
 5וי~
ן~
~ 

הרשומוןז'אנרחלפרין:שוח
ראובןחוצאתהישראלית;כסיפורת

עמ' 284ירושלים;מס;

נהוג"ושומרן"הז'אנריהכינוית \-ר =

ליצירותכידוע,-.;להעניק,
-iii ,בלע"ז),("פוליפוניות",רב·קוליות

מונולוגים,וכמהכמהכלוליםשבהן
שמציגיםשונים,גיבוריםמפיהמושמעים

עצמה,·מציאותתמונתאותהבמקביל
 .שלו·הראייהומזוויתשלובדרכואיש·איש

ועדות,עדותכלשלגמנטריותהפר
אח.iרעדותביןהמתגלעותהסתירות
אחדיםשלהמהימנותחוסרלחברתה,
הקוראבידייריםמותאלהכל-מהעדים
הקוראפערים"."מילוישלנכבדהמשימה
השוניםהטקסטחלקיאתלאחותנתבע
מדומה,אואמיתיתקוהרנטית,תמונהלכלל

האובייקטיבית,התמונהאלקרבתהשמידת
תישאר ,כזותמונהבנמצאישאכןאם

ה"רשומון",בלתי·פתורה.תעלומהלעולם
מפימלאדיווחלרשותנומעמידאינוהן

והמעניקמסמכותוהמאצילכל·יודע,מספר
קוראים ,וכךהחידה"."פתרוןאתלקוראיו
·מציאותתמונותרוחםבעיניישלימושונים
 .ורקעומזגולפיוקוראקוראכלשונות,
ורקאךאפוא,מבוססאינוה"רשומון"ז'אנר

שלבסופו ,מולידאףהואקולות:ריבויעל
תובנות.ושלתגובותשלריבוי ,עניין

נסבשעליוזה,ז'אנרכיכאןלטעוןברצוני
 ,הלפריןשרהפרופ'שלהחדשספרה

שלהידיעה,בה"אהנרטיביהז'אנרהוא·הוא
רבותבהשנתערערומאההעשרים,המאה

האמיתותורובהמוצקותהוודאויותמן

אתשהחליפהמאההאקסיומטיות.
"אדונים(שלהוויקטוריאניתתמונת·העולם

"אימפריותובנים","אבותומשרתים",

סדריםבאלהכיוצאועודביות"וקולו
·עולםבתמונתונחרצים),ברוריםהיררכיים

המשוררכדברישבה,ומפוררת,יחסית

ייטס:וויליאם
Everything falls apart, the centre cannot 
hold 

Mere anarchy is loos'd upon the world 
המרכז ,מתפורר"הכולחופשי:(ובתרגום

משתלחגמורתוהו /לשאתיכולאינו
בעולם.")

"מפנהבשנותשקבעוהדמויות,שלוש
ואתהאנושותשל·דיוקנהדמותאiרהמאה"

-ני_המודרהאדםשלתפיסת-המציאות
כלקשורים-ואיינשטייןפרוידניטשה,

ואקסיומותמוסכמותבניפוץבדרכואחד

גםהללוספקני.ברלטיוויזםובהמרתן
בלתמקוה·המציאותתמונתאתהרחיבו
את·עולמנולתפיסתוצירפונוסף,בממד
-מזההזמןממדואתמזה,הנפש,מעמקי
בתפיסהבחשבוןנלקחושלאממדים
עדשרווחהזוהיקום,של·ממדיתהתלת

חרשומון
שמירזיוה

אופייניתוצר-

שלבסופו ,שהובילוהוגי·הדעות,לדורם.
ערערוהקומוניסטית,המהפכהאל ,דבר

עלסבבההחולפתהמאהשבהןאלה,בשנים
נוקשות,חברתיותהיררכיותעלצירה,
בשנים.מאותמזהבאירופהמקובלותשהיו
·תצפיתנקודותבמקבילנוספובאמנותגם

שהדורותחדשות,וטכניקותחדשות

ערבולכגון ,כללאותןשיערולאהקודמים
כקצעים·קצעיםוהצגתםקטעי-מציאות

שלמקומהאתשירשה , facetה·<טכניקת
בתהישירההפרונטאליתהרפרזנטציה

הסוףעלויתרוסופריםהקודמות).המאות
סקרנותםאתומתמידמאזשסיפק ,הסגור

בסיגרואותווהמירווצופים,קוראיםשל
במצביםלהיוותרהקהלאתהמחייבהפתוח,

והשוללכיוונים,ארנוןושלאי·ודאותשל
פילוסופיםהמאורה.הקתרזיסאתממנו

הפקפוקאתביטאווהיידגרהוסרלכדוגמת
אחת,אובייקטיביתבמציאותוגוברההולך

מציאותןבדברהמחשבהאתבנווהחדירו

סימולטניות,מציאויותאינספורשל
בקליטתן ,כלומר-בפרספציההמותנות

שלהשונותבתודעותיהםאלהמציאויותשל
שונים.קולטים

"ז'אנרהספרשלהראשוןחלקואת
הלפריןשרהפרופ'הקדישההרשומון"
שלגיר·סרלתת ,ומשמעותוהמושגלתולדות
בסיפורהמצויהרשומוןבדגםולדיוןהז'אנר
להפקהבסיסששימש"בחורש",היפני

-"ושומרן"שלוהתיאטרוניתהקולנועית
זהבחלק .שמואתלז'אנרשהעניקההיצירה

 ,המצויהחלקיהרשומוןבדגםדיוןנמצאאף
פרקנושלברומןביטוילידיבאשהואכפי

 The Sound And The <והזעם""הקול
Fury <, המשפחהבןמפיבחלקוהמסופר
 ,ושלוששלושיםבןאידיוט ,'ינבג

בשחרעצרהבהמנטליתשהתפתחותו
תודעהבעלהוא·כןועל ,ילדותו

תובנהובעלגיסא,מחדבלתי·מהימנה,
הקלסית,בדרמהה"שוטה"שלכזומחודדת
"גירושיםיהושעשלספרו(גםגיסא.מאידך

ערך'ע'ייןגרוסמןדודשלוספרומאוחרים"
המוגבלתבנקודת·התצפיתפותחיםאהבה"

ילד).של
יצירותלניתוחמוקדשהספרשלהשניחלקו

אלישעשלשבת"'ע'ונגכגון"רשומוניות",
יהושע,א"בשלמאוחרים""גירושיםפורת,

ו"רביעייתלוזצבישלבכפו""נפשו
ליתורשהאם ,כאןשחם.נתןשלרוזנדורף"

אתיותרלהדגישהיהראויהערה,שלמלה
פניבעיצוביהושעשלהחלוציתפקידו
העברית,בסיפורתה"רשומוני"הז'אנר

ל"גירושיםשקדמוביצירותגםשהרי
בנובלהואפילוביהמאהב"כגון ,"מאוחרים

מושכלשימושיהושעעשה ," 1970קיץ'ס'וף

הסיפוריםב"רשומון"

זחמרובדיםאינם

אםכיזח,על-גבי
עלזח.בצרזחמונחים
פיסותאתלצרףחקורא
אליוהמגיעותחמירע,
ולנסותשונים,מכיוונים
תמונחמחןלהרכיב
שניתךככלמלאח

דרךופרץ ,הרשומוניבמודלומתוחכם
לאילנהועדפורתאלישעלמןלרבים,

מכברשלא ,"הניג'דיהשספרה ,ברנשטיין
שלכלליוכללפיהואאףבנוי ,אורראה

להבחנה,כאןאכנסולא-ה"רשומון"
ב"רשומוןהמדובראםכשלעצמה,החשובה

אידיאלי",חלקיב"רשומוןאואידיאלי"שלם
חלקיב"רשומוןאומצוי"שלםב"רשומון

הואיהושעשדווקאלהתפלא,איןמצוי".
שכתבכמי :בספרותנוהז'אנרשלהמחולל

מערכוניםועלומיונעוריומשנותעוד
שלהז'אנרלמיניהם,ותסכיתים

הדרמטי""המונולוגשל(אחיוהמונו·דרמה
איןאף •ללבוקרובהיההמשוררים>של

ביצירתליהושעשקדםשמילהתפלא,
 ,אלתרמןנתןהיההשירהבתחומי"ושומרן"

מקוריותדרמותשלמחברןהואאף
מספרות·מופתמחזותשלומתרגםמעניינות
המחזאי ,פירנדלומאתמחזהביניהםהעולם,

אחד"כלהידועהשכותרתוהנודעהאיטלקי
של·היסודלסיסמתהפכהשלו"והאמת
אתתרגם(אלתרמן"רשומונים'.'כותבי
אימפרוביזציה",'הערבפירנדלושלמחזהו

תרגמולדיןומנשהגולדברגלאה ,ובני·דורו
שביןה"רשומוני"שלאחריםמחזות

בשירישנתןאלתרמןזההיההמחזאים.)
דובריםבפימציאותרסיסישלוהיונה"'ע'יר

"זריםדובריםבפיאחת,(לאשונים
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העשריםחמאהשל

לבנותכדיהנצורים"),"חרבכגוןומוזרים",
קוהרנטית·מציאותתמונתבאמצעותם

כאחת.ומפוררת

חלקואתמייחדהלפריןשרהשלספרה
הספרמהיקףכשליש<התופסהשלישי
בו>הכלולוהמפרההפורההדיוןאתוהחותם
ה"רשומון"מושגשלהתיאורסילרקעו

הספרותבמדעבפסיכולוגיה,בפילוסופיה,
אםלמעשה,הגובלים.המדעיםמןובאחדים
כמעטאיןהמושג,שלגבולותיואתמרחיבים

עשויה"רשומון" .ולתכולתולחשיבותוגבול
הלפריןשרהאותושתופסתכפי-להיתפס

לכלהמחלחל ,ביותרמרכזיכמושג-
חוץ-ספרותייםתחומיםלרבות ,חיינותחומי

פרסהת"קלכאורההרחוקיםמובהקים,
אוהקוראשעורךהאינטרפרטציהמפעולת
כגון: ,הספרותיהטקסטאלבבואוהפרשן
החוקתחומיהעיונית,הפיזיקהתחומי

ועוד.הרפואיתהדיאגנוזהתחומיוהמשפט,

שנשתררשהרלסיוויזם ,לומרצריךאין
תקשורתהולידהעשריםהמאהשלבעולמה

 ,דברשלבעיקרוהמבוססת,"רשומונית",
מראיונותכפסיפסהבנויההכתבהעל

מסויימתבמידההואראיון(וכלחד·צדדיים
הכתבהאנפין>.בזעירמונו·דרמהכעין

מרואייניםשלדעותיהםאתהמצליבה
-הפכהשונות,השקפותהמייצגיםשונים,
העיתונותשלהיסודלדגם-אם·כן

המאמראתרבה,במידהוהמירה,המודרנית,

שהתבססזההקודם,הדורשלהאוסוריססיבי
דמותועל-כותבושלהאתוסעלבמעטלא

עלהמשפיע ,הסופרשלהאקזמפלרית
 •אישיותובכוחהרבים

הערכה:מלותכמהלעצמיארשהולסיכום,
 ,במקומותינוהנכתביםהספרים,הםמעסים

וכהרחבהכה·מוצאמנקודתהיוצאים

 •לדיוןכאןהעומדהספרכמוורססילית
האחרונותיםבשבהספרותשחקרלמרות
העיסוקלעברברורהנטייהמגלה

הדיוניםרובהבין·דיסציפלינרי,
מתחומיומינוחידעמגייסיםהבין-תחומיים

·הנפש,תורתמתחומיאומדעי·החברה

ומובהקתהדוקהנגיעהלהםשישתחומים
ביצירההמשתקפיםלגופי-המציאות

 ,כאמורמרחיבה,הלפריןשרההספרותית.
 ,בוומשתמשתהמושג,שלגבולותיואת

שלקבציםעלבדברהאפילולמשל,

מתוךאחתיצירההתוקפיםמאמרי·פרשנות,

שונות·מידהואמות·תצפיתנקודות

יצירתועלהמאמריםספר<כגוןומגוונות
בעריכתשיצאמדבר","מתיביאליקשל

זאת,לעומת ,אפשרלוז>.צביהפרופ'
עלרקולהחילוהמושג,גבולותאתלצמצם
-·דרמטיותספרותיותיצירותאותן

מתוךמלכתחילהשנכתבוקולנועיות,
הןה"רשומון"ז'אנר"רשומונית".קונספציה

<עלעליווזהיר:קפדניתכנוןממחברודורש
ביןהאינפורמציהרסיסיאתלפזרהמחבר>
חפיפה,שת:ווצרבאופןהשונים,הדוברים

 :> Redundancy (ייתורשלכפילותלאאך
דובריםשללעורםלהיכנסהמחברעל

מדמותבקלותלנתרמסוגללהיותשונים,
ואתמחשבתהאורחאתולחקותלדמות,
מה"פרסונות"אחתכלשלהייחודיסגנונה
שללדמיונוחלליםלהותירעליושיצר:

פעריםומהותרתמרישוללהיזהראךהקורא,

הקוראאתלהותירשעלולים ,מדיגדולים
מחברובקצרה,ותסכול.אכזבהבתחושת

·כתיבהבמלאכתנתבעמוצלח"ושומרן"של
נתבעשבומזופחותלאוזהירהמוקפדת
גםלמשל. ,אלגוריססיסיפורשלמחברו
 ,ז'אנרכידוע,הוא,אלגוריססיסיפור

בתחכוםמצטייניםמחבריומביןשהסובים

אלאלתחבולותיהם,ובמודעות
"מעשההמורכבתיצירהיוצרגוריססןשהאל

סמויים,ומטקסטיםגלוימטקסטמרכבה"
מרובדיםאינםהסיפוריםב"רשומון"ואילו

עלזה.בצדזהמונחיםאםכיזה,על·גביזה
המגיעותהמידע,פיסותאתלצרףהקורא
מהןלהרכיבולנסותשונים,מכיווניםאליו

מביןהגדרהאיזושניתן.ככלמלאהתמונה
שלהרחבהזו-יותרשימושיתהשתיים
הכוליות,אלהשואפת ,הלפריןשרהפרופ'

הז'אנראתהבוחנתהמצמצמת,זואו

בפניכסוגהזההספרותי·תיאסרלי·קולנועי
לדיוןנושאכברהיאכזושאלה-צעמו

עצמו.בפני"רשומוגי"

עלהלפריןשרהפרופ'אתלברךראוי
מפעלבהעמדתשגילתהוהנחישותההתמדה

הרשומון"'זאנרבספרלרבים:מופתשהוא
ואניחדשה,דרךופרצהתעוזההפגינההיא

ויעמודגםיתורזהספרשאםמשוכנעת

הואהרחב,בעולםהמדעיתהקהיליהלרשות
אלארבה,מקצועיתלהערכהיזכהרקלא
נוספים,תיאורסייםלדיוניםפתחיפתחגם

שלמאבני·התשתית ,כאמורשהוא,בנושא
 • .חיינותחומיבכלהמודרניתהחשיבה
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