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 2הילדרת"זיכרוןאר W" ( Georges Perec (פרקז'רוז'שללספורהמתוודע

לעמודולנסותושרב,שרבברלקוראספומנוח.ברשאידספולגלותעשוי
כמרפעם.בכלהקרואעלפועלשהואהקשההפיזיתהפעולהשלטבעהעל

הקרואשלגורנועלהמתהדקתחנקטבעתמופיעהטראומה,שלתסמין
טקסטכללבדוקניתןשזוכהכמסגותהאחרוניםלעמודיםהגיעומדי

במרטויסו.דלתחושותהופכותהתיארוטירתהיסודהנחרתבשואה.העוסק

רוגשיםשצלליםזה,דעתטורף"ערפלקנו:ומרןאתפרקמצטטלספור
שלפנינו.הדירןאתגםמכוונתזרשאלהלפזור?"ארכלאיךבר,

חבורתורקעעללתארהמבלילהתייחסניתןלאפרקז'רוז'שלליצירתו
 110ULIP011בחברות

- Ouvroir de litterature potentiell סדנה")

ומתמטיקאיםחוקריםסופרים,כעשרהשלחבורהפוטנציאלית"),לספורת

היצירהשלהגלםכחרמובשפהוהתמקדה-1960מהחלנפויסשהתכנסה

ניסתהקנו,ורמוזקאלררינראיטלרגםעמהשנמנוהחבורה,הספרותית.
ביצירותענייןמתוךמתמטייםארצורנייםאילוציםהשפהעללהחיל

המרכזיהרעיוןהשואה.מתוךולאשרירותייםכלליםעל-פישיררצור
עצמועלכרפהשהיוצרהמלאכותייםהאילוציםכיהיה,החבורהשל
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פרק 3מקוריים.ביטויאופניולעוררמכבליודמיונואתלשחררעשויים

ידועהואהשארביןאלה.באילוציםה"משתעשעים"ביןהבולטהיה

"ההיעלמות"והרומןהצרפתית,בשפהביותרהארוןהפלינדרוםבכתיבת

) La Disparition (, שהאותעמודיםממאתייםיותרבןרומןe , האות

ממנו.נעדרתבצרפתית,ביותרהשכיחה

הצרפתיתבספרותשחלהרחבהמתפניתקטןחלקמייצגתאוליפוחבורת

באסכולתבעיקרביטוילידיבאהזותפניתהשנייה.העולםמלחמתשלאחר

חדשותדרכיםוחיפשההישנותהכתיבהמסורותאתשפסלההחדש","הרומן

"עידןבשםסארוטנטליהסופרתאותהתכנהיותרמאוחרספרותי.לביטוי

בדמויותהקוראושלהמחברשלהספרותיהאמוןחוסרשבועידןזהוהחשד".

נמנע.בלתיהיהרחב,כללי-תרבותיאמונהממשברנבעאשרובעלילה,
שלבלב-לבהנטועהילדות",זכרוןאו W "פרק,ז'ורז'שלספרוכינראה

השואה,נושאסביבנוגע,לאנוגעהסובב,הספר,הזאת.המשבריתהחוויה

הכתיבהוהםעיקריים,מוקדיםכמהדרךהשברבבחינתמהותיסמןמהווה

בבירורמתקשריםאלהמוקדיםוהלשון.העדותהזיכרון,האוטוביוגרפית,

השואה.שלהאומנותייםאוההיסטורייםייצוגיהאופנילשאלת

שפרקיהןסדרותמשתימורכבמהםאחדשכלחלקים,שנילספר

הרפתקאותרומןשלתחילתוהיאהראשונההסדרהלסירוגין.מופיעים

ילדאחרלחפשנשלחמלחמה,עריקמסתורי,גברורן:ז'ולנוסחבדיוני

לשחזורניסיוןהיאהשנייההסדרהים.בלבשנעלםחירש-אילם,יתום,

לאושוויץ.שנשלחהמאמולפרידתועדכילדפרקחיישלאוטוביוגרפי

אימתארתהריכוז,מחנותעלאלגוריהמעיןשהיאהשלישית,הסדרה

ועוסקיםאולימפיאידאלעל-פיחייםתושביושכל " W "בשםבדיוני
כילדפרקשלקורותיותיאוראתממשיכההרביעיתהסדרהבספורט.

שתיכאןמונחותזומולזואותו.אימצהשדודתולאחרהכבושה,בצרפת

והעדות.הבדיוןהכתיבה:אופציות

אופציונליות.סדרותשלושליצורחיתהפרקשלהראשוניתתכניתוברם,

כינהשפרקנוספת,סדרהלהסתרגאמורהחיתהלעדותהבדיוןבין

בכתיבתהקשייםעלתדווחאשרמטא-פואטיתכתיבה"אינטרטקסט",

ביותרהקשההדברחיתההספרכתיבתעצמו,פרקשלעדותועל-פיהרומן.

שנים,כחמשבמשךקטעים-קטעים,בהפסקות,נכתבהספרמעודו.שעשה

לטיפולנזקקאףשבעקבותיוממוש,ךיצירתיממחסוםסבלשבמהלכן
הכתיבה,במהלןהפרקמןירדהה"אינטרטקסט"תכנית 4פסיכואנליטי.

נותרתשאינההקושיחווייתהיטבמועברתבלעדיהשגםמשוםאולי
הקורא.עלגםפועלתהיאבלבד;הכותבשלחווייתו

שללבעייתיותהנוגעותשאלותאותןבכלנעוץהואקושי?אותומהואן

והיסטוריונים,חוקריםפילוסופים,להעסיקחדלהשאינההשואה,ייצוג

מןרצוןאי-שביעותמגליםהללוהאחרונים.העשוריםבשלושתבעיקר

החללהתקדם,וייחודיותההשואהעלהשיחעלולשאליהםהכיוונים
וכלה )" Anything Goes "(הולן""הכלשבופוסט-מודרניסטיבשטף
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"ליוטארנפתלי,בזמיכל . 5

 8וביקורתתיאוריהו/היהודים"',

 . 160עמ' ,) 1996 (

Jean-Fransois Lyotard, .6 

Heidegger and "the Jews" 

(trans. A. Michel), University of 

Minnesota Press, Minneapolis 

1990, pp. 16; 26. 

כיהיא,שלהםהדיוןבבסיסהעומדתהיסודהנחתמוחלטת.בהשכחה

הייצוגגבולותולהבינה.השואהאתלייצגכדימספקיםכליםבידינואין
דמיוניים,קוגניטיביים,להיותעשוייםכ,ןוביןכןביןהקיימיםוההבנה,

השיח.למוקדההופכיםוהםמוסריים,אואסתטיים

ישכיגורסתהאחתמרכזיות:עמדותשתיביןפיצוללזהותכןאםניתן
מוסרייםלאילוציםאותםלכרףעלינואןמושגים'שלהולםמצאיבידינו
האחות,העמדהוחד-פעמית.כייחודיתהשואהשלייצוגהעלשמירהתוך

לאנגו,ולרוכסליוטאופונסואהז'אןבעיקרהםשמייצגיהרדיקליתעמדה

השואהלאחושכןקוגניטיביים,בגבולותנתקלהשואהייצוגכיגורסת

שימושלהשתמשבאפשרותנואיןושובשלנוהקטגוויאליהעולםהשתנה

הזושלתחומואלעובריםאנוהשואהעלבדברנוהישן.בלקסיקוןהולם

תחוםשלבפמיליאויזציההסתרהשלאוריכוךשלסכנהוקיימתוהמוזר,

הישן.המושגיםמצאיבאמצעותזה

לייצוגורדיקלית:חריפהטענהליוטאומציגוהיהודים""היידגובספרו
מאחוויועומדותאםגםוהשכחה,וקנחהשלהיסטוריבתהליךחלקהשואה

מודחק.הפין,בלתיראשיתי,כאירוענתפסאושוויץומוסריות.טובותכוונות

שלסילוףמהווה(בפסיכואנליזה)ראשיתיתהדחקהשלייצוגיעיצובכלאם

מצאיבאמצעותאושוויץשלוהרציונליזציהשההבהרההוישהודחק,מה

הפסיכואנליזה sלהשכחתו.ואףלסילופולצמצומו,מביאותהקייםהמושגים

בנרטיביםהכרוכהזוהקדם-מקווית,בטראומההעוסקתהפרוידיאנית

שקרהמשהוהמשקפיםאקטואלייםבנרטיביםהאישיות,שלהיסודיים

מהלןמתארתפינטז,שהסובייקטמשהושמשקפיםבנרטיביםאולמעשה,

ללא(סימפטום)פגיעהשנית,לפגיעה.מודעותללאהלם,ואשית,משולש:

לומריכולתחוסואן"משהו",שישלכןמודעות-ולבסוףלהלם,מודעות

בכןהגנהמנגנוןלמטופלמספקתהייצוג,אפשרותהאנליזה,הדבר.מהו

גםכןוכרונולוגי.נרטיביארגוןבאמצעותהזאתהמערכתאתמסלפתשהיא

מנומקסדוהצורהחסותלמסההמעניקהוהנרטיבית,ההיסטוריתהכתיבה
ניתנתלמובן,ולהפכולנכסואושוויץ,אתלייצגבניסיוןמוסבר.ומקום

להישכח.יכולובתודעהבזיכרוןשנחקקמהרקכילשכחה,לגיטימציה

לשכחהלהישכח,יכולאינומיוצגואינומתנסחשאינומהזאת,לעומת

ולהזכירלזכורעלינולפיכן, 6פתוח.כפצעתמידנשאוהואאחיזה,בואין

ייצוגבאמצעותהייצוג,לבעיותהמודעתכתיבהדוןכנשכח.הנשכחאת
המציגייצוגעצמו,שלהמגבלותאתהמציגייצוגלייצוג,האפשרותחוסו

עצמה.הפרובלמטיקהאת

האוטוביוגרפיהמשברא.

בספוהחלקיםפרק.שלספרולהבנתמהותיתליוטאושלטענתו

כישלון:שלתיאוראלאאינםהאוטוביוגרפיהשחזורלניסיוןהמוקדשים
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ובמסמכיםבתצלומיםלשוואנאחזהמספרהייצוג.כישלוןהשחזור,כישלון
קרוביושלמטושטשותובעדויותסותריםזיכרונותבקרעיישנים'

אףלפרקיםכטעות,חשודבספק,מייימוטלשנכתבדברכלהמעטים.
זה:גביעלזהאותםועודםוניואנסיםספקותזורעפרקבמכוון.משובש

וניסוחיםמתייחסותהןשאליוהמקוראתלהפרידהבאותשולייםהעדות
יודע";אני"היוםמשעד";"אניחושב";"אניזוכר";("אניודאותמערערי

שלהסקתהאפשרותאתלסכלנועדווכדומה)"אולי"זוכר";לא"אני
חוסראתבמרכזולהעמידכלשהיביוגרפית/היסטוריתזהותשלאואמת

זוכר.אינושהואזוכראויודע,אינושהואיודעפרקעצמה.האפשרות

בעייתי.לז'אנרפרקבוחרשבוהאוטוביוגרפיהז'אנרהופךזהרקעעל
והובחנההוגדרההמציאות,בעובדותהמעוגןסיפור-חייםהאוטוביוגרפיה,

אמינותשלחוזהחותםאשדכז'אנר ) Philippe Lejeune (לז'ןפיליפבידי

ביןההבדללז'ן,פיעלהאוטוביוגדפי").ד("החוזההקוראלביןהמחברבין

במסירתמתמקדהזיכרונותשכותבבכךטמוןזיכרונותלסיפוראוטוביוגרפיה

אלאבכךמסתפקאינוהאוטוביוגדףואילוחייו,שלוהחוויותהמאורעות

האוטוביוגרפיהסיפורהכותב.ה"אני"שלהתהוותופרשתאתלפרושמנסה
העצמית,הזהותשלוכינונהגיבושהסיפורובראשונהבראשלפיכ,ךהוא,
זו:מעיןכוונהבספדומבטאעצמופרקאני?"."מילשאלהתשובהמעין

שללהזיק,כדיבושאיןבמעמ,ד[".]להתבצרניסיתירבותשנים

אינההילדותאךאיש.שוםשלבנוהדוהר,שלאמישליתום,

אוליאבלזהב,גיזתולאאבודעדןגןלאאימה,אינהנוסטלגיה,

למשוךיוכלוחיישחוטיצידיםמעדנתמוצא,נקודתאופק,היא

מתהוםלהעלותחייבאניבדידה,לי ןיא]".[משמעותם.אתמהם

שהיה,משהולהשיבו;שאיןדברבעיניהיהדבשזמןמהאתהנשיה

עוד,איננווהיוםפעםשהיהמשהושננעל:משהושנעצר,משהו

אהיה.'עדייןשאניכדישהיהמשהוגםאבל

ביןנחתםאשדהאוטוביוגרפי""החוזהומופרהולךהספדבמהלךאך
אתאלאהזהותשלרכישתהאתמציגספדואיןשכןקוראיו,לביןפרק

מלווהאחידה,לאמפוצלת,פדגמנטדית,הכתיבהארנונה.אתאוהיעדרה

שלמכוונתוהשארה"טעויות"תיקוןשוליים,ובהעדותגרסאותבריבוי

ויותרלכאודה,טדיוויאלייםענייניםעלפולמוסיםמתוקנות,לאטעויות
להותירהכתיבהשלנואשכניסיוןהנתפסתבפרטים,היאחזות-מכל

סיפורבמקום 9ולהיבלע.להיעלםשלאכדיכלשהם,עקבותאוחותם,
זהות.וארנוןהיעלמותהתפוררות,עלסיפורכאןמתקבלזהותכינוןעל
מראש.כאןמסוכלכמוןקונסטדוקציהשלמהלךכל

איבריםשלתחושהיוצרתהפדגמנטדיתהטכניקהכיאףזאת,עם

הראשונה,בסדרההסדרות.ביןמוסווהקשריוצרשפרקהדיקטועים,
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אותאיזשהועקב,איזשהותלם,איזשהו

וכר':חללפרק,ז'ורז'סימנים."כמהאו

ואווליןואוררן(תרגוםמרחביםמבחר

 . 1998תל-אביבבבל,עמו),



= ... 
~ 
r"'י 

= r-
i'::ב. 

10 . Bellos , '554עמ . 

של.'ההרגשה . 9עמ'פרק, . 11

 . 23עמ'שם, . 12

 . 19עמ'שם, . 13

שלי.ההרגשה . 13עמ'שם, . 14

 . 42עמ'שם, . 15

פיצולשלליטרליזציהפרקיוצרהבלתי-גמור,הבדיוניההרפתקאותרומן

לצאתמתעתדהמבוגרינקלר Wגספארהמבוגר.מה"אני"הילדה"אני"

מקריתאינה"גספאר"בשם(הבחירההילדגספאראחרחיפושיםלמסע

השורשיםחסרהמפורסם,היתוםהאוזר,קספארשלמסיפורולקוחהוא-

השםואילועצמו,אתפרקתופשבהלדרךמטפורהאלאשאינווהזהות,

" W "הילדיםרוצחעללאנגפריץשלבסרטוהדמויותמאחתלקוחינקלר

" o("M חיפושיםלמסעיוצאהאוטוביוגרפיה,כותבהמבוגר,שפרקכפיי

השמיתהזהותהאוטוביוגרפי:המהלךשלכפולציורזהוכילד.זהותואחר

ביןהשמיתהזהותעלוריאציההיאהילדינקלר Wלהמבוגרינקלר Wבין

פרקז'ורז'אתנקבלשאםכךאותה.שמספרל"אני"האוטוביוגרפיהכותב

לקבלנצטרךינקלר Wשאתהריהמודע,החלקכ"אגו",האוטוביוגרפיהמן

נטושילדשלזהותהאמיתית,לזהותומתכחשאשרזהשלו,כ"אלטר-אגו"

אבודה,אומפוצלת,היאינקלר Wשלשזהותווכשםחסר-זהות.ואבוד,

אלהששנייםלכךאחדמרמזיותרזורעפרקהמספר.זהותגםבהכרחכך

ינקלר: Wמדברילמשלהנההדמות.אותהלמעשההם

ואלמנכיםמפותבדקתיסיפורי,שלעקבותיואחרהתחקיתירבזמן

בארכיונים.גנוזיםבתכיםשלתיליםותילי

]."[ 

גברנכנסהיהודי,בגטוזולהמסעדהאלבוונציה,".שנים,לפני

מליםשלוששתייםכברממלמללקראתו,.מיהרתימוכרלישנראה

 11 •ניצוליםשנותרוייתכןלאהתנצלות.של

ברצלסרוצהאדוני-

להבין.בלאאמרתיסליחה?-

 12 •שלךהבירהעםלאכולברצלסברצלס.-

האוטוביוגרפיה:מספרומדברי

מתקבליםהבלתיזיכרונותיאתלאששכדילהיעזר,יכולאיני

מספורספורותבעדויותשהצהיבו,בתצלומיםאלאהדעת,על

 1עדך.'פחותיובמסמכים

לימיםאותו.ואיירתיכתבתיסיפור,מלביבדיתיעשרהשלושבגיל

לפתענזכרתיבוונציה,שנים,שבעלפניאחד,ערבאותו.שכחתי

 W:•1 'נקראזהשסיפור

אתזהבשםמציינים ]" ,[בהונגרית ]" ,[ .פרץהואמשפחתישם

 1s'ברצל'.מכניםשאנומה

אךהעצמית,זהותולגביביותרהראשוניתהוודאותהואאדםשלשמו

מקצההואבספרוזו.ודאותהאפשרככלולערערלטשטשבוחרפרק

ריבויהאחרות.הדמויותובשמותשלובשמו-בשמותלעיוןנרחבמקום
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זהותלהםלייחסהיכולתחוסרעלמכליותרמצביעהוריושלשמותיהם

או"אבזרה",אוליאו"יצחק-יהודה","ייצק-יוזקו",הואהאבברורה.אחת

"יוזקו"השםבפירושפרקשעושההמכוונתהטעות"איסי".או"איזי",

שם.שם, . 16הדרכיםמןאחתהיא ,) 1611יהוזיהמילהמןהנגזרחיבה"שםבורואה(הוא

בבסיסהעומדהצרפתי,לאניהיהודיהאניביןהקונפליקטעללהצביע

"נקרא,אשרהאב,שלאחיושםאתגםסובבזהמעיןערפולהזהות.בעיית

רשוםהואשלוהזהותבתעוזתכיאףליאון,שרירותי,פחותלאבאופן

שלאמו(כשםססיליהאוססיל,סירלה,-האםלגביגםכךכאליעזר".
פאני?אוסורה _הדודהולגביהילד)?ינקלר Wגספאר

נטלאשרהתהליךגםהואהיהודיותהדמויותשמותהשתנושבוהתהליך
שלמשפחתובשםבזיוןגםניכרהברורההזהותהיעזרזהותן.אתמהן

בצרפתית",לכתיבתואיותוביןקלהתאמהבחוסרמתייחדזה"שםהמחבר:

 . 43עמ·שם, . 11או Perecלאייתויש 11פרק 11השםאתנכונהלבטאכזיי 1פרק.כותב

Perrec , דווקאהואפרקנוקטבוהכתיבאךPerec . שלשמוכיהעובדה
ביןרקלאזרותשלתחושהיוצרתאותושמבטאיםכפינכתבאינופרק

שותףאינושהואמשפחתו,בנילביןבינובעיקראלאהאחריםלביןהכותב

מהעצמו.לביןובינוולתקוותיהם,לאמונותיהםלתרבותם,לתולדותיהם,

האוטוביוגרף,שלביותרהבסיסיהגלםחומרהללו,השמותכלשאתגם

בספק.המוטליםכנתוניםפרקכאןמוסר

3 
;:-
י=
ו::ב

~ 

הזיכרוןמשברב.

קודםעוזעקיפהבצורהבספרנמסרהשמותפרשתאתהאופףהערפול

בעל(כסופרשלוהראשוןהילדותזיכרוןאתמתארפרקכאשרלכן,

שלזיכרוןהואשלוהראשוןהזיכרוןכמסמנים,לאותיותעצומהמודעות

או/גאמת 1להקוראוהוא ,,פהעבריתהאותאתזיההילדבהיותואות).
 . 20עמ'שם, . 18אחרתטעותויוצרהטעותאת,,מתקן,,הואשולייםבהערתד sגאמלוו.

9כאו 1מן 1כלהיחשביכלהמסוימותשבנסיבות,,אות _
•

111M1 21עמ·שם, . 19צורתהי . 

משמאל,,,התחתונהבזויתפתוחריבוע//צורתהיאהמצוירתהאותשל

כאן,נמצאתובשלמותהבמלואה//המשפחהבתחושתמלווהכולווהזיכרון

בגוףהמצוירת ,,פהאותבצורה,,,מגןכחומת ]".[הילדסביבמלוכדת

אוש,,גאמתכפיפרק,שלמשפחתובשםהראשונההאותהיאהטקסט,

גספאר).של(ובשמוהפרטיבשמוהראשונההאותגימ,,ל,היאגאמל"

נפרצה,אשרבצורה"מגן//חומתאותההמשפחה,עםכאןמזוההפ/האות

משמאל,,,התחתונה//בזויתהאות,כמו

שלהראשונההאותעםאופ//אהאותעםפ/אתמזההאינועצמופרק

ושלשאבזהמשפחתולביןבינוהניתוקשלנוסףייצוגזהומשפחתו.שם
מזהההואזאתבמקוםזהות.להםלהעניקאותם,//לזהות//יכולתוחוסר

מקוםאתתופסהיחיד(כלומר,הפרטיבשמוהראשונהכאותזואות

אלאשאינה ,,, M ,,הלטיניתכאותאותהמזההיותרומאוחרהמשפחה)
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Marcel Benabu, "Perec's .20 

j ewishness", The Review of 

Conternporary Fiction, 13 111 

(1993), p. 79. 

פרק,אתמצטטבכאבומרסל . 21

אלהיהודיתהזהותמןפרק:"מסלול

אוולין(תרגוםהחסר'"של'האסתטיקה

 51 'עמ' ,) 1997 ( 1המעזררעמו),

שם.שם, . 22

 . 52עמ'שם, . 23

וההיפוךובגרמנית)באנגלית(בצרפתית,"אמא"במילההראשונההאות

המשפחה,ארנוןומזים:שלמפהכאןמשורטטתאט·אט ." W "שלהגופי
שלאבו,דאישלמפהזוהיהטוטליטרי.האיהאם,ארנוןהזהות,ארנון
שלעולםמשהוסביבתמידחגהאשולע,דנעלםשלהםשהופונטומזים

במפורש.נאמואינו

זיכרון-שוניםזיכרונותלשניפרקאצלמתקשרהמצויותהאותזיהוי

והמשחקמכאן,ביידיש,עיתוניםמתוןענויותאותיותזיהוישליידיענוי
כמומכאן.צרפתיים,עיתוניםמתוןלטיניותאותיותזיהויעליו,האהוב

ישושלתמונתווביןבמשפחתוהמוקףהילדתמונתביןמקשוהואכן,

בחוסוגםהשאר,ביןכ,ןאםטמון,הזהותמשבומלב")."בדויההיא(שגם

זהוהאם-אליומשתיירשהמספרהתרבותיהעולםמהולהכריעהיכולת
לאובדנו.ובהבמידה"תום"אשוהנוצרי,העולםאושאבדהיהודיהעולם

בבתי-ספוהיהודיהילדשלחייובמרוצתלהתפתחיוסיףזהזהותמשבו
יהודית.לאחברהמוקףנוצריים,

הסופריםכרובשלאהיהדות.אלפרקשליחסואתלתאוחשובזהרקעעל

היהודי,הניסיוןאתביצירותיהםהנכיחואשוהמלחמה,שלאחוהיהודיים

אוהיהודיםשלהקונקרטיההיסטוריהקיוםאתלהדחיקפרקנוטה

האןטןביןגךפית,המשימהאתעצמןעללקחכאשךךק zממנן.סלהתעלם

אלאבעיניויהדותוחיתהלאאז,עדליהדותו.לראשונהלהתייחסהחל
פרקהחלהאוטוביוגרפיהכתיבתעםוסתמי.גנאולוגיטהור,אנקדוטיפרט

היסטוריה,שלכבדמטעןעבורומהורהכלרם""לאשאותרלכןלהתוודע
הלאהזולתמןההבדללאהבדל.שלתחושהפעילבאופןהמפתחמטען
כולו,היהודיהעברמןהמתבוללהיהודיאתהמנתקההבדלאלאיהודי,
פרק,אומועצמי",בילמשהוביחסזואנימסרים"במרבןמעצמו:מחלק

 21מ'שכמותי'".שרנהמאחרים,שונהלאאבל'שונה',אנימסרים"במובן

ההיאהיכולתאישלהאחושמהאפוא,הוא,"יהודיזריזה:כדברי(אר

סימןיהודי][להיותזההיה"למעשהאחוות:ובמיליםעצמן"").להיות
זהרת,שלולאהמלחמה),בזמןהווי(היעלמותחסושלהיעדר,של

ולהיותעצמןלהיות :] ldentity, Identification [המילהמובניבשני
 23האחו".כמר

מתפתחכאחו,להיותאועצמוהואלהיותזהרת,לרכושהיכולתחרסו
והתליין.הקרובןדיכוטומייתאתבמכווןהמטשטשתכתיבהלכדיפרקאצל

מראשםהואשבהםמקויםמתואריםבספוקטעיםבשלושהלפחות

הפלתהסיפורהואהראשוןהקטעבכפר:עווללאעללכאווהמה,נדבו

המדליהבתלישתעליונענשהילדשפרקבבית-הספר,הקטנההילדהשל
אנטישמיותשלכא~ביהודילזיכרוןילדותיתה~חזה(מעיןמחולצתו
חבורפציעתמקרההואהשניהקטעדוייפוס);משפט-צרפתית

הקטערצרלק;בפניוהרכהכןשעלמחליקי-סקי,באמצעותללימודים
שבמעוןהמטאטאיםבחזוילדהשלבנעילתההאשמתואתמתאוהשלישי

134 



כלמספקהואאיןכיאףבהלהודותמוכןהיהשלאהאשמה 24הילדים,

היסוסואתמטפוריתבצווהמציגיםהמקויםשלושתלמעשה.אחוהסבו

הקוובןפוזיצייתלביןלסובביו,רעהמסבהתליין,פוזיצייתביןפרקשל
חמורים)אשםוגשישלהעקיףלייצוגם(מעבומצביעזההיסוסהנפגע.

ולאכאן"לאהיותועלמשתיי,ךהואשאליההקבוצהבבחירתהקושיעל

אתמלווהמשמעותשלזוכפולההצגההשתיים.ביןועומדתלוישם",

הואכזההזהות.משבושלהעיקריתהמתווהוהיאכולו,הספרכתיבת

הואכןשונים,סיפוריםשניחלקיומשניאחדבכלהמצליבעצמו,הספר
בשתיהניתןהילדפרקשלחייוסיפורהואכזההיהודי-נוצרי,הקונפליקט

לסיפורהמבוגרגספאושלחייוסיפורבהקבלתשניתומוכפלסדרות,

היל.דגספאושלחייו

האותיות 25מפווט.לדיוןזוכותאשובאותיותגםמתבטאתזוכפילות

x -וv נאצייםלסמליםומתקשרותאחתצווהשלמהכפלתהמורכבות

מוכפלת).מצווההואגםהמורכבדוד(ולמגןהקרסוצלב s.s .-הכמו

שבהופעתו , xה-הופךפרקאצלכיצדמראהשדינגתםמייקלהחוקר

לסמל,שבמשוואה),(הנעלםטהורהספרהאלאאינוביותוהאלמנטרית

(מכשיוהפיזיהאובייקטשלהחומריותביןתלוי Xה· . MARKל·לסימן,

קרובןושלמחיקהשלהיעדר,שלכסימן Xהאותלבין )" X "הקווינגרות

לאותיותלהפוךשיכולגופי,סמלגםהוא xה-הפסיכולוגי).(בז'רגון

שפרקהיחידות(הדוגמות Mול· Wל·גםכמוכאן,המוזכריםולסמלים

היעלמותהאלומתקשר , Wאתמעלים , MARKה· , Xה·מציין!).אינו

כפיהכתיבה.פעולתאלבחומו,הזיכרוןשלגלגולואל ,)" M "(האםשל

אתמחדשלתכניתהכישלוןשבומעגלי,תהליךכאןנוצרשדינגתם,שמראה

המנציחמווי""ממנטרוליצירתועקבותסימניםלחקיקתמובילההורים
עובדתאתמחזירזהתהליךגםאןהוויו.אלפרקשלקשריואתמחדש

על-ידיהיאלייצגםהיחידההדרןשכןשנית,אותםמשמידההיעדרות,

 ," X "מעיןמהווהפרקשלילדותומזיכרונותאחדכלהיעדרותם.סימון
המספקבדיולסימוןהופכתהזיכרוןכתיבתיח.דגםוא·חומויחומרימשהו

לגאול,יכולהאינהשהכתיבהההיעדר,לעקבותחקיקהשלמקוםעוגן,

 26לנצח.מקומואתלסמןיכולההיאאן

מעוכתאתלאקאןשללתיאורוטרגית,אישית,המחשהכןיוצרפרק

חיפושו 27שלהם.המסומןמןהמנותקיםויקיםמסמניםשלכמעוכתהשפה

המסמןביןנמנעהבלתיהפערעלשיגשרוומיליםאותיותאחוהנואש

שמודגשתוככלההיעדר.אתמחדשמדגישהאשולפעילותהופךלמסומן,
למלאוהניסיוןהמסמנים,שלריקנותםנגדהזעקהעולהכןההיעדרות,

המחשהאלאאינוהזיכרוןאןהזיכרון.באמצעותמחודשבתוכןאותם

שלמסיפורהופךהילדות"זכווןאו W "·ולאקאניאני,סיפורלאותונוספת
השבר,חווייתשלבלבהנעוץכסמה,הזיכרון,זיכרון.עללסיפורזיכרון

מציג " Les Lieux De Memoire "בספרווההיעדר.הניתוקהקריעה,

לחוויההמודעותעלייתעםהזיכרוןייצוגשידעהמעבריםאתנווהפייו

מעורבתהעברמןההינתקותתודעתשבותפנית,וגע"זהוהמשברית:
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להיסטוריה:זיכרון"ביןנורה,פייר . 28 ;!::;
י=
רבקה(תרגוםהמקום"שלהבעיהעל "'":! = 

 6עמי ,) 1993 ( 45זמניםספיבק),

 .נורה)(לו.לן

 . 7עמישם, . 29

מיליםמשחקכאןיוצרפרק . 30

ההבחנהעלהמבוססבצרפתית,

 Histoireל-(סיפור) histoireבין

הזהה , Hהאותשםועל(היסטוריה),

שפירושה , hacheלמילהבהגייתו

כמוהידיעהנה//אההיסטוריהגרזן:

גרזן·במכתהזיכרוןאתקרעה

 . 13עמ'פרק, . 31

 . 12עמ'נורה, . 32

זיכרוןדיעדייןמעוררהקרעשבורגעאבלקרוע;זיכרוןשלבתחושה

ביןהלימההיתהבעבר 28בחומן".הזיכרוןשלגלגולושאלתשתעלהכדי

מנוגדים.למושגיםוהפכוזהמעלזהשנקרעועדלהיסטוריה,הזיכרון

לאמצעיות.למרחק,לסימנים,צדיואינוהספונטני,הזורם,החי,הזיכרון

הספונטניהזיכרוןאתלהדחיקמבקשתאשרההיסטוריה,שלכליההםאלה
זהייצוגהזיכרון.במחוזותהיסטורי,לקיבועחומרי,לייצוגנזקקשהואעד

הואהזיכרוןמחוזותשל"זמנםשכןהזיכרון,מסורתשלקצהאתמסמן

נעלם,הזיכרון,שלבאינטימיותאותושחווינועצום,הוןשבורגע,אותו

 29מחדש".שכוננההיסטוריהשלבמבטהאלאעודלחיותשלאכדי

פרק:גםמעידבה,הנבלעלזיכרוןההיסטוריהשביןזהמתחעל

האובייקטיביותהיסטוריה:לישאיןבמחשבההתנחמתירבותשנים

אבלעלי,סוככווזכותהתומתההמדומה,ודאותהשלה,היבשה

מןחיי,מסיפורשלי,ההיסטוריהמפנילאאםעליסוככומהמפני

יבשה,לאהנראה,כפיהייתה,לאאשרלי,המיוחדתההיסטוריה

וזכה?תמהלאואףלכאורה,ודאיתלאאובייקטיבית,לא

קריאתבמעיןבביטחון,זוטענהניסחתיילדות':זיכרונותלי'אין

בתכניתנכללהלאהיאזו.בשאלהלהיבחןעליהיהלאכמעט.תיגר

ההיסטוריהאחרת,היסטוריהממנה:פטורהייתישלי.הלימודים

המלחמה,במקומי:השיבוכבד 30וגדזנה,ההיסטוריההידיעה,בהא

המחנות.''

בהיסטוריה.החיהאישיהזיכרוןשלהיבלעותואתכאןלתארמפליאפרק

הממשי:במישורוגםהמטפוריבמישורגםהמתרחשתהיבלעותזוהי
(זיכרונותהאישיתההיסטוריהמןהמספראתפוטרתהכלליתההיסטוריה

מהכלאתגםאלאהזיכרוןאתרקלאמשמידהשהיאמשוםהילדות),

אפשרותהיעלמותמתוךזו,שברתודעתמתוךקיומו.אתליצוריכולשהיה

הצורךעולההרפלקס,ומןההרגלמןהנובעזהאמיתי,זיכרוןשלקיומו

דיוקעלהנסמך"ארכיוני"זיכרוןועקיף,מודערצוני,זיכרוןשלבייצורו
נוסחהזיכרוןחיזיוןאתלממשניתןלאשובהשרידים.וחומריותהסימנים

באמת.עברלאמעולםכמולתחייה,העבראתמקיםאשרזהפרוסט'
נראה;בלתיעבראלנראהעברשלהמושג"מןנורה,פיירכותב"הגענו",

שלברצףעצמהאתשחיפשהמהיסטוריהכשבר;שנחווהלעברמעבר
הופכתהשברתודעת 32ההיסטוריה".שלבשברשמשתקףזיכרוןאלזיכרון,

זיכרון.למחוזלעקבות,אפשריסימןכל

עלישנים,מסמכיםעללהסתמכותנזקקרקלאפרקזאת,בעקבות

רבה,במידהנאלץ,גםאלאספורות,עדויותועלמצהיביםתצלומים

שלגלגולואחרים.שלזיכרונותלנכסאוזיכרונותלעצמו"להמציא"

המועט"הארכיוני"החומראופנים:בשניביטוילידיבאבחומרהזיכרון

זיכרונותמתגלגליםשבולחומרההופךעצמופרקשלגופווכןמספק,והלא

136 



סקי,במסלולתארנהשלזיכרונההואהללוהזיכרונותאחדאחרים.של
אירעהזרתארנהכילומתבררולימיםידו,לכאורהנשברהשבעקבותיה

"אינימעיר:הואשלג,ממזחלתנפילהאחר,זיכרוןעלפיליפ.לידידו
לדעתנוכחתםשכברכפיאם,ארבשרי,עלזרתארנהחוויתיאםיודע

 33אחר".ממישהוארתהשאלתיארמלביארתהבדיתיאחרות,בהזדמנויות
כהתאמה. 136 , 83עמ'פרק, . 33

תאונותשלזיכרונותהםהמושאליםארהבדוייםהזיכרונותכימקרהזהאין

שימשו ]".[ולאששבריםהדברמהרלהביןעתהמיטיב"אנישברים:ושל
מהאתלתארכדיבהאיןזרשמטפורההיוםסבוראניאםגםתחליף,לו

בלתיאיברבדמותלהכילולקורתטעםכלהיהושלאאז,נשברשבאמת
 . 83עמ'שם, . 34הארכיוני,החומרשמספקהוודאותוחסריהמועטיםבפרטים 34קיים".

כחורכשבר,רקלהסתמןהזיכרוןיכולמומצאות,תאונותשלובזיכרונן

גבולותיושבהבמידהרקקייםהואכשלעצמו;קייםהואאיןכפער.אר
היעדרו.אתמסמנים

גבולותיואתוהאישי,החיהזיכרוןהיעדראתפרקמסמןשבההדרך

המפוצלהמבנההספר.שלבמבנהגםהיטבמוטמעתהזיכרון,ייצוגשל

שהקוראכררנרלרגיזציהשלמהלךלכללהתנגדכדיאלאבאאינווהמסווג

ההיעדר,חווייתאתלהנכיחנועדהכאןהנבניתהזמןתודעתלהפעיל.עלול
כרונולוגי.רצףבאמצעותוהתפתחותהתקדמותשלתחושהליצורבמקרם

 " Durational Time "בשםלאנגרלרוכסשכינהזרכגרןזמןתודעתזוהי
ניצולים·עםרביםראיונותשלבווידאותיעודסמךעלהמשכי"."הזמן-

"משכי",בזיכרוןשמוצאהכעדותהשראהעדרתאתלאנגרמגדירעדים,

בלאהניסיוןאתלמחוקלכרונולוגיהמאפשראינואשרתמי,דנוכח

להשיבאיןכילהדגישמבקשלירטאר,בעקבותלאנגר,עקבות.שתותיר

שמירהנשכח.בלתישיישארכךהנשכחעללשמוררקאלאהנעלם,את

למאמץהמתנגדזמןהמשכי","הזמןבאמצעותלהיעשותיכולהזאת

לאנגר,כותבאושוויץ","היהואישוש.הבנהסופיות,לפתחהכרונולוגי

מייצגיםאינםהללוהמונחיםשניכינביןשלאעדאך'האחר-כך'."והיה

אושוויץ 35ארשרריץ".הקרויההתהוםאללהיכנסנרכללאכרונולוגיה,

המשכיות.ולאפיצולמסמן

לטענתו,בעל-פה.הניתנותעדריותעלרקשלוהקטגוריהאתמבססלאנגר

 36כררנרלרגיזציה.עליהןלכפרתעלולהכתיבהבמדיוםאלהעדריותשלייצוגן

סידוראמנם,לאנגר.שלטענתואתמפריכהפרקשלכתיבתוכידומני

הקריאהתהליךכלאךליניארירת,עליוכרפהובמשפטיםבמיליםהספר
ביןהתדיריםהחילופיםכרונולוגית.לקריאההתנגדותלמעשה,מממש,

האינרציהאתשובריםהקריאה,הרגליאתנוגדיםהשונותהספרסדרות

שחוזרתהשוליים,הערותשיטת 37מנטלית"."התעמלותהקוראעלוכרפים

אחדביטוירקהיאהילדות,זיכרונותשלהראשונהבסדרהעצמהעל
סיפוראלהמתייחסלמדני-אקדמי,מנגנוןפרקמפתחכאןהרצף.לשבירת

אתלהטריםכדיבהשישבאירוניהפסבדר-מדעיים,בכליםהכאוביםחייו

מקבלתזרשיטה . wבסיפורהקוראבהשיפגושסדר"של"זרועהארתה
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עלערלהשאודכןהעדות 26המכיל , 8בפרקמפלצתית-כמעטנוכחות

בסופרמופיעותגםאלההעדותמתייחסות.הןשאליוהמקררשלאודנו

ומחריבאקרובטי,לתרגילכאןנדרשהקוראהעמוד:בשוליולאהמקרר,של
דקלאפרקזרבדדןפעמים. 26ודפדף,חזורושרב,הלוךבקריאתולנוע
עצמושהואבחוריההקוראאתמשתףגםאלאהכרונולוגיה,אתשובר
ביןהזמןצידעלתמידיתתנועהועדריות,מסמכיםאיסוףשלחוריהעבד:

הזמנים.שבשניהשוניםהתצפיתלפערימוזערתתוךלהורה,עבד

עובדהכלהספד.שלאודנולכלכאמוד,מתרחשת,הרצףשבירת
ינקלד Wגספאדשלסיפורוגםאלאהילדותזיכרונותדקלאפדגמנטציה:

כללקרואוינסה"יתחכם"אשדהקורא . wהבדיוניהאישלוקורותיו

ביןקשרנטרלתהיאהילדותזיכרונותסדרתכייגלהוברצף,בנפרדסדרה

שטףבעליהםהבדיונייםהאיותקנוןההרפתקאותדומןבערדחלקיה,
הפרקיםפיצולידיעלהזההשטףאתלמנועמתעקשפרקבדם,משלהם.
הכללי(השםאושוויץ"את"לייצגשלודרכוזוהילסירוגין.ושילובם

סופית.והבנההמשכיותהמונעפיצולשלכמקרםהפרטי)לא"אושוויץ",
הפרדללאהמשולבתמשכיתכחוריהאושוויץאתלהנציחדדנוגםזוהי

שלמערכתיוצריםלסירוגיןהמובאיםהשוניםהטקסטיםההורה.בחיי

קשריםאחריות,עליהםלקחתהקוראאתמזמינהאשדוקשרים,חיבורים

לפיכןהיאהקריאה,שלהראשיתהחוויהעצמו.בכתובמנוסחיםשאינם

והיסודותהמיליםשהכבדתשתיקהנאמד,לאאשדהדברחוויית

קיומה.אתומדגישיםחוזריםאןמפניה,להימלטמנסיםהמשחקיים

העדותמשברג.

הבא:הסימןשבמרכזולבן,עמודמצריהספדחלקישניבין

(".) 

מדוקדקתבבחינהזה?מטרידסימןספררבלבלשתוללנכוןפרקדאהמדוע
בדדן·מסמנים'עגוליםסוגרייםהבאות:ההבחנותערלותהסימןפרטישל

ישירותקשוראינוופרנס)ארהרחבה,(סטייה,ביניהםהמובאכיכלל,
לשתיקהלעצירה,ויזואליסימןהןהנקודותשלרשלהם.מחוץהמובאאל
נשמטאשדלמשהוסימןהןעגוליםבסוגרייםנקודותשלרשלהשהיה.אר
לאאשדכלשהודברזר,השמטהסביבכידרמההטקסטואלי.הציטוטמן

במעגליםכולוהספדנעאותר,שיאמדומיליםבנמצאשאיןמשרםנאמד
שחרד"."חרד-ובמרכזםבדירןושלהיזכרותשלמעגליםקונצנטריים.

במפתחלופייםואתריםההשמדהמחנהאושוויץ:את"לייצגבמאמרה,

גישההשראה:לייצוגגישרתשתיביןאזרחיסדרהמבחינההזיכרון",

גםהמשמידסגודכמקרםאושוויץאתהמייצגתצנטריפטלית,סטטית
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מזמינהאשרצנטריפוגלית,דינמיתגישהמולוהבנתו,מדידתוכליאת
לבנייתוזינוקמוצאנקודותעלומצביעהההיסטוריה,עםומתןמשא

שחור",כ"חוררואההיאבאושוויץההתרכזותאת 38חלופיות.היסטוריות

רקאםלטענתה,ומשמעויות.מיליםבולעאשרקוסמי""שואב-אבקמעין

לפתוחנוכלבעולם,אחרמקוםכלאלמאושוויץהכובדמרכזאתנעביר

יוצריםניצביםהקשתקצוותבשניקולות.ריבוישללאפשרותהנרטיבאת
לויופרימובקרכיורקויוצריםמזה,בורובסקיותדיאושצלאןכפאול
רצףעללשמורומנסהוהמסירה,ההנחלהדחיפותמתוךפועללוימזה.

דמיוןהפעלתבאמצעותחוריםממלאהשקרן","יעקבברומןבקר,תרבותי;

מענייןהאכזר.מגורלם-ספוריםלימיםולו-הקורבנותאתשמצילה

כינראהראשוןבמבטשכןזו,בקשתפרקשלספרוממוקםהיכןלבחון

ובלתימרכזיהיעדראיזהשחור","חורגם-קצותיהשנישלייצוגבויש
המושאלים,הזיכרונותסמךעלחלופיות,היסטוריותשלבנייהוגםמנוסח,

שלדמיונואתהמציתותהעולםלספרויותהרביםהרפרנטיםבאמצעות
 . wהאישלהבדיוניבסיפורוובעיקרהיל,ד

חלופיות?היסטוריותשלכניסוחיםאלהכלאתלראותנוכלאכןהאםאך

שלהמואצתלפעולהוההיזקקותבחומר,הזיכרוןשלגלגולוכינראה

אתאותם,מפעילאשרהחסרהמקוראתומדגישיםחוזריםרקהדמיון,

גאולה.שלאורצףשלחוויהליצורבמקוםההיעלמות,ואתההיעדר

נכתבת . wהאישללסיפורוהנוגעבכליותרמורכבתהופכתהשאלה

שלמדגסקר""פרוייקטעלוכמו-ילדותיתבדיוניתוריאציהמעיןכאן

ככולהרובההעוסקתחברהשלחייהאתמתארתהאלגוריהאייכמן.
עלהילדותית,הפנטזיההאש.בארץקטנטןאיעלספורטבתחרויות

לחיזיוןלפרקמפרקהופכתהאולימפי,האידאללאורהמנוהלתקריה
לפיצולבניגודהריכוז.מחנותעללאלגוריהטוטליטרי,משטרשלמאיים

בשטףנכתבתשהאלגוריההריהילדות,זיכרונותכתיבתאתהמאפיין

איזהעללהעידבכדיזהבשטףישהאםאךבאובססיה.כמעטמתעצם,
אלטרנטיבה?איזוריפוי,

המעמדלנוכחבעיקרמעניינת,האלגוריתבסוגהפרקשלבחירתו
בנימיןולטרשלכתביובעקבותבפוסט-מודרניזםלוזוכהשזוהחדש

האלגוריתהפואטיקהביןמבחיןבנימיןהתוגה").ומחזה("האלגוריה

שלהרמוניתכשלמותהעולםאתחווההאחרונההסמלנית:לפואטיקה

פרטיםשלמצטברגודשיוצרתשהראשונהבעודבצורה,המתממשיופי

מבליטהכךאחר.משהולייצגכדיאלאקיימיםאינםהדבריםומשמעויות.
הזויה,משמעותשלממדויוצרתהדבריםשלהרופףקיומםאתהאלגוריה

 39גואלת.בלתי"צפה",או

היאאלאדימויים,בטכניקתהשתעשעות"איננהבנימין,כותב"האלגוריה",

ההיסטוריהשלהגוסס''פניהצופהלעינינחשפיםבאלגוריה ]".[ביטוי.
והמוחמץהסבלרוויבזמנו,שלאהבאכלעל ] ... [שקפאקדמונינוףכמין

 ]".[ההצגההאלגורית,ההתבוננותגרעיןזהומתחילתה.אליההנלווים
להישהחורבןבתחנותרקהעולם;שלהייסוריםכדרךההיסטוריהשל
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אושוויץ:את"לי'צגאזרחי,סודה . 38

כמפתחלופי'םואתריםההשמדהמחנה

 ,) 1996 ( 8זכיקורתתיאזריההזיכרון",

 . 178-171עמ'

פוסטמזררניזם:גווכי,'ץווו . 39

 ,-20ההמאהבסוףוספרותתרבות

 . 232עמ' , 1997תל-אביבוכיו,



r:: 

""' ~ 
40 r. כרךכתב,ם'מבחרבנ'מ'ז'ולטר

r:: 
i;;, הק'בוץ ,)רגנ'!רוו(תרגוםהרהרר'ם :'ב

 • 15עמ' , 1996תל-אב'בהמאוחר,

של'.ההרגשה . 69עמ'פרק, . 41

של'.ההדגשה . 10-9עמ'שם, . 42

 . 163עמ'שם, . 43

הואשהמרותמשרםלמרות,רבהכההתמכרותרבה,כהמשמערתמשמערת.

 40רמשמערת".פיסיסביןהקטועהגנרלקראתביותרעמוקהחריתההחורת

 . wאתגםהמאפיינותהןלמרות,שכזרר"התמכררת"שכזר,התבוננות
בשארהספוגההיעדרמצוקתארתהמתקיימת wשלהבדיוןשטףבתרך

לשחזריכולוהקוראהקשרים,נקשריםהאחרוןבפרקרקהספר.חלקי

לביןהזיכרוןוהיעלמותהאםהיעלמותביןולחברכלשהי,"משמערת"

אראלטרנטיביבדירןאינולפיכ,ך , Wבאלגוריה.המיוצגההשמדהמחנה

והיעדר.פערשלשחרר""חוראותראתמעמיקהואאלאגואל.

האי.שלהמוזרשמרראשית,העדר?שללייצוג wגםהופךכיצדאך
במילים(למעטהצרפתיהכתיבמן"נעדרת"באותפרקבחרבמקרהלא

ייצוגהיאהלשוןמןהארתשלהיעדרותהזרות).משפרתהשאולות

מכלויותראליו,גישהכלשאיןעצמו,האישלהיעדרויותר,רחבלהעדר

בדיונית,כאופציהנכתבתכולההאלגוריהתושביו.שלהיעלמותם-

אי.ישהעולם,שלהשניבקצהושם,כי"אפשרבמשפט:הפותחת
w ."עדייןהאיכאילוהורה,בזמןהאיתושביאתמתארהסיפור 41שמן

מקרםכאל wאלהתייחסויותשתיבספרישזאתעםאךאי-שם,מצרי

בחיפושים Wאלנשלחאשרינקלר, Wגספארמפיבאההראשונהשחרב.

הילד:ינקלר Wאחר

נכנסוייוהיהבגטוזולהמסעדהאלבוונציה,שנים, ".לפני

שלוששתייםכבדממלמללקראתו,מיהרתימוכר.לישנראהגבר

עינישראומהניצולים.שנותרוייתכןלאהתנצלות.שלמילים

הבתים;אתבלעהיערהיסודות,אתהבקיעהקנוקנתוןאירע:אכן

ברבבותיהן,פשטוהקורמוראןציפוריהאיצטדיונים,אתכיסהחול

 42לפתע.השתררהדומיית-מוותודומיה,

 : Wסיפורשלהסדרהסוףלאחרמידבאההשנייהההתייחסות

אלאתחילהבוימצאלאהמבצר,אלפעםאייחדוראשרמי

ביןהמהדהדצעדיוקולואפורים.ארוכיםריקים,חדריםשלשורה

להמשיךעליויהיהאבלפחד,בויעוררהגבוהיםהבטוןקימרונות

שרידיואתהאדמה,בבטןקבוריםיגלה,בטרםרבזמןעודוללכת

שלתיליםתילילכאורה:ממנושנשכחעולםשלהחת-קרקעיים

ריבואותאלפימשקפיים,שלנישואין,טבעותשלשיני-זהב,

שלמיצבריםאבק,מעלותכרטיסיותלערימה,מגובביםבגדים

 43 •ירודהשאיכותויסבון

פגשינקלר Wשה"ניצרל"כיהרמיזהתושביו,היעלמותהאי,שלחורבנו

מקרםמשאיריםאינםאלהכל-החפציםערמותתיאוריהודי,הוא

רצחההשמדה,מחנהאושוויץ,הואהאלגוריהשלהרפרנטכילספק

"קראותרשלמתיחתותוךלאלגוריה,"מחוץ"מסתמןהרפרנטברם,עם.
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שלבתחומונשארתהקישורעבודתלמשמעות".פיסיסביןהקטועהגבול

המלווהומטרידה,מוזרהנוספת,היעלמותבשלבעיקרזאתלבדו.הקורא

 . wשלפרקיוכלאת
בטוןכולומסופר wאךראשון,בגוףמסופרותבספרהאחרותהסדרות

הביורוקרטית-הלשוןהדובר.הקולשלזיהויכלללאאימפרסונלי,
העדמיהומרכזית:שאלהמידמעוררתלחלוטין,הבלתי-אישיתתקנונית,
הואהאם ? Wשלמתושביואחדהואהאםהדברים?נמסריםשבקולו

האפשרותהמבוגר?ינקלר Wהואהאםשנעלם?הילדינקלר, Wגספאר

הספר:בתחילתכברנרמזתהאחרונה

שערכתיהמסעשלסיפורואתלכתובשניגשתיערהיססתירבזמן

משוכנעעליון,כורחמתוךזאת,לעשותעלימקבלאניהיום . Wל-

לאור.ולצאתלהתגלותחייביםלהםעדשהייתיהמאורעותכי

להלןיסופראשרבכלכילעילהכתובמןהביןודאיקשובקורא

 44פעיל.שחקןולאעד-ראיהדקהייתי

דפיביןבספקמוטלת Wשלהעדהוא-הואינקלר Wכיהאפשרותאך

בעבר:שכתבאחרלספרמתייחספרקכאשרהספר,

'הקונדוטיירה';ואחר-כךמת;לא'גספאדלספרקראתיתחילה

שאינוגאוני,זייפןהואינקלר, Wגספארהגיבור,הסופית,בגרסה

ובגללמסינה,והאנטונלושלחיקויידיומתחתלהוציאמצליח

 45הציור.אתאצלושהזמיןהאישאתרוצחהואזהכישלונו

החייםופרטיהשאולההזהותבעלהאדםינקלר, Wגספארמיהו

נתייחסלאאםגם ? Wשלהמוסריהעדאורוצח?זייפן?המעורפלים?

אתלזהותביכולתנואיןעדייןפרק,שלהאינטר-טקסטואליתלהערה

W במפתיע,נפסקגיבורושהואההרפתקאותרומןהוודאי.כעדינקלר

היל,דינקלר Wאחרלחיפושיםלצאתעצמועללוקחשהואהמשימהעם

ללאנותרהקוראמחוור.קשרכלללאמתחילה , Wהבאה,והסדרה

האםהילד?שלבגורלועלהמהאותו:המטרידותלשאלותמענהכל
W החייםתקנוןלביןהחיפושסיפורביןהקשרומהואותו?מצאינקלר

השאלותאתמחדדבמספר,מזוהה,בעדהחוסר ? Wב-הספורטיביים

העדותלמשברפרקמתייחסבהןהדרכיםמןאחדהואזהחוסרהללו.

השואה.שבייצוג

בקשרהאמתלבידהעדותבידהיחסאתבדקאשרלאוב,דוריהחוקר
עד".ללא"אירועכאללשואהמתייחסהשואה,שלההיסטורילניסיון
שהנאציםמשוםרקלאעדים:שוםהפיקלאאשראירועהיאהשואה

המבנהבשלגםאלאלפשעם,הפיזייםהעדיםאתלהשמידניסו

141 

3 
;:-= 
ו::ב

~ 

בהתאמה. 10 , 9עמ'שם, . 44

 ,\\ 0עמ'שם, , 45



 Rי=

~ 
r--
 rי=
ויב.

Dory Laub, "An Event .46 

Without a Witness: Truth, 

Testimony and Survival", in: 

Felman, Shoshana and Dory 

Laub (eds.), Testimony: Crises 

in Literature, Psychoanalysis, 

,and History, New York 1992 

pp. 80-81. 

והניצוליםהשוקעיםלוי,פרימו . 47

עםשוסטרמן-פדובאנו),מריס(תדגום

 . 64-63עמ' , 1986תל-אביבעונד,

עלומוות:קיטשפרידלנדר,שאול . 48

נכות),ג'ני(תדגוםהנאצזיםהשתקפות

 . 85-83עמ' , 1985ירושליםכתר,

אינהרנטית,שוללומוליךנתפסבלתישהואהאירוע,שלהפסיכולוגי

מסבירלאובעצמם.הקורבנותמפיאפילועדויותיו,אתמונעולכן

עליוהאירועשלכוחוהשפעתאתלנטרליכולאינוהשואהקוונןכי

למלכודותמחוץו"בלתי-מוכתם",מעורבלאחיוני,כעדלשמשכדי

החוסררקשלאמכאן,(קוונן-תליין).השונותוהזהויותהתפקידים

עדים;ללאהתרחשההשואהכיהעובדהאתשירתהעולםבתגובת

שלקיומםאתמנעאשרהאירוע","בתוךההיותעצםגםנוסףלכן

ההתייחסותלמסגרתמחוץאללצעודשיוכלמישהוכלומר,עדים,

להיבחן.האירועיוכלשדרכההתייחסותמסגרתולספקהטוטליטרית
מפניםלאע,דאףלשואההיהלאהיסטוריתמבחינהכילומר,ניתןכן

 46לאירוע.מחוץולא

אנו,ואומר:שב"אניהעדות:משבראלמתייחסלויפרימוהסופרגם

מיעוטהננוהשורדיםאנו ]".[האמיתיים.העדיםאיננוהפליטה,שארית

אוהישר,מדרןהסטייהשבגללאלה,אנוזעיר:מיעוטזאתומלבדחריג
שראומיעשו,שכןמיבתחתית.נגענולאהמזלבגללאוההעזה,בגלל

הםאולםאילמים.חזרואולספר,כדימשםחזרולאהתופת,תחתיתאת
עדותםהסתםשמןהמלאים,העדיםהםלמצולות,היורדיםהםהמוזלמנים,

לוי, 47הכלל".מןהיוצאיםאנחנוהכלל,הםכללית.משמעותבעלתהייתה

הניצוליםהיוכמו-מוסריתכבעיההעדותמשבראתמנסחכלאוב,שלא

העדותבמשברנראהאםביןאןהקרבנות.שלבשמםלהעידראוייםבלתי

"אירועמולנותריםאנומוסרית,בעיהבונראהאםוביןקוגניטיביתבעיה
זוועהביורוקרטית,מערכת : Wמוצגגםכןלאוב).של(כניסוחועד"ללא

שללייצוגהאוכלשהו,סובייקטשללקולומקוםכלאיןשבהסדר,של

מובחן.דוברמפיממשיתעדות

הלשוןמשברו.

מספרמצדרגשית-אישיתבהתייחסותוהחוסר wבסיפורהעדשלהיעדרו

ביטוילידיבאהשהיאכפיהלשון","מלכודתאלכאןמתקשריםמזוהה,
מנסהאשרההיסטוריוגרפיה,בשואה.העוסקיםהיסטורייםבטקסטים

לתגובהמקוםמותירהאינהמנותקת,עמדהנקיטתתוךאושוויץאתלהבהיר
וגםהמנהלייםהאמצעיםתיאוריגםיבואומעוקרסגנוןבאותורגשית.

שאולההיסטוריוןטועןזה,מעיןמשפטכלמאחוריהמזוויעות.תוצאותיהם
אשרהדמיון,שלהרגיליםהמבניםנמצאיםומוות","קיטשבספרופרידלנדר
בכןישרבה,במידהכפשוטן.המיליםמשמעותאתומסתיריםמנטרלים

צעדעצמה,אתרוקנהאשרלשוןבאושוויץ:השתמשובההלשוןעלחזרה

הנפערהמרחקעל 48הפנמה.שלאפשרותאורגש,פנייה,מכלצע,דאחר

 : Wמתוןהבא,הקטעמןללמודניתןהאירועלביןהלשוןביןכאן
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שניםמובליםבסופיות,ואםבמוקדמותאםהרגילות,בתחרויות

במקצת(דומיםמסורגיםבכלוביםהזינוקקואלהמתחריםעשר

המזניקשלהאקדחוירייתמרוץ),סוסילהובלתהמשמשיםלכלובים

המתחריםוששהשבעיםמאה ]".(אחד.כאישאותםמקפיצה

מחושמלת,ברזלסבכתהזינוק;באזוריחדיוכלואיםבאטלנטיאדות

לביןבינםוחוצצתהמסלולעלמוצבתמטרים,כמהשלברוחב

זרםאתהמזניקמנתקהצורך,דיהתקדמושהנשיםלאחרהנשים.

 49טרפם.בעקבותלזנקיכוליםוהגבריםהחשמל

מעוקרתבכתיבהו"עובדתי",יבשתיאורשלשטףבאמצעותכ,ך

את wמשחזרמזוהה,סובייקטיבידוברנטולתבירוקרטית,ובלשון

בניגודאןאושוויץ.עלההיסטוריוגרפיהשיחלשוןואתאושוויץלשון

המתואר:האירועאתלנמקלרגע,ולומנסה,פרקאיןלהיסטוריוגרפיה,

באיזועיגוןכלחסרישרירותיים,חוקיםשלכמצבורנמסרהאיתקנון

הצדקהאוהסברבאףלהיאחזיכולאינוהקוראמוצקה.אידיאולוגיה

נוצרהמדועמתרחשים:שהםכפימתרחשיםשהדבריםלכןהגיונית

שכזו?בהתעללותצורןישמדועספורט?לתחרויותהמשועבדתחברה
והנימוקיםהתשובותהיעדרהנוקשים?החוקיםנועדומטרהלאיזו

השחזורבניסיוןכמולרגע.מרגעהמתעצמתהזוועה,אתמגביררק

שלהמתמדתהנוכחותברקעניצבתכאןגםפרק,שלהאוטוביוגרפי
השתיקה,סממניכלמתנקזיםשאליומפורשלאצומתנאמר,שאינומה

וההיעלמות.ההיעדר

 ," La Disparition "פרק,שלאחרספרשלשםגםהיאכאמור,ההיעלמות,
 euxבצרפתית(המבוטאת eהאותאתבמכווןממנוהעליםפרקאשר

 ," Pour e '"היאהילדות"זכרוןאו W "בפתחההקדשההם).-כלומר
להם, , Pour euxוגם"ההיעלמות"ברומןשנעלמהלאות , e '-לכלומר,

השאולהכפול,במוטוגםניכרתהאוגדןחווייתאב.דאשרלעםלנעדרים,
שצלליםזה,דעתטרוף"ערפלהספר:חלקישניאתפותחאשרקנו,מומרן

הניסיוןעלומצביעהראשון,החלקשואללפזרו?"אוכלאידבו,רוגשים

המוטוההיסטוריה.שלוצלליהערפיליתביןועוגןאחיזהנקודתלגבש
הזהבו,רוגשיםשצלליםזה,דעתטרוף"ערפלזו:שאלהעלמשיבהשני

עתידי?"הוא

אינםוהבדיוןהאלגוריזציההכתיבה,ההיזכרות,השחזור,ניסיונות
מאותוהחוצהלזינוקאפשרותאוהבנה,ריפוי,כללהציעיכולים
השואה,ייצוגבעייתעםפרקשלהתמודדותואוגדן.שלשחור""חור

עלוהתעקשותווהלשון,העדותהזיכרון,האוטוביוגרפיה,מוקדידון
שבוהריק,המעגלאלשובאותנומחזירההייצוג,אפשרותחוסרייצוג
שלכוחהנאמרת,אינהאשרהמילהשלכוחההואהיחידהמניעהכוח

השתיקה.
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* 
אינירבד;אומרשאינייורעאנילומר,מהליאיןאםיורעאיני

לאמירהניתןשאינומפנינאמרלאלומרשיכולתימהאםיורע

שמלכתחילהזההואבכתוב,מובלעאינולאמירהניתןשאינו(מה

סתמי,ריק,הואאומרשאנימהכייורעאנילכתוב);אותיהניע

 soחזרה.ממנהשאיןכליהעלולתמיראחתומעיר

בנגבבן-גוריוןאוניברסיטת
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