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 נזה בין גרעור םמםא
 נילי אריאלי לדוריאן גויי?

 ארבעה סופרים. ארבע יצירות. צביעות אחת.

 לו ביותר ואשר יודעים בוודאות את זהותו והשתייכותו להם

- משפתתו - תא קטן הכולל אב, אם ואחות. משפחתו המגלה

 כלפיו תחילה רגשות מעורבים, מוותרת אט אט על אחריותה

 כלפיו ומאפשרת לו לגפומ בשמתו בייסורים גדולים. תיאור

 מותו מדגיש את הפיכתו מאדם בעל שם ותכונות אופי למה

 שמכנים אותו ״זה״. כך בכתב אודות המשרתת שמגלה כי אינגו

 בין החיים:

 ״...אצל נריבורלא הבחינה בתחילה בשום

 דבר יוצא דופן. היא חשבה שבמתכוון רובן

 הוא בלי נוע ומעמיד פני נעלב; נכונה הייתה

 לייחס לו מידה לא מעטה של שכל. וכיוון

 שבמקרה החזיקה מטאטא, ניסתה לדגדג

 בו את נרימר מן הפתח. מאמר שלא הניב

 גם לכך, התרגזה ודחפה אותו מעט; ורק

 משהזיזה אותו ממקומו בלי שיגלה םיחן של

 התננדות, נתעורר בה חשד. כאשר נתברר

 לה המצב לאמיתו, פערה את עיניה, פלטה

 קול שריקה, אך לא התמהמהה אלא קרעה

 את הדלת לתדר השינה וקראה בקולי קולות

 לתוך האפלה: יתראו תראו, זה התפנר!׳״(שם, עמ׳ 93). נילומו

 של גריגור בחרק מציב את משפחתו ואותו בפני דילמה בעלת

 אופי מוסרי קיצוגי. לשיגוי התצוגה של גריגור םמםא יש חחיר

 נורא - הדרתו המוחלטת מתברת בני אדם - מוות.

 הבן המסור שהקריב הרבה למען משפחתו עובר מטמורפוזה

 של כל התצונה שלו לזו של הנמוך בהיררכיה - החרק - זה

 שעליו יש הסכמה נורפת שיש להדירו. בהיבט המוסרי צצה

 השאלה האם משפחתו יכולה להמשיך ולהתיש כלפיו רנשות

 תמים למרות נודלו העצום, שפתו שכשלה, צורתו הבלתי

 הולמת, ריחו, מאכליו - או לא. האם הם יכולים לנלם בני

 המונת "צביעות" מכוון לפער שבין הסובייקט לבין
 התצונה שלו כלפי האתרי. החצונה יכולה להיות מנולמת

 בלבוש, באיפור, בשפה, במתוות הנוף והפנים. באורת נפרד,

 פעולותיו של הסובייקט מנבשות את מיצובו המוסרי בחברה.

 התצונה וצבר הפעולות של הסובייקט הם נם סך הפרמטרים

 העומדים לרשות התברה בבואה לשפוט את הפרט המתנהל

 בתוכה. המונת ״צביעות״ ״צבוע״ בכל

 היבטיו בצבע מוסרי. המאמר ידון בארבע

 יצירות ספרותיות תוך בתינתן בפריזמת

 הצביעות.

ן קפקא מעצב בסיפורו ״הנלנול״ ת  פ

 דמות גיבור אשר התצוגה שלו משתנה

 באורח קיצוגי.

 ״כאשר הקין גריבור םמסא בוקר אחד

 חתוך מלומות טרופים, מצא שנהפך

 במיטתו לשרן ענקי.״ (הנלנול, עמ׳ 40)

 הסובבים אותו אינם יכולים להתעלם מן
ת פרנץ7,אפקא ה א כ ך ת ן ן א ך ח ^ ן ה ן ת י ע ב ז נ ז ה ן ג ן צ ת  ה

 אותו אדם שהיה שם לפניס. סיפור זה אולי מדנים באורח

 מוקצן את התלות המתקיימת בין האדם לתצונה שלו לפרסונה

 שלו. נרימר סמםא, הבן המסור, הופך באתת ליצור שיש לנעול

 אותו ולהרחיקו מן החברה בכל מחיר. גיבורו של קפקא משמר

 מעמד של סובייקט (הן הוא עצמו והן משפתתו יודעימ לזהותו

 כגריגור), אך כל התצוגה שלו - הופכת לבלתי בסבלת. קולו

 ומראהו עוברים מטמורפוזה מושלמת ואין ביכולתה להתאים
 ו י

 לסביבה אנושית. השינוי הזה גמר עליו מיתה מידי הקרובים
ך ״ייצוג״, ת 1  •י החילה ״תצוגה״ מחליפה את המילה את המילה השבורה י

 בשל זי7!תה לתאטרון ולאמגות.
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 hypocrisy מקווה במילה hypokrites - נזונוז שנטבע

 ביוון העתיקה כדי לכנות את שתקני הטרגדיה. העמדת הפנים

 שהייתה חלק מעולם המשחק הפכה למונת בעל צביון מוסרי.

 אולם הקשר בין הבמה למיימ אינו תמוה - היה זה שייקםפיר

 שטבע את המשפט ״כל העולם במה״.

 באורת קומי מעלה קאלוויגו אפשרות של תצוגה הנפתתת

 לתצוגה מספת וכך עד איגסוף, אולם מאחורי התצוגות לא

 קיים דבר. ביתן למתות קו בין דמותו של האביר לגריגור סמסא

- בעוד גריגור מפסיק להתקיים עם התתלפות התצוגה שלו,

 האביר כלל לא מתקיים מאחורי שריונו.

 איטאלו קאלווינו משרטט את דמותו של האביר בסיוע פעולות

 בעלות אופי אוטומטי שנעדר מהן שיקול דעת. דמותו של האביר

 היא בבתינת גילום מצב שלא מתקיים בו

 שיפוט מוסרי אלא סוג של טקס, ריטואל

 האביר הוא מלק ממכונת המלחמה והעיקרון

 השליט הוא התזרתיות:

 ״הערב רד. הפרצופיט בין שריון הפנים

 לשריון הצוואר, כבר לא ניתן כמעט

 להבדיל ביניהם. אפשר היה לחזות מראש

 כל מילה, כל תגועה. כך היה לגבי כל

 המתרחש במלחמה הזו, שנמשכה שגים

 כה רבות; כל היתקלות, כל דו-קרב הי1

 מנוהלים על פי אותם הכללים, כך שניתן

 היה לדעת מראש מי ינצמ ומי ינוצח, מי

 ״משב לגיבור ומי לפתדן, מי יניע תורו

 לשפוך את בני מעיו ומי יצא רק בגפילה מהסוס ארצה ובמכח

 ישבן הגונה״(שם, עמ׳ 14).

 סיטואציה נעדרת צביעות תהא זו אשר מתקיימת ב

 הלימה, תואם, בין הסובייקט לתצונה שלו. על פי הנחה זו

 שריוגו המושלם של האביר אמור היה להיות תצונתו של אדם

 ללא דופי. אולם קאלווינו מציג תצוגה שאין אתריה אדם, חה

 אולי התיאור הקיצוני של היעדר סובייקט מוסרי. בסיפורו של

 קאלווינו התצוגה המרהיבה אינה מתווה את דיוקנו של אדם

 מוסרי, אלא את היעדרו.

 סיפורו של קפקא מפבה זרקור למשפתה, אותו תא גרעיגי

י יצרים אפלים: האב, כמו כרונום במיתולוגיה  המתנלה כהו

 היוונית בשעתו, מבקש באלימות את מות בנו, והבן מצדו מגלה

 כמיהה לדמויות האם והאחות נם יחד. סיפורו של קאלווינו

 מפנה זרקור אל החברה המצויה במלממה שאינה שואלת

 שאלות עליה.

 השאלה החוזרת אל הקורא היא האמנם קיים סובייקט מעבר

 לתצונה ובנפרד ממנה או שהתצונה מאפילה על הכול.

 משפחה חמים ודואבים. בתרחיש של קפקא מחליפה את

 הרנשות החמים העמדת הפנים, וזו מחזיקה לתקופה מסוימת

 בלבד. צמד המילים ״העמדת פנים״ מופיע במרבית המילונים

 כהסבר לצביעות לצד מילימ כמו ״התתסדות״ ו״זיוף״. לא עובר

 זמן רב ונריבור, למרות צבר מעשיו הראויים, עובר תהליך של

 כניעה לתכתיב התצונה שלו - היותו חרק, וזז מכתיבה את

 בורלו האומלל - הדרתו המותלטת מחברת בני האדם. גורלו

- מוות - דומה לגורל החרקים כולם המנסים לחיות בקרבת

 בני אנוש.

 איטאלו קאלווינו בסיפורו ״האביר שלא היה ולא נברא"

 עיצב דמות הפוכה׳ - אביר המתהלך בשריון, אולם השריון

 איגו יכול להציג שום אדם מתתתיו - התצוגה מתהלכת ריקה

 מתוכן ומתפקדת באורח אוטומטי. קארל

 הגדול, מלך צרפת, המבקש לראות את פגי

 האביר אנ׳ילולפו במסדר, נעגה בתשובה

 מביכה:

 ״והשריון, האם אדוני אינו פושט אותו

 מעל נופו, לעולם?

 הקול חזר ללחישה. אין שום גוף. לפשוט

 או ללבוש, לכל אלה אין מובן לגביי."

 (אבות אבותינו, עמי 25).

 האביר של קאלווינו אינו מתקיים

 כסובייקט אלא כתצונה ואוסף פעולות
^ איטאלו קאל1רנ1 m ׳ ת ע ת ן ל ע פ א ה ל ת ל ץ ט ש ט ן  א

 אמונה עיוורת שלא נשאלות עליה שאלות. איטאלו קאלווינו

 טורח לתאר בפרוטרוט את אותו השריון המקיים תצוגה ותפקוד

 בלבד ללא אני מאחוריו(או בתוכו):

 ״המלך הניע למול אביר אחד ששריונו לבן כולו; רק קו שחור

 דקיק במשך מסביב לאמרות;...על גבי המנן היה מצויר שלט

 ובו כנפיים של אדרת רתבה וגולשת לה קפלים קפלים, ובתוך

 השלט נפתתו שתי כנפות אדרת נוספות שבמרכזן שלט קטן

 יותר, שהכיל שלט נוסף עם אדרת קטנה יותר. במתווה הלוך

 ודק הייתה מתוארת שורה של אדרות הנפתתות זו בתוך זו,

 ובמרכז נמצא לבטת משהו, אלא שלא ניתן להבתין בו, עד כדי

 כך נעשה הציור זערער.״(שם, עמ׳ 14).

 הציור המוקפד מעלה על הדעת מסך תאטרון הנפתח לאינסוף

 מסכים שמאתוריהם מסתמן - אין דבר.

 התצונה המיותרת של האביר ה״לא קיים״ הזה מביאה את

 הדיון למקורות המונח ״צביעות״ בשפה האננלית. המילה

 י הפוכה במובן שהתצוגה עול האביר קבועה, מבהיקה וחדשה נמראיה
ל היצירה.  ואינה משתנה לאורך נ



 שהתצוגה ברורה בנפרדותה מן הסובייקט, וסיפורם מציב

 שאלות בעלות אופי מוסרי ביחס לתגובת החברה אליהן

 ולתפקודן של הדמויות בהברה.

 אך האמגם לא השפיעה התצוגה של גריבור על עצמיותו?

 האמ מצליח גריגור להעמיד פנים שהוא עדיין הבן המסור,

 המוערך? ככל שעובר הזמן והתצונה נעשית ״דביקה״ יותר

 נמשפים זרמים נסתרים בהווייתו - כמיהתו לאמו שאינה

 באה לידי מימוש, ערנתו לאתותו(לצווארה שנמשף), ותרדת!

 הקיומית מפני אביו שזה מצדו באמת מנסה תחילה להרחיקו,

 אחר לפנוע בו באלימות. המיתולוניה היוונית הציבה את איום

 הבן על האב כאחת חתימות שלה, כמו

 נם את התשוקה אל האם והאתות.

 בסיפורו של קפקא הם מקבלים את

 הנוסח הקפקאי, האפל, האבסורדי.

 תבניתו הםוסרית של דוריאן נריי

 מובנית יותר כלפי מוסר השכל - בעוד

 דוריאן נותר עם התצונה החרהיבה של

 נעורים ויופי - בחדר הנעול מקבלים

 פניו את אופיו המושחת ואת הזדקנותו

 על נבי קנבס.

 הדיוקן המצויר מתפקד כאתר מוסרי

 כמקום של עגישה, או נמול הולם.

 בעוד נרימר של קפקא נעלם מאחורי

 דימוי של חרק ענק, הרי איזבלה

 פדרינוטי בספרה היעלמות בונה

 תרתיש ספרותי המקיים זיקה מסוימת

 לתבנית הזו. פאולו, הבן הבכור במשפחה בורגנית המונה

 מלבדו אב, אם, אח ואתות, נעלם מיד בתחילת הספר. בווידויה

 של ביאנקה, אתת הארוסות, ממכר התיקן, המסמן הםתרר

 מיקה אינטרטקםטואלית ל״נלנול" של קפקא:

 ״השתדלתי לשנות נושא בלי שיבחין בכך, בחמה למי שדוחף

י פנר של תיקן אל מתחת לארון כדי להעלים אותו מעיני  בתל

 האורח.״ (היעלמות, עמי 140), (גריגור ב״גלנול״ מסתיר

 עצמו מתחת לספה מעיגי אמו, כדי שלא תירתע).

 היעלמותו של פאולו מותירה את תידת קיומו. מסתבר שהיה

 נעדר יותר מנוכח, שבינו ובין האב התקיים עימות בעל אופי

 שפל, שהאם המירה אותו להיות לה למאהב, והאחות נאבקה

 בערמומיות על מנת לתפוס את מקומו במשפהה. היעלםותו

 חושפת את הקנוניות במרכז ההוויה המשפתתית ואת הפער

 בין התצוגה של מצב העניינים להתרחשויות האמתיות. יחסי

 משיכה בין אם לבגה ויתםי עימות שפל בין אב לבן כמו גם

 עימות בין אתים שבים ובמשפים מתתת למעטה ה״משפחתי״.

 איטאלו קאלווינו מציע דמות בעלת תצוגה מרהיבה, עשויה

 ללא רבב, שאינה מתבלה. האם מה שעומד מאחוריה ראוי

 להערכה מוסרית? קאלווימ מציע שזו תצונה בלבד בלא כל

 סובייקט חושב ופועל חאחוריה. כלומר אם באדם הנוהג

 בצביעות אנו מצפים לפער בין התצונה לפעולותיו, כוונותיו,

 מקצין קאלווינו את הדמות לכדי מצב בו התצונה מתקיימת ללא

 אדם, כלומר ללא כל עמדה מוסרית, הפועל באורח אוטומטי

 בלא שיקול דעת.

נתו של דוריאן נריי מציב את  אוסקר ווילד בספרו תמו

 הפער הזה בין האדם לפרסונה שלו על

 תפר מוסרי קיצוני - בעוד הניבור עושה

 מעשים שפלים ככל העולה על חתו

 ונותר זך ונקי בתצונתו מעיתות הזמן

 והמעשים, הרי דיוקנו המצויר הולך

 ומתכער ומקבל את הפנים המושחתים

 של תיים ללא מוסר הכוללים שתייה

 מרובה, שימוש בסמים, מיניות מושחתת

 ואף רצח.

 ניבור ספרו של אוסקר ווילד מעוניין

 בתצונה בכל מחיר. התצונה היא

 הנכם היקר לו ביותר. צבר מעשיו

 הבלתי מוסריים מקבלים את התצונה

 ה״הולמת״ - כיעור והשחתה בתדר

 נעול על גבי דיוקגו המצויר. גם גריגור

 םמסא, מרגע שהפך לחרק, נגעל בחדרו

frn ן אוס7,ר מ | ז 7 ך ר פ ת א  תהילה ביוזמתו, אך ל

 ידי אביו, באלימות.

 כל אחד מן הםופריס הללו חושף סוגיה אגושית בלתי פתירה

- עד כמה הסובייקט תלוי בתצוגה שלו?

 עד כמה התצוגה היא מראה אמיגה לכוובותיו המוסריות של

 הסובייקט?

אן גרי׳ היה מוכן למכור את גשמתו, גחגור איבד את  חרי

 נשמתו ונשימתו נם יחד, והאביר - כל נשמה לא הוצגה

 מאחורי שריונו.

 ואולי הסובייקט נעול, נסתר, ובאורח זה לא ממש קיים

 כמו שמשרטט קאלווימ בתצונת האדרת הנפתחת לעוד אדרת

 וכך עד אינסוף. הציפייה לתזות בסובייקט נפרד מן האדרת

 (התצונה, השריון), נדונה על כן לאכזבה אינסופית. כל שלושת

 הסופרים מציעים באופנים שונים שהצביעות איננה מצב קיצוני

 מר, אלא חלק מובנה בקיום האנושי.

 איטאלו קאלווינו, פרנץ קפקא ואוסקר ווילד עיצבו דמויות



 של פאולו מן התצונה שלו, פער שאינו ניתן לגישור. החלל

ל  הריק הזה מזכיר את המתווה המוקצן של האביר בסיפורו ט

 קאלווינו ״האביר שלא היה ולא נברא".

 בכל ארבע היצירות הנדונות במאמר זה יש עיסוק בעל אופי

 מוסרי בפער בין התצונה כלפי האתר לבין התחושה או החוויר

 הסובייקטיבית, בהקשר המשפחה, או במענל הרתב יותר של

 החברה. כל אחד מן היוצרים בתר באםטרטניה ספרותית אתרת

 על מנת להדגיש ולפרוש בפני הקוראים את הפער הזה ואת

 הצביעות הנרקמת סביבו.
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, כל1מו|  העמדת פנים היא המחזיקה את המעטה המשפחתי

 הצביעות היא הציר שסובבים סביבו כל היחסים המשפחתיים.

 פאולו מותיר אחריו מכתב:

 ״יכולתי להמשיך לשאת עוד זמן מה בקושי להיות שני

 אנשים שונים: כלפי חון בוטח, חזק ושקט, מסונל להסתדר

 היטב בחיים ובפנים מובס, חרד ונכשל." (שם, עמ׳ 186).

 בפנותו לארוסתו הוא כותב:

 ״את ביאטריציה, היית יכולה לנתם אותי, כי את חפצה

 בי ובמתנות שלי, אבל נדמה לי תמיד שכאשר את מסתכלת

 בי, את מביטה במישהו אחר, שעומד לידי או מאחוריי, ואת

 חושבת שהוא אני." (שם, עמ׳ 184).

 ביאטריצ׳ה ארוסתו מתוודה:

 ״פאולו הוא טיפוס חלקלק, כזה שאי-אפשר לאחוז בו, בלי

 נוף ובלי ממשות, כשנדמה לך שתפסת אותו בידך ואת מנסה

 לחבק אותו, לא חיבקת אלא חלל ריק; והוא עומד שם, מנומס

 ואדיב, כאילו היה מותש׳ ומכת, אבל פשוט איננו.״ (שמ,

 עמ׳ 147). כל הווידויים הללו מעלים את אפשרות היעדרותו


