
 הסיפור ^בלעוי
 והקר האמת

 יותר מכל ז׳אנר ספרותי אחר, עוסק הסיפור הבלשי בתקר האמת. בספרות הבלשית
 ה״קלסית" מובלעת הנתת יסוד כפולה - האמת קיימת וניתנת לידיעה. העולם הוא
 רציונלי ותעלומת הרצת היא מסתורית רק למראית עין; בעזרת תשיבה לוגית תושף

 הבלש שרשרת של סיבות ותוצאות, מגלה את האמת, ושב ומכונן עולם של סדר
 והיגיון. באסכולה האמריקאית של hard boiled detective הופך מעמדה של האמת

 למיל יותר, כאשר עצם התערבותו של הבלש מסיטה את אופי התקירה. ואילו הסיפור
 הבלשי הפוסט מודרני משתמש בתבנית היסוד של הז׳אגר תוך חתירה אירונית תתת

 אילנה טילה

 הנתות היסוד שלו - האמת אינה קיימת, לא ניתן לדעתה, או שהיא, פשוט, תםרת
 תשיבות.

 הבלחי אפשרי,״ מאמין שרלוק הולמס, ממשיכו הרוחני ש7
 דופין, ״הרי שמה שנותר, ככל שיהיה בלתי סביר, חייב להיות
 האמת״. בסיפור של פו, הרצח בוצע, והרוצח חייב היה להיכנס
 לחדר ולצאח ממנו; לפיכך החדר אינו יכול להיות נעול. הוא רק
 נראה כך למתבונן הבלתי מיומן. העולם הבדוי של הספרות
 הבלשית הוא עולם רציונלי, נטול ממד על-טבעי. ״בסיפור
, ״לא קיים M i c h a e l HoLquist הבלשי,״ קובע חוקר הספרות 
 מסתורין. קיימח רק חשיבה שנויה״. באורח פרדוקסלי, דווקא
I  ז׳אנר העוסק באלימות, ועל פי רוב, במעשה האלים מכול -
 ירצח, חוגג אח ניצחון ההיגיון. מעשה הרצח הוא התפרצות של
 כאוס, המאיים על הסדר החברתי. אך להתפרצות יצרים זו יש
 הסבר, ניתן להביגה כשרשרת של סיבות ותוצאות. והבלש, גציג
 ההיגיון הצרוף, מפרק ומרכיב את הרצף הסיבתי, מגלה אח

 האחת ומחזיר את הסדר על כנו.

 מעמדה האוגטולוגי של האמת בעולם הבדוי הופך נהיר יותר
 אם נשווה את הז׳אנר הבלשי לז׳אנרים ספרותיים וקולנועיים
 אחרים. ייחודה של הספרות הגותית, למשל(שבינה ובין הספרות
 הבלשית קיים מתח חמידי), הוא במוטיבים כגון עלמוח במצוקה
 הכלואות בטירות מבודדות, רוחות רפאים, מתים היוצאים
 מקבריהם. בתשתית כל היסודות הללו יש טשטוש גבולות
 ::אונטולוגיים, חוסר ודאות בסיסי לגבי הקיים בעולם. בסרט הגאו־
 גותי ״האחרים״, העושה שימוש מופלא במרכיבים האופייניים
 של הז׳אגר - טירה מבודדת השרויה בחשכה מתמדת, אישה
 צעירה ופגיעה המוקפת איבה בלתי מוסברת - מתחוור לבסוף
 לצופים שגיבוריו מעוררי ההזדהות והאמפתיה של הסרט אינם
 אלא מתים-חיים, רוחות רפאים. זהו הערפול האונטולוגי הבסיסי
 ביותר - ערפול הגבולות בין התיים והמוות. לעומת זאת, כאשר

 מאחר שהסיפור הבלשי הוא זיאנר המתמקד בתעלומות
 ופחרונן, נפתח בחידה.

 אדם נכנם לחדר ומוצא שתי גופות שרועות על הרצפה,
 נופותיהם של יוסי וסמדר. מסביבם דם ושברי זכוכית, אבל כל
 כלי נשק לא נראה לעין. החתול המתפרקד על הספה בפינה
 צופה במחזה בשוויון נפש. שני החלונות בחדר סגורים, התריסים
 מוגפים, הדלת נעולה מבפנים. שאלה: כיצד נכנס הרוצח - וכיצד

 נמלט? תשובה: הרוצח לא נמלט. יוסי וסמדר הם דגי זהב.
 החידה (והנחות היסוד השגויות שלנו) מדנימה את אחת
 ממוסכמות היסוד של הספחת הבלשית - תעלומת החדר הנעול.
 תעלומה זו הוצנה בטקסט הנחשב לסיפור הבלשי הראשון:
Edgar Allan) ״מעשי הרצח ברחוב מורג״ מאת אדגר אלן פו 
 Poe, 1849-1809). פו מספר את סיפורן של שחי נשים, אלמנה
 מבוגרת ובתה, שמשטרת פאריז גילתה אותן בביתן ללא רוח
 חיים. הן גרצחו באורח ברוטלי: גופת הבת גתתבה לארובה
 שבחדר, ואילו ראשה הערוף של האם הושלך לחצר. המשטרה
 אובדת עצות, משתי סיבות: למעשה המזוויע אין כל מביע; איש
 לא נגע במטבעוח הזהב שספרו האם והבת טרם מותן, ומעל
 הכול - דלחוחיה וחלונותיה של זירת הרצח היו סנורים הרמטית.
 מפקח המשטרה פונה לעזרה לבלש החובב אוגוסט דופין. דופין
 מגיע למקום ומגלה שאחד החלונות בחדר איגו סגור; בעזרת

 היקש לוני הוא מסיק שהרוצח היה אורנג אוטנג.

 בשלושה סיפורים קצרים, ״מעשי הרצח ברחוב מורג,״
 ״המכתב הגגוב״ ו״פרשת מרי חגיה״, הניח פו את התשתית
 לספחת הבלשית הקלסית. בספרות זו מובלעת הנחת יסוד
 כפולה, אונטולוגית (של תורח ההוויה) ואפיסטמולוגית (של
 תורת ההכרה): האמת קיימת וניתנת לידיעה. ״אם תפסול את
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c הוא הז׳אנר המקורב ביותר לסיפור ,Roger CaiLLois כדברי 
Br מגדיל וקובע שהספרות הבלטית היא ian McHaleהבלשי; 1־ 
 הז׳אגר האפיםטמולוגי המובהק ביותר. הנרטיב הבלשי הטיפוס
 איננו נרטיב פסיכולוני. הוא מורכב למעשה משני סיפורים, סיפו

 הפשע וסיפור החקירה, כשהראשון משועבד לשני. הטקסט
 מתמקד בחקירה, בתהליך החשיבה והסקת המסקנות של הבלש.
 אם הקורא מזדהה עם הגיבור הראשי, הרי זה רק במישור
 האינטלקטואלי, כשהוא מנסה לפעגח את התעלומה יחד עם

 הבלש.
 למען הדיוק, ראוי לציין שסיפוריו הבלשיים של אדגר אלן פו
 אינם כה חד ממדיים. למרות שאוגוסט דופין הוא בבחינת
 התגלמות האיגטלקט החוקר, האסטרטגיה שלו בפתרון בעיות
 אינה מצטמצמת להיקש הלוגי. הוא נזקק גם לדמיון. היה זה פו
 אשר טבע את כלל הזהב המנחה את מיטב הבלשים, החל
 בשרלוק הולמס וכלה בחוקרי n־FBI: הצורך ב״הזדהות המוח
 החוקר עם אורח המחשבה של יריבו״. המלצה זו מנציחה תובנה
 לגבי תפקיד האינטואיציה והיצירתיות בפתרון בעיות. אך היא
 מציגה מוטיב גוםף, עוכר שלווה, המערער את הרציונליזם

 רנה םגריט, הרוצח האיום 926 7

 סופר בלשים קלסי משתמש במוטיבים גותיים, הרי זה רק על
 מגת להפריך אותם. כך הוא הדבר ביצירתו הידועה של ארתור
 קונן דויל, ״כלבם של בני בסקרוויל". בסיפור זה נקרא שרלוק
 הולמס לפתור את תעלומת םותו של אציל אשר נפטר, כנראה,
 כתוצאה מקללה עתיקה הרובצח על משפחת בסקרוויל, קללה
 המתגלמת בדמותו של כלב רפאים אימתני. אולם הולמס
 הרציונליסט יודע שאין בעולם כלבי רפאים אימתניים. והוא אכן
 !מגלה שקרוב משפחה תאב בצע עשה שימוש באגדה הקודרת
 לצרכיו שלו. האמת אינה טמונה בעל-טבעי, אלא בחמדנות

 אנושית פשוטה.

 בעולם הבדוי של סיפורת בלשית, האמת היא חד משמעית
 וניתנת לקביעה. ניתן לדעת מי הרוצח ומדוע רצח; צריך רק
 לחשוב בצורה הנכונה. והחשיבה הנכונה היא ההיקש הלוגי.
 למרות שכיום נראה לנו תהליך ההיקש הלוגי כמרכיב בלתי נמנע
 של כל סיפור בלשי, פו היה הראשון אשר הציג אותו כאסטרטגיה
 מפורשת שבה נוקט הבלש לפתרון בעיות. אין זה מקרי ש״מעשי
 הרצח ברחוב מורג״ פותח באקספוזיציה מפורטת על טיבה של
 חשיבה אבליטית ובדיון על משחק השחמט. משחק השחמט,



 שיצר פו בסיפורי הבלשים שלו הוא עולם מורכב, עולם שבו
 הרגש והדמיון הם חלק מהבעיה אך גם חלק מהפתרון, הרי
 שממשיכי דרכו הויאגריים יצרו עולם שבו הדיכוטומיה בין הרגע
 להיגיון היא חד משמעית. וממשיכי דרכו של פו האמריקאי,
 שחי ויצר במחצית הראשונה של המאה ה־19, הם סופרים
 בריטיים דווקא, אשר הבולטים שבהם הם ארחור קונן דויל ואגחה
 כריסטי. היו אלה חיל וכריסטי שיצרו את תבנית ספרות הבלשים
 הקלטית, ספרות שבה הבלש הוא התגלמות האינטלקט הצרוף,
 המצליח (כמעט) תמיד לרדת אל חקר האמת ובכך לכונן מחדש

 עולם של סדר והיגיון.

 תבניח ברורה זו של עולם שבו ערכי ההיגיון, האמת והמוסר
 נמצאים בצדו האחד של המתרס, והיסודות היצריים והכאוטיים
 בצד הנגדי, הופכת לנזילה הרבה יותר בסיפור הבלשי האמריקאי

 הרדיקלי של עולם הספרות הבלשית. והו מוטיב הכפיל.
 כפיל, לפי הגדרתו של פרויד במאמרו המפורסם ״המאוויים׳
The Uncanny) ,הוא אדם הוהה כמעט לחלוטין לאדם , 1919) 
 אחר. כפיל הוא התגלמות אחת של תופעת השגיות; התגלמות
 אחרת היא הופעה, או התרמשות בו זמגית של מקרים ומצבים;
 במילים אחרות, צירוף המקרים. קיומה של כפילות בעולם הוא
 עוכר שלווה ומאיים כיוון שהוא מעורר מחדש תפיסת עולם
 קמאית, המושתתת על אמונה ברוחות, כישוף וטבע הנשלט
 בכוח המחשבה. זוהי ראיית העולם של הילד, אותה ונחנו
 בבנרותנו, גורס פרויד. אולם כאשר אנו נתקלים ביסודוח

 המאששים את אמוגותיגו
 הישנות, אגו חווים בלבו7

 והיסוס אונטולוגי.
i a rd bo i l ed שבין שתי מלחמות העולם. תתז׳אנרוה וכה לכינוי 
Raymond 1 ונציגיו המובהקים הם ריימונד צ׳נדלרdetective 
, ורוס D a s h i e l l H a m m e t t דשיאל האמט , C h a n d l e r ! 
. כאן געשה שימוש בפרדיגמה f o s s Macdona ld מק׳דונאלד 
 הבסיסית שהטביעו פו וממשיכיו הבריטיים, פרדיגמת הסיפור
 !הכפול של הפשע והחקירה, אך מוקד העניין מוסט מהסיפוו
 השני לראשון. להיסט זה יש השלכה הן על מעמדה של האמח

 !בסיפור, והן על האפשרות לדעת אותה.
 כפי שכבר צוין, הנרטיב הבלשי הקלסי מבליט את סיפוו
 והחקירה. בסיפור זה אין הבלש פעיל פיזית; הוא רק לומד.
 !הסיפור הראשון, סיפור הפעילות הפיזית והפשע, הסתיים לפני
 שהחקירה החלה. שני הסיפורים אינם משיקים בזמן ולפיכך אין
 לבלש כל מעורבות במעשה שהושלם לפני שהוא נקרא לחקור
 אותו. מאזן זה בין שתי העלילות מופר בסיפור הבלשי האמריקאי.
 !ראשית, אין פער זמנים בין סיפור החקירה וסיפור הפשע; הם
 למעשה חופפים. שנית, הבלש הבדיוני, אם זה פיליפ מארלו
 של צ׳נדלר או לו ארציר של מק׳דונאלד, אינו עוד אדם עליון,
 התגלמות ההיגיון הצרוף, מרוחק ובלתי פגיע. אדרבה, הוא
 'מעורב מעורבות פעילה בפרשה שהוא חוקר; הוא נפצע, מוכה,
 [נבעט. על פי רוב הוא גם מעורב רגשית, לפעמים אף מתאהב
 בפאם פאטאל, או בעלמה חסרת הישע, ששכרה את שירותיו.

 לשינוי זה בדמות הבלש ולמאזן בין שני הסיפורים השפעה
 על מעמדה האונטולוגי של האמת. בספרות הבלשית הקלטית,
 האמת היא סטטית וחד משמעית. המעשה כבר נעשה, סיפוו
 הפשע הסתיים; הבלש חוקר את האירועים מתוך עמדה ש7
 עליונות אינטלקטואלית וריחוק רגשי, ואם רק ישכיל לפענח
 את הרמזים ולהסיק את המסקנות הבלתי נמנעות, יגיע לחקר
 האמת. לא כך פני הדברים בסיפור הבלשי האמריקאי. כאן האמת
 ןהיא נזילה, ומעורבותו של הבלש לעתים קרובות משנה אותה.
Wi, שוכרת ld Goose Chase ,בסיפורו הקצר של חס מק׳דונאלד 

 הכפילות, כפי שמציינת
;Liahna K l e n m a n בצדק 
, היא אחד B a b e n e r 
 המוטיבים המובהקים ש7
 הסיפור הבלשי. ראשית, כל
 סיפור בלשי מחייב שתי
 דמויות מרכזיות - פושע
 ובלש. הבלש מלווה, כמעט
 תמיד, בידידו הטוב והלא1
 כל-כך-חכם, המספר את
 הסיפור. הבלש והפושע הם
 תמונות ראי, שני צדדים של
ק  אותו מטבע. יתר על כן, ל
 סיפורו של פו ״המכתב
 הגנוב״, הבלש עצמו הוא
 אישיות החצויה בין דמיון
 להיגיון, משורר שהוא גם

 מתמטיקאי.

 מוטיב הכפיל, שהוצג
 לראשוגה בספרות בלשית על
 ידי פו, הפך עם הזמ|
 לקלישה ולמושא לפרודיה
 (ראו למשל, הסרט
. אולם הוא ( A d a p t a t i o n 
 מעניק לו׳אנר עומק
 ומורכבות ומציג ערפול אתי
 \ (החוקר והפושע משקפים זול
 את זה) והיסוס אונטולוגי
 לגבי מעמדה המומלט של
 האמת. אך אם העולם הבדוי



"There was :החוזרת ומהדהדת בספרות הבלשית בת זמננו 
no way t״. o know. N o t t h i s , n o t a n y t h i n g 

John מאת The En igma ,סיפור אהר האופייני לז׳אנר 
 Fowles, מגולל את תעלומת היעלמו המסתורי של חבר פרלמנט
 מכובד ומיושב בדעתו. חוקר משטרה צעיר הנקרא לחקור בפרשה
 אינו מוצא אף קצה חוט לפחמן החידה. מוקד המסתורין מוסט
 בהדרגה מתעלומת פשע היפותטי לתעלומת הקיום האנושי,
 קיומו של פוליטיקאי שקדן ואיש משפחה למופת, אשר איש לא
 הכיח באמת. אך מסחורי הקיום הפרטי אינם ניחנים לפיענוח;
 ומתוך תובנה זו זונת הבלש את החקירה ומתמסר לקסם המשיכה
 אשר פרחה בינו לבין אישה צעירה, ידידת בנו של האיש שנעלם.
 אותה אישה צעירה ורבת קסם, ממנה מנסה הבלש לדלות
 מידע על האיש שנעלם, מציגה לו ברגע מסוים שאלה קנטרנית:

 אישה צעירה את שירותיו של הבלש על מנת שיסייע לה לזכות
 את מאהבה מהאשמת שווא של רצח אשתו. המאהב אכן יוצא
 זכאי בדין, אך בגיגוד להנחת היסוד של הבלש, מתברר שהוא
 אשם. יתר על כן, בהדרגה מתחוור שכל החפים מפשע בסיפור
 געגשים, והאשמים יוצאים ללא פגע; התערבותו של הבלש רק

 מחישה את עיוות הדין.
 אם שרלוק הולמם, וכל ממשיכיו במסורת הקלםיח, נוצרו
 בצלמו של דופין, הרי שלו ארצ׳ר, פיליפ מארלו, ויורשיהם בזרם
 האמריקאי, נוצקו בדמותו של האביר הביניימי, המגונן על חלשים
 ונחלץ לעזרתן של עלמות במצוקה. הסיפור הבלשי האמריקאי
 עוסק במוסר יותר משהוא עוסק באמת; אך הטובים, לעחים
 קרובות, מפסידים. הזיקה אל האמת מעניינת אף יותר
 בהתפתחות האחרונה(עד כה) של הזיאנר - הסיפור ״האנטי

 ״כיצד היית פועל לו היינו שנינו דמויות בסיפור בלשי?״
 בהחנצחות המילולית המתפתחת בין השניים שוכח הקורא שהם
 אכן דמויות בסיפור בלשי; וטשטוש תחומים זה בין ״בדיון״
 ל״מציאות״ מעלה תהייה נוספת בדבר מקומה ומעמדה של
 האמת. מעחד זה, שנראה בלתי מעורער בסיפור הבלשי הקלסי,
 הוסט מהמרכז באסכולה האמריקאית; ובעידן הפוסט מודרני
 ההתייחסות אליו היא סקפטית ואירונית. בניגוד לנחישותם
 האיגטלקטואלית של אוגוסט דופין או שרלוק הולמס, הבלש

 הפוסט מודרני הוא בלש אבוד •

 מקורות:
CailLois, R. (1983). The detective novel as game. In The Poetics 

of Murder (G. W. Most and W. W. Stowe, Eds.). New York: 
Harcourt Brace Jovanovich. 
Freud, S. (1958). The uncanny. In On Creativity and the 
Unconscious (Translated under the supervision of J.Riviere). 
New York: Harper and Row. 
Holquist, M. (1983). Whodunit and other questions: 
Metaphysical detective stories in postwar fiction. In The poetics 
of murder. (G. W. Most and W. W. Stowe, Eds.). New York: 
Harcourt Brace Jovanovich. 
Klenman Babener, L. (1988). The Shadow's shadow: The 
motif of the double in Edgar Allan Poe's 'The Purloined 
Letter.' In The purloined Poe: Lacan, Derrida and 
Psychoanalytic Reading (J. P. Muller and W. J. Richardson, 
Eds.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. 
McHale, B. (1987). Postmodernist Fiction. London: 
Methuen. 
Poe, E. A. (1994). The complete illustrated stories and 
poems. London: Chancellor. 

 בלשי,״ או בכינויו המקובל יותר,״המטפיזי״. הסיפור הבלשי
 המטפיזי משתמש במוסכמות הז׳אנר, אך חותר תחת הנחות

 היסוד שלו, הן האונטולגיות והן האפיסטמולניות.
 השימי שתל בספרות הבלשיח, ובייחוד בזיקתה אל האמת,
 מדגים יותר מכול את המעבר ממודרניזם לפוסט מודרניזם. אין
 זה מקרי שחלק הארי של הרומנים והסרטים בני זמננו אימצו
 את פרדיגמת הסיפור הבלשי. פרדיגמה זו היא מוכרת, מובנית
 ובונה ציפיות, בעיקר - את הציפייה שהבלש יפענח את
 התעלומה. הבלש הוא נציגו של הקורא או הצופה, המשתוקק
 להאמין בעולם מרניע, בו קיימות אמיתות חד משמעיות שניתן
 לגלותן בעזרת ההיגיון הצרוף. אך סיפורי הבלשים הפוסט
 מודרניים מסרבים לספק את הסחורה. לסיפור התעלומה אין
 סוף, או שיש מספר סופים אפשריים; במהלך החקירה הבלש
 עצמו מתפרק ונעלם ואינו מגלה את האמת, כיוון שהאמת לא

 קיימח, אינה ניתנת לידיעה, או שפשוט איננה חשובה.

The Crying of, Thomas Pynchon כך למשל, בספרו של 
, עסוקה הגיבורה, אדיפה מאם(הזיקה לאדיפוס איננה Lo t 49 
 מקריח), בחקירה אובססיבית של מזימה הגרקמח סביבה.
 הרמזים הולכים ומתעבים, אך איגם מובילים לשום מקום. אם
 לשאול מונחים מתחום הסמיוטיקה, הרי ש־חchoחPy טווה
 מאח של סימנים לא מסומנים, ובסיום הרומן הן הקורא, והן
 הגיבורה, אינם יודעים יותר משידעו בהתחלה. זהו המצב נם
 ב״עיר הזכוכית״, חלקה הראשון של הטרילוגיה הניו יורקית של
 פול אוסטר. קווין, סופר ניו יורקי של ספרות בלשית, נענה
 לשיחת טלפון שגויה שהגיעה אליו במקרה, ופותח במעקב
 שמטרתו למנוע רצח של בן בידי אביו, אשר סיים זה עתה לרצות
 מאסר בגין התעללות באותו הבן. אלא שהמעקב אחרי האב
 החשוד איבו מגלה דבר; ובמהלך החקירה החשוד בבלע בכרך
 הניו יורקי; בנו וכלתו, מעסיקיו של קווין, נעלמים אף הס; וקווין
 עצמו, מוטרף ומיואש, פשוט מתפוגג. לא לפני שהגיע להכרה,


