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אלף המישורים של אורי ניסן גנסין
איל בסן

בחבום ןת החבום ההפוך: בדעת בסצור ןת ההסעשות־מסנורס
ז'סב דבז ופבסקי גוןטרס, קפקא — לקראת ספרות מינורית1

מלסא ןחד עשר היספורסם שכתל ןורס נסיא גניסא לחססו הקצרסם, בן פחות משלעה — "ג'נסה", 
"מעשה לןותבו", "הִצדה", "לסנותססם", "לטרם", "לגנסם" ו"ןצב" — מעמסדסם למרכזם דמות 
שב צעסר סהודס לודד הנרןה, בכןורה, ןולד־עצות וחיר־דרך. יספורסם ןבו נקרןסם לשסח 
הלסקורתס כדוגמןות טספויסות שב יספורת התבושסם מבןת הססןוש המןפססנת ןת דור רןשסת 

תב־ לןונסלריסטת  ביפרות  לחוג  שנכתלה  מוימך  בתוןר  גמר  עלודת  עב  מלויי  זה  מןמר   *
ןלסל. ןנס מודה במנחה העלודה, מסכןב גבוזמא, עב התמסכה, הֶקשל והפתסחות ועב הדסןבוג 

הןסנטבקטוןבס המפרה, ובמסכב ןרלב עב הערותסה מןסרות העסנססם ועצותסה הטולות. 
ז'סב דבז ופבסקי גוןטרס, קפקא — לקראת ספרות מינורית, תרגום רפןב זגורס־ןורבס וסורם רוא,   .1

ריבסנג, תב־ןלסל 2005, עמ' 62.
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ון־פובסטס,  ןסנטסמס  פיסכובוגסיטס,  כיופר  נתפי  גניסא  העלרסת;  ליפרות  העשרסם  המןה 
והתמןטסקה הןופססנסת ביספורסו מתוןרת ללסקורת עב פס רול כתמןטסקה שב כסשבוא ולעסה 
היוללת ילסל ןס־כשסרותו הנפשסת שב הגסלור. ועם זןת, ןחדסם מפרשנסו שב גניסא חשסם 
לסצסרתו ןסזו ססחודסות שקשה בהגדסרה ןו בניחה, ןסזה צד ןחר ומפתסע המתגבה ליספורסו, 
צד שןסנו משתבל לדפוי הכסשבוא וחורג מןווסרת הססןוש והרפסוא. לרשסמה קצרה מ־1946 

מתןרת בןה גובדלרג ןת חווססת הקרסןה שבה ושב לנס דורה לסצסרותסו שב גניסא: 

גניסא התלגר ןסתנו ]...[ תחסבה רןסנו לו לעסקר ולרןש־וקודם־כב ןת הכמסהה, הסןוש, 
הגעגועסם הגדובסם ]...[ למןוחר סותר נתלשמנו מבענתו, מא המרסרות הדחויה העובה 
מעמודסו ]...[ ןחר־כך נתפעמנו מסחיו ןב הדומם והזמא, שהסו תמסד בןיפקברסה שב 
התחבנו  לסותר,  המןוחרת  הןחרונה,  הקרסןה  עם  ורק  לינוורסם,  התועה  הןדם  נפש 

בהרגסש להומור שבו.2

"מוזר הדלר", הסן מויספה; "מןחר שתפית ןת הצד הזה שלסצסרתו, הרס ככב שןתה פותח 
ןת היפר ןתה נתקב לו". גסבוס ההומור משנה ןפון ןת ןופס המפגש עם יספורסו שב גניסא; 
נויס בהם ממד חדש — "צד ןחר, קו ןחר, ןור ןחר" — החוצה ןת ןווסרת המרסרות וןת 
הדלרסם,  מןחורס  המתנגא  צבסב  ןסזה  כןא  "סש  מעמודסהם:  העובות  הפיסכובוגסת  החומרה 

הןומר, ןובס, כס עובם זה ]...[ ןסננו רןוס תמסד בדמעה, ןך תמסד רןוס הון במעט צחוק".3 
עב חווססת קרסןה לסצסרתו שב גניסא המעורלת לתחושת גסבוס דומה — ןם כס שונה 
לתכנסה — כותל דא מסרוא להקדמה ביפרו המכני ןת כב מןמרסו עב גניסא. לנסמה ןסשסת־
שב  המיורת  בנוכח  צעסר  חוקר  לתור  שחש  הרוח  מורת  עב  מיפר  הון  רטרויפקטסלסת 
הערצת גניסא, ןשר "המתסקה ןת דמות היופר וןת כתלסו, שבבה מהם 'קושס', ןפסבו 'רוע' 
רטט[,  ]רעד,   frissonה־ ןת  גניסא  ליספורס  הקרסןה  מא  נטבה   ]...[ לקסומם  שחשתס  מיוסם 
ןכא  גניסא  שב  ליספורסו  למסוחד:  הובם  נסיוח  זהו  לגלס".4  העלסרו  שהם  צמרמורת  ןותה 
נסתא בהרגסש למעסא רטט, לןסזו חרסגּות ןו מוזרּות תזזסתסת, ןסזו תכונה סוצןת דופא. ליספור 
"לטרם", העומד למוקד מןמר זה, תכונה זו מתגלשת — גם ןם "מןחורס הדלרסם" — בכדס 

תנועה יוחפת ומרהסלה. 
המחשלה  להשרןת  זו:  מיעסרה  תנועה  ןחר  בעקול  תלקש  כןא  המוצגת  הקרסןה 
התסןורטסת שב ז'סב דבז ופבסקי גוןטרס הסן תשןס בהתלונא ליספור מצדו הןחר, בהןסרו 
לןור ןחר, בשרטט ןת הקו הןחר הנמתח בןורכו וןת המסשור הססחודס והןסמננטס הנפרׂש 
לןמצעות הרטטסם והצמרמורות המרעסדסם ןת פנס השטח שבו. "לטרם" ססקרן כןא קרסןה 
נוודסת, תנועה  ותקסעּות ןבן כיספור שב תנועה  "מסנורסת": בן עוד כיספור שב תבסשות 
ונסווא ןבן  ססןוש  סצסרתסת; בן עוד כיספור שב כסשבוא,  מתמדת שב דה־טרסטורסןבסזצסה 

תב־ןלסל  פועבסם,  יפרסת  החדשה,  בספרותנו  וטעמים  בחינות  לחולין:  האומץ  גובדלרג,  בןה   .2
1976, עמ' 83. 

שם, עמ' 84-83.   .3
דא מסרוא, "לפתח היפר", חחים באפו של הנצח: יצירתו של אורי ניסן גנסין, חמישה מחזורי עיונים,   .4

מויד לסןבסק, סרושבסם 1997, עמ' 13-12.
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ההקשרסם  רקע  ועב  וגוןטרס,  דבז  שב  מושגסהם  לעזרת  ומגומגם.  מצחסק  תזזסתס,  כטקיט 
שב  המסשור  ןב  גניסא  שב  פנססתו  תתגבה  "לטרם",  נכתל  שלהם  והבשונססם  ההסיטורססם 
רדסקבסת לה למסדה שהסן  ססחודסת,  פובסטסת  וגמגום כהצעה  נוודות  דה־טרסטורסןבסזצסה, 
ןסנה  שעדססא  קובקטסלסות  מעסא   — בלון  בעתסד  קובקטסלס  פוטנצסןב  החושפת  מסנורסת, 
קססמת — לדמות קהסבה ןבטרנטסלסת שמרכסלות דמוסותסו המגמגמות, הנוודסות והרווקות 

שב היספור.

לקחת עוד יותר רחוק את התנועה של הדה־טריטוריאליזציה

עב פס המויכמה המקולבת ללסקורת היפרות העלרסת בדורותסה, היספורת שב יוס 
המןה התשע עשרה ורןשסת המןה העשרסם העמסדה למרכזה ןת דמותו שב התבוש — דמות 
שב צעסר סהודס לודד ומתלודד ןשר נסתק מלסת ןלן ונטש ןת עובם הדת והמיורת מתוך 
שןספות בהגשמה עצמסת ןסנטבקטוןבסת, רוחנסת ורגשסת, ןך בן עבה לסדו בהכות שורש 
ובהתערות לעובם המודרנס. השסמוש למטןפורת התבסשות, מילסרה נורסת גולרסא, מלבסט 
גסדובו, ןת חויר־השורשסם שבו  ןת הסותו שב הגסלור "לבתס מחולר, ןת עקסרתו ממקום 
שב  עמוק,  משלר  שב  הווסה  ןפון  הסן  התבסשות  הווססת  ברגבסו".5  מתחת  הקרקע  וןולדא 
שקסעה נפשסת ונסווא רוחנס, שב חססם חירס תקווה, חירס חדווה וחירס נקודת משעא. למיגרת 
מויכמת מחקר זו נחשל גניסא, כןמור, בנצסג מולהק שב דורו, ויספורסו המרכזססם, ו"לטרם" 

לכבבם, נקרןסם כדוגמןות לובטות שב יספורת התבושסם הןופססנסת בדור זה.6 

ובארץ  בגולה  ה־20  המאה  בראשית  העברית  הסיפורת  והתחדשות:  תלישות  גולרסא,  נורסת   .5
ישראל, משרד הלסטחוא — ההוצןה בןור, תב־ןלסל 1989, עמ' 17.

בדסונסם הסיטורסוגרפססם המתןרסם ןת התבסשות כןחד המןפססנסם המרכזססם שב יפרות התקופה   .6
רןו גולרסא, שם, עמ' 24-9; שמעוא הבקסא, מבוא לסיפורת העברית: רשימות לפי הרצאותיו של 
 ,1958 סרושבסם  ש. הלקין, מפעב השכפוב, היתדרות היטודנטסם שב הןונסלריסטה העלרסת, 
עמ' 403-339; גרשוא שקד, הסיפורת העברית: 1970-1880, כרך ן: בגולה, הקסלוץ המןוחד 
הצעיר הבודד בסיפורת העברית,  365-359; סצחק לקוא,  1977, עמ'  וכתר, תב־ןלסל וסרושבסם 
 .1978 תב־ןלסל  תב־ןלסל,  ןונסלריסטת  היטודנטסם,  ןגודת  ההוצןה,  לסת   ,1908-1899
"ההנחה, שגסלורס גניסא ןכא תבושסם הם מא הלחסנה החלרתסת והמנטבסת, נתקלבה ללסקורת 
התבסשות  מויכמת  שב  מעמדה  שב  זה  ותסןור  ל־1977,  רתוק  בסבס  צססנה  סמסנו",  עד  גניסא 
ללסקורת גניסא נותר תקס, כמעט בבן סוצןסם מהכבב, עד סמסנו, במעבה משבושסם שנה בןחר 
שנכתל, ורןו בסבס רתוק, "מלון: סצסרתו שב גניסא לעסנס הלסקורת", לתוך הנ"ב )עורכת(, אורי 
ניסן גנסין: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, עם עולד, תב־ןלסל 1977, עמ' 26. מויכמה זו לןה 
בסדס לסטוס הא לחסלורסם המתמקדסם לסצסרתו שב גניסא והא לחסלורסם הסיטורסוגרפססם פנורמססם 
)כמו כב ןבה שנזכרו בעסב(. ןחד הלסטוססם המרכזססם בכך הון "מסוא התבושסם" המפורים שב 
הבקסא, שלמיגרת ההלחנה לסא שבושה טספויסם שב הגסלור התבוש הצסל ןת גסלורסו שב גניסא — 
ופרנץ קפקן — כמססצגסם הלובטסם ליפרות  ג'וסי, מריב פרויט  ג'ססמי  המושווסם בןבו שב 
העלרסת שב התבוש מא היוג השבסשס, "יוג ןדם הנמצן, שבן־מדעת )ולהרלה מקרסם מדעת(, 
בןחר־סןוש־מעובם־הןדם, בןחר נסתוק הקשרסם לסנו ולסא עובם הןדם" )הבקסא, שם, עמ' 345(.
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יספור  בכןורה  מגובב   7,1910-1909 לשנסם  ברןשונה להמשכסם  "לטרם", שפורים 
מוכר וטספויס שב שסלת הלא התבוש בלסת הורסו ובעססרת סבדותו — שסלתו שב ןורסןב ןפרת, 
צעסר סהודס הסושל לקסול וחס חסס תפנוקסם ללסתה שב ה"מטרונסתן" שבו, ןסרנה וןיסבסולנה, 
ןב לסתם שב ןלסו וןמו לעססרה הסהודסת הקטנה צ'. מא הלחסנה העבסבתסת והמלנסת מעוצל 
היספור, בפחות לחצסו הרןשוא, עב פס דגם טספויס שב יספור שסלה: הפרק הרןשוא מתןר ןת 
השבל הרןשוא למיע — קלבת המכתל מהןל המזמסא ןת ןורסןב בשול הלסתה, ההתבלטות, 
סומססם  שב  ניסעה  מתןר  השנס  הפרק  בדרך;  והסצסןה  הפרסדה  בניסעה,  ההכנות  ההכרעה, 
לןונססה, וןחרסה, כמעסא תחנה לדרך, לסקור ללסת סדסדסו שב ןורסןב, משפחת "הבסצנסם" שב 
שרה־רסזה להומב; הפרק השבסשס מתןר ניסעה לרכלת מהומב ןב צ'; והפרק הרלסעס — הגעה 
הלסתה לןסשוא בסבה ופגסשה עם ההורסם. מלנה זה הובם ןת תוכנסת המיע, כפס שןורסןב 
מתכננו לפרק הרןשוא, וההתןמה לסא תוכנסתו שב ןורסןב בלסא המלנה העבסבתס שב היספור 
וסותר לןונססה,  סמסם  וחבוקתו בפרקסם תורמת, לתורה, בלסיוי דגם השסלה ליספור: "שנס 
וןחר־ ןוהל,  שהון  הדנֶספר  ןת  החוצה  לןונססה,  מבלבל  ןלסל  שב  בסבות  ושנס  סמסם  שנס 

כך להוֵמסב — ןחר כך ןובס סמסם ןחדסם להוֵמסב, ןצב הבסצנסם הבבו ]...[ ומשם — בגסן! 
הכרמבה! ןב ֵןסבונס המובדת שבו" )עמ' 217-216(.8

למןמרו עב היספור "לטרם" מצססא עדס צמח ןת שכסחותו שב דגם עבסבתס זה ליפרות 
התקופה.  מיפרות  ספה  מוכרת  ולשר  גסדסם  כןא  וקורמת  ההובכת  "התסמה  המןה:  רןשסת 
ןצבנו  הפכו  כלר  ספה,  עובה  שןסנו  לנסיסוא־בשול־הלסתה  המןוחרת',  'השסלה  שב  לתסמה 
רלסם ושונסם, מלרנר וןסבך ]...[ מעט מעט מתלרר בנו כס שסלה שכזןת ןסנה ןפשרסת כבב, 
עב  המתמוטט".9  הסהודס  הלסת  שב  חורלנו  מחמת  והא  החוזר  שב  הןונסם  חויר  מחמת  הא 
מרכזסותה שב תמה זו עמדו מרלסת פרשנסו שב "לטרם", המלבסטסם ןת מקומה שב השסלה 
ליספור ומדגסשסם ןת כסשבונה: "כב ניסוא שב ןורסןב בגלור עב השממוא המכבה ןת סמסו", 
שבו  המובדת  ןבונס  'ןב  'בחזור'  חיר־תכבה,  נוגה,  ניסוא  גם  "הון  ןוכמנס,  עזרסןב  כותל 
עב  המשווה  "הון  ליספור  המתקססם  הןפס  הסיוד  כס  טועא  רלסנולסץ  וסשעסה  השןננסם'",10 
היספור לחבקו הרןשוא ִצּפססה מופבןה: ןורסןב חוזר לןמת בןסתנו, שכא הון עומד בחזור ןב 
ןסזה שורש שזה מכלר נותק הסמנו", ולהתןם, "יספור־המעשה מתקדם מתוך לסטחה סצסלה 
ְטחה מתערערת והצספססה נכזלת והשסלה כובה מיתססמת  שןס־בשם סלון";11 ןך להדרגה הּלִ
לכסשבוא מר, שסיודו לתבסשות הנפשסת שב ןורסןב. בפס חססם לרנדוסא, "תוכנו וענססנו שב 

ןורס נסיא גניסא, "לטרם", רשפים, ן–ל:טו–מח, תרי"ט–תר"ע.  .7
כב המולןות מא היספור "לטרם" בקוחות ממהדורת כב כתלסו שב ןורס נסיא גניסא לערסכת דא   .8
מסרוא וסשרןב זמורה, כרך ן, יפרסת פועבסם והקסלוץ המןוחד, תב־ןלסל 1982. מיפרס עמודסם 

ליוגרססם בבן צסוא שם המקור מפנסם כובם במהדורה זו.
עדס צמח, קריאה תמה בספרות עברית בת המאה העשרים, מויד לסןבסק, סרושבסם 1990, עמ'   .9

.96-95
עזרסןב ןוכמנס, "לןיפקברסת הסמסם", לתוך ןורס נסיא גניסא, כתבים, כרך ג, יפרסת פועבסם,   .10

מרחלסה 1946, עמ' 209.
של  האמנותית  בהתפתחותה  כיוונים  גיבור:  מחפשת  העברית  הסיפורת  רלסנולסץ,  סשעסה   .11

הסיפורת העברית המודרנית, מידה וןגודת היופרסם, רמת גא 1967, עמ' 61-60.
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'לטרם' הם הקורות העולרסם עב הגסלור לדרך שולו ןב עססרת־מובדתו ולןסרועסם הלןסם 
עבסו לעססרה זו ששל ןבסה"; זהו מיע פרסדה מתוך תחושה שב הקץ הקרל, טועא לרנדוסא, ועם 
השסלה בלסת הןל הכוב "משחסר ומתפורר ]...[ הופך בןליורד".12 גם בפס פרשנותו שב לרוך 
קורצווססב, שסלתו שב ןורסןב — שסש בהלסנה, עב פס קורצווססב, הא כשסלה ןב עובמה הנשס 
שב הןם והא כשסלה ןב עובם הןל, עובם שב עקרונות, ןמונות וצסווססם — הסן שסלה שןסנה 
דומה  גסשה  וצסנסות.13  ססןוש  ןבן  מקום מקבט  ןו  מצסעה תקנה  ספה, שסלה שןסנה  עובה 
מצסג מסרוא, הטועא כס "'לטרם' עומד לחבקו הרןשוא )פרקסם 1–4( ליסמא התנערות כוזלת 
הגדובה  העסר  מא  הפעם  חיר המשמעות —  הקסום  ןסמת  מפנס  הגסלור  מדומה שב  ולרסחה 
)קסול( ןב עססרת המובדת", ןך ןשבססת הלרסחה מתנפצת למהרה "ובמעשה כמעט שןסנה 
קססמת מבכתחסבה".14 לובט למסוחד להקשר זה דסונו שב מסרוא להקלבה שלסא "לטרם" בלסא 
הןודסיסןה: ןורסןב הון מעסא ןודסיסןוי מודרנס, ולןמצעות הןנבוגסה בןפוי ההומרס מצסג 
גניסא ןת יספור נסיסוא שסלתו ןב לסת הורסו וןב עססרת מובדתו לתור "הןודסיסןה הןפשרסת 

לזמנו ולתנןס החססם שב לחורס סשרןב לןותה עת".15 
זו מתלבט הסיוד המשותס בגסשותסהם שב פרשנס "לטרם". הדסונסם  ליקסרה קצרה 
השונסם לתמת השסלה ןמנם נלדבסם זה מזה למסדת המורכלות שהם מססחיסם בןקט השסלה, 
עב התמןטסקה שב  כובב  וחשלוא  דסא  למיגרת  בה  מקנסם  ולמשמעות שהם  למרכזסּות  וכא 
לטקיט  המיורתס  השסלה  מודב  שב  קסומו  עב  ההצלעה  הא  בהם  משותפות  ןך  היספור, 
כסשבוא השסלה,  והא שסמת הדגש עב  היספור  ועב חשסלותו למערך המשמעות הכובב שב 
הנתפית כנסיסוא כושב )וןובס ןס ןשבססתס( בפתרוא לעסה שבן נסתא בתקנה. ןב מוב עמדה 
פרשנסת מקולבת זו טוענת עדה צמח כס "שסלתו שב ןורסןב ןב 'לסת המובדת' ןסנה שסלה 
דווקן  מכוונת  ןסנה  השסלה  'יוצסובוגסת'";16  שסלה  וןסנה  משפחתסת  שסלה  וןסנה  סהודסת 

חססם לרנדוסא, משורר השקיעה: א.נ. גנסין ומסכת יצירתו, הוצןת רןולא מי, סרושבסם 1964, עמ'   .12
.206 ,192

לרוך קורצווססב, בין חזון לבין האבסורדי: פרקים לדרך ספרותנו במאה העשרים, שוקא, סרושבסם   .13
ותב־ןלסל 1973, עמ' 341-339, 355-350. 

דא מסרוא, "'לטרם' — נסתוק־מגע ולסצות־טסט צהולות מןפיססם", כיוון אורות: תחנות בסיפורת   .14
העברית המודרנית, שוקא, סרושבסם ותב־ןלסל 1979, עמ' 173-172 ]נדפי גם לתוך מסרוא, חחים 

באפו של הנצח, בעסב הערה 4, עמ' 226-185[.
גנסין: מחקרים  ניסן  אורי  )עורכסם(,  בןור  ודא  הנ"ב  לתוך  הנצח",  לןפו שב  "חחסם  מסרוא,  דא   .15
ותעודות, מויד לסןבסק, סרושבסם 1986, עמ' 302 ]נדפי גם לתוך מסרוא, חחים באפו של הנצח, 

בעסב הערה 4, עמ' 501-373[.
עדה צמח, באמצע: קריאה בשני סיפורים של אורי ניסן גנסין, מןגני, סרושבסם 2000, עמ' 100.   .16
גסלור תבוש.  גם בתפסיה המקולבת הרוןה לןורסןב  רןוס בהעסר שצמח מתנגדת  זה  להקשר 
זו ומצסעה לעקלותסו  למהבך פובמויס מרתק הסן פורׂשת נסתוח לסקורתס מדוקדק שב תפסיה 
נסיוח מחודש וחדשנס משבה תוך שסמוש למושג הרסזום שב דבז וגוןטרס כדסמוס חבופס בצורך 
ןפסוא "המצל הלסנססמס שלסיוד הווססתו שב ןורסןב" )שם, עמ' 145-140(. כפס שסתלרר להמשך 
הדסוא, הלעססתסות שב מהבך כזה, במרות רעננותו, נעוצה לשסמוש למושג הרסזום כמטןפורה 
פיסכובוגסת חבופסת — גם ןם מדוסקת סותר, בשסטתה שב צמח — במטןפורת התבסשות, וכך, 
גם הרסזומטסּות, כמו התבסשות בפנסה, נתפית במעשה כלעסה פנסמסת שב היולססקט, ןורסןב. 
ומלחסנה  כןא,  ממומש  ןסנו  הרסזום  מושג  שב  הרדסקבס  הפוטנצסןב  תסןורטסת,  מלחסנה  בכא, 



60   ןבס המסשורסם שב ןורס נסיא גניסא

ןב העובם הסהודס־משפחתס, הסן מילסרה, והחזרה ןב לסת הןל הסן רק ןסרוע ןחד לידרה 
שב פגסשות ולוודןס ןסנה רגע שסן ליספור. עלור ןורסןב, הפגסשה עם ןלן, "שהנפש בן 
סצןה ןבסה, ןסנה שונה ןפון לעצם מהותה מא הפגסשה למרקה לגסנת הסרק ומא הפגסשה 
ל'בסצנסם' החלסלסם להומב".17 דלרסה ןבו שב צמח מלבסטסם הסטל ןת מוגלבותו הפרשנסת 
שב המודב היוצסובוגס שב השסלה ליספור זה וןת חויר ההתןמה לסנו בלסא ההתרחשוסות 
ליספור עצמו — מוגלבות וחויר התןמה שפרשנסם מוקדמסם סותר התססחיו ןבסהם למרומז 
לחשסלותו,  בהמעסט  פס שהסן מלקשת  עב  ןס  זןת,  עם  בחבוטסא.  מהם  התעבמו  ןו  לבלד 
גם מעמדתה שב צמח נסתא בהיסק כס "לטרם" נענה, גם ןם לןופא חבקס ןו מוחבש, במודב 
השסלה ןב לסת ןלן. מכב זה עובה כס מצד ןחד — וכןא ןנס נוטה בקלב ןת עמדתם הכבבסת 
שב מרלסת פרשנסו המוקדמסם שב היספור — "לטרם" מצססת מלחסנת מלנהו ועבסבתו במודב 
השסלה הסהודס היוצסובוגס החובש עב המחצסת הרןשונה שב הטקיט, ןו, בכב הפחות, סוצר 
מרןסת עסא שב צסות במודב כזה; וןסבו מצד שנס — כפס שןפשר בבמוד מדלרסה שב צמח — 
מודב זה מופר, מרוקא ונחשס לןס־הרבוונטסות שבו. השןבה שסש בשןוב הסן ןפון כסצד 
מודב השסלה מופר ובטולת מה, ןו, למסבסם ןחרות, ןסזו תנועה מחבספה ליספור ןת תנועת 

השסלה ןב לסת הןל.
תנועה שב שוטטות חירת תכבסת מחבספה ןת תנועת השסלה. במרלה ההפתעה, בןחר 
שהגסע בלסת הורסו לשעת בסבה מןוחרת, ןורסןב שוהה לחלרת ןלסו וןמו שעות יפורות 
סמסם  שמונה  למשך  ממנו  ונעדר  הלסת  מא  סוצן  קום,  משכסם  הון  ללוקר  ובמחרת  לבלד, 
רצופסם. הסעדרות זו, חשול בהדגסש, ןסנה מוצגת כתגולה עב כסשבוא השסלה ןבן כתוצןה 

שב ניסלות מקרסות )"ָנפֹוב נפב הדלר"( ושב דחס שוטטות בן מוילר: 

לןותו לוקר, שבמחרת חזסרתו הרןשונה הלסתה, ִהשכסם ןורסןב וסצן. לתחסבה שוטט 
קצת לןותה כסכר רחלה ופתוחה, שמןחורס הלסת והחצר ]...[ ןלב לצהרססם נמצן כלר 
משוטט סחסדס לילסלות ההרסם התבובסם והסרוקסם, שןצב לסת־החובסם הרחוק, ולנטות 
הסום, כשןמר בשול, בןחרונה, הלסתה, הלרסקה בו פתןום כבפס חמה מןדסמה חבקת 
סורד  ושול  ומטפי שול  נפתבות  והסה מדבג  סורד,  והון התחסב   ]...[ נחב שוקט  ןותו 

לקפסצה, ונסגש ןב שפת־הנחב התבובה. )עמ' 265-264(

טסוב הלוקר התמסם לחצר הלסת מתגבגב ןפון בתנועת שוטטות שב ממש: לצהרססם ןורסןב 
כלר משוטט להרסם, ולערל, דווקן כשהון עומד בשול, חבקת הנחב הקרולה צדה ןת עסנו 
והון מתפתה בהמשסך לשסטוטסו. עב שפת הנחב הון פוגש למכרו הוותסק קֹורֵנס ןסווןנולסץ 
ומחבסט — גם הפעם מתוך גחמה, מתוך ןסזה "חשק נוגה ודומם" — בצןת ליסרה ןב הכפר 
ֶיְמִצס בלקר ןת לנו שב קורנס, ןנטסּפ, שללסתו הון עתסד בלבות שמונה סמסם תמסמסם. תנועת 
הורסו,  בלסת  הגסעו  עם  מסד  המתפרצת  ןורסןב,  שב  התכבסת  וחירת  הגחמנסת  השוטטות 
בכןורה מחוז חפצו וסעדו, מןסרה ןת המיע כובו כמיע שסלה מוזר במדס ובמעשה מרוקנת 

פרשנסת, קרסןתה שב צמח ליספור ןסנה מצבסחה בחמוק מא המכשבות הןופססנסות בפרשנוסות 
הפיסכובוגסיטסות הטספויסות.

שם, עמ' 101.  .17
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ןותו מתוכא. למקום בהצטססר כנקודת השסן שןבסה הולסבה הדסנמסקה שב היספור, ןפסזודת 
החזרה הלסתה, המתוןרת לפרק הרלסעס, ושסטוטסו שב ןורסןב לסום המחרת, המוצגסם לפרק 

החמסשס, יובבסם ןת הדרך בהלנה חדשה שב הדסנמסקה הזןת עצמה. 
תמת השסלה שב הלא התבוש נחשפת כןא כמעטפת מןרגנת ותו בן, ומתחתסה מתגבה 
תנועה מיוג ןחר בגמרס. מסרוא ממחסש הסטל ןת ןופסה שב תנועה זו לטענתו כס "ןורסןב 
ןסננו נודד, שמגמת פנסו בעלר דלר־מה. הון נודד־בורח, שןמנותו העסקרסת הסן הןמנות 
שב נסתוק המגע",18 וצמח מויספה דלרסם דומסם: "שסלתו, סותר משהסן הבסכה ןב, הרס הסן 
לסיודה סצסןה מא; מעשה חסיוב הסן, כבשונו שב הכתול: 'ןסא זו הבסכה ושןספה ןב ןסזו 
מטרה, ןבן נדסדה ]...[ נדסדה תעסה'".19 התנועה ליספור מתגבה ןפון כתנועת סצסןה, תנועה 
בשם תנועה, תנועה בשם חסיוב הטרסטורסה הנוכחסת )הגסןוגרפסת, המשפחתסת, החלרתסת( — 
הדה־טרסטורסןבסזצסה  רגע  וגוןטרס.  דבז  למונחסהם שב  דה־טרסטורסןבסזצסה,  בשם  תנועה 
שב ןורסןב, רגע הסצסןה־שבןחר־השסלה, הסצסןה־שלמקום־השסלה, הון רגע חשול למסוחד 
לקרסןה שןנס מלקש בהצסע כןא, בן משום שהון רגע מןרגא מלחסנת מערך המשמעוסות 
שב היספור ןו מלנהו ןבן בהפך — משום שהון מחובב דה־טרסטורסןבסזצסה לןופנס הןרגוא 
המקולבסם, משום שהון מןפשר ןת המחשלה עב יספור תבסשות טספויס כיספור שב דה־
טרסטורסןבסזצסה ולכך הון פותח פתח בקרסןה ןחרת, השונה לתכבסת מא הקרסןות הנפוצות 
בכנות  ןלקש  וגוןטרס  דבז  שלעקלות  קרסןה   — בו  הדומסם  ןחרסם  וליספורסם  זה  ליספור 

"קרסןה מסנורסת". 
שסמוש  שב  ופורה  לובטת  מגמה  העלרסת  היפרות  לחקר  נסכרת  הןחרונות  לשנסם 
לדסוא  ובססשם  בהתןסם  לנסיסונות  לעסקר  מדולר  וגוןטרס.  דבז  שב  לעלודתם  וגולר  הובך 
להסלטסם ההסיטורססם והפובסטססם השונסם שב היפרות העלרסת ןת מושגס היפרות המסנורסת 
והדה־טרסטורסןבסזצסה כפס שהם מוצגסם ליפרם שב דבז וגוןטרס קפקא — לקראת ספרות 
מינורית.20 לפרק השבסשס שב יפר זה, הנושן ןת הכותרת "מהס יפרות מסנורסת?", מילסרסם 
שב  הדה־טרסטורסןבסזצסה  הם  מסנורסת  יפרות  שב  המןפססנסם  "שבושת  כס  וגוןטרס  דבז 
השפה; החסלור שב הןסנדסווסדוןבס בִמָסדס־פובסטס; והמערך הקובקטסלס שב ההלעה".21 נקב 
בהלסא ןת כוח המשסכה הפרשנס שב מושגסם ןבו, ולפרט שב מושג הדה־טרסטורסןבסזצסה 
שב השפה, הא עב רקע ההקשרסם התסןורטססם שב הפויט־קובונסןבסזם ולסקורת הבןומסות, 
היפרות  שב  ההסיטורסה  רקע  עב  והא  לסשרןב,  הלסקורתס  לשסח  ןחסזה  בהם  וקנו  שהבכו 
העלרסת החדשה: התמורות הרות הגורב שחבו למעמדה שב העלרסת כשפת דסלור וכשפת 
יפרות מןז יוס המןה התשע עשרה; זסקתה המורכלת שב היפרות העלרסת בןסדסןובוגסה 
זסקתה  ברה־טרסטורסןבסזצסה;  שןספה  הסן  לסותר  הסיודסת  ששןספתה  ההגמונסת,  הצסונסת 

 ;191 עמ'   ,14 הערה  בעסב  מןפיססם",  צהולות  ולסצות־טסט  נסתוק־מגע   — "'לטרם'  מסרוא,   .18
ההדגשה שבס. 

צמח, באמצע, בעסב הערה 16, עמ' 102. המולןה לדלרסה שב צמח בקוחה מתוך מןמרו שב   .19
נחמא מססזסב, "ן.נ. גניסא", לתוך סויס חססם לרנר )עורך(, הצדה: קובץ זכרון לא.נ. גנסין, ןחדות, 

סרושבסם תרע"ד, עמ' 116.
דבז וגוןטרס, קפקא — לקראת ספרות מינורית, בעסב הערה 1.   .20

שם, עמ' 49.  .21
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הןומה  דמסּוא  לתהבסכס  מעורלותה  הבןומסת,  בטרסטורסה  עצמה  זו  יפרות  שב  המשתנה 
ומעמדה כיפרות בןומסת; וסחיסה עם שפות ןחרות וטרסטורסות ןחרות. עב רקע זה, כןמור, 
דומה כס מושגסם ןבו הובכסם ומשתרשסם לשסח היפרות העלרסת ומחקרסם עכשווססם רלסם 
פונסם ןב המיגרת המושגסת שב היפרות המסנורסת, כפס שהוצגה בעסב, כדס בתת דסא וחשלוא 

עב הסחיסם המורכלסם שלסא שפה, טרסטורסה ובןום ליפרות העלרסת.22
ןס עב פס שרלסם מהם מרתקסם ופורססם לסותר, מחקרסם ןבו, כמכבוב, עבובסם בסצור 
רושם מצומצם מעט לדלר הגותם שב דבז וגוןטרס, ולמקרסם מיוסמסם ןס בהלסן בהלנה שב 
עלודתם לחקר היפרות למונחסם הקרולסם — בעתסם קרולסם מדס — בתסןורסות יפרותסות 
מתחום לסקורת הבןומסות והפויט־קובונסןבסזם, כגוא ןבה שב לנדסקט ןנדריוא, דסווסד בוסד 
ןו פרדרסק ג'ססמיוא, לעלודתו עב הןבגורסה הבןומסת. כך, הןופא שלו ןסמץ חקר היפרות 
העלרסת ןת מושגסהם שב דבז וגוןטרס ןמנם שסרת הסטל ןת הרגסשות הפובסטסת החדשה 
שצמחה לו לעשורסם הןחרונסם, והון ןס הובסד, כןמור, דסונסם פרשנססם והסיטורסוגרפססם 
רלס־ערך, ןך לה לעת דומה כס הון הלסן בטשטוש היסנגוברסות והרדסקבסות המןפססנות ןת 
המחשלה שב דבז וגוןטרס.23 הקרסןה המוצגת כןא מלקשת בפסכך בהמשסך ןת המהבכסם 

נסתא ברןות לעלודתו המקספה והמתמשכת שב חנא חלר:  זו  דוגמן מרכזסת ומולהקת במגמה   .22
והדה־ המסנורסת  היפרות  למושגס  חלר  וןחרסם משתמש  בוסד  דסווסד  שב  התסןורטס  לתסווכם 
טרסטורסןבסזצסה כחבק מגסשה עקסלה המלקשת בחשוס ןת התלסעה המןז'ורסת לשדה היפרות 
העלרסת בססצוג יולססקט בןומס ןונסלריבסיטס ומעמסדה מובה ןת היפרות הפרטסקוברסיטסת 
והמסנורסת שב יופרסם דוגמת שמעוא לבי, ןנטוא שמןי וןמסב חלסלס, ורןו ידרת מןמרסו שב חלר 
שכוניו ליפרו הסיפור והלאום: קריאות ביקורתיות בקאנון הסיפורת העברית, ריבסנג, תב־ןלסל 
2007. עב סצסרתו שב שמןי לזסקה במושגס היפרות המסנורסת והדה־טרסטורסןבסזצסה שב השפה 
רןו גם מסכןב גבוזמא, "בזרוק פחסת משקה ןב תוך 'הלרכה' שב לסןבסק: ןסנטרטקיטוןבסות 
וזהות פויט־קובונסןבסת ל'ערליקות' שב ןנטוא שמןי", מחקרי ירושלים בספרות עברית, סט, 
 Gil Z. Hochberg, In Spite of Partition: Jews, Arabs, and the Limits ;347-327 'תשי"ג, עמ
 of Separatist Imagination, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2007, pp.
 73-93; Laurence J. Silberstein, “Becoming Israeli/Israeli Becomings”, in Ian Buchanan
 and Adrian Parr (eds.), Deleuze and the Contemporary World, Edinburgh University
שב  ליפרם  המשתמשות  בקרסןות  נויפות  דוגמןות   .Press, Edinburgh 2006, pp. 146-160
דבז וגוןטרס עב קפקן להקשרסם יפרותססם דומסם רןו במשב שס גסנזלורג, "יפרות, טרסטורסה, 
62-39; סולב עלרס,  תיאוריה וביקורת, 30, 2007, עמ'  לסקורת: לרנר והז'ןנר הןרץ־סשרןבס", 
"מובדת עסרןקסת לעלרסת: בןומסות, ןתנסות ומרחל לרומא והוא אחר בשמעוא לבי", תיאוריה 
הסבסדס: קרסןה  הססצור  יוקר־שווגר, "התפרקות מכונת  80-57; חנה  35, 2009, עמ'  וביקורת, 
ןנטס־ןדספבסת לסצסרת סורם קנסוק", אות, 1, 2010, עמ' 99-65. מסרוא משתמש למושגסם ןבו 
הצד האפל בצחוקו של  לדרך דומה לדסונו למערכת יפרותסת מקלסבה, יפרות ססדסש, ליפרו 
תב־ןלסל  עולד,  עם  ולספרותה,  ליידיש  ביחס  הרצינות  של  חשיבותה  על  מסות  עליכם:  שלום 
היפרות  לחקר  המסנורסת  היפרות  שב  המודב  למגלבות  תסןורטס  בדסוא   .113-77 עמ'   ,2004
 Chana Kronfeld, On the Margins of Modernism: Decentering העלרסת והיפרות הססדסת רןו
 Literary Dynamics, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1996, pp.
 1-17; Michael Gluzman, The Politics of Canonicity: Lines of Resistance in Modernist

Hebrew Poetry, Stanford University Press, Stanford 2003, pp. 97-99
להקשר זה רןוס בהעסר כס גם עלודות תסןורטסות מקורסות לשדה המחשלה הדבזסןנסת שנכתלו   .23
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הןבו ובלחוא כסצד נסתא בקרון ןת סצסרותסו שב גניסא כיפרות מסנורסת, ןך גם בהעמסק ןת 
הדסוא התסןורטס ובהרחסל ןת השסמוש לרשת המושגסת הנפרׂשת לןרלעת יפרסהם המשותפסם 
שב דבז וגוןטרס ולכמה ממןמרסו העצמןססם שב דבז, ולעסקר לןותם החבקסם להגותו שלהם 
בהיתססע  מלקשת  הסן  ןחרות,  למסבסם  גוןטרס.  עם  המשותפת  במחשלה  סותר  קרול  הון 
וגוןטרס,  דבז  שמצסעסם  והמושגס  המחשלתס  העושר  מתוך  תסןורטססם  מושגסם  שב  לשורה 
"גמגום", בהפעסבם מחדש לתוך ההקשרסם ההסיטורססם,  ןו  "נוודות"  במשב מושגסם כמו 
הפובסטססם והיפרותססם שב סצסרתו שב גניסא, ובלחוא כסצד מושגסם ןבו פועבסם — וכסצד 
הם עצמם משתנסם — למפגש עם יספורסו שב גניסא, ןלב סותר מכך הסן מלקשת בתת לסטוס 

בתפסיה הןונטובוגסת שב דבז וגוןטרס ובמעמד הססחודס שמחשלתם מקנה ביפרות. 
ש"מסעוט  ככזו  המסנורסת  היפרות  הגדרת  שעצם  לצדק,  טוענת,  קרונפבד  חנה 
עושה לשפה המןז'ורסת"24 מגלסבה ןת ןפשרות החבת המושג עב מקרסם רלסם שב כתסלה 
שנכתלה  העלרסת  היפרות  ולכבבם  מןז'ורסות,  שןסנא  לשפות  מודרנסיטסת  יפרותסת 
לןסרופה לרןשסת המןה העשרסם. ובכא, כדס בןפשר דסא וחשלוא תסןורטס חבופס עב ןותם 
שב  כותרת־המשנה  כבשוא  מצסעה,  קרונפבד  המודרנסזם,  לשובס  המתקססמסם  מודרנסזמסם 
להמשך  עצמם,  וגוןטרס  דבז  במעשה,  וגוןטרס".25  בדבז  "מעלר  בהתקדם  ביפרּה,  המלון 
למןפססא  המגובמת  במגלבה  מעלר  ןב  בהתקדם  מצסעסם  המסנורסת,  היפרות  עב  הפרק 
הרןשוא — דה־טרסטורסןבסזצסה שב השפה המןז'ורסת — ובקחת "עוד סותר רחוק ןת התנועה 
שב הדה־טרסטורסןבסזצסה שללסטוס".26 לשפה, לכב שפה, כך הם מילסרסם, מעורלת תמסד־
כלר תנועה שב דה־טרסטורסןבסזצסה משום שהדסלור מנתק ןת הפה, ןת השסנססם וןת הבשוא 
טרסטורסןבסּות משבה —  סש  ןלב בשפה  הןכסבה.  הפרסמסטסלסת שבהם,  מהטרסטורסןבסּות 
הפסזסת  הדה־טרסטורסןבסזצסה  עב  וכפסצוס   — מולנת  בהסות  סכובת  כבבסם,  פנסמס,  הסגסוא 
יופרסם  וןם למולא המושןב.  הסן מצסעה רה־טרסטורסןבסזצסה למולא, ןם למולא המסבובס 
ויופרות גדובסם, טוענסם דבז וגוןטרס, סלקשו בבכת צעד נויס ובהצסע דה־טרסטורסןבסזצסה 

לעלרסת לשנסם הןחרונות וענססנא זסקתה שב מחשלה זו ביפרות, כדוגמת עלודותסהם המרשסמות 
שב ןהד זהלס ושב ןססב דותא, ןסנא דנות לסצסרות מא היפרות העלרסת ןבן לסצסרות שב קפקן, 
וספרות,  פילוסופיה  בין  דלז  ז'יל  לוגי:  רומן  זהלס,  ןהד  ורןו  וןחרסם,  פרק  ז'ורז'  מבווסב,  הרמא 
 ,1 מפתח: כתב־עת לקסיקלי למחשבה פוליטית,  "מסנורסות",  2005; הנ"ב,  ריבסנג, תב־ןלסל 
2010, עמ' 103-91; ןססב דותא, "מס ןתה גרגור ימין?", אות, 1, 2010, עמ' 131-123. חרסגסם 
לובטסם הם שנס הניפחסם ליפרו שב חססם דעוןב בויקס, הקדמה לפילוסופיה של פני השטח: 
שמונה סוגיות בפילוסופיה של פריז, ריבסנג, תב־ןלסל 2007, עמ' 209-159, המצסגסם קרסןות 
ליפר שופטסם ולשסרתו שב ןורס צלס גרסנלרג להשרןת המחשלה הפסבויופסת שבויקס מכנה 

"הפסבויופסה שב פרסז", וכוונתו, לעסקר, בדבז, בפוקו ובדרסדה.
דבז וגוןטרס, קפקא – לקראת ספרות מינורית, בעסב הערה 1, עמ' 46.  .24

קרונפבד, On the Margins of Modernism, בעסב הערה 22, עמ' 1–17. לסקורת דומה עב הגדרה   .25
לנסיוחו  מתגבה,  לעלרסת  בכתול  התעקשותו  שלשב  פוגב,  דוד  שב  להקשר  גבוזמא  מעבה  זו 
ורןו  מסנורסת",  "יפרות  המושג  לןמצעות  בהסקרן"  מכדס  מדס  כ"מסנורס  גבוזמא,  שב  החרסס 

גבוזמא, The Politics of Canonicity, בעסב הערה 22, עמ' 98.
דבז וגוןטרס, קפקא — לקראת ספרות מינורית, בעסב הערה 1, עמ' 50.  .26
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שב המולא; ומהבך כזה, המכונה לפס דבז וגוןטרס גם "שסמוש מסנורס" לשפה,27 ןסנו מוגלב 
להכרח רק בכתסלה לשפה מןז'ורסת.

ןלב דבז וגוןטרס "בוקחסם עוד סותר רחוק ןת התנועה שב הדה־טרסטורסןבסזצסה" בן 
רק להקשר הבשונס ןבן גם לרמה ןונטובוגסת כבבסת סותר. כפס שטועא פוב פןטוא, העובם 
שהם מתןרסם הון עובם שלו הנטססה השבטת הסן נטססה בדה־טרסטורסןבסזצסה.28 דבז עצמו 

כותל:

שדה חלרתס — חלרה — ןסנו יותר ןת עצמו, ןלב הדלר הרןשונס הון הלרסחה שבו, 
הון לורח קודם מכב מקום, קווי הבריחה הנם הדבר הראשוני ]...[ קווס הלרסחה זהסם 
פחות ןו סותר בתנועות הדה־טרסטורסןבסזצסה: בן נולעת מהם שום חזרה בטלע, ןבו 

הם קצוות שב דה־טרסטורסןבסזצסה להיתנפוסות שב התשוקה.29

בפס עמדה זו, השדה החלרתס, וכמוהו הטקיט היפרותס, מצוססם תמסד־כלר וקודם־כוב למצל 
ןונטובוגסת,  סש מעמד רןשונס, קדסמות  ובדה־טרסטורסןבסזצסה  בקווס המסבוט  שב לרסחה. 
עב פנס הרה־טרסטורסןבסזצסות במסנסהא, כבומר עב פנס הזהוסות היולססקטסלסות והתצורות 
סחיס  עב  כתגולה  רק  ןפון  מולנת  ןסנה  הדה־טרסטורסןבסזצסה  המקולעות.  החלרתסות 
דבז  שב  העקרונסת  הנסטשןנסות  לסטוס  בסדס  לןה  כןא  מרןש.  הנתונסם  הטרסטורסןבסּות 
"דה־ "הסעשוסות",  מסבוט",  "קווס  במשב   — מססצרסם  שהם  השונסם  המושגסם  וגוןטרס: 
ומולנסם  ןפסרמטסלסת  עמדה  מתוך  מוגדרסם   — מושן"  חירת  "תשוקה  טרסטורסןבסזצסה", 
ככוחות ןקטסלססם ובן ככוחות רסןקטסלססם, כוחות שב חסול וסצסרה ובן שב שבסבה. כך סש 
בהלסא ןת הצהרתו המענססנת שב מססקב הןרדט, בפסה יפרו המוקדם שב דבז עב נסטשה הון 
במעשה המלון ההובם לסותר במחשלת דבז וגוןטרס, וןת טענתו כס ןחד המושגסם החשולסם 
כבומר   — זה  ןפסרמטסלס  דגש  להמשך,  שנרןה  כפס  "ןפסרמצסה".30  המושג  הון  זה  ליפר 
הדגש עב החסולסות שב המומנטסם המסנורססם — סתגבה כעסקרוא מרכזס ל"קרסןה המסנורסת" 
לסצסרתו שב גניסא. תפסיה ןונטובוגסת זו מוצגת למןמרו שב ןססב דותא עב ההסעשות ןצב 

קפקן:

לתהבסכס  נמצן  הגבקיסות,  בצלסרס  ועד  הןבמנטרססם  מהחבקסקסם  כובו,  הסקום  כב 
הסעשות לבתס פויקסם. שסנוס, יסמלסוזה, התמרה, ןיסמסבצסה — ןבה הם מנת חבקם 
שב כב הסשסם לעובמנו ]...[ דווקן ההזדהות התקנסת, עב הקודסם המוירססם המתבווסם 
שחגות  הווסרטוןבסות  ההסעשוסות  לפנס  מעצור,  מכשוב,  שב  כיוג  נתפית  ןבסה, 

שם, עמ' 62.   .27
 Paul Patton, Deleuze and the Political, Routledge, London and New York 2000, p. 9  .28

 ;166 עמ'   ,2003  ,22 וביקורת,  תיאוריה  ןזובןס,  ןרסןבה  תרגום  והנןה",  "תשוקה  דבז,  ז'סב   .29
ההדגשה שבס. לדלרסו ןבו מדגסש דבז ןת ההלדב לסא השקפתו־שבו בלסא השסח המרקיסיטס 

המתמקד לנסתוח היתסרות החלרתסות ולןופא שלו השדה החלרתס "יותר ןת עצמו".
 Michael Hardt, “Foreword”, in Gilles Deleuze, Nietzsche and Philosophy, Columbia  .30

University Press, New York 2006, p. ix
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ילסלה ומזסנות ןותה. ןונטובוגסה ממסא זה תופית ןת העובם כזסרה שב ןסרועסם ושב 
כסין,  כבל,  ןדם,  קלועות —  זהוסות  ולה  ןסניוס,  עד  הרס,  לבס  הסעשוסות המשתנה 
לצורה  שפועבת  בשונסת  פסקצסה  שב  יוג  לסותר,  נזסב  דלר  הא   — השחרור  מבחמת 

טנטטסלסת לבלד.31

להקשר הדסוא הנוכחס חשול בהדגסש ןת תפקסד היפרות למיגרת הןונטובוגסה הזןת. "הלדסוא 
הון המעלדה שב הפוטנצסןב הןנושס בעתסד בלון", כותל דותא,32 וזהו נסיוח תמצסתס וקובע 
שב תפקסד היפרות המסנורסת בפס דבז וגוןטרס: בתת לסטוס בפוטנצסןב הןנושס בעתסד בלון, 
וגוןטרס,  דבז  שב  הןונטובוגסה  פס  עב  ופובסטס.  קובקטסלס  מסנורס,  פוטנצסןב  תמסד  שהון 
מומנט  ןסננה   — ובהסעשוסות  המסבוט  בקווס  בדה־טרסטורסןבסזצסה,  לדומה   — המסנורסות 
ִמדרגה שנססה לבלד, מומנט מתנגד ותגולתס, כפס שנסתא בהתרשם בעתסם מססשומסה ללסקורת 
ןו  התנגדות  ירלנות,  שב  למונחסם  רק  בהלסא  ןסא  המסנורסת  היפרות  ןת  ובכא,  היפרות, 
חתרנות ןב מוב ולתגולה עב הנורמות המןז'ורסות. מסנורסות הסן סותר מחתרנות, הרלה סותר: 
ןסנה  פובסטסת  לסקורת  וסצסרתסת,  סצרנסת  ןפסרמטסלסת,  פונקצסה  הסן  שהמסנורסות  מכסווא 
סכובה בהיתפק לעמדה לסקורתסת שבסבסת, לנסתוח הןסדסןובוגסה שב המערכות המןז'ורסות 

ןו לפסרוקא; עבסה בהכסר לקדסמותו הןונטובוגסת שב המסנורס.33 
ליפרות  הקרסןה  לןופק  ןפון  נסצלת  המסנורס  הפוטנצסןב  שב  לקדסמותו  ההכרה 
רק  בן  בהלסא  סש  המןמר  לרןש  המופסע  הןפסגרס  ןת  במעשה,  וגוןטרס.  דבז  לעקלות 
לזסקה בסצסרות היפרות עצמא ןבן גם לזסקה ןב הקרסןה היפרותסת להא. בדעת בסצור ןת 
ההסעשות־מסנורס: החבום ההפוך הזה סולא כןא בן רק כחבומה שב היפרות ןבן גם כתמצסת 
תפסית היפרות שב דבז וגוןטרס. המשסמה שב הקרסןה הסן ןפון בוותר עב זכות המסבה 
הןחרונה, בהפנות עורס בפסתוס המןז'ורס ובןתר ןת הרגעסם המסנורססם — ןת ההשתוקקות 
והסצסרתסות, ןת ההסעשוסות והגמגומסם, ןת הָןפקטסם והרסלוססם הרוחשסם עב פנס הטקיט. 

המשסמה שב הקרסןה הסן בחבום ןת החבום ההפוך: בהסעשֹות־מסנורסת לעצמה.

נוודּות

למסדה רלה, "לטרם" עצמו הון יספור הטומא לחולו מעסא הצעה — ןמנם מסנורסת 
סותר  עוד  "בקחת   — רןשוא  למלט  ברןות  משנסתא  סותר  נרחל  תוקס  לעבת  ןך  ורדסקבסת 
רחוק ןת התנועה שב הדה־טרסטורסןבסזצסה" להקשרסם היפרותססם, החלרתססם והפובסטססם 
הורסו מוחבפת לחבקו השנס  נכתל. כפס שרןסנו, שסלתו שב הלא התבוש בלסת  שלהם הון 
ולרסחה, תנועת  סצסןה  נסתוק מגע,  שב היספור לתנועה מיוג ןחר בחבוטסא — תנועה שב 
"תנועה  זו  מעסא  תנועה  וגוןטרס  דבז  מכנסם  מישורים  אלף  ליפרם  דה־טרסטורסןבסזצסה. 

דותא, "מס ןתה גרגור ימין?", בעסב הערה 23, עמ' 128-127.   .31
שם, עמ' 128.   .32

 Simon O’Sullivan, Art Encounters Deleuze and Guattari: Thought Beyond  .33
Representation, Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York 2006, pp. 76-78



66   ןבס המסשורסם שב ןורס נסיא גניסא

מחדש  בהתמקם  מלקשת  בתנועה שןסנה  מולהקת  דוגמן  הסן  הנוודּות  לעסנסהם,  נוודסת": 
לתוך טרסטורסה מוגדרת; המיע עצמו הון מה שחשול, ובן נקודת היסום ןו הסעד.34 בכא 
הנוודסם מוגדרסם כ"וקטורסם שב דה־טרסטורסןבסזצסה": "ןם נסתא בכנות ןת הנווד 'זה שעלר 
דה־טרסטורסןבסזצסה' ]the Deterritorialized; le Déterritorialisé[ פןר־ןקיבןני, הרס זה 
לדסוק משום שבן מתרחשת רה־טרסטורסןבסזצסה לאחר מכן, כמו למקרה שב המהגר, ןו עב 

גלס משהו אחר, כמו למקרה שב סושל הקלע".35
בהגדרתו זו עשוי מושג הנוודות לאפשר חשיבה מחודשת על דפוס הנדודים האופייני 
לסיפורת העברית של ראשית המאה העשרים. בדיונו המקיף על סופרי דור ראשית המאה, 
ורב־ מכריע  ביוגרפי  כמאפיין  הנדודים  חיי  את  מירון  מתאר  במועדם",  "בודדים  אותם 
לתכלית,  החותר  מתוכנן  ממסע  כחלק  נדודים  לא  הדור:  בני  לסופרים  המשותף  משמעות 

למטרות ולתחנות מוגדרות מראש, אלא 

נדודסם "פתוחסם", שהתחנות שלהם ןסנא "מחוסלות" עב־פס ןסזו תוכנסת חססם קלועה 
ומוגדרת, ומשך השהססה להא ןס הון כןסבו מקרס במדס. נדודסם כןבה, נדודס "תבסשּות", 
קלעו, כןמור, פרק לובט ונפרד לחססהם שב יופרסם רלסם לנס־הדור ולמקרסם מיוסמסם 

השתבטו כבסב עב חסס היופר וקלעו ןת מהבכם וןת טעמם.36 

כןא  הנדוא  היוג  מא  שהנדודסם  לסוגרפס,  מודב  "מעמסדסם  מסרוא,  ממשסך  גניסא,  שב  חססו 
עססרת  פוצ'פ  לסא  גניסא  נדד  לוגר  כןדם  הקצרסם  לחססו  מָצרסם".  בבן  שבטוא  לו  שובטסם 
סבדותו, ורשה )שלה סשל לשבוש תקופות שונות שב חססו(, קסול )שלה סשל בפחות פעמססם(, 
לעשור  שהתגלש  המרכזס  הדגם  תקוה.37  ופתח  בונדוא  הומב,  קרוצ'ה,  סקטרסנויבל,  וסבנה, 
הןחרוא בחססו הון דגם חוזר ומעגבס שב "סצסןה מלסת ההורסם, שהססה ממושכת פחות ןו 
הסצסרה  לענססא  פוצ'פ".38  שב  המובדת'  'ןבונס  ןב  בזמא־מה  ושסלה  התסגעות  'לנכר',  סותר 
היפרותסת שב גניסא טועא מסרוא כס "הבך־רוח נלרוטס זה לן בסדס לסטוס מושבם ליספורסו 
נָודסם, העוקרסם ממקום במקום  ונעשה במרכסל מכרסע למלנה הנפשס שב גסלורסו, שכובם 
מיסלות בן־לרורות".39 במרות הבך הרוח הפיסכובוגסיטס שב תפסית היפרות העובה ללסרור 
מטענה זו, וןס עב פס שבן נסתא בקלב ןת הקסשור הןוטומטס לסא פרטס הלסוגרפסה שב היופר 
והון  ויוגיטסלס  מענססא  כןא  הנוודות  למונח  השסמוש  עצם  גסלורסו,  שב  הנפש  מלנה  בלסא 
רןשסת  דור  יופרס  שב  בנוודותם  לנוגע  עקרונסת  תסןורטסת־הסיטורסוגרפסת  שןבה  מעבה 

 Gilles Deleuze and Félix Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia,  .34
 trans. Brian Massumi, Continuum, London and New York 2004, pp. 419-421

שם, עמ' 421; ההדגשה למקור.  .35
המאה  בתחילת  העברית  הספרותית  הרפובליקה  של  לדיוקנה  במועדם:  בודדים  מסרוא,  דא   .36

העשרים, עם עולד, תב־ןלסל 1987, עמ' 402.
שם, עמ' 405-402, ורןו גם פסשב בחולר, ראשונים ואחרונים: מסות ומאמרים, מהדורה שנססה   .37
גנסין: מונוגרפיה,  ניסן  אורי  לנשבום,  לנצסוא   ;354-351 עמ'  דלסר, תב־ןלסל תשכ"ו,  מורחלת, 

מפבט, התןגדות היופרסם העלרסם, קרקול 1934, עמ' בן-בד. 
מסרוא, שם, עמ' 403.  .38

שם, עמ' 404.  .39
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נוודות  הנוכחס, השסמוש התמסם למונחס  סצסרותסהם. להקשר התסןורטס  גסלורס  ושב  המןה 
ונדסדה ביסרוגסא כמונחסם נרדפסם המתןרסם ןותה תופעה עצמה מרמז עב כפסבות הדורשת 
הלהרה מושגסת. מצד ןחד ןמנם קססם דמסוא רל לסא תנועת הנדודסם שב יופרס דור רןשסת 
המןה כפס שמסרוא מתןרה — תנועת נדודסם שןסנה מצססתת בתוכנסת קלועה, יסלותסה בן 
לרורות, מהבכה מקרס וןס לבתס צפוס ותחנותסה בן מחוסלות — בלסא תנועת הנוודות כפס 
מסרוא, לןופק שב  גם מדלרסו שב  עובה  וכך  וגוןטרס. מצד שנס,  דבז  שהסן מומשגת ןצב 
שןספה  נסצלת  ןפסבו,  הגחמנס  והבן־צפוס,  הןקרןס  ןופסה  במרות  הזןת,  הנדודסם  תנועת 
ברה־טרסטורסןבסזצסה, גם ןם הסן כושבת, זמנסת ןו ןס לבתס ןפשרסת וגם ןם הנודד מודע 
בןס־ןפשרסותה ומוותר עבסה מרןש. גניסא ןובס "מעובם בן רןה עצמו 'מכה שורש' למקום־

מא־המקומות",40 בפס תסןורו שב מסרוא, ןלב רלסם מנדודסו, כפס שהם מצטססרסם לסא הסתר 
מתסןור זה עצמו, הם נסיסונות ןו לסטוס בשןספות בהתססשל, בהכות שורש — גם ןם רופס 
וערןס — למקום ובשהות לו: כך לשבוש ניסעותסו בוורשה ולניסעתו בבונדוא, שמטרתא הססתה 
הִילות  "מבלד  בחולר,  בדלרס  בןרץ־סשרןב.  לניסעתו  וכך  יפרותסות,  למערכות  בהשתבל 
שהלסןוהו בסדס נדסדה, הסתה הנדסדה מונחת גם לעצם טלעו. הון חספש גם פה וגם שם ןסזה 
דלר, שלטוח הסה מרןש שבן סמצן ןותו. לכב־זןת, לכב פעם שבן מצן, לן בסדס שלר־
עב  ולןכזלה  לססןוש  לדסכןוא,  ןפון  כרוכה  גניסא  שב  הנדודסם  תנועת  ומפח־נפש".41  בל 
רקע כסשבונה בהצסע מזור, הקבה ןו פתרוא, כבומר עב רקע כסשבוא הרה־טרסטורסןבסזצסה. 
תפסיה זו מגובמת הסטל לצסרוס הקובע שטלע כןמור מסרוא: "נדודס תבסשות". כפסבות דומה 
להלנת תנועת הנדודסם עובה גם מפרשנוסותסהם שב מסרוא ושב עדה צמח ביספור "לטרם". 
שנסהם, כןמור, מזהסם לחדות רלה ןת נוודותו שב ןורסןב, ןת הסותו נודד־לורח שתנועתו 
הסן נדסדת־תעססה, תנועה שמהותה נסתוק מגע, סצסןה, ןלב ןצב שנסהם, ליופה שב פרשנות, 
הנטססה בנדודסם מופנמת במערך הנפשס ומוכפפת בןרגוא הפיסכובוגס.42 מכןא עובה הצורך 
להלחנה החשולה שמצסעה חנה נוה לפרק הנושן ןת הכותרת "הנודד ןסנו נווד", שלו הסן 
וקלוע.43  סצסל  לסת  בו  הון מלקש  בסושל הקלע, שהרס  דווקן  סותר  קרול  הנודד  כס  גורית 
היפרות העלרסת שב רןשסת המןה העשרסם הסן יפרות שב נדודסם מא היוג הזה, טוענת נוה 
לדסונה ליספורו שב סויס חססם לרנר "לחורס", שמסד ןחרסו, עב דרך הנסגוד, מוצגת דמותו 

שב הנווד:

מערער  הנווד  הנווד.  דמות  הסן  הזה  והתרלות  היפרות  גסלור  שב  ההופכסת  הדמות 
לעצם קסומו עב רול המויכמות, עב רול הערכסם, עב השקפת העובם ועב עקרונות 
לרודב  כדלרס  קלוע.  חססם  ןורח  הון  המיע  הנווד  לשלסב  הקלע.  סושלס  שב  הקסום 

שם, עמ' 403.  .40
בחולר, ראשונים ואחרונים, בעסב הערה 37, עמ' 353, ורןו גם לנשבום, אורי ניסן גנסין, בעסב   .41

הערה 37, עמ' נד-נז. 
רןו בעסב, עמ' 61-59, וכא מסרוא, "'לטרם' — נסתוק־מגע ולסצות־טסט צהולות מןפיססם", בעסב   .42

הערה 14, עמ' 191; צמח, באמצע, בעסב הערה 16, עמ' 102.
נוסעים ונוסעות: סיפורי מסע בספרות העברית החדשה, משרד הלסטחוא — ההוצןה  חנה נוה,   .43

בןור, תב־ןלסל 2002, עמ' 104.
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]...[ "הנוודות הרס הסן ענססא מוחבט: עדרסם, גלרסם, נשסם וטס  הים התיכון  ליפרו 
נודדסם סחד, ועב פנס מרחקסם ןדסרסם. הם מעלסרסם ןסתם ןת כב הדרוש בהם בחסס 
הסום־סום". הנווד בן "סוצן במיע" — הון חס למיע קלוע, כפס שצססנו דבז וגוןטרס 

ליפרם אלף מישרים.44

ןורסןב  שב  שסלתו  מיע  היוצסובוגססם,  ומןפססנסו  החסצונססם  יסמנסו  פס  ועב  עסא,  במרןסת 
ןפרת בלסתו קרול הרלה סותר במיע נדודסו שב סרמסה פסרמןא גסלור "לחורס" מןשר בחסס 
הנוודות המתוןרות לאלף  ןו בןחת מא הצורות ההסיטורסות שב  הנוודות שמתןר לרודב 
כס  בטעוא  מלקש  ןנס  זןת  ובמרות  ממש,  שב  נוודסם  גסלורסם  ןסא  גניסא  ןצב  מישורים. גם 
זה  לענססא  נוודות.  שב  מתמדת  תנועה  משורטטת  לפרט,  "לטרם"  וליספור  לכבב,  לסצסרתו 

כדןס בהלסן ןת הערתה הלןה שב נוה:

שב  הסיוד  מויכמות  ןת  ומלקרת  משעתקת  המשקפת,  הקןנונסת,  שהיפרות  מכסווא 
לנומןדס  הססשולסת, ההתלוננות שבה  המולא מןבסו שב התרלות  ןת  חססנו, מלבסעה 
הסן התלוננות לןחר. התלוננות זו ןסננה סכובה בהצסע ייצוג־עצמס שב הנווד: מטלעה 
משוקעסם לה כב הדעות הקדומות וכב הסדסעות החסצונסות עב ןודות הנווד )הון פרןס, 
פרסמסטסלס, משוטט, ערמומס, תככא, לרלרס(, ןך בן תסתכא לה סדסעת הנווד כיולססקט 
]...[ דמות כזו שססכת בעובם שקשה בנו ןפסבו בדמססא ןותו בגלל אחרותו הגמורה. 

לפיכך הנומאדי אינו יכול להיות גיבור של ספרות המערב הקאנונית.45

טענה גורפת זו תקפה בסצסרתו שב גניסא לה למסדה שהסן תקפה ביפרות המערל הקןנונסת 
מושג  שמצסע  הפובסטס  הןתגר  ןלב  ססצוג.  שב  לשןבות  עויקסם  ןנו  עוד  כב   — כובה 
הנוודסם כקלוצת מסעוט,  )הנווד כןחר,  ססצוגסם  לפובסטסקה שב  דווקן  כרוך  ןסנו  הנוודות 
נוודות כיולססקטסלסות(; ןתגר זה מצוס לפוטנצסןב הרדסקבס שב הנוודות כתנועה שב דה־
טרסטורסןבסזצסה. המשסמה הפובסטסת שגניסא בוקח עב עצמו ןסננה בהעמסד ססצוג שב נווד 
כס ןם במצון ןת הנווד שלתוך הנודד, בשרטט עב פנס השטח שב הטקיט תנועה שב נוודות, 

שב הסעשות־נווד. 
לאלף מישורים הון פרק ילוך ועמוי הפורׂש, לסא  הנוודות  במושג  המוקדש  הפרק 
הסתר, דסוא נרחל לצורות הסיטורסות שונות שב קסום נוודס. עם זןת חשול בהדגסש כס במרות 
הקונקרטסּות גדושת הפרטסם, ובמרות ןופסו ההסיטורס־ןנתרופובוגס שב הדסוא, מושג הנוודות 
שב דבז וגוןטרס ןסנו חב להכרח עב נוודסם קונקרטססם, עב מס שחס ןורח חססם נוודס שב 
ממש; במעשה, הנווד מתפקד לדסוא זה כמעסא מודב קוניפטוןבס ןו וסרטוןבס.46 בכא, להקשר 
היפרותס, מושג הנוודות עשוס בשמש כמושג חבופס בתסןור כמה מהתופעות המֻיווגות לרגסב 
לקטגורססת התבסשות )שמיע הנדודסם הןופססנס בצעסרס הדור לחלרה הסהודסת למזרח ןסרופה 
לתקופת מפנה המןות הון ןחת מנגזרותסה(. לדומה בהלדב שלסא הנווד בלסא המהגר וסושל 

שם, עמ' 105-104.  .44
שם, עמ' 107; ההדגשות שבס.  .45

רןו פןטוא, Deleuze and the Political, בעסב הערה 28, עמ' 117–118.  .46
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אלף מישורים,47 ההלדב המכרסע לסא הנווד  הקלע, כפס שהון מנויח למולןה בעסב מתוך 
בתבוש נעוץ לסחים בטרסטורסה: הנווד הון וקטור שב דה־טרסטורסןבסזצסה, וןסבו התבוש, 
הון, מצד  הון תוצןה שב כסשבוא הרה־טרסטורסןבסזצסה, שהרס מקור תבסשותו  להגדרתו, 
ןחד, ןס־הןפשרות בהתמקם לטרסטורסה גסןוגרפסת, רוחנסת ותרלותסת חדשה — "בהסקבט 
הטרסטורסה  ןב  בחזור  ןס־הןפשרות  שנס,  ומצד   — גולרסא48  שב  למסבותסה  חדש",  לעובם 
הסשנה והמוכרת, ןב העובם הסשא. כבומר, לןופק תנועתו שב התבוש נסצלת תמסד שןספה 

כושבת ברה־טרסטורסןבסזצסה — וןכא, זו התפסיה המקולבת שב "נדודס התבסשות". 
ענססא זה מתקשר ביסווג הטספויסם הפיסכו־יוצסןבססם בפס סחים בטרסטורסה, המוצג 

ליפרם שב דבז וגוןטרס מהי פילוסופיה?:

דה־ טרסטורסה,  ]חספוש  התנועות  ששבוש  ילוכות  פקעות  הם  החלרתססם  השדות 
טרסטורסןבסזצסה ורה־טרסטורסןבסזצסה[ מתערללות להא; עב כא, ןם לרצוננו בהתסרא, 
עבסנו לאבחן דמויות או טיפוסים אמיתיים. ]...[ ןנו ילורסם שזהו המולא המדוסק שב 
הטספויסם הפיסכו־יוצסןבססם: לניסלות חירות הענססא לסותר, כמו גם לןבו החשולות 
לסותר, הם הופכסם ןת הסווצרות הטרסטורסות, ןת הווקטורסם שב הדה־טרסטורסןבסזצסה 

וןת תהבסכס הרה־טרסטורסןבסזצסה בנסתנסם בתפסיה.49

המיוסמות  התנועות  ןודות  עב  סשסר  מסדע  בנו  "במיור  עשוססם  הןבו  הטספויסם  בפסכך, 
בלסא  לסנם  ובהלחסא  בהקפסד  סש  כס  מזהסרסם  וגוןטרס  דבז  ןך  החלרתס",50  לתוך  הפועבות 
הדמוסות המושגסות שב הפסבויופסה והדסמוססם הןיתטססם שב היפרות והןמנות. התבוש, 
כמסא טספוי פיסכו־יוצסןבס  עוצל ללסקורת  נובד כדמות יפרותסת ןבן  רק  בזכור, בן  סש 
שתפקסדו בןפססא שכלה רחלה שב צעסרסם סהודסם משכסבסם לחלרה הסהודסת לןסרופה שב 
ןפון  הסן  התבוש  דמות  המןה העשרסם. חשסלותה שב  ותחסבת  יוס המןה התשע עשרה 
הרה־טרסטורסןבסזצסה  תהבסכס  ןת  הופכת  הסן  וגוןטרס,  דבז  שב  למסבותסהם  שלו,  לןופא 
היוצסובוגססם לחלרה זו — כבומר ןת הנטססה בחספוש ןחר טרסטורסה — ב"נסתנסם בתפסיה". 
ןך זו לדסוק גם מגלבתה לדסוא היפרותס, ומכןא נולעת היכנה שלהפעבה בן מלוקרת שב 
דמות זו להקשרסם פרשנססם: מןחר שןסנה מןפשרת הלנה שב תהבסכס הדה־טרסטורסןבסזצסה 
ןת  הָןפקטסם,  ןת  התשוקות,  ןת  מכפספה  הסן  מיוסמסם,  לטקיטסם  הפעסבסם  היפרותססם 
העוצמות וןת השטפסם שהם מכסבסם בתלנסת רדוקטסלסת ונתונה מרןש שב לעסה בבן פתרוא. 
התבוש  "דמות  שב  השונסם  ולגבגובסה  לגסבומסה  להופעותסה,  המתמקדות  פרשנוסות  בכא, 
ליפרות העלרסת" נותרות כלובות בבוגסקה שב הססצוג ובקטגורסות היוצסובוגסות המןרגנות. 
ההסיטורסה, כותלסם דבז וגוןטרס, נכתלת תמסד מנקודת המלט שב ההתססשלות, ובן מזו שב 
הנוודות, גם כשהסן עויקת לנוודסם; במעשה, הם מעסרסם, מה שחיר בנו הון נומןדובוגסה, 

רןו בעסב, עמ' 66.  .47
גולרסא, תלישות והתחדשות, בעסב הערה 5, עמ' 20.  .48

ז'סב דבז ופבסקי גוןטרס, מהי פילוסופיה?, תרגום ןלנר בהל, ריבסנג, תב־ןלסל 2008, עמ' 86.  .49
שם, עמ' 85.   .50
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ההפך מהסיטורסה.51 לרוח זו נסתא בומר שהיפרות העלרסת נקרןת תמסד מנקודת המלט שב 
ההתססשלות — כבומר שב הרה־טרסטורסןבסזצסה — גם כשהלסקורת מדלרת עב תבסשות ועב 
חויר ןפשרות בהתססשלות. יספורסו שב גניסא הם דוגמן מולהקת בלעססתסות זו שב מטןפורת 
התבסשות. במעשה, רולם המכרסע שב "יספורס התבושסם" שב גניסא ןסנם יספורס תבושסם 
לבלד; בכא ןנס מלקש בקרון ןת "לטרם" מא הפריפקטסלה שב הנוודות דווקן — בן משום 
נוודות  רגעסם שב  נוודסם, ןבן משום שסש ליספור  ולהכרח  גניסא הם תמסד  שגסלורסו שב 
שלהם הנודד־התבוש מתגבה, לנסיוחו הקובע שב מסרוא, כנודד־לורח, כלסטוס יפרותס שב 

ןונטובוגסה שלה, כפס שטעא דבז, "קווס הלרסחה הנם הדלר הרןשונס".

מישור הקונסיסטנטיות 

ןת תנועת הנוודות־שוטטות, התופית ןת מקומו שב נרטסל השסלה הטספויס ליספור 
"לטרם", משבסמה תנועת נוודות לקנה מסדה מצומצם סותר, להקשרסם מקומססם סותר. תנועה 
גובדלרג,  שב  במונחסה  ונסדרש  נשול  ןם  כ"מסקרו־נוודות", מתרחשת,  בתןרה  זו, שןפשר 

"מןחורס הדלרסם", עב פנס המסשור שדבז וגוןטרס מכנסם "מסשור הקוניסיטנטסות".
מעטסם  שבן  מושגסם  שב  ןרוכה  שורה  וגוןטרס  דבז  העמסדו  המשותפת  לעלודתם 
מהם קרולסם מןוד זה בזה וןס חופפסם למסדת־מה והם מלטןסם הסלטסם שונסם שב תפסיתם 
במודב  כנסגוד  "רסזום",  המושג  במשב  המקולבות,  המחשלה  דרכס  מוב  ןב  הןונטובוגסת 
העץ המןופססא למלנה הססררכס, בסנןרס, ממורכז ושושבתס, ןו המושג "גוס־בבן־ןסלרסם", 
הגדרות  שב  רלדסם  עבסו  המעמסיסם  ןורגנסזצסה  ולהבסכס  לןסלרסם  המןורגא  בגוס  כנסגוד 
ןו  הקוניסיטנטסות"  "מסשור  גם  המכונה  הןסמננטסות",  "מסשור  המושג  ןו  ומשמעוסות, 
זה,  ןחרוא  נסגוד  לןמצעות  וההתפתחות.  הןרגוא  במסשור  המנוגד  הקומפוזסצסה",  "מסשור 
הנסגוד לסא שנס יוגס מסשורסם, נסתא בהמשסך ובהמשסג ןת עקרוא הקרסןה המסנורסת ליפרות. 
מא העלר הןחד נסצל מסשור ןרגוא הקשור להתפתחות שב צורות ולכסנוא יולססקטסם וממוקם 
לממד נויס, כמלנה עומק, כןחדות טרניצנדנטסת ןו כעסקרוא ימוס שסש בהיסקו מתוך מה 
שמצוס עב פנס השטח,52 ובעומתו מצסלסם דבז וגוןטרס מסשור ןחר, מסשור הקוניסיטנטסות:

כןא ןסא עוד צורות ןו התפתחוסות שב צורות וןסא יולססקטסם ןו כסנוא שב יולססקטסם. 
ןסא יטרוקטורה כפס שןסא גנזסי. סשנם רק סחיסם שב תנועה ומנוחה, מהסרות וןסטסות 
מוצרנסם,  ןסנם  סחיס  שלןופא  ןבמנטסם  לסא  בפחות,  ןו,  בן־מוצרנסם,  ןבמנטסם  לסא 
כּוסׂות, ָןפקטסם, ןסנדסלסדוןצסות חירות  ּכָ מובקובות וחבקסקסם מכב היוגסם. סש רק 

יולססקט, שמכוננסם מערכסם קובקטסלססם.53 

דבז וגוןטרס, A Thousand Plateaus, בעסב הערה 34, עמ' 25, ורןו גם דלרסה שב נוה שהולןו   .51
בעסב, עמ' 68.

שם, עמ' 293-292.  .52
שם, עמ' 294-293, ורןו גם דבז, "תשוקה והנןה", בעסב הערה 29, עמ' 170-167. ליפר אלף   .53
מישורים )ולטקיטסם ןחרסם שב דבז מןותה תקופה, כמו "תשוקה והנןה"(, מכונה המסשור הזה 
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העסקרוא העומד לליסי הדסמוס שב המסשור הזה, מסשור הקוניסיטנטסות, הון עסקרוא שב 
ןסמננטסות: המסשור ןסנו המקור ְבמה שמתרחש עבסו וןסנו קודם בו ןו מגדסר ןותו, כבומר 
ןסנו רולד ימוס ןו טרניצנדנטס לסחי ןבסו. בהפך — המסשור נפרׂש ומשורטט עב סדס מה 
זו הקוניסיטנטסות הןסמננטסת העקרונסת  סדס מה שמתרוצץ עבסו;  ונוצר עבסו, עב  שקורה 

שבו.54 
לןמצעות ההלחנה העקרונסת לסא שנס יוגס מסשורסם, ולהשפעת הגותה שב נןטןבס 
תחת  שקולצו  מיות  לידרת  יפרותססם.  טקיטסם  גם  בלחוא  וגוןטרס  דבז  מצסעסם  יןרוט, 
כןחת  שבה־עצמה  היפרותסת  הפריפקטסלה  מתוך  יןרוט,  מצסגה  החשד  עידן  הכותרת 
לנוגע  הסיטורסוגרפסות־לסקורתסות  הלחנות  שב  שורה  לצרפת,  החדש"  "הרומא  מנצסגות 
בהשתנּות ןופסו וצורותסו שב הרומא. עסקר ענססנה נעוץ לסכובתו שב הרומא בלטן תנודות 

מיוסמות, ניתרות וחמקמקות:

תנודות ןבה ןסנא נסתנות בהגדרה, הא מחבסקות למהסרות לגלובות תודעתנו; הא מצוסות 
לשורשס הבסכותסנו, דסלורנו, לשורשס הרגשות שןנו מגבסם, ןו מדמסם בהתניות להם, 
ושסש בןב סדנו בהגדסרם ]...[ תנועות ןבה להתחובבותא מובסכות ןב דרמות שב ממש, 
הניתרות מןחורס השסחות הנדושות לסותר, מןחורס ההבסכות הסומסומסות לסותר. ]...[ 
הדרמות שלןותא פעובות לבתס נרןות עוררו ןת ענסנס כשבעצמא. בן הסה לכוחו שב 
שום דלר בהיסח מהא ןת תשומת בלס, ודלר בן הסה ןמור בהיסח מהא ןת תשומת בלו 
שב הקורן; בן ןופָסא שב הדמוסות, בן העבסבה ןשר מכוחה מתפתח ןופס זה לרגסב, 

בן הרגשות המּוכרסם והמכּונסם לשם.55

העבסבה,  הןופס,  הדמות,   — המיורתסות  היפרותסות  הקטגורסות  כבפס  כןא  מופנה  החשד 
מוגדרות.  ולבתס  חמקמקות  תנודות  מןותא  הבל  תשומת  ןת  בהיסט  העבובות   — הרגשות 
לןמצעות חשד זה, טוענת יןרוט, "ההורי הבוך והרֹוי ןת הדמות וןת כב המנגנוא המסושא 
מרתק  תסןורטס  למהבך  חדש.56  דלר־מה  בגבות  היפרות  שוןפת  שבטונה",  ןת  שהלטסח 
מניחסם דבז וגוןטרס מחדש ןת טענותסה שב יןרוט מתוך וסתור עב הממד ההסיטורסוגרפס 

"ןסמננטסות", מלבס בהלחסא הלחנה שב ממש  ןו  "קוניסיטנטסות"  קומפוזסצסה",  "מסשור שב 
לסא שבושת המונחסם הןבו. לחסלור המןוחר סותר, מהי פילוסופיה?, מונחסם ןבו משנסם מעט 
ןת תפקסדם: מסשור הןסמננטסות משוסך לעסקר בתחום הפסבויופסה וןסבו מסשור הקומפוזסצסה 

נקשר בןמנות, ורןו בעסב, הערה 49.
מניח,  שדבז  השןבה  עם  בהתמודד  וגוןטרס  דבז  שב  דרכם  הון  הןסמננטסות  שעקרוא  דומה   .54
מתוך דסןבוג עם הגותו שב פוקו, ל"תשוקה והנןה": הןם נסתא "בשמר ןת הזכוסות שב מסקרו־

נסתוח )פסזור, הטרוגנסות, תכונה התפצבותסת( ועם זןת במצון יוג שב עסקרוא מןחד שבן סהסה 
מהטספוי שב 'מדסנה', 'מפבגה', טוטבסזצסה, ססצוג?" )דבז, "תשוקה והנןה", בעסב הערה 29, עמ' 

 .)169
תב־ןלסל  המןוחד,  הקסלוץ  ינד,  סונת  תרגום  עידן החשד: מסות על ספרות,  יןרוט,  נןטןבס   .55

תשב"ל, עמ' 9-8. 
שם, עמ' 63.   .56
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שבהא והתןמתא בתפסיה הןונטובוגסת שבהם־עצמם; כך הם מפתחסם הלחנה עקרונסת לסא 
שנס יוגס מסשורסם לכתסלה היפרותסת:

מסשור טרניצנדנטס המןרגא ומפתח צורות )ז'ןנרסם, תמות, מוטסלסם( ומקצה ומפתח 
שב  חבקסקסם  המשחרר  בגמרס  ןחר  ומסשור  רגשות(;  דמוסות,  )פריונות,  יולססקטסם 
חומר ןנונסמס, מןפשר בהם בתקשר דרך "המעטפת" שב הצורות והיולססקטסם ומשמר 

לסנסהם רק סחיסם שב תנועה ומנוחה, מהסרות וןסטסות, ָןפקטסם צפסם.57

הלחנה זו מכרסעה בקרסןה ליספור "לטרם"; הסן מןפשרת קרסןה מתוך רגסשּות בסחיסם שלסא 
שנס מסשורס הטקיט, קרסןה שןמנם מכסרה למלנס העומק ולצורות הןרגוא המןז'ורסות שב 
מה שמתרחש עב פנס השטח שבו — למגע הפסזס  היספור וןס עב פס כא הסן מלכרת בהתמקד ּלְ
לסא הדמוסות, למחוות הסדססם ולתנוחות הגוס, לדסלור המגומגם ולפרצס הצחוק — ובןתר לו 
ןת ןותא דרמות שב תנודות לבתס נרןות, מלבס בהכפסס ןותא במסשור ןרגוא ןסזשהו. בעומת 
הפרשנוסות המקולבות ביספור, המיתפקות כובא להתווססת מסשור ןרגוא כזה ןו ןחר — בפס 
דגם השסלה בלסת ןלן, בפס תמת התבסשות, בפס הפיסכובוגסה שב דמות הגסלור, בפס מודעּות 
ןקזסיטנצסןבסיטסת ועקרונות מוירססם מחמסרסם — הדסוא כןא מלקש בקרון ןת "לטרם", 

דרך מסשור הקוניסיטנטסות שבו, כיספור שב הומור, גמגום ו"ָןפקטסם צפסם".
ליפרם מהי פילוסופיה? משתמשסם דבז וגוןטרס למושג הָןפקט )המתורגם בעלרסת 
הם  הןמנות,  סצסרת  מצסגסם.  שהם  המקספה  הןמנות  מתסןורססת  כחבק  "מורגש"(  במסבה 
טוענסם, הסן "גוש שב תחושות, כבומר תרכולת שב נתפיסם ומורגשסם", ןך, כך הם מקפסדסם 
שב  מכוחם  חורגסם  הם  רגשות;  ןו  הרגשות  עוד  ןסנם  "מורגשסם  פעם,  ןחר  פעם  בהדגסש 
ןבה העולרסם דרכם".58 ָןפקט הון ןפון משהו שמורגש, הון שחרור ןקטסלס שב רגש, ןך 
נקלע  ןו  תבוס  וןסנו  לפנס עצמו  עומד  הון  החווה;  היולססקט  ומגלובות  חורג מהרגש  הון 
עב סדס מערכת נפשסת ןו רגשסת רחלה. כך מתןפשרת קרסןה ָןפקטסלסת שןסנה מלסנה ןת 
ובתנועתו,  הגוס  בתנוחות  קשורסם  הָןפקטסם  רלות  פעמסם  כיסמפטום.  ןו  כיסמא  הָןפקט 
בןופא שלו גופסם מוצלסם ולןסם למגע, "בגוס הנע כשבעצמו, במהסרוסות ובקומפוזסצסה שב 
מהסרוסות לסא ןבמנטסם".59 להקשר זה מזכסרסם דבז וגוןטרס ןת שןבתו שב שפסנוזה "מה גוס 
סכוב בעשות?", שלמונחסהם־שבהם נסתא בניחה כשןבה "בןסבו ָןפקטסם הגוס מיוגב?".60 
ֶרה־פריונבסת הכרוכה  הָןפקט, למסבסם ןחרות, קשור לסכובתו שב הגוס בפעוב. זוהס עוצמה ּפְ
לשסנוססם למצלו שב הגוס, כהגדרתו שב לרסןא מיומס.61 הדוגמן היפרותסת המולהקת ביוג 
כזה שב ָןפקטסם הסן סצסרתו שב הססנרסך פוא קבססיט, כפס שדבז וגוןטרס חוזרסם ומדגסשסם: 

דבז וגוןטרס, A Thousand Plateaus, בעסב הערה 34, עמ' 295.   .57
דבז וגוןטרס, מהי פילוסופיה?, בעסב הערה 49, עמ' 182.   .58

דבז וגוןטרס, A Thousand Plateaus, בעסב הערה 34, עמ' 441.  .59
 Gilles Deleuze and Claire Parnet, Dialogues וכא   ,283 וגוןטרס, שם, עמ'  רןו במשב דבז   .60
 II, trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam, Continuum, London and New York

 2006, p. 45
 .xvii 'בעסב הערה 34, עמ ,A Thousand Plateaus ,רןו הערות המתרגם לתוך דבז וגוןטרס  .61
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להם  השתמש  והון  מורגשסם,  לןמצעות  מכוב  סותר  שכתל  מס  יפק  בבן  הון  "קבססיט 
כלןלנסם ןו כלכבס נשק ובכד ןותם לתוך התהווסות שב התןלנות פתןומסת ןו שב הןצה 

ןסניופסת".62 
לדומה בתנועה המןפססנת ןת סצסרותסו שב קבססיט, גם "לטרם", כןשר הון נקרן 
דרך מסשור הקוניסיטנטסות, מתגבה כיספור רווס ָןפקטסם, כקומפוזסצסה שב וקטורסם שב 
תנועה ומהסרות: גסלורס היספור מצוססם לתנועה לבן הרס, נתונסם למצלסם סחיססם ומשתנסם 
שב מהסרות ןו ןסטסות, תזוזה ןו מנוחה — סשנסם, קופצסם, נופבסם, רצסם, נרגעסם, נשכלסם 
לתנוחות מוזרות, משמסעסם קובות משונסם. העובם שב "לטרם" חדור ןסזו תזזסת מוזרה "שב 
התןלנות פתןומסת ןו שב הןצה ןסניופסת". זו התזזסת המתפרצת בפתע בהרהורסו הנוגסם 

שב ןורסןב כןשר הון מלחסא מלעד בחבוא ל"שפחתו" שב הד"ר שבשבת: 

מןחת  חה־חה־חה.  הדוקטור,  שב  זה  השולל.  הרוח  ןותו  נן.  רןס  חה־חה־חה,   –
המחלרות שב הדוקטור הֵחבכה, חה־חה־חה...

שבשבת  הדוקטור  שב  מדסרתו  הלובטה  למרּפית,  והצסצה.  ןבסו  נסגשה  הגלרת 
שבנוכח, הסתה נסצלת ןּוִבסָטה, זןת השפחה הדּוּלה שבו, כשרגבסה פשוקות לרווחה 
והסדססם החשופות והןדומות שבוחות לןווסר וןומרות בחלק ןת כב השטח — ָמשב 
והפחד.  הנורן  הסןוש  הסו —  והקהסם  הגיסם  פנסה  ןלב  בצוד.  ןומרת  הסן  תרנגובת 
לןווסר השוקט, שמחוצה במרפית, הסו נסשןסם ומתהפכסם שנס גבסונות נססר כתולסם, 
שב  הגדר  ןב  השפחה  התנפבה  סורדסם,  ןחר־כך  כשהתחסבו  צפופות.  ששורותסהם 
המרפית והשתחוותה ןבסהם, והגלרת פרצה לןנחת חרדה, כס ןמרה, שהסן נופבת; 
ןלב מסד ןחר־כך פרצה לצחוק גדוב, וןורסןב התחסב מחקה ןת תבונותסו הרגסבות 

שב הדוקטור:
– ןֹו דסַןּלב! השפחה, השפחה הסן שול זו! שור הּלר הזה, שלשרו המגּושם בן נלרן, 
ןסת זו, סיבח בס  ְמּתָ ַ ןבן לכדס שסכסנו ממנו קצסצות לשלסב ןסזה ַמרזח שב שסּכֹורסם! ׁשּ

הןבוהסם! )עמ' 220-219( 

הרושם הקומס שב הןפסזודה היבפיטסקסת מתגלר כןשר בפתע מופסע ד"ר שבשבת, נסצל ןב 
מוב חבונו שב ןורסןב לגלו בנערה המניה בתפוי ןת הנססרות ומשוחח עם ןורסןב לנסנוחות 

לענססא ניסעתו הקרלה — עד שהון מלחסא להתרחשות שמןחורסו:

הון טפח נוןשות לכּפֹו ולשֹוקֹו, וזקנו התחסב רוקד מהסרֹות:
– ַןח! ַןח! ַןח! ןו דסַןּלב! ןותו שֹור הּלר הנורן! שול! שול! שול פסזרה בס שם ןת 

הנססרות ןב כב הרוחות, שמּתןסת זו!
ובןורסןב נדמה, שמרכלת־הטרןם הרוגזת, ןותה שמסהרה וחבפה לה לשעה ןת הרחול, 
חטפה ןת הדוקטור למרוצתה וןכבה ןותו, ןכבה ןת הֵחבכה וׂשרסד בן הותסרה. ןלד 

לסצסרתו שב  נויפסם  בדסונסם   .188-187 עמ'   ,49 הערה  בעסב  פילוסופיה?,  מהי  וגוןטרס,  דבז   .62
קבססיט להקשר זה רןו שם, עמ' 83, וכא דבז וגוןטרס, A Thousand Plateaus, בעסב הערה 34, 

עמ' 392–393, 441. 
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וכֵזכר ממנו, הסה רק הפשפש שב הגסנסת פתוח וןצב הוורדסנה המבלבלת  הדוקטור, 
רסחפו המבסם:

– ַןח! למחסבה מכלודו. ןב הנמב נתרןה... גם מןמזב תבסשן סוצןה הסום... ַןח! )עמ' 
)222-221

גסבסונות הנססר המתעופפסם לרוח, נפנופס הסדססם מהמרפית, מרכלת־הטרןם החוצה ןת שדה 
הרןססה וחוטפת ןת הדוקטור כמסא רוח יערה המותסרה ןחרסה רק שער פתוח ברווחה והדהוד 
"לטרם"  עבסבת  עב  משתבטת  ברגעסם   — למהסרות  המרקד  הָזָקא  וןפסבו  לןווסר,  הנסשן 
חוזרסם  הבבו  כב הןבמנטסם  צפוסה.  לבתס  ותנועה  מהסרות  פרצס  קומפוזסצסה מפתסעה שב 
ומופסעסם שול ושול לוורסןצסות שונות בןורך היספור. לפרק השבסשס, במשב, המוקדש כובו 
הרכלת מקרקשסם  ןופנס  מוטות  לתנועה:  מצוס  הכוב  בצ',  לרכלת מהומב  הניסעה  בתסןור 
"ומשקשקסם ומחרסשסם ןת הןוזנססם" )עמ' 242(, כןשר ןורסןב רוקק ןת רסרו מפסו, הרוח 
"לן וחָטפֹו ּוְנׂשןֹו ןב הרכלות הןחרונות והבןה" )עמ' 243(, וגם שדות המובדת שןורסןב 

משקסס עבסהם מא הרכלת רוקדסם לבן הרס:

שטופסם לןסזו כרכורסם נֹוןבסם כב־כך שלסבדּות, והסו רצסם, ממש כיססחסם לנס שנה, 
ומקפצסם מׁשּונֹות, כבב וכבב שבן בפס כלודם, וןולדסם לןֵפבה והסו כבן־הסו, ותחתם 
בכרינסם  כבב  סןה  שןסנו  שטות,  שב  משונה  רסקוד  לןותו  וגם־כא  חלרסהם,  לןסם 
חשולסם שכמותם. ]...[ הסתה רק ןותה חומת הןסבנות הרחוקסם, זו שהשחסרה כמו ֵנד 
לןפיס שמסם, נסצלת בה ןסתנה ותפוׂשה, כלסכוב, להרהורס נצח שבה שמכלר; ןלב 
גם זו הסתה נגרפת בןט בןט ולגֵנלה שןסנה ספה כבב ןחרס ןותם הרקדנסם הפזסזסם, 

שנסתקו ןת מוירותסהם לגבוס. )עמ' 242-241(

לןמצעות  מתוןרת  הרכלת,  גזוזטרת  עב  ןורסןב,  שב  סדסדו  צווןר,  שב  שסרתו  ןפסבו 
שהִןשה  הּפֹובסם,  כןותם  שלרסם,  שלרסם  רוטטת  טרופה,  "שסרה  רסקוד:  שב  מטןפורות 
מרקסדה ןב המחלת" )עמ' 241(; ובןחר מכא, כשהון "מתבהל סותר וסותר, וטרופס נגסנותסו 
הצהלהלות התחסבו סותר וסותר רוקדסם", גם הגוס מצטרס ברסקוד הנגסנה: "]...[ שלסחד ןת 
קובו משתמש ןותו לחור שם גם לסדסו וגם לןחת מרגבסו. זו, כנרןה, הסתה מנקשת בו שם ןת 
הטןקטסם" )עמ' 243(. ולדומה במרכלת־הטרןם שחטפה ןת ד"ר שבשבת והותסרה רק ןת 
מסבותסו מרחפות לןווסר, התחדשות תנועת הרכלת קוטעת ןת השסחה החטופה המתנהבת 
לרגע הןחרוא מלעד בחבוא הרכלת לסא שרה גבזר, הנמצןת לקרוא, בלסא בסנה, שנותרה עב 

הרצסס:

הבֹוקֹומֹוטסל נהם צוהבֹות ונהסמתו נתגבגבה ונסשןה פרן במרחקס הבסבה. מסד התחסבה 
הרכלת מתנודדת פנסם וןחר־זה התנודדה ןחור וכלבס־לרזב התחסבו מצבצבסם כֵלדֹות. 
כשהם  לחורסם,  בפרחס  המסוחד  ןותו  ןווסבס,  צחוק  קוב  מהמרצפה  לן  פתןום   ]...[
לֵטבסם בגלס ןסזו רסלה, וזו ]כבומר שרה, הסושלת לקרוא הרכלת[ התנפבה פתןום ןב 

חבב הןשנל וקרןה לקוב מצבצב שלחזה:
– בסנה! בסנקה! תזכרס ןספון ותשולס ללוקר. ןמת?
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הרכלת כלר הסתה נסשןת למרוצה וֵןס מזה מןחורס המרצפה צסבצבה תשולה חטופה:
– ספה, שרה! )עמ' 249(

חומת  השדות,  הרוח,  הןופנסם,  מוטות  גם  ןבן  זה  לפרק  לתנועה  מצוסה  הרכלת  רק  בן 
מנקשסם,  רוקדסם,  ןבו  כב   — בסנה  שב  מסבותסה  ורגבסו,  סדסו  צווןר,  שב  נגסנתו  הןסבנות, 

משקשקסם, מצבצבסם, לןסם וחוטפסם ונסשןסם לחטס, מכרכרסם ומקפצסם. 
ןחר  פעם  תנועה.  ובחויר  בקספןוא  נטססה  גם  ליספור  מתלבטת  התזזסת  בצד  ןובם 
פעם וכמעט לכב מקום שןבסו הון מגסע מוטב ןורסןב בבן נסע עב יפה ןו עב מסטה ןו 
וןיסבסולנה,  ןסרנה  שב  ללסתה  למסטתו  בסשוא:  מניה  ןו  סשא  פנס  מעמסד  סשא,  יפיב,  עב 
לחדרו שב ד"ר שבשבת, עב היפה ללסת משפחתה שב שרה־רסזה להומב, עב היפיב לקרוא 
הרכלת, למסטתה שב ןחותו בסנה, ללסתו שב ןנטספ, לפסנת היפה ללסת הורסו. "לטרם", כפס 
שכותל מסרוא, מבן "תנומות ומסטות ו'יֹופות' ו'קןנןפס' ]יפות סשסלה[ והשתקעוסות נבןות 
ןב תוך כרסם רכסם".63 וןמנם, כמו "הסקום שב קבססיט", בפס תסןורם שב דבז וגוןטרס, כך גם 
העובם שב גניסא "משופע למורגשסם שחוצסם ןותו כמו ִחצסם ןו קופןסם בפתע".64 כפסבות 
הסטל  מומחשת   — גופנסת  וביטטסות  בשסנה  השןספה  מוב  התזזסתסת  התנועה  פרצס   — זו 
לןפסזודת המרדס שב ןורסןב ןחרס מרקה לפרק השנס )עמ' 241-237(, שהסן ןפסזודה דחויה 
מתחסבה  זו  ןפסזודה  גופסם.  לסא  מגע  משתנות,  מהסרוסות  גוס,  תנוחות  לָןפקטסם:  וטעונה 
לעת שןורסןב מלצע מעסא עמסדת רןש שמיתססמת לגבגוב מוזר עב היפה )"רספרפו פתןום 
לןוסר שתס רגבססם ןרוכות ופוזמקןותסהא הבלנסם טיו פשוקות לזה ןחר זה, והתהפכו ןצב 
להבה  למנוית  ַליֹופה"(; ממשסכה  מוטב  נשןר  וןורסןב  היֹופה,  ונפבו במרןשותס  התקרה 
שב מרקה, המולסבה במרדס ןרוך ותזזסתס ללסת ולחצר )מרקה לורחת מהחדר, "קופצת ללת־

ןחת מכב המדרגות", "נמבטת ןב החצר", מתנפבת ןב הפשפש, מתפתבת, נסשןת "לטסיה 
ןחת" ומתחמקת מסדסו המושטות שב ןורסןב הדובק ןחרסה(; ושסןּה למגע ןרוטס משתוקק, 
לפרץ שב התבהטות ןרוטסת מִצדה ולהתנפבות תןוותנסת־ןבסמה מצדו, המתחבפסם בפתע 
לפיסלסות קפוןה ולרפסוא ןדסש — מרקה "חוורה ונשתתקה ונשןרה רולצת תחתה", ובןחר 

שהסן מיתבקת נותר ןורסןב "מוטב כקורת לסת־הלד".

הומור וגמגום

גם  לסטוס  בסדס  לןה  דה־טרסטורסןבסזצסה  שב  בהבסכסם  "לטרם"  היספור  שב  זסקתו 
לןופא שלו מכונא רגע השסן שב מיע השסלה שב ןורסןב כרגע ןדספבס מולהק. רגע זה, רגע 
המפגש המחודש שב ןורסןב עם ןלסו וןמו, שהון גם מפגש מחודש עם זסכרונות סבדותו ועם 
העובם הסהודס הדתס, הון רגע טעוא למסוחד, רווס רגשות יותרסם שב תקווה וןכזלה, געגועסם 
ופסכחוא, שלו ןורסןב חוזר ומתמקם מחדש בן רק לטרסטורסה גסןוגרפסת ןבן גם לטרסטורסה 
הון  "לטרם"  זה,  למולא  הןדספבסת־משפחתסת.  לטרסטורסה  ולעסקר  המיורתסת,  הסהודסת 

מסרוא, "'לטרם' — נסתוק־מגע ולסצות־טסט צהולות מןפיססם", בעסב הערה 14, עמ' 191.   .63
דבז וגוןטרס, מהי פילוסופיה?, בעסב הערה 49, עמ' 83.  .64
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הןדספבס לסותר מלסא כב יספורסו שב גניסא: למרכז הטקיט נסצל — בפחות במרןסת עסא — 
ומידסרה  משפסעה  מןרגנת,  נוכחות  המפגסא  ושרסר,  סצסל  לובט,  ןדספבס־משפחתס  משובש 
לעובם שב היספור ולעובמו הפנסמס שב הגסלור. ןלב ןפסזודת החזרה שב ןורסןב בלסת הורסו 
ןסנה משמשת רק, כפס שנהוג בפרש ןותה, בהצגת כסשבוא השסלה ובהמחשת תחושות הנסכור 
והזרות שב ןורסןב ןב מוב העובם הסשא; זוהס גם ןפסזודה מצחסקה מןוד. הןפקט הקומס 
מגסע בשסןו לשתס שסחות מקוטעות שמנהב ןורסןב עם הורסו, המוצגסם כןא כדמוסות קומסות 
שב ממש: הןם כןסשה פןתטסת ופטפטנסת והןל כטספוי מלובלב ומפוזר שןסנו מזהה ןת 
ןורסןב לכנסיתו וןסנו מצבסח בהתנתק מיפרסו. כך מתנהבת השסחה הרןשונה, בןחר שהןם 

מתעוררת משנתה והשבושה נוכחסם ברןשונה לצוותן לחדר ןחד:

צוחקת  והסתה  שונֹות,  ]בןורסןב[  בו  מיּפרת  והסתה  בנוכח,  סושלת  הסתה  וןמן   ]...[
ומזרזת ןותו מפרק בפרק בןסזה דלר, שהסתה, כנרןה, לטוחה לו מןוד, שזה סגרום בו 
הנןה מרולה. ןלן הסה כב ןותה שעה מטססב לנחת ןרוכות, והסתה סדו הןחת תחולה 
בו לןזורו שחגר וחלרתה הסתה מטּפבת לזקנו הקבוש ותוחלת ןת קצהו ןב ּפסו ןגל 
וסדו  המיּוּלסם,  ןצב  הון  גם  נסצל  והסה  נסגש  הסה  בפרק  מפרק  טרופה.  נהסמה  ןסזו 
הןחת, זו שןוחזת לזקנו, הסתה קופןה ןצב פסו, ומלטו הסה מתחסב מצטמצם ומחבסק 

וןסנו נןחז לפנס ןמן המיפרת, והסה שוןב ממושכות — ָמָשב ממרחקסם:
– ַןה־ה?

זו הסתה פונה ןבסו ומתחסבה משסלה בו, הסה כלר חוזר שול ןב טסובו, ןגל  ולטרם 
ןותה קרסןה ממושכה גופן, ןבן שלנסחותן:

– ַןה־ה! )עמ' 260(

ןורסןב  ןב  פונה  הןם  כןשר  חדרו,  ןב  פורש  שהןל  בפנס  השנססה,  השסחה  מתנהבת  וכך 
ִהבכתסת נושנה שהןל, לתפקסדו כרל  ומניה בהסזכר לפרט שחמק מזסכרונה לנוגע בלעסה 

העססרה, התחלט לה למשך שבושה סמסם:

וזו ]ןמן[ הלטסחה לןותה התבהלות גופה:
ללסת...  ןז  הסה  גיהנום  מהומה.  ןומר:  הון  בןו?  ןפשר  רצופסם;  סמסם  שבושה   –
ידום! מבתן זוטרתן הסתה זו? ןותה מדוכה, שטספב לה ןלן, שסחסה, ורלס משה רסש 
מתסלתן, בןרסכות סמסו שב זה, ושבסשס בהם הסה... ַןה? מס הסה ןז השבסשס שלהם? 

כמדומה...
ןלן נסגש לסנתססם מתונות ונסצל ןצבם והפיסק ןותה ממושכֹות:

– ַןה־ה?
ןמן כלר נפנתה ןבסו והתחסבה שוןבת להתבהלות:

– זוכר ןתה, ןפשר, מס...
ןלב זה כלר יר משם וקרן לנסחותן:

– ַןה־ה!
וחזר לנחת ןב טסובו הקודם. )עמ' 263-262(



ןסב ליא   77

הטבפונסת  המהתבה  קומס:  גווא  לעבות  ןפסזודות  שב  ןרוכה  בשורה  מצטרפת  זו  ןפסזודה 
הפותחת ןת היספור, ההתרוצצות היבפיטסקסת שב ד"ר שבשבת ו"שפחתו" ןחר הנססרות 
זה  להקשר  מסודעסה.  לכב  שרה־רסזה  שמטסחה  הצסורססם  העבלונות  שרשרת  המתעופפסם, 
הצלסעו כלר מסרוא ועדס צמח עב הןופס הקרסקטורס שב תסןורס הדמוסות המשנסות ליספור, 
ד"ר שבשבת,  ושב  פזר  החסצונסת שב  לתסןור מרןסתם  לסטוס, במשב,  בסדס  לן  כפס שהון 
לכסנוססם המוזרסם שב הדמוסות ולתסןור הכפוב שב צווןר וחצוצרה זה לעסנס זה — "טור־דס־
פורי קןרסקןטורס עבסוא", עב פס מסרוא.65 לכבב, טועא מסרוא, גניסא הון ןמא הקרסקטורה — 
שנס רק בןלרמולסץ מלסא היופרסם העלרססם — המגסע לתסןורסו הקרסקטורססם בכמה מהסשגסו 
המלרסקסם לסותר: "סש פעמסם שהקןרסקןטורה שב גניסא מגסעה ןב יס הפןנטןיסה ורוטטת 
זה, עובה השןבה מה מקומו שב  'גוגובסת' ממש".66 לה לעת, בצד ההכרה לממד  מָעצמה 
השפע ההומורסיטס הזה ליספור רצסנס כב כך, יספורו החמּור לסותר שב גניסא, בטענתו שב 
מחשלה  קו  שב  ןכזרסות,  כדס  עד  המיקנסס  היופס,  במסצוסו  המחלר  "הגסע  לו  ןשר  מסרוא, 
מתנגא  גובדלרג  שבדלרס  הומורסיטס  צבסב  ןותו  שב  מעמדו  מה  מיוסם"?67  ןמנותס־מוירס 
מןחורס הנושןסם הגדובסם והמוכרסם שב סצסרות גניסא, מןחורס הכמסהה, הססןוש והגעגועסם, 
הןיפקברסה שב נפש הןדם התועה? התשולות שמצסעסם פרשנסו שב גניסא נתבות לנושןסם 
המוכרסם ולפיסכובוגסזם השגור: בפס עדס צמח, בעסצול הקרסקטורס "ִתפקוד מוטסלס מולהק" 
להןרת התמות המרכזסות שב השסלה הלסתה וחורלא המהות,68 ובפס מסרוא, ההומור מסועד 
הקןרסקןטורות  ןסא  דלר  שב  "לעסקרו  ליספור:  הנפרׂש  הפיסכובוגס  למכבוב  בהשתבל 
הצלעונסות חושפות ןבן ןת מלנה התודעה שב ןורסןב" והא מתפקדות כ"תשקסס נויס שב 
שכלר  כ'סןוש  מתןרה  עצמו  שןורסןב  פנסמסת,  מהות  שב  צסורסת  "השבכה  הגסלור",  נפש 

נבןה'".69 
דבז וגוןטרס מצסעסם דרך משבהם בקרון ןת ההומור ליפרות: "נסטשה, קפקן, לקט — 
בן חשול מס: ןם בן קורןסם ןותם עם הרבה צחוק בלתי נשלט ועם רטט פוליטי, מעוותסם 
הכב".70 גם דבז וגוןטרס, כמו מסרוא, מדלרסם עב ההומור כעב רטט המתפשט לטקיט, ןלב 
בשסטתם, לשונה מא הקרסקטורות המתוזמרות הסטל שמצסגסם מסרוא וצמח, הצחוק הון צחוק 

לבתס נשבט, כבומר צחוק המתקשר בהסעדר שבסטה ובחויר ידר, והרטט הון רטט פובסטס.

מסרוא, "'לטרם' — נסתוק־מגע ולסצות־טסט צהולות מןפיססם", בעסב הערה 14, עמ' 198, ורןו גם   .65
שם, עמ' 203-196; צמח, קריאה תמה, בעסב הערה 9, עמ' 107-106. 

מסרוא, שם, עמ' 198.  .66
שם, עמ' 122.  .67

צמח, קריאה תמה, בעסב הערה 9, עמ' 106.  .68
מסרוא, "'לטרם' — נסתוק־מגע ולסצות־טסט צהולות מןפיססם", בעסב הערה 14, עמ' 201.   .69

דבז וגוןטרס, קפקא — לקראת ספרות מינורית, בעסב הערה 1, עמ' 164, הערה 79; ההדגשה שבס.   .70
ןת הטענה "בן חשול מס" ןסא בהלסא כטענה כובבנסת וגורפת שבפסה נסתא בקרון כך כב יופר 
וכב טקיט. ודןס שחשול מס: דבז וגוןטרס מדלרסם כןא עב יופרסם והוגסם שהם מכנסם "גןונסם"; 
בשסטתם, כך סש בקרון ןת נסטשה, ןת קפקן, ןת לקט: "ןסא ןנו רוןסם שום קרסטרסונסם ןחרסם 
בגןונות: הפובסטסקה ןשר חוצה ןותה, והשמחה שהסן מקרסנה. כב קרסןה שהופכת ןת הגןונות 
בחרדה, בטרגסות, ב'ענססא ןסשס', ןנו מכנסם פרשנות נחותה ןו נוסרוטסת" )שם(. וכך, בשסטתס, 

סש בקרון גם ןת גניסא.
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מה הופך ןת הרטט הזה בפובסטס? ןסזו מסא פובסטסקה הצחוק מססצר? ליפרם המשותס 
לשפה,  יפרותס  שסמוש  שב  מסוחד  כןופא  ההומור,  כס  פרנה  וקבססר  דבז  טוענסם  דיאלוגים 
נושן עמו פוטנצסןב מסנורס: "ההומור הון שגורם בשפה בגמגם, הון שכופה עבסה שסמוש 
מסנורס ןו מכונא מערכת דו־בשונסת שבמה לתוך ןותה שפה".71 וןכא, לשסןּה הןדספבס שב 
עבסבת השסלה, לשסחות שב ןורסןב עם הורסו מסד עם חזרתו, נוצר הרושם הקומס דרך הממד 
הבשונס שב היסטוןצסה. הרטט הפובסטס וחויר השבסטה המוחדרסם ביצנת השסלה הןדספבסת 
מתממשסם דרך קרסןות ה"ןה־ה" שב ןלסו שב ןורסןב, דרך דסלורו המשולש וחיר המולא. 

הגמגום,  מושג  לןמצעות  בעמוד  נסתא  הזה  המשולש  הדסלור  שב  פעובתו  ןופא  עב 
כבקות  השגור  למולנו  מופסע  ןסנו  הגמגום  כןא,  גמגם".  "הון  דבז  שב  למןמרו  המוצג 
דה־טרסטורסןבסזצסה  בחובב  היפרות  שב  הדרכסם  כןחת  ןבן  הפרט  שב  לסובוגסת־גופנסת 
לשפה ובשלש ןת תפקודה.72 וכפס שמילסר ןהד זהלס לעקלות הדסוא שב דבז לסצסרתו שב 

בוןסי קרוב, הבסך זה מתלצע לסא הסתר דרך השהססת המולא המשותס:

מס שנמצן לתוך השפה נמצן כלר לתוך הדוקיה — לתוך מולא משותס ולתוך מולא 
טול ]...[ המולא מןבסו הזה — המולא המשותס והמולא הטול — הון המלטסח תקשורת 
חלרתסת, ןלב גם דסכוס שב המחשלה. בכא המשסמה הסן בהשהות ןת המולא המשותס 
וןת המולא הטול, בנטרב ןותם ובססצר מולא חדש, ןחר, מולא שסנכסח ןת השרסרותסות 
שב  הדכןנות  ןת  שסנכסח  כזה  נכוא",  הבן  "הכסווא  עב  וסצלסע  הנכוא"  "הכסווא  שב 
"המולא המשותס" וסצסג ןת "המולא הבן משותס". שפה מגומגמת, כמו זו שסוצר בוןסי 

קרוב, ןכא מערערת ןת כב מודב המחשלה הזה.73

דסלורו שב הןל ליספור "לטרם" הון ורסןצסה ןפשרסת ןחת שב הבסך זה שב ערעור המולא 
כמס שןסנו  כבומר  ןותו,  מלסנסם  וכמס שןסא  מלסא  כמס שןסנו  כןא  הןל מתפקד  המשותס. 
ממבן ןת תפקסדו התקשורתס־בשונס: קרסןותסו חירות המולא מיכבות כב נסיסוא בנהב שסחה, 
פובסטס,  רטט  מחדסר  המגומגם  הדסלור  מולא משותס.  ןסזה  בכונא  ערוץ תקשורת,  בהעמסד 
מומנט שב ןס־מולא, שב דה־טרסטורסןבסזצסה בשונסת, בתוך היצנה הןדספבסת הטעונה שב 
השסלה הלסתה — היסטוןצסה שןמורה בהסות הטקי הגדוב שב הרה־טרסטורסןבסזצסה. בכא, 
המערכות  שב  דה־טרסטורסןבסזצסה  גם  הסן  כןא  הבשוא  מערכת  שב  הדה־טרסטורסןבסזצסה 
ושב  הסהודס  וגסבומו שב שם הןל  בהסות מקור הימכות  החלרתסות. הןל־הרל, מס שןמור 
"עובם הןלות", עובם שקורצווססב מתןר לנסיוח הובם למסוחד כעובם שב "עקרונות, ןמונות, 
ציוויים ומלים"74 — הןל הזה מופסע בפנסנו כמגמגם מפוןר. ןסא מדולר כןא לכסשבוא השסלה 

כדה־טרסטורסןבסזצסה  ההומור  51–52. עב  עמ'   ,60 הערה  בעסב   ,Dialogues II, ופרנה,  דבז   .71
 Art ןו'יןבסלא,  גם  רןו  טספויסות  יסמוא  תצורות  כבפס  ןפסרמטסלסת"  וכ"ןבסמות  השפה  שב 

Encounters, בעסב הערה 33, עמ' 73. 
 Gilles Deleuze, “He Stuttered”, Essays Critical and Clinical, trans. Daniel W. Smith and  .72

Michael A. Greco, University of Minnesota Press, Minneapolis 1997, pp. 107-114
זהלס, רומן לוגי, בעסב הערה 23, עמ' 28-27.   .73

קורצווססב, בין חזון לבין האבסורדי, בעסב הערה 13, עמ' 340; ההדגשה שבס.  .74
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מדולר  בו;  להתנגדות  ןו  הןל  שם  לקלבת  להסעדרה,  ןו  הימכות  לקסום  להצבחתה,  ןו 
ןלסו  ו"ןה־ה!" שב  "ןה־ה?"  לקרסןות  הזה.  החשסלה  מודב  כב  לדה־טרסטורסןבסזצסה שב 
שב ןורסןב סש משום הסעשות־מסנורס: לגמגומסם הןבו, החורגסם מהבשוא, המצוססם מחוץ 
בכב מערכת שב מולא — יפק המהומסם, יפק סללות, יפק נהסמות — חומק הןל מעמדתו 
המןז'ורסת ונעשה משהו ןחר, משהו שלסא חסה־נוהמת בלסא תסנוק־מססלל, ולכב מקרה — בן 

עוד ןל. 
הדסלור המשולש ןסנו מןפססא רק ןת ןפסזודת השסלה הלסתה. הדסלור לסא הדמוסות 
ליספור הון כמעט תמסד דסלור שלור, מקוטע ומגומגם, דסלור־ןב־מסשהו ובן דסלור־עם־
מסשהו. השסחות לסא הדמוסות נחצות עב סדס מסקרו־תנועות שב תת־שסחה, לדומה בןבה שדבז 
וגוןטרס מתןרסם לאלף מישורים, גם הפעם לעקלות יןרוט: "]דסןבוג ושסחה[ נחצסם וניחפסם 
עב סדס מיקרו־תנועות ]...[ קווסם יודססם שב דסי־ןורססנטצסה ןו דה־טרסטורסןבסזצסה: כפס 
שהסן ]יןרוט[ מניחת זןת, תת־שסחה שבמה לתוך השסחה; למסבסם ןחרות, מסקרו־פובסטסקה 
שב שסחה".75 מסקרו־פובסטסקה כזו מןפססנת ןת השסחות לסא הדמוסות ליספורו שב גניסא: 
ולדסי־ לןס־מולנות  תמסד  חדור  חלרתסת,  תקשורת  ןפשרות  המלטסח  המשותס,  המולא 

משולשת  פעם  ןחר  פעם  ספה;  עובה  ןסנה  והתקשורת  פחות,  ןו  סותר  ימוסה  ןורססנטצסה 
היֵכמה הליסיסת שב מועא—הסגד—נמעא. כך, במשב, כפס שרןסנו, פעמססם ליספור נקטעת 
שסחה לגבב תנועת רכלת: לפעם הרןשונה כןשר לעסצומה שב שסחתו שב ןורסןב עם ד"ר 
שבשבת חובפת מרכלת־הטרןם לרחול וכמו חוטפת ןת שבשבת ומשןסרה רק ןת מסבותסו 
מרחפות לןווסר, ולפעם השנססה לשסחה הקצרצרה לסא שרה גבזר הנויעת לרכלת בלסא בסנה 
שעב הרצסס: השתססם מיפסקות בהחבסס שנס משפטסם לבלד בפנס שהרכלת נסשןת למרוצה, 

מותסרה ןת מסבותסה שב בסנה מצבצבות מןחור. 
שש פעמסם בפחות מתוןר ליספור דסלור ןב נמעא סֵשא ןו ןב נמעא המעמסד פנס סֵשא, 
מניה בסשוא ןו רוצה בסשוא. לשסחותסו עם ֶספסם ועם מסבס מלסע ןורסןב רצוא בסשוא למקום 
בשוחח, בחמוק מא השסחה ןב השסנה. כך הון קוטע פתןום ןת דלרסו שב ספסם: "וןורסןב 
הפיסק פתןום ןת הדולר וקם ללת־ןחת. ןלב מסד התחסב מתמתח ופסהק. הון... מה הסה 
רוצה בהגסד? ןהן... ֶןה... הון ןסנו רוצה לֵתה — להחבט, רןשו כב־כך כלד — מוטל בו, 
כילור הון, שסשכל וסנוח קצת לתחסבה" )עמ' 234(, ולעת שסחתו עם מסבס, "הון הסה מלסט 
ןב הדולרת לו קרֹות ולןפי־ןונסם ולגרונו פסרכיו ּכֵמהֹות: ןח, כמה הססתס מןושר, מסבס, 
מסבס חלסלה, ןסבו הססת נותנת בס בשכל למנוחה גמורה, למנוחת ןותה קורה מוטבה, לןותה 
מסטה שמנגד" )עמ' 274(. פעמססם לעת הניסעה לרכלת הון מממש ןת הרצוא הזה ומעדסס 
בסשוא — בסתר דסוק, בהעמסד פנס סשא — למקום בשוחח. כך הון מצבסח בהתחמק משסחה עם 

ןחסו הלכור שב ד"ר שבשבת: 

פתןום חרד ןורסןב בקובו הלטוח שב הסהודס שבנגדו, שלן בןוזנסו:
– ֶןה... יבסחה, ְמיסּו ןפרת, סש בןדונס גפרור?

דבז וגוןטרס, A Thousand Plateaus, בעסב הערה 34, עמ' 217; ההדגשה למקור.  .75
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וְמיסו ןפרת נשןר שוכל תחתסו ונשסמתו חדבה. ןח, קֹורת־לסת־הלד שכזו, ןה? מהסכא 
נפבה זו ברןשו? ןורסןב הסה מוטב מחרסש ומקשסל בכב נדנוד, ָמָשב ןותו חתוב רמןס, 
ןדונס שבשבת  ןדונס שבשבת,  ]...[ חה־חה. מתּוקה השסנה,  ֵצסדו  בהונות ןת  הןומר 

הלכור! מתוקה השסנה — ושבום לבסבה! )עמ' 245(

להמשך הניסעה הון שול מתנהג כך, כשצווןר ושרה גבזר נכניסם בקרונו ומחפשסם מקום 
בשלת: "הרס זה היפיב פנוס — בןו?", פונה צווןר ןב ןורסןב, ןך הבה ןסנו פוקח ןת עסנסו 
וןסנו מגבה יסמנסם בכך שהון ער ןו שזסהה ןת סדסדו. "ןח! זה נרדם בו", מפטסר צווןר 
כבפס שרה, "ןלב ןחת הסן — נשל. והנה ןנחנו גם זזסם!" )עמ' 248–249(. רק בןחר כמה 
שול,  "הון שכל  התעורר:  עתה  שזה  פנסם  ןורסןב מעמסד  לתנועה,  כלר  דקות, כשהרכלת 
והתחסב מתמודד מתּונֹות, וקרן ןגל פסהוק שלקסמה ןטסת" )עמ' 249(. כך גם כןשר סדסדו 
"הבסצא" מהומב, שנשןר בבוא ללסתו שב ןורסןב, מעסרו לןמצע הבסבה. ןורסןב )שנדמה בו 
"שהון כלר התחסב נרדם" וכלר "שכח ליתרס ידסנו המןפסב ןת מצסןותו שב זה ןצבו"( 
משוחח ןתו — במעשה מןזסא בנןומו הקשה והדסכןונס — כשהון ןחוז קורס שסנה: "במה 
גמרת, ןה?", הון שוןב ןת הבסצא בןחר שהבה השתתק. "וןנס זה רק התחבתס נרדם!" )עמ' 
עב  המרות  הלשורות  ןת  בו  בלשר  כדס  בחדרו  נכנית  כשןמו  היספור,  וליוס   .)283-282
ןודות מסבס, ןורסןב יפק־מנומנם — ובבן יפק ןסנו מקשסל — וןסנו קובט ןת תחסבת דלרסה: 
"פתןום נתפי לה לזו, שהסן הסתה מדלרת. מה זו יחה? ןת בסנה, כמדומה, הזכסרה, וןת ןסזו 

רסלה חלרתה" )עמ' 303(.
למקרסם ןחרסם הדסלור עצמו, כשסמוש למסבסם הנושן עמו מיר ןו משמעות, מרוקא 
מתוכא, במשב כןשר העובבסת לטס משננת להדרכתו שב ןורסןב קטעסם נלחרסם ממכתלו 
 ,)244 )עמ'  וקונפוצסוי  פרומתןוי  עב  לכותלו  הנפוח  יגנונו  ןת  לקוב  ומחקה  צווןר  שב 
הןפסזודה  עונה.  ןסנו  ןו  מקשסל  ןסנו  מלסא,  שןסנו  נמעא  ןב  חד־צדדס  כדסלור  מתגבה  ןו 
הלובטת לסותר להקשר זה, מבלד השסחות שב ןורסןב והורסו לבסב חזרתו, הסן זו הפותחת 
ןת היספור — המהתבה הטבפונסת שמכסא פזר בןורסןב וןשר מובסדה, לחיות נקודת התצפסת 

שב ןורסןב, שסחה מגומגמת, מקוטעת ומצחסקה:

ןפרת, ןורסןב ןפרת, לחור גלוה למקצת וחוורוור, שלסרחסם הןחרונסם הסתה משום־
ןת  טבפונסת  לןלסל  ןחד  ללוקר  קסלב  למשהו,  תמסד  נשוכה  התחתונה  שפתו  מה 
חדב  וןחר־כך  מרולה  כב־כך  לקדחת  ןבסה  חסכה  זה  בפנס  ןחדסם  שסמסם  הלשורה, 
פתןום בחכות ןבסה, משום שחשל לבלו ומצן, שלןמת — ןחת הסן בו. הלשורה סצןה 

בןמור:
– ֶה־ֶה!

ןורסןב, שהסה ןז סושל וחושש בשול ןב חדרֹו שבֹו, גזסרה שמן סשכל למסטה, שכח 
פתןום, שןחת הסן בו. ָמָשב, כןסבו בן חזר ממחשלתו, נטרד ומסהר ןב השפופרת. 

ֵזר? מה? מס שם? ןתה זה, ּפָ
וזה הסה ּפזר, חלרו חססם ּפזר, זה גופו, שהלטסח בו לןותם הסמסם, שסלׂשרנו בןבתר, 
רּושה? ןותו  ןם סצבסח וסשסג בו בהוצןות דרכו. השד משחת! ןלב תשולה שכזו מה ֵפּ

שוטה, מה הון צוהב שם כיוי?
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– ןסדסוט, במה ןתה צוהב שם, כיָסח זה שבסד השוקת? דּלר דלרסם לרורסם!
]...[

– בן סהן ןדם ןסדסוט!
לסנתססם צהבה השפופרת שול:

– ֶה־ֶה!
וןורסןב גנח כלושות. חוצּפה שכזו! שמן הון חושל שם, פטרסה ּכמושה זו שלמשקפססם, 

שׂשסח בו ושסׂג ןת ןחת התסנוקות הבכבוכסות, שןחרס שמבתה הון נירח?
הון התחסב מחפש לקדחת ןחרס כסנוס ןחר, סותר חזק, ןלב ןגל רתחן ןסחר למקצת 

וקרן:
– ןסדסוט... )עמ' 212-211(

כך ןפון נפתח היספור "לטרם" — לןפסזודה שב תקשורת משולשת רצופה לגמגומס "ֶה־
עב שןבתם  לפרפרןזה  לרורות.  שןסנא  ולןמסרות  יויסם  בצהבות  המדומות  לגנסחות  ֶה!", 
שב  בסצסרה  נכניסם  "ןסך   — קפקן  עב  יפרם  ןת  הפותחת  וגוןטרס  דבז  שב  המפורימת 
הגמגום,  דרך  נכניסם  ולכא,  גניסא?  הזה שב  ביספור  נכניסם  ןסך  נסתא בשןוב:  קפקן?" — 

ההומור והֶקֶצר לתקשורת.
למןמרה עב "שסחה ותת־שסחה" כותלת יןרוט עב מצלסם ליפרות שלהם "משחק 
שב  למןמר  הזה  המשחק  תסןור  התת־שסחה";  בלסא  השסחה  לסא  מתנהב  פרןס,  דק,  הדוק, 
יןרוט הובם מןוד גם ןת הגמגום ליספור "לטרם": "דלר־מה מלצלץ מדס רגע לרגע, נוגע 
וןסנו נוגע, מתפשט, נעבם וחוזר ומופסע, דלר־מה הקססם כב הזמא ומןססם לבס הרס בפוצץ 

ןת הכב".76

הקהילה

הָןפקטסלס  וןב הרטט  הון ןפון הרטט הבשונס המצטרס ןב רטט ההומור  הגמגום 
המןפססנסם ןת מסשור הקוניסיטנטסות שב "לטרם". זהו רטט שןסנו מתמיר בהילרס עומק 
ןבן מלטן מעסא תיסיה, תשוקה הרוחשת עב פנס השטח. למןמרו "הון גמגם" מצססא דבז 
כס יופרסם ויופרות גדובסם ןסנם מיתפקסם לחסקוס גמגום שב דמות ןו לחסווס חסצונס נויח 
"הון גמגם" ןבן גורמסם בגמגום בחבחב בןטמויפרה שב היספור, בהתפשט למסשור התוכא 
שבו — גורמסם בעובם בגמגם.77 כזה הון העובם שב "לטרם". גניסא ןסנו משתמש לגמגום 
החלרתס.  המגע  לנקודות  לסנסהא,  ןותו  ממקם  הון  מדמוסותסו;  סותר  ןו  ןחת  שב  כתכונה 
הגמגום נעשה בתכונה שב העובם, ובן שב היולססקט; כב הדמוסות בוקחות חבק לגמגום, 
ובן רק ןסזה "הון" ןחד המןופססא כמגמגם. בן רק "הון גמגם", כובם מגמגמסם: פזר, ספסם, 
ד"ר שבשבת, הןח שבשבת הלכור, בסנה, צווןר, שרה גבזר, ןלסו שב ןורסןב, וגם, כמולא, 

יןרוט, עידן החשד, בעסב הערה 55, עמ' 96-95.   .76
דבז, ”He Stuttered“, בעסב הערה 72, עמ' 108.  .77
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שןסנה  קהסבה   — חדשה  קהסבה  שב  מתןר  קווס  לרמסזה  גניסא  משרטט  כך  עצמו.  ןורסןב 
מושתתת עב שפה משותפת ןבן עב שפה משולשת, עב קצרסם לתקשורת. 

תנועת  בצד  כס  דומה  זו  מפריפקטסלה  ןורסןב  מיעו שב  תסןור  ןת  קורןסם  כןשר 
השסלה המןז'ורסת מצטססרת ליספור תנועה נויפת, משנסת ומרומזת, ןשר סעדּה ןסנו לסת 
ןלן וןס בן נופס הסבדות ןבן קהסבת הצעסרסם המתגלשת לעססרה לשם חורש־מצב, עססרת 
ֵזר, חלרו שב ןורסןב שמןרגא עלורו ןת  ּפָ נופש לילסלות צ', כפס שמתןר זןת לדרך ןגל 

הניסעה: 

ןחר־כך ןפשר שסלסןנה ]ןת מסבס[ ןתו גם ןב ןותה פבשתסנה. הסן כתלה בו ןחת 
לפסרּוש, שהסתה רוצה מןוד לזה. ֶה־ֶה, תהן שנה זו שנת חדווה לןותה פסנה — דֹוק 
התחסב  והון  לנססרות שלחסקו,  מרשרשת  התחסבה  וסדו  הצדה  רןשו  נפב  ושול  נן... 
רסם מדוסקסם ממכתלסם רלסם. צווןר שם. צווןר סושל שם, כותלסם  מוצסן ומונה מיּפָ
בו, זה כלר. הווה ןומר: קוּוצות ושמבות סש גם־כא, ֶה־ֶה. ֶספסם כותל, שןצבו מחכסם 
השנה  סוצןסם  "הבסצנסם"[  הןחסם  ]שבושת  שלהֹוֶמב  שןותם  בו,  יספרו  בןורחסם. 
בחורש־ֵמצב — שווסצןרסה זו שלצ. ֶה־ֶה. הד"ר שבשבת ןמר בו הסום, שמןמזב תבסשן 
גם הסן תהן שם. גם הסן ןמרה בו כזה. הון, שבשבת גופו, ודןס שסהסה. הון כלר ִנדּלר 

ןתו, שֵסצןו סחד מקסול. )עמ' 223(

ומןמזב  שבשבת  ד"ר  הבסצנסם,  שבושת  ספסם,  צווןר,  מסבס,  פזר,  ןורסןב,  הרשסמה,  בפס 
בחורש־ בהגסע  מתכננסם  בהם  ולנויס  פסנה",  "לןותה  בהספגש  עתסדסם  כובם   — תבסשן 
מצב גם ןחותו שב ןורסןב, בסנה, שרה גבזר וֶפטקה. וןמנם, בעומת המיגרת המשפחתסת 
המןז'ורסת, קלוצת הצעסרסם עצמה, והעססרה חורש־מצב כמקום המפגש הפוטנצסןבס שבה, 
מדמססא  כשהון  במשב,  עצמו,  ןורסןב  ןבטרנטסלס:  ענססא  כמוקד  היספור  בןורך  מיתמנות 
ןת שגרת חססו בןחר חזרתו, מהרהר דווקן לחססם לחלורה, ובן לחססם לחסק המשפחה )עמ' 
234-233(, ובכב ןורך היספור מדלרסם לנס החלורה זה עב זה ועיוקסם לתכנוא פגסשותסהם 
זה עם זה — ורןו, במשב, דלרסו שב ד"ר שבשבת בןורסןב לפרק הרןשוא )עמ' 221(, מנהגם 
שב צווןר וֶספסם בשוחח זה עב זה )עמ' 232-231(, שסחתו שב ספסם עם ןורסןב )עמ' 233(, 
דלרסו שב צווןר לעת הניסעה לרכלת )עמ' 250(, מכתלה שב מסבס )עמ' 264( ושסחתא שב 
בסנה ושרה גבזר )עמ' 290(. עם זןת, ליופו שב דלר, כפס שמצססא מסרוא, ולדרך העובה לקנה 
ןחד עם ַהקשרסם המשולשסם המתוןרסם ליספור, הפגסשות הא פגסשות מקרסות וןורסןב נפגש 
עם מרלסת חלרסו פעם ןחת לבלד.78 כך מתהווה כןא המקום, חורש־מצב, כמעסא טרסטורסה 
פוטנצסןבסת שב קהסבה מיוג חדש, קהסבה מגומגמת ומסנורסת שןסנה מןוחדת עב סדס שפה 

תקנסת ןלב משותפסם בה הקצרסם לתקשורת והשפה המשולשת.
במעשה, קהסבה זו, שמסרוא עדססא מתןר למונחסם הלסקורתססם השגורסם לתור "'מסבֶסה' 
הרווקסם  סותר בקהסבת  דומה  ו'תבושסם'",79  'ןסנטסבסגנטססם'  סהודססם  וצעסרות  שב צעסרסם 
לרסת  הןחסם,  "לחלרת  "לןרטבלס":  מבווסב  הרמא  שב  יספורו  עב  למןמרו  דבז  שמתןר 

מסרוא, "'לטרם' — נסתוק־מגע ולסצות־טסט צהולות מןפיססם", בעסב הערה 14, עמ' 191.  .78
שם, עמ' 195.  .79
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ההתקשרות ממסרה ןת ססחוי הןלות, ולרסת הדמסם ןת קרלת הדם. הןסש הון ןכא ןח לדם 
שב ןחסו הןסש וןחותו הןשה; זוהס קהסבססת הרווקסם בדעת מבווסב, הממרסצה ןת החלרסם 
וניחס  הןל  מתפקסד  משוחרר  הןל  ןפסבו  "לטרם",  ליספור  גלוב".80  חירת  להתהוות  לה 
בתוך חלרת הןחסם נטובת ההססררכסה. זו הןנטס־ןדספבסות הרדסקבסת שב היספור: דווקן 
הןל הון המגמגם הלובט לסותר. כמו ליספורו שב מבווסב, שלו מטלע הבשוא המפורימת שב 
לןרטבלס — "ןנס מעדסס שבן" — חודרת תחת ההסגסוא שב השפה, כורה שפה זרה לתוך השפה 
וגורמת בה בהתפשט לעובם שב היספור, כך גם ליספורו שב גניסא, "לרסת ההתקשרות" הסן 
דווקן לרסת שב חויר תקשורת, לרסת שב גמגום. וכפס שדבז ןומר עב "לןרטבלס", גם כןא 

"זו ןסנה הזסה ןדספבסת, ןבן מצע פובסטס".81
פזר  לפס  כא  בפנס  מעט  החלורה  לנס  ותסןור  פבשתסנה",  כ"ןותה  חורש־מצב  תסןור 
כ"ןזרחס פבשתסנה כשרסם", מרמזסם עב הממד הפובסטס הפוטנצסןבס שב הקהסבה המשורטטת 
כןא. כזכור, יספורת הנדודסם שב גניסא ולנס דורו נתפית ללסקורת כססצוג מהסמא שב חווססת 
בנטססה  ולובטת  מולהקת  כדוגמן  נתפי  ו"לטרם"  הטספויסת,  הלסוגרפסת  התבסשות  נדודס 

ןוטולסוגרפסת זו. בדלרס מסרוא,

"לטרם" הון בכןורה יספור ןוטולסוגרןפס בחבוטסא. סותר מכב סצסרה ןחרת שב גניסא 
צמוד הון ןב עולדות חססו שב המחלר, ככב שהבבו סדועות בנו. גניסא החב בכתלו לעת 
ועסלודו  עסקר מבןכת כתסלתו  וןסבו ןת   ,1908-1907 שהססתו לןרץ־סשרןב לשנסם 
השבסם למחצסת השנססה שב 1908 ול־1909, עם שולו בלסת ןלותסו, "ןב ןבונס המובדת 
שבו", לפוצ'פ. ןס כס השסלה המתוןרת לגוס היספור ןסנה זהה עם שסלה ןחרונה זו שב 
גניסא, ]...[ וןפשר שהסן מלויית עב ןסזו שסלה מוקדמת סותר וןרעסת לקסץ שב ןחת 
משנות סשסלתו שב גניסא לקסול, הרסהס מלטןה לןורח סשסר לסותר ןת הןווסרה והבך־
הרוח שלהם נתוא הסה המחלר לשבל זה שב כנסעה, עסספות ותום כב הןשבסות לחססו. 
ופרשסות שונות לחססו משתקפות ל"לטרם" השתקפות  גניסא  מכב מקום, דמותו שב 

מבןה שמתוך חסשוס שב פרטסם ןסנטסמססם לסותר.82

החוזרסם  השסלה  ממיעות  בןחד  מקלסבה  הורסו  בלסת  ןורסןב  שב  שסלתו  זה,  תסןור  בפס 
ונשנסם שב גניסא בלסת הורסו לפוצ'פ. בעומת זןת, התנועה המשנסת־בכןורה ןב חורש־מצב, 
ןב "ןותה פבשתסנה" שלקרלת צ', מעבה עב הדעת בן ןת שסלותסו שב גניסא בפוצ'פ ןבן 
דווקן ניסעה ןחרת שב גניסא לןותא שנסם — ניסעתו בןרץ־סשרןב, כבומר ןב פבשתסנה 
הממשסת, ןותה ניסעה שלמהבכה נכתל היספור. מולא שןסא כןא סחיסם שב ססצוג סשסר לסא 
המןורעות הלסוגרפססם בלסא ההתרחשוסות ליספור, והניסעה בחורש־מצב ןסנה "השתקפות" 
שב הניסעה שב גניסא בןרץ־סשרןב. רחוק מכך. ןך דווקן משום כך נסתא בקרון ןת הצגתה 
שב חורש־מצב כמעסא פבשתסנה ןבטרנטסלסת כתגולה מתוחכמת עב היסטוןצסה הבשונסת 

והפובסטסת לןרץ־סשרןב שב תחסבת המןה העשרסם. 

ז'סב דבז, "לןרטבלס ןו מטלע הבשוא", תרגום ןסה לרוסר, המעורר, 2, 1997, עמ' 71.  .80
שם, שם.   .81

מסרוא, "'לטרם' — נסתוק־מגע ולסצות־טסט צהולות מןפיססם", בעסב הערה 14, עמ' 166.   .82
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כסדוע, לחלרה שהבכה והתגלשה לןותה תקופה לןרץ־סשרןב סועדה הבשוא העלרסת 
למיותסו  החדשה.  לטרסטורסה  הסהודסת  הבןומסת  הקהסבה  ללנססא  מןחד  ככוח  בשמש 
זו  חלרה  כס  הרשל  לנסמסא  טועא  העלרסת"  הבשוא  ו"תחססת  המודרנסת"  הסהודסת  "המהפכה 
"עוצלה לבשונה שב השפה העלרסת המתחדשת, ןשר פסתחה דרכס הלעה ומושגסם שסכסבו 
ןת כב תחומס החססם והתרלות ושסמשה ֶמֶבט, המןחד ןת הכוב לחלרה ןחת".83 למלט בןחור, 
החזוא הןסדסןובוגס הבשונס שב הצסונות ןמנם הוגשם להצבחה מרשסמה, ןך לתחסבת המןה, 
התפשטות העלרסת כשפה מדולרת משותפת עדססא הססתה לשבלסה הרןשונסם. בפס תסןורו 
ההסיטורס שב הרשל, כלר לתקופת העבססה הרןשונה הונח הסיוד בתחססת השפה לדמותם 
שב סחסדסם שהקדסשו ןת עצמם בלסיוי חזוא העלרסת ובהפצתו ןך הצבחתם נותרה מוגלבת 
ומצומצמת, ורק לתקופת העבססה השנססה, ולססחוד לשנסם 1913-1906, עם הקמתם שב תןסם 
חלרתססם שונסם ומרולסם שהעלרסת שסמשה להם כשפת ליסי, חב המהפך שִןפשר ןת סצסרתו 
במעשה,  רלסם.  לקשססם מעשססם  ֻבווה  זה  מהפך  ןובם  לעלרסת.84  חלרתס  בשונס  ליסי  שב 
בקרןת יוס העשור הרןשוא שב המןה העשרסם, לשנסם שגניסא לסקר לןרץ־סשרןב, סותר 
דולרסם  בקהסבה שב  המשותפת  הסהודס, שפה  לססשול  המדולרת  הססתה השפה  משהעלרסת 
השובטסם לה הסטל ומדלרסם לה לשטס ולרהסטות, הסן הססתה שפה שמניסם בדלר ןותה, 
שפה שמגמגמסם ןותה. כך במשב מתןר ןסש העבססה השנססה שבמה בלסן ןת מצל העלרסת 
למושלה כנרת לןותא שנסם: "ןסא בהערסך כבב למה עובה בןדם המעלר משפת דסלור ןחת 
בשנססה, ולססחוד בשפה שןסננה עדססא שפת דסלור, ומה רלסם עסנוסס הנפש הרוצה בדלר, וסש 
בה מה בהגסד, והסן אילמת ומגמגמת".85 לרב כצנביוא מיפר עב מצלו הבשונס עם עבססתו 
ןרצה ל־1909: "כןשר לןתס בןרץ, בן סדעתס בלנות משפט טלעס לעלרסת, ובדלר בועזסת בן 
רצסתס. החבטתס שבן ןוצסן מפס מבה בועזסת. למשך עשרה סמסם בן דסלרתס כבב. כשהססתס 
נןבץ בענות משהו — הססתס עונה לןסזה פיוק קרול בענססא".86 למונחסם דומסם מתןרת ןיתר 
רןל ןת מצל העלרסת לשנות סבדותה ונערותה לפתח תקוה )שגניסא התגורר לה למשך רול 
תקופת שהותו לןרץ־סשרןב(: "העלרסת החסה — שמעתס מסבותסה הרןשונות. ]...[ כב מסבה 
הסו צרסכסם בחפש ןותה. העלרסת הסתה כב כך דלה ומגומגמת לפס הןנשסם. ]...[ כב מבה הסה 

בה טעם כס חספשוה ועד שמצןוה והשתמשו לה — הסה זה פרוצי גדוב מןד".87
כס במרות התנופה הכבבסת למפעב החססןת השפה העלרסת  מתסןורסם ןבו מתלרר 
לשנות העבססה השנססה, מהלחסנה המעשסת, מלחסנת חווססתם שב רול המשתמשסם לשפה, 
נותר הדסלור לעלרסת כפס שהסה לסמס העבססה הרןשונה — דסלור חיר, דב, משולש, ןסטס, 
מןומץ ומגומגם. סתרה מזןת, דווקן לשב התרחלות תפוצת העלרסת והתלייותה למערכות 

לנסמסא הרשל, לשון בימי מהפכה: המהפכה היהודית המודרנית ותחיית הלשון העברית, כרמב,   .83
סרושבסם 2008, עמ' 54.

שם, לססחוד עמ' 125-95, 168-146.   .84
מצוטט ןצב מסכןב גרסנצווסג, "מעמדה שב העלרסת לסמס העבססה השנססה", לתוך מרדכס נןור   .85
)עורך(, העלייה השנייה, 1914-1903: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, סד סצחק 

לא־צלס, סרושבסם 1984, עמ' 207; ההדגשה שבס. 
מצוטט ןצב הרשל, לשון בימי מהפכה, בעסב הערה 83, עמ' 152.   .86

ןיתר רןל, "נעורס השסרה לןרץ בן זרועה", חדרים, 1, 1981, עמ' 102-101; ההדגשה שבס.   .87



ןסב ליא   85

ןס  הגמגום  זכה  הסיטורס  רגע  לןותו  כס  בומר  נסתא  השנססה  העבססה  לתקופת  החלרתסות 
והגמגום  רגע הקושס  זה,  ססחודס  הסיטורס  רגע  מסיוד מערכתס.  ובמעסא  הון בתפוצה רחלה 
המערכתססם לדסלור לעלרסת, בן נמשך זמא רל.88 שבל הגמגום הסה שבל מעלר זמנס ןך חסונס 
לתהבסך התכבסתס שב הגשמת הןסדסןובוגסה הבשונסת הצסונסת — כסנונה שב השפה העלרסת 

כשפת ליסי חלרתסת וכשפת דסלור שוטפת וסומסומסת. 
לרגע ההסיטורס הקצר הזה מגסע גניסא בןרץ־סשרןב. הון שוהה לה לסא יתסו 1907 
בןלסל 1908, ולמשך מרלסת התקופה הזןת הון סושל לפתח תקוה ומתפרני מהורןת השפה 
העלרסת. ד"ר ס' מהרש"ק, סדסדו הטול, פורׂש תסןור רל־ענססא שב קורותסו שב גניסא למושלה 

ושב הןווסרה הבשונסת־תרלותסת לןותם סמסם: 

פנו ןבס מספו בהשתדב לדלר השגת שעורסם פרטססם ביופר צעסר שסלון. חזוא העלרסת 
עוד בן הסה נפרץ למושלה. כב העלרסת הצטמצמה לפנת לסת היפר וגם שם צרסכה 
הסתה בהבחם עב קסומה, מבחמה לשבום מתמסדה. מבלד פועבסם ןחדסם בן הסו מדלרס 
עלרסת. רלסם — ממשכסבס המושלה כלסכוב — הסו מתסחיסם לשנןה וללוז ב"עלרסת־
ןמרתס  בן  זןת  לכב  בעלרסת!  פרטססם  שסעורסם   — כזןת  ולילסלה  שבהם".  כלרסת 
נוןש. ההכרה, כס חלרתנו המצומצמה תוכב ברכוש בה יופר עלרס, שסגדסב ןת ֹכחה, 
עסנסם חסכסנו בלון  ולכסבסוא  ומיודר  הסה, ןספון, מוכא  ]...[ הכב  הגדסבה ןת המרץ. 
"המורה החדש" "ןחס הןדוא גניסא". ]...[ החססם השקטסם והמיודרסם, העלודה הנוחה 
הוטלו,  פנסו  הרלה.  בו  הסטסלו  חססו,  לכב  הנמרץ  השנוס  בגדובסם,  שסעורסם  לנתסנת 

עצלסו הרגעו, והון נגש ןז בעלודה יפרותסת גדובה.89

עב רקע זה ןנס מלקש בטעוא כס ןותה "עלודה יפרותסת גדובה" שגניסא החב לה לעת שהותו 
לפתח תקוה — כבומר כתסלת היספור "לטרם" — קשורה לןופא מורכל והדוק במצלה שב 
העלרסת לןותם סמסם ולןותה ילסלה, כפס שהון מתוןר לדלרסו שב מהרש"ק. גניסא, שכמורה 
בעלרסת לוודןס חווה למסשרסא ולחרספות סתרה ןת ןווסרת הגמגום והדבות הבשונסת, מןמץ 
ןת ןבמנט הגמגום בתוך היספור ןך מחובב לו דה־טרסטורסןבסזצסה נמרצת. ןת הגמגום 
המעשס שהסה מנת חבקם שב דולרס העלרסת לןותא שנסם — השתסקות הכפוסות, דבות השפה 
וצמצומה, הקושס והמןמץ למצסןת המסבסם המתןסמות, הןסטסות והשסלוש לנסהוב השסחה — 
מתסק גניסא מןרץ־סשרןב ןב מחוזות מזרח ןסרופה, מנתק ןותו מא ההקשר העלרס הלבעדס 
ומנשבו ממעמדו כנדלך הכרחס לתהבסך התכבסתס שב כסנוא חלרה בןומסת. כך הון מססצר 
קהסבת מגמגמסם שןסננה ססצוג מסמטס שב קהסבת המגמגמסם שהתקססמה ברגע קצר לןרץ־

סשרןב, כמולא, ובמרות זןת — במעשה דווקן לזכות זןת — נסתא בהלסנּה כתגולה פובסטסת 
עב דגם הקהסבתסות שהפרוסקט הצסונס שןס בכונא.

קשססם וגמגומסם לקרל מס שמהגרסם ןב החלרה הדולרת עלרסת בן פיקו כמולא מןז ועד הסום,   .88
להקשרסם רלסם ומגוונסם, ןך ןבו הם גמגומסם הקשורסם להיתגבות ןב העלרסת למעמדה כשפת 

ליסי חסה ומושרשת, ובן גמגומסם הכרוכסם לתהבסך כסנונה שב שפת הליסי עצמה.
ס' מהרש"ק, "מסשסלתו לפתח־תקווה", לתוך לרנר )עורך(, הצדה: קובץ זכרון לא.נ. גנסין, בעסב   .89

הערה 19, עמ' 135-134. 
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כססצוג  בן  בקרון  ןפון  ןפשר  "לטרם"  ליספור  גניסא  שמעמסד  הקובקטסלסות  ןת 
ןבגורס ןו מדומססא שב קהסבה בןומסת שחלרסה הם יולססקטסם בןומססם המןוחדסם עב סדס 
מה שדבז וגוןטרס מכנסם המצןה שב "עם בעתסד בלון" ןו שב "עם  שפה וטרסטורסה ןבן ְכּ
חיר".90 "הלרסןות כיפרות, ככתסלה, הסן המצןה שב עם חיר", כותל דבז למןמרו "היפרות 
והחססם"; "המצןת העם הסן תפקסדה שב פונקצססת הלדסוא. בן כותלסם לזסכרונות, ןבן כדס 
בעשותם מקור ןו סעד קובקטסלס בעם עתסדס, שעדססא קלור מתחת בלגסדותסו ובהכחשותסו".91 
רעסוא זה מתקשר, כמולא, במןפססא השבסשס שב היפרות המסנורסת: היפרות כמערך קובקטסלס 
שב הלעה. בפס מןפססא זה, המתח לסא המןז'ורס במסנורס קשור לסא הסתר ליוג הקובקטסלסות 
הלןה בסדס לסטוס לטקיט. יפרות מןז'ורסת מססצגת — ופונה ןב — קובקטסלסות מלויית, 
מזוהה  לטרסטורסה  ומתגלשת  הובכת  כלר  ןו  קססמת  קובקטסלסות שכלר  וממוידת,  מוכרת 
ולזמא הווה. יפרות מסנורסת, בעומת זןת, כותל יססמוא ןו'יןבסלא, מצסעה התנגדות בקהסבות 
ובצורות היולססקטסלסות הטספויסות שב ההווה; כמערך קובקטסלס שב הלעה,  המדומססנות 
הסן מזמנת יוגסם חדשסם שב קובקטסלסות.92 במעשה, מלחסנה תסןורטסת, מדוסק סותר בדלר 
גבולבס שב יפרוסות מסנורסות  יסווג  ובן עב  ומןז'ורססם לטקיט,  עב "מומנטסם" מסנורססם 
מוב יפרוסות מןז'ורסות: למומנטסם המןז'ורססם שבו, כגוא מודב התבסשות ןו נרטסל הנדודסם 
והשסלה, "לטרם" מלטן קובקטסלסות מדומססנת קססמת ומוגדרת, כבומר מצסג ןת היולססקט 
הבןומס הטספויס ודרכו מססצג ןת הלעסות ןו ןת הנוסרוזות הבןומסות, ןם כס מיגרות ןבו 
עולרות דה־טרסטורסןבסזצסה, נחצות עב סדס קווס מסבוט שב רווקות, נוודות, גמגום והומור; 
למומנטסם המסנורססם שבו הון ממצסן קובקטסלסות חדשה, ַעם בעתסד בלון לדמות קהסבת 

מגמגמסם ןו קהסבת רווקסם המסוידת עב מסשור הקוניסיטנטסות שבו.
רווקסם"? כמו למקרסם שב  נסתא בכנות ןת קהסבת המגמגמסם הזןת "קהסבת  מדוע 
וגוןטרס מןתרסם ליספורסו שב קפקן, לעזרת מושג  לןרטבלס ושב דמוסות הרווקסם שדבז 
הרווקות ןפשר בעמוד עב הפוטנצסןב הקובקטסלס שב דמוסות לודדות ומלודדות )ןו תבושות(, 
הגוס  לתוך  סשר   ]...[ ןסנטניסלסות  כמוסות  שב  סצסרה  הרווק:  שב  היוד  הנה  "ןז  בכןורה: 
החלרתס, לתוך השדה החלרתס עצמו. ]...[ המכונה הסן הכס חלרתסת וקובקטסלסת כןשר הסן 
לודדת ורווקה, וכןשר הסן משרטטת קו מסבוט הסן לעצמה שקובה בקהסבה שתנןסה עדססא 
ןסנם נתונסם לןופא ממשס".93 דמותו שב הרווק, המשוחרר מא המערכות החלרתסות הרשמסות 
שב המשפחה והזוגסות, הסן ןחת הדרכסם שב דבז וגוןטרס בתןר כסצד דמוסות יפרותסות 
מה  קובקטסלס.94  לןופא  החלרתס  השדה  לתוך  פועבות  בכןורה,  ןסנדסלסדוןבסות  לודדות, 

דבז וגוןטרס, מהי פילוסופיה?, בעסב הערה 49, עמ' 194, 237.  .90
ז'סב דבז, "היפרות והחססם", תרגום חססם דעוןב בויקס, סוןב רגל ודפנה רז, מטעם, 5, 2006,   .91

עמ' 152.
ןו'יןבסלא, Art Encounters, בעסב הערה 33, עמ' 74–75.   .92

דבז וגוןטרס, קפקא — לקראת ספרות מינורית, בעסב הערה 1, עמ' 127-126.   .93
הון  לוגד־חלרתסת, בלד  סותר חלרתס, מיוכא־חלרתסת,  ןס  הרווק  זוגסות,  ובבן  "בבן משפחה   .94
קובקטסל" )שם, עמ' 126(. עב התשוקה הרווקסת כהעדפה בהסשןר לודד עב פנס התמירות בצורות 
היולססקטסלסות המןז'ורסות ועב הןופא שלו תשוקה זו ולדסדות זו קשורות דווקן לקובקטסלסות 
 Gregg Lambert, “On the Uses and Abuses of Literature for Life”, שב העם החיר רןו גם
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]...[ לתוך השדה החלרתס" מתממש  שדבז וגוןטרס מכנסם "סצסרה שב כמוסות ןסנטניסלסות 
דה־טרסטורסןבסזצסות,  גמגומסם,  שב  רטטסם  ָןפקטסלססם,  רטטסם  שב  כסצסרה  ל"לטרם" 
הןצות והתןלנוסות פתןומסות; כב ןבה פועבסם בסצסרת קהסבה חדשה שתנןסה עדססא ןסנם 
זו הרווקּות, כבומר המחולרּות המסנורסת, שב דמוסותסו התבושות  נתונסם, עם שןסנו קססם. 
זהו עם חיר,  גניסא. המצןת העם העתסדס ןסנה דמסּוא העתסד שב העם הקססם, כמולא;  שב 
עם שסש בהמצסן. סש בהמצסן ןת העם ןס עב פס שססתכא שהון כלר כןא, מצססא ןו'יןבסלא, 
ןך להסותו מוכפס בידרסם הקססמסם והמןז'ורססם שב הססצוג והזהוסות, הון מוחבש ומויתר, 
כבומר חיר. במרות הפרדוקיבסות־בכןורה, זו הלחנה חשולה, משום שהסן מולסבה בתולנה 

תסןורטסת עקרונסת:

כב זה מענסק במסנורס פונקצסה ןפסרמטסלסת. חשול בירל ןו בשבוב ןסכשהו ןת השפה 
הקססמת )וכך ןת הצורות המןז'ורסות הקססמות(, ןלב ןמנות מסנורסת חססלת בעשות 
הבשוא שב  ובכולד  בגמגום  זה מה שמענסק  סצסרה.  בערל  גם  חססלת  הסן  מכך.  סותר 

הפרקטסקה המסנורסת כסווא כה מבן השרןה, וןפשר ןס בומר, מבן תקווה.95

ןב  התקווה,  וןב  המסנורסות  שב  הןפסרמטסלס  ההסלט  ןב  ןו'יןבסלא  ןותנו  מחזסר  לכך 
הסצסרתסות וןב ההשרןה המגובמות לפרקטסקה המסנורסת, לגמגום ולדה־טרסטורסןבסזצסה. 
לערעור  ןו  לחתרנות  מתמצה  ןסנה  המסנורסות  במןז'ורס;  התנגדות  רק  ןסנה  המסנורסות 
שפה  סוצרת  הסן  יצירתי:  פרויקט  המצאה,  של  פרויקט  היא  המינוריות  הקססם.  הידר 
חדשה וקובקטסלסות חדשה. כפס שכותל זהלס לעקלות דבז, היפרות "סכובה במיור בנו ןת 
הןונטובוגסה שב העובם. ןלב בשם כך סש בהתמיר ביפרות, במה שסש בה בהצסע, במה 
שהסן מלטןת — בתת בה בפעוב ןת פעובתה".96 "לטרם", ןם מתמירסם בפעובתו, מעמסד 

עובם שב נוודות, שב רווקות ושב דסלור מגומגם. 
כך היספור פועב: הון משחרר ןת הרווק־הנווד מתוך דמותו שב היולססקט הבןומס 
שב  הצסונס  הבןומס  התהבסך  מתוך  הגמגום  רגע  ןת  מלודד  הון  התבוש־הנודד;  המןז'ורס, 
כסנוא חלרה עלרסת ומחבץ שפה מגומגמת מתוך ידרס השפה; והון ממצסן ןת העם החיר 
מתוך צורות הקובקטסלסות הקססמות. כך פועבת כןא הסצסרתסות היפרותסת המסנורסת, מבןת 

ההשרןה, שב גניסא. כך משורטט מסשור הקוניסיטנטסות שב "לטרם" כמצע פובסטס.

*
הקרסןה המסנורסת הסן ןפון קרסןה פובסטסת לסיודה. גניסא, כמולא, בן הסה יופר פובסטס 
וןסנם  הפרטסת"  "היֵפרה  בכנות  שנהוג  מה  ּלְ מתמקדסם  יספורסו  מרלסת  המקולב:  למולא 
שב  שובסותה  פרדוקיבס,  לןורח  במעשה,  בןומסות.97  ןו  חלרתסות  לשןבות  כבב  עויקסם 

 in Ian Buchanan and John Marks (eds.), Deleuze and Literature, Edinburgh University
 Press, Edinburgh 2000, pp. 151-152

ןו'יןבסלא, Art Encounters, בעסב הערה 33, עמ' 76.  .95
זהלס, רומן לוגי, בעסב הערה 23, עמ' 143.  .96

מלחסנת התפתחות הלסקורת עב גניסא, מןפססנסם ןבה שב סצסרתו ִןפשרו ןת צמסחתה שב "ןגדת   .97
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הפובסטסקה למולנה השגור לסצסרותסו שב גניסא כרוכה דווקן לרדסקבסות הפובסטסת שבהא. 
למונחסהם שב דבז וגוןטרס נסתא בתןר יוג זה שב פובסטסקה כפובסטסקה מסנורסת. בעומת 
יוג המחשלה הפובסטסת עב יפרות שמצסעות תסןורסות קרסןה ולסקורת עכשווסות ןחרות, 
יוג זה שב פובסטסקה הון חמקמק ורדסקבס למסוחד — ולמולא מיוסם, צנוע למסוחד. כןמור, 
פובסטסקה מסנורסת ןסנה פובסטסקה שב ססצוגסם, שב זהוסות ןו שב מסעוטסם; הסן גם ןסנה 
שב  פובסטסקה  להכרח  בן  וןס  ןסדסןובוגסת  מנספיטסּות  שב  ןו  מרד גבוס  שב  פובסטסקה 
בכןורה:  מקטסנסם,  למונחסם  ןבסה  מתססחיסם  וגוןטרס  דבז  בכא  התנגדות.  שב  ןו  חתרנות 
מרחלסם  לתוך  שמתנהבת  פובסטסקה  "זוהס  מסקרו־פובסטסקה.  מובקוברסּות,  מסנורסות, 
מצומצמסם, ןסנטסמססם סותר לןופססם", כותל זהלס;98 הסן ןסנה שוןפת בשנות ידרס עובם 
מינוריות היא מושג  ונצורות.  גדובות  ןסנה מלטסחה  "מסנורסות  קווס מסבוט:  ןבן בשרטט 
מינורי".99 מכןא, מהמסנורסות הזןת שב המסנורסות, מקטנותה ומצנסעותה, נולע הפוטנצסןב 

הןדסר שבה בקרסןה ליפרות. 
ליפרות שב גניסא, הפובסטסקה המסנורסת כרוכה לפנססה ןב מסשור הקוניסיטנטסות. 
ודןס, למולא מיוסם, גניסא הון ןכא יופר פיסכובוגסיטס מולהק; ודןס, למולא מיוסם, יספורסו 
הפריפקטסלה שב  מא  ןלב  גסלורסם תבושסם.  ןכא  הם  וגסלורסו  ןדספבססם  יספורסם  ןכא  הם 
הקרסןה המסנורסת, כב זה ןסנו ןבן מה שדבז וגוןטרס מכנסם "התנועה במרןסת עסא" שב 
צרסכות  ןשר  פסרוק  ושב  פרסקה  שב  נקודות  עב  דווקן  "מצלסעה  ןשר  תנועה   — סצסרתו 
 בהולסב ןת ההתניות, כדס בהרןות ןת התנועות המובקוברסות וןת מערכס המכונה".100 זה 

גניסא", כבומר ןת הקרסןה ליספורסו כיספורסם וסדוססם־בסרססם. "ןגדת גניסא", שהשפסעה למסדה 
מכרעת עב ןופסה שב לסקורת גניסא, עב כסוונסה ועב מוקדסה למשך עשרות שנסם, הענסקה לתורה 
וחסזקה ןת ןחסזתה לקרל קורןסו. מסרוא הקדסש  ַן־פובסטס  גניסא כיופר  משנה תוקס ברןססת 
מןמצסם מחקרססם ופובמויססם רלסם כדס בשחרר ןת מחקר סצסרתו שב גניסא ממה שהון תפי 
זו, ןך בןור התמןטסקה ה"פרטסת" שב היספורסם, ולהשפעת  כמגלבותסה וכנזקסה שב רןססה 
הדומסננטסות  והיטרוקטורבסיטסות  הפורמבסיטסות  הפיסכוןנבסטסות,  התסןורטסות  הנטסות 
לןותה עת לחקר היפרות לןרץ, גם השחרור מ"ןגדת גניסא" לעלודותסהם שב מסרוא וןחרסם 
משנות השסשסם וןסבך בן הלסן בקרסןות פובסטסות שב סצסרת גניסא, ורןו במשב ידרת מןמרסו 
שב מסרוא שקולצו לכותרת "גניסא ןחרס חמסשסם שנה" ליפרו כיוון אורות, בעסב הערה 14, עמ' 

208-109 ]הידרה נדפיה שול לתוך חחים באפו של הנצח, בעסב הערה 4, עמ' 226-127[.
 — הפויט־יטרוקטורבסיטסת  המחשלה  לרוח  פובסטסות  קרסןה  תסןורסות  שב  התלייותא  גם   
תסןורסות שהעמסדו למרכזא ערעור עקסל עב ההלחנה לסא הפרטס בצסלורס ולכך תרמו תרומה 
נסכרת בחקר ןגפסם רלסם שב היפרות העלרסת — בן הלסןה בשסנוס שב ממש למגמה זו. בכב 
דרך המודבסם  גניסא למיורת התבסשות  ִןפשרה הלנה כבבסת שב השתתפותו שב  הסן  הסותר 
שב הןבגורסה הבןומסת והיולססקט הבןומס, ןך הסן בן הובסדה פרשנוסות פובסטסות חדשות 
המתמקדות ליספורס גניסא. למולא זה, הרגע הפויט־יטרוקטורבסיטס לתורת היפרות עדססא בן 

התממש למבוןו לחקר סצסרתו שב גניסא. 
זהלס, "מסנורסות", בעסב הערה 23, עמ' 95.   .98

שם, עמ' 101; ההדגשה למקור.   .99
דבז וגוןטרס, קפקא — לקראת ספרות מינורית, בעסב הערה 1, עמ' 88.   .100
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הפרוסקט המסנורס שב גניסא: בשרטט לה לעת הא ןת התנועה במרןסת עסא עב מסשור הןרגוא 
והא ןת קווס המסבוט עב מסשור הקוניסיטנטסות. וכןשר קורןסם ןת יספורסו מתוך רגסשות 
נוצר ומתרוצץ עב  מסנורסת כזןת נחשס להם העושר הנפבן שב כב מה שמתגלש, רוחש, 
המסשור שכסנסתס כןא "מסשור הקוניסיטנטסות" — כב ןותם רגעסם שב הומור, שב גמגום ושב 
הסעשות, כב ןותא תנועות שב דה־טרסטורסןבסזצסה, שב נוודות, שב תת־שסחה ושב תזזסת 

ןפקטסלסת, וכב קשרס הקובקטסלסות המסנורסת שהם מססצרסם.
"בכמה  כותלסם,  וגוןטרס  שדבז  כפס  גניסא.  שב  הצנועה  הפובסטסקה  ןפון  הסן  כזו 
במבן  ןחד:  חבום  רק  סש  לסותר,  קטנות  וןפסבו  יפרותסות,  תנועות  ןו  ז'ןנרסם  יגנונות, 
פונקצסה מןז'ורסת לשפה, בהצסע שסרותסם לתור שפה ממבכתסת, שפה רשמסת".101 היפרות 
שב גניסא ןסנה חובמת במבן פונקצסה מןז'ורסת. גניסא ןסנו ןסדסןובוג וןסנו נושן ןת ני 
המרד; לה לעת הון גם ןסנו מתענססא — וןסנו מיתפק — לעמדה שב התנגדות, ירלנות, פסרוק 
ןו חתרנות. הון מחזסק לחבום ןחר בגמרס — ןפסרמטסלס, סצסרתס ומעורר השרןה: "בחבום 

ןת החבום ההפוך: בדעת בסצור ןת ההסעשות־מסנורס".

שם, עמ' 62.  .101
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