הומואים(נשים,חדשותחברתיותתנועותשלשלמהלקבוצה

מבנה"בלשינויתרמובהחלטשהןאףוכולי).אזוריותריבונויותאקולוגים,

זעומהלבתשומתמעניקותזהממיןהתנועותשרובהדברמסקרן ,"הרגש

ננסי(למשלפמיניסטיותומספר 'הפוסט·מודרניסטייםלטיעונים

 .להםעוינותאף ) 35הרטסוק

וב"עולמותאחרות""במרובהעיסוקאותואתלאתרניתן ,מעניינתבדרך

ריבויאתהמדגישמקהייל,הפוסט·מודרניסטית.בסיפורת "אחרים

רואה ,הפוסט·מודרניסטיתבסיפורתזהלצדזההמתקיימיםהעולמות

שואפתזושסיפורתלמההולםדימויפוקרשל "הטרוטופיה"הבמושג

עולמותשלגדולמספר"שליחדלקיומםפוקרמכווןבהטרוטופיה .לתאר

למרחביםבפשטות,או,אפשרי",בלתיב"מרחבאפשריים"פרגמנטריים

שובהדמויות .זהגביעלזהאוזהבצדזההמונחיםמשותף,מכנהנעדרי

 ,אלא ,המרכזיתהתעלומהאתלחשוףאולפתורכיצדמהרהרותאינן

עלבתוכו?לעשותישמהזה?הואעולם"איזהלשאולנאלצותלחילופין,
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באותהלהבחיןניתןבקולנוע "זאת?לעשותשליה"עצמויות"מןאיזו
194 ,סרלרזסררארלשסרטו . 36יעיתונאמבקש 36 ,קיין""האזרחכמומודרניסטיתבקלסיקההתמורה. 1 . 

ונקודותזיכרונותאיסוףידיעלקייןשלודמותוחייותעלומתאתלפתור

שליותרהפוסט·מודרניסטיבפורמטאותו.רוישהכמאנשיםרביםמבט

המרכזיתהדמותמסתובבת 37 ,"כחולה"קטיפהכמובסרט ,זמננובןהקולנוע

קטנהטיפוסיתעיירהשלעולמה-משתלביםבלתיעולמותשניבין

הדרגסטורותרבותהתיכוןהספרביתעל ,החמישיםשנותשלבאמריקה

השיטיון ,הסמיםשלן,יהמטרוף ,האלים ,זארייהבהתחתוןוהעולם ,שלה

תקיימויאלהעולמותיששנאפשרייבלתזהיכנראה .המיניתוהפרוורסיה

ימהבטוחהלהיותימבלהםיביננעהתיהמרכזוהדמות ,מרחבובאות

נוראהבהתרהבזהזהםימתנגשהעולמותיששנעד ,תיתימאההמציאות

לצרף"נוטהיסאלווידידכמופוסט·מודרניסטירייצגםכן .להיהעלשל

 38 ."הםיניברהילבחבהיכאלטרנט ,םיתואמבלתימקוריחומרבקולאז'חדי

יסטיהפוסט·מודרנהשדהכלתיאוריכדעדלכתמרחיק 39ליי 99פרד

 ."ורעבתןסטייאנטגונאחרות,שלשלםעולםשלמזוקקכ"ייצוג
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והעולמותהקולותשלותיוהאותנטזםיהפלורל ,הפרגמנטציהקבלתאבל

הכוחמושילמםיובאמצע ,בתקשורתחמורהבעייתיותוצרתיםיהאחר

מןםימוקסמםייסטיהפוסט·מודרנההוגיםרובבה.השליטהמןהנובע

דע.יהמושלדעיהשלוהעברתםחקירתם ,צורםיילהחדשותהאפשרויות

שלההקשרבתוךנחרץבאופןטיעוניואתנוטע ,למשל 40 ,וטאריל

בלאלידנשלהתזותעלובהישענוהחדישות,התקשורתטכנולוגיות

 41דע,יבמשיסודהפוסט·תעשייתיתלחברההמעברעלטוריןאלאןושל

מהשלבלבוהפוסט·מודרניתהמחשבהשלכוחהעלייתאתמציבהוא

שלהתקשורתבלשונות ,ופוליטיחברתי ,דרמטיכשינוירואהשהוא

הטכנולוגיותאתבוחןהוא .המתקדמותהקפיטליסטיותהחברות

 ."הייצורשלקרייהעכ"כוחבידעוהשימושההפצההייצור,שלהחדשות

בכלדעיהאתלקודדניתןשכעתבכןנעוצההבעייתיות ,מקוםמכל

יותר ,לפיכן ,ישליוטארבכתבימאחרות.ותרינגישותחלקן ,דרכיםניימ

החברתייםהתקשורתשתנאימשוםהשתנה,זםישהמודרנלכןמרמז

השתנו.והטכניים

 . 1986 ץ',נ'ל'ר 11 'דלשרסוט . 3 7

BB. Taylor. Mode1·11i.1·111. fJ"•'·-ו .38 

1110(/e1·11i.'i111 , 1·et1li.'i111: tו (' 1·iti(·t1/ 

eןנ 1·sןJet:ו i11e fנr ו · (11·1. Wi nches t e ו·

1987.p. 8 

F. Preil. " Post oוווderni s  n as a .39ו

structure or reel i וו g" . C. Nel so וו

and L. Grossberg (eds.). Ma1·.זis11ו 

וtו tו/ lוeו it1וe ןנ·1 ,·e1t1וio1 1 of (·11/t111·e, 

1988 . 111 . a ווUrba 

40 . 11 · os11110,le1 קJ. Lyotard. Tl,e 

iversity ווester U וcl 11וו. Ma 011נtli1i1 ·< 

1984 chester ווPress, Ma 

4 ער'המזבע'דעוסקלברנ'אל . 1

רבב .רת'כהחנהבהמעלהשפעתובו

19ב  Tl,eרספרפרסוםםע ,-76

/ i 111/11 s11· i Co111 . 1ז- 11 i11 g of Po 

'\_ Societ שלתרחמ'צאתהחזהוא

תלבלבעלסדר'מה'הש' ,רנהשלםעו

 .ם'רצרמלשהלכלכלערםמקבעדמ'

ת'ת"שתע·טהפרסהחברה ,ונתעלט

Kno,vלשלצמ'חתו'אבת ledge 

Class , רברתגתלותלעססבותת

 ;'תברוח ' Jטכ ' 1Jלש' 'לככערמב

קלעהנראל'רבמשב'זערסקררלאזטאבנוגעלמדישונהבתאוריהלהחזיקנוטיםהפוסט·מודרניסטיםכן,כמו
עםת'תרמסרהת'לרגצ'ררסההרר'תאהשביןמראשהניחוהמודרניסטיםאםוהתקשורת.הלשוןשללמהותן
 ·סטוהפתורהחבשלחתז'צמאו(המסמןנאמרהואבוהאופןלבין"המסר")או(המסומןהאמורהדבר

'רסרתמהת"השרםשמ ,"ת'רתשעתשהמחשבההרי ,לזיהויהניתניםהדוקיםיחסיםמתקיימיםהאמצעי")"

 .םלונעולךהרת'בחזוגארלעמתחבריםושובםינפרד"כאותםרואההפוסט·סטרוקטורליסטית

עםשהחלה(תנועה "ה"דה·קונסטרוקציה ."הרףללאחדשים,בצירופים

לתמונהנכנסתהשישים)שנותבסוףהיידגרבמרטיןזריזהז'קשלקריאתו

הדה· .הפוסט·מודרניסטייםהחשיבהלאופנירב·עצמהכתמריץ

עליהם,וחשיבהטקסטים"קריאת"שלאופןיותרהיאקונסטרוקציה

1 lt9 
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מאפייןהיאזהגביעלזההמונחיםשוניםאונטולוגייםולמותעביןההתנגשות : 1.1לוח
ממחיש , 1980לי,סאדיוויידשל Hoi1ses as Tiglit .תיהפוסט-מודרנהאמנותשלירכזמ

זה.רעיון

טקסטיםיוצריםאובמיליםמשתמשיםהמחבריםפילוסופית.עמדהמאשר

הקוראיםוגםנתקלו,בהםהאחריםוהטקסטיםהמיליםכלבסיסעל

שלכסדרההתרבותייםהחייםנתפסיםכךהאופן.באותולכךמתייחסים

גם(כךנוספיםטקסטיםומייצריםאחריםטקסטיםהחוציםטקסטים

ספרותיתיצירהידיומתחתלהוציאהשואף ,הספרותמבקרשלהטקסט

אחריםטקסטיםעםבחופשיותמצטלביםהנדוניםהטקסטיםשבהנוספת,
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 .משלוחייםישזהאינטרטקסטואלילמארגחשיבתו).אופןעלשהשפיעו

אלאוהתכוונולאשאליהןמשמעויותמוסרכותביםשאנוטקסטכל

זהיהיה .כוונתנואתלמסוריכולותאינןשלנווהמיליםלהתכוון,יכולנו

פוסקתהבלתישהשזירהמשוםהטקסט,עלולהשתלטלנסותתועלתחסר

דרכנו.פועלתהלשון .לשליטתנומעברהיאוהמשמעויותהטקסטיםשל

בתוךאחרטקסטלחפשהדה-קונסטרוקטיביהדחףמבקשזאת,בזהותו

בתוךאחדטקסטלייצראומשנהו,תוךאלאחדטקסטלמוססהטקסט,

 .אחרטקסט

[ 
i'
י=
""' !:: 

הפוסט·השיחשלהעיקריכאופן 'מונטאז /הקולאז'אתלפיכךתופסזריזה

מדרבנתבארכיטקטורה)בכתיבה, ,(בציורבוהטבועהההטרוגניותמודרני.

חך·קולילהיותיכולנוישאמובן"לייצר ,הדימויאוהטקסטנמעניאותנו,

אמנות(פריטי "טקסטים"השלצרכניהםוגםיצרניהםגםיציב".או

להדגשתוהסיבה(זווהמשמעויותהמובניםבייצורמשתתפיםם)יתרבותי

 "ה"השתתפותואת ,"ה"אירועאתה"מופע",את ,"ה"תהליךאתחסןשל

אתיוצרהתרבותיהיצרןשלסמכותוצמצוםהפוסט·מודרני).שבסגנון

דמוקרטיתולהגדרההתרבותייםבערכיםעממיתלהשתתפותההזדמנות

יותר,בעייתיאו, ,לכידותחוסרשלמסוימתמידהריבמחאך ,שלהם

רקאופן,בכלהתרבותי,היצרן .ההמוניםשוקשללמניפולציותפגיעות

 ,הצרכניםשללרשותםהעומדים ,ם)יביורכ(פרגמנטיםגלםחומריוצרי

מכ.ךכתוצאהיבחרו.בהדרךבכלהללוהרכיביםאתמחדששיצרפו

נרטיבלהציעאומשמעויותלאכוףהמחברשלכוחו(מתפרק)מתבטל

הליניאריותאתאוהרציפותאתשובר"זריזה,אומר ,מצוטטרכיבכלף.ירצ

שלבהקשרוהפרגמנטשלזו :כפולהלקריאהמובילובהכרחהשיח,של

בטוטליות ,חדשבשלםשהוכללכפיהפרגמנטשלוזו ,נלקחממנוהטקסט

מןבמעבדוהפרגמנטשמשאירב"עקבות"רקנתונההרציפות ."נבדלת

מערכותשלקיומןעלהאשליותכלמכ.ךכתוצאההצריכה.אלהייצור
er (edז e {111/i- . 42 42 .בספקמוטלותקשיחותייצוג .). Tf וH. Fos 

1 ,· o.\·t111ocle1 011נן 'lcl.\'.'I .·נic·: e וes1J1e וc 

. d וזTo,vnse וc·11/1111·e. Por 
זהמעיןמחשבהלאופןרמזמאשריותרישהמודרניסטיתבמסורת

עלילות·העלאתלראותומסוכן ,למשל)בסוריאליזם,ישירות(המתבטא

כפילמעשה.שהיומכפייותרוכיציבותכקשיחותהנאורותמסורתשל

כךבזה,זההקשוריםמושגיו,אתפרסמרקס 43אולמן,בוטלשהבחין

בצירופיםמתחבריםושוב"נפרדיםוכסףעבודהער.ךכגוןשמונחים

התהליךעםלהסדרלהגיעידוע,אינושסופובמאבקהרף",ללאחדשים,

המורכביםההוגיםאחדבנימין,וולטרהקפיטליזם.שלהכוללני·הגורף

שלהטוטליההיבטמןהתעלםלאפעםאףהמרקסיסטית,המסורתשל

 /הקולאז'רעיוןאתהביאכאשרגם ,הקפיטליזםאתשייסדוהפרקטיקות

הפרגמנטרייםהיחסיםאתולתפוסלנסותמנתעלשלמות,לכדימונטאז'

ב'גםקובעכךוהתרבות.הפוליטיקההכלכלה,שביןוהרב·שכבתיים

לשימושההיסטוריותהעדויותאתבקצרהסוקרשהואלאחר 44 ,טיילור

Wash ingוo n 1983. p. 142 

B. 01 ווaזו,1 , Alie11{1tio11, .43 

Ca ridge 197וbזו 1 

44 . Taylor , עמלע'ל, 38הערה' - 53 

65 . 
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להבדלהולםסמןמלהוותרחוקהואכיפיקאסו),בידי(במיוחדבקולאז'

 .והפוסט·מודרניסטיהמודרניסטיהציורשבין

- (לח'נוך 'נק'אמדוף oפ'לו . 45 1859 

ר'וא'שלהפדגמט'זםתאוד"ת .) 1952

'לכלהק'כולהא'ראהכ'גורסת

אה'םאדקמתכא Dולה'תפלמצ'אות

השואפתאנוש'תעולהפכמלווה

ה'אאם ,כלומד'ות,שאנולמטרות

 .למט'כפדוצבמשלונורלפת'להכמו

46 . rty, "Haberm as and סR. R 

. " ta rd 011 pos1111 oder11ity סLy 

/( 111 ( ,. stein (ed.), H {l/Je r111a וBerr 

173 . 1110(/e1·11i1.,•. Oxf'ord 1985. p 

47 . ard וLyo , 66 'עמלע'ל, 40העדה . 

לייצוגלשאוףבאפשרותנואיןאםהפוסט·מודרניסטים,שטועניםיכפ ,אבל

 ,והבחנותקשריםהמכילהכטוטליותאותולצייראוהעולם,שלמואחד

אמוריםאנואיךהפסק,ללאלמקוםממקוםהנעיםכפרגמנטיםאלא

תיהפוסט·מודרניסטהתשובהלעולם?ביחסעקיבבאופןלפעוללשאוף

אודכאנייםהםביםיהעקוהייצוגשהפעולהשמאחרהיאהפשוטה

אפילולנואל ,עצמם)אתסיולהבלמוססנידוניםכן(ועלאשלייתיים

של(מסוגוזםיהפרגמטהופךכךי.גלובלפרויקטבאיזשהוולעסוקלנסות

מוצאיםאנווכךת.יאפשרשהיאהיחידההפעולהתילפילוסופי ) 45דיואיון'ג

בתנועההמרכזייםהאמריקנייםהפילוסופיםאחד 46רורטי,רד'ריצאת

מדקארט ,נייםוהקנהפילוסופיםרצף"אתדיכלאחרפוטר ,הפוסט·מודרנית

 ,הממשיהחברתיהתכנוןשלסטוריהיההמןדעתכהסחת ,ניטשהועד

כלעל ,עכשיושהיאמהאתזמננובתקהיאמרצפוןמתרבותשעשתה

שלבתחומיורקעליהלהחליטאובפעולהלהגותניתן ."וסכנותיההדרה

המוצהרותכוונותיה .יכלשהתיפרשנקהילה ,כלשהוימקומניזםידטרמ

תצאבוברגעלקרוסמועדותהפעולהשלמראשהצפויותותוצאותיה

היאכאשרתיוהגיונמובנתהיאאםגם ,הללוםיהמבודדמהתחומים

להיותהפךקונצנזוס"כי 47ליוטארגםטועןלכךבדומהבתוכם.יןיעד

כערךהצדק"שמכיווןכימוסיףההפתעהולמרבה ,"ומפוקפקמיושןערך

הצדקכוליכיצדלנושיגלהימבל(זאת "מפוקפקולאמיושןלאהוא

 ,המגוונים)הלשוןמשחקישלממגעםוחףברסלייאונכךכללהישאר

מותניםאינםאשר ,צדקשלולפרקטיקהלאידאהלהגיע"חייביםאנחנו

 ."הקונצנזוסשלבאלה

הנרמסיורגןמנסהשנגדווהתבוסתנותהרלטיביזםסוגבדיוקזהו

בהחלטמוכןהנרמס .הנאורותפרויקטעלשלובסנגוריהלהיאבק

 "היבהיסטורהתבונהשלהמושחת"המימושמכנהשהואבמהלהודות

יחסיםעלכלשהיעלילת-עלשלהפשטניתלהטלתההנלוותובסכנות

לבטאיכולההיש"התאורכךעלעומדגםהואאך ,מורכביםואירועים

דוממתלאלעולםעיקשת,זאתועםאציליתתביעהלתבונה,תביעה

לשמועצריךשאותהתביעה ,רותינדלעתיםרקמוגשמתזאתועם

גם .קונצנזואלית"בפעולהצורךישבהםמקוםובכלפעםבכלבפועל,

 "התקשורתיתהפעולהשלוב"התאוריההלשון,בשאלתעוסקהנרמס

בהכרח, ,בההאנושיתהתקשורתשלהדיאלוגיותאיכויותיהעלעומדהוא

טועןלזה,מעברההדדית.ההבנהלמשימתוהמאזיןהדוברמכוונים

אתשמבססותונורמטיביות,מוסכמותהתבטאויותקיימות ,הנרמס

"לתבונהשאפשרמהזה .היומיוםבחייהכוללניתהתבונהשלתפקידה

שלמקטרגיוזאת,עם .נוקם"ככוח"בהיסטוריהלפעולהתקשורתית"

מסניגוריו.רביםהנרמס
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נשעןלפוסט·מודרניזםעתהעדכאןלשרטטשניסיתיהדיוקןכינראה

מובילהדברבעולם.ולהיותלפרש ,לחוותמסוימתדרךעלתקפותולשם

הפוסט·מודרניזם,שלביותרהבעייתיההיבטאולי,שהוא,מהאלאותנו

העיסוקובהתנהגות.במוטיבציהבאישיות,הרבהפסיכולוגיעיסוקו

ישירותמוליךוהשיחהלשוןשלהיציבותובחוסרבפרגמנטריותהמרובה

מתמקדתזותפיסהבתמציתה,האישיות.שלמסוימתלתפיסה

ובפרנויהבניכורולאלהדגיש)ישהצר,הקליניבמובנה(לאבסכיזופרניה

הואמרשים.הזהבנושא 48ג'יימסוןשלמחקרו .חסן)שלהסכמה(ראו

 ,לשוניתכהפרעההסכיזופרניהאתלאקאןשלבתיאורומשתמש

פשוט.משפטיוצרתאשרהמשמעויותסימוןשרשרתשלכהתפרקותה

מצבורבדמותהסכיזופרניה"מתקבלתנקרעת,הסימוןשרשרתכאשר

מתעצבתהאישיתהזהותאםביניהם".קשרונטולינפרדיםמסמניםשל

שלפניי",ההווהעםוהעתידהעברשלמסויםזמנים"איחודבאמצעות

אתלאחדהיכולתשחוסרהרי ,המסלולבאותונעיםהמשפטיםואם

את"לאחדדומהיכולתחוסרעלמבשרבמשפטוהעתידההווה ,העבר

שלנוהנפשחיישלאוהביוגרפיתההתנסותשלוהעתידההווההעבר,

הפוסט·מודרניזםשלהרבעיסוקואתכמובן,הולם,זהענייןעצמנו".

באובייקטבמקוםובאירועבמופע ,בהשתתפות ,במסומןבמקוםבמסמן

בשורשיםבמקוםהשטחפנישעלובגילוייםוהמהימןהמוגמרהאמנות

שרשרתשלזוהתפרקותשלהיוצאהפועלחסן).שלהסכמהשוב,(ראו,

ומנותקיםטהוריםהוויםשלל"סדרההחוויהשלצמצומההואהסימון

חוברתאלאנג,דמשקלמציעהאינההלשוןאתזריזהשלתפיסתובזמן".

טריאפיינומדועאולי, ,מובןמכאןמסוים.סכיזופרניאפקטשללייצורו

הטיפוסיהפוסט·מודרניסטיהאמנותיהפריטאתחסןואיהאב 49איגלטון

 ,כביכולהמשועשעתהאקספוזיציהשלהם,ב"אנטי·אדיפוס" .כסכיזופרני

הקפיטליזםלביןהסכיזופרניהביןכי sסגואטריופליקסדלזז'ילמניחים

 ,הכלכלהאותהשלביותרהעמוקה"ברמהשולטיםאשריחסיםמתקיימים

באותוסכיזופרניםמייצרתשלנו"החברהכיומסיקיםייצור"תהליךאותו

הואהיחידההבדלפור,זמכוניותאופדלשמפומייצרתהיאשבוהאופן

 .למכירה"אינםשהסכיזופרניםבכך

t: 
~ 

י=
 ::>ב:

C 

F. נ ,11nesוו.ס " Posז-  n .. 48וodernisווו

or וlז e c ulזural log ic of l aזe 

ca piזa li s nו " . New Le fו Revie,v, 

(1984), pp. 53-92 146 

T. Eag l e to ד.ו " A\vake וiו וו g .49 

1·roווו 111oderווi1y", Ti111 e.1· Li1e,·c11·y 

S11ןJכןle111e111. 20/2/ 1987 

R. Deletו ze a dוו F. Guaוזari , .50 

A11ti-Oeclip11s: Cllכן it{l/is111 '""/ 

si·/1 i:o{J/11·e11ill. London 1984, p. 

245 

השלכות.מספרהפוסט·מודרניסטיתבמחשבהזהמוטיבשללשליטתו

הקלסי,המרקסיסטיבמובןכמנוכרהיחידאתלתפוסעודביכולתנואין

פרגמנטריתובלתילכידהעצמיתחושתמראשמניחכזהשניכורמשום

ממורכזתעצמיתזהותתחושתשלבמסגרתהרק .ניכורלחושניתןשכלפיה

עתידליצורביכולתולהאמיןאוזמן,לאורךתכניותלערוךהיחידיכול

ברובוסבבהמודרניזםהעבר.ומןההווהמןמשמעותיבאופןיותרטוב

כרוךשהיההתמידיהנפשמפחאםגםיותר,טובלעתידהשאיפהסביב

אתטיפוסי,באופןשולל,הפוסט·מודרניזםאךלפרנויה.גרםזובשאיפה

הפרגמנטציהשיצרוהסכיזופרניותבנסיבותבהתמקדותוהזו,האפשרות

למצואמאתנוהמונעותהלשון),שלאלה(כולליציבויותאיאותןוכל
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F. 1,נ ,eווs0 11, "The politics of .5 ו <-· 

hוeoו·y: ideolog ical posiו i o וו s i11 

1!1e post-mסderni s ווו debate". 

Ne111 Ge1·111c111 C1·i1icו1ןe . 33 

(1984). p. 63 

52 . eson וווJa , עמ'לע'ל, 48הערה

120 . 

שם. . 53

D. Cr.pוווi "011 the וuוו setוm 's .54 

ו · tוin s " . H. Foster (ed. ). T/1e a11וi

cוe.\·1/1eric: e.r.rc1_i1ז.  os1,11ode1·11כן 011

c·11/1ו 1 1·e , Washi11gton 1983, pp. 43-

56 

ז. J. Cl,1rk. T/1e {J(Ii11וi11g of .55 

111ocler11 life: Paו·i., i11 1/וe a1·1 of 

Mc111eו a11c/ lוi.,fof/011·e 1·s . Th11  esוו1

11nd Hudson. New York 1985 

בהירהתמונהלדמייןאףאומהותית,שונהעתידשלליצירתואסטרטגיות

בעיקר-משלוסכיזופרנייםרגעיםכמובן, ,היולמודרניזםגם .שלו

היסטוריהוקיימת-הרואיתמודרניותלביןמיתוסביןלשלבביקשכאשר

כדיראקציונריים""מודרניזמיםושל "התבונההשחתת"שלמספקת

נסיבותנחבאותמידהמודרניסטיתהתנועהשבלבכךעללהצביע

ישנןכן,פיעלאףפנימה.כבושנשארהגדולרובןאםגםזופרניות,יסכ

של"ניכורוהפוסט·מודרניתבאסתטיקהכילהאמיןטובותסיבות

בתוקף,מרקסשטעןכפי sוהסובייקט".שלבפרגמנטציההוחלףהסובייקט

לפרויקטיחתוראשר ,המנוכרביחידצורךישיותרטובעתידליצורכדי

הסובייקטשלאבדנו ,כןאם .הראויותובעקיבותבעיקשותהנאורות

חברתייםעתידיםלכונןהמסוגלתהמודעותטיפוחאתלמנועעלולהמנוכר

אלטרנטיביים.

בזמן"ומנותקיםטהוריםהוויםשל"סדרהלכדיהיהחוושלצמצומה

בחיוניותהומדהימהעצמהרבתנעשיתההווהש"חווייתכךעלגםמצביע

מועצמת,באינטנסיביותהעולםאתחווההסכיזופרני :וב'גשמיותה'

 52 ,הזייתית"באנרגיהזוהרוהמדכאת,העלומההפגיעהמחיראתובשלמו

 ,החזותיהדימויאתלחוותניתןבהאימה)שלאוהנאה(שלהאינטנסיביות

כהודיםאלהשלהערכתםבזכותרקמתאפשרת ,החיזיוןואתהמופעאת

אתלרגעמאבד"העולםאםמשנהזהמהאז ,בזמןומנותקיםטהורים

שללמהומה ,תלת·ממדיתלאשליה ,קימברלמעטהלהפוךומאייםעומקו

ושלהאירועיםשלתכיפותם 53llצפיפות?נטוליקולנועייםדימויים

הופכיםהבידורי),גםכמוהצבאי,המדעי,(הפוליטי,שבחיזיוןהסנסציות

 .המודעותמתגבשתממנולחומר

 .מיוחדבאופןיטופלשהזמןלכךגםמביאההזמניםסדרשלזוהתפרקות

זיכרוןשלחושכלהפוסט·מודרניזםנוטשהקדמה,מרעיוןבהימנעותו

לבזוזהכללמןיוצאתיכולתמפתחובמקביל ,היסטורייםרציפותושל

 .ההווהשלכהיבט ,בהשימצאמהכלתוכואלולספוגההיסטוריהאת

חתיכותהעברמןנוטלתלמשל,סטית,יהפוסט·מודרנהארכיטקטורה

הלקוחהנוספת,דוגמהיחדיו.הכוללערבבובוחרת ,אקלקטיבאופןופיסות

הציוריםאחדמאנה,של"אולימפיה" 54קרימפ.דוגלאסמביא ,הציורמן

של"ונוס"על·פיעוצבהמוקדמת,המודרניסטיתהתנועהשלהמשפיעים

המסורת,לביןהמודרניזםביןמודעקרעסימןעיצובואופןאך .טיציאן

 55זה.במעברהאמןשלהפעילהמעורבותוואת
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מאנה,שלל"אולימפיה"ההשראהאתהעניקהטיציאןשלמאורכינו""ונוס : 1.2לוח
1863 . 

אתמחדשמעבדת"אולימפיה",מאנה,שלהמודרניסטיתהחלוציתיצירתו : 1.3לוח
טיציאן.שלרעיונותיו

הפוסט·התנועהמחלוציאחדראושנברג,שילבהשישיםבשנות

מרוקני"מ"וונוסהלקוחיםדימוייםשלו,ציוריםבסדרתמודרניסטית,

בדימוייםהשתמשהואאן .רובנסשלהרחצה"בחדרומ"וונוסולאסקזשל

משטחעלהמצולםהמקוראתהקריןופשוטלחלוטין,שונהבאופןאלה

שמאנההיכןמפתחות·רכב).הליקופטרים,(משאיות,זריםמרכיביםהכולל

אומרזה,מהלן .) reproduces (משעתקרקראושנברג ,) produces (יוצר

ישפוסט·מודרניסט".כעלראושנברגעללחשובמאתנו"דורשקרימפ,

של"הבדיהכיוצר.האמןשלהמודרניסטיתה"הילה"עלויתורכאן
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לשאילה,לציטוט,הגלויה,להחרמההדרןאתמפנההיוצרהסובייקט

 .משכבר"קיימיםדימוייםעלולחזרהלגיבוב

 ,) 1964 ( "מוןי"פרס ,נברגשראולשתיהפוסט-מודרניסטתיהחלוצירתויצ : 1.4לוח

 .רובנסשלהרחצה"בחדרמ"וונוסישירההעתקהובכללןתמות,בין 'קולאזוצרתי

R. Rony. P/1i/o.,oקl10111 •כ/ rl,e .56 

1l1t111·e, Princeton, Ne\vו1i1·1·01·ofזו

Jersey 1979, p. 37 1 

רבות·בהשתמעויותהאחרים,התחומיםכלתוךאלגולשתזותמורה

ושלההיסטוריתההמשכיותתחושותכלשלהתנדפותםלאחרכוח.

שנשארהיחידהתפקידהעל,עלילותשלדחייתןולאחרהזיכרון,

ארכיאולוג ,בתוקףפוקרשטעןכפילהיעשות,הואלמשל,להיסטוריון,

זהומניתםשלו,בסיפורתלבורחסבדומהשרידיו,אתהחושףהעבר,של

הפילוסופיהכיהרעיוןאתבהתקיפוהמודרני.הידעבמוזיאון ,זהלצד

קבועה,אפיסטמולוגיתחקירהמסגרתאיזושללהגדרתהלשאוףיכולה

שיחותשלמקקופוניההמורכבתתרבותשבקרבכןעל 56רורטיאףעומד

שישהרעיוןאת"לגנותהואהפילוסוףשלהיחידתפקידומצטלבות,

156 



אנובהשקפות".לצורךבנוגעמהשקפההימנעותתוךבהשקפה,צורך

לשהמהותי"הטרופכיהפוסט·מודרניסטיםהסופריםימפמתבשרים

חוסרושלהאמונהשלהשעייתןאתהדורשתהטכניקההיאהסיפורת

לתמוךבלבדמועטפומביניסיוןישבפוסט·מוךרניזם s.דיחד"גםהאמונה

אמונות.היעדרשלאףאואמונות,של ,ערכיםשלבהמשכיותם
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הואמיידי,מפקטיאאחרהחיפושושלהזמןתחושתאבדןשלהאחרהפן

ל"היעדרבהתייחסובמיוחדתקיףהיה 61ימסון'יג .עומקשלמקבילאבדן

 ,למופעיםבנוגעולקיבעונו ,בן·זמננוהתרבותיהייצורבמרביתהעומק"

זמן.לאורךעמידהכוחכלהנטולים ,מיידייםמפקטיםיולאלמשטחים

התכונות,אותןבדיוקיש 62שרמןסינרישלבצילומיההדימוייםלסדרת

ניו·"ביהאמריקנהרומןשלמצבואתבסקירתוביומןצ'רלסשמצייןוכפי

 63 :"טיימסורקי

57 . McHale , עמ'לע'ל, 18הרהע

33 -27 . 

J. Raban , Soft cit)' , H .. 60 

Hamil ton, London 1974 

הרדוקציהעםיחדואמונות,ערכיםשלהיסטוריתהמשכיותשלזהאבדן

 ,האלגוריהואתהרציפותחוסראתהמדגישטקסטלכדיהאמנותיצירתשל

הסירובבשל .והביקורתיהאסתטילשיפוטםישונניםיממבעיותיוצר

הקבועיםאוהמהימניםהתקניםלכלהאקטיבית) "(וה"ךה·קונסטרוקציה

המראהאתלשפוטהפוסט·מודרניזםיכולהאסתטי,השיפוטשללכאורה
111 . 58גךסהמציע 58באךת'ךולאן .מרהיבהואכמהעךהשאלהסמךעלךק eoftl1e ·1נ ( le ןכR Banhes, Tl1e 

,1ex1 1975לביןהנאהביןמבחיןהוא .זואסטרטגיהשלוחדיבממתוחכמת NewYork 

" jouissance " ומציענשגב")ופיזימנטליאושר"כאולי, ,לתרגםשיש(מונח

לבמוי(שותריהאורגזמיהאפקטבעל ,האחרוןאתולהגשיםלחתורלנו

הסכיזופרניה)אתמסוןיי'גשלתיאורוןילבזהמונחביןשנרקםלקשר

בנוףםיהפזוריםיתרבותאמנותפריטיעםמפגששלםימסואופןבאמצעות

איננושרובנומאחר .חייםחסרינותריםהיושאחרתישלנויהחברת

אצילית""פרקטיקהשלסוגעבורנומגדיר 'באות ,יהקלינבמובןסכיזופרנים

כבסיסזובהתנסותולהשתמש " jouissance "גילהשלנוהמאפשרת

פעולתעםהזדהותדבר,שלפירושום.ייוביקורתאסתטייםלשיפוטים

 'עמלע,ל, 3הערה , H11yssens . 59שומר 59הויסנסמקום,מכל .כה)י(צרהקריאהעםבמקוםצירה)י(הכתיבה

-45אתמחדשסדימיהואכיבטענתולבאות',שלוביותרפהיהחרהירוניהאאת 38 . 

כיהגורסתזוביותר:המיושנותוהבורגניותהמודרניסטיותההבחנותאחת

וישנו ,ההמוניםתרבותכלומר ,האספסוףעבוריותרנמוכותהנאות"ישנן

nouvelle cuisine הטקסטמןהנאותשל, jouissance ". מחדשהצגתה

הבעיותממכלולנמנעתיהמונטעםןילבמעודןטעםביןההבחנהשל

באמצעותתיהמודרנהתרבותתחומישלהאפשריתבהשפלתםהכרוכות

ה·שלהאופוריקנייהאמרהאימוץ"פארט.והפדרךהפופבתרבותהטמעתם

joui ssance ועלאלהותימבעההתעלמותעלמתבססבאות'של

שבכתיבההטעםאנינותשלההנאותמן , 1984שלהיאפיםכמו ,ההתענגות

ג'ונתןשלתיאוריושרומזיםכפישבטקסטואליות".העצמיתההאדרהומן

 .למדיהולםלהיותעשויהויסנסמשתמשבוהדימוי 60 ,רכה"ב"עיררבן
61 . neson וJa , לע'ל 51 ·ו 48ותרהע. 

- ('ח Jאמר'קצלמת . 62 שומן .) 1954

חגרלקרואמנתעלצ'לוםבמשחמשת

שלס'ם 1מ'חהועל 0 " 1'מהרעל

תקשורתושלהפופולר'תותבהחר

אח"מחבמה'אהלומ'בצ' .םההמונ'

קולנועמסרט'ברמותעצמה

מופח. 'רומצ'וםפופולר"

63 . 17/7/ 1987 , 1 . Ne1v-Yo1·k Ti,11e 
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האוטונומיהאבדןהמופחתת,השליטהתחושתכיהיא"עובדה

יותבמיידבספרותנוזוהולאמעולםהכללי'םיהאונוחוסרהאישית

השטוחיםהנופיםבתוךביותר,חותטוהשיותהדמו-רבהכה

ההנחהכינראה .ביותרהשטוחהדיבורכסגנוןמדברותביותר'

זאתלבכמצליחיםבושעצום,יסיבמדברהואשהאמריקניאיה

 ."בסדקיםלבצבץלקונייםשוטיםעשביםמעט

הפוסט·הארכיטקטורהאתג'יימסוןמתארכךמתוכנן","היעדר·עומק

ביותרהמכריעכמוטיבזולמודעותקרדיטלתתשלאוקשהמודרנית,

אללהגיעלנולעזורבאות'שלניסיונורקמקזזאותובפוסט·מודרניזם,

חשובהתמידהייתהלמשטחיםהלבשתשומתכמובן . jouissanceה·רגע

 ,הקוביסטים)מאז(במיוחדהמודרניסטיותוהפרקטיקההמחשבהבעיני

 :האורבנייםהחייםלגבירבןשהעלהזהדוגמתבספק,לוותהתמידהיאאך

בסימפטיהלהםולדאוגהללוהמשטחיםאתולייצגלבנותנוכלכיצד

משמעויותולזהותלהםמבעדלראותיהיהשאפשרכךהנחוצות,וברצינות

מסרבהתהומיות,והארעיותהפרגמנטציהדיןאתבקבלומהותיות?

זו.בשאלהלהרהררוב,על·פיהפוסט·מודרניזם,

התעוררו,במיידיות,המרובהוהעיסוקהזמן,אופקישלהתמוטטותם

של ,מאורעותשלהתרבותיהייצורעלהעכשוויהדגשבשלבחלקם,

לחקורלמדוהתרבותייםהיצרניםמדיה.דימוייושלאירועיםשלמראות,

דברשלובסופוהמדיה,החדשות,בטכנולוגיותהטמונותהאפשרויותאת

שלהחלוףבנותהאיכויותאופן,בכלבהן.ולהשתמשהמולטימדיה,גם

מאפשרות,אףהןנחגגות.ואפילומחדש,מכך,כתוצאהמודגשות,החיים

הפופולריתהתרבותביןמסוימתקרבהבאות',שלהתערבותולמרות

כמותנועותשלניסיונןעילית".כ"תרבותלכןקודםשהובחןמהלבין

והאקספרסיוניזם,הקונסטרוקטיביזםהמוקדם,והסוריאליזםהדאדא

המודרניסטיתהתכניתמןנפרדבלתיכחלקהקהלאלהאמנותאתלהביא

באופןתמידכיאףשכזו,התקרבותלשאיפהביטאחברתי,לשינוי

במטרותיהן,אמונהחדורותהיואלהאוונגרדיותתנועות .מהפכנייותר

ביןהפערצמצוםאםגםחדשות.בטכנולוגיותעצוםאמוןוהביעו

רבה,במידה ,נשעןבזמננוהתרבותיהייצורלביןהפופולריתהתרבות

אוונגרדידחףכלנעדרהואכינראההחדשות,התקשורתטכנולוגיותעל

בכניעההפוסט·מודרניסטיםאתלהאשיםרביםומוביל ,מהפכניאו

64 . , 1 · 11 , : tl i11 g סH. Fostcr, Rec חלקו ,מקוםמכל 64השוק.ולכוחותלמסחורהצריכה,להגיוןמוחלטת

ics. Port זoli 11 /ןכ·t1 ,11 /ז ·, . fe ·",·זec ןכs לפתחומבקשובאוונגר,דבהילהבמודעכופרהפוסט·מודרניזםשלהגדול

1985 n סsend. Washingt ווTo1v ששומן,מקריזהאיןלכול.הפתוחותתרבותוזירותתקשורתאמצעי

כמופופדימוייבתודעהמעלותבושהתנוחותבצילוםמשתמשתלמשל,

סטילס.מסרטי

דהיינו ,הפוסט·מודרניזםלתנועתבנוגעביותרהסבוכההשאלהעולהמכאן
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שעיקרלמרותנתונה.והשתלבותההיומיוםחייתרבותעםיחסיהשאלת

םבה ,נגישיםפחותולכן ,המופשטיםבמונחיםמתנהלזובשאלההדיון

ייצרנןיברבות-מספורמגענקודותשישנןהריכאן,להשתמשנאלצתי

 ,פרסום ,ארכיטקטורהנכלל:הציבורלביןהתרבותייםהאמנותפריטי

 ,מפואריםראווהמופעימבוימים,מולטימדיהאירועיקולנוע,אופנה,

זהאין ,ברםבנול.הנוכחת ,הטלוויזיהגםנמופוליטית,תעמולהמסעות

זה.בתהליךהמושפעומיהועיהמשפמיהוברורתמיד
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שלנוהארכיטקטוניתהאסתטיקהאתשנלמדממליצים 65ועמיתיוובטורי

 66 ,לוויטאוןנמולשמצההידועיםהפוכריםמןאולאס-וגאס "מ"רצועת

אינו"אדם .הללוהסביבותאתאוהביםבבירור, ,שאנשיםמשוםפשוט

לתמוךמנתעל"טוענים,הם ,העובדים"מגזרשלבפוליטיקהלתמוךחייב
משלו,ארכיטקטוניתלאסתטיקההממוצעהבינייםמעמדשלבזנותו

יאנשרובעלמוסכמתטאוןילוושלמסוגושאסתטיקהמוצאיםואנו

עלעומדיםהםכקונסרבטיבים".ליברלים ,כלבניםשחוריםהזה,המעמד

ב"ניו-יורקצוטטאףעצמווונטוריהאנשים,רצוןבסיפוקרעכלשאיןכך

אתמלמדמאוס"מיקיההולמתהנותרתבעלבמאמר 67טיימס",

מאשריותרהאנשיםלרצוןקרובש"דיסני-וורלדאומר ,הארכיטקטים"

הואמצהיר,הואדיסנילנ,ד .פעם"אילהםנתנושהארכיטקטיםמהכל

 .הסימבולית"האמריקנית"האוטופיה

התרבותעלדיסנילנדשלהאסתטיקהבניצחוןשיראומיישמקום,מכל

אתמתארלמשל, 68בל,דניאלבחירה.שלולאהכרחשלענייןהעילית

הדחפיםשלמיסודםבאמצעותהמודרניזםשלכמיצויהפוסט-מודרניזם

י(מיליונהתרבותי""ההמוןמכנהשהואמהבידיוהמהפכנייםהיצירתיים

באוניברסיטאות,בתאטרון, ,בקולנועהמשודרת,במדיההעובדיםהאנשים

אתהמעבדיםונדומה,התקשורתבתעשיותבפרסום, ,לאורההוצאהבבתי

והמייצרים ,עליהעיםיומשפהרצינייםהתרבותייםהתוצריםשלקליטתם

התנוונות .ההמונים)תרבותשלהרחבלקהלהפופולרייםהחומריםאת

 ,השישיםבשנותהתרבותיתהנטייהעלהמעודןהטעםשלשליטתו

והטעםהחולפתהאופנההפופ,תרבות ,הפופארטידיעלמקומוותפיסת

 .הקפיטליסטיתהצריכהשלדעתחסרהדוניזםשלכסממןנראות ,ההמוני

הפריחהבמהלך .למדישונהבאופןלזהדומהתהליךמפרש 69צ'יימברסאיאן

הפועליםמעמדשלהנוערבנימצאוהמלחמהשלאחרהמהירההכלכלית

כהיהצרבתרבותלהשתתףבנדיבכיסיהםמזומניםדיבבריטניה

לעצמםלפתחמנתעלאקטיביבאופןהאופנהאתניצלו ,הקפיטליסטית

תעשייתמולאלבעצמם,פופארטסוגיהגדירוואפילו ,ציבוריותזהויות

לראותניתן .והמדיההפרסוםלחציבאמצעותטעםלנפותשניסתהאופנה

הזכר(מןתת-תרבויותשלבמגווןכךעקבשחלההדמוקרטיזציהאת

מאבקשליוצאכפועל )הקולג'שללקמפוסיםועדיהעונשנונתשלהמאצ'ו

65 . d ווa ווy, Scott-Brow rוtt ווVe 

lzenour , סהערהt עמ' ,לע,לt55 . 

ק,ך,ן-נ,ןקסוו'ל,ה'כרוכפונחנש . 66

עןלמם'ש'החמשנוחסוףכנתהנבש

יוחררשמםייקניהאמרליםיחיה

זושכונההשנ"ה.ולםעהמלחמת

רכפו"שלמה'גלפדדה"חה

nob ( "'לכהאוטומו ile וAuto 

rb וbt וSt (, כהןהמגור'סששכונות

כב.רכל'עלעלותכהצריכו

67 . 22/ 10/ 1972 , Ne1v-Yo1·k Ti111es 

D. Bell , T/1 e c11/1111·"/ .68 

CO IJ/1'{/{/i c tioוו ., of ('{/ /Jil {liis 111. 

Basic Books, New York 1978, p. 

20 

69 . : 11/t11·c11/1111·e קnbers, Po 1ו. Cha 

, 1(:e וe1·ie ק·\, c111 e וoli 1כן·o וe 111e וtl 

Routledge, Lo11do11 1986: "Maps 

fo r the n1e1ropoli s: a poss ible 

al ·וltu וCt ,"וgui de 10 the presen 

1-22 . Studies. 1 ( 1987), pp א'אן

כפקולטהרופרופסהוארסכמ"'צ

נפול',רס'טחכאונ'כו'וחנלאמ

א'טל'ה.
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המקופחים-יחסיתשלזכויותיהםקימוםאתאפילואפשראשרחיים,מלא

העצמה.ורבתהמאורגנתהמסחריותמולאלזהויותיהםאתלעצב

השישים,שנותבראשיתשהחלוהאורבניותהתרבותיותהתסיסות

התפניתשלבבסיסהצ'יימברס,לדעתנעוצות,הזה,היוםעצםעדונמשכות

הפוסט·מודרנית:

עשויהשלושהאינטלקטואליזציהצורהבכל-מוררניזם,"הפוסט

השניםעשריםשלהמטרופוליןבתרבויותצפויניסורוהיהללבוש,

הטלוויזיההקולנוע,שלהאלקטרונייםבמסמניםהאחרונות:

וכסגנונותבאופנההתקליטים,וכנגניההקלטהיבאולפנוהווידאו,

אשרשונותוהיסטוריותדימוייםצלילים,אותםבכלהנוער,

הענקהמסךעליוםמרייחדו'משורבטים'משוחזריםמתערבבים,

העכשווית".ירהעאתהמהווה

השימוששללשגשוגוכלשהועיצוביתפקידלייחסשלאגםקשה

בטלוויזיהצופההממוצעהאמריקניכיידועכעתהכול,אחריבטלוויזיה.

ווידאוטלוויזיהמכשירישלוהחזקתםביום,שעותמשבעלמעלהבמשך

ב"בארההביתממשקיבמחציתלפחותכעתלמצואניתןהאחרון(את

לכךלהיותחייבותכיעדהקפיטליסטי,העולםברחבינפוצהכההיאכולה)

במשטחיםהפוסט·מודרניסטיהענייןאתלאתרניתןלמשל,השפעות.כמה

כפייגםהיאהטלוויזיההטלוויזיה.דימויישלההכרחיהפורמטבתוך
70 . T ay lor , טיילור,שמציין 'עמלע'ל, 38הערהo אתמציגאשרבהיסטוריההראשוןהתרבותי"המדיוםד

ואלהמגוריםחדריאלהמועברכקולאז'העברשלהאמנותייםההישגים . 105-103

שוותתופעותיחדתפורותבופוסק,בלתיכמעטבזרםהמערבאולפני

ההיסטוריהומןהגאוגרפיהמןבנפרדזמנית,בוהמתקיימותבחשיבותן

ראייתאתעמו"חולקשהצופהמניחזהמדיוםכן,עליתרהמהותית".

מפתיעזהאין .ערך"שוויאירועיםשלנדלהבלתיכמאגרההיסטוריה

הייחודי(ההיסטוריציזםההיסטוריהאלהאמןשלביחסותמורהשחלה

לפניזיקההתפתחהההמוניתהטלוויזיהושבעידןקודם),הזכרנואותו

לדימוייםהעומק,בעלתליצירהבמקוםלקולאז'לשורשים,במקוםהשטח

תחושתלקריסתהמעובדים,למשטחיםבמקוםוהמגובביםהמצוטטים

היבטיםהםאלהכלהיציב.התרבותיהאמנותלפריטבמקוםוהמרחבהזמן

 .הפוסט·מודרניבמצבהאמנותיתהפרקטיקהשלחיוניים

מסוגפשטניטכנולוגידטרמיניזםלכדילהידרדרהכרחאיןמקום,מכל

שלעצמתועללהצביעמנתעללפוסט·מודרניזם"גורמת"הטלוויזיה

שהטלוויזיהמשוםזאתטוטלי.חייםכאורחהתרבותבעיצובזהכוח

בתוךאותהלראותישוככזו,המאוחר,הקפיטליזםשלתוצרהיאעצמה

לבנותשומתאתמכוונתזותופעההצריכה.תרבותקידוםשלההקשר

שללמדיניותוהפנטזיה,התשוקהלגיוס ,ורצונותצרכיםשללייצורם

ביקושוליצורלשרודהלחץמןנפרדבלתיחלקהמהוויםדעת,הסחת
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 .הקפיטליסטיהייצורשלרווחיותועללשמורבכדיהצריכה,בשווקי

 ·הפוסטהאסתטיקהשלהגדולחלקהאתרואה 71ניומןצ'רלס

 ,לטענתו .המאוחרהקפיטליזםשלהאינפלציהלגליכתגובהמודרניסטית

השווקיםעלמאשרפחותלאהרעיונותחילופיעלמשפיעה"האינפלציה

ולשינויי 'מנצחיםבהשאיןנמשכתלמלחמהעדים"אנוכךהמסחריים".

עלהעברסגנונותכלשלסימולטניתלתצוגהסדירים,בלתיאופנה

אליטותשלפוסקתהבלתיולתפוצתן ,האינסופייםגלגוליהם

פולחןשלשלטונואתמסמניםאלהכל .ומנוגדותשונותאינטלקטואליות

בחוסרהתקדיםחסרתהפתיחותאת ,ההתנהגותתחומיבכלהיצירתיות

 ,דברשלבסופו ,המסתכמתהסובלנותואת ,לאמנותשבההשיפוטיות

המהוללת"הפרגמנטציה ,כיומןקובע ,זומבחינההכול".כלפינפשבשוויון

תרבותיהיבטרקאיה :אסתטיתבחירהמהווהאינהשובהאמנותשל

 ."והחברתיהכלכליהמרקםשל

בתרבותלהשתלבהפוסט·מודרניסטיהדחףאתלהסבירכדיבכךיש

ממנו ,גסהאפילו ,גלויההתמסחרותשלסוגאותובאמצעותהפופולרית

לאכי(אףלרעיוןהעמוקההתנגדותםידיעללהימנעהמודרניסטיםנטו

הכוחותאפיסתכיהמאמיניםישאופן,בכלתוצריהם.מסחורלעובדת)

הפורמליתכאסתטיקהמקבלתובמפורשנובעתהעיליהמודרניזםשל

הפוסט·מייצגכךהביורוקרטי.הממשלושלהתאגידיהקפיטליזםשל

כלעלהשוקכוחותשליטתשלהגיוניתשלוחהמאשריותרלאמודרניזם

חריף:בזעםזובסוגיהמתפרץ 72קרימפהתרבותי.הייצורשלהטווח

וירטואליתהשתלטותאלאאינוהאחרונותבשניםשראינומה"

התפקידיהיהגדולים.יםדיתאגשלםינטרסיאבידיהאמנותעל

הנוכחיתעההתופיהיה,אשרהמודרניזםבאמנותההוןששיחק

הגדוליםהילפטרונהפכוםידיהתאג .היקפהלשבדווקאחדשה,היא

הםגדולים.אוספיםעורכיםהםשהיא.בחינהמכלהאמנותשל

המכירותיבתו ...והחשובותהמוזאוניםרוכותתעכלאתמממנים

חדשהמשמעותבהעניקםהשאלה,למוסדותהפכוותיהפומב

האינפלציהעלרקלאמשפיעיםאלהכלכעירבון.לאמנותלחלוטין

האמנותיצורייהלעגםאלאהוותיקות,האמנותותירצישלכןערב

שתהיהכךעלסומכיםובזול,הרבהםיקונוהתאגידיםוו ...ועצמו

ולפיסוללציורהחזרהן ...ןיםריהצעהאמניםשלבערכםחדהעלייה

יכטועןיואני,המסחרורצהייאלחזרההיאמסורתיתהיקביצ

מעורפל,היההאמנותשלהמסחרימעמדהמסורתישבאופןבעוד

פנים".לשנימשתמעבלתיבהחלטהואכעת

[ 
~ 
י= C. Ne1vman. "The posnווocleווr ו 7 .
"" C: aura: the ,1ct 01· fi cti oוו iוו aוו agc 

of i11ח ,1 1i o n " . St1/111(1g1111(/i, 63-4 

(1984). p. 9 

72 . he ו: he 80s וin וp. "Ar וווD. Cri 

6 . y". PRECIS וווo ווo וh of au וmy 

85 . 1987). p ( קר•מפ,רוגלאס

תרבותלל•מור•פרופסור

רכותעוסקסטר,'רוצכאונ•כרס•טה

המוסרותןכ•להאמנותכ•ןשכ•חס•ם

תוךוחה,אומצ•ג•םממ"נ'םהאוספ•ם,

שלמר•נ•ותםעלפה•חרקורתכ•הבעת

זמננו'כנ•המוזאונ•ם

שלושהכלמוזיאוןנפתח(בבריטניהמוזיאוניםתרבותשלצמיחתה

מחמשלמעלההאחרונותהשניםעשרהבחמשנפתחווביפןשבועות,

שנותבראשיתמעלהזינקהאשרמתפתחת,ירושות""תעשייתושלמאות)
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 E. Maוו del, Late Capitalisnו, . 74

 New Lel't Books, Londo11ו 975

1995 (לומאב - אתת'אר ) 1923

מהלךכהג'וטננולהשלהה'סטור'ה

ממונן"צורות:נמהפשלוששכלל

חשמלוע'נמשלק'טור,וע'נמשל

ונ"םראלקט'םנמנגנוושלע'רה,נו

אתרשאפשהואהזלךהמע'נ"ם.רוג

 ' Jופאעלקפ'טל'זםהשלותובהתרח

שלו.ה"צור

מאפייןמאודהואהפעםכי(אףנוסףפופוליסטיפיתולהוסיפה ,השבעים

וההיסטוריה.התרבותסדרישללהתמסחרותםהבינוני)המעמדאת

רובוטאומרלזה",זהקשוריםהירושותותעשייתזםי"הפוסט-מודרנ

ביןיחצוץאשררדודמסךליצורזוממיםשניהם"שמאחר 73ואיסון,י

רהייצ"להופכתההיסטוריההנוכחיים".חיינולביןשלנוההיסטוריה

שיחמאשרמחודשיםוגילומיםתלבושותשלדרמהיותר ,עכשווית

הפופיידימושלבדמותםההיסטוריהאתלחפשנידוניםאנוביקורתי.

תמידנשארתעצמההיאבעודזו,להיסטוריהאנושיצרנומולאכרהיוהס

נתפסהביתאיןשוב .ג'יימסוןאתבצטטוקובעהוא ,ידנו"להישגמחוץ

 .בה"לגורכ"ענתיקהאלאי,ככל

שלו,הנועזתהתזהאל ,לבסוףאותנו,מובילהג'יימסוןעלההישענות

שלהתרבותיוןיההיגמאשריותראינוהפוסט-מודרניזםיכהקובעת

שנותמאזכיקובעהוא 74מאנדלארנסטבעקבות .המאוחרהקפיטליזם

התרבותייצורהשתלבשבו ,חדשבעידןנמצאיםאנוהמוקדמותהשישים

חדשיםםיגללייצרהמשולהבתהדחיפותהסחורות:שליהכללצוריבי"

בפדיון ,מטוסים)ועד(מבגדיםתןיבמראמתמידחדישותסחורותשל

תפקידהאסתטייםוניותיולניסלחידושיםכעתמעניקה,דימתמגבוה

חצולאשבעברמאבקיםמכ,ךכתוצאהויותר".יותרחיוניהנעשהמבני

במטרה ,לגבולותיהמחוץאלכעתגולשים ,הייצורזירתשלספהאת

תמורה .יאכזריחברתקונפליקטשללזירהיהתרבותצורייהאתלהפוך

גםכמו ,היצרניםשלובעמדותיהםבהרגליהםברורשינוימצריכהשכזו

יכטענויששי .ותיהאסתטולהגדרותלמעורבויותחדשתפקידהענקת

שלארצונותשלאווירהיצרוהשישיםשנותשלתרבות-הנגדועותנת

יהפוסט·מודרניסטהתרבותישהייצור ,שדוכאותשוקותושלסופקו

לעומתם .הצריכהבאמצעותיכולתוכמיטבלספקםהחלרקהפופולרי

צריליהקפיטליזםנאלץשוקיואתלקייםמנתעליכ ,אחריםיטענו

ליצורגםכמוהאינדיבידואל,שלוירגישויותאתלגרותוכךתשוקה,

בשניהעילית.התרבותשלהמסורתיותהצורותמולאלחדשהאסתטיקה

תיהתרבותשההתפתחותההנחהאתלקבלחשובכיסבורני ,םיהמקר

עצמהעלהצהירהואשרהמוקדמות,םיהשישבשנותהחלהאשר

יכלכלחברתי,ברוקרםהתרחשהלאהשבעים,שנותבראשיתכהומוגנית

 "הקפיטליזםשלהרשמיתכ"אמנותהפרסוםענףשלהתפתחותופוליטי.או

אלהאמנותואתהאמנות,אלהפרסוםותיאסטרטגאתמכניסה

יסאלדידייוושלציורואתהשוואה,לשם(ראו,הפרסוםאסטרטגיות

טיזן).יסלשעוניהפרסומתואת

לכוחותביחסחסןגישהצהסגנוניתבתמורהלהרהר ,לפיכךמעניין,

זיהיהטלוו ,הפופארט ,האופנהוסיגההמונית:הצריכהמתרבותהנובעים

אשררונייםיהעםייהחסגנונותומגווןמדיה,ימויידשלאחרותוצורות

קחינ .הקפיטליזםתחתהיומיומייםהחייםמןנפרדבלתילחלקוהפכ
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אמנותינזרםהפוסט·מודרניזםאתלפרשלנואל ,שניקחלאןזותפיסה

 .ביותרוהגלוייםהשקופיםממאפייניוהיאהיומיוםבחיימושרשותועצמאי.
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הפוסט-מוררניסטיותלטכניקותישירפןכאוחוכרתסיטיזןלשעוניפרסומת : 1 . 5לוח
(השווההתייחסותשוםביניהםשאיןאונטולוגיתיםנשועולמותזה,גביעלזההמניחות,

 .נראהשאינוכמעטכאןהמתפרסםהשעוןסאלי).דייווידשללציורו

בפירושחסן,שלהסכמהבעזרתלפוסט·מודרניזם,כאןשהרכבתיהדיוקן

התחומיםשלוחמקמקותםהמוחלטתהרבגוניותניברורשלם.אינו

אחראיםהמהירים,והשינויהזרימהבמסתוריןהאפופיםהתרבותיים,

אמרתיניסבורניאך .זהדיוקןשלולארעיותלפרגמנטריותשווהבמידה

משמעותית"תמורהאותהשלהכלליתהמסגרתשלמרכיביהמהותעלדי

שנוכלנדיהפוסט·מודרניות,לביןהמודרניותביןהמבדילההרגש"במבנה

התאורטיתובבנייתהזו,תמורהשלמקורותיההתרתבמשימתלהתחיל

בעתידנו.לבשרעשויההיאמהתסביראשרפרשנותשל

163 



 ב:!
וב
!כ

"" ;= 
f: 
ם

"' 
E! 
ו::ב
 ב!!
s:::: 
;::: 
r:-
5 

·<-

ב

75 . s ווHuysse , 50 'עמלע'ל, 3הערה . 

נבנהאשרמנהטז,ב AT&T J.בנ" 76

דוגמההואהשמונ'ם,וחנשבדאש'ח

 .עושרואחטאבלקשבהמלקפ'טל'זם

שלאקלקט'חכהדבקהמעוצבהוא

לוחכהאדד'ממחםזשונ'סםגנונוח

מזמוט'ב'םבע'קדלדורוח'ה:

שש'משולק'שוט'ת Dהקללוחכהאדד'

 .מודר[' jםגגוב Dמבנ'

- (אמד'ק['אדד'כל . 77  'בא ,) 1906

המאהמהלךב'נלאומ'".בה"הםגנוז

 ['בוגרד Dחד' Dמפנ'עבדהעשר'ס

נ'זםרהמודמז 'D,שונוחנונוםגזרמ'ם

שנותשלרוטל'זםבהאלהמוקדם

שלרנ'זסדמו-לפוםטועדהש'ש'ם

הואג'ונםוןם.'והתשעהשמונ'סשנות

 '['ערגלמחקרורבהשלמחבבנוגם

 .-1956בלרא'שבםשהוקשורק,חלנב

שלותאהמשקתברחשלזה ("ב[. 78

מהלךבבמנהטזנבנהאשרברונפמן,

םחפ"קואתהווהמם,'החמ'ששנות

 ["בבלבונחש ,ח' Dהקל "הזבוב'ח

הנב"[ .השג'לףאהשל'וחרבה"צוג'

ואתנולוג'הכהטה'שג'אתטאבמ

'צ'זם Dהקלשלהשק'פוחרע'ון

 D 'ברוב'םוארכךםומשו ,'[רדהמו

המודרנ'זם.םמלאח

שליהמקדימהההנחההפוסט-מודרניזם?אתלהעריךישכן,אםכיצ,ד

בקשייבהבדל,להתעניינותוהנוגעבכלחיוביתהשפעתוכזו:היא

של ,התרבויותשלהאינטרסים,שלובדקויותבמורכבותהתקשורת,

שלועלילות-העלתאוריות-העללשונות-העל,וכדומה.המקומות

מהבדליםעיןלהעליםנטואכןהמאוחרים)בביטוייו(במיוחדהמודרניזם

הפוסט- .חשוביםולפרטיםפירודלנקודותהתייחסוולאמהותיים,

 ,האחרותשלהמגוונותב"צורותבהכרתובמיוחדחשובהיהמודרניזם

של ,ותיניוממגדרשל ,סובייקטיביותשלמהבדליםנובעותשהןכפי

(מבניבזמןאי-מיקומיםושלגאוגרפייםםימיקומשלומעמ,דגזע

המקנההואתיהפוסט-מודרניסטבמחשבהזההיבט 75 ."ובחללשות)ירג

~לכדניאלמסורתייםלבאר-קונסרבטיביםהגורםכזה ,רדיקליקצהלה

 ,זםידואליביהאינדבתחומיהיפשרותאתבברכהלקדםולאלחשוש

אלהמעיןםיביבאו-קונסרבטעליקשה ,הכוליאחר .והיזמותהמסחריות

למעשהתופסהזמני"החוזהכיוטאר,ילשלטענתואתבברכהלקדם

 ,הרגשיים ,המקצועייםבתחומיםםיהקבועהמוסדותשלמקומםאת

בעיסוקגםכמום,יוהבינלאומיהמשפחתיים ,התרבותייםם,יהמיני

הבורגנייםהערכיםשלהתמוטטותםאתמבכהפשוטבלדניאל .טי"יהפול

רואהנויוא ,םיהפועלמעמדשלהעבודהבמוסרהכרסוםאתהמוצקים,

 ,חייםמלאפוסט-מודרניסטיעתידאליהיכפנותיהעכשווהמגמותאת

ופוליטיחברתימשבר ,ספקללאהמבשר,המודרניזם,שלכמיצויאלא

 .הבאותםילשנ

הפרקטיקותשלקוףיכשהפוסט-מודרניזםאתלראותשיכ,ךעלנוסף

פניםמשקףשהואמאחראך .שבחברהטיותיוהפולהכלכליותות,יהחברת

שלגיבובם .ביותרשונותמסכותעוטההוא ,אלהפרקטיקותשלםישונ

 "שה"אחרותעולמות ,מודרניים-הפוסטהרומניםמןברביםנבדליםעולמות

עוכרתזיקהמקיים ,דו-קיוםשלבמרחבביניהםמושלתתקשורתיתהבלתי

העוניאוכלוסיותשלהגובריםוהבידודההחלשה ,הגטואיזציהעםשלווה

רומןלקרואנקלארה"ב.ושלבריטניהשלהמצוקהבשכונותוהמיעוט

תרבויות-החתשלהמקטע,החברתיהחללשלמטפוריכחתךפוסט-מודרני

-ובלוסבניו-יורקבשיקאגו, ,בלונדוןהמקומייםהתקשורתאופניושל

חדהעלייהעלמצביעיםהחברתייםהמדדיםשרובמאחרלס.'אנג

קוףיכשהפוסט-מודרניתהספרותאתלתפוסתןינ , 1970מאזבגטואיזציה

זו.עובדהשל

 ,החברתיתהסקלהשלהאחרבקצהוהסמכותהכוחהשפע,עלייתאבל

העבודהשונהבמהלראותשקשהבשעהלחלוטין.שונהאתוסמייצרת

בבנייןהעבודהמןדדג'ונסוןפיליפשליהפוסט-מודרנ AT&T 76ןייבבנ
78SEAGRAM המוקרןשהדימויריהדוהה,דררןמיסשלהמודרניסטי
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ולאאחר,משהורוציםשהםכךעלעמדו AT&T "שונה.הואהחוץאל

שיקריןמשהומחפשים"אנחנוהארכיטקט.אמרזכוכית",קופסתעוד

יותרטובזאתשעושהחומראיןהחברה.שלוהחוזקהאצילותדימויאת

ומטותהיוקרהבתיעםהזכוכית).משלכפולמחירוכי(אףמגרניט"
לע•ל. 12הערה , Criווו p . 79 19קרימפ .מעמדיכוחשללביטויהאסתטיותהתחבולותהופכותהחברה,

זו:טענהמקציו
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עםמתדייניםהארכיטקטיםקטורה,יטהארכשלהנוכחי"במצב

למעשהמשועבדיםשהםבשעהמופשטות,אקדמיותאסתטיקות

מעמדאנשיאתומשליכיםערינואתההורסיםן"הנדללסוכני

ג'ונסוןפיליפשלהחדשהשחקיםגורר ] ... ]מבתיהםהפועלים

אלהנדחףושיים,שימקישוטיםמספרעםשכזה,נדל"נינכסהוא

 ."נוסףחקיםשבגורדצורךכללהשאיןשכונהתוך

קרימפתוקףהיטלר,שלהארכיטקט soשפאר,אלברטשלזכרואתבגייסו

כסמכותנותרואהשהואמהעלהמכסההפוסט·מודרניסטיתהמסכהאת

 .העריםבתכנוןהחדשה

אילולחקורחשובכמהעדלהמחישמנתעלאלהדוגמאותבשתיבחרתי

חברתייםיחסיםשלמערכותואילוחברתיתפרקטיקהשלדגמים

אינובוודאיזהחיבורזאת,עםהשונות.האסתטיותבתנועותמשתקפים

זםיהפוסט·מודרנעשויבדיוקמהלהראותעלינושעדייןמאחרשלם

רקהואהפוסט·מודרניזםכילהניחמסוכןזהיהיהכ,ךעלנוסף s.ולשקף

בכלכלה ,בפוליטיקהעצמומשלאסתטיתמעורבותלואיןוכישיקופי,

 ,תוצאותלהיותחייבותהחברתיתהפעילותבמישורהחברתיים.ובחיים

אלה"פונקציה"ושלה"בדיון"שללהזרקה·בכוחצפויות,בלתיאםגם

שמהכךעלעמדמרקסאפילוהכול,אחרילמשל.הציבורית,המודעות

ביותרהטובותהדבוריםלביןביותרהגרועיםהארכיטקטיםביןשמבדיל

נותןשהואלפניעודמבניםבדמיונומקיםשהארכיטקטהעובדההוא

מתכנניםחושבים,מדמיינים,אנובובאופןהשינוייםחומרית.צורהלהם

אלה,רחביםבמונחיםרק .מעשיותלתוצאותלהביאמ~עדיםומסבירים,

אתלהסבירנוכלהאסתטית,המעורבותואתהשיקוףאתיחדהמצרפים

 .הפוסט·מודרניזםשלהרחבהטווח

אלברטתכנןה•טלרבהוראת . 80

1981 (שפאר -1 החרשהצ'ראת ) 905

השררה ,"ל•נרןרן"אונטרשל

מגלומנ'בסגנוןברל•ן,שלה"צוג•ת

הארר•כלותיוטוטל'טר'פש•סט•

נאו·קלס"םמוט•כ•םשאלההנאצ'ת

ארכ•טקטורהכאותםוש'לכה

וא•מפר'אל•סט•ת.ראוותנ•ת

החלק•םשלהמחקרנושאזהו , 81

יהאר,,,שלכספרווהשל•ש•השב'

היותרלכליותר:פשוטבאופןעצמואתרואההפוסט·מודרניזםזאת,עם

התחלואיםכלעללהתגברשמטרתהוכאוטיתעיקשתכתנועה

הפוסט·כיסבוראניזהבהקשראךהמודרניזם.שלהמשוערים

גס,כהבאופןהמודרניאתמתאריםהםכאשרמגזימיםמודרניסטים

שאפילוכךכדיעדכקריקטורה,המודרניסטיתהתנועהכלאתבהצגתם

סדיזםשללסוגהפךהמודרניתהארכיטקטורה"ניגוחכימודהג'נקס

לביקורתכאובייקטיחידמודרניסטיענףשלבבידודואולביצוע",קל
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בצרפתהבננאשרזה,בניין . 83

אתהדהיםהחמישים,שנותיתשברא

מופתיצירתותובהיהאדריכלות,עולם

שלאקררברזייה,להשלפעמית-חך

וחברצבהעורשאולשכפולנוערה

עצמושהואלפררטוטיפיםהמנוגדת

והאורגניתהחופשיתצורתויצר.

המבטאהומניסטי'כסממןנתפסה

הסטנדרטיותעלביקורת

המודרניסטית.

היסודיהספרתבילמשל, . 84

יכליםהאדרשל ) 1954 (בהנסטנטון

מןאחרזהו .רן'ססמיתופיטררןאלים

באדריכלותהמהפכנייםיםהבניינ

חשוףבועיצובשראהמודרנית,

אתמןסיוהמערכותהקונסטרוקציות

הכתר-כלותיבאדרהמעברהקופה

הזוגיבנשליקורתםבואתמלחמתית

להשלהעיליהמודרניזםעלסמית'סרן

 .דוההיירןמיםושלקררברזייה

םיהמגורתנל"מכוהגרסאותאחת . 85

במספרכפלהשואשר ,"המודרניים

ראו .ולהכירופהבאותבצרפמקומרת

 .לעיל 6הערה

מתמצהבוכאילואחר),דברכלאומודרנית,ברוטליות(אלתוסריאניות,

וישנםרבים,מצטלביםזרמיםהיובמודרניזםהכול,אחריהסיפור.כל

למשל, 82(ג'נקס,במפורשמהםחלקמהדהדיםאשרפוסט·מודרניסטים

העשרים,שנותשלהבלבולאלואף , 1914-1870שלהתקופהאלחוזר

היבטשלחשובכמבשרקורבוזייהלהשל 83רונשאמפמנזראתבהגדרתו

הפוסט·מודרניזםמגנהאותןעלילות·העלבפוסט·מודרניזם).אחד

היואלתוסר),כמויותר,מאוחרותדמויותואפילופרויד,(מרקס,

מבקריהןמשמוכניםיותררבהבמידהומתוחכמותדקויותרבותפתוחות,

לפרטים,עיןהייתההמרקסיסטיםמןולרביםלמרקסלהודות.

ועלתומפסוןעלבנימין,עלחושב(אניהפירודולנקודותלפרגמנטציה

נוטיםהפוסט·מודרנייםשהפולמוסיםעין ,מגוונות)כדוגמאותאנדרסון

בתובנותיוביותרעשירהואהמודרניזציהאתמרקסשלתיאורו .להגחיך

הפוסט·מודרניסטית.גםכמוהמודרניסטית,המודעותשורשיעל

שלהחומרייםבהישגיהןראשלהקלטעותזותהיהמידהבאותה

במצבלשלוטדרךמצאוהמודרניסטיםהמודרניסטיות.הפרקטיקות

בארגוןלמשל,אפקטיביים,היוהם .בעדוולעצורהנפיץהקפיטליסטי

התהליכיםאתשיכילמרחבליצורוביכולתהאורבניים,החיים

המאהשלבקפיטליזםמהיראורבנילשינויהביאואשר ,המצטלבים

וכללכללברורזהשאיןהרי ,משבראיזשהומכךמשתמעאם .העשרים

ישנן .באשמההנושאיםהקפיטליסטים,ולאהמודרניסטים,הםשאלה

ואתהמבנהאת(אצייןהמודרניסטיבפנתאוןרגילותבלתיהצלחותכמה

אשר 84השישים,שנותבראשיתהבריטייםהספרבתישלהעיצובתכנית

במסגרתההשכלה,משכנותבתחוםהחמורותהבעיותמןכמהפתרו

אמנם,היו,השיכוןממפעלישכמהבעודלוחצות).תקציבמגבלות

הושווכאשרבייחודכאלה,היולאשאחריםהריקודרים,כישלונות

כימתבררעוד .רביםאנשיםבאומהןהעוניבשכונותששררולתנאים

-המודרניסטיהכישלוןסמל- Pruitt-lgoeה·שלהבעייתיותבלב
האשמתההטהורה.הארכיטקטוניתהצורהולאהחברתיים,התנאיםעמדו

הגרועהסוגעללהישעןחייבתחברתייםבתחלואיםהפיזיתהצורהשל

מוכניםיהיומעטיםרקאחרותשבנסיבותסביבתי,דטרמיניזםשלביותר

הנסיךשלב"מטבחון"נוספתשחברהלצייןליצרכי(אףעמולהסכין

קשראתקבעדרךמבלבלתקולמן,אליטהגאוגרפיתהיאצ'רלס,

סיבתי).קשרעםברתית nאנטי·התנהגותלביןגרועעיצובביןההתאמה

המגורים"ב"ביתהדייריםאוכלוסייתהתארגנהכיצדלפיכך,לציין,מעניין

במטרהחברתיתכתנועה Firminy-Le-Vert 85ב·קורבוזייהלהשל

ישקורבוזייה,ללהמיוחדתנאמנותאיזובשל(ולאהריסתואתלמנוע

כימודהג'נקסגםביתם).זהושבמקרהמשוםפשוטאלאלהוסיף,

המודרניסטייםההישגיםכלאתלידיהםקיבלוהפוסט-מודרניסטים

אתהחליפובהחלטהםכיאףהארכיטקטוני,בעיצובהגדולים

שטחיים.הפחותלכלשהםבאופניםוהמראותהאסתטיקות
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ביןהבדלמאשרהמשכיותיותרהרבהישכיהיאמסקנתיכן,כמו

 .פוסט·מודרניזםהקרויההתנועהלביןהמודרניזםשלהמקיפהההיסטוריה

הראשונה,בתוךייחודיכמשברהאחרונהאתלראותיותרנבוןלינראה

ברזליושלשבנוסחהוהכאוטיהארעיהפרגמנטרי,אתמדגישאשרמשבר

הקפיטליסטי),הייצורמאופןאינטגרליכחלקלנתחמפליאשמרקס(מה

ישכיצדלומרהמתיימרשהואמרשםבכלעמוקהספקנותהבעתתוך

 .והקבועהנצחיאתולהביעלייצגלתפוס,

איעלבהתעקשותו , jouissanceה·שלארעיותואתבהדגשתואבל

לזה·במשיכתוביצירה,במקוםבטקסטבהתרכזותוהאחר,שלחדירותו

פניעלהאסתטיקהאתבהעדפתובניהיליזם,הגובלתקונסטרוקציה

לגבולותמעבראלמרחיקהואלכת.הפרסט·מרדרניזםמרחיקהאתיקה,

המחפששבו,ענףאותובעודקוהרנטית,פוליטיקהקיימתעדייןבהם

תרבותשלבמסלולההיטבאותומציבהשוק,לתנאיבושהחסרתהתאמה

הפילוסופיםהראקציונרית.הנאו·קרנסרבטיביותחרתםשהיאהיזמות,

ואתהפרגמנטציהאתלקבלרקלאלנראומריםהפרסט·מודרניים

אלאהמודרני,העולםשלהדילמותמוסברותדרכןהקולות,קקופוניית

טיעוןצורתכלולערערלפרקניגשיםהםבההכפייתיותבהן.לשמוחגם

שלתקפותןלגינוירקדבר,שלבסופולהביא,יכולהנתקלים,הםבה

 .הגיוניתלפעולהבסיסכלנותרלאכיעדעצמם,שלהםטענותיהם

ההפרדות,ואתהרה·איפיקצירתאתלקבללנרגררםהפרסט·מרדרניזם

שלהפטישיזמיםכלאתוהכיסוי,ההסוואהפעולתאתלחגוגאפילו

בשעהזאתכלהחברתית,ההתקבצותשלאוהמקוםשלהלוקליות,

התהליכיםאתלתפוסשיכולהתאוריית-עלאותהאתמכחיששהוא

שורקיםבינלאומיים,עובדיםארגוניהון,(תנועתוהכלכלייםהפוליטיים

 ,בעצמתםבעומקם,כוללנייםויותריותרההופכיםוכדרמה)פיננסיים

 .היומיוםחייעלובכוחםבהשפעתם

~ 
;:-

= ""' !:: 

פתחפותחתהפרסט·מודרניסטיתשהמחשבהבשעהבהמכול,גרוע

חוסמתהיאהאחרים,הקולותשלבאותנטיותהכרתהידיעלרדיקלי

בכךיותר,אוניברסלייםכוחלמקורותהגישהאתהקולותאותםבפני

שלהספציפיותבתרךחדירה,בלתיאחרותבתוךאותםמבודדתשהיא

נשים,(שלהללוהקולותאתמחלישההיאכךאחר.אוכזהלשרןמשחק

שלמובטלים,שלהקולוניות,עמישלוגזעיים,אתנייםמיעוטיםשל

הכוח,יחסימבחינת .מאוזניםבלתיכוחיחסישלבעולםוכולי),הנוער

בנקאיםקנונייתשלהלשוןמשחקאללחדורביכולתנואיןכיייתכן

שללשונםאללחדוריכולתנולחוסרדומההדבראיןאךבינלאומית,

הערני.משכונותהשחורים

מעימותנמנעתשהיאמשרםמסוכנת,היאהפרסט·מרדרניזםשלהרטוריקה

"הצעתוהגלובלי.הכוחנסיבותרעםהפוליטיתהכלכלהשלהמציאותעם
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ראשוןכצעדהידעמאגריאתלכוללפתוחליוטאר,שלהרדיקלית"

 ,הזאת)ההזדמנותאתלנצלבכוחנושוויםכולנו(כאילורדיקליתברפורמה

הפוסט·אפילוכיצדממחישהשהיאמשוםמאלפת,אןמגוחכת,היא

כוללניתמחווהביןלבחורדבר,שלבסופונדרש,ביותרהתקיףמודרניסט

שקיעהלביןצדק)שלטהורהתפיסהאיזואלליוטארשלפנייתו(כמו

תאוריית·עללוותראפשריזהאיןזריזה.כמומוחלטת,פוליטיתבשתיקה

השטח,לפנימתחתאלאותהדוחקיםפשוטהפוסט·מודרניסטים .על

 86מודעת".בלתיהיאשכעתב"אפקטיביותלתפקדממשיכהשהיאהיכן

מליוטאר,איגלטוןשלהתנערותועםמסכיםעצמיאתמוצאאניכןעל

בעלרטורי;ופיתויסמכותאמת,ביןהבדלכללהיותיכול"לאשעבורו

ביותר".המרתקהסיפורבעלאוביותרהחלקלקההלשוןבעלהואהכוח

מצביעהלבןבביתכריזמטיסיפוריםמספרשלהשניםשמונהבןשלטונו

שהפוסט·כןועלהזו,הפוליטיתלבעיהמעטהלאהמשכיותשישכןעל

שלהאסתטיזציהבפשעלשותפותמסוכןבאורחמתקרבמודרניזם

ביותר.בסיסיתלשאלהאותנומחזירזהמיוס.דהואשעליההפוליטיקה,

שלהםהאסתטיקהאתמגביעיםהפוסט·מודרניזםוגםהמודרניזםגםאם

הכאוטי,והשטףהארעיותהפרגמנטציה,דתבועעםמאבקאיזשהומתון

כההיבטהיוותהזועובדהמדועלחקורסבורני,ביותר,חשובשזההרי

זהניסיוןשלעצמתוכינראהומדועהמודרני,הניסיוןשלומתמשךעמוק

במודרניותביותרהוודאיהדבראם . 1970מאזרבהכהתאוצהתפסה

אשרהחברתייםלכוחותלבתשומתלהקדישעלינוהוודאות,חוסרהוא

זה.מצביצרו

168 



עמדה

ופולקלור*רעייייםעס

לנדארואים

 ) 2002-1930 (בודדייהפיירשללזכרו

באותהתמירמבטאהיה'פולקלור'המילה"ואת

'ז'רגון'"למשל, ,אומרהיהשבהסלידההעוויית
וחוש,ךאהבהעלס'פור ,עוזעמוס . 1ועוזעמוס

 . 47עמ' , 2002'רושל'םכתר,

בטיבוהדיוןאתבעברשליווהיסודמהנחותכמהמחדשלבחוןרוצהאני

חונכנו,בצלןאושלאורןהאסתטיות,להבחנותמעברהרע"."הטעםשל

''הגבוהה".האסתטיקהשלהחברתייםהשורשיםעללעמודלדעתיחשוב

בהמשך .גאסטאיאורטגהחוסהשלתפיסתועלבביקורתלפיכךאפתח

עבריתלספרותבמחלקהכתלמידהמפוקפקעבריעלאישיתבנימהאספר

הטעםהלכותבשיטתיות,לראשונה,ביהוטמעושם ,חיפהבאוניברסיטת

ספק.עכשיומטילאנישבתקפותןהאמנותי,

א

גאסטאיאורטגהתיארהעשריםהמאהשלוהשלושיםהעשריםבשנות

מתוכןתכונות,שלכמכלולאפייןהמודרניזםאת .זמנובתהאמנותאת

 .ואליטיזםדה·הומניזציהאוטונומיה,בלשוני:אותןואסכםשלוש,אזכיר

צורה,לשםצורהאמנות,לשםאמנותפירושהאורטגה,בעיניאוטונומיה,

 .שליליתתכונהאיננהדה·הומניזציהפנטזיה.לשםפנטזיהסגנון,לשםסגנון

 ,השנאהאוהחמלהמן ,ההמונימן ,ההומנימןהאמנותהרחקתמשמעותה

המצויירוהדיוקןהאדם .טהוראסתטימושאליצורכדיהראליים,החייםמן

המציאות,בתוךשרוייםאנוהאדם,עםמזדהיםאנואםמזה:זהנבדלים

אנושבו,והצלהאורבמשחקיבצבעיו,בציור,מתבונניםאנואםאולם

אורטגההשתמשלאבומונח-אליטיזם 2אמנות.כביצירתבומביטים

אףאלאההמון,שלהטעםעםהתפשרותאירקלאתובע-עצמו

להמונים.מובנתלבלתיהאמנותהפיכת

שנשאת'רבר'םעלמבוססזהאמר.מ

במושבנו'דבפרופסורשלודובלכ

למדע'העולמ'הקונגרסשלהמל'אה

 ,העכר'תנ'ברס'טה(האוה'הדות

21'רושל'ם / 8/ 2001 ( 

Jose Ortega y Gasset, Tlie .2 

1/e/1111111111i1"1io11 <Jf A,·r '""' 01/1e1· 

ess(l_ys 011 A,·r, C11/111re '""' 

Li1er(l /11re, Princeton University 

Press, Priווce tסn - Ne,v Jersey 

. 1968 ( 1948). pp. 5-17 
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~ ,..... c עלתתשמרזהספר .נn 'ק,,מ,ם'םריכ
,-

1928-1םהשנ' ['כסמורופש 922 . 

Jose Ortega y Ga sset, TJ,e .4 

Rev<Jlt of rlie M"sses, W.W. 

Nסtrסוו & Company. New York 

1932, p. 11 

 . 54 'עמם,ש . 5

/ 1 -ה852 ןמ מ"כתב פלרכר, גסרטכ .6 

הלוק , T'ארלל ם' מכתכ , "15- 16/ 5 

לת- ,ררועמה צרהתא מנ,רו ר'רר ם תרג

.6 t -60 'מע אנ'כ 1999 ,

Jhס ור Carey, Tl,e /111ellec·111als .7 

<111<1 1/1e M<1 .,.,·e;·: P,·i,Ie ,,,,,/ 

P1·ej1.11/ice 11111011g 1/1e Li1e1·,11·y 

/111e/lige111.,i(I 1880-/939, Faber 

a11d Faber, London 1992 

 . 55 'עמם,ש . 8

 ,פופולריתשאיננהבלבדזולאלשמהראויהאמנות ,זהעיקרוןעל-פי

שלהסוציולוגילבסיסהיטבמודעהיהאורטגהאנטי-פופולרית.גםהיא

בספרדיתשפורסםההמונים","מרדספרו:אתהאמנותית.תפיסתו

חשיבותלהשישעובדה"אין :כךפתח ,ן-932בלאנגליתותורגם 3ן-930ב

הנגישותמאשרזו,בשעהבאירופההציבורבחיילרע,אולטוביותר,גדולה

לדאגותיוהמקור ". 4החברתייםהכוחמוקדיאלההמוניםשלהטוטלית

המאהמןהמודרני.בעידןבאירופהשהתחוללהכבירהדמוגרפינוייהשהיה

באירופההאוכלוסיןמנייןעלהלאעשרההשמונההמאהועדהשישית

מנייןזינק 1914ועדעשרההשמונההמאהמן .נפשמיליון 180על

על· ,הייתהזהשינוישל ""המחרידההתוצאה 5ליון.ימ 460ל"האוכלוסין

היפר·דמוקרטיהשל ,ההמוניםשלדיקטטורהשלכינונה ,אורטגהפי

ולהשלטתהחברהפנילהשטחתהביאהחינוך-לכול .היחידאתהמוחצת

 ,תיהאצילהרוחכממלכתהאמנותמצטיירתאלהתמורותלנוכחהבינוניות.

לאמנותבזההמון .האסתטייםהתענוגותמןההמוניםאתהמדירה

מסוגלהואשאיןמפניאלא ,טעמהעלחולקשהואמשוםלאתיהמודרנ

לזה.זהמנוגדיםושוויוןאמנות .אותהלהבין

ותפיסותרוחהלכימסכםאלאמחדשאיננואורטגה ,רביםבמובנים

 ,האמנותשלהאוטונומימעמדהאתהדגיש ,למשל ,קאנטלו.שקדמו

 .התשוקותאתמעדנתואשר ,לאינטרסיםעצמהאתמכפיפהשאיננה

 . L'artre pour l'artre :הץ;כסמהאתלסינגבעקבותהנציחוהצרפתים
"משקלו :קולהללואיזכתב ,אורטגהלפנישנהכשמונים ,פלוברגוסטב

שלמרותובמקוםבאואלהכללהמונים,הכבודוחישת ,המספרשל

האנושיתהתודעההעתיקהבעתהרוח.ושררתהאלוהיתהזכות ,היחיד

כתשורהניתנוהםקדושים,היוהנצחונות .במחאהקולהאתנשאהלא

בעליולומשבזפחותלאלעצמובזהעבד .צודקיםהיוהםהאלים,מיד

 ,עליונותכלשלחירות,כלשלשלילתםלאאםהשוויוןאפואמהו ] ... [

שםעלי.חביבההאמנותולכן .שיעבודהואהשוויוןעצמו?הטבעשל
ספרואתשיקראמי 6בכול".שורההחירות ,בעולם·הבדיון ,לפחות

שלשפעבוימצא 1 ,וההמונים""האינטלקטואלים ,קריג'וןשלהמאלף

אנגליהשלהנודעיםמסרפדיהרביםשלהעוינותאתהמתעדותציטטות

כלפיהשנייההעולםמלחמתראשיתעדעשרההתשעהמאהמסוף

עזראגיסינג,ג'ורג'אליוט,כת"סדמויותהספרמןנפקדותלאההמונים.

מור:ג'ורג'כתב 1sssב-וולף.ניהיווירג'פאונד

לשמובהקתאנטיתזהאיההאמנות !דמוקרטית"אמנות

הםיאדונויהשםיבודדםיאזרחאלפיאתונה!שיאנ 1 ... 1היהדמוקרט

מדבריאנ !אל !דמוקרטיהלזהקראובדיםעשלדניםםיאלפשל

ריךעהלליכוההמון .םיההמונלע-תיהמודרנהדמוקרטיהלע

-לכולומעלילדותי,יופיונאיביים,םיפשוטותשרגודקאך
 8 ."ותיקונבנצ
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שלוהלגיטימיתהאלוהיתבזכותמאמין"אנילרוכס:ד"הכתב 1921ב"

הסמכותאתלהפעילהקדושהובחובתהבזכותהטבעית,אריסטוקרטיה

 . 77עמ' ,םש . 9איןהטוב""הטעםשלזושאסתטיקהאפואיוצא 9מפוקפקת",הבלתי

קונקרטית.והיסטוריתחברתיתבמציאותמעוגנתהיא .בלבדעיונימקורה

שצמחהניו·קריטיסיזםמאוים.עצמואתשחשמעמדשלאסתטיקהזוהי

שמחוץמהמכלהאפשרככלהתעלםהעשריםהמאהבראשיתבאנגליה

הביוגרפיה ,אותושיעממוהאידאותאותו,עניינהלאהיההיסטורלטקסט.

לכלתפסמקומוואתהחוצההושלךהמחבראותו.העסיקהלאהאמןשל

מציאותמתוךנוצרוהתאורטיותהנחותיואולם ,המשתמעהמחברהיותר

אוסיזםיהניו·קריטשתרומתהדברפירושואין .להיעלםשסירבה

 .זניחההייתההספרותלחקרהרוסיהפורמליזם

r-י 
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שהשפיעהמסהזךנתןפרסם 1964ב" .באיחורכיאםבישראל,גםקרהכך

בחברת"הסופרהכותרתתחתבארץ,חדשהפואטיקהשלעיצובהעל
 ,"ם'נהמוהתכרחופרכסה",זך.נתן 10 ,דבריועםהסכמהמתוך ,אורטגהאתבהלהזכירמרבהזך 10 .ההמונים"

-1964אמות,מודעגםזך .האיטלקיקיארומונטהניקולאאתפניועלמעדיףהואכיאם 1963) n (, '35עמ- 7 . 

אבלבחיבורו,מזכירשהואההוגיםמןרביםשלהראקציוניתלגישה

אוהנבחר""היחידכגוןביטויים .במיוחדלומפריעהדברשאיןדומה

 ,זובמסה .באירוניהלאו·דווקא ,בדבריושזוריםם"יאציליערכים"נושאי

מון"י"הלהיהמכגון ,לשוןחידושירקלאלמצואאפשר ,המובאותשופעת

שטופחוקולקטיבייםמאתוסיםהסתייגותרקלא ,"מ"המוןהנגזרת

עלהמגונןהנגזלדיהיחזעקתאתרקלאבפלמ"ח,אוהנוערבתנועות

אתהפותחתחינוךמערכתשלגינויהאתגםאלא ,האסתטיתחירותו

ם,יאחרדבריעלהסתמך ,זובאזהרהאוזה,בגינויגם .דכפיןלכלשעריה

כתב:וכך

בתורתאוארבאך,גםאפואןיימצל,ימסטוארטון'לגבדומה"

ממיתעהההשכלההתפשטותאתזציה,יהאוניפודמתהליךגודמי

בתחבורההטכנייםההישגיםואתתיהצרפתהמהפכהבעקבות

אותןבמהירותלקלוטאדםלכלהמאפשרותות,יעדיובמסירת

המהפכהלשבימיהעודדיםיליחגלויההייתההסכנה .דעות

 11 .הצרפתית"

אפשר"האםהבא:האלמותיהמשפטאתזךציטטקיארומונטהמדברי

אתלקרואהמתקשה ,אני l/12נוסעים?גדושהברכבתקאנטאתלקרוא

למענהקוליאתלצרףשלאיכולאינני ,נוחהכורסהעלבישניגםקאנט

עלמאלפיםדבריםשכתבקלדרון,נסיםזו.רטוריתלשאלההשלילי

הדבריםתוכןאתאבלשלה,הסגנוניהרישולאתביקרז,ךשלהמסה

 13 .מלבקרנמנע

 . 9עמ' ,םש . 11

 . 12.שם,עמ' 12

תןנעל :ודםקפרקון,לדרקם'נס . 13

וץכהק'הש'ש'ם,שנותש'תכראזך

כ'-אכלת ,ה'אדקןמ'סספד'ואוחרהמ

 . 18-9עמ' , 1985

 ·לפוסטכ'חס'ום"ה"חנוהמ . 14

דככהואנהאופכו ',סח'הואם'זדנמו

אתלמשלואדוו'ה.דמנ''סהמגל

ר,נדלןדע'שלהק'דכמההמסה

 ,'ודסטוולחוץ",השפהמןם'"משחק

-38עמ' ,) 1997 ( 83היררכיהואיןהולך","הכולשבה 14היום,שלהפוסטמודרניזםבתרבות 19 . 
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Pie rre B o rd i e tו . La .16 

Disti11 cוio11: Criוiq11e Socia/ d11 

J11ge111e111, Les editions de Minu it, 

Paris 1979, pp. 56 1-573 

הבוטחהמודרניזםשלשרידיועדייונמחקולאקנון,ואיןודאותואין

רע.פופולרילטעםביחסלשיפוטיותנוגעשהענייןככלבאמיתותיו,
למצואאפשר /151באושר"לגעתהטלנובלהעלאלפודוגלשלברשימתו

אינםהאדם"בניאלה:כגוןמעורערותבלתילוגיותטענותשלשורה

גםוישמצליחים,ופחותחכמיםפחותוישומצליחים,חכמיםיששווים.

האדםבניכל-באושר'ב'לגעתצפייהבעתאןמושלמים,אידיוטים

מבין.שלאמיאיןהבוכה:הילדשלהקיטשציורבמקרהכמושווים.

אדם.מכלמאמץחוסרשלמידהאותהדורשתבאושר''לגעתהבנת

זו,טלנובלהבזכותדבריםלומררוצהאיננידבר".שווהשאינוומכאן

 .רעזה-מביניםכולםאםפסילתה:לשםהמובאהנימוקבגנותאלא

קריטריוןשלהפונקציותשאחתלכןדוגמאותמאותהביאבורדייהפייר

אואדם,בניביןחברתייםהבדליםלכונןהיא"הרע"או"הטוב"הטעם

שונות:אסתטיקותשתיביןלהבחיןישתפיסתועל-פי .להצדיקם

מפניהיוםנרתעיםאנו 16צרכים.שלואסתטיקהמותרותשלאסתטיקה

ועםבזמנו,הסטרוקטורליזםעלחביביםכהשהיובינריים,ניגודיםהצבת

מושתתתהמותרותשלהאסתטיקהעיניים.מאירותאלההבחנותזאת

אתיקהביןוהפרדהחידושאמנותי,ריחוק ,עידון ,טוהרכמומושגיםעל

 .לאסתטיקה

אוטונומימעמדמעניקהאינהזאת,לעומתהצרכים,שלהאסתטיקה

רגשות,ממיתהאומצננתהיאאין .ופונקציונליתמעורבתהיאלאמנות.

אומפלטלצרכניהמספקתהיא .קרובותולעתיםאותםסוחטתאלא

הסרתעלמתענגתאוהעוול,נגד"בגסות"מוחהגםהיאלפעמיםקתרזיס.

החזרה,מןחוששתהיאאיןלפורנוגרפיה.ארוטיקהביןהמפרידההמחיצה

 :קונקרטייםצרכיםמניעיםהפועלותהדמויותאתהנוסחתי.מןהצפוי,מן

לספקכדיאוהקיומיתחירותואתלממשכדילאלמסעיוצאהגיבור

כלה.להשיגאוהרעבאתלהשתיקכדיאלאאבסטרקטיים,מאוויים

בחזרהומסתייםמספקמצבבתיאורנפתחהעםשסיפורכןעלנכתבהרבה

מהותיתאולםנכון,שהדברמוצאאניפורמליתמבחינהמספק.למצב

סיומו.לביןהסיפורתחילתביןשחלקיצונישינויעלמספריםהעםסיפורי
העםסיפורילארץבאנואנוסגור.איננוזואסתטיקהשלהאתיהמעגל

להיבנותבשבילגםאן ,סבלםעלולמחותהסובליםעםלהזדהותבשביל

לטובה.רדיקלישינויעלמשאלותולהגשיםולשמוחנחמהולמצוא

שלהאסתטיקהבחובהשטומנתהאפשרויותמגוון .לעצורכדאיפה

העתוהגיעהברורות,בדיכוטומיותנעזרנועכשיועדרב.הואהצרכים

"הגבוהה",והאמנותהפופולריהפולקלורי,ביןהמתנהלהרב-שיח .לפרקן

ובצדםעשירים,יבוליםמניבזה,עלזהומשפיעיםזהלצדזההמתקיימים

לגלותהראוימןהאסתטיהשיפוטבענייוכיאם ,באושיםפ,רותמעטלא
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בהערכותיהם.פעםלאהטעםאנינישגוכמהעדהוכחכברוענווה.פתיחות

"מלמעלה"הפופולריתאוהעממיתבאמנותשדנההפטרנליסטית,הגישה

הראליזםרדודים.מתכוניםלפעמיםהנפיקההעם,עלאהובמהופסקה

אוהאפריקניתהעממיתהאמנותמןרחוקכדוקטרינההסוציאליסטי

מסטייק.רחוקשהמבורגרכשםהיפנית,

r-

ם ""'
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שלהאסתטיקהמןהטוב""הטעםשלהאסתטיקהרחוקהכההאמנם

האמןב"דיוקןג'ויסג'ימסשלגיבורו-דדלוסכשסטיפןהרע"?"הטעם

הואות,יהאמנותהשקפותיועללינץ'חברובאוזנימרצה-צעיר"כאיש

 :לואומר

רגשותהםלשמהראויהשאינהאמנותשמעודדת"הדגשות

ללכתלרכוש,אותנודוחפתהתשוקה .סלידהאותשוקהקינטיים:

 .ממשהולהתרחקלזנוח,אותנודוחפתהסלידה .משהואל

הדידקטיות,אוותיהפורנוגרפאלה,רגשותהמעוררותהאמנויות

האסתטיתהאמוציה .לשמןראויותשאינןאמנויותכךמשוםהן

נעצרתהרוח .סטטיתאמוציהאפואהיאהכללי)במושג(השתמשתי

ולסלידה".לתשוקהמעלומועלית

לינץ':מעירהאלההדבריםלשמע

לךיסיפרתו ...ו ?תשוקהלעוררלהאסורשהאמנותאומר"אתה

שלהוונוסשלהאחוריצרועלבעיפרוןשמיאתפעםשכתבתי

תשוקה?זוהייתהלאוכי .במוזאוןפראכסיטלס

 17 ."סטיפןאמרנורמליות,נפשותעלמרבדאני

המחיצותאתהשוברההומה,ברחובדדלוסמדברהאסתטייםגילוייועל

התשוקות-לנפשהגוףביןלהפרידיכולתואיהאמנות:לביןהחייםבין

לתאוריותאירוניממדמחדירה-פניועלהחולפותהנערותבושמעוררות

"סיפורמיןלומספרדדלוססטפןמיודדשעמוצעיראיכר ,למשלכךשלו.

סיפורו .עליושעברהחוויהאודותעל-פולקלוריסטיבמינוח-אישי"

ישושלומפגישתווסיסראיעלמפרשתארמזיםבמהופךבתוכומשלב

 18שומרונית:אישהעם

כאישהאמןדיוקן , Dג'וי Dמיי'ג . ( 7

ודניאליביןאברהםחרגמו ,צעיר

עמ' , 1979באבי-חלעובר,עםון,דור

179 . 

31השופטים . 18 - -29ריוחנן ; 24 1 . 

מואר.שחלונהקטנהבקתהגיליתיבדר,ךעיקולאחרי"לבסוף,

שהייתיעניתיואנישםמישאלקול .הדלתעלודפקתיניגשתי

בעבורתורהאסירואהיהברגלמשםחוזרואניבבוטבנטבמשחק

והביאההדלתאתצעירהאישהפתחהזמן-מהכעבורמים.כוס

עמדהכאילולמחצהערומההייתההיא .גדולחלבספלהחוצהלי

במבטומשהוגופהולפי ,סתורהיהושערהכשדפקתילישוןלשכב

ארוכהשעהבדיבוריםאותיבהעיכהיא .הרההיאששיערתיעיניה
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 . 159-158 'עמ ,לע'ל 17העדה . 19

חשופים.היווכתפיהשחזהמפניהדברליהיהומוזרהדלתליד

 .ללילהשםלהישארארצהואםעייףאניאםאותישאלההיא

אתללוותבוקרבאותויצאושבעלהבביתלבדהשהיאאמרה

עמדהוהיאפנייעלמבטההזמןכלנחסטיווי,כשדיברה,אחותו.

להכשהושטתינשימתה,אתלשמועשיכולתיכל-כךאלייקרוב

הסףאתאותיולהעבירלמשוךכדיבידיאחזה ,הספלאתלבסוף

איןלפחד.מהלךאין .ילהלהכאןוהישארהיכנס'בוא :ואמרה

לדרכי,ושבתילההודיתיסטיווי.נכנסתי,לאמלבדנו:איששום

עדייןיאוהלאחורייהבטתיהראשוןהדרךבעיקול .קודחכולי

 19 ."בפתחעמדה

וז'נט.דד'דה 'במכחבשאוהד'מו' . 20

הואז'נט,שלספדושםכפל'מפססט,

נרשםו'על ,ה'טכנמחקשלאעודקלף

החדשבלכחמכעד .אחדטקסט

 G .דאו .מחוקההטקסט ,,,,שמצ'צ'ם

npsestes. Ed it ions וette. Pali רוGe 

1982 du Seuil . Paris 

החאוד'ה",אזורנוח'אודוד . 21

 2יקורת,בותיאוריה ,"האסתטית

אחםגודאו ; 136-119עמ' ,) 1992 (

משהשלבספדוהמעולהאובהמ

של'ה'ולוגכסוצפדק'ם ,צוקדמן

אוניברסיטה"ספריית ,האמנות

 . 1996אכ'כ-חל ",משודדת

מעורפלת;כח'כהעל",לו'פד'מו . 22

עחכחבעודד:מהל,הראכדוןחרגם

 . 89 'עמ ,) 1998 ( 3ואמנות,לספרות

קרבתואתשלוהאמנותיבפרקסיסממחיש-להמוןהבז-ג'ויסדווקא

בונותרושעדייןהמחוק,הגווילעלהמסורתיים.הסיפורלדפוסי

כמו 20חדש.אישיטקסטכותבהואקדומים,טקסטיםשלעקבותיהם

מסורתלעברלאחור,בחטףמביטג'ויס ,דלעילהקטעמןאיכראותו

 .לדרכולוילךבטרםמכתביו,להיעלםהמסרבת

אתדחה 2אדורנויהשמאל.אוהימיןנחלתננויאהאסתטיהאליטיזם

חלוקתאתלדעתוששחזרפופולרית,אמנותשלמדורדרכביטויאז'הג

והסתייגהקולנוע,אתגםדחההואהחרושת.בבתיהמכאניתהעבודה

נובטדגלשבוהאסתטיהניכורעיקרוןלמזלנו, .צ'אפליןמסרטיאפילו

אסתטיקתשלהראקציוניתהמהותעלבלב.דהניירעלביצירתונותר

כתב:כאשרלויפרימועמדוהערפולהעמימות

הואאותהלהביןיכולשאינובלשוןכמוךאדםאללדבר"המנהג

 .מהפכנימכשיראינופניםבשוםאךמהפכנים,כמהשלפסולהרגל

לאכוףשנונהדרךזוו ...והאדםאתלדכאעתיקהתחבולהזו :להפך

 22עליונותך'.'את

שלהאישימזגווכיויחי,דאחדכתיבהסוגעללהגןשישהדברפירושאין

שללצועצמםאתלהכפיףחייביםבועוסקשהואהנושאועצםהכותב

 .ערפול"לשםה"ערפולהואלהסתייגותשראוימהקטגורי."מובנות"

להצהרותיהתוםעדנאמנההיא-אםואקספרימנטלית"גבוהה"אמנות

בהיעצרחמצןבלינותרתהיאאבל ,וצלולזךפסגותאוויראולינושמת-

נידונההיאזוזרימהללא .העממייםהיצירהדפוסיאליהשמזרימיםהדם

הספרות.שלההיסטוריהדפיביןמפוארתולקבורההנשייה,בתהוםלשקוע

ב

אותיחשפובוהאופןעלעכשיואספרהאישי,המישוראלחדבמעבר

העבריתהספרותמלימודיאינטגרליחלקשהיוהפולקלור,לימודי
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באוניברסיטתלימודייאתהניו·קריטיסיזם.שללתאוריותבאוניברסיטה,

התנהלהזותקופה .הימיםששתמלחמתלאחר , 1968ב"התחלתיחיפה

גאהבארץהיסטוריים:שעוניםשנישלההפוכהמחוגיהםתנועתעל·פי

הבריתובארצותבאירופהואילוהמלחמה,שלהאלבומיםפטריוטיזם

האוניברסיטאית,המערכתעלתיגרשקראהסטודנטיםמהפכתהתנהלה

בפריזהקפיטליזם.שלהחברתיהצידוקעצםועלויאטנםמלחמתעל

מילוליתשנראתה,באוניברסיטהשאצלנו,בעודלרחובותהסטודנטיםיצאו

הנין·בכיפהמשלהעולם,ומןהעירמןהרחקשן,כמגדלומטפורית,

מסורתהטוב","הטעםשלהאסתטיקהכנציגלשוליים,שדחקקריטיסיזם,

אגב,דרךוחברתי·היסטורי.ביוגרפיבהקשרטקסטיםקריאתשלארוכה

הדורסנייםגילויהנגדמאבקמתנהלבעולםעכשיו:גםקורהזהמעיןמשהו

הגאווהשמןאלאבפלסטינים,נאבקיםשאנחנובעוד ,הגלובליזציהשל

עלניצביםשאנוההרגשהתופסתמקומהואתהרבה,נותרלאהלאומית

קדימה!שואג:ומישהותהוםסף
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הצמודההקריאהבאמצעות .יופימבושםהיההכלימים.לאותםנחזוראבל

בטקסטיםהמדוקדקתבקריאהלאחתאחתשפוענחולדקויותהתוודענו

וכךאקדמיים,תאריםעדייןהיולאהמוריםלמרביתלעילא.קנוניים

לפרשנותהוסיףההיסטורי,החוגראשבהט,יעקבעכשיו:אותםאזכיר

עתידהיהלימיםארמזים;חשיפתשלייחודיפןלטקסטיםשהעניק

שלמדרשהמביתבין-טקסטואליות,המונחהספרותבמחקרלהשתרש

כגןציפורהחשפהבוהאופןאתבהתפעמותזוכראניקריסטבה;יוליה

 .ברדיצ'בסקימ"ימאתקרבני""אתבסיפורהמיתיתהתשתיתאת

עממיתספרות"מכוערת",אסתטיקהאחר:משהומירושליםהביאנוידב

סיפוריםתרגום.שלכתרגוםונשמעההכתבעלשהועלתהפהשבעל

מזדמניםרושמיםבידיהניירעלהועלואחרות,בלשונותתחילהשסופרו

למשלבתורגמוהםכךאחרותת·תקנית.דלהמצומקת,עבריתבשפה

הכול,ולמרותחריפות.ונטולשגיאותנטולמליצי,יותר,"גבוה"לשון

המוטיביםבמפתחותהמודרכיםהסיוריםואתהאלההשיעוריםאתאהבתי

ליצירתמתכוןאולריקבחוקישראוהיוכך.הגיבוכולםלאוהטיפוסים.

מאחוריהםגרידא.אסתטייםנימוקיםכאןפעלולאושטחית."זולה"ספרות

בוזהעממית.ליצירהשבזה-מודעתלאאולי-אידאולוגיההסתתרה

לעיל. 1הערה . 23שהיה 23עוז,עמוסמאתוחושך"אהבהעל"סיפורברומןלפולקלור,האב

העתים,בחלוףכנועלנותר(היידיש),הז'רגוןכלפישלולבוזשווה·ערך

המזרח.עדותפולקלורבפינו:שמכונהמהכלפיחציואתכיווןעתהאך

הסלידהמקורהיהכאןאבלהפולקלור,מןסלדובאירופההאליטותאנשי

הפרק,עלהיוביידישעםסיפורילאשהריעדתי.גםאלאמעמדירקלא

אמפתיהאפילוהאליטותאנשיחשולאשכלפיופולקלוראלא

לספרותבחוגהפולקלורלימודילהשתלבהצליחואיךאנתרופולוגית.

175 



,ם

ו::כ =

,-
~ 
ו:ח

;=::; 
rב. 
r-
;= 

רוקם,-חזןגל'חלדוגמהאוור . 24

נספרותהעממ'חה'צ'רהח"ם:רקמת

 . 1996-אנ'נחל ,עונדעם ,ל"חז

"משמעותהוארטון,רובוטוראו: . 25

 ,) 1984 ( 61 ,זמנ'ם ",אמא-אווזהשל

 Rtוו h B. B011igheiו ner , ; 19-6עמי

G1·i111111s' B"d Gi,·/s (111d Boltl 

tl Soci"I וו{I/ a ו·e Mo וBo_)•s: Tl 

Visio 11 o_f 1/1 e Tr1/ es , Yale 

y Press , New Haven וiversi ווU 

. 1987 , pp. 112- 122: James M 

,). hers (eds וery and O וl וMcGla 

'"'" e Bro1/1 e1·s G1·i111111 וTl 

Folkt{l/e, Uni versity of lllinois 

1991 Press, Urbana 

שוקן, ,ואלואלו ,עגנון '"ש . 26

19אנ'נ-וחל'רושל'ם -קצועמ' , 78

שלהמעולהמאמרהאחראו .קצז

משאלח :'אח'וחלושש"'ארבל,מ'כל

 '"עגנוןכ'צ'רחהנחמהוכקשתהס'ום

(נכחוכ'ם). 6 'סרן

לפולקלורהערכהמתוךשלאנדמהליאבלרבות,סיבותבוודאיישנןעברית?

נוי,לדבוחיבההערכהמתוךבעיקראלאכלפיו,פתיחותמתוךאועצמו,

דוברשבובעידןהאוניברסיטה.כותליביןמקוםהעממיתהיצירהלהקנתה

כך:עלמחירשילםהואפלורליסטית.ראייהנוידבייצגההיתו,ךכורעל

רובווהופנהשמרני,מפויס,אופידברשלבעיקרונשאבפנינושהציגמה

מאבקיםזכרושלאבקהילותיהם,היהודיםשלהמדומייןהעבראלככולו

יצירהלרובהייתהזאתחוץ.כלפימחאתםעיקראתכיוונואלאפנימיים,

כבת-ביתולאמשניתכדיירתבחוגנקלטההיאמסוכנת.לאעממית

מספרותמסורתייםטקסטיםבקריאתמבוטללאמאמץהושקעלגיטימית.

נעשהלפעמים .למדניתאליטהשלמובהקיםטקסטיםהיוכאילוחז"ל,

המייתאתולהרחיקלבטלרצוןמתוךכלומרכדין,שלאולפעמיםכדיןהדבר

למעגלצורפההמעגלחונישחגהעוגהאפילוהאגדה.מןוהשוקהרחוב

כעבורהמגיים.סממניהממנהוסולקוהגבוהה,הפרשנותשלההרמנויטי

העממיהצבעאתוהחזירוהפולקלורחקרמתוךשצמחוחוקריםקמושנים

הספרותיות,הניתוחדרכיאתלזנוחמבליחז"ל,מאגדותכמהשלללחייהן

איכלוםבלאפטוראבלשמות,כאןאזכירלאוהעדינות.המתוחכמות

 24זה.בכיווןלהליכהנאהדוגמההםחזן·רוקםגליתשלמחקריהאפשר:

ג'ויסשלברומןעממייםדפוסיםמתקיימיםכיצדלעיללהראותניסיתי

הטווח""שלוש-קלאסיתמעשייהתובאלהלןצעיר".כאישהאמן"דיוקן

החדההדיכוטומיהטשטושאתהמדגימהגרים,האחיםשלהיוצרמבית-

גריםהאחיםשלהתערבותםעלהביקורתאםגםלפולקלורי.הספרותיבין

שלהםבאנתולוגיהנושביםעדיין 2s ,מוצדקתאספושהםהסיפוריםבעיצוב

בסיפורועגנוןאתשימשההסיפורתשתיתאותנטיים.עממייםרוחמשבי

עצמה:במעשייהאםכיעכשיואעסוקבולאאבל 26אחיות","שלוש

להאמרהאשרכללטוות.רצתהשלאעצלהנערההייתהה"הי

ערבכעסונתקפהסבלנותההאםאיברהלבסוףהועיל.לאאמה,

שםעברהשעהבאותהוהנה .בבכיפרצהוהנערהאותה,שהכתה

לביתנכנסהלעצור,ציוותההבכיקולאתוכששמעההמלכה,

אתברחובומעיםששערבתהאתמכההיאמרועהאםאתושאלה

ואמרה:בתהשלעצלותהעללספרהתביישההאישההצעקות.

הזמןכלרוצההיאמטווייה,שתרפהיבתאתלשכנעיכולה'אינני

ענתה '.פשתןדילהלספקביכולתיואיןענייהואניולטוות,לטוות

הגורםדברואיןהטווייהמרחשיותרעליחביבדבר'איןהמלכה:

ישבארמוןבת,ךאתליתנישור.הכימזמזוםיותרגדולתענוגלי

לבה,בכלמרוצההייתההאםחפצה.'ככלתטווהוהיאפשתןדילי

אותההובילהלארמוןכשהגיעואתה.הנערהאתלקחהוהמלכה

עדמלמטהביותרהיפהבפשתןמלאיםשהיוחדריםלשלושה

יהיה'וכשתסיימי,אמרה, 'הזה,הפשתןאתליטווי'עכשיולמעלה.

בחריצותךדיענייה,כךכלשאתאף-על-פילבעל.הבכורבנילך
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גםהפשתןאתלטוותיכלהלאכינבהלההנערהנלאית.'הבלתי

שנה.מאותשלושעורערבעדמבוקרוטווהיושבתהייתהאילו

בליימיםשלושהישבהכךלבכות.החלהלבדה,לבסוףכשהייתה

נטווהשלאוכשראתההמלכה,באההשלישיביוםאצבע.לנקוף

גדולשכהואמדההתנצלההנערהאבלהתפלאה,-עדייןדבר

המלכה .להתחיליכלהשלאעדאמהמביתהריחוקעלצערההוא

בעבודה.'להתחילעלייך'מחראמרה:ביציאתהאבלבזההסתפקה

ניגשהובייאושהלעשותמהידעהלאלבדה,שובהנערהכשהייתה

שטוחהרגלמהןלאחתקרבות,נשיםשלושראתהשם .החלוןאל

מעברשהשתלשלהעדכל-כךגדולהתחתונהשפהלשנייה ,רחבה

הביטולחלון,מתחתהנשיםנעמדורחב.אגודלולשלישיתלסנטר

מצוקתה;עלהתלוננההיאלה.חסרמההנערהאתושאלולמעלה

לחתונה,אותנותזמיני'אסואמרו:עזרתןאתהנשיםלההציעו

לשולחנ,ךאותנותושיביוגם"דודות",לנותקראיבנו,תתביישילא

'רקענתהלב;בחפץ'קצר.'זמןתוךהפשתןאתלךנטווהאז

שלושאתהכניסההיאבעבודה.'מידוהתחלנההיכנסנהאנא,

והחלוהתיישבושםהראשון,בחדרמקוםפינתההמוזרות,הנשים

לחלחההאחרתהגלגל,אתוהדפהבחוטמשכההאחתטווייתן.

השולחן,עלבאצבעוהקישהאותוסובבההשלישיתהחוט,את

לעילאטוויוהיהארצה,טוויסלילנפלשהקישה,פעםובכל

וכשבאה,מהמלכה,הטרדתשלושאתהסתירההנערהולעילא.

ידעולאותשבחותיההטורייםהרביםהסליליםאתלההראתה

לשלישיגםולבסוףלשני'עברההראשוןהחדרכשהתרוקן .גבול

לנערה:ואמרוהנשיםשלושנפרדואזזה.גםהתרוקןמהרהועד

אושר.'לךיביאזהלנו,שהבטחתמהתשכחי'אל

ערמתואתהריקיםהחדריםשלושתאתלמלכההנערהכשהראתה

שקיבלשמחוהחתןחתונה,הכינההיאהטוריים,הפשתןסלילי

שלושלי'יש .ביותראותהושיבחומוכשרתחרוצהכהאישה

רוצהאינימאוד,עמיהיטיבושהן'ומאחרהנערה,אמרהדודות,'

לחתונהאותןלהזמיןלינאהרשה .אושריבשעתאותןלשכוח

נרשהלא'מדועוהחתן:המלכהאמרושולחננו.'עלאותןולהושיב

מופלאבלבושהבתולותשלושהופיעוהמסיבהכשהחלהזאת?'

יקרות.'דודותבואכן,'ברוךאמרה:והכלה

אלניגשאזשכאלה?'מגעילותחברותלך'מניןהחתן,אמר ',הא'

רחבהרגללךיש'מדועושאל:הרחבההשטוחההרגלבעלת

החתןהלך '.הגלגל'מדריכתענתה,בגלגל''מדריכה-כזאת?'

'מליקוק'-כזאת?'תלויהשפהלךיש'מדועושאל:לשנייה

רחבאגודללךיש'מדועהשלישית:אתשאל'מליקוק.'ענתה,

תרגםהשלם,האוסףמעש'ות: . 27 :ואמרהחתןנבהלהחוט.''מגלגולענתה, 'החוט'מגלגול-כזה?'
תל-אנ'נפועל'ם,ספר'תלו,'שמעוןהטווייה.'בגלגלהיפהכלתיעודתיגעלאעולםועדמעתה'ובכן,

 . 52-51עמ' , 1994 27השנואה'.'הפשתןמטווייתנפטרהכך
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רהמספיפמשמהנרשיהודית,יהמעשי

ראק'ת:'עהמנורר'סטןלו'אולש'וסף

 "המלכהאתשהצ'להאר'ג"נס'פור

כללארוגל,מאסנ"הגערהאומרת

כ' !למלךתא'ש(ה"ת' 1הלווא'הזמן,

 .'ותר"גרולאהכצר'ה"ת'לאזא

 ,,לברועוכרנר'האתשומעהמלך

ושםלא'שה.ותהאאונושנ'תהחלון

 '' 1 (רבראו .לחלוט'[נהשוהמגמה

ע'ר"ת , 1970וס'פורו:שחורחורש

וג'הגוללאתאוןמוז'ה :ח'פה

61עמ' , 1971ח'פהופולקלור, - 58 . 

הפולקלור" ,נסוןקוא'ורמאן . 29

אכןא'תמר '"הר'צ'שלמ'וחרתכצורה

קה,'ט 1סמ'(עורכ'ם),טור'וגרעוןזוהר

מאמר'ם,מבחרפואט'קה:לשנות,כ

-286 'עמ , 1986נ'נא-תל 272 . 

הולוג'הא'רא"מארקס,קארל . 30

השלמתרגםרות,שחכתב' ,"הגרמג'ת

 . 251 'עמ , 1965'הרחנמ ',רג'נא

 ,עממיותסיפוריותמסורותשללמחצההמחוקהקלףעלנרשםזהטקסט

בואין :אנטי·דידקטיתהיאהדידקטיות .מהןהתנערותכדיתוך

עםשסיפורי ,ממוות"תציל"מלאכהבמתכונתהעבודהשלגלוריפיקציה

 ,"פרו·צרצרי"דגםשלטיפוחאלא 28 ,לנפקמרביםיהודייםולאיהודיים

מידהבהכרחאיננולעצמוהשקרלגיטימי.חפץמחוזיאההבטלהשבו

וגםלמלכה,משקרתהנערהלמלכה,משקרתהאם .עונששסופורעה

עםהכיעורזיהוירווחהעםבמעשיותהאמת.אתמגלההיאאיןלחתן

שלרגשכלמגלותשאינןטובותבתולותהןהטוותשלושכאן.לא .הרוע

צנועה:בקשהמילויתמורתלהלעזורמוכנותהןהיפה.הנערהכלפיקנאה

לבושןאודותעלהנמסרוהמרגשהמשניהפרט .בחתונתהלהשתתף

השקיעושהןלשערמוכןיאנ .במראיתןמהפךשוםמחוללאיננוהמופלא

מלבושיהןיפיאבלהסלילים,בטווייתמאשרלנשףבהכנותתריורבזמן

מגעילותחברותלךמנין" :לכלתוהחתןשלהנבזיתהשאלהאתמונעאינו

עבודהכנגדהמחאהאתבעצמההמבטא ,הראליסטיהסיפור "שכאלה?

מילותבכוחלאאבל ,פנטסטיתמעשייהשלעורעוטהומנכרת,מעוותת

 ,מאומצתגופניתעבודהבזכותאלא ,המופלגהייצורנסמתרחשקסם

 .הפלאגבולשעל

אותוהסגנון,ם.ישחקמרקיעידושיםיחזובמעשייהאיןסגנוניתמבחינה

 29סוסיר,זהשקבע langueלמושגובוגטיריוביאקובסוןמכברזההשוו

שלמלאכתןחיוור.שהסיפורהדברפירושןיאפולקלור.ליצירותאופייני

המוכנותהנוסחתיותבסכמותםייחהמפיחבדיוקלפרטיהמתוארתהטוות

מהדהדשמתוכןדיבור,בהכפלותהטוותעונותהחתןשללשאלותיו .מראש

לרגעלהזדקקאם ."מליקוק-ענתה-"מליקוק :העממיהשיחקול

אסתטיקהלביןצרכיםשלאסתטיקהביןלהבחיןכדיהיבורדילמושגי

כוחעלמוותרהחתןהצרכים.אתהתענוגמנצחשכאןהרי ,תענוגשל

אתממירההמשוחררתוהכלה ,התענוגלמעןכלתושלהזולהעבודה

אינניבחלקו.השמחימינאובייקטשלבמעמדמנוצלכאובייקטמעמדה

אילואבוש:ולאאודהאבל ,הטוותשלושאתלחבבאישלחייביכול

רכלה,אי·שםמסוביםאליושולחןאותולידאותןמושיביהייתיכולתי

 .בהןמתביישולא-ועגנוןסרוונטס

לראותהיא ,עממיתתרבותכחוקריעלינוהמוטלותהמשימותאחת

גםאלאשלהם,המסורתיהפןאתרקלאהפופולריתובתרבותבפולקלור

שלבסיפוריהםלעסוקמרביםאנולמשלמדועשלהם.הסרבניהממדאת

מרקסבשאלה?החוזריםשלבסיפוריהםפחותוהרבהבתשובהחוזרים

השליטיםהרעיונותתקופהבכלהםהשליטהמעמד"שלשהרעיונותכתב

הפיקוחאף-לרשותועומדיםהחומרייםהייצורישאמצעמעמדאותו ] ... [

כפופיםכללבדרךכילומרשניתןכךבחזקתו;מצויהרוחניתהיצירהעל

 30 .רוחנית"ליצירהאמצעיםלהםשאיןהאנשיםאותםשלרעיונותיהםלו

היצירותמוחלט.באופןלאבוודאיאבל-מרקסאומר-כללבדרך
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מןדוגמההנההתנגדות.בביטויימשופעותוהפופולריתהפולקלורית

בתרבותלאגדהבחייהשנהפכהדמות-דניפואולן :האחרוןהזמן

עשרה,שחיםבגיללזנותשנמכרהמושפלתלקסטהבת ,הודושלהעממית

המדוכאיםשלההשלמהעלהבנויבהודו,ההגמוניהשיחאשראתעשתה

והקימההחדשיםמבעליהברחהפואולןשתעשה.ציפהלאמצבם,עם

באזורים 1983ל" 1979ביןשפעלהשודדיםחבורתרובין·הודיתבמתכונת

שהנציחוובסרטיםבספריםהמסופרעל·פיובמרכזה.הודובצפוןנרחבים

שישבהאחרישאנסוה.הגבריםושנייםעשריםאתחיסלההיאמעלליהאת

המפלגהמטעםההודילפרלמנטונבחרההשתחררהבכלאשנהעשרהאחת

 , 2001יוליבסוף .במעשיותכמוממוזלהיהלאסופההסוציאליסטית.

להשהמתינופניםרעולישניבידינרצחה ,ושמונהשלושיםבתוהיא

 31 .בניו·דלהיביתהבפתח

rיי

::ii:: 
i::כ 
rיי

;::: 
 >,ב:

לרמוזכדיזאתעשיתיאבלגרמניה,עדאוהודועדלהרחיקחייביםאיננו

ספרותנושלהחדשיםבאוספיםהעיוןמןשמתקבלהכללישהרושם

ססמוגרףשלתפקידממלאתהספרותאםמדיי.מרגיערושםהואהעממית

סיפוריבאיסוףנקלטזהמכלמעטרקבהתהוותן,רעידותהמאתרשירג

סיפוריאתזיהם""לאהדי·די·טיריח .המדינהבדורישראלעדותשלהעם

לאהימאיםמרד ,הפולקלורמפתעלנרשםלאסאליבוואדיהעלייה,

הרבתהלאמאדמתםהערביםהעקוריםזעקת ,הפולקלוריסטיםאתהעסיק

אותנו.להטריד

באותןשנכתבה ,הטכני"השעתוקבעידןהאמנות"יצירתהנודעתבמסה

אתבנימיןולטרתקף ,אורטגהשלחיבוריופורסמושבהןשנים

של"הפוליטיזציהאתכנגדהוהציבהפוליטיקה",שלאסתטיזציה"ה

כאקט ,הרחבבמובןפוליטיכאקטהאמנותראייתאתדהיינו ,"האסתטיקה

כך 32 .העםשלהתרבותיההוןאתלהעשירהבאבמציאות,מעורבותשל

הסטודנטיםתאטרון ,"לה·ברקה"עםנדדכאשרלרוקהגארסיהפרדיקונהג

 1932-השניםביןהספרדיתהרפובליקהשלביותרהנידחותבפינותשלו,

ראושלא ,םיופועלאיכריםלעיניהספרדיתהקלסיקהאתוהציג , 1935

 ,הצופיםכינלהבת,הייתההפניםקבלתכלשהו.תאטרלימחזהמימיהם

 ,לה·ברקהזהקלדרוןשלאוסרוונטסשללדקויותתמידירדולאאםגם

אותקףבטרם .המתרסשלצדבאותוניצביםוהאמניםשהםהיטבהבינו

מתוךאצטטלהיות",ישובלאולעולם"שהיהלמהמגוחכתנוסטלגיהעל

לרוחי:והיאשאו,נדנודמפישהביאקצרהאמירהזךנתןשלחיבוראותו

האם 33 .אחד"משפטבכתיבתמתייגעהייתילאבלבדהאמנות"למען

(והקידום)המחקרלמעןולומר:זהעיקרוןלאמץהמוכניםהחוקריםרבים

אחד?משפטבכתיבתמתייגעהייתילאבלבד

בנגבבן-גוריוןאוניברסיטת

G. Al ז ares . "Asesinada .31 

Ph oo lan Devi: La legendaria 

' reiווa de los baווdidos ' de וlוdia " . 

El Pai s: eclic·i (} 11 i1111ק·eJ· t1 -

/1 11e1·1111(·io1111/, 27/07/01 

האמנות"יצירת ,ימיןבנולטר . 32

ביראויורגן ",יהטכנשעתוקהכעירן

 ,הרהורים :כ ,כתכיםמבחר(עורך),

-176 'עמ , 1996תל-אביב 175 . 

זואמרה . 23 'עמלעיל, 10הערה . 33

הגרישללדבריונגרמשקלמהווה

שלשוןהראמניפסטכטוןכר

אוישרכל" : 1924משנתהסוריאליזם

ראו. "השירלעשותזהבורועלהתאמץ

האנטי-אוונגרריזם"ירגר,כפטר

תאוריה ",ארורנושלתטיקהכאס

 . 131עמ' ,) 1991 ( 2וביקורת,
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אחרייממקוםשהגיעאחדייבמו

קגיוקיורםעםריאיון

םתיו,שירהמשעגי,דרורזערור,שלומיתהראל,מעיןמראייגיס:

 rשווריגאל

אחתלאלמצואניתןבאירופההספריםחנויותשלהראווהבחלונות
שמכדנהמהבמסגרת "ר'ז'נחשבשאתהנזמהזאת,עםספריך.את

מסויגתכאןיצירותיךשלההתקבלותבארץ.הספרותית""הרפובליקה
לכן?הסברלןישהאםבחד"ל.להתקבלותןבהשוואה

שינויחלזהבמצבכילצייןישלמציאות,נאמניםיהיושהדבריםכדי

הסופריםחמשתביןנכללשאנילומרניתןלאאמנם,האחרונות.בשנים

ומוכריםנקראיםספרייאךבארץ,ביותרהנקראותמןהןשיצירותיהם

נכתבותוכיוםאותילקבלבחלקו,החל,האקדמיהממסדגםמבעבר.יותר

כתיבתישלאחדיםשמאפייניםלינדמהזאת,עםמחקר.עבודותעלי

ביןהשילובראשית,ארוכה.תקופהבמשךבארץהתקבלותהעלהקשו

ירשתיואותובי,מצוישתמידהגיהינום",של"הקרקסלטרגיות:הומור

שילובכילינדמהבדיחות.לספרנהגביותרהקשותשבתקופותמאבי,

יצירותיי.שלהמכריעהחלקאתמאפייןבהתחלה,כברהתקבלשלאזה,

שניתן(קובץלמעלה""היורדהראשון,בספריכברמצויהואלמעשה,

ומופיעוחוזרחיי),בימישכתבתימהלכלפרקיםראשימעיןבולראות

בןב"אדםהגדולה",שלומציוןהדודהעלב"סיפור-ספרייבמרבית

ירושלים".מלך"חימואתאולי,להוציא,נוספיםובספריםכלב"

עםהיכרותיאתכתיבתי.עלגדולההשפעההייתההג'אזלמוסיקתשנית,

הגעתי-1951בשחוויתי.ביותרהעמוקותהחוויותכאחתלתארניתןהג'אז

הולידייניליפוקר,צ'רלי-הג'אזענקיכלאתפגשתישםלניר-יורק,

מאו,דהושפעתישלי.הדםמחזוראלממשחדרההזוהמוסיקהואחרים.

שלהג'אזיהמבנהאתאימצתיוגםשלה,הקצבמןמודע,בלתיבאופן

חלילה.וחוזרהנושאאלשיבהעליו,לווריאציותו;נעברבנושא,פתיחה

אחת,ובעונהבעתאלתורומלאקוהרנטישהואמבנהמתהווהכזהבאופן

מורגליםהקוראיםמרביתלצערי,ברור.ליניארירצףבושאיןאלא

אניעבורם.לבעייתייםספרייאתשהפכהעובדההליניארית,להתפתחות

מעולםכתבתילאמ"בתו"לבד-כלכליתגםיקר,מחירכךעלשילמתי
לרב-מכר.שהפכהיצירה

ביוגרפי?פןגםיש"הזר"שלעמדתחשאתההאם
"הנעראתייצגתילכאורה,חיי.כלזרשהייתילומרניתןכן.רבהבמידה

מכןולאחרהעולים"ב"מחנותפעילהארץ,ילידהאידאלי:העברי"

מנהלולאבמורהלאםבןלדוגמה,ספרבביתלמדתיהצעיר".ב"השומר
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אשתוסנדקי,היהביאליק-העבריהיישובבגדולימוקףהייתימוזאון,

נפצעתי,לפלמ"ח,התגייסתייותרמאוחרשלי.הגננתהייתהברברשל

לאמעולםאךהטוב",כ"הישראליאותילתארניתןכלומר,ימאי.הייתי

אחר.ממקוםשהגיעבאחדכמוביהביטותמידבאמת.כזההייתי

,-

~ 
 י==
ו:כ

;= 
ו:כ

r:ב. 

r:ב. 

זה?מצבלדעתן,כובע,וממה
האחרותזאת,ובכללהשתיי,ךכךכלניסיתיבאמתאבל ...יודעאיני

בשוקשנקנוסנדליםהיוהילדיםלכל-הקטניםבפרטיםאפילובלטה

ושליראלי,אופניהיולכולםצ'כיות.סנדליםעלדווקאהתעקשהואמי

באחדנגנבושכאשרכךכדיעדאדום,ובצבעפז'ומתוצרתדווקאהיו

עבוריאיומההייתההאי-שייכותתחושתמכן.לאחרמידהוחזרוהימים

כחיילאפילוממשהו.חלקלהיותיכולתליהייתהלאמעולםכיל.דכבר
מדבריםהםאותי,מתאריםהפלמ"חמןכשחברייאךטוב,לוחםהייתי-

הנוכחותהייתהשם,שנכחתיעל-אף .אתםהיהשלאמישהוכעלתמידעלי

לישנתןזו,בתקופהאגב,נדיר,שםיורם,תמידנשארתיאנישונה.שלי

הימים'.'כלה'בעיניהרעש"עשהמלךאותושלשמועלביאליק,

חופש,דווקאלהעניקעשויהשונותשלזועמדהכיכדמהזאת,ועם
הזמן.כלבציפיותלעמודמהצורןלמשל

כל .חייאתהנעיםלאהזההחופשאךעקרוני,באופןנכונהאמירהזו

מסגרלהיותהיהכילדהגדולחלומישייך.להיותדווקאהתאמצתיהעת

שהורייעד ,רימיתיובאמתלחלוטין.לכךכישרוןחסרשהייתיעל-אף ,טכני

שנתיים,שםלמדתיבחיפה.מקצועיספרלביתאותילרשוםנכונותהביעו
שנתייםהיואלהספרנו".בביתלאאבלכיתה"עולההביטוי:הומצאועלי

כישלוןיתייה .מכניקההבנתילאשמעולםמשום ,נוראותזאתועםנהדרות

הספר,מביתגורשתישנתייםלאחרומחרטות.גלגלותעםבעבודהחרוץ

שבסופואלא .מהחבר'האחד-בקיבוץטרקטוריסטלהיותקיוויתיואז

והייתהיבהתאהבההלהטוניהמנהלת .חדש"ל"תיכוןהגעתידברשל

שירהיבאוזנילקרואשנהגאבי,כמוממשפילוסופיה,באוזניימרצה

מורטם".ב"פוסטמתארשאניכפיצעיר,מגילגרמנית

תרבותיותאופציותכשתיהורידאתבאמת,מציג,אתההזהברומן

בחייך?מרכזיענייןזההיההאםחיקית.זדמדלהרוסיתזד-מנוגדות
ארצההגיעאמי,שלאביהסבי,ביותר.מוזרביתבאמתהיהזהודאי.

הייתהאמי .צדקבנווהכמורהושימשהשנייה,העלייהבמסגרת ,-1909ב

לתלמגיעיםהיוגלעדימכפרחבריםחיים.ומלאתיפהשחרחורת,אישה

נולדהואלחלוטין.שונההיהאבילפגשה.כדיסוסיהם,עלרכוביםאביב,
יותרמאוחר .יקהאפילוהיהשלאכךאוסטרית,אזשהייתהבטרנופול,

אותהועזבקםנפש,אהבתגרמניהאתשאהבעל-אףלברלין.נסע

לשלושה-קרובחבריו,כלאתעמוהביאהואמדוע.יודעאינו,איש-1928ב

ה vו;<רקותנורי _חפציהםכלעםארצהשהגיעואמידים,אנשיםעשר
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חדרכך:מחולקהיהילדותיביתאותם.הציללמעשה,כ,ך .כנףופסנתרי

היוהחדרים .הילדיםשלנו,נוסףוחדראמישלאחרחדראבי,שלאחד

אין .מעולםיחדישנולאהוריישלהם.ובריהוטבצורתםלחלוטיןשונים

לאמקום,מכל ...הולידולאהםאולי ...הילדיםאתהולידוכיצדמושגלי

 ,בכנען"הלילותיפים"מהאתלילשירנהגהאמימגע.כלביניהםהיה

בחינוךהאמיןלאהואשרמאן.ושלשוברטשללידריםזימראביבעוד

מ?תבילימקריאהיהעשרבגילפרימיטיבי.בעיניושהיהבארץ,

ידעלאשמעולםלינדמהעשר.בןשאניידעלאהוא .וקאנטשופנהאואר

משוםועניבה,חליפהללבושנוהגהיהבספטמברבאחדאני.כמהבן

מיודדהיההואבשיאו.הקיץעודהיהבארץאםגם ,הסתיוהחלשבגרמניה

אלביאליקמביתצועדיםהיויחדהזר.אתבושאהבביאליק,עםמאוד

בהשחיעל·אףלפלשתינה,נכנעלאאביבגרמנית.משוחחיםהים,חוף

ונעשיתילאמי,,להידמותרציתי .עלירבההשפעהלכךוהייתהחייו,כל

לאבי.דומה

לעסוקמרבהאתהבכתיבתן.גםאחתלאמשתקפתשהזרותכדמה
הארץ.ילידהיותןעל·אףמהגרים,שלובדמויותכשדאהבגלות,בספריו

רבים,קרבנותשגבתהקשה,מלחמה-בפלמ"חלחמתישסיפרתי,כפי

מעפילים.לאנייתנשלחתישנפצעתילאחרילדים.שלנוראצלבמסע •

אנייהודים. 3ס, ooכ·מביאיםהיינואנייהבכלהמדינה.קוםלאחרזההיה

כסרדינים.צפופיםאנשים,אלפי-הראשונההנסיעהאתהיטבזוכר

עשרגופם,עלבגדיהםכלאתלבשוהםנוראה.שנאהאותםשנאתי

קונדומיםשעונים,ומכרולשרווליםמתחתשעוניםענדובגדים,שלשכבות

העםאתשונא"אניקראתי:לומאמרכתבתיארצהבשוביוסיגריות.

השנייהבנסיעהאךכזה?!"דברכותבאתה"איךבי:גערשלונסקי .היהודי"

להתאהבוהתחלתיממני,חזקיםהםכמהעדראיתיפתאוםשינוי.ביחל

בהםהיה .לסיפוריהםלהאזיןהתחלתיגםאזממש.היסטריבאופןבהם

כינו .לשמועמעונייןהיהלאזובתקופהבארץואישלדבר,עזרצון

האנייהעלשהותיחודשיתשעתבמשך"סבונים".אדם","אבק :אותם

 .השואהעלשכתבתיהדבריםלמרביתבסיסשהיווסיפורים,מהםשמעתי

עוצםאניכאשר ,היוםעד .חייעלמכרעתהשפעההייתהאתםלמפגש

שהביאווהמחבתותהלילהסיריעםלפניי,לראותםיכולאניעיניים,

האנייה,אלנדחקיםצפופים,עומדיםהםלים.להשליךנאלצנואותםעמם,

מדי .צורכיהםאתלעשותכדיבתורשעותששאחתלאהמתינושבה

שנפלוכמעטהאנייהאלעוליםשהיובעת .בדי·די·טיחוטאושבועיים

שהמפגשנזכראנילמעשה,מדינה.בשוםרצוייםלאאומללים, .למים

בביתאושפזתישנפצעתילאחרלכן:קודםעודהיהאתםשליהראשון

הכיבוש.לאחראזהייתהרמלהברמלה.למשימהנלקחתיומשםהחולים,

הגיעו,מכברלאשזהחדשים,ועוליםתיל,בגדרכולהמוקפתהייתההיא

מפואריםבתים-בעירששררההנוראההריקנותאתראיתיעליה.שמרו

שנעזבוהערוכיםהשולחנותעו,דבהםהיולאבהםשהתגוררושהמשפחות
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הלנתימשם .להגעתנוקודםיומייםאולישננטשבביתגרנווהבגדים.

יראיתבדרנינסוריאליסטית.זוכרשאניחוויהבלו,דהרננתלתחנתברגל

ישאלתלהם.נתנוולאלחזור,ומתחנניםהגדרלידעומדיםהערביםאת

 .שאינם) ,(כלומרשאינכם"ערביםאלה" :השיבוהוא ,הםמישםשהיהאדם

אתרמסוהן ...צינמומשאיות.עשריםלרמלההגיעויומייםנעבור

שנכנסושואהניצולינאלףקפצומתוכן .העירתוךאלונסעוהתילגדרות

עירידעולאהםשעתייםנתוןשלהם.רמלההייתהשעהנתון .לבתים

ברגע .מעולםקודםאודותיועלשמעושלאמקום ,רמלהמלבדאחרת

עומדיםהאחדהעברמן :היהודית·ישראליתהטרגדיהכלמולינחשפהאחד

העברומןהם,ילבתלשובומתחנניםוילדים,זקניםבהםאנשים,מאות

כאן,גםוהחלו,מדורותהדליקוהם ...שרדנים ,שרידיםאותם-האחר

לאחרעכשיו,רקאןבי,חרותנשארהזההרגעהרף.ללאולמכורלקנות

במידהאותי,הפןהניצוליםעםהמפגש .קצרסיפורעליונתבתי ,שנים

זהותליהייתהלאשתיארתי,נפילפניו,שגםעל·אףליהודי.רבה,

כיהודי.בעיקרעצמיאתמגדיראנישבעקבותיוהרימוחלטת,ארצישראלית

בישראלחישאניעל·אףישראלי,סופראיניאבל ,עבריתשנותביהודיאני

לכבודלגרמניההקרוביםבימיםנוסעשאניכ,ןנדיעדעברית.ומדבר

בארץ.הופיעשטרםשלי,חדשספרשללאורצאתו

בגרמניה?שחייהודיסופרלהיותיכולהייתהאם

ממושךזמןלשהותליקשהאפילוכיוםשלי.העיקריתהבעיהוזאת .לא

 ,ארצהשבאנישנאשראלאשם.ביקורייאתלקצרנוטהואני ,בחו"ל

מדועתוההאני ,שסביביהישראליתההמולהאתומרגישבלודנוחת

לשוב.רציתי
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 ."ישראלי"לבין"יהודי"ביןברורניגודקייםתפיסתןשעל·פינראה

בעיניך?"ישראלי"מהו
פעםשאףאדם ,נצחיזרמעיןהואיהודיאן ,"ישראלי"מהויודעאיני

נאהב.לאבמקומו,מצויאינו

לעצמו?המתכחשמודחק,יהודימעיןהואשישראליומכאן
שלדורלאותוגדלתי,שבוהאופןאלבתודעתינקשר"ישראלי"המושג

שלסוגבחורף.קצריםמננסייםושלובשיםבוניםשלאצברים

אישלהיותרציתי ,צברשהייתיאני,פחות.היוםהמוכרארצישראליות

ומעולםמאז .עבוריבעייתיייעודהיהזהאן ,הארץאתולבנותכפיים
גדלתיעמםהאחריםהישראליםמןשאיששכזה,דואליזםמעיןבתוכיהיה

ואניזו,בתקופהביותרהנכספיםהתאריםאחדהיהה"צבר"תוארחש.לא

בןדןמזויפות."צבריות"ביוגרפיותלהםיצרושאחריםבזמןלוצחקתי

עגתבכלבקיאשהיהכןנדיעדכזו,היסטוריהלעצמובדהלמשל,אמוץ,

לומרנהגביוגוסלביה,שנולדאלעזר),(דודדדוהישראליים.הילדותמשחקי

אהבתיאניכזו.זהותעםבנוחחשתילאאבי,בשלאולי ,אניאןצבר.שהוא
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עישןשבוהמיוחדהאופןאתאבי,שלהישניםהגרמנייםהספריםריחאת

פרה-באך).מוסיקה(שלשלוהגדולהתקליטיםאוסףואתמקטרת

'ה1יהדדייצירתןהיהודי?העםעבורככדןקידםשישסבוראתההאם

-בעתבהאןפסול,כדברבההחייםואתהגדלהאתמציגההאחרון"
לעתים.סדיזםכדיעדושלילית,כדבשתכיישדתהציונותאת
שעוסקחדשספרעכשיופרסמתיכאמור,לתקווה.מקוםהרבהרואהאיני

מכךכתוצאההשנים.במשךשכתבתימאמריםעלהמבוססבגרמניה,

ומגורשיםוחוזריםנשרפיםבגרמניההיהודיםהיושנה 1,800במשךהבנתי:

משלו,במקוםלהימצאאוהבלאשהיהודילינדמהוחוזרים.ונשרפים

אדוניםהםהיהודיםכאשרכך,משוםרצוי.הואאיןשבובזהדווקאאלא

ליהודיםרבהקרבהחשעצמיאנילאלימים.הופכיםהםבארץ,לעצמם,

רבההבנהששוררתמרגישאנילישראלים.ופחותבעולם,מקוםבכל

דומות.שפותדובריםאנולמשל.בניו-יורק,החייםהיהודיםלביןבינייותר

בןב"אדםהדןאחדרצינימאמראפילועדייובארץנכתבלאבכדילא

אודותיו.עלהיקףרחבמאמרבאמריקהפרסמהסונטאגשטרזןבעוד ,כלב"

אותושאהבוהמבקריםגםהישראלית.בתודעהקייםשאינורומןזהו

זאת.לכתובמעיזיםאינם

להודיההג'אזיתהחוויהלזרותגםקשרבאמתלכןשישייתכן
ובמוכר.בישראלילעסוקאולי,יותר,כוחלמבקריםגםהישראלית.

במידהקרובההיאאךלישראליות,נקשרתאינהאכןהג'אזיתהחוויה

יהודים,בידינכתבהאמריקאיתהמוסיקהמןגדולחלקליהדות.רבה

הלבניםהג'אזמנגניאחדשלהם.המקצביםאתהשחוריםמןשלמדו

שלמוסיקהזוהיכילומרניתןגודמן.בניהואבעולםביותרהטובים

הואמהלשמחה.עצבביןהשילובמונחבבסיסהכ,ךעלנוסףמיעוט.

בבלוז,שמקורםשיריםבלוויות?שמחיםשיריםלשירלאאםג'אז

כותב-בכתיבתיאניגםשציינתי,כפיוכ,ךמשמח.באופןהמבוצעים

המוות.עלומתבדח

יצירדתך.אתלמשל,העבריתבאוניברסיטהלמדד,לארבותשכיםבמךש

שקדגרשון(כגוןהטעםקובעיוהמבקריםהחוקריםמןחלקכיייתכן
כתיבהשלהדגםמןשחרגומשדםספרי,ךאתלקבלהתקשומירדן)דדן

האםכאוס.שלתחושהאחת,לאועוררו,דברורהקוהרנטיתספרותית
הדברים?התרחשואכןשכןחושבאתה

מציביםהמבקריםבארץ.אחריםליוצריםביחסגםבעיהשזוחושבאני

החוקריםכלעינינשואותאליובולט,יוצרשלדמותהספרותיהשיחבמרכז

אביגדוראתלדוגמהקחועמיתיהם).שלהקריאותעלכמובן(המסתמכים,

כמעטאחדאףבארץ:שכתבוהגדוליםהסופריםאחדבעיניישהואהמאירי,

חשובים,סופריםהיווזרחיקבקגםעליהן.כותבאויצירותיואתקוראאינו

בפרסשזכהעגנוןבלבד.עגנוןאתזוכריםשלהםהדורמןואף-על-פי-כן,
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בארץלבדה.זק"שבליאותולקבלאמורההייתהשנהשבאותהעל·אףנובל,

גםכךקבק? ,גנסיןברבר,-האחריםהיכןאךאלוהים,למןאותוהפכו

י"היהודאתשקראואמרשקדגרשוןאלייהתקשרהימיםבאחד .אלייביחס

ארבעזההיהבארץ.שנכתבוהגדוליםהספריםאחדזהוושבעיניוהאחרון"

שליהרומןעלאמנםכתבהוא .לאורהספרשלצאתולאחרשניםעשרה

כהיסטוריוןעצמואתשמגדירשמילינראה-זאתובכלהבא,בספרו

מיצירותיהםניכרחלקשגםמוכרחחשובוכמבקרהעבריתהספרותשל

לפניו.מונחיהיהפחותהמרכזייםהסופריםשל
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=י
ו::כ

,
ו::כ

= 
= 

ספריך,שביןהניכריםלהבדליםקשרגםלכןשישחושבאתההאם
יריעה,רחביאפוסיםלצדמתח(ספרילז'אנריםנוגעכשהדברבעיקר
הכתיבהלסגנוןביחסוכןואוטוביוגרפיות),ביוגרפיותלצדרומנטירומן

למשל?ראליזם,מולאקספרסיוניזם-
נדמהלמשל,עוז,עמוסאתכשקוראיםרבות.חשבתיהזההנושאעלגם

אומראיניאותם.מפתחהוא-זאתועםלזה,זהמאודדומיםשספריו

אחדדברסיוםשלתחושהישנהזאת,לעומת ,אצליכביקורת.זאת

שלחדשספרש"יצאלהצהירגםקשהלכן,לגמרי.אחרלמשהוומעבר

העדיפואחריםכלב",בן"אדםאתמאודשאהבוקוראיםיש .קניוק"יורם

תמידקניוק.יורםשלםירפסאהבתי :יאמרלאאישאך"בתו",את

מסוימות.ביצירותמדובר

ז'אנרמוגדר,סגנוןלןשאיןמשתמעמדבריךכילן?קורהזהכיצד

ומעבד.חוזרשאתהתימהאוקבוע

גדולשוניקייםאךחוזר,"דקדוק"אויד""כתבמעיןמוגדר,הואהסגנון

פתאום?מה-ואני""המלכהאתעכשיוכתבתילמשלהנההספרים.בין

ישהלאה.עוברואנימשהושמיציתיחשפשוטאנילרוברציני!לאזה

גםלכךשישלינדמהיותר.נדיריםהםבארץאך ,כמונינוספיםסופרים

ביוגרפיהליהייתהבארץהסופריםלמרביתבניגוד-ביוגרפיותסיבות

פטריותואכלתיבגואטמלהזהבחיפשתי ,וברמןמלחהייתירגילה.לא

ליהיהפעמים.כמהנשויוהייתינשיםהמוןליהיוציירתי.במקסיקו,

הממוצעהסופראצלנוהולידיי.ניליעםמדהימיםימיםשלושהשלרומן

מולידהראשונה,החברהעםמתחתןספרות,לומדלאוניברסיטה,מגיע

אניואחת.שלושיםבגילרקלכתובהתחלתיאניספרים.וכותבילדים

צ'רליעלכותבאניכאשרואז,שליהביוגרפיהמתוךהסיפוריםאתדולה

למשל.דיין,למשהמתחברלאזהפוקר,

הזה.החיבוראתעושהאתהאבל
שונים.בספריםאבלזה,אתעושהאני

שהקשראלמנטיםביןהחיבורעצמה.יצירהבאותהגםקרובותלעתים
שלן.בפואטיקהמהותיחלקהואכמדומה,טבעי,אינוביניהם
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שעוסקמימחבר,היאל"סופר"העבריתשהמילהלזכורצריך .נכוןזה

ראשיבתוךהמלך.לסופרהיאהכוונהב"סופר"לזה.זהדבריםשלבחיבור

 .ביניהםהחיבורנקודתאתלמצואמקווהשאנישונים,סיפוריםמתרוצצים

חזותנחינהמןקולאז'.שלקרונותלעתיםחואמכןהמתקבלהרושם
נחרבת.ממןצעיריםסופריםשללאלחדווקאדומותשיצירותיךנדמת

אתכתבתיאניזמנו.אתשהקדיםכמיחשאנירבותמבחינות .נכוןזה

גרוסמןדודכזה.באופןבשואהעדייןעסקלאאישכאשרכלב"בן"אדם

שבמרכזו ,"למעלה"היורדאת .יותרמאוחרשנהכעשריםרקכתבוואחרים

עלגם .המדינה""דורסופריזאתשעשולפניעודכתבתיאינדיבידואל,

בתעשייתהעיסוק .גפןיונתןאובארחיים ,זךנתןלפניכתבתיהוריי

לאלמזלי, .אזמקובללאמאודהיההאחרון"ב"היהודיהמופיע ,השכול

הראשוןהייתיכ.ךעלנוסף ...נצלבהייתיאחרתהספר,אתקראורבים

חדשה"."עיתונותהקרויהסוגמןמאמריםהשבוע"ב"דברשכתבבארץ

אתמאודאוהביםקרתאתגראוקסטל·בלוםכאורליהצעיריםהסופרים

למנותניתןביניהםרבים,בדבריםממניהושפעושהםחושבאניספריי.

איניכתיבתםשאתדורי,בנירביםלסופריםבניגוד .למשלההומור,את

אתאוהבאני .הצעיריםשלספריהםמאודעליאהוביםבמיוח,דמחבב

לאהם .ראשבכובדלעצמםמתייחסיםאינםהםההומור.ואתהפראות

מהאתרקאלאישראל,בארץהעבריהיישובאוהאומהבשםכותבים

להם.שמתחשקואיך

אתתתאםתכתיבה?לצדנחיי,ךהאחרותהאמנויותשלמקומןמת
למשלחקשרלכןישתאםרנ·תחומי?כאמןאוכסופרעצמןאתרואת
חרבים)?התאטרוןאנשי(למשל,ביצירותיךהדמויותמןכמתשלחיד
שלתאטרוןניהלתישניםשלושבמשך .מכריעההביוגרפיהזהבענייןגם

הראשונהאשתי .זהבענייןממשוליליוםועסקתימוסיקליים,מחזות

ככותב.בעיקרעצמיאתתופסאניכיוםזאת,עםושחקנית.רקדניתהייתה

שבתיכאשרעשרה,שמונהבגילאחרת.לכתוביכולואינילכתובחייבאני

לאשכללעל·אףסוריאליסטיים,נוראיים,סיפוריםכתבתיהמלחמה,מן

שערכוהסופריםולחבורתמגדלאהרוןהגעתי .סוריאליזםמהואזידעתי

הסיפורים,אחדאתשפרסםוטוש,להוציא ,כולם"בשער".עיתוןאת

הוסיפההכתיבהאךלציור,התמסרתיכךמשום .לכתובשלאליהמליצו

מוסו,(מרסלאמניםשלחבורהעםבפריזהתגוררתיאותי.להעסיק

פורסםשלא 'בני'של"החבריםהספראתוכתבתיואחרים),אריכאאביגדור

"יורם,אגם:יעקבליאמרהימיםבאחדאותו.קראוהחבורהבנירקמעולם.

שהביןהיחידאזהיההואזה".אתתזכורצייר.מאשרסופריותראתה

 .בציורלעסוקהפסקתיהאחרונותבשניםשכתבתי.מהאת

שכתיבתןחשאתתתאם-אחרמכיווןגםזושאלחלשאולניתן
בתשתיתהמוכחותשמאאוהספרותית,למסורתברורבאופןנקשרת

186 



אובקרקסביקוראלאהשולחןאלישיבהלאאחרות?חוויותדווקא

אחרים?ואיכויותקולותבושישמרחב ,ג'אזבמועדון

כך.כלהדוקאינואכןהעבריתהספרותשלהמסורתאלשליהקשר

שבבסיסהבשפהעדייןוכותביםכתבוהישראלייםהסופריםמרבית ,ראשית

הצורותאתאוהבאיניהמקרא.מןיותרהרבהמושפעאניהמשנה.לשון

גדלתילא .רבותשניםבמשךעבריתספרותקראתילאשנית,המשנאיות.

יותר.מאוחרבגילרקהתוודעתיאליהןואחרים,ברברשליצירותיהםעל

 ,והגרמניתהאנגלוסקסיתהמודרניתבשירהבקיאהייתיזאת,לעומת

פרקנושלספריהםעלגדלתיהחמישים.בשנותרקבארץגילואותה

בןאדם"שלפרסומועם .אמריקאייםמתחספריעלוכןודוסטויבסקי

שלההצלחהמןהכשרקיבלשהואאמרו ,השנייהבפעםבאמריקהכלב"

 ,מסורתלאותהאותולשייךונטובאמריקה,הדרום·אמריקאיתהספרות

קודם.שנכתבעל·אף

ביצירותיך?הדמיוןשלמקומומה

ומדמייןלמרחקביםשוחההייתיכילד .בחיימרכזימקוםתופסהדמיון

יונתן ,חבריעםיחד .שםוהבתיםאניכאן-העולםמלךאנישהנה

ארץיונתן",ארץ"אתהמצאתישטיינברג),יעקבשל(בנושטיינברג

םיצעצועגנבאפילויונתן .בוליםלהמצייריםוהיינובקיומהשהאמנו

לעצמיהמצאתייותרמאוחר ...וסוסיםמרכבותלמדינהלספקכדימחנות

יליד , 18בןישאנסיפרתיח"לפלמכשהתגייסתיחלופיים.חייםסיפורי

מהםכרוויזיוניסטים,הורייאתתיארתי . 17בןשהייתיעל·אף , 1929

 .סיפוריםלהמציאהרביתיבאמריקהבשהותיגםגיוסי.דבראתהסתרתי

שיר.לכלדולריםחמישהתמורתעםשירימקליטשהיהאדםפגשתי

שאותןהברותממלמלכביכול,שפות,מיניבכלשיריםלפניושרהייתי

 ,האמנתיבאמתהרגעבאותו .אמרתי ,אפגני"שיר"זה .וכותבטימקלהיה

חלק .בחייהחלוםשללמרכזיותוגםנקשרהדמיוןאפגני.שאני ,כנראה

לסיפורים.יותרמאוחרהופךשליהלילהמחלומותגדול
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למציאות?כבודשליחסלןאין
הדמיון .הריחוףבלעדילחיותליקשה .לרחףגםחייבאניאבללי,יש

"המלכהכתיבתהחלהכיצד .בכתיבהמאודאותימשמששליהפורה

צלצולאתבראשישמעתיופתאוםבבוקרהתעוררתי ,הימיםבאחדואני"?

ארוחתאכלתיעיתון,מונחהיהלפנייבכיסא,ישבתיהמלכה.שלהטלפון

-הספראתלכתובהתחלתיכךאליי.טלפנההיאמדועותהיתיבוקר
לפניבספרשנכתבהמילהאףידעתילא .טלפנההיאמדועלהביןכדי

 .ספרייברובזהכך .בכתיבתושהתחלתי

כ,ןכלרבותשכיםנמשןשככתבהאחרון",'ה1יהודיכמולרומןהאם
כלשהי?"תככית·אב"לפחותהייתה

לאושוב.שובאותושכתבתימפנירבזמןארכההאחרון""היהודיכתיבת
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שהואבאדםלעסוקרוצהשאניידעתיאןכוללת,תכניתעבורוליהייתה

ישראלי.וגםשואה,ניצוללהיותהיהשיכולאירופה,ילידגם-שניים

בתאומיםעושהשאתההנרחבהשימוששלתפקידובאמתמהו

ובכפילים?
איניאבי.שלוהבןאמישלהבן-נוסףומישהואנישאניחשבתיתמיד

שלהאהבההצהרתעלסיפוריםרווחובמשפחתיאבלהאמת,זואםיודע

נכוןסיפורזהאיןאםגםבוכנוואלד.לידבפנסיון , 1929בשנתלאמיאבי

בגרמניה,קטןבפנסיוןנוצרתישאני-להםמתאיםכןכלהואלחלוטין,

לפיגםבדקתיבוכנוואלד.המחנהלימיםשיהיהמהועל·ידלגיחהקרוב

שניים.שהואאחדשאניתכופותלעתיםמרגישאני ...החודשיםמספר

אחר.מישהוגםהואאדםשכללינדמה

נזמהלמשל?כלב''בןב"אזםכמוהשניים,ביןתקשורתישנההאם

מפוצלת.אישיותעלספרשזה
עלהמגןאדםשלכתיאוראלאכזה,באופןעליוחשבתילאכיאםכן,

שליידידהאמיתי.סיפורעל·פיכתבתיכלב"בן"אדםאתשלו.ה"עצמי"

במקוםבביקוריי .בבוסטוןנפשלחוליחוליםבביתמאושפזתהייתה

אתלהרוגשניסהזקן,איריהיהיראיהמטופלים.אחדליראי,התוודעתי

בילד·הכלב,פגשהימיםבאחדאחרת.במחלהפעםבכלולקהלאט,עצמו

שנאה,ביניהםשררהבתחילה-ממושךבתהליךזהאתזהריפאווהם

שאותםוהטרנזיסטור,הכתיבהמכונתבאמצעותהתקרבומכןולאחר

נפרדסיפורכתבתיזמןבאותו .אמינותלולשוותכדיבסיפורהשארתי

באחדבתזמורתשניגנהאישהעםמפגשבעקבות ,ריכוזבמחנהליצןעל

וחצישנהוכעבורלזהזהלהתחברהסיפוריםהחלוהזמן,עם .המחנות

מקורם,מהלהביןמתקשהשאניפרקיםבושישאח,דלספרהפכוהם

 "האחרון"היהודיגם ...במדברהאלעםהמפגששלהמוזרהתיאורכגון

משכנייאחדבמוךשה.רבותשניםהתגוררתי .מציאותימפגשעלמבוסס

מביןביותרהארוכהאוליהייתהבאושוויץששהותו ,גלבובשםאדםהיה

קופסאותעבורםיוצרשהיהמפני ,במותורצולאהגרמניםהניצולים.כל

היחידואנימתו,כברהיהודיםכלש"אולילחשובהחלהזמןעםורהיטים.

 " ...כלוםתנ"ן,לאתלמו,דלאכלום,יודעואינישנותר,

לגרמנים.יהודיםביןהיאהתאומותאוהכפילותכינזמהרבותפעמים
 .סימביוטיכמעטקשרביניהםקייםכינזמהלעתים
ועסקתימכול,יותראותיהמענייןהנושאהואלגרמניםהיהודיםביןהקשר

היהודיםהגרמנים.ליהודיםבאשרובראשונהבראשספריי.במרביתבו

יותרהעשריםבמאהלעולםתרמוהגרמניתהתרבותברכיעלשגדלו

קפקא,פרוי,דאיינשטיין,עלחשבואחרים.במקומותשהתגוררומאלה

הגרמניםהיהודיםכילינדמה .העולםאתשינוהם .צווייגסטפןאומאהלו

כןהגרמנית.התרבותמסורתאתרבה,במידהבה,שימרוארצהשהגיעו
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מרסיקהשמערהגרמנית,בשפהדיברוהם-בברליןפהוחבריואביחיו

 ,כאמורשנספגו,מדהימהגלותשלחייםלים.מעברלנסועוחלמוגרמנית

ארוחתעלחושבאניעתהונברבגרמניה,אהיהבערבשלישיביום .ביגם

בגדרהארכלשהייתיהבוקרארוחתזר-בברליןבמלוןשארכלהבוקר

לגרמנים,האהבהאתירשתימאבימחלה.שלסרגהיאהיקירת .בילדותי

שאהוביםרבים,גרמניםחבריםלייש .אותימגריםהםאהבה·שנאה.ארתה

צריךשהייתיתמידחושבאניהרריהם.עלכועסשאניעל·אףמאר,דעלי

 .גרמניבעצםלהיוולד
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ממוצאאחריםסופריםלביןבינןהמקשריםאלמנטיםקיימיםהאם
למשל?זן,כתןכמובארץ,החייםגרמני
תיהאנגלוסקסלתרבותקרובהואניליונדמה ,היטבמניראניזךאת

הגרמנים,מןהושפע ,זאתלערמתפנקס,ישראלהגרמנית.לזרמאשרותרי

לשיריו.רבהקרבהחשואני

הופמן?ליואלבאשרומה
מאר.דיקההואהרפמןודאי.

גםבספריךלהתייחסמרבהאתההגרמנים,ביהודיםלעיסוקמעבר
מחנותמפקדיביןיחסים-עצמםלגרמניםהיהודיםשביןלקשר

חנקיןהמורהשביןהקשראויהודים,לאסיריםגרמנייםהשמדה

ביןבסיסיקשר ,לדעתןקיים,האםהאחרון".ב"היהודילגרמכיסופר

הללו?העמיםשני
במשךבהיסטוריה.לושנישאיןסיפורהואלגרמניםהיהודיםביןהקשר

נברואוהבים.שונאים ,לזהזהזקוקיםבצוותא,חייםהםשנהאלפיים

 ,מפוארתיהודיתתרבותהדייןלצדהתפתחהעשרההאחתבמאה

משלאאך ,היהודיםאתלגרשניסרהגרמנים .יותרמאוחרשהושמדה

היימליךואבזה:בוועידתשהתרחשמהזה .אותםלהרוגהחליטו ,הצליחו

מצאנוהנה"שואמררקדמוןגרמניריקודרקדוונולםקוניאקבקבוקהביא

העמים.ביןהקשראתלחלוטיןלנתקהצליחולאזאתובכל ,הפתרון"את

שלעצמתואתשממחישאמיתי,סיפורמופיעגרמניהעלהחדשבספרי

ארבעעםהגטאותמאחדשברחהאישה,פגשתיהימיםבאחדהזה:הקשר

בילדים.לירותשהחלאס·אסבקציןנתקלוהןילדיהן.רעםנוספותנשים

נישואיםטבעתאצבעועלהאישהראתהבנה,אלהאקדחאתכשנירון

הצילמאזבנך".אתבנייהרוגהימים"באחד :לוואמרהרחבה,קתולית,
 .להדאגומטעמומישהוארהואהמלחמה.תקופתכלבמשךהקציןארתה

הקצין,שםאתליאמרההאישהלהציל.בחרארתהאבלאחריםהרגהוא

 ,גרמניהבדרוםנהירתי ,הימיםבאחדרב.זמןבסיפורההרהרתיואני

 .לחפשוהחלטתי

עברתילביתו.ונסעתימכוניתשכרתיהטלפונים,בספרשמראתמצאתי

וממטרהוילדיםאישהראיתיהמכוניתמחלוןפעמים.נמההביתליד

189 



rייר
!:: 
 ::,כ:

 ::::ו
r-
3 
 c..י=

 :::s=י
s::: 
!:-
ו::כ

 ::,כ:

 ::::ו

r 

מסרטילקוחשכמורעיוןבמוחיעלהפתאוםאידילית.תמונהמסתובבת.

הבית.מולשקעההיאהמכונית.שלהקדמיבגלגלחורניקבתי .בלשים

בןזקן-אביההגיעאחריהעזרה.ליוהציעהמתוכויצאההאישה

אותילקחמכןולאחרהמכונית,אתלהריםלישסייעחזק,איששמונים.

אזקטנות.ומכוניותצעצועיםעושההואשםשלו,העבודהלחדרעמו

אתלוסיפרתימישראל.שאניבמיוח,דהנהשהגעתילפניוהתוודיתי

נותן"הייתיזוכר.שאינווהשיבמהזמןחשבהואהאישה.שלסיפורה

הנראהמבוגר,אדםזוכר".איניאןהזה,הסיפוראתלזכורכדיהרבה

הטובהמעשהאתזוכראינואןהמלחמה,בתקופתמעשיועלכמתחרט

במהלכה.שביצעביותר

כיצד-ולשאוללחזורשלאניתןשלאהבנלית,לשאלהתשיבכיצד
התרבותפירמידתשלקדקודהבגרמניה,דווקאכזדאלימותפרצה

האנושית?

הזאתבסוגיהעוסקהגרמנים,שלהרוחניהאבשהואגיחה,של"פאוסט"

מוענקלמעשה,בכן, .השטןעםחוזהבאמצעותלהינצלשניתןבהנחה-

הגרמניםבגרמנים:היהודיםשפגעוהפגיעהאתתיארניטשהלשטן.הכשר

להםשקלקלההנצרות,אתאליהםהביאווהיהודיםאלילים,עובדיהיו

והיערות.העריםיפיאת

מצדיהיהודית,בזוכמוהגרמנית,החוויהשבתשתיתחשאתההאם

הסוף"?עד/ה'ליכהשלטוטאליות,שליסוד
מוחלטציותשליסודקייםהגרמניתבהתנהגותאבללהכליל,קושילייש

סנטימטריםכמהשחסמהמכונית-שםבביקורייבומבחיןאנילכללים.

המאשרחוקהשוטריםשמצאועדממקומההוזזהלאהרכבתפסישל

הקביעותחדרהכיצדרואהאניאןהללו,התופעותאתלהביןליקשהזאת.

במועדיםאוכלשעה,באותהבוקרבכלקםאני-אלייגםשביסודן

קבועים.

שלןהכתיבהתהליךאתהזכרתכאשראןוסדר,קביעותמתאראתה

שלתחושהדווקאמדבריועלתהעליך,האהובההספרותואת
סדר.חוסראואימפולסיביות

כפוףשאינוזה-אחרסדרשלסוגאלא ,סדרחוסרתיארתילא

לנוסחאות.אולליניאריות

באופןהמנוגדיסודמצדית/'יקידת//ובחוקיותבצייתנותכינדמתאן

לכתיבתן.מתותי
בספרותשכבדג.וגםגיחהאובאןוגםבטהובןגםהיאגרמניהבהכרח.לא

גםהבולטמאוד,סוריאליסטיישר,לארומנטי,פןקייםהגרמנית

אלמנטיםמתגליםבספרותבל.היינריןאוגראסגינתושלביצירותיהם

מסודריםחייםחיאני-אצליגםוכןהגרמנית,להתנהגותהמנוגדים
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 .ופנטזיההומור ,אלימותבולטיםשבכתיבתיבעוד 'הרגליםומלאי

ורהברבאופןזהענייןביטוילידיבאפון·קלייסטהיינריךשלביצירותיו

לושנעשהאדםעלהסיפור-קולהאס"ב"מיכאללמשל, ,כךביותר.

האופימנוטרלבוסיפורזהוכולה!גרמניהאתשרףשבשלוקטן,עוול

 .למשלרוסי,סופרבידישייכתבלצפותהיהניתןמסוימת.במידההגרמני

שחיהגרמניים,הסופריםלגדולכיוםשנחשבמיאותוכתבזאת,ובכל

 .בפרוסיהדווקא
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למשל,המתוארות,בזוועהאדבאלימותאסתטיפןלדעתןקייםהאם
ביןהבחנהישנהכינזמהשלןביצירותיךגםפדן·קלייסט?על·יזי

 )בטהובןאדגיחה(שלכביכולהאסתטיתזד-אלימותשלשדניםסוגים
הפלמ//ח).לוחמיעל·יזיהסיפוריםמןבחלק(המיוצגתהברוטליתזדמדל

 .אמנותייםכלים ,דברשלבסופו ,הםאמןמשתמשבהםשהכליםחושבאני

הוא .הירושימהעלשהוטלההאטוםפצצתאתמצלםצלם ,לדוגמהכ,ך

מוציאיםבמים,אותומניחיםאותו,גוזריםשםלמעבדה,הצילוםאתמביא

מאותשלמותםאתהמתארצילוםזהו .איכותואתובודקיםותולים

האסתטיותהמידהאמותעל·פיייבחןבעיתוןכשיופיעאך ,אנשיםאלפי

אך ,לאתיקהפירושמעיןהיאהאסתטיקה .המוסריותאלהעל·פיולא

י.פילוסופאלא ,אמנותיכלינהיאקהיהאת

מוסריות?עמדותללאבעולםלהתבונןסופרעלהאם
 .כסופרלאאך ,מוסריותבעמדותלהחזיקעליכאדםשכן.חושבאני

פוליטית?בעמדהלנקוטלמשל,צריך,שסופרחושבאתההאם
יתיהיבעבר .כסופרלאאך ,כאדםפוליטיתמעורבהייתיחייכללאורך

זאתאעשהשלאהחלטתימכןלאחראךפוליטיים,בענייניםןימתראי

ממנו?יותריודעאניהאםהזה?הסנדלרולאאנימדועעוד.

יותר.מוכראזםשאתהמפניאולי

אני .כךמשוםפוליטייםבענייניםדעותייאתלהציגצריךאיניאבל ,כן

אולהשפיעמנתעלבכוחילהשתמש ,כסופר ,זכותכללישאיןסבור

 .לאומהנכוןמהאנשיםעבורלקבוע

שהםתר,וירגישיםאנשיםהםשסופריםהטענהאתמקבלאינןהאם

בחברה?למתרחשססמדגרףמעיןמהדודים

אותםלתארנוכללאההיסטוריהלאורךגדוליםבסופריםנתבונןאםלא.

הנאצי.המסוןשלאובוודאידוסטויבסקילא ,נה'זלא-וחדיבמכרגישים

היוהםהאם .אנטישמיהיהלדוגמה,בטהובן,-בכללאמניםגםכך

מאחרים?יותרלסבלרגישים

פוליטית,עמדהלהביעצריךאינושסופרטועןשאתהעל·אףזאת,ובכל
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שכתבתהמתחבספריאפילובולטהואבספריך.מרכזיהפוליטיהיסוד
שבסוףאלאערבי,בידיכביכול,שבוצע,פיגועמתוארב"טייגרהיל"-

בתוךריגרחמוטלמתה 1ב"בתן/לד.שגרםהואמוסדשאישמסתבר

אביה.שהרסהערבישלביתד

בההמדינהשלהמציאותמןכחלקבספריי,קיימיםאכןפוליטייםיסודות

כיפוריוםמלחמתלפניפוליטי?שאינומשהובארץישהאםחיים.אנו

במכוניתי,ישבתיהתרבות.היכלשלידהחנייהבמגרשהימיםבאחדחיכיתי

מתנועעתשהמכוניתראיתילפתעגדולה.אמריקאית,מכוניתחנתהידיועל

אביבידישחונכתיאני,יד.אורגלמתוכהמגיחהופתאום ,בהתלהבות

עד"הבימה",שלהמודעותבקריאתלהתרכזניסיתי ,לשכניםלהציץשלא

במכוניתהיושביםחדלוממשרגעבאותוברדיו.החדשותשעתשהגיעה

 .קטןטרנזיסטוררדיוצץהמכוניתומןהזדקפו,ראשיםשניממעשיהם:

תהיתי .למעשיהםבענייןשבומכןולאחרתומן,עדלחדשותהאזינוהם

חדשות?לשמועכדישכזהדברמפסיקצעירזוגהיהבעולםהיכןאז

ניסיתיטוב"ב"ערביביצירותיי.נוכחתוהיאאותנו,מקיפההפוליטיקה

אותוכתבתיגםכןומשוםצדדיו,משניהיהודי·ערביהסכסוךאתלהציג

 ...הספראתאהבוהיהודיםולאהערביםשלאאלאבדוי.בשם

עדמותלןהיד-פוליטיתפעילהייתובדתשניםבמךשדאף·על·פי·כן,

כידם?הפוליטיותהשקפותךימהןחביבי.אמילעםמיודדהייתברדודת,

לסכסוךפתרוןלמצואשניסולקבוצותהשתייכתירבותשניםנמשן

מדינותלשתיבקריאההימים,ששתמלחמתלאחרבעיקר ,היהודי·ערבי

באוקטוברהפלסטיניםעםברקאהודשלששיחותיואלא .עמיםלשני

נקודתעבוריהיוולהם,שהציעהלכתמרחיקותלהצעותוסירובם , 2000

ביותרהחשובההסוגיההיאהשיבהשזכותליהתחווראזמפנה.

ארץ·ישראלעללנויוותרולאולעולםזריםבנורואיםהםלפלסטינים.

עלהבתים,בחצרותהזיתעציעל ,שנחרבו ,שלהםהכפרים 460על-

משוםהיום.גםעבורםקיימיםהללוהמקומותמוניס.שיח'ועל~ךר

עםממששלשלוםלהסכםכיוםלהגיעניתןשלאסבוראניכן

 ,השטחיםמןד·צדדית nנסיגההואהיחידהמיידיהפתרוןהפלסטינים.

ניתןשעמהדמוקרטית,פלסטיניתישותשתקוםעדאוליארה"ב,בחיפוי

ולתת.לשאתיהיה

הבתיםאללשובהפלסטיניםשלרצדכםאתלהביןמסוגלאתההאם
לחזורחיקיםשלכמיהתםלביןבינודמיוןאיןהאםהזית?עציעם

לברלין?

אני ,זאתעםיחדבחזרה.בתיהםאתדרשולאהםלברלין.שבולאחיקים

שלבטרורהשימושמןלבדהפלסטינים,שלתחושותיהםאתמבין

עליהם.כלשהימוסריתעליונותלנושישחושבאינימתאבדים.

כמעשהבדלןהציוניהמפעלאתמציגיםהחדשיםההיסטוריונים
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הללו?לעמדותיחסךמהמוסרי.לאקולוניאליסטי,
שלכתוצראותורואהאניאךמוסרי,בלתיאכןהואהציוניהמפעל

בילדותי,קמה.הייתהלאישראלמדינתהשואה,שלולאסבוראניהשואה.

היהשלאיהודים, 3so,oooכ·בארץחיוהשנייה,העולםמלחמתערב

דלתותכלכאשרהמלחמה,שלאחראלא .מדיניתבמסגרתצורךלהם

ניסיתיהללוהדבריםאתברירה.נותרהלאהיהודים,בפנינסגרוהעולם

לשמועמסרביםשהםאלאהשנים.במשךנפגשתישעמםלערביםלהסביר

-לאותויהודיתהמצאהעבורםשהיאהשואה,אודותעללקרואאו
השואהשנקרא"מהאובאושוויץ"להםשנעשהטועניםשהיהודים"מה

לצורךנוצלהיהודישהסבלטועניםהחדשיםההיסטוריוניםהיהודית".

המצבאתלתארמעדיףאנילקבל.מתקשהשאניטענההערבים,נישול

לחיותרצהאבי :כאןבישיבתנוצודקיםלאאנחנואי·צדק.מולכאי·צדק

 .ביתיוזהפהנולדתיאךאחר.במקוםלהיוולדמעדיףהייתיואניבגרמניה

הם .הארץלחלוקתהתנגדוומעולםמאזזאת.לקבלמתקשיםהערבים

אמיתיתרבותימרכזשהייתהיפועל-החלוםעללוותריכוליםאינם

וחיפה.עכועלהארבעים,בשנות
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שלומציוןהדודההיאבהםהבולטותהדמויותאחתלספריך.נשוב
-אלוניכיסיםשלליזה""הדודהלביןבינהקשרקייםהאםהגדולה.
בדמויותמדוברהמקריםבשניבזמנו?ביקורתכתבתשעליומחזה

העולם.מןמתבדלותאריסטוקרטיות,
אניוגםניסיםגםאופן,בכל .הזאתההקבלהעלחשבתילאמעולם

 .גדולותנשיםשלודמויותמלכותגינוניתמידאהבנו

פנטסטיות"כ"דמויותלעתיםנדמותמספריוברביםהנשיםדמויות
מדוע?הגברים.לדמויותבניגודודם,בשרכנשיםולא
לגבימה-שביצירותייהגבריםדמויותבמרביתגםקייםכזהיסודאבל

דמותלעצבהצלחתילאאםהאחרון"?"היהודישלדמותואושטייןאדם

ראליסטיותדמויותלעצבמסוגלאינישלי.שאינוספרכתבתיאגדה,שהיא

היפיםהסיפוריםאחדאותן.לפנטז ,אותןלנפחחייבאני-לחלוטין

שבמרכזו ,שיאטו"קלרהשלהיפים"החייםהיהבחיישכתבתיביותר

שלי.העוזרתשהייתהמיעלהמבוססתנהדרת,אישהשלדמות

-מהחיים//"גדולותדמויותיצירותיובמרכזלהציבנהנהאתההאם
חשאיים?סוכניםגנרלים,מלוכה,בני

הדודהעל"הסיפור ,באמת ,היהשכתבתיביותרהמציאותיהסיפור

שהייתה ,שרהדודתישלדמותהעלמבוססהוא .הגדולה"שלומציון

האשכבה:טקסבסיוםהחזןאמרמתה,כאשרומרושעת.תואריפתאישה

אכןהיאהנוכחים.צחוקאתשעוררמשפט-סרה"בנותדברי"אל

שבסךמשוםאותה,רואהאניכךאוליאךמהחיים","גדולהדמותהייתה

רועבההיהזאת,ועםמשכילה.לאפשוטה,כאישהגםלתארהניתןהכל
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שלהוהעוזרתאמיעבורההכינוהימיםבאחדכולם.אתשהכניעטהור,

כולםהתבוננוהשולחןסביבשלם.יוםהכנתועלעמלוהןאטריות.מרק

קשה"כן,אמרה:ואזהמרק.כףאתפיהאלהמקרבתבדודה,בדריכות

אותהמתאראנישבוהאופןהאםכ,ךאם ." ...טובותעוזרותבימנולהשיג

המשפחה.בניכלאצללבדוקאפשרהללוהדבריםאתראליסטי?הוא

כךשבו.הקסםאתשברשע,היופיאתגםכנראה,רואה,שאניאלא

המבקריםכלהאחרון".ב"היהודיהאס-אסאיששליומנואתגםכתבתי

אס-אס.איששלאמיתייומןמתוךציטוטשזהובטוחיםהיוהגרמנים

שלך?הדמויותאלקרבתחשאתתתאם
מתפרסמיםשהיוב"מעריב",קצריםסיפוריםכותבהייתיבעבררבה.קרבה

רובםאתאךמציאותיים,להיותאמוריםהיוהסיפוריםשישי.יוםמדי

מבקשתו,מתחמקהייתיואניהדמויותשלתצלוםמבקשהיההעורךבדיתי.

שכאלה.סיפוריםוחמישיםכמאהכתבתיזאת.בכלאותםפרסםהואאך

ומביאםבשבת,כותבברביעי-חמישי,עליהםחושבהייתישבועמדי

היהניתןשלאכךעמודים,שנילישמרובעיתוןלמערכת.ראשוןביום

ליהיהולאבביתיישבתיהימיםבאחדלטקסט.ההתחייבותמןלסגת

ישבתיבבוקרבשבתבמוחי.עלהלאומאומהחלפוהימיםלסיפור.רעיון

לכתובהתחלתיופתאוםקפהליהביאההגדולהבתיהכתיבה.מכונתמול

אותימצאההספל,אתלקחתבתיכשבאהשמתאבדת.אישהעלסיפור

צריכהאשהשאותה"מפניוהשבתי:בוכהאנימדועשאלההיאבוכה.

נמלאתיופתאום ...הסיפוראתשכתבתילפניאותההכרתילאאני ." ...למות

"האדםאמר:אלתרמן ...מבפניםגורלאיזהנחרץכאילו ...מותהעלצער

הללו.החידותאתלפענחהעתכלמנסהאניהחידות".אחתחידה,הוא

למשל?תבלשי,לסיפורלחידות,חיבתלךישתאם
קוויואלרישל-בלשיםספריחייכלקראתיקודם,שאמרתיכפיכן,

הזה.הז'אנראתמאודאוהבאנילמשל.

לעתיםבולטאצלךואילופתרונות,קיימיםתזתהסוגמןבספריםאבל

בקריאתלמשל,התחושה,זולחלוטין.כפתרתשאיכהחידתשלמבכת

ואני"."המלכת

הסיפורואני"ב"המלכהבו.מבחיניםהקוראיםכלשלאאלאקיים,הפתרון

כמעטשגם(מישלההמאהבלה.לסייעהצלחתישלאבכךמסתיים

עודיכולאיניצורך.עודביאיןהרגעומאותוחוזר,אינואותי),חיסל

 ...אנגליהמלכתעםבטלפוןלשוחח

מסתיימותמיצירותיךשחלקנדמתרבותפעמים-הפתרוןסוגייתלגבי
לסיימן.מתקשתכמעטשאתתלחלוטין,ברורשאינובאופן

שהגיבורהידעתיהזכרתי,אותובסיפורכמובודדים,במקריםנכון.זה

אנילעתיםהסיפור.סיוםיהיהמהיודעאינירובעל-פיאךלמות,עתידה
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שלהסימפוניותמסתיימותשבובאופןמסתיימיםמסיפוריישכמהחש

 ·שעלמשום ,ליידועאינוהסיוםושוב.שובהחוזרתפינאלה-מנדלסון

הסופריםלמרביתבניגודהאירועים,השתלשלותאתמתכנןאינירובפי

אני .הסיפוראתליהמכתיבה ,דמותאלאעלילהליאין .מכירשאני

במחשבתינוצרהלמשל,האחרונים,השבועותבשלושתאחריה.מתחקה

היאשתושלם,ברגעאךבמלואה.לתארמצליחשאינישלמה,לאדמות

שלתכניתלהםשישבסופריםמאודמקנאאנישלי.הסיפוראתתבנה

נמשךאניאךיותר,ברורהתבניתזובדמויות.מאיישיםהםאותה ,עלילה

אתלכתוביכולתילו .בההמרכזיהגורםהואשהאדםהחיים,חידתאל

כתיבתםשלאחרמפנייותר,טובאוליזההיהבלבדלעצמיהללוהסיפורים

להתייחסות,זוכיםאינםכללשחלקםגםמהעונג,שוםמהםמפיקאיני

עמל.אנילמייודעאיניואז
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לכתוב?שלאיכולשאיכןמפכיכותבשאתהמכאן

בנותיילי?מהלשםזאת.עושההייתילאלכתובשלאיכולתילוכן.

כשאנישונות.בשפותספריי,מונחיםשםאצטבות,עםארוןבחדריסידרו

היולאחיישאוליוחושבהספריםמוללעתיםיושבאניבעצבותשוקע

תחושהלימעניקזהולרגעוסיניתפינית ,נורווגיתרואהאנילשווא.

קטרנהגאואדריכללהיותאוגשריםלבנותיכולתישלואלאטובה.

שמחתיעברי.ושומרפועלשלהאתוסעלגדלתיכיל,דזאת.מעדיףהייתי

החוויותאחתאתחוויתישבמלחמהאלאלפלמ"ח.להצטרףכךכל

 ,כעתרקלראשונהבמלואהלתארהצלחתיאותה ,בחייהמכריעות

הרובהקנהשלהחורמולי-בישירהאדםמולשכבתי .ואני"ב"המלכה

ואף·בחיי.האחרוןהרגעשזהוהבנתי-האחרהעברמןהגלויהועינו

מאז.ליהיוביעותיםחלומותכמהלתארקשהחי.נותרתיעל·פי·כן

אתלתאר ,שונותבצורותהזההסיפוראתלספרניסיתיפעמיםעשרות

פחותהחוויהעברדוסטויבסקי .לשרודשהצלחתילהורגההוצאה

חייו.כלאליוששבהבעצמתה,

שלסוגחשתהראשונהבפעםהכתבעלאותהשהעליתלאחרהאם
שחרור?

משחרר.אינודבר-הצרהעיקרזה .לא

כוחקייםבכללבאמנותאושבכתיבהסבוראתההאם-זאתובכל
שלהחלמהתהליךמתוארלמשל,כלב",בןב"אדםכלשהו?תרפויטי

והדיבור.הכתיבהבאמצעותהילד·הכלב
 .האמיתיהסיפורמןשאלתיכלב"בןב"אדםהמתואריםהאמצעיםאת

מחוויותכתוצאהלחלוטין.ליברורהאינה"תרפויטי"המושגמשמעות

שניםעשרבמשךסיוטים.לינותרושליהפציעהומןבילדותישחוויתי

גואטמלה,מקסיקו,ניו·יורק, ,בפריז-טירוףאחוזבעולםהסתובבתי

לנשים.אינסופיתיאבוןבעלשחורים,לבוש-כולימסריטהייתיאלסקה.
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הציורים.אתאהבתילאאךציירתי, .דרךבשוםפתרוןלמצואהצלחתילא

יכולאיני .אותולמקםהיכןבדיוקיודעשאיניאישי,יסודקייםבכתיבהגם

אדםשלדמותואתלהבינה.ניתןשלאחידההואהמוחעצמי.אתלפענח

לדקלםמצליחשהיה ,מחברייאחדשלדמותועל·פיעיצבתיכלב"בןב"אדם

קודםאותםשקראמבליועיתונים,ספריםמתוךשלמיםקטעיםבעל·פה

להסביר.בכוחנושאיןמדהימה,תופעהאלאעיניים,אחיזתזוהייתהלא .לכן

לקוסמים?משיכהלךיש
מקופסתקסםפנסמכיןהייתיבילדותיעודבכלל. Magicאוהבאניכן

גםנמשךאניאדירה.בהתפעלותשציירתיבציוריםדרכוומתבונן ,נעליים

בשםאדםאצלעבדתיבנעוריי .מוחלטתעינייםאחיזתכשהואלקסם

הישראליתבמהדורהשפורסמהמודעהרבבכסףקונההיהגודיקגודיק.

אליולהביאממניומבקשליקוראהיההוא . Time Magazineה·של

כולומופתעכביכול ,זורחותעיניואותו,פותחהיהואז ,העיתוןאת

נהניתיאנילירות.אלפיכךעלששילםעל·אףבעיתון,שמוהופעתמפלא

 .אותהאהבתי .הזאתההצגהמן

מהןברבותביצירותיך?הדתיליסודגםכקשרשהקסםחשאתההאם
נוצריים.יסודותלמשל, ,נוכחים

הנצרותעללקרואמרבהאני .כתרבותבעיקרהדת,אתמאודאוהבאני

שלכתביהםאתוגםהחסידיםסיפוריאתאוהבאני .היהדותועל

זה·יוסףשלבדמותועסקתירבותשניםבמשךהליטאים. ,המתנגדים

קבלהשלמדהיחידהחילוניהייתין 949ב· .צפתשלובקבלהלה·ריינה

אותי.הלהיבוהללוהטקסטיםהעברית.באוניברסיטהשלום,גרשוםאצל

בדת?תרבותי"ב"עכייןכוונתךמהי

מןנדהםאנישבדת.והתבונההקסםאלנמשךאניאךמאמין,אדםאיני

סטיבןשללזהבדיוקאגב,(המקביל,העולםבריאתשלהקבליהתיאור

 ,היהודייםהטקסטיםשלהרב·שכבתיהמבנהאתגםאוהבאני .הוקינס)

והתלמודהמקראאתהמשנה-קודמואתספרכלמסבירשבוהאופןאת

ישבהם,לעייןמרבהואנירביםיהודייםספריםבביתליישהמשנה.את

 .מדהימיםסיפוריםבהם

מחוץעצמוהמציבמספרשלדמותבולטתמיצירותיךברבות
הישירההחוויהפכיעלבמציאותהצפייהאתומעדיףלהתרחשויות,

כמימאשריותרשמתבונןכמיעצמךאתגםתופסאתההאםשלה.
שחודה?

חייתיכתבתיכשלא .מאודמעטחיאוחי,איניכותבשאנימאזמאוד.

אניאחרים,חייועלשליחייעללכתובשהתחלתימאזאךמלאים,חיים

בכלליוצריםשלמחלהשזוחושבאנייותר.מצומצםבאופןאותםחווה

ממהלךנותרשלאעד ,גדולכההואהסיפוריםאתלמלאההכרח-
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מחברייאחדשמחים?סופריםהרבהמניריםאתםבפועל.להתקיים

מעדיףשהואתמידטעןסיפור·מאמר,מעיןנתבתיגםעליוהקרובים,

ברוגע,חיעב.דהואוילדים.נשיםלוהיובמלואם.החייםאתלחיות

דווקאלי.גורמיםשהסיפוריםלעינוייםזקוקאנימהלשםתההותמיד

וחמש.ארבעיםבגיללבמהתקףנפטרהוא

,-

~ 
=י
ו::נ

 =:;י
ו::נ

r.ב 

r.ב 

היא,ביניהןהבולטתקיצוניות."טוטאליות'',כראותמיצירותיוחלק

שכזה?אפוסהיוםלכתוביכולהייתהאםהאחרון"."זזיהוזיכמובן,

בן"אדםאתלאהאחרון","היהודיאתלאהיוםלכתוביכולהייתילא

בעליותר,צעיראדםלהיותצריךכךלשם"סוסעץ".אתולאכלב"

ממנידורשתבבוקריקיצהכלהיום.ושתייםשבעיםבןאנינוחות.

האחרון".נ"היהודיטוטאליותיצירותלכתובעודמסוגלאינינוחות.

הזההסוגמןספריםנותבשאיניליצרלכך.היכולתליוהייתההלוואי

חיי.בסוףדווקא

הלא·שגרתיים,הקיצוניים,הנושאיםאלשהמשיכהתחושהישזאת,ועם

בך.קיימתעוזהשבהם,בכאבאובכיעורגם

ליהיואליהם.ונמשךהעיוותיםאתאוהבאני .ומתוודהמודהאנינכון.

היההג'אזעולםגםפושעים.חבריםמעטולאזונותשהיורבותחברות

דיבנךהתנסיתילאבעצמיסמים.ורוויוכאבדםעקובאפל,עולם

הכללים.אתלחלוטיןלשבורהאומץביהיהשלאמפנילצערי,הצור,ך

החיים?שלהשולייםאזוריאלדווקאקרובחשאתהמזוע
מרגישאניהנורמלייםבמקומותנושם.אניבהםאותי.מחייםשהםמפני

כלנמשךאנימצליח.איניאךאליהם,להתחברמאודמנסהאניחי.פחות

מסנגדמפלגהשהקיםבוגרנמו-אחריםחריגים,טיפוסיםאלהעת

האחרונותבבחירותהממשלהלראשותשרץהערביהמועמדאוההכנסה,

מהיודעשהואהתחושהלוהייתהאבללחלוטין,מטורףהיההוא-

גםלראותנוטהאנישבשלומורבידי,יסודבייש ...בדיוקלעשותצריך

כמורבידיים.ביותרהטריוויאלייםהדבריםאת

-המקוללים""המשורריםשלהפיוטייםלעולמותכמשךאתההאם
דומנו?בודלו

ישפחות.מניראניבודלושלאלהאתדמנו.שליצירותיואתאוהבאני

יסודקייםשבספריופרקנו,-הזההסוגמןלסופריםמשינהגםלי

"מתחתאתשקראבארץהראשוןהייתיאנילווי.מלקולםאומורבידי,

געש".להר

אתההאםעצמו.אתוכילהש"שרף"יוצרשלדמותמעידמייצגלדרי
לכך?מתחבר

לוויבדיוק,כזהשהואקונר,דהםביותרעליהאהוביםהסופריםכן.
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שאינהמופלאהיכולת ...סיפוריםלספרידעלונדוןלונדון.ק'וגופרקנו

הישראלי.הקוראיםציבורידיעלמוערכת

חלקשלביצירותיהםהחוזותהמסעתבניתאתגםאוהבאתההאם

שהזכות?הסופריםמן

סיפור-"נוסטרומו"אתביותראוהבאניקונרדשלספריומביןודאי.

כיום.אותוקוראאינואישאן ,וביזאריותקסםבושישמסע

סופריםבידיככתבוהןכיכדמהנוסף.פןגםקייםשהזכותביצירות

 • 11אכתוופולוגייםודוים i /מעיןאנתרופולוגיות,בעינייםבעולםשהתבוננו

זו?קביעהעםמסכיםאתההאם

הללוהסופריםכילינדמהאנתרופולוגי.הואשהמוקדחושבאיני .לא

ביחסגםזאתחשאניעצמם.שלהשבורההנשמהדרךבעולםמתבוננים

אתלאהובאושכתבתיהספריםאתלכתובכדיכילינדמהלעצמי.

איניאנימעורערת.בנפשהכרחישאחרים,משלעליהאהובותהיצירות

חשאנידיכאון.נוגדיכדוריםלוקחואנישתיתי,שניםנמשן .בלילותישן

לצערהמובילהתחושהזובכן.מתגאהואינינורמלי,שאינויסודבישיש

הספרים.נותריםבסוף-זאתובכלולייסורים,

סופו?היותןלביןשבןהלא·כוומליהיסודביןקשומוצאשאתהמכאן

אחר.במשהועוסקהייתינורמליהייתילוקודם.גםזאתציינתי .בהחלט

לשמותיהם"סופר"התוארמצורףהטלפוניםבספרסופר.להיותאוהבאיני

 .בלבד"עיתונאי"ההגדרהנלוויתלשמימגד.אהווןאושמירמשהשל

הסופרעבורישהיהשטיינברג,יעקבשלבנועםמיודדהייתיבילדותי

ועניבהחליפהלבוששולחנו,לידתמידישובהיההואהידיעה.בה"א

 .בשטיינברגנזכראניכ"סופר"אותיכשמגדיריםתמיד ...הקטןבאורוכותב

אני-זאתובכל .כזאתחליפה-ושםגופיה!לובשאניהריסופר?אני

לעסוקולהתחילהכתיבהאתלעזובושרבשרבהחלטתישניםנמשן .כותב

בררעשהייתיתחוםבמניות,להתענייןהתחלתיואזרציני",ב"משהר

 ...הכתיבהאלושבתימאר,ד

אחות?בתקופהלחיותרוצההייתהאם
שלכבדהתחושהכברליישהזה.הסוגמןהרהוריםכברליאיןכיוםלא.

 ...במיוחדקמטיםחרושיאינםהמראהמןאלייהנשקפיםשפנייעל·אףגיל,
לאחרונה .ספורותשנים ,חודשיםכמה-לינותרזמןכמהיודעאיני

להגיעסיכויאיןעצמיליבאמריקה.מאהבניעלטלוויזיהבתכניתצפיתי

שלושיםמגילהחלשלמעשה,על·אף ,אוזלשזמניחשאני-כזהלגיל

 ...צוואותלכתובנהגתיאזכברמחר.למרתעתידשאניתחושהלייש

לעשות?להספיקלןשחשובדבריםישכםהאם

אןשנה,ארבעיםכברעליוחושבאנילכתוב.מוכרחשאניאחדספריש
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"פליקסהרומןלביןבינוהקייםהדמיוןבשלבנתיבתו,להתחילחושש

שנתיבהחשאנימאן.שנתבהאחרוןהיהזהרומן .מאןתומאסשלקרול"

לכתובאמשיךשלאהספרותית.דרכיסוףאתעבוריתסמןכזהספרשל

ג'אז",של"עולםבאותו ,בארה"בשחוויתיבחוויותעוסקהספראחריו.

בגואטמלה.ובהרפתקאותיי
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פיקדו?עלספר
צ'רליעלקרול.פליקסשלזהנמולגמרי,פיקרסקיבסיפורמדוברכן.

לבדות.אפילוצורךשאיןולילהלילהאלףסיפורי ...הולידייוניליפוקר

חושש.אניאךבנתיבה,להתחילאותילשכנעמנסיםסביבירביםאנשים

קודמים?לספריםביחסאותןליווהזההסוגמןחששות
אז .האחרון""היהודינתיבתאתסיימתינאשרליהייתהדומהתחושה

אתכשנתבתיחוויתינוספתעמוקהחוויה .מת"אניש"ענשיואמרתי

בדויים,הםממנוגדוליםחלקיםבבריאותי.לישעלהספר ,מורטם""פוסט

אםחיוביים,להדיםזנהמורטם""פוסט .שהיומעשיםעלמבוססיםאך

ואבא.אימאעלכזאתבצורהלכתובניתןכיצדהשתאורביםאנשיםני

על·-לסיניתמתורגםלהיותעתידהואבקרוב ...כךנותניםנולםהיום

 ...יקהואבאיהודייהאימאעלהסיניםיודעיםמהליברורשלאאף

חשאתההיום?שללזההצעירקכיוקיורםביןשמחברקןקייםהאם

אחת?באישיותשמדובר

לומרנמעטאפשרכלל.בדרךעצובאדם,אותוונשארתייתייה .ודאי

שלושיםשננהאמי-פסימיסטאנינמהעדראומדוכא.שנולדתי

מדיהלך(הואבחוץליהמתיןלאשאביבזמןאותי,ללדתשעותושמונה

הארוכההלידההייתהלידתי .הג'אז")ב"זמרלצפות"עדן"לראינועיום

אפרילבסוףהחוליםלביתנכנסהאמי .היוםועדמאזבתל·אביבביותר

 ...להיוולדרצהלאבכללפהשמישהונראהבמאי.בשניממנוויצאה

 .הראלמעין :הריאיוןעריכת
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