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בספרותגם
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הפונקציות

ומההשונות,
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מ"לאישה"
להיותיכול

הגותבעלסיפור
מהמעמיקה.

כנוסחשנדאה

קאנונילאכתיבה
מתח(סיפור

סתםאוותעלומה
סיפור"בלש",

מרע-בריוניי

יילדיםסיפור
אלףלהבדילאו

הבדלותאלפי
פורנוגרפיה)-

להתגלותעשוי
כטדקטט

רציניפילוסופי
שהחז~תומעמיק'

שלוהפופולרית
מטעה.אךהיא

24 

חדשותפרספקטיבות
לאאתגרלעצמוהציבהזהכנס .-=

בנושאיםלעסוקבחדהוא :=-=קטן
ii עללכנרתשניתןבמה=הקשורים
המילניףם","תסמונתבשםההשאלהדדך

עדייןהשרוייםורוטטיםנזיליםבנושאים
ואפילושלהם,ההתהוותתהליךבתרך

ואיןאינטואיטיבי'בניבוירשםפהכדרכים

 .וכללכללקלהמטרהזר
השנהימותדובעוסקתאישיתאני

(המאההמאה""~פנהשלבספרות
נתנושבהבתקופהכמרבן)הקודמת,

מנדלירבדדיצ'בסקי,אחד-העםהטוןאת
וטשרניחובסקי.ביאליקעליכם,ושלרם
כמרבןמעניקותשחלפוהשניםמאה

תהליכיםלסמןומאפשרותפרספקטיבה'
הגמדרגעעדשלהםההתהוותמרגע

אומנםלושישמחקר,תחוםזהרוהתוצאה.
ברהעוסקיםעלמקלהואאךמשלו,קשיים
כבדברהנדוניםהתהליכיםדוב :אחדבדבר
נקרשו,כבדמהםואחדיםסטיכיים,אינם

הואשרנותתופעותשלהג~זיסותיאור
מצדדיםלאישושהניתן;חתרם, ·סג,דעניין

מהשוואתאםארכיוניתמבדיקהאםשונים,

דרדרתבניוחוקריםמבקדיםשלסיכומיהם

ולנסותעוזכאןלאזורעליילפתע,שונים.
שהואבנושאחדשותפרספקטיבותלאתר
פרספקטיבה.משוללהגדרתומעצם
עלכאןידברגרדביץדודד"ד

הספרותובחקרבספרותפרסט-מרדדניזם

הואהזהשהתחוםמישלמךתדרנר
והעיוןהחקירהממושאיאחדאצלו

הדהודיםכמהכאןאעלהאניהמרכזיים.
איזועללאשנסמכיםאינטואיטיביים,

בנמצאאיננהשלמעשהסדורה,~ש~ה
בתופעתהעוסקתבביבליוגרפיהאפילו

התבוננותעלאםכיהפרסט-מרדדניזם,

הגבתישבדרבןדוד,שנותשלאישית
העבריתהספרותעלדצנזנטיתתגובה

המתהווה.

לכנרתנוטיםרבים :מראששאבהירכדאי
שבאמהכל"פרסט-מרדדניזם"בשם
תפיסהכמרבןוזוהיהמודרניזם,לאחד

והגדרה,תיחוםדורשהענייןמדי.כוללנית
עדךבעלמחקרי'עירןעדייןאיןוכאמוד

אתלשכרכדי .כןהעושהארטרדיטטיבי'
אבחנותכמההדירןבפתחאביאהאוזן'

תחוםבאמנות,אחדמתחרםהלקוחות
הרבהבדודותהחדשותהתופעותשבר

אפקטהואהקהלעלשלהןוהאפקטיותר
הספרות.תחומיאלאקישומהןמיידי

למשלעיןלכלומזדקרשבולטמהכי
שלהישלהפרסט-מרדדניסטיתבאדריכלות

ולתיאורלאיתורקלתמידאינוהאלף
הרבההגבולותשבההספרות,בתחומי

מתבונניםאםאךומסופקים,מובלעיםיותר
המאפייניםשלדובלדאותניתןהיטב

אפשרוהמובהקיםהברוריםהאדריכליים
חרץהספרות.בתחומימקבילותלמצוא
לכלכישנדעכמדרמהחשובמזה,

קררי-ישהאלף,בשלהיהיום,האמנויות

שעלולמהלפיכך,משותפים.היכר
יקושרהנושאמןכדיג.רסיהלהיראות
אניכךויתבדר,הספרותלתחרמ~בהמשך
 .ומהותירלוונטיכקישורמקורה,
בעדיאלהבימיםשיטיילמירבכן'

בתכונותיבחיןלפריז'שמסביבהלוויין
הארלטדא-ה~בניםבכלהחדששלהיסוד

יסודעקרונותשכמההאלה,מודרניים
כדאימוסגרובמאמראותם.מאחדים

האוונגרדבעבדנתרכזשבהפריז' :שנעיד

היאהפלסטיותובאמנויותהשידהבתחומי
הפרסט-האוונגרדבתחומיהמובילההיום

על-יזומהובצררהבאדריכלות,מודרניסטי
לניסיונותמענקיםשמקציבותהרשויות,ידי

רגילהלעיןלהיראותעלולים)(ארשעשויים
מןברביםכל,קררםביותר.כ"משרגעים"

כללמעידההחזיתאיןהחדשיםה~בנים
מההפונקציונלית,הבחינהמןהפנים.על

להתגלותיכולתעשייהכמפעלשנדאה
יכולכמקדששנדאהמהכמוזיאון'
מהלפועלים,מגרדיםכשיכוןלהתגלות
כדיסקוטקלהתגלותיכולככנסייהשנדאה

אולםשלאקףסטיתכקונכייהשנדאהרמה
ביתילדים.כגןלהתגלותיכולקונצרטים
כמרהחזיתמצדלהיראותעשוימשדדים

איןבקצרה, .הניצחוןשעדכמראראנייה

להיפר' .והתוכןהקליפהביןק;_ךלציהשרם
ובפירושל"פנים","חרץ"ביןהתנגשותיש

האדריכלשלחזקהמףדערתעללדבראפשר
לקליפה.

בצררהרחבהעל-פי-דובהפסאדהשנית,
עלדבדגשישובכלללגרבה,ביחסבולטת

לגורד-השחקים,גמור(בהיפוךהרוחבקררי
החולף'הדודאתהמייצגה~בנהשהוא
העשרים,המאהשלהפדרטרטיפרסהוא

צדמאליו,ומרבןטבעיבאופןוהוא,
פהישהאורך).קרריאתבמיוחדומדגיש

בהדגשים,והיפוךההיררכיותביטולאפוא
החולף.בדודמקובלשהיהמהכללגבי

הצרדות :לעצמוהאדריכלאמדכאילו
ראםלזרא,עדכבדנוצלוהפונקציונליות

חדשמשהרוליצורלהתבלטרוצהאני
מהכלנגדחוצץלצאתעליי-ושרנה

לדגליהם.נדושימשקודמייאתשהדריך
בכללמעידהאינהגםהפאסדהיתד-על-כן'

רעלה~בנהשלהפנימיתהחלוקהעל
שאתםמניחהאניהאמיתיים.מפלסיוקררי

ביתשמולהמשדדיםבנייןאתמכירים
שללמדיחקייניזקכפרלאגב-מעריב

מקדהזה(ואיןפאדיזשלהאופרהבניין
לשמשיכולהעצמה"קליפה"שארתה
ביתזהרכך).כלשרנותפונקציותבשתי
זכוכיתקירקטעביןמהתנגשותהעשוי

ענקעמודיובחזיתושיש,קירקטעלבין
משקלהאתכאילוהתומכיםכחול,צבועים
שיש.העשויההעליונההחטיבהשלהכבד
תעתועלמעשההואהמבנהכלרבכן'
בית-משדדיםהואהביתבפנים :אופטי

העמודיםרגילות.לקומותמחולקסטנדרטי'
ואיןבלבד'אחיזת-עינייםהםגנטייםהגי

הרושםמןלבדאמיתיתפונקציהשרםלהם
ומרשימה.חידתיתתופעהמולעומדשאתה
העשויהמבנה,שלהקלהחלקחדירת
שיש'העשוישלוהכבדהחלקלתוךזכוכית,
שילוב,שלולאהתנגשותשלסרגשהיא
יעצבןשלאחזרתי'תדרןפיכאןדרשה
כאילודרשםבצרפהיטעושלאהעיןאת

ומכאןתחתיו,לקרוסעומדהכבדהחלק
לאמיתרשהםהענק,בעמודיהצורךנולד
תומכתשאינהחלולהפיקציהדברשל

אינוהפרסט-מרדדניסטיהאמןאומנם,דבר.

לעצבןבקהלו'להתעלללפעמיםמהסס
חוסרשלמתסכלותחוויותלוולגדרםאותר

לעתיםאךדיסארדיינטציה,ושלמשמערת
לוואומדלקהלקורץגםהואקרובות

עללהתגברהצליחהשהאמנות~ליםבלא
שביןהבינייםשבילאתולמצואהכאוס
באמצעותוזאתמוצקה,למסורתחידוש

לכאודה,אי-רלוונטייםמסגנונותהציטטה
ההיסטוריהמןולטכניקותלצוררתוהרמיזה

 .כביכולהכלחעליהןשאבדהתרבותשל

בספרות
הפרסט-האדריכלותעלשאמדתימהכל

המובןאתאלאאמדתיולאמודרניסטית,
מקבילותלוישעין'לכלהגלוימאליו

ההיררכיותנהרסובספרותגםבספרות.

הפונקציותרביןהשוניםהז'אנריםבין

ראשוןממבטשנדאהרמההשונות,

סיפורלהיותיכולמ"לאישה"כסיפור
כנוסחשנדאהמהמעמיקה.הגרתבעל

ותעלומהמתח(סיפורקאנרנילאכתיבה
מדע-בדיוני,סיפור"בלש",סתםאר

אלפיאלףלהבדילארילדים,סיפור
להתגלותעשויפורנוגרפיה) :הבדלות
שהחזףתומעמיק,רציניפילוסופיכטדקטט

יואלאצלמטעה.אךהיאשלוהפופולרית
שלהראימולהדהודיםלמשל'הרפמן'

האינטימייםבבגדיהשהתחפשקטןילד
יכוליםשראהניצולתמשפחהקרובתשל

באמנותהמיק.זיסעלמעמיקדירןלהסרות
מןגרוסדודאצל .בכללהחייםמהרתעלאר

לרמזפסבדר-אנציקלרפדייםערכיםעשויים
נושאיםעללכתובהאפשרותחוסרעל

 .באמינותומשכנעמימטיברצףמסוימים
חומדיםאחדדומןבתרךמוצאאתהלפעמים

קבלייםמטקסטיםהחיצוניים,הספדיםמן
המקומוןמןרףלגדייםוחומדיםז5זרטדיים,

ל'מטטדרן'(כוונתיהחולףהשבועשל
ספקהמתרחשדומן-נגידחייםשל

היושביםתל-אביביים,יאפיםשלבעולמם
בעולמותספקשינקין'שלבבתי-הקפה

מעכשיו).ולאמכאןשלאהזויים
האחרונותהשניםשלבספרותתחושהיש

(לאהולך"רש"הכלחוגגשהפלורליזם
הנראההפגר,שלההטרוגניהדומןבמקדה
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-, nכתיבהבשםמכנהאבירןשדודמהכמו
את-ה~דיהאתגםושעירבלטיוטתית
'כוללבשםקרוי-הקולנועואתהספרות
ישהעצום,המגווןחרףשני,ומצדהכל').

בהם,לטעותשקשהמיידיים,היכרתוויגם
אחדבכלעיןבכהרףלהבחיןשניתןכשם

שגריםנונקונפורמיסטיים,צעיריםמאותם

כאןניכר .תמרבקפהויושביםקיןבשיג

הפוסט-האמןשלרצונוביןפראדוקס
רצונולביןשונהולהיותלבלוטמודרניסטי
עםקבוצה,עםמזוההולהיותלהשתייך

אסכולה.ועםזרם
החזותיותבאמנויותכמובספרותגם

התאמהוחוסראופטייםתעתועיםלפנינו
הפסאדהשהיאהחיצונית,הקליפהבין

שלהעמוקיםהתכניםלביןהצורנית,
עשוילמשל'שייכפלו'אילן :היצירה
כללפיהבנוייםמלוטשים,בשיריםלכלול
הביניימית,והקומפוזיציההפרוזודיהכללי
כללכאורהלהםשאיןעכשוויים,תכנים
שירתשלהשוניםהסוגיםאלגלויהזיקה

ושטבעיבספרד'הזהב""תורשלהקודש
מודרניסטיתצורהלבשואילויותרלנוהיה

הורגלהכברשאוזננוופרועה,פרומה
זאת,לעומתעשויה,בז'רנומאיהבה.

ומושכיםפרועיםספקשהםשירים,לכתוב
קטלוגספקוהטרנסצנדנטי'הפנטסטיאל

מאודעדומסודריבשנתוניםועיבוד

למשל'גלדמן'פיוטיים.לאחומריםשל
במבחרהאפרוריהיום-יוםאתמתעד

כאילוהלקוחותויפהפיות,חלקלקותצורות
הס~~ר-אסתטי'ךה-רפאליטי.ה~הציורמן

בחומריםבמתכווןבוחרעצמוןצביואילו
אתמהםויוצרדוחים,לשוןובחומרי

ניכרתהבלתי-אסתטי.שלהאסתטיקה
בולטתנטייההחדשיםהמשורריםאצל

הצורותאלמאוחרת""הצתהבכעיןלחזור
המחייבת,החריזהאל :שנזנחוהמהודקות

אלמשוכללות,סטרופיותסכימותאל
מלפנייותר'קדומותתקופותבניז'אנרים
אולם,והפרוע.הפרוםוהמבנההלבןהחרוז

שלשיריהכגוןואקסטטי'סטיכיסוגגםיש
הבעתהמחוזותאלהמושכיםאיילון'לאה

והפנטסמגוריה.

בגיוסהפוגשיםאנחנושבאדריכלותכשם
לאשכברשחשבנואלמנטים,שלחדשה
חזיתותמיני(כללעולםבהםנפגוש

המאהבראשיתשנבנומונומנטליות,
'יוגנדשטיל').או ,;ב~נר 25 'שלבהשראה

בצבעיםפוגשיםאנוהפניםשבעיצובכשם

לבן-אפור-ןךןך-כמומרשימיםאךחיוורים

מגבספרחיםזכוכית,אריחיעםשחור

אנחנובספרותגםכךמניפה,ומנורות

חדשבעיצובותיקיםבמכריםפוגשים

ברומןגםשזפה.לאעודשעיןוחדיש,
חייםשלברומןוגםהופמןיואלשל

ביניהם,קשרשוםשיהיהבלאנגיד'
זהואיןראי'מולמרכזיתסצינהמופיעה
והמחשבותהאופטייםהתעתועיםמקרה.

הןגחשבותואפילועצמה,בראיספרותעל

שלאינטגרלילחלקהפכוהמחשבה,על
החדש.הרומן

כלהרי ?הרבותאמה :ולטעוןלבואאפשר
הבלתי-צפוי,אתלעשותמנסהבאמנותדור

ומעניקישנים,אלמנטיםשוברועל-פי-רוב
ביצירתומשלבדורכלחדש.עיצובלהם

קודםלשערהיהאפשרשאיניגודים

אולם,אחת.בכפיפהלהביאםשניתןלכן
בהליכההואבפוסט-מודרניזםהחידוש
הדוריסודותאללאלעצמההמודעת
אלאםכיולשנותם,לנפצםכדיהחולף,
ספציפייםסגנונותמתוךנבחריםיסודות

שלושהלפני-עברובדורותשנזנחו
בדרך-דורותשלושיםלפניאודורות

שאינוסגנוןזהוהמודעת-לעצמה.הציטטה
מטאפורהננקוטואם .עיקרכלנאיבי

האלמנטיםכלכאילו :פוסט-מודרניסטית
שהיאהלוגן'בתאורתעתהמואריםהישנים
באמצעיולאהחדש,הזמןשלתוצר

עברו.בדורותמקובליםשהיוהתאורה
מלהביאמהססאינוהפוסט-מודרניזם

והנשגבהמונומנטליאתאחתבכפיפה
מןשהאדריכלכשםהזול'הקיטשואת

שליסודותלהצמידעשויהחדשהנוסח
כמופשוטיםוחומריםפסבדו-קלסימקדש

שלהקיטשואגב,וזכוכית.פחפלסטיק,
פעם,שלהקיטשאיננוהפוסט-מודרניזם

בספרהכינתהזונטגשסודןמהאםכי

אחרות"ומסותהאינטרפרטציה י~~ל"
הקיטש,של~ש~הסוגזהו ."~נ;ז.ק" .בשם
לייתורלזבל'כמו-פרוורטיתבאהבההניכר

בניאתאליומושךוהואולתחבולה,
התרבות,עייפתהעירוניתהאוכלוסייה

והפתוחההאופנההלכילכלהמודעת
את"להדהיםהאוהבתזוטעמים,לשינויי

למשל,שייכת,לכאןמחיר.בכלהבורגנים"
אורלישלוהזולההסינתטיתהפחיתהלשון

אתיעקמוהטעםשאניניקסטל-בלום,
החדשהחורקים.צירופיהלנוכחאפם
ביןתחומיםבעירובגםלפעמיםניכר

כתב-העתשניםכמהלפניכשיצאהמינים.
ראשוןשופרכמדומהשהיה'שופרא',

הכריזובמקומותינו,הפוסט-מודרניזםשל
תהיותגםלהםישכיבפתחוהעורכים
לאחרונהמינית.זהותלגביוחיבוטים

שלסיפור ' 77'עיתוןבכתב-העתקראתי
המעיד ," TW "בשםמחברתאומחבר

אינוהפוסט-מודרניסטישהגלעדיםכאלף
הסוגמןפורנוגרפיים,בתיאוריםבוחל

למחבר/תוכיבעבר,בובחלושסופרים
המינית,לזהותבאשרקשיםלבטיםיש

מלהביאםת 1חוששאינו/הוהוא/היא
ומעוררמענייןהסיפורזאתועםברבים'

והפורנוגרפיהאינטלקטואלית,סקרנות
יהודיתאצלאפילולשמה.פורנוגרפיהאינה
לגבילמדיקונבנציונליתשכתיבתהקציר,

איןמקוםומכלהחדש,בגלהיוםהמקובל
אתהאנרכיסטיים,מהפכנייםיסודותבה

נשיםלאהבתרמזיםהספרבסוףמוצא
המיניתהזהותשלהמבוכהנושאיל?.נטית.

הספרותובחקר

שלההיכרמסימנילסימןכןגםהפכו
החדש.

נשתנתהסוציולוגיתמבחינהגםובכן'
מבחינהשגםוברורהסופר,שלדמותו

 .מקודמיומנותקחדש'דורלפנינוזו
לעתיםהסופרהיהלעצמאותהמאבקבדור

מחוספסצעירלוחם,אוקיבוצניקקרובות
לאימוןאימוןשביןהתביישקצתשבתחילה

מעלההואבקיבוץעבודהיוםלאחראו
אולספרותלמוסףושולחםהגיגיואת

המדינה,בדורפועלית.ספריםלהוצאת

HJ 
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לספרות,החוגבוגרבדרך-כללהיההסופר

ת"סקפקא,עםבמפגשתרבותהלםשקיבל
מבחינהוסארטר.ודלףוירג'יניהאליוט,

להזדהותבדרך-כללנטההואפוליטית,
מתופעתהוקסםגםאךהמרקסיזם,עם

והשבעים,הששיםשנותדורהכנענות.

קודמיו'שלהמגמותאתבדרך-כללהקצין
הבחינהמןממששלמהפךבוניכרולא

הסופרהחולף.הדורלגביהסוציולוגית
שונהזאת,לעומתהפוסט-מודרניסטי'

לעתיםובולטת.מהותיתבצורהמקודמיו
לפעמיםפוליטית,זהותמשוללהואקרובות
זהותאפילוולפעמיםלאומיתזהותמשולל
העידןמןהצעיריםהסופריםבין .מינית

תוצרשהואטיפוסבולטהפוסט-מודרניסטי

תסמונתשללפעמיםוגובר'הולךנתקשל
מגוריםבמלצרות,(עבודההקטן""הראש
ורקעמצוקההעיר'בלבשכורבחדר

עדזהותמבוכתמעורער'סוציו-אקונומי

ועבריתאופיינייםותספורתלבושנתק,כדי
דברשלהיפוכוגםאך .פלסטיקשל
בולטתהחדשיםהסופריםבין :הנכוןהוא

חופשיים,מקצועותבעלישלקבוצה
הסיעודייםהמקצועותבעלימקרבבעיקר

ושאררופאים),פסיכיאטרים,(פסיכולוגים,
מתוכםלהוציאהרבושלאמקצועות
לפעמים .עברובדורותומשורריםסופרים
טיפוסישנישלהכלאההואהצעירהסופר
המנותקוהמאורגן'הזרוק-האלההיסוד
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הסופדיםבין

בולטתהחדשים
שלקבוצה
מקצועותבעלי

בעיקריחופשיים

בעלימקרב
המקצועות

הסיעודיים

(פסיכולוגים,
פסיכיאטרים,

ושאדרופאים),

שלאמקצועות
להוציאחרבו

סופדיםמתוכם

ומשודדים

 .עבדובדודות
הסופדלפעמים
הואהצעיד

שלהכלאה
טיפוסישני

-היסוד
יוהמאורגןהזרוק

המנותק

והאכפתי.
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רהאיכפתי.

יסודותיששבפרסט-מרדדניזםדאינוכבד

החייאתשלמאוחדת","הצתהשל
במקרםוהופיעווחזרושנשכחואלמנטים

עתהמואריםוהםביותר'הבלתי-צפרי
ב'עייןומוזרה.זדה-חדשהבתאורה

המשקףגדרסמן'דודשלאהבה'עדך
ילד'שלתודעתודדךהשראהאתכביכול
כשראה,שנספהעבדיסרפדהיהשסבר

הטדאגיקרמירתאתהמערבתטכניקהננקטת

אתאני',יתרםב'אשדייעליכםשלרםשל
ריזלטידמאידשלהבוטההבדכטיהסגנון
ספדישלסגנונםאתשלו'השראהבשירי
ההשכלהבתקופתלעבריתתרדגמר L!' 'ילדים,

המטא-סגנונוואתהמאה"רב"מפנה

 .שרלץבדרנושלוהמערותהחולנידיאליסטי
מדברהסב'שהדיתעתרערןלפנינוולמעשה,

לשפהרמהבלבד'ספרשפתשחיתהכלשרן
גודלו.רעלעליוהמופקדהנאצי,ולקלגסזר

בפרטישימושהעושההמדומה,הדיאליזם
מנומקאיננודב,מילוליובגודשפרטים
זוהישכןלהנמקה,זקוקאינוואףבכלל,

שתיארנוכמרבלבד'מתעתעתאדהפס
לעיל.

היאהאחרונותהשניםשלהספרות
קרטון-דרתשכינתהמהרבהבמידה

"ספררתבשםהאחרוןבספדהכלרם
שלדיבריבהישמחולייתה".המתמלאת

SELF-REFERENCES , ושלנדקיציזםשל
בהישזאתרעםחזקה,עצמיתמודעות

שלשכפולבהיש .אבסורדיהומרדגם
וישממוחשבת,גדאפיתבתוכנהכמרצוררת

מהיותההנובעיםפרספקטיבהתעתועיבה

כשםאמנים,למעןאמנותקרובותלעתים
לעתיםהםהפרסט-מרדדניסטייםשהמבנים
בהישלארכיטקטים.ארכיטקטורהקרובות
כשםילדותית,כמרהיתממותלפעמים
להיראותעשוימודרניסטיפרסטשבית
איןאבללגר,בקרביותכמשחקמדחוק

לשםהתיילדותאםכיתמימות,שרםפה
ביןהואהפרסט-מרדדניסטיהאמןשעשוע.

ולאהמשחק,האישלףךנס", ;מ;ה"השאר
להעלותעשויהוא .ואחראירציניאדםדק

כותבכשהואגםקוראיושפתיעלשחרק
השראהכמרובלתי-אפשריכבדנושאעל

ואחדים).הרפמןמן'גרוסריזלטיד' :(ודאה

חלוכאןגםולביקורת.למחקרנעבוד
ולמרותמפליגים,שינוייםהאחרוןכדרר
ניתןובהשקפות,בשיטותעצרםגיורן

אתהמאחדאחדמכנה-משותףלמצוא
שנותלפניהחדשות.הדיסציפלינרתכל
רגםהעולם,בכלהאוניברסיטאותהיודוד

אזשלטהאצלנופדיחתן.בשיאאצלנו,
תוצרשחיתההחדשה",ה"ביקודתבכיפה

האמריקאיותהאוניברסיטאותשלדמוקרטי
שהיוהמאה,שלהראשוניםהעשוריםשל

לאומיםבניסטודנטיםשלהיתרךנרדכידוע
רקעחסדימשוחררים,חייליםושלשונים

משותף.תרבותימטעןוחסדיוהשכלה
שלטכניקהלמענםיצרדיצ'דדזא"א

שיטתעלשנתבססהבטקסט,שהריהקריאה
זוושיטההצרפתית,הטקסטים""פרשנות

הצמיחהואצלנותאוצה,וצברהנשתכללה
שלםדודוחינכהרביםביקורתספדי

הצורההוציאההשיטהסטודנטים.של
מיןעדנהאולתחום,מחוץאלמגמתית

הביוגרפיים,הצדדיםכלשלדלגיטימיזציה
בעצמהשכןהפסיכולוגיים,ההיסטוריים,

לבירגרפיזםדיאקציהכעיןהשיטהחיתה
הספרות,שלהיסטוריוניםאותםשלהנפרד

קלוזנד(ואצלנובצדפתוו .fן gכדוגמת
ולחובר).

הציבהלניו-קדיטיסיזםבולטתתשובת-נגד
הספרותחקראלשיצאהשיקאגר,אסכולת

דגשרשמהביאר-אריסטוטליתגישהמתוך
החליפואצלנוגם .הז'אנרחקרעלדב

בדיוןהבודדתביצירההעיסוקאתרבים

מחקרחיבוריעללהצביעוניתןז'אנרי'
הז'אנדית,מנקודת-המוצאשנכתבורבים

מודעשהכותבניכרבכולםלאכיאם
ביקורתימהלךלאיזהשותףשהואלכך

"ה;ליסטיות",תודותבהשראתדיסידנטי.
התחילכבדב-מעדנת,בספרותהמתבוננות

בסיפור :קאנונייםלאבז'אנריםרבענייןגם
בספרותבמדע-הבידיוני'והתעלומה'המתח
רעוד.ילדים

הגיו-מרקסיזםבהשראתבינתיים,

הכהןהואג'ימיסוןשפדדריקהאמריקאי'

בסוגההתעניינותגםרבתהשלו'הגדול
והיצירה,היוצרשלסוציולוגיהשלחדש

העכשוויבגלעוסקאינושג'ימיסוןולמרות
ספרותבחקר-אמריקהאתהשוטף

לענייןנקשרזהגלגםהנשים
שלובפסיכולוגיהבסוציולוגיההמחודש

ניתןאצלנו' .יצירתותהליכיושלהיוצר
החדשותהשיטותשלברישומןלהבחין
ראשישלהגדוליםבמאמריהםהאלה

לאעדייןאךלספרות,בחוגיםהמדברים
כבבראהלראותושניתןספר'אצלנונכתב
ברזלהללשלדבריו .זרלתפיסהנאמנה
 :לתופעהפיתרוןלנוהציעוהכינוסבפתח
כבארצות-שלאאצלנו'הספרותחקר

החוקריםורובאסכולתי,איננוהברית,
אחתמחקריתשיטהשלחסידיםאינם

שלהראשוןהמלאהגילויובאמת,ויחידה.
שהואהזוהחדשההביקורתיתהתפיסה

שלהמערביהחוףמןיצאבדפוס,עדיין
'מראהבסדרתממקומותינו.ולאארה"ב
מורהשלספרהאודלדאותעתידמקרם'

המתבוננת ,עזרננסי , U CLAבאוניברסיטת

ואחדיםשבתאייעקבעוז,יהושע,בסיפורי

 .ג'ימיסרןשלבשיטותיו
בביוגרפיההמחודשהעיסוקגם

היצירה,ושלהיוצרשלובפסיכולוגיה
פרסט-פדרידיאניות,חדשותגישרתומתוך

ל'ניו-קדיטיסיזם',הדיאקציהמןחלקהוא
אלהאלההתחומיםאתכאמודשהוציא

זהבתחוםהביקורתי.העיסוקלתחומימחוץ
הסינתיטיבשלבכברהחוקריםרובשרויים
הנתוניםאתמשלביםוהםסינתיזה)(מלשון

הפנים-והכליםהידעעםהחוץ-ספרותיים
צריכיםהראשוניםכיביודעםספרותיים,

הניו-קדיטיסיזםכיהאחרונים.אתלשרת
היאשהיצירהחשוב,אחדדברלימדנו
בביוגרפיההעוסקוכיהיוצר'ולאהעיקר
ביוגרףהואליצירהאמיתיתזיקהבלא

עוסקספרותכשחוקרספרות.חוקרולא
מהועללכלולמהלשקולועליובביוגרפיה

טיביההסמתוךשיכחדעליוחזקהלוותר'

אתהמאיריםפרטיםאותםהחומדשל
הרוחנית.הביוגרפיהאתאוהיצירה

בהשפעותהרבהעיסוקגםלאחרונהבולט
הלכיבהשראתושובובאינטדטקסטואליות,

חוקריםבאמריקה,הרחב.בעולםדוח
שהשליטהבדמוקרטיזציהבועטיםצעירים

סטודנטכלשבההחדשה,הביקורת
מאירתאבחנהאיזולהעלותהיהיכול

נרמזהספרות,חקרהטקסט.לגביעיניים
מקצועי,ענייןהואדבריהם,מתוךלנו

יכולאחדכלולא~ליטרי'כמעט
מתברכיםכיוםהמדבריםראשיבו.לעסוק
~זוטריותלפעמיםזרות,בשפותבידע
בידעקלאסיות,בספרויותבידעלמדי'

וכשאדסמוכותבדיסציפלינותמקצועי
ענףגםמדובה.הכשרההדורשיםכלים

אינוהספרותבחקרהךה-קונסטרוקציה

חוקראתומעלהוכלל,כללדמוקרטי
 .יוצרלמעלתהספרות
שלהא;בססיביהעיסוקמןיוצאכפועל
ובתהליכיבעצמםרביםמודרנייםיוצרים
הרבהכיוםעוסקהמחקרגםשלהם,היצירה

 • SELF REFERENCEוב-ב~ךס-פואטיקה

הואהזההחדשהעיסוקכללמעשה,
תימטית-אידיאית,נקודת-מוצאבעלברובו
נגדדיאקציהשליסודישבוואף

הדיוןאתחיבבשלאה'ניו-קריטיסיזם',
צדדיםעלרבדגשושםאידיאי'התימטי
ואירוניות.פראדוקסיםאיתורעלטכניים,

תשובת-נגדהיאההתקבלותתורתגם
מונומנטביצירהשראתההקודמת,לתפיסה
ידעללאולנתחובולהתבונןשניתן
והפרסום.הכתיבהנסיבותעלמוקדם
ישליצירהכימאמינההחדשההגישה
הרבים,לרשותשיצאהלאחדגםחיים
התלויענייןאםכימונומנטאינהשהיא

גםומכאןומתגוונת.משתנהבפרספקטיבה

התהוותובתהליך :נגנזיםהמרובההעיסוק
מתפיסתהואאףהנובעהטקסט,של

כמונומנטולאדינאמיכענייןהיצירה
הדיסציפלינרתכלנכרכותוכאן .אטיסט

החדשהבכתיבהוניכרתביחד'החדשות

היוצר'שלבפסיכולוגיהההתחשבותגם
שלהחיצוניותבנסיבותההתחשבותגם

באפשרויותהספרותיים,בחייםהכתיבה,

וכהנה.כהנהוערדהפרסום

הגישותכל :אחתהעדהרקלסינרם
המחקריםעלאפקטלהןישהללוהחדשות
אבלהאחרונות,בשניםאצלנוהנערכים

הגישותשכלשלמרותלזכור'צריך
ל'ניר-קדיטיסיזם',ריאקציהכאמודהן

שונות,ומסיבותשוניםמנירוניםריאקציה

וזההישן'עםסינתיזהנערכתכללבדרך
הצמיחולאהחדשים'ה'מבקריםלטובה.

ושםפהשניתןכפיבאושים,פיררתרק

הםבם.המורדיםשלמדבריהםלהתרשם
 :ומהותייםחשוביםיסודותכמהלימדונו
פריפרליהשאררכלהיצירההואשהמרכז
בת-וכן .לדוןאפשרשאיהבנתה,אתומשרת

הראויהשליצירהרלהיפך'בצורהלדוןבלא
הרבהוכיפרפרזה,לעררךאפשראילשמה

ולאבדקויות,השיטין'ביןבטקסטנאמר

היסודאמית;תאתהגלוי.הפרונטליברובד
"מצאבחינתהחדש,עםשנשלבראויהללו
 •זרק".קליפתואכלתוכו-רימון
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