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 : ״הצטרף אלי, הקורא, ואל תחשוש ללבך״

 יחסים בין מחבר/ת וקורא/ת כפועל יוצא של אינטרפלציה

 תקציר

 

מחקר זה בוחן פניות ישירות אל קוראים בספרות האמריקאית והעברית במחצית השניה של המאה העשרים, ועוסק 

 (מחברמספר )המציג עצמו כהאידיאולוגיות של פניית המשמעויות , ביחסים בין נרטולוגיה ואידיאולוגיה, כלומרב

אל הקורא. בניגוד לקורא המוצג בדרך כלל בתיאוריות נרטולוגיות )שפעמים רבות מובן כ״מטונימיה של הטקסט״(, 

. בעוד הביקורת ספרהמהווה תגובה מורכבת להוראות המ ברצוני לדון בקריאה כתהליך של סובייקטיביזציה,

את המושג ״קריאה מתנגדת״ המאפשרת לקוראת לסרב לאידיאולוגיה של  טבעוקולוניאלית -הפמיניסטית והפוסט

מאפשר מעקב וניתוח מדוקדקים ומפורטים  ,וממשיכיו הטקסט, השימוש של מחקר זה במסגרת הרעיונית של אלתוסר

כך הופכת הקריאה לזירה  .מספר/מחברהפתייניות של ה הפניותאל מול  תיותר אחר המאבק האמביוולנטי של הקורא

של הזדהויות מורכבות המאפשרות עמדות סובייקט רבות וסותרות, במידות שונות של התאמה להוראותיו. לצורך 

כך ישמש אותי מושג האינטרפלציה. המושג עצמו יעבור עיבוד ופיתוח כך שניתן יהיה לעשות בו שימוש בהקשרים 

 חנים. טקסטואליים מוב

ועד חציה  18-ליסטית מהמאה ההריא פרוזההן אחד מסימני ההיכר של ה אל הקוראיםפניות ישירות של מספרים 

ניתן בהכללה להבחין בין שני סוגים , אך התופעה היתה קיימת כבר בספרות העת העתיקה. 19-השני של המאה ה

, על ידי מספר אוקטורלי ם הכתובים בגוף שלישיהקבוצה הראשונה היא של פניות בתוך טקסטישל פניות אל קוראים. 

, ופונה אל הקוראים בגוף שני מאחורי גבן של דמויותיו קול המציג עצמו כמחבר הטקסטכאשר לפתע ״מבליח״ לתוכם 

קול זה הוא כביכול מייצגו של המחבר הממשי, ואינו קיים . בדרך כלל כדי להנחות אותם בגלוי לגבי המשך הקריאה

 אך ניתן למצוא אותן גם בטקסטים, 19-הו 18-הכדמות בעלילה. פניות מסוג זה היו שכיחות יחסית בספרות המאה 

המציג עצמו כמחבר הטקסט , רסונליפהקבוצה השניה כוללת פניות ישירות הנעשות על ידי מספר  .מתקופות אחרות

(, הפונה אל הקוראים החיצוניים לטקסט. הפניות משתתף בעלילה כדמות מרכזית )בדרך כלל גיבור הסיפורהבדוי ו

, המציג עצמו כמחבר מספרהסמכותו של את מעמדו ו נעשות על ידי דמות בדויה, מאתגרות אתהן הללו, בגלל ש

 . יון למציאותאת ההפרדה בין בד מטשטשותהאוטונומיה של הטקסט הסיפורי ו על מערערותובכך 

אל מעשה האמנות  יםפיקשן" כיוון שהם מפנים את תשומת לב הקורא-שני סוגי הפנייה שייכים לתחום ה"מטא

פיקשן הוא בעל מטרות -טוענת כי השימוש במטא וואופטרישיה ומעלים שאלות לגבי היחסים בין בדיון ומציאות. 

נועד בעיקר כדי להציג את היחסים הבעייתיים לעיתים בין  , לטענתה,19-עד ה 17-השונות בתקופות שונות: במאות 

שימוש בסגנון " כהגדרתה, פוסטמודרניות"ואילו ביצירות  ;הספרות למציאות החיצונית, בעייתיות הניתנת לתיקון

זה נועד להדגיש את הפער הבלתי ניתן לגישור בין הספרות לייצוג המציאות ואת חוסר יכולתה של יצירת האמנות 
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בעקבות טענתה של וואו, ניתן להבין מדוע פניות ישירות אל הקוראים מטעם דמות בדויה, ק למציאות פשר. להעני

  רווחות יחסית בספרות מהמחצית השניה של המאה העשרים.

מטעם דמות בדויה, על ידי בגוף שני מחקר זה יתרכז במשמעות הפניות אל הקוראים בספרות, כאשר הפנייה נעשית 

הפניה יכולה להיות ישירה ולציין שהקורא הוא נמענה, למשל: "הקורא, נבצר מאיתנו לתהות על  .מספר פרסונלי

למשל: ״אם אתם באמת רוצים לשמוע על (; והיא יכולה להימנע מלציין מי הנמען, 357, 1967קנקנך..." )פילדינג, 

א כפניה אישית, כיוון שהוא תמיד מתקבל אצל הקור (. גם במקרים אלה הגוף השני5, 1975כל העניין״ )סלינג׳ר, 

, הפניה היא תמיד כפולה. פרוזהכאשר מדובר בשימוש בגוף שני בתוך לכן,  .תהשומע, כפי שטוען בנבנישמצביע על 

מצד אחד, הקוראים יודעים שהפניה אינה אליהם באופן אישי, שהרי היצירה לא נכתבה עבורם באופן ספציפי, אך 

בה בעת, התחושה המתקבלת היא בכל זאת של פניה אישית. הפניה היא אל הקורא הבדוי בתוך הטקסט ואל הקורא 

ואמפתיה גדולה יותר מכפי שמעוררת  אצל הקוראים ות רגשית חזקהמייצרת מעורבתופעה זו הממשי שמחוצה לו. 

 בתחילה כתיבה בגוף ראשון או שלישי. 

הקיים כחלק הנרטולוגי קוראים בתוך טקסטים ספרותיים אינן נתפסות במחקר קוראות ובאורח מפתיע, פניות אל 

לודרניק ובריאן ריצ'רדסון, טקסטים בהם מז'אנר הכתיבה בגוף שני. ז'אנר זה כולל, על פי הגדרותיהם של מוניקה פ

אך אינו כולל פניות בהם מוזכרים סות אל הפרוטגוניסט היא בגוף שני, כך שבדרך כלל הם מעין מונולוגים, ההתייח

הקוראים באופן ישיר. מדובר בתופעה חדשה יחסית הנחשבת לכתיבה "לא טבעית" המאפיינת את התקופה 

 וא, אך מהר מאוד הnarratee-כלל בפתיחת הטקסט הקורא יכול לאייש את ה בז'אנר זה, בדרך הפוסטמודרנית.

 באמצעות הגדרה זו מתעלם המחקר הנרטולוגימקבל מאפיינים ספציפיים וכבר לא ניתן להמשיך לאייש את תפקידו. 

ת ממנגנוני ההזדהות והסובייקטיביזציה שמעורר השימוש בגוף שני כפי שהראה בנבנישת, מהמעורבות הרגשי

והאינטימיות שנוצרת במעגל התקשורתי המסוים, ומהאפקט שנוצר כשהקורא או הקוראת יכולים להזדהות לאורך 

. כך מוצאים אל מחוץ לדיון כמעט כל הטקסטים בגוף שני שזהו מרכז עניינם, ונמנעת התייחסות narratee-זמן עם ה

לאפשרויות קריאה מורכבות ובחינה מעמיקה של ההשפעות האידיאולוגיות של שימושים בגוף שני ובהם פניות אל 

יאל האידיאולוגי הטמון את הפוטנצ –הקוראים. לאקונה מחקרית זו היא הזירה שאותה מבקשת עבודה זו לחקור 

במנגנוני ההזדהות שמקדמת הכתיבה בגוף שני, באמצעות מודל האינטרפלציה שפיתח לואי אלתוסר ושוכלל על ידי 

 ממשיכיו.

, במטרה לתאר את האופן בו מכונן הסובייקט על ידי 1969-אלתוסר ב טרפלציה נטבע לראשונה על ידימושג האינ

ידיאולוגיה המרקסיסטית עם תפיסות פסיכואנליטיות לאקאניאניות של מנגנוני האידיאולוגיה. המושג משלב את הא

הזדהות ומנסה להבין בצורה משוכללת את הזיקה הקיימת בין מבנים נפשיים למנגנונים חברתיים. אינטרפלציה היא 

, הוו"מתמירה" אותם לסובייקטים באמצעות פנייה של "אחר" כלש אה ש"מגייסת" פרטים בקרב היחידיםקרי

לסובייקט  עשויה לגרוםהקריאה  .סובייקט אבסולוטי, מי שמעניק לסובייקט רכיבי זהות בתהליך של אינטרפלציה

כך או אותו לחלוטין.  ץמיאך עשויה גם להחלהאמין כי היא פונה בדיוק אליו ומבטאת את האינדיבידואליות שלו, 

 –גם חוסר היענות לקריאה מסב את היחיד לסובייקט לעולם אינה מחטיאה את האדם שאליו כוונה, כיוון ש יאהכך, 
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, המוצלחת והמוחמצת, אפקט זהה של במודל זה , זה שאינו מציית לקריאה. לכן, לשתי ההסבותה"רע"הסובייקט 

 אשרור האינדיבידואליות והסינגולאריות של הסובייקט. 

זיקות מרקסיסטיות ופסיכואנליטיות על  פותח ושוכלל על ידי תיאורטיקנים בעלי הואאת המושג,  מאז טבע אלתוסר

מנת להבין את הקשר הקיים בין מבנים נפשיים למנגנונים חברתיים וכדי להסביר כיצד אידיאולוגיה מייצרת 

"החוג . אחד המעניינים שבהם נעשה על ידי סובייקטים. עיקר הפיתוחים התבססו על יציקת תוכן לאקאניאני למודל

על חליפין של אניגמות.  בשנות התשעים מודל של אינטרפלציה המתבסס שפיתחז׳ק, הסלובני" שבראשו סלבוי ז׳י

לי, ומתעלם לחלוטין ען כי הניתוח המקובל של אינטרפלציות מתחשב רק במשלבים הדמיוני והסימבוז׳יז׳ק ט

 ,יצר באמצעות שילוב המשלבים של לאקאן והדיאלקטיקה של הגלמודל האינטרפלציה שולכן  מהמשלב הממשי,

לוקח בחשבון כי הזדהות לעולם אינה מוחלטת ושלמה אלא תמיד מכילה גם החמצה ופיצול. תמיד נותרת ״שארית״ 

מוחמצת החומקת מן הסדר הסימבולי ולכן בלתי ניתנת להזדהות. כך, כל אינטרפלציה כוללת גם את עקבות הממשי. 

את הדלת  הפותחת, תחושה ש"זה לא אני", אינטרפלציות אלה מבוססות על כשל הזדהות, המוביל לתחושת החמצה

על בסיס תחושת ההחמצה של זיהויו על ידי האחר, לאפשרות אימוץ פנטזיה של אינדיבידואליות או פנטזיה חברתית. 

יננו נמצא ביחסי נתינות לפיה הוא איוכל הסובייקט לא רק לכונן זהות אלטרנטיבית, אלא גם את הפנטזיה של העצמי 

  אלא אדון אבסולוטי על עצמו. עם אחר אבסולוטי

, ז׳יז׳קתפיסת הסובייקט של ז׳יז׳ק העומדת בבסיס מודל האינטרפלציה של החוג הסלובני הפוכה לזו של אלתוסר. 

 ההכפפה ידי על המתמלא הפרימורדיאלי כרווח ,מבנה בעל ריק אינהרנטיכ הסובייקט את תופס, לאלתוסר בניגוד

הריק הוא המניע לכל . השיח לתוכו שיוצק התוכן הסרת אחרי שנותר הריק בדיוק הוא הסובייקט. הזהות למסמן

האינטרפלציות אך לעולם לא יוכל להיסגר על ידן. הסובייקט הוא למעשה כשל הסימבוליזציה או הנקודה בה 

היחסים בין הסובייקט לסובייקטיביזציה הם אנטגוניסטיים: לכן, האינטרפלציה נכשלת והממשי מפציע. 

ובייקטיביזציה היא מחסה מפני ריק הסובייקטיביות. חרף זאת, מתמיד בסובייקט מימד של שארית ממשית אשר הס

עבור ז׳יז׳ק, י. ל תוך הסדר הסימבולתחבל ותכשיל כל ניסיון אינטרפלטיבי ותמנע את האינטגרציה המלאה שלו א

גד לאידיאולוגיה. את הקרבה לעמדה מה שחסר במציאות הוא הסובייקט עצמו, העמדה הריקה שממנה ניתן להתנ

ה יותר להיות סובייקט ממשי מוצא ז׳יז׳ק דווקא בדמות האשה, הקרובשהיא הסובייקט עצמו, הריקה והחתרנית 

 . אחר הגדול שלא מתיישבים זה עם זה-גבר, בהיותה מוצגת תמיד כסדרה של אפיונים שניתנו לה מהמאשר 

כפי יתן להבין מחדש את הגדרותיו של לאקאן למושגים טראומה וטירוף. באמצעות מודל האינטרפלציה של ז׳יז׳ק נ

כלומר,  ליות הנגרמת ממפגש עם הממשי.בומיבנפילת ההגנות הדמיוניות והס הטראומה מאופיינת שטוען לאקאן,

פרזה ניתן לומר כי שלב הקריסה הסימבולית. בפר –מדובר בתיאור השלב השני באינטרפלציה של החוג הסלובני 

טראומה היא בהגדרתה אינטרפלציה שכשלה, שהגיעה רק עד השלב השני של הקריסה הסימבולית, אך לא נגרם ה

איחוי מחודש של הסובייקט לסדר הסימבולי. היכולת "להפוך את הטראומה לטרגדיה" היא בדיוק היכולת להיכנס 

 לסדר הסימבולי וזה תהליך הריפוי.שוב 

״מטורף אינו רק  כי לאקאן טועןאת ההיפך הגמור מהגדרתו את הטראומה.  הגדרתו של לאקאן את הטירוף מהווה

תה של מחיקלאקאן מציין את הטירוף על פי כלומר, קבצן החושב שהוא מלך אלא גם מלך החושב שהוא מלך״. 
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השארית, החלק הממשי שתמיד חומק מסימון. משמעות קריסה זו היא הזדהות מיידית עם הסימן. אדם המזדהה 

ין עם סימן כלשהו )פקיד, פוליטיקאי, סופר, מלך( ולא חש בשארית שנותרת בלתי מתוארת על ידי סימן זה לחלוט

ן הגורמת לאבדן השארית בי ״אינטרפלציה מוצלחת מדיהטירוף, אם כן, הוא מה שאבקש לכנות ״הוא מטורף.  –

 ובין הסימן.  הפרט

אלא אירוע המאפשר רצף של אפשרויות  –שלון יהצלחה או כ –כלומר, למעשה האינטרפלציה אינה אירוע דיכוטומי 

אך ישנן  –מפגש עם הממשי ועם הריק שבסובייקט  –הטראומה היא הכישלון האולטימטיבי  – סובייקטיביותכינון 

" המשמרות את השארית שבין חיוביותהרבה מאוד אפשרויות של הצלחה: יש טווח שלם של אפשרויות הזדהות "

המביאות את הסובייקט להזדהות מוחלטת  סימפטומטיותסימונית, ויש גם טווח של הצלחות הפרט והמערכת ה

 המוחקת את השארית בינו ובין המסמן והיא הטירוף.

כושלת: האינטרפלציה  טקסטים העוסקים בטראומה או בטירוף עוסקים, אם כן, בסוגים שונים של אינטרפלציה

הטראומטית והאינטרפלציה ה"מוצלחת מדי". אינטרפלציות כושלות הן אלה שיעמדו במרכז עבודתי. הטקסטים 

שבהם בחרתי ממחיזים, באמצעות פניה אל הקורא/ת בגוף שני, את מנגנון ההזדהות הנדרש בתהליך הקריאה, חשיפה 

 ינטרפלציה, המבוססים על פניה בגוף שני,מסוימים של אהמביאה גם לקריסתו. אף על פי שאני דנה במקרים 

עשויים לשפוך אור על תהליך הקריאה באשר הוא. השימוש בגוף שני מעמת את הקוראים עם  הללוהטקסטים 

עם המתחים, הפערים כלומר, ( בלשונם של פרנסואה גדט ומישל פשה, "the real of langue""הממשי שבלשון" )

וכך מומחזת ההחמצה המגולמת במפגש עם הממשי וכישלון  ,ם ללשון ולכן לסובייקטיביותוהסתירות האינהרנטיי

 הסובייקטיביות הטמון בה. 

היסטורי. עבודה  משבר של ברגעים יותר לנפוצים הופכים כושלות אינטרפלציות הממחיזים שטקסטים מקרה זה אין

בספרות העברית. משבר הייצוג שנוצר בעולם המערבי זו תתרכז בשני רגעים כאלה, אחד בספרות האמריקאית ואחד 

אחרי מלחמת העולם השנייה הוא המשבר המרכזי שהיצירות האמריקאיות הנדונות במחקר זה מגיבות אליו. הכשל 

סטרוקטורליסטית -סטהטמון בשרשרת המסמנים וחוסר יציבותו של הסימן, הנושאים הרווחים בהגות הפו

פוקו וג׳יימסון למשל( הם אלה שמשבשים את יכולת ההזדהות המיידית , בארתית )אצל דרידה, והפוסטמודרנ

והיציבה עם סימן כלשהו ומכשילים בצורות שונות את האינטרפלציה. שני היוצרים האמריקאים שיצירותיהם נדונות 

הייצוג,  במחקר זה משקפים פנים שונים של משבר הייצוג: ג׳ון בארת׳, שכתיבתו מהווה מעין פארודיה על משבר

סלינג׳ר, שהשתתף  יוידד רוםג׳ו ;מבטא את הכשל האינטרפלטיבי באמצעות תיאור אינטרפלציות ״מוצלחות מדי״

טראומה בשובו, מגלם בכתיבתו את הכשל הטראומטי ואת האינטרפלציה -כחייל במלחמת העולם השניה וסבל מפוסט

נחשבת לנקודת וסלינג׳ר בארת׳ . עבודתם של ת הכישלון הזה למשבר העדותשלא מגיעה לשלב האחרון, וקושר א

מפנה בספרות האמריקאית בהיותה חוליית מעבר בין מודרניזם ופוסטמודרניזם, ובשל השימוש שהם עושים 

-תפס בשנות השבעים כ״פוסטמודרניות״ )המהוות, בין היתר, תגובה אסתטית לתיאוריות פוסטיבטכניקות שהחלו לה

 סרוקטורליסטיות(.

המובהקים של ראשית  המייצגיםבלום ויואל הופמן, -אורלי קסטלבספרות העברית העבודה מתמקדת ב בחלק העוסק

 שהעמידו – הראשונה לבנון ומלחמת 1977 של המהפך שבעקבות המשברי באקלים , הצומחהפוסטמודרניזם העברי
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בשנים הללו  .שטוען דן מירוןכפי אופוזיציונית של מרד והתנגדות,  בעמדה הספרות, בהיותה מזוהה עם השמאל, את

אוריה יתהעת -בראשית שנות התשעים הוקם כתבקטורליזם בישראל. וסטר-החל גם העיסוק התיאורטי בפוסט

לחשיפה של התפקיד האידיאולוגי שממלאים ייצוגי מציאות דומיננטיים בכינון הסדר החברתי. שפעל , וביקורת

אווירה ביקורתית זו היא מה שמכנה דנה אולמרט "אקלים אוסלו": אקלים כלכלי, פוליטי, מגדרי ותרבותי החושף 

עים הפוליטיים את המכניזמים הקולקטיביים של הכחשה והדחקה, שהתאפשר בעקבות הסכמי אוסלו והאירו

והתרבותיים שקדמו להם. שמואל נח אייזנשטדט נועץ את שורשי התהליכים הללו כבר במלחמות ששת הימים ויום 

תרבותית של תנועת העבודה, ויצרו סדקים בקונצנזוס -הכיפורים שהביאו לתהליכי המיצוי של הפרוגרמה החברתית

 1977פני הגשמתם. סדקים אלה באו לידי ביטוי במהפך הישראלי שהולידו בחינה מחודשת של יעדי הציונות ואו

והגיעו לשיאם לאחר מלחמת לבנון אשר הותירה אחריה חברה ישראלית מפוררת שאיבדה את בטחונה בערכיה 

 .בלום והופמן ובפניותיהם אל הקוראים-האקלים הזה משתקף בצורות שונות ביצירותיהם של קסטלובחזונה. 

בפניות המתאפשרות באנגלית ובעברית, כתוצאה ממידת האינקלוסיביות של הגוף העבודה עומדת על ההבדלים 

השני. כיוון שעברית היא שפה ממוגדרת מבחינה מורפולוגית, הפניה בגוף השני תמיד תחמיץ חלק מן הקוראות 

ות כבר בשלב השימוש בשמnarratee -הממשיות )הפניות הן בדרך כלל בזכר( ותקשה עליהן לאייש את תפקיד ה

כך, שמות הגוף בעברית מדגישים את הפער בין זהות הקוראת הממשית לבין הנמען שבתוך העולם . גוף )אתה, אתם(

״ באנגלית )ובשפות בהן הפניה אינה ממוגדרת(, היא בעלת you״-הבדוי. כפי שארצה להראות, האינקלוסיביות של ה

גנרי כלשהו, או  ״you״ ירות ספרות לגרום לנו לאיישבכוחן של יצפוטנציאל לאפקטים אידיאולוגיים חזקים כיוון ש

הזה ולגרום לנו להבין שאיישנו עמדת  ״you״-בעל כוח, כזה שנרצה לאייש, ואז "למשוך את השטיח" מתחת ל

בשפות ממוגדרות, לעומת  .עשויות להיות משמעויות ביקורתיות מאודסובייקט אחרת ממה שחשבנו. ליכולת הזאת 

 ״חוזה הנרטיבי״תחווה על ידי חלק מהקוראים או הקוראות כמיידית, וכך ינותץ בבת אחת הזאת, החמצת הפניה 

 כל מי שחפץ בכך.המתקיים בדרך כלל בין מחבר וקורא, על פיו הטקסט הספרותי נועד לקריאה של 

מנתצים את ״החוזה הנרטיבי״ המתקיים  הן מהספרות העברית והן מהאמריקאית, ,כל הסופרים הנדונים במחקר זה

את הקוראים מבולבלים, מתוסכלים וללא יכולת לבצע את התפקיד  על מנת להותירבדרך כלל בין מחבר וקורא 

המוטל עליהם כקוראים אידיאליים של הטקסט. מה משמעות הכישלון הזה וכיצד הוא משקף את הקריאה בתקופה 

 הוקוראת? מדוע הגיע תות, האתיות והאסתטיות של החוזה המופר בין מחברבה אנו חיים? מה המשמעויות הפוליטי

הקריאה למבוי הסתום הזה בכתיבתם של הסופרים הללו? והאם ישנן אפשרויות אלטרנטיביות של קריאה 

בו? היצירות הנבחנות במחקר זה עושות דרמטיזציה ותיאורטיזציה  ותכלוא ותהמאפשרות לסרב לכישלון שהקורא

ך הקריאה ומאפשרות להבין בצורה מלאה יותר את ההשפעות הנרטולוגיות, האידיאולוגיות והפסיכולוגיות של תהלי

 של כישלונות אלה.

את הדרכים השונות בהן השהיית ההזדהות מתרחשת אצל באמצעות מונוגרפיות קצרות פרקי העבודה יציגו ארבעת 

משפיעה ׳האינטרפלציה המוחמצת׳ על תהליך הקריאה ועל כל אחד מן היוצרים והיוצרות הנדונים בה, ויבחנו כיצד 

הפרקים יחולקו לשני שערים על פי אופי כישלון פרקטיקות הקריאה המתאפשרות בכל אחד מן הטקסטים. 

בלום ובאופנים -האינטרפלציה המאפיין את הסופרים. השער הראשון יעסוק ביצירותיהם של ג'ון בארת' ואורלי קסטל
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משים באינטרפלציות "מוצלחות מדי" בכתיבתם ובטון הפארודי הנלווה אליהן. יצירותיהם השונים בהם הם משת

 לעיתים קרובותדמויות של נשים אכן מייצגות קושרות בין אינטרפלציה מוצלחת מדי ובין המצב הנשי וחושפות כי 

האינטרפלציה, ומגלמות את קריסתו של הסימבולי, הן אלה שמתוות את הגישה אל הסובייקט, אל הריק הקיים לפני 

. השער השני ידון ביצירותיהם של ג׳ ד׳ סלינג'ר ויואל הופמן, הקרובות יותר את אפשרות ההתנגדות לאידיאולוגיה

לקוטב הכושל והטראומטי של הרצף האינטרפלטיבי, ומראות כיצד יחסים טראומטיים מכשילים את אפשרויות 

 ים. ההזדהות עם הסדר הקיים ואת היחסים עם הקורא

-מייצרות אפקט חתרני על ידי הסדק שהן יוצרות בסדר הסימבולי הן האינטרפלציה המוצלחת מדי והן הכושלת

במקרה זה ההצלחה והכישלון אינן אופוזיציות כי אם שתי דרכים הממשי.  גישה אל עקבות אידיאולוגי המאפשר

 מסמני ובעיקר המסמנים שמערכת הממשי חשיפת ידי עלשבהן ניתן ליצור כשל או קרע ביחסים עם הסדר הקיים. 

 עם הזדהותם חוסר את, המנוכר מצבם את שיבינו לסובייקטים אינטרפלציה לעשות ניתן, לתפוס מצליחים לא העל

של  האינטרפלציה מושג של הרדיקלי הפוליטי הפן זהו. חדשים על-מסמני של ליצירה תשוקה ליצור וכך העל מסמני

  הבא לידי ביטוי ביצירות. אלתוסר, אצל ז׳יז׳ק המוחמץ

אופני כינון הסובייקט ביצירותיו של ג׳ון בארת׳. שני הרומנים הראשונים שלו,  בוחן אתהראשון בעבודה פרק ה

עוסקים באינטרפלציות שנמצאות בקוטב  ,[(1958] 1996) ״סוף הדרך״ו [(1956] 1996) ״האופרה הצפה״

האינטרפלציות ה"מוצלחות מדי", שלא מותירות "שארית" בתהליך ההזדהות. ב"אופרה הצפה" מדובר הן 

קורא, הפונות אל הקוראים שמחוץ -באינטרפלציות בתוך העולם המיוצג והן באינטרפלציות במסגרת יחסי מחבר

ו הם קוראים טקסט בדרך כלל, המבוסס על הצבה אדיפלית של לטקסט ומשקפות להם את האופן הפרנואידי שב

להם להכיר בסמכותם אל  וכך מאפשרכתחליף אב דווקא )ולא את המחבר( הקוראים  בארת׳ מציב אתהמחבר כאב. 

להיות מודע לכך שהמחבר הוא היפוך התפקידים גורם לקורא  בפניהם אפשרויות קריאה אחרות. פותחמול הטקסט ו

)בעקבות המושג  על ידי קריאה מהבהבתו וטית ושניתן לסרב לאינטרפלציה שלתמיד אבסול סמכות שאינה

יה של זהות היא היחידה שאינה מונעת מתוך אשל. הקריאה המהבהבת ״אינטרפלציה מהבהבת״ של אייל דותן(

עולם המיוצג. אחידה, ולכן היא המועדפת בעיניו. לעומת זאת, ב"סוף הדרך" מדובר בעיקר באינטרפלציות בתוך ה

בארת' מתפקד ברומן זה כתיאורטיקן של אינטרפלציה, כאשר הוא מראה ששיתוק ואינטרפלציה הם שני המצבים 

האפשריים של האדם. בשני הרומנים מדגים בארת' כי שינוי בתפיסת הסובייקטיביות כרוך בראש ובראשונה בשינוי 

קריאה "פרנואידית" בלשונו של בריאן מקהייל, קריאת  בהרגלי הקריאה. גיבורי הרומנים יוצאים נגד כל סוג של

באמצעות ניפוח של אדיפוס, כלשונם  .יתר, הקושרת באופן אובססיבי דבר לדבר בקשרים סיבתיים וממשמעת אותם

של דלז וגואטרי, בארת׳ מייצר פארודיה על פרקטיקות קריאה מודרניסטיות, קפיטליסטיות ואדיפליות, המציבות את 

 מולו מתכונן הקורא כסובייקט.אל ב" של הטקסט, שהמחבר כ"א

בלום הן כמנוע עלילתי ותמה מרכזית בתוך -תפקידי האינטרפלציות ביצירותיה של אורלי קסטלב השני דןפרק ה

ת נועד לעזור לגיבורות להתמודד עם האינטרפלציות המופנות אליהן על ידי הפניישהעולם הבדוי, והן כמנגנון 

-ות. הפרק מציג בעיה חברתית העומדת בבסיס הפואטיקה של קסטלוהקורא , אל הקוראיםאינטרפלציות החוצה

, המביאות את הפרטים ״החברה הישראלית כחברה מטורפת שמייצרת אינטרפלציות "מוצלחות מדי אפיונה שלבלום: 
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בתוכה להזדהות מוגזמת עם הנרטיבים המוצגים להם מן החוץ. החל מהסופרים הישראלים, התופסים עצמם כ"צופה 

לבית ישראל" ומזדהים עם תפקיד הנביא, ועד הפקידים ומנקי הרחובות שעבודתם היא המגדיר היחיד את זהותם 

התפקיד משרת תמיד את העם או בעיני עצמם, החברה הישראלית תופסת את הזהות כמבוססת תפקיד בלבד )ו

בלום, מי שסובלות -בעולמה של קסטלהלאום(, ולכן מייצרת חוויה מאוד נוקשה של זהות המשעבדת את פרטיה. 

 מחפשות מוצא על ידי פניה החוצה, אל הזולת ולכן הן, הן נשים ההסבות ה"מוצלחות מדי"באופן הקיצוני ביותר מן 

אה ואת הפוזיציה הנפשית של נועדו לעצב את אופי הקרישתה הוראות אחרות משמעו פניה. כל הקורא או הקוראת –

בלום מייצרת סוגים שונים ומגוונים של -קסטל המספרת.-על פי צרכיה של הגיבורהים והקוראות הקורא

היא  (1995)מינה ליזה ות שלה: בוהנמענ יחסי כוח שונים עם הנמענים מתקיימיםאינטרפלציות, כאשר בכל יצירה 

הגיבורה פונה אל הקוראים ומבקשת את עזרתם ( 1989)ולטת בקוראים וכופה עליהם שתיקה, ב"מקופלת" הש

הפניה היא לעמדת קריאה נשית, מזדהה ושוויונית יחסית.  (2015)רומאן המצרי כסמכות נשית חומלת, ואילו ב

בות הריק העומד בבסיס מושג ריבוי עמדות הסובייקט הקורא שהיא מייצרת מצביע על חוסר הקשר ביניהן ועל עק

 באמצעות דמויות של נשים.דווקא הסובייקט, אותו היא חושפת )בהתאם לטענתו של ז׳יז׳ק( 

סלינג'ר ומראה כי המעבר שלו מפניות  ׳ד ג׳שינויים בתפקיד הפניות ביצירותיו של העוקב אחר הפרק השלישי 

התפסן בשדה , ניכר במעבר מן היצירה המוקדמת, הם"מזמינות" אל הקוראים אל עבר פניות המייצרות הדיפה של

 .[(1963] 2006) הגביהו את קורת הגג, נגריםמאוחר ביותר שהוציא לאור, טקסט הל [(1951] 1975) השיפון

 דוי בתוך העולם המיוצג ואל נמען ממשיב אל נמען –הוא של פניה כפולה  התפסן בשדה השיפוןסגנון הפניה של 

מציב את השיבוש לא בנפש הסובייקט ונטי נטול הפגן טקסטואלי המעיד על פתולוגיה, מחוצה לו. הטקסט הקוהר

הדובר אלא במציאות החברתית. דווקא הטקסט המודרניסטי הזה, בשל עמדתו האדולסצנטית ואמונתו הנאיבית 

לית את הקוראים לפעול במציאות החוץ טקסטוא ביכולת של הספרות לומר דבר מה על המציאות, יכול להניע

פיצול  מייצרותהגביהו את קורת הגג, נגרים . לעומת זאת, הפניות הישירות לקוראים באליהם באמצעות הפניות

בין הקוראים הבדויים והקוראים הממשיים באמצעות האינקורפורציה המלנכולית של הקוראים המדומיינים על ידי 

ייקט שאינם יכולים לאייש. הסתירה הנוצרת הטקסט. "בליעה" זו דורשת מן הקוראים הממשיים לאייש עמדת סוב

מפנה את תשומת הלב אל חוסר האפשרות לתקשורת בין מחבר וקוראיו באמצעות המדיום הספרותי. הדבר מייצר 

בעל הפגן טקסטואלי  –כפי שטענו המבקרים, אשר שובר את הנרטיב והופך אותו ל"פתולוגי"  ,טקסט "חסר מבנה"

קריאה מתוך עמדה של קורא שאינו מתאים  –יצירתו האחרונה של סלינג׳ר מייצרת תפיסה חדשה של קריאה מובהק. 

לטקסט ואינו יכול לספק את איוויו של המספר/מחבר. עמדה זו היא העמדה הבסיסית של הקורא הפוסטמודרני, כפי 

של הספרות האמריקאית, כחלוץ  שארצה לטעון, ומאפשרת לחשוב מחדש על מקומו של סלינג׳ר בהיסטוריוגרפיה

. כיוון שהדיון האקדמי על יצירותיו נעלם מאז ראשית שנות המעבר הסופרים שניסו לשנות את מעמד הקורא ברגע

קנוניזציה של סלינג'ר לקאנון של הספרות המורכבת, -רההשבעים של המאה העשרים, מטרה נוספת של פרק זה היא 

 .הנדונה בבמות האקדמיות

אחר התפתחות מחשבת  התחקותללבחון את האינטרפלציות ביצירת יואל הופמן ובכך גם  עי מבקשהפרק הרבי

בשלבים שונים של יצירתו. כפילוסוף, מתרגם וסופר פיתח הופמן מחשבת ספרות הנובעת, בין השאר, ו הכתיבה של



 חן אדלסבורג

 בית הספר למדעי התרבות
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כילה ממד של כישלון, מבין כל תקשורת מילולית ככושלת, או כמ אל קו התפר שבין מזרח ומערב. הוממיקומו ע

ולכן הוא מתאר את המעשה הספרותי כאינטרפלציה כושלת. כשל זה עומד בבסיס האזוטריות של כתיבתו ומיעוט 

חיפוש  –עצמו עורך לעבר ההבנה הזו, כמו גם אחר תוצאותיה  אהקוראים של יצירותיו. הפרק עוקב אחר המסע שהו

מערבית של -(, הופמן מציג תפיסה דיכוטומית1988)ספר יוסף  מתמיד אחר צורות כתיבה חדשות. בספרו הראשון,

קריאה, ומייצר אבחנה בין קוראים "טובים" וקוראות "רעות", כפי שבא הדבר לידי ביטוי בסיפור השלישי בקובץ, 

 באופן פרפורמטיבי כמעט, את הכישלון הטמון בניסיון של סופר סלעים טסה הרכבת״. הסיפור מדגים ״בין הרים ובין

מקעקע את א ( הו1995) מה שלומך דולורסלהסביר לקוראיו כיצד יש לקרוא את סיפורו. לעומת זאת, בספרו 

ההיררכיה בין קוראים ומדגיש את פוטנציאל הכשל וההחטאה הטמון בכל קריאה. בספרו המאוחר והאחרון עד כה 

ן ת קריאה חדשות הגואלות אותם מ(, מוצגות לקוראים באמצעות תפיסות בודהיסטיות, אפשרויו2010) מצבי רוח

הקוראים מתבקשים לשנות את תפיסת הקריאה שלהם ולראות  כשל ומציעות סוג של פתרון לקריאה המחטיאה.ה

 רגשית, ״לדלג״ מעל המשמעות ולהנות מהבלוז המושר להם.-בה חוויה חומרית

, דיאלוג בין מחבר/ת לקורא/תימושים שונים של ארבעת הסופרים העומדים במרכז המחקר מציגים, אם כן, מ

טרוקט של הטקסט( וגם ברובד המציאותי, סנכקו ת/ודמות הקורא ת/המתקיים גם ברובד הבדוי )בין דמות המחבר

לקרוא  ההסבה המאפשרת ל תהעובר תממשי תכאקט תקשורתי בין מוען הנתפס כסובייקט אבסולוטי ובין קורא

ינוי בפרקטיקות הקריאה של הקוראים הממשיים, הטקסטים . על מנת ליצור שהאחרת את הטקסט המוצג לפני

אפשרויות חדשות. הם המוצגים עושים פרובלמטיזציה של מודל יחסי הכוח האדיפלי בין מחבר וקורא ומציעים 

סובייקטיבי, גם אם רבים מהם מדגימים תוך כדי כך את חוסר האפשרות של -שואפים ליצור מודל קריאה אינטר

 שכזאת. תקשורת טקסטואלית

 


