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כחלקעבודתושלהפנימייםלקודים"עיוורון"שלסוגמציעיהושעא"ב
שההוןוסניפים,קישוריםובתיריעהמציעהואשלו.המספרמנדיבות

היותהכלומר,שלה,לאוצרותיהמודעתלאהיותההואשלהביותוהחשוב
 2בתוכה.עיוורון"כ"אזוויאלהקישוריםמציעה

שלכמספרםקולולא(אןיהושעשלהוומניסטיהקולשלהתנועהמכאן
הספרותהפופולרית,הספרותשביןהגבולקועלונובלות)קצריםסיפורים

ספרותיכמפעללשפהעיורוהפופולריהמספרהיפה.והספרותהשבטית
המאכלסיםהפרטייםלחומריםעיורוהשבטיהמספרעצמאי.ותרבותי

שבטי,אופופולרישאינוזהכלומרהאמן,המספרשלו.הסיפוריםאת

יהיהלעולםהללו,העיוורוןאזורילשניביחס"וראה"להיותהואוייעודו
עםיחדשוויהואשבתוכהקולקטיבית,תמימותשלסוגלאותועיורו

וקול.ייצוגמשמשהואלהואשוכולה,הקהילייה
סיפורילמשלמצוייםהמופתיתהאמנותעיוורוןשלזושלישיתבקבוצה
ואלוהויות.אליםכללבושאיןעולםשללאפשרותוהעיווריםהמקרא,

עיוורוןמייצגתגיחה,של"פאוסט"כגוןכתובה,מופתיתאמנותיצירת

דומההיאזוומבחינה'ישועה',ללאעולםשללאפשרותוקולקטיבי

לאנשימספושהואהמיתולוגיולסיפורהכתוב,הפרוידיאנילמיתוס

הדחףביסודעומדתעמוקהתופויטיתשאמונההעשרים,המאה

כדוגמהופרקנו,וולףויוג'יניהג'ויס,ג'ימסשלעבודותיהםלי;כ~וו.

מייצגותובכן'אני',ללאשפה·תובותיתשללאפשרותעיוורותאחרונה,

שלי.התרגום

אניעיוורון''אזוריהמושגאת . 2

פולשלמונחיובעקבותמציעה

 Paul de Man ,בספרו:רה-מאן,
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איכותלתארכרוךהמונחמופיעכאן

ספרותית.כתיבהכלשלמסוימת

'מראה'יקהמעבהספרותבהיות

הספרותתולדותכלזאתשכינוכפי-

כלרביםלהיבטים-מאריסטופנסהחל

כךבתוךהריהיהאנושי,הקיוםשלכך

עיוורון''אזורילהםמעניקהגם

המפה,על'לבנים'אזוריםמוגדרים,

אזוריםושיקוף.מיפויעלהמוותרים

כ'הפוגה.'רוקאעצמםמעניקיםאלה

האמנותימהמפעלחלקהיאזוהפוגה
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השול"םהעווה'ע'רוכךעל . 4

בח'כורופרו'ר,מפנהשבהםהוברח

כןאלה.שללכתב'הםרטאבר,טרטם

והפ'כתםפרסומםזוקכ'עהעל'ע'רו

רב'מח'כור'םכמהשלתוכות'לקנון

דe hפר"זר:שלזהכגוןכר'זמה,

ugh נlden B1 נG1 ,1890(לונדון ( . 

5 . , ticism נGeorges Bataille, Er1 

trans. Mary Dalwood), Penguin ( 
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המסומלשלו,המובהקהעיוורוןאזורואתהמערבשלתמימותואת

דקרט.של cogitoב·

שלרבשפעיהושעמציעשלו,האחריםכברומנים 3המשחררת",ב"כלה

הרומן,שלהעזההחיוניותתחושתמכאןהסוגים.משלושתעיוורוןאזורי

הטקסטיםאתלפענחהפיתויגםמכאןמטמון.תחתיושתוסס~ת.ל
מiקיחיםהםבאשרמחדש,אותםול'דבר'שלווהשבטייםהפופולריים

כך.כדיעדנדיביםהםובאשרתומםלפי

לקוראיו,מציעהמשחררת""הכלהעלשהסיפורהרביםהעיוורוןאזוריבין

ריפוישלמופתמקייםהואובעיוורונוומפליא,כוחרבאחדאזורישנו

המאמר.נושאהואזהעיוורוןאזורשבטי.

חיפושיומסעאתהמתארפיקרסקי,רומןהואהמשחררת""הכלההרומן

פנסיוןבעלשלמבתובנולגירושיהסיבהאחרריבליןיוחנןהמזרחןשל

חוצההואהללוהנישואיןשלכישלונםפשרלגילויבמסעותיוירושלמי.
שנותשלהישלבישראלוחברתייםמדינייםאתניים,גיאוגרפיים,גבולות

עלטראגיומתןבמשאהנתוניםהמפוקפקיםגבולותיהעלהתשעים,

אופייןובמקודש.בתרבותיביומיומי,התנסויותשללכוללהמסעהגדרתם.

מהווההפיקרסקי,הז'אנרשלהמסורתייםהקודיםפיעלאלה,התנסויותשל
שכבותשלופסיכולוגיתרבותיפוליטי,חברתי,תיעודשלמעורבמכלול

פוליפוניתאפיזודאלית,כנרטיבההנפרשהמתוארות,הקהיליותשלשונות
חידה.שלפתרוןאלכלומרהמסע,קץאלחותרתזונרטיבהסיפורי.כקול

שלבנולגירושיהעילההואעריותגילוימיתית:תבניתבעלפיתרוןזהו
כרומןמציעה.שהעלילהנוספותלחידותגםמסוימת,פרשניתוברמהריבלין,

ומיידיקיומילפרקים,הומוריסטיביטוי,לידילהביאמפליאהואפיקרסקי
ההווה.שלזהבוערברגעהיהודי-ערביהסכסוךשלהמרחבסבךאת

איסורהפרתשלסיפורהאתיהושעאפואמספרהמשחררת",ב"הכלה

קמאיותבחברותחטאנואיסורישלמקוtנםטרנסגרסיה.שלטאבו;
המאהמפנהמאזהמערביהמוחאתהמסעירהסוגיההואומודרניות

פרשניםאנתרופולוגיםשלעבודותיהםממצאיפרסוםעםהתשע-עשרה,

 Wilhelm (~~וונדט ) James George Fraser 1941-1854 (כפריזר
4
.( 1920-1832 Wundt חטאנושללטרנסגרסיהדווקאלבשימתואולם

מזהנופלשאיננוכוח,בעלכביסודבהוהתמקדותעצמאי,לעיוןכמוקד

 George (בטאיישלהמשפיעהכתיבתועםמתעוררתעצמו,חטאנושל
1962-1897 Bataille (, בשלהישהחלממפעל,חלקבהלראותשיש

המפענחהעשרים,המאהשלהראשונהוהמחציתהתשע-עשרההמאה

ארכיאולוגיהשלבמונחיםומודרניותקמאיותחברותשלהלכתייםקודים

שהיאכמתחדווקאהטרנסגרסיהשאלתאתבטאייבוחןבחיבורומנטלית.

ממנו,וכחלקהפולחןשלהמוסכמיםהגבולותבתוךחטאנו,עםמקיימת

 sכנגדם:אואלהלגבולותמחוצהולא

 ]."[ ) 36(עמ'להדחיקובלאחטאנואת~ש~ה ]" .[הטדנסגדסיה
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נדירה;היאהיטב,מוגדריםלגבולותמחוץהמופעלתטרנסגרסיה

המנהגאושהטכסלכלליםבהתאםמו~רים ]" .[חטאנואיסורי

מטאבובמעברנעסוקאנונבחיבורנו!ומארגנים.מכתיביםעצמם

הדתית.התופעהבתוךבעיקרובחזרה,לטרנסגרסיה

ובעלמושעהשהואכמהחטאנואתמראותקדומות,חברות ] ... [

ר.א.ג]-שלי[תרגום .) 72-71(עמ'לסורגיך.כוח

עצםבתוךחטאנואתכמשלימההטדנסגדסיהעלאפואמצביעבטאיי
בואשאולםהמקודש.שלגבולותיואתמחדשקובעהואוכןהגדרתו,

פחותלאמכונןתרבותיכיסודהטדנסגדסיהאתבטאיימציעובראשונה

עצמו.חטאנומאיסור

העבידהאתההתבוננותבמוקזהמעמידהטדנסגדסיה,שלזותפיסה

כשמנסיםבמיוחדמעניינתמאורגנת,תרבותיתכנוכחותחטאנועל

הפותשלחשיפתהשעניינהכאחת,ושבטיתמודרניתיצירהלקרוא
דיבלין,הפרטיהאיששלההוויהאתהמסכסכתהיאטדנסגדסיהטאבו;

שלהטרגדיהשלהאדכיטיפייםהקודיםפיעליהושע.שלהדומןגיבור
לאותללאדיבליןחותראריסטו,על-ידיכמופתייםשסומנוסופוקלס,

העומדעריותגילויעלהידיעהכלומד,האולטימטיבית,הידיעהלקראת
הדברים.סדושלהסודיבבסיסו

כהוקומוניקטיבית,גלויהכההיאהעריותגילוישלהטדנסגדסיהאולם
עזהאחרונות,השניםעשרותשלוהחברתיהאתיבאקלים 6'דזיאנטית,'

-T :• • 

איבדהכלומדהמערבית,החברהבתוךקמאיכסודמכוחהאיבדההיאכי

"טוטםבחיבורופרוידשלהגדרתואתנקבלאםזאת,כטדנסגדסיה.מכוחה

בלא-אליהחזקהנטייהשישאסווה,כ"עשייהחטאנוליסודוטאבו"

תשוקות,שלבאיסורןשוכןחטאנושיסודנסכים,אםכלומד,מוזע",ד

בעוצמתמפעילותהןככאלהדווקאואשדדחף,שלכסוגסמויותשהן

האנושי.המעשהאתובה

יכולאיננוהנורא'ה'סוזאלדיבליןשלהמשיכהמקודכיחש,הקורא

בתרבות,'סודית'איננהששובעריות,גילוישלבטדנסגדסיהממוצהלהיות

בהגדרותשמוצעומודחקקמאימובןבאותו'נוראה'איננהשובכןומשום

המחזהשלהמיתולוגיהכוחנשאבושממנהחטאנו,לאיסוריהפרוידיאניות

כוחהאתפרקופרוידיאניתאנליזהשלשניםמאהסופוקלס.שלהיווני
התרבותייםהמגרשיםבתוךמודעלאככוחלפעולזוטדנסגדסיהשל

הגזולים.והאישיים
יהושעמפגיזשלו,הסיפורשלכמניעהעריותגילויסוגייתאתבהעלותו
אחות,לטדנסגדסיהקהילייתוושלשלוהעיוורוןאזוראתעוצמתובמלוא

לאשאפילוטדנסגדסיהזוהיהראשונה.מזויותרהרבהוויטאליתמודחקת

כשסימןפרוי,דאפילוהגלויים.השטחפניאללבעבעלהלאפשרהתחלנו
אללהעלותההצליחלאהעריות,עלחטאנואיסודשלכתאומתואותה

הלא-כצידוהחשוכה,כמחציתאותהוהותירשלו,האנליזהשלהיוםאוד

עצמו.הפרוידיאניהמפעלשלוהמודחקמודע
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דדיאנטיותהמושגשללפיתוחו . 6

אותרבותיותלתופעותכשם-תואר

רחלראו:בתרבותמרכזיותאידאות

פאטיות"איריאותאלבק-גרוון,

 , 37ופרשנותביקורתואפטיות",

תשס"ב,גןרמתבו-אילן'אוניברסיטת

 . 206-195עמ'

וטאבו","טוטםפרויד,זיגמונד . 7

אחרות,ומסותוטאבוטוטםבתוך:

תל-אביבדביר,איזק),חייםכתרגום

 . 37עמ' , 1988
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ס'פורוג'כורתשלשמהעלהנקראת . 8

כר'וקומכונהשלה,כערותהעגנוןשל

 .) 524(עמ' ''ל'ת'כמותה

לראשונהמופ'ע'אדונ'ת'התואר . 9

שללסבתהומת"חס , 41כעמוד

הראשונה.הפנס'וןאדונ'תתה'לה,

עריות,עלהטאברשלמזריותרודחוקהסמויהשהיאזר,טרנסגרסיה

אזורנציע,כךוהוא,הספר,שלביותרהעמוקהעיוורוןאזוראתמסמנת

אתלסמןננסהנכתב.שמתוכההקהילייהשלביותרהטוטליהעיוורון

 .פואטיתכשאלהזה,עיוורוןאזורשלגבולותיו

סיפרר·על·פהשלזה-הארךליהדיבררי,הפופולרי,היסודדווקא

ללשוןעיוורונהעליהושע,שלהררמניסטיתהכתיבהאתהמאפיין-

הסתומיםהנוחרתבחשיפתאריאדניכחוטלשמשיכולהסיפורית,המסירה

מתחתהמודחקתהטרנסגרסיהבחשיפתכלומרהסיפור,אתהמפעילים
הגלריה.לזר

הסגנוןבתרךהרומן,שלמארדהמעורביםוהניסוחהכתיבהסגנוןבתרך

אחתמילהמוטעמת.טקסטואליותשלגילוייםלעיתיםמופיעיםהארךלי,
המתעתעותהדמויותאחתולאפייןלחזורמתעקשתבמובהק,טקסטואלית

נראיתשאיננהאף sתהילה,הפנסיון.בעלתתהילהשלדמותההרומן,של

הסמויהמארגןהיאהריהמשחררת",//הכלהשלבעלילההראשיתכדמות

של ) the villain (הנבלהיאהעלילתיתהסיבתיותשלכנשאישלה.
השתלשלותשלההתחלהנקודתאתהיוצרתשהיאמשרםזאתהעלילה;

הגיבור:בשבילמגלמתשהיאהמתמידהעינויעלהסיפוריתהעניינים

(ולאעריותגילוישללמעשההפנסיון,בעלאביה,אתשפיתתהזרהיא

שלבנרשללגרושיוזאת,בעקבותשגרמה,והיא ,) 534 1עמארתה,אביה

שהואחיפושהבנה,אחרהאבריבליןשללחיפושהעילהשהםריבלין,
הרומן.שלהסיפוריהמסע

הסיבתיתהלוגיקהשלהראשיתלנקודתסינוניםרקאינהתהילהאולם
'כלה 1בהבדיוניהיקוםשל ) axis mundi (וציר-העולםהסיפורשל

המקררותשלכלומרשלו,מי-התהוםשלסו:נןגםהיאאלאהמשחררת,,,
ז-

התמטית,ברמהגיארלרגיה.שלשרנותברמותשלו,הסמוייםה~פרים
ה/פנסיון,,מרחבוטעון:משמערתרבהואחולשתהיאשעליוהמרחב
לבעליו.הופכתהיאאביהמרתעםאשר

כמקררמוסבר,בלתיחפץכמחוזריבליןהמספרעל-ידימתוארהפנסיון

הזיכרון·מאשריותר(אףוהבטחהנוסטלגיהכמיהה,פיתוי,שלנדלהבלתי
לריבליןמציעשהואהיא,שסגולתוכיורןהבן),נשואישלהאבודהמאושר

התינוקשאיןוחיקהחלב·אםכעיןתשלום,עליהםיתבעשלאולינהמזרן
רבהפיתויכוחבזהתמררה.וללאגבולללאמהםניזוןלהיותאלאנתבע

ריבליןאתמרשךוהואילדי,גן·עדןכמיןשהואהזה,המרחבשלהערצמה
עכביש.שלהאימתנייםכקודיוהתם
טקסטואליבכינויושרבשרבמכרנההפנסיון,בעלתזר,עגנרניתתהילהוהנה,

על-כןהרומן.שלהמקומיתמהשפהשארבולאבמובהקלא-דיבורילעילא,
מכרנההיאפרוידיאנית;שגגהכמיןפיענרח,ותרבעזרכיסודבולטהוא

 , 502 , 493 , 483 , 342 , 337בעמודים(כך 11הפנסירן"אדרניתאר , 11אדרנית 11

 9רערד). 528

לרובדספק,ללאארתה,לשיירישההורהשלהעבריתשבדגלרסיהכמילה
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מפנההיאכלומרמרפדו,פיענרחדורשתהיאהריהשפה,שלהטקסטואלי

וזרותהבעבריתזרארכאיתמילהשלנדירותהיותר.וקדרםאחרלטקסט

אוזרתקודםטקסטאלהפנייהאפואמהרריםהרומןשלהדיבורבשפת

מןהנוראההאדרניתאלאהיאאין'פנסיון'.מעיןבעלתהיאאף'אדרנית',

אינםוהלינההמזרןבביתהשגם 10עגנרן,שלוהרוכל""האדרניתהספור

אם,שלחינםוהזנתחינםלאהבתכךמשרםונדמיםתמררה,תובעים

נקלעשלביתהב'אדרנית',כזכור,מספר,עגנוןעצמה.האדמהשלאףאר

ברוניזוןבביתה,לןהואבן-זרג.כמיןברונשתקעיהודי,רוכלאורח,עובר

איננוגםאךידיעה,שלשוניםבאופניםיודעשהואתוךחינם,בארוחות

קודמיו,שנטרפוכפיזר,אדרניתשלבפיהלהיטרףעתידשהואיודע,
כעיןעגנון,שלבסיפורוהאדרניתשלסופהוהולכים.נעכליםהםובמעיה
שלבכיוונהומפנהאיזבל,הנכריתהמלכהמימיקמאיתקללהשלהגשמה

ערף-השמים.שלבפירלמאכלשהיההואשלהגרפההעלילה:
האדרנית,דמותשלזרמולזרבהעמדהמצריהעגנרניהסיפורשלכוחו
הרוכלדמותמולדימרנית,סימבולית,פולקלורית,מיתולוגית,דמותשהיא

כלומרממשית,פסיכולוגיהבעלתריאליסטית,דמותשהיאהיהודי,
אתהמרכיבותמהדמויותאחתומוכר,קרובשהואכ'סרבייקט',מעוצבת

התשע-עשרה.המאהבמפנהאירופהבמזרחהיהודייםהחייםשלהריאליה

זיווגןשלהם.בעברםכזרדמותלזהותיכלוהסיפורשלהראשוניםקוראיו
אח,דסיפוריחללבתרךהריאליסטיתוהזמרתהפולקלוריתהדמותשל
ערצמההקצרהליצירהשמקנההיאסרריאליסטית,סימביוזהלחוללבלא
פניאללעלותהנרעשיםמודעים,לאכוחותשלזיעומעיןזרועה,של

המשפטשלהתםהריאליזםשמעלההתימהוןעומקאתלשעראיןהשטח.

למקרםממקרםוחיזרקופתואתנטלרוכל"ראותוהסיפור:אתהחותם

שחומריומשפטלאחרמידנכתבהואשהריסחורתו",עלוהכריזוחיזר

בארוןוטמנההאדרנית][שלנבלתהאתנטל"[הוא]רמ~עתים:אגדייםכה

בארבנבלתה.העופרתהריחובשלג.הארוןאתוטמןהגגראשעלרעלה

האדרנית".שלנבלתהביניהםוחילקורשיבררהרבארוןוניקרו

אדם),(ארכלאנתררפרפגרסאוזרתהסיפורעגנון,שלזהחידתיסיפור

דמותזרהמרושע.הסופרשלשבדמויותיוהדימרניתבתוכומהלכת

סימבוליתערצמהוטעונהכךכלקמאיתהיאמייצגתשהיאשהטרנסגרסיה

קדמוני,טיפוסשלאטרריסטיתתופעהבהלראותישכיעדתשתיתית,כה
מזינהיולדת,אמה~תאוזרתהמזרחשלמטריארכליםבמיתוסיםשמקורר

הזמןהואכוונוס,עלבסיפורארלאדמה,מתן-זמרתשהיאוקוברת,

וחציראדםשחצירמהמינרטארררס,באימהארילדיו,אתהאוכלעצמו,

שלוהחת-קרקעיהמברךבמעמקיהתועיםאתלטרוףמתאורהוהואפר,

החיים.לאימתכסמל

הדמויותפנטרם.כמןיהושע,שלהמשחררת""הכלהברומןמהלךעגנון

הנעוליםהשעריםעלהעלילה,במהלךושרב,שרבמתדפקותהרומןשל

הדכמןזאתואף ,) 453-449 ; 321 ; 41(עמ'בירושליםעגנוןמוזיאוןשל

שלופטיציותשעניינםידועים,וקפקאייםעגנרנייםלמרטיבים-מבניים
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סיפוריו'כלעגנון'יוסףשמואל . 10

ותל-אניבירושליםשוקן,ונראה,סמוך

 . 102-92עמ'תשי"א,
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הפסוקיםיצחקי,ידידיהאצלראו . 11

א"ביצירתעלהעין,מןהסמויים

בר-אילן'אוניברסיטתהוצאתיהושע.

 . 233-231עמ'תשנ"ג,גזרמת

לסיפור:עגנוןמאתמוטוראה . 12

כלגליה",של"חתונתהיהושע,א"ב

'תל-אביבהמאוחדהקיבוץהסיפורים,

 . 51עמ'תשנ"ג,

מצוי,והקטעהתמיהה,למרבה . 13

שבוכמכתבגםכמעט,כמילהמילה

שלמעשיהםעללאימועופומספר

הקטן:הארכיוןכחדרואביהתהילה

והמשכתינוסף,אורמתג"מצאתי

אלשמאלהאותישהובילכמסדרון'

תנודבושעמדוקריר,אפלוליאולמון

קדמוניתחיית-טרףכמוהישןההסקה

שנשארמהרקומסביבהשהתאבנה

ישנהטיולעגלתשטרפה:מהעוללים

כצבעקטןתלת-אופןתינוקות,של

צעצועיםעםפעוטותולולירקרק,

השעווניתעלמושלכיםמאובקים

חדשהבמונראתהשדווקאהפרחונית,

יהושעיורעהאם .) 256(עמודלגמרי"

מאזורחלקהיאהאםאוזו'ופטיציהעל

שלו?העיוורון

כישלוןשלזותמונהביעותים.חלוםדמויותכמו-טדיוויאליות,מצוקות

הדברתמהאובססיותאחתוהיאהדומן,אתמלווהעגנוןלביתהכניסה

ומוטרדתרדופהאיכותויוצרותהסיפורמקלעתאתהמרכיבותוהמובהקות

 .הפיקדסקיתהעלילהבתוך
בביוגרפיהוהרוכל","ארוניתהסיפורשלמכךויותרעגנון,שלנוכחותו

סוגיההיאהמשחדות","הכלהפרסוםשלפנייהושעשלהספרותית

הקצריםהסיפוריםשאחדכךעלהצביעווכבדבביקורת,כבדשעלתה
ואדיציההיאהזקן","מותשבהם,הראשוןלאאםיהושע,שלהראשונים

נוספיםעגנונייםיסודותמצוייםגםכךזה.דרסיפרושלוחתימההסגנוןעל

 12גליה.ושמהבכלההמספריהושע,שלאחדבסיפורבהםלטעותשאין

"הארוניתבדברהטענהאתבהםלסמוךשאפשרקטעיםכמהמתוך

כסוגהמשחדות","הכלהלסיפורתשתיתסיפרושלכסוגעגנוןשלוהרוכל"

עלמחשבהשלכמימושאפילואוהמואר,הסיפורשלאפלתת-מודעשל

מאלףהואהבאשהקטעהדייהושע,שלאחדא"ה"סטדאבבחינתעגנון
חללעבדאלהפנסיוןבמדרגותירדדכשהואמתוארדיבליןבמיוחד;וטעון

תהילהבידימודדך-אינפדנואופדוגטודיומעין-תת-קרקעימרתפי,

הקרקעיותשתתזעיר,בחדדלילהללינתמשכבואתלולהציעהעומדת

המסדרונותבמבוךשםאיארכיון,גםבהיותומשמעויותובתהיאשלו

המלון:למטבחשמתחת

החדשהתניואוהשלוהבטוחותהזריזותהתנועותאחדעוקבהוא

זקוקהלאכזותקיפהרווקהלפחותלעצמוואומדאותו,שמובילה

חסות.לשום

לוודאגדולהברזלדלתשלהמנעולכפותעלבידהמחליקהוהיא

בינייםמדוראלהמתפתלבמסדרוןמתקדמתואזסגורה,שהיא

המטבח.מןהיורדיםוביובמיםצינורותהומיםשבדומייתורחב,

כחיית-במרכזוניצבוישן'שחורגדול'תנור-הסקה

שהשתיירמהרקומסביבהשהתאבנהקדמוניתטרף

תלת-מעוקמת,תינוקותעגלתשטרפה:העולליםמן

הפרחוניתהשעווניתשעלפעוטות,ולולירקרקאופן

זעירותפרווהחיותפזורותבקרקעיתוהמבהיקה

 .) 337(עמ'אבקמדובללות
13 

הנזלשלזהכגוןפולקלורייםלסיפוריםמינוטאודי,למבוךהאסוציאציות

נראותהתופת,שלהספרותיולאדכיטיפשלו,המכשפהתנודעםוגדטל

שלהמרחבאתמכוננותהןעליהן.להצביעצודךאיןואולימתבקשות
הפנסיוןהפנסיון.שלהעליוןלגן-העדןנגדמשקלשהואכגיהנום,המרתף

אחת.גדולהטודפניתמעדכתיעיכוללמעיןבגינןנדמהכולו

שלזוהיאאליה,מופנההסיפורישהעיוורוןהטדנסגדסיה,כיכךאםנדאה

ככזואדם.בשדאכילתשלטדנסגדסיהכלומדקניבליזם,שלאנתדופופגיה,
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בתרבות,כןכלרדומהשהיאנדמהקולקטיבי.עיוורוןאזורמסמנתהיא

ונטה,שלב"תופת"איזכוריהכגוןשלה,מובהקיםשוניםגילוייםשגםעד

"הצעהסוויפטשלהמיזנתרופי-הסטיריבחיבורומונטיין,שלבמסות

לקניבליזםרעבבידהזיקהאתיודעין,בלאמצידה,המזכירה ' l/14צנועה

האכילהבאיסורהקמאיגילויהאפילוואולישבמקרא,"איכה"במגילת

אכילה),איסורעליושחלאנושי,היינובר-דעת,שהוא(העץהדעתמעץ

שאיןונדמה,ממשיות,תאוותשלכמייצגיםמעולםסומנולאאלהכל

איוםחוויםאנואידובמקבילזו,תאווהשלצילהצלבעצמנומזהיםאנו

הזולת.שלמשאלתוכנושאיולאכמשאלהלאמפניה

כיעדרבות,כהשלההפולקלורובתוךהמערביתהאמנותבתוךהופעותיה

סיפוריםעלפרוידשלהערותיואפילוכקבוצה.עליהןהוצבעשלאמפליא

יותר,הבולטתהעובדהאתזנחואדיפלית,נ:;ימהכנושאיםרביםפולקלוריים

שלניתוחוהןלכןדוגמאותקניבלית.תופעהאודותמספריםהיותםוהיא

כלהחסרניתוחועו,דאדומהכיפההגדיים,ושבעתהעזסיפוראתפרויד

שדההואהקולנועו sהמרכזי.נושאםשהואאכילת-אדםלשאלתהתייחסות

 11The (הכבשים""שתיקתהסרטהואלכןודוגמהזותופעהשלמעניין
1991 , Silence of the Lambs11 , שלרומןפיעלJonathan Demme ( 

הללושלהקופתיותהערפדים.סרטיקבוצתאובאנתרופופגוס,העוסק

לעיון.עצמהבפניהראויהשאלההיא
ביטוישנתנההיא ,) Melany Klein (קליידמלאניהפסיכולוגיה,בתחום

לטרוףהיונקהתינוקשלתשוקתועלבהצביעהאנתרופופגית,למשאלה

ילדותחלוםמביאיונגשונים.במקומותכןעלמרמזרקפרוידהאם.את

הואזאתובכללטענתו,המאוחרותבעבודותיויסודאבןשהיווהקניבלי

בטאיימצביע//ארוטיציזם//בספרו 16האנתרופופגי.לנושאועראיננועצמו

חלקשהיאזוטרנסגרסיהשלמודרנייםגילוייםועלקמאייםגילוייםעל

לאשאחרתחטאנו,שללהפרהיחידתרבותיגילוילעיתיםוהיאמהפולחן,

פולחניתאכילהשהואהנוצרי,הקומוניוןאתמביאהואכדוגמהמופר.היה

המיסטי,חנוןספרכיהעובדההיאמופלאההמושיע.דושלודמובשרושל

החטאאתמציגהמקראי,לקאנוןנכנסושלאהחיצוניים//ה,,ספריםמתון

התשתיתיותאנתרופופגי.כחטאנח,שלבמבולהעולםלחורבןשהוליך

במקראי,במרחבגםאדםאכילתעללטאבוזועובדהבעקבותשמסתמנת

שהודגששאזורלכןעדותמשוםבהישקוסמוגוני,מיתוסשלכינוןובתוך

 18נפרן.למחקרנושאהיאזוסוגיהעיוור.הואעדייןכ,ןכלמובהקבאופן

אדם,בשראכילתשלוזההעריותשלזההאיסורים,בשנירואהפרויד

ספקאין 19הדתות.מבוססותשעליהםהקמאיים,חטאנואיסורישניאת

פורה,וכהמרשיםכהלניתוחפרוידעל-ידיזכההעריותגילוישאיסור

הנרטיבהללאהמאה-העשריםשלוהשיחהתרבותאתלתארשאיןעד
האוניברסאלי,אדיפוסמצדהןעריותלגילויהמשאלהעלהפרוידיאנית

אנתרופופגיה,עלהאיסורהשני,האיסורואולםיוקסטה.שלמצידהוהן
אזורשלכסוגעדייןבהשוההוהואהמערבית,הנרטיבהמתוןנעלם
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 ~צנועה"הצעהסוויפט,ג'ונתן . 14
מליפולאירלנדילדיאתלמנוע-

המדינהעלאוהוריהםעללמעמסה

בתוך:לחברה','מועיליםולעשותם

 .י(תדגוםכתבים,מבחרסוויפט,ג'ונתן

 ' 1993ירושליםכרמל,גו),זיומ.קומם

ישהסרקסטי,-בחיבורו . 22-14עמ'

ילדיאתלהפוךסוויפטמציע-לקוות

על-בחברהלמועיליםהועבהאירלנד

הוריהם.על-ידישיאכלוכךידי

בחלומות",מבריאות"מוטיבים . 15

 . 339-337עמ'שם,

חלומות,זנזונות,ק.ג.יונג, . 16

(תדגוםיפה,אניאלהבעריכתמחשבות,

חשנ"ד,תל-אביבומוח,אנקודי),מיכה

חלמתין."והזמן"באותו : 25-24עמ'

חלוםלי,שזכורהראשוןהחלוםאת

בזאזהייתי .ימיכלאותישליווה

עמדהכומרביתארבע.בןאושלוש

בדוהיהלאופן,טירתלידבבדידותו

ממשקולאחודשהשתרעגדולדשא

אפלבורגיליתילפתעהשמש.של

לפניבאבנים.מוקףבאדמה,מרובע

דאיתיואזזאת.דאיתילאמעולםכן

ירדתילמטה.מוליךמאבןמדרגותגדם

פעורהחיתהבאמצע .ופוחדמהססבו

בוילוןסגודקשתי,משקוףבעלתדלת

האפלוליתבתוךלפני]."]דאיתיירוק.

 .מטריםכעשרהשאורכומרובעחדד

מלכותכיסאעמדהבמהגביעל ]".]

כסזההיה 1 ". 1זהב.עשוימפואר

מןמלךשלאמיתיכסביפיו,מדהים

בהתחלההכס.עלניצבמשהוהאגדות.
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i; חמישהשגובהוגזע-עץשזהוחשכתי

 .המטררבעיכשלושתועוביומטרים ~
~ 
;= 
כצורהמורכבהיהזהאולםהתקרה. ~
3 ,.... 
ראשמעיןמשהו,היהוכקצהוחשוף, ;;;;- """

נקווקוו .שיעווללאפרצוףללאעגולrיי

עדכמעטשהגיעענקוכרהיהזה

ונשרעורעשויהיהזהניותר:מוזרה

C> 
חסרתלמעלהמביטהיחידה,עיןחיתה ~

שלהילהחיתההראש לעמ.]".]תנועה

ליחיתהזאתעםאךנעלאהוכר .זוהר

לזחלוהוכריכולרגעשככלהרגשה,

ולהתקדםתולעתכמוהכיסאמתוך

כאותומפחו.משותקהייתילעברי.

קולהאתומעלימכחוץשמעתירגע

הסתכלרק"כן'קראה:היא .אמישל

העציםזההאום!".אוכלזהונו,

אותיליווהזהחלום ]".]פחדיאת

מהכיהכנתירבזמןלאחררקשנים.

עשרותזהוהיהפאלוס,היהשראיתי

פאלוסשזהושידעתילפנישנים

הכומראוישואדוננו ]".[פולחני.

[זוקטניםילדיםהבולעהואהישועי

הכוונההיא]והשנייהאחת,אפשרות

כלליכאופןאום"שה"אוכללכך

שאדוננוכךהפאלוס,על-ידימסומל

זהזהיםוהפאלוסהישועיהאפל,ישו

שלוכטקסטואילךזומנקווהלזה".

ארורת"החלוםהחלוםאתיונגמכנה

האום".אוכל

כתבהואקניבליזםעלכפרק . 17

אתמבסספרויד ]".["כדלקמן:

הכרחעללטאנושלוהפרשנות

מגןמחסוםלהעלותהראשוני

עלהחלותמוגזמותתשוקותכנגד

כלבולטת.חולשהנעליאובייקטים

כגוויותנגיעהעלבטאנודןהואעוו

מגןשחטאנוכךעללרמוזצריךהוא

הזולתשלמהתשוקההגוויותעל

ששובתשוקהזוהיאותן.לאכול

שלעולםכזוכתוכנו,פעילהאיננה

קורמות,חברותעכשיו.חשיםאיננו

כמהחטאנואתמראותמקום,מכל

 .יןלסרוגומושעהכוחכעלשהוא

קרובותלעיתיםנאכל ]".[האום

כשרהאוכלהאוםטקסי.כאופן

אסורמעשהשזהוהיטביודעאנושי

בזרותה,המובלטת'ארונית,'המילהשלהנדירההטקסטואליתהנוכחות

הרומןאבלהטורפת-אדם.הארוניתשלהקמאיהסיפוראלשהוליכההיא

הטרנסגרסיהשאלתעלחזרה-תרך-ראריאצירתמכילהמשחררת""הכלה

למרבהאדם.בשרהקרבתאראדםבשראכילתשלזרהאנתררפרפגית,

מובלט.טקסטואליבהקשרתמידמופיעותהללוהראריאצירתכלהפלא,

השטףשלהארראלירת,הדיבוריות,רקעעלכאמור,במיוח,דמובלט
הרומן.שלהסיפורי

שהיאהלב,מרעידתהאפיזודהשלהטקסטואליותאתמידיזההקוראכל
חתלתול-ארהחתלתול-טלה,עלהמדברתהרומן,שלהכותרתגולתאולי

עלהמצהירהטקסטואליותזוהיציידים.בידיוניצרדבילדשנתחלףשה,
מביאהשהיאכךעל-ידיובראשונהובראששרנות,בדרכיםככזאתעצמה

מוזרה"חיהקפקא:שלסיפורומתוךאחר,טקסטמתוךמרטובכותרת

בימירקאךמאבא.בידיהיאירושהטלה.ספקחתלתול,ספקלי,יש
"פרנץלמקרר:הפנייהמובאתממנו,וכחלקהטקסט,בתרךנתפתחה".

 .) 504(עמ'כלאיים"יצורקפקא,

המציינתמילה , Eine Kreuzungקפקאשלסיפורונקראהגרמניבמקרר
פעולתרגםדרכיםביןהצטלבותגםאלאמינים,שניביןהכלאהרקלא

שלאחתיחידהכלומר'צלב',מהמילהנגזרותכולןפולחנית.הצטלבות

הפרקשלהמטפוריותשלהתמטיהמקררעלהןמצביעהמוטווערב.שתי

ביסודהעומדתהעמוקה,הטקסטואליותעלוהןאחר,כתובטקסטבתרך

'חתול-שה'.היהודי-ערבי,הסכסוךמזבחעלהמוקרבבילדלראותההצעה

שלממושכתשרשרתבעזרתהאפיזודהאתלפענחהצעהמהורההוא

בהקרבההקשורותוים-תיכוניות,אירופיותמיתולוגיותטרנספורמציות

שהאיל,לכללגלגולושלו,והטרנספורמציהילדשלפולחניתאכילהאר

הקוראלפניהמערב.שלהמשמעותיותבמיתולוגיותטלהאר(אגנרס)

מובהקכביטויהמקראיעקדת-יצחקספררעללהצביעצררךאיןהעברי

זר.החלפהשללחימה

המעשהעלהקמאיהאיסוראתבתרכןמ~~ררתעצמןאלהמיתולוגיות
בכלאישוריםשמקבלאיסוראדם,אכילתשלהמעשההאנתררפרפגי,

השבטי,הטוטםמסעודתהחלהקולקטיבית,הסובלימציהשלההיסטוריה
שעברקניבלי,אנתררפרפגי,מעשהאלאאיננהופרוידפרייזרשלדעת

חריפה.סובלימציה
תעידבגדי,ארבטלהבכבש,המוחלףילדשלהעמוקהתרבותיהדימויעל

ילדהמסומנים,לשניאחדסימןבתרכןמשמרותשפרתשכמההעובדה

'טליא'ארגדי,רגםילדגםשהואבאנגלית, kidכגרןוטלה:ילדארוגדי

כאן,שהצעתיהאטימולוגיהממצאבשנים.רךונערטלהשהואבארמית,

ילדאודותהדםעלילתכיאפשרשיער:מסמרתאפשרותשלאופקמסמן
בקניבליזםהאשמהשהיא-הסדרלילשלהחגארוחתלשםהנשחטנוצרי

-:-T T 

חרדות-עממיותהרהבאופןהמקושרוטלהילדשלצירוףבאותומקורה-

סעודהכלומר,זרה?דתבנישל ) Eucharistic (אריכאריסטיתלסעודה

לעולםמעלהוהמוסלמיותהנוצריותהפזורהבארצותהיהודיםשלזר
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בשלבייחודטוטמיות,אסוציאציותהמארחתהדתבנישלבתודעתם
שהואהפסחקרובןמצויהיהודיתהסדרסעודתשלשבמרכזההעובדה

שאלהליל.דומנטליתאטימולוגיתמבחינהסינונימישהואכלומרשה,
וביןוהסוציולוגיה,הלשוןשביןהמורכביםליחסיםהדוקקשרקשורהזו

הראשונות.השתייםיחסישללבדיקהכמעבדההפולקלורלביןשתיהן

הטקסיתלאכילההקשרעלמעיד , Eine Kreuzungקפקא,שלהסיפור

יהושעמעידבעקבותיושלו.משמעיתהדוהכותרתבאמצעותהילד-שהשל

לב-ליבהשהיאהצידשלבסיטואציהבילדהחיהחילופיבעזרתכךעל
בניושנישלשמותיהםבבחירתוגםהחתול-שה,אודותהאפיזודהשל

'הצח',-והשניצעיר,אילהואהאחדכלומרו'צחי','עופר'ריבלין:של

הואלבן,לגדיאסוציאציהמעוררהישראליתובשירההיירישבפולקלור

לילדתרבותיתמקושרהיינו'יצחק',לשםבעבריתהמקובלהקיצורגם

באיל.ומוחלףנעקד

בסוגייתדווקאבלולהכשהיאבכבש,אובשההמתגלגלהילדסוגיית
שבפרידההעמוקוהצערהאימהיהפנסיוןבשאלתכלומרלהנקה,המשאלה

בתמונההשראה,ורבתעדינהעוצמתבעלציורי,ביטוימקבלתממנו,

ה'רפתאודותריבלין,שחולםבחלוםברומן,ביותרהיפהאולישהיא

פולחני,צוםשלבעיצומומצויונליןבהבסיטואציהכאן,הקוסמית'.

עפיפה,ואמהתלמידתוסמהרשלבביתןפולחנית,לארוחהובהמתנה

זעיר,שיקוףשהיאנרטיבהמופיעההרמון,מימיאחדשלבין-הערביים
רובעוליםשבו ,) mise en abyme (השלמההנרטיבהשלמיקרוקוסמי

הרומן:אתהמעסיקיםהמוטיבים

עדהתודעה,שורשיאתמלטףקטיפתי,אבלחזקתרדמה,זנב

הנושאתפנימית,לתחייה[."]מזדעזעיםעתיקי-יומין,מוחשיצורי

ידיים,רחבתסככהפורייה.אבלמדבריתאסיאתיתארץאלאותו

ענקית,רפתאלאהיאואיןהגבעות,לאופקעדמשתרעתעצומה,

שלסימניוזהובים,בכתמיםמנומרותוגדולות,שקטותפרותמלאה

מילידאלפימרחקכאן,ואילוהעולםמןכלהשכברשנרמהגזע

קוסמית,לאאםגלובליתברפתאציליבשקטנאסףהואהים,מן

לאבנדיבותםשמושכיםחלב,מלאיםצחורים,בעטיניםרוחשת

ועירומים.גזוזיםהגבעותמןשיורדיםכבשים,גםאלאעגלים,רק

ראשואתשנושאאחרכבשביניהםמגלהנוקבאבלרחוקמבט

הבן,שלהחשדנית,הנבוכה,העצובה,הפניםבהבעתממשהגזוז

הקטןבזנבוומכשכשהעצוםהמרחקמןהחולםהאבאתשמזהה

אלאשלו'הבכורלבןרומהרקלאהכבשאבל .סימןלולתתכרי

מחרידשינויהוריו,ידיעתובלילאחרונה,שעברהוא-עצמו,גםהוא

יוצאוהלבטורקי.עררבתוךלאסיהמאירופהלהתגלגלונאלץ

כמובאמת,אםלדעתכדיאליולהתקרבמבקשוהחולםהבן,אל

שהואכיווןאבלהחדש.בגלגולואומללהואאיןמרחוק,שנרמה

אי-הבנה,מתוךאובושהמרוביימלטהואיתקרב,שאםחושש

 ;:'שדת'.באופןזאתמפוהוא ךא]".]
r-

 ~הקומונ'וזבסעודתמשמעות'תדוגמא
,...., 
= :...: 
ו-

~ 

האנוש'הבשרההקרבה.אתהמלווה

האוב"קטלמקודש.]."]נחשבשנאכל

הנוגעהא'סודועצםקדוש,'אסור,'הוא

התשוקה.אתשמעודדמההואלו

ד'ת 1ה'סהדוגמאהואדת'קנ'בל'זם

חטאנותשוקה:כ'וצדטאבושל

אלאהבשרשלהטעםאת'וצרא'ננו

המאמ'זהקנ'בלמדועכס'בהעומר

עמ'שם,(בטא",אותו".צורך;אוכל

על-'ד'מאנגל'ת]תורגם ) 72-71

בטקסהקנ'בל'זםשאלת .].ג.א.ר-

עולההפאול'נ'ת'הארון'סערות

 .-2002מבנ'מ'נ''צחקשלבמאמר

בטא"שלרבר'ואתמב'אא'ננוהוא

אךהבטא"נ'תההשקפהאתאו

'ש'רותמתכתבחראלפרו'ר'בז'קח

ראו:החרשה.חבר'תשלהטקסטעם

הפאול'נ'תהאדוןסעודתהבן,"סעודת

עבד,בתוך:קח'לת'-עצמ'",בקנ'בל'זם

ומזוכ'זםסאד'זםעל-אדוןהתענגות,

חתוכות,ובב'קורתבפס'כואנל'זח

צבעונ',יע'דובנ'מ'נ''צחקעורכ'ם:

עמוד'ם , 2002תל·אב'ברסל'נג,

285-271 . 

ב'מ'ם ,,,.לעשנמסרמחקר . 18

לדפוס.אלח

 ]".]"פרו'ד:כותבוטאבו"ב"טוטם . 19

חמגורש'ם,חאחר'םהתאגדואחד'רם

שמווכךאותוואכלואב'הםאתחרגו

'חדכהתאגדותםללהקת-האב.קץ

מןשננצרמהלפעולוהצל'חוהעזו

לפראחראמאל'ומובן ובר]".]ח'ח'ר

בשרואתאוכל'םגם 1שח'חקנ'בל,'

ודא'האלםהקדמוןהאבההורג.של

ופחדקנאהמעודדתדמות-מופתה'ח

חאח'ם.מחבורתואחדאחדכלבע'נ'

ל'ד' 1עכש'חג'עוהאכ'לחבמעשה

מחםואחדאחדוכלעמו,הזדהות

מעוז-גבורתו.חלקלעצמוס'גל

אול'שח'תחשסעודת-הטוטם,מכאז

ח'אהאנושות,שלהראשוןהחג

לאותווחג'גת-זכדוןחדשהמהדודה

נטועהשבודאו'-לצ'ון,נפשעמעשה

כךכלדב'םדבד'םשלראש'תם
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ההגבלותהחברתיים,המוסרותשל- !:!
s::נ 
 ]".] ) 127עמ'(שם,והרת"המוסריות-cכ

~ 
;= 
הטוטם,הואתחליף-האב,הריגתעל ;::::;

פירותיועלוויתרואסור,מעשהבעל ~
עצמםעלשאסרועל-יריהמעשה,של ~ '""
r-י 

בהכריזםשעשו'המעשהאתניטלוהם

תודעתמתוך .שבחפנוהנשיםאת

cכ
האטנושניאתיצרוהבןשלהאשמה ~

שגי ]". Jהטוטמיזםשלהיסודיים

נעוצהשבהםהטוטמיזם,שלחטאנו

האום"בנישלמוסריותםראשית

 .) 129עמ'(שם,

קפקא,אצלוגםיהושעאצל . 20

כלב,גםהחתול-טלהלדימוימתווסף

וכפיהחלום,כסיפורשראינוכפי

כלאיים''יצורבסיפורקפקאשכותב

עודכנראהוגרי,חתולשהואדי"לא

 .) 144(עמ'כלב"להיותלומתחשק

בלבאלשמצייציםכמובשפתיוומצייץברךהחולםתחילהכורע

להביאהזההיציריסכיםאוליקטן,מקלמשליךואחרזר,חתולאו

נהפכההתמימהוהדאגהמבהיל,רק לקמה.]".[טעותחזרה.אותו

מביןנחלץהאחוריות,רגליושתיעלחזרהנדחקהכבשלאיום.

הקטןזנבוהגבעות,עבראלחזרהלסגתכדיהמצטופפיםחבריו

 .) 186(עמ'בעצבדומם

מופלאוהואהילד-הטלה,סוגייתשלביותרהפיוטיהגילויאוליזהו

אורליתשפהשלתערובתאותההסימבולי.ובכוחושלוהעמוקהבתוגה

לבמכמידכהחזיוןהמתארתכשלעצמה,טקסטואליתשאיננהמעורבת,

ביטוילידיבאהשהיאכפיכאח,דושבטיפרטיוהואשלוכשיריותונפלא

דוברשעליהםהספרותסוגישלושתביןלתנועהדוגמההיאזה,בקטע

המאמר.בפתח

חתולביןההכלאהרעיוןאתלהביןאפשרהלא-מופרות,ברמהאולם

סגורה.אחתיחידהיוצריםשהםכךבחתול,מוכלאהשהכך:רקלטלה
היות-שלמתמידבמצבמצויאוהרף,ללאהנטרףשהכוללתזויחידה

הפוגה,ללאהמורעבוחתולחתול,עםמוכלאבהיותומועד-להיטרפות
אותואךמשתוקק,הואשאליוהמזוןאלנסבלתבלתיבסמיכותומצוי

כלאים""יצורבסיפורוהוא-עצמו.אלאהואאיןשכןלאכול,יכולהואאין
"מחתוליםהיצור:שלהתנהלותואתמגדירכשהואזהמתחקפקאמתאר

 .) 143(עמ'מתנפל"הואגדייםעלבורח,הוא
20 

המשחררת"ב"הכלההחתול-שהעלהפרקשלהחריגההטקסטואליות

לכלללהיסחףשלאיכולהואשאיןעדהקורא,לעיניכךכלבולטת
טקסטבקוראופשוטה,מידיהיוצאתקריאהלכללמורכבת,הרמנויטיקה

קוראכלולעימות.לשיחזורלהכפלה,תביעהציטוטמהווהלעולםזה.
מפורשלהיותהחתול-שה,עלהפרקשלהדוחקתבתביעהחשהרומןשל

אינטרטקסטואלית.זיקותמערכתבתוך

ונטרףטורףזהלצדזהעולמיתשרוייםשבההאחת,הסגורההיחידה

מין,אותובתוךכלומרה-אח,דבתוךונטרףטורףכלומראח,דיצורבתוך

הדבראותואתמייצגקפקא,שלהקצרבסיפורביותרשמובלטיסוד
העריותעלהאיסורזומבחינההשונות.הופעותיובשתיהטאבו,שאוסר

על-לגדולאולהתרבותאיןאיסור:אותוהםאנתרופופגיהעלוהאיסור

ישמין.אותואוהגנום,אותושלקרוב,שהואמהשלבעילה/אכילהידי
ורבייה,פרייהלכללאותוולנכסהזראלהרחוק,אלהאח.ר~ת,אללצאת

פירושההנדידההאני.אל'אני'שאיננומהאתלספחישצמיחה.לכללאו
הבוכרי.שלהכלהפירושם:לעולםואלה-משףרשה, iהגדילה,

T T ."" .י• 

חשיבהשלכזהטיפוסלוי-שטראוסקלודמציעהפראית"ב"החשיבה

במערכותהרואהחשיבהכלומרהשונות,הטאבוצורותעלאנלוגית
מציע,הואזה,עקרוןעקרון.לאותושונותווריאציותהנפרדותהאיסור

אקסוגמיה:הכפלה),על-ידי(ולאהשלמה"עליידיה"חיבורעקרוןהוא
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ומעשהההזדווגותמעשהביןהאנלוגיהמקובלתהעולםבכל

באותהשניהםאתמציינותרכזתשלשונותכךכדיעדהאכילה,

למילהישיורקכףשבחצי-האייאוהקוקובלשון . 1 ••• [עצמהמילה

אדם,בשרואכילתעריותגילוישלהכפולהמובןקרטה''קרטה

המזוןצריכתושלהמיניתההזדווגותשלהמוגזמותהצורותשהן

הוא"הצוםכריסוסטומוס:אנסירההקדוששלדבריו 1וכן 1 , 1 " .[

ושלזועובדהשלסיבתהמהי . 1 "הבשרים"[.צניעותשלראשיתה

הלוגי,המישוראלמגיעיםאנוכאןגםשלה?האוניברסאליות

"הגדולהמשותףהמכנההסמאנטי:המישורשללדילולוהודות

בשניהםכיהואוהנאכלהאוכלצירוףושלהזדווגותשלביותר"

השלמה."על-ידיחיבורמתבצע

החתלתול-שה,שלוזוהארוניתשלזוהראשונות,הדוגמאותלשתינוסף

במשאהמצויותהן,אףטקסטואליותלפחות,זיקותשתיעודלאתראפשר

סיפורהאיזכורהיאהאחתהרומן.בתוךהאנתרופופגיהסוגייתעםומתן

הגיבורצפייתאגבשמופיעאדם,קרובןשלאיזכורוכלומריפתח,בתשל

גםהדיבוק,תופעתהיאוהשנייה ,) 142-139(עמ'וילך"ו"יאמרבמחזה
המחזהבהעלאתפעםפעמיים'שמאוזכרתכידוע,אינטרטקסטואליתהיא
תהילהאיזכורבעצם),ופעם 424-420(עמ'עליוהפרודיהאו , 11דיבוק 11ה

זהההואובכןאירוסין,בריתהפרתעל-ידיהותווהשגורלהעגנון,של

עלמבוססתהדיבוקשלחתימהואכן"הדיבוק".שלהסיפורלתבנית

נוכחותועניינההאנתרופופגיתהלוגיקהבמסווה.אנתרופופגיתלוגיקה

שאמורמיהדיבוק,בסיפוראחר.שלבקרביואחדאדםשלהקונקרטית
לתוכו.אלימה,כעובדהכדיבוק,מתגלגלהאחר,זיווגובןלצדלהיותהיה

לדברניסיוןזהוהפולששלמצידולטרוף.הדדיכניסיוןהואזהמעשה

האחראתלהכילניסיוןזהוהמארחשלמצידוהאחר.שלובמקומומתוכו
 22מהאני.כחלקבשלמותו

אפואנוכחתהקניבליות,שלהאנתרופופגית;האכילהשלהטרנסגרסיה
ותמידוכעיוורון,במרומזתמידאןהזה,הטקסטבתוךשוניםבגילויים

טקסטואליות.שלבהקשר
במצוקותבנאמנותשמספררומןמדועהאחת,מכאן.עולותשאלותשתי
אנתרופופגית?אימהעיוורוןכאזוריעלהשלו,הקהילייהשלוהמקוםהזמן

טקסטואלי?בהקשרתמידמועליתזואימהמדוע-השנייה

ראשונה:לשאלההתשובהאלמוליכההשנייההשאלהעלהתשובה
היאמהןאחתאובססיות.שלמ'מקלעת'שהצענו,כפימורכבת,היצירה

מהאובססיהגםבהוישבנו,לגירושיהסיבהאתלהביןריבליןשלזו
בפנסיוןחינםולהיזוןלדורהיאאחרתאובססיהבנו.'להיות'ריבליןשל
נוספתאובססיהסמהר).בביתכגוןשלו,פסיכולוגייםבסינונימים(או
מהשתייםבהרבהמינוריתשנראיתעגנון,שללמוזיאוןלהיכנסהיא

הפנסיוןשכנותבשללשתיהןעלילתיתמקושרתהיאאןהראשונות,
הגירושין.בשלשניהםאללהגיעהמוצהרוה'איסור'למוזיאון,

.
-rי=

"" ~ 
ןיב.

:....: 
r-
c 

החשיכהלוי-שטדאוס,קלוד . 21

ספריתגילוין),אליה(תדגוםהפראית,

תל-הארצי,הקיבוץהוצאתפועלים,

 . 117-116עמ' , 1987אניב

מופיעההאנתדופופגיתהתמה . 22

יהושע.שלאחדותבענודותאף

המאוחד,(הקיבוץמולנולמשלדאו

היאשם . 152עמ' ,) 1987תל-אביב

ובמרומומפורשת,כמשאלהמופיעה

יחסיעלהממונהשלכשליחותוגם

תל-אביבהמאוחד,(הקיבוץאנוש

המרכזיתלסיטואציהכרקע ) 2004

ובעצםמסתורי'מתבשילהרעלהשל

והנאהבתהמתההגיבורהשביןהקישור

שהיאהתעשייתית,הלחםמאפייתעם

 .הסיפורשלהבסיסיתהסביבה
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23 . Jacque Lacan, "Seminar 

,"' The Purloined Letter ' חס

: trans. Jeffrey Mehlman), in ( 

. John P. Muller & William J 

· Richardson (ed.), The P111 

loi11ed Poe, Lac·c1n, Derrid11 

, P.1·yc·hoanalytic Reading & 

The Johns Hopkins University 

Press, Baltimore & London 

. 36-37 . 1990, pp 

ודווקאאודנו,לכלהספדאתשמלווהמטרדמעיןהיאאחרתאובססיה

שמפריעיםהםשלווהמחזוריתהקומיותהדומן,שלבפתיחהשלוהמיקום
פועלתהקדמית,בחזיתהעלילתית,הרקמהלכלמעלמרכזיותו;אתלדאות

להעלותהערבייה','הסטודנטיתמסמהד,התביעהפרשתזוהינוספת:עלילה
שולחתזודיבליניתאובססיהשלה.הסמינריוניתהעבודהאתהכתבעל

כיעדוממושכים,משעבדיםכהופיקדסקיםתזזיתייםלמסעותבעליהאת
גילוישללאובססיהמהגיבורתובעתשהיאהמחירמבחינתמשתווההיא

להפוךהרצוןשלזואובססיהנישואיו.לשיחזודאובנו,לגירושיהעילה

כדידווקאהסיפור,בחזיתהושמהלטקסטואליותדיבוריותמחירבכל

בסיפורוובציוריותבהרחבהתוארשלהשהמנגנוןהסתרהזוהילהסתירה.

שלנוכחותהשלסוגכאלאליה,ואשדהגנוב","המכתבפראלןאדגדשל

 23הגנוב'.המכתבעלב'סמינד ) Lacan (לאקאןמתייחסאמת,

כאותואותהמביניםאםדקעלילתיתכעוצמהזואובססיהלהביןניתן

שלוהפולקלוריהאוךליהמרחבאתלהפוךהמזרחןדיבליןשלכפייתיצודך

להיענותסמהדשלסירובהלטקסטואלי.מייצגת,שהיאמהושלסמהד

זותביעהשלהעיקשותכמידתעיקשתהיאלטקסטואליותזולתביעה

עצמה.

בייחודיהושע,שלבשיחלטקסטואליותהדיבורשביןהיחסבסוגייתעיון

אתשיודללאלהדגישצדיךהיהודית-ערבית,בבעיהמהעיסוקכחלק

להארההמזרחןדיבליןמגיעבוהרגעהדומן,שלמרגעי-הפתרוןאחד

זהותהושלהאלג'ירית,המצוקהשלמקודהבעניין-ממשלהארה-

השפותארבע"כלזה:מקודמנסחהואוכךהאלג'ירית.העם''דוחשל

מוללגיטימיותשלהדיכוטומיותעליהןשחלותבאלג'יר,עתההפעילות

שונותבדמותמתמודדותשני,מצדחולמולקודשושלאח,דמצדשלטון

זוובעייתיתמיוחדתלשונית]סיטואציה ... [לכתיבה.דיבורביןמאבקשל

האלימותעבדאלהאלג'יריתהמדינהשללהידרדרותהחלקהאתתורמת

 ) 357(עמ' ".--

כמקודסמהדעומדתעלילתית,לסיבתיותכמקודתהילהשללצידה

העלילה.שלהתנועתיותלמקורכלומדרבה,ארץברחביסועדתלנדידה

פחותהאינההזהבסיפורלטקסטואליותאודליותביןשהמאבקנדמה

כסוגוהקניבליזם.העריותשלוהטדנסגדסיההטאבוביןהמאבקשלמזו

כנושאזואתזומלוותהללוהשאלותששתינדמהלייטמוטיב,של

וקונטדפונקט.

שלבסיפורוכבדעלתהטקסטוביןדיבורביןהמתחשלזושאלהאולם

פה,עלסיפורשלואוךליפולקלוריכוחלייצגהאדוניתיכולהשבועגנון,
הואשלעולםהנוד,דהרוכלטקסטואלי.צדלייצגיכולהנוו,דהרוכלבעוד

כטקסט,שלוהקולקטיביהזיכרוןאתהנושאנוברי,הואולעולםמתרחק

זההטאבו,מינילשניסינוניםהריהוהנדידה,בפגעיהעמידהכצורההיינו

וציוויהקרובעלטאבושניהםבאשדאדם,אכילתשלוזההעריותשל

והזרות.ההתרחקותעל
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קפקא,אצלכמובדיוקאפוא,כאן,יופיעוחטאנושלהקמאייםהמרכיבים
 ) Felix Guattariו- Gilles Deleuze (וגואטרידלזכזוג.ולאכשילוש
כותבים:קפקאעלבספרם
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שלרה-טריטור:אליזציהנובעתענייה,אועשירהשפה,מכל

אתמוצאיםוהשינייםהלשוןהפה,השיניים.ושלהלשוןשלהפה,

להגייהמשמשיםכשהם .במזוןשלהםהפרימיטיביתהטריוויאליות

דה-טריטור:אליזציה.ובשינייםבלשוןבפה,מתחוללתצליליםשל

למרותמכך,ויותר-לדיבוראכילהביןמסוימתהפרדהאפואיש

המליםאתהופכתהכתיבה ]" .[לכתיבה:אכילהביןשנראה,מה

לדבר' .לביטויתוכןביןהפרדה .במזוןלהתחרותהמסוגליםלדברים

למזון,קבועהאובססיהמפגיןקפקאלצום.פירושםלכתוב,ובעיקר

תמההואצום םג]".[הבשר,אוהחיה,שהואהמובהק,למזוןוכיחוד

צום.שלארוכההיסטוריההםכתביוקפקא,שלבכתיבהקבועה

הקריירהאתמסייםעליו,משגיחיםשקצבים[התענית],הצוםאמן

 24נא.בשרשאוכלותפראחיותלצדשלו
גואטר',ופל'קסולד ל''! . 24

אדם,אכילתשלזההעריות,שלזההמשולש,האיסורשלזולבחינה
כיצדלראותניתןצפוי:בלתימכיווןסימוכיןלקבלניתןהכתב,שלוזה

הקביעהלצדבתוכה,מכילההטוטם,לשאלתהפרשנותשלההיסטוריה
קניבליזםשלקונקרטייםלמעשיםסובלימציההואהטוטמיהנוהגכי

שלוהקמאיתהגולמיתהצורהאתבולראותהצעהגםעריות,וגילוי
אבלשלו,לפרשנותוכאלטרנטיבהדווקאזואפשרותמביאפרוידכתב:

תיאוריה'המכונהזותיאוריה .-17המהמאההחלשלההמסורתאתסוקר

זה:שםהנושאפרקבראשפרוידעל-ידינוסחועיקרההנומינליסטית',

(תרגוםמ'נור'ת?"ספרות"מה'

המחלקהא,מכאן,אזולא'),אר'אלה

שלהספר'םהוצאתענר'ת,לספרות

באר-כנגב,נן-גור'וןאונ'כרס'טת

 . 137עמ'תש"ס),(אנ'כשנע

משפחותיחידים,שבהםמ'אותות-הדגלים'נשתלשלוהטוטמים

זקוקיםהיוהבריות ] ...ביניהם[סימני-הבדללקבועביקשוושבטים

ציבוריםבולכנותכדיבכתב,לקבעושניתןשםבך-קיימא,לשם

מצרכיאלאהדתי,הצורךמןצמחלאשהטוטמיזם ירה]."[ויחידים

הריהו-הכינוי-הטוטמיזםשלגרעינו .האנושיהמיןשליום-יום

באופיוהטוטםדומההפרימיטיבית.טכניקת-הכתיבהשלתולדה

חיה,שלבשמההפראיםמשנקראואבל .לציורשקליםלסימני-כתב

 .) 101-100(עמ'זולחיהקרבהשלרעיוןעלמכךמקישיםהיו

האופיאתסותרתרבותמבחינותוהיאבמיוח,דמעניינתזוהצעה

אחדכילהעירמוצאפרוידהפרוידיאני.ההסברשלהמנטליסטי

לתיאוריית-ההיסטוריה'תרומה"ובצדק":אותהכינההמאוחרים,ממנסחיה

 .) 101בעמ' 20הערה(שם,המטריאליסטית'.

שלהמשולבותהמסורותבתוךותשתיתיקמאיהואאףהכתבעלחטאנו
(ובתחייתואפלטוןשלפיידרוסבדיאלוגלמצואניתןלוביטויהמערב.
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ברוךראו:יהושע.א"בעלמסתו

אברהםסיפורישל"מקומםקורצווייל'

הספררתחיפושבתוך:יהושע"ב'

ערכו:ומאמרים,מסות-הישראלית

קורצווייל'מכוןיצחקי'וירידיהלוזצבי

רמת-גןבר-אילן,אוניברסיטתהוצאת

 . 318עמ' , 1982תשמ"ב,

בחיבורוזוסוגיהאודותזריזהז'קשלהמאוחרבדיוןזהביטוישל

תרבויותשמטילותובאיסורים ,)-251968מאפלטון"של"בית-המרקחת

אזוטריות.מסורותלעיתיםמסורותיהן,שלהעלאה-על-הכתבעלשונות

טמירות,אמיתותשלסודיותןעלבשמירהפעםלאקשורזהאיסור

יחדלשסיפורוהעבר,שלהשכחהמפניבאימהפרדוקסלית,גם,אבל

ואףוכתוב,קרואיודעימעטיםשלנחלתםויהיהעל·פה,משונןלהיות

במרחבשלהם.ובאידיאולוגיההרושמיםשלליבםבגחמותשבוייהיה

שבעל-פה,התורהשלהמסירהסוגייתמוכרתהיהודיתהטקסטואליות

יהודהלרביגרמוהפזורהשלהשיכחהומוראותהזמןמצוקותשרק

הדיבורשלמותובכתב.לתעדההאיסורעללעבורהמשנה,עורךהנשיא,

מילוליות,ח~רותעלמתמידכאיוםעומדיםטקסטואליות,בתוךוחניטתו
כותבות.חברותלהיותשהתפתחו

הדחףשלפניוכשניישות,אותהשלפניםכשניאלחשתיוסמהר.תהילה
קמאיותתשוקותשלושטאבו,מינישלושהאפוא,מייצגות,הסיפורי,

שלושתוכתב.עריותגילויאדם,אכילתכטרנסגרסיות:שלהןוהמשלימים

ופזורה.נדידהגלות,שלערךשוויוניאלאאינםאלה

עיוורוןאזורמדועוהיא:הראשונה,לשאלהתשובהמשוםגםישבכך

שלבישראלבשקיקהויתקבל ' 1998שלבישראלהנכתבטקסטשל
מצביוהולכיםגובריםשבהישראלזואנתרופופגיה?דווקאיסמן , 2001

השניבגללשיאםומגיעיםהיהודי-ערבי,הסכסוךבתוךקיצונייםאלימות
אל-אקצה'.'אינתיפאדתשל

להנותןהואשלו.הקהילייהשלעצומהמצוקהשלברגעכותביהושע
אותה,שמטלטליםעזיםלכוחותסיפוריייצוגמעניקהואכלומרנרטיבה,
האימהזו,קמאיתשאימהנדמהביותר.הקמאיתבאימהנעוציםחלקם

 ,) Teror ('אימה'המילהשמוזכרתפעםכלעולהעולה/לאחיים,להיטרף
היאלטרוף.ביותר:הקמאיתהמשאלהאתמעוררתגםהיאאבל'טרור'.

האורלי.מפניהכתבאתלדחוקמבקשת

קדמוניפרדוקסאותובחובןגונזותהכפולים,פניהןעלאלה,משאלות
מטרתההאויב:שלהקניבליתהטקסיתבאכילההמעורבותהמשאלותשל

(כלומרוכגוףכסובייקטלחסלווגםהנערצות,תכונותיואתולספחלנכס
ובעונהבעתולאיינולהנציחולניכוס);וכמטרהלהערצהכמושאלבטלו

משיכה,קנאה,הערצה,אליו:מעורבותזיקותשלשפעמבטאותהןאחת.

אינןאלהתחושותוהזמנה.דורסנותנחיתות,עליונות,שנאה,בוז,תיעוב,

ועז.דוחקסבלשלסיבתולהיותאלאיכולותהןואיןסינתזהבנות

יהושעעלקורצוויילכותבהישראלית"הספרות"חיפושהמאמריםבקובץ
ברצוננואםחלקנו,מנתהםעמוקה,דאגהואפילורב, קפס]".["הצעיר:

סיפוריואזיכן,אםוקיומנו.עולמנופרשנותבחינתסיפוריואתלקבל

 26עצמנו".לחיסולביותרהאותנטיהאמנותיהביטויהם

אתשחיסלאחרילנדודויוצאמרכולתואתונוטלהשבהרוכל,אם
שהמספרהריהזה,לסיפורהמודחקהתשתיתסיפורהואאמא·אדמה,
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הישראליותשלהסףחוויותביסודהעומדתעצומהדאגהמביעהשבטי
היציאה-בגלות,לחוזתומעבוולזעםלבהלהמעבומביע,הוא .ו 99sב-

שלהעמוקהברריטאלירתזההניציםשלהדדיתקנאהשלתת-אזרוגם
מהקהיליותאחתשכלדווקא,המסריםהרריטאלירתבסוגקנאהזוהיזה.

אפשרזולתה.שלהרריטאלירתבסוגהמרהבואינווהואבר,מאופיינת

הכלה,שלתהליךבהלראותוככזאתללא-מבוטא,ביטויביצירהלראות
 Tז-:

מסדודאגההמעוורוהפצוע,הלא-מתורןהלא-מרכל,שלוריפויתיורן

בהורה.ישראלשלהחוויהבתרןזר fלעניתןשלאגוזל
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