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 נקודת התצפית של הארנב

 תענוג להתחבא, אך אסון לא להימצא

 ויניקוט

 עבודה זו עוסקת בשני ספרי ילדים: איתמר פוגש ארנב של דויד גרוטמן(1988, שמונה מהדורות) ומיץ
 פסל של חיה שנהב(1970, 28 מהדורות). המשותף להם, כפי שיודע כל מי שקרא אותם ו/או

 שהקריא אותם לילדיו, הוא שבשניהם העלילה נסבה על מפגש עם ארנב. נראה שלא אסתכן הרבה
 אם אומר גם ששניהם באים, באופן פחות או יותר דידקטי, לסייע לילד המאזין לסיפור להתגבר על
 פחדיו מפני הזולת הזר לו. על בסים של השוואה יותר מדוקדקת בין שגי הטקסטים אבקש להראות

 את המבנה הספרותי הפיוטי והמתוחכם יותר של מיץ פסל באופן שעשוי לרמז, ולא הרבה יותר
 מזה, על מסקנות אפשריות, ובין השאר גם פסיכולוגיות. אגב כך אבקש גם לרמת על האפשרות כי

 מעבר לעניין בנפש היחיד, אפשר לראות בשני סיפורים אלה רובד מובלע של ייצוג ה״נפש
 הישראלית״ במצב היסטורי ופוליטי מסרם, שאותו לא אנסה להגדיר בפירוט רב מדי.

 גדול הפיתוי, כשעוסקים בחומרים כמו שיש בסיפורים האלה, להשתמש במושגים פסיכולוגיים
 ולהתייחם לתיאוריות פסיכולוגיות, ובמיוחד למודלים התפתחותיים. אני מוגן חלקית מפגי הפיתוי
 הזה על־ידי בורותי, וכדי להימנע מלהציב במקום הידע הספציפי שחסר לי תובנות אינטואיטיביות

 מפוקפקות, אשתדל כמיטב יכולתי לתאר את הדברים תיאור חווייתי כללי. אני משוכנע
 שלפסיכולוגים יכול להיות הרבה מה לומר להשלמת החסר בכיוון זה, כל אסכולה או כל אחד
 לשיטתו. למען ההגינות עלי גם להודות שאיני מתיימר למומחיות בתחום האקדמי של ספרות

 ילדים. הבסיס שממנו אני מדבר הוא הצומת שבו מצטלב הידע שלי בתורת הסיפור עם ניסיון אישי
 ומעשי כאב שהקריא סיפורים לילדיו.

 בניתוח ההשוואתי הזה ימלא תפקיד חשוב המושג ״נקודת תצפית״, אך יהיה צורך להסביר כמה
 מושגי מפתח המקובלים בתורת הסיפור לתיאור פעולת התקשורת הסיפורית ביחסה לאירועים

 המיוצגים ולמשמעויות הכלליות העולות מהם. עצם העמדת הדברים בנוסח זה מרמזת על תמורה
 חשובה שעברה בעשורים האחרונים תורת הסיפור הפורמליסטית, אותה גישה שהתגבשה בראשית
 המאה וביקשה להעמיד דגם תיאורי שעניינו המציאות הצורנית האובייקטיבית של הטקסט. עיקרה

 של תמורה זו הוא בפירוש מחדש של כל מושגי המפתח התיאוריים, תוך מתן תפקיד דומיעטי
 לתפקודו של הסיפור במסגרת של פעולת תקשורת. הסטת הדגש אל הקוטב הסובייקטיבי לבשה על
 פי רוב צורה של עיסוק אינטנסיבי בעמדת הקורא ובפנומנולוגיה של הקריאה. התפיסה שאני מצדד

 בה קרובה למחשבה הדיאלוגיסטית של באחטין ומושפעת מהפילוסופיה של הלשץ המזוהה עם
 ויטגנשטיין המאוחר ותלמידיו(אני חושב בעיקר על ה.פ. גךייס). על־פי תפיסה זו, צורת הטקסט

 ותכניו נקבעים לא רק על־ידי כוונותיו ורצונותיו של המחבר מצד אחד, או על־ידי צרכיו ויכולותיו
 החווייתיות של הקורא מצד שני, אלא על־ידי יחס גומלין בין שני הצדדים הללו(וביניהם לבין

 צפנים לשוניים ותרבותיים). יחס הגומלין הזה מושתת על הסכמות שבשתיקה ועל הנחות
 המביאות בחשבץ מראש את ציפיותיו של השותף האפשרי לתהליך. מבלי להתעלם מאופיה

 הבלתי־סימטרי של התקשורת הספרותית, תפיסה זו מעגנת אותה בכל זאת בהקשר של הדדיזמ.

 אתחיל בקביעה הפשוטה, שמבחינה סמיוטית הסיפור הוא קודם כל שדר שעובר בץ מוען לנמען.
 מי הוא המוען של הסיפור הבדיוני? תורת הספרות מצאה לנכון לפרק אותו לשלושה: מחבר

ו 1994. ת לפסיכותרפיה, סתי דה הישראלי ו  עבודה זו הוצגה לראשונה כהרצאה בפני האג
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 !t ממשי, מחבר מובלע ומספר. בהתאמה אפשר להבחין בעמדת הנמען בין קורא ממשי, קורא מובלע
 * ונמען פנימי. בסיפורי פו הזב, למשל, המחבר הממשי הוא א.א. מילן, ג׳נטלמן בריטי שחי בראשית
 ^ המאה ולפי עדות בנו לא נהג בו כל־כך יפה; המחבר המובלע הוא א.א. מילן כפי שדמותו וערכיו

 g משתמעים מכל אחד מסיפורי פו הזב או מכולם יחדיו: המספר הוא הקול הדובר בכל סיפור-, הנמען
 g הפנימי הוא כריסטופר רובין, שאליו פונה המספר בשמו; הקורא המובלע הוא כל מי שניחן בנכונות

 3 ובכישורים הדרושים להבנת הסיפור, ולבסוף, הקוראת הממשית היא, במקרה שאני חושב עליו,
 ן: ילדה עם צמות שקוראים לה נעמי, מתישהו בשנות החמישים, ולאחר שהכינה שיעורים, אכלה

 צי ארוחת ערב וחפפה את שערה, היא יושבת בשעת דמדומים קיצית בכסא נוח על המרפסת המוארת
 בביתה שבשכונת יד־אליהו וקוראת את פו הזב, בתרגומם של ו. ישראלית וא.ד. שפירא.

 6 בספרי ילדים לגיל טרום־קריאה, כמו אלה שלפנינו, נחתכות ההבחנות האלה על־ידי כפילות
 a נוספת: בצד המוען - כפילות של המחבר עם ההורה(או המורה) המקריא את הטקסט בפועל,

 כלומר, לוקח על עצמו לדבר מן העמדה ועל־פי הנוסח שהכין בשבילו המחבר. במובן זה המספר
 בפועל הוא הורה שנכנס לנעליו של המחבר המובלע, ויכול לשמש כמתווך נאמן פחות או יותר.

 בצד הנמען יש כפילות של הילד עם ההורה, שכן אם אמנם הסיפור מיועד בעיקר לילד, הרי
 שההורה המקריא את הסיפור גם קורא אותו בעצמו, ותמיד מקדים בקריאתו את הילד המאזין, ולו
 בשבריר שנייה. לספר שיימצא על־ידי ההורה לא p חינוכי, אלא אף מעניין או משעשע גם בעיניו

- בלי קשר לתגובותיו הצפויות של הילד - יש סיכוי רב יותר להיצרך ולהיות מופץ כסיפור
 וכמוצר. ברור גם שאופן ההזדהות של ההורה עם עצמו כילד, כמו־גם עם ילדו הממשי(ושני אופני

 הזדהות אלה מותנים זה בזה), יקבעו באופן שאינו חייב להיות מודע את דרך התייחסותו לסיפור,
 החל בעצם הבחירה שלו, עבור בנימת הקריאה(העשויה לבטא הזדהות עם דמות מסוימת

 והסתייגות מדמות אחרת), וכלה בפרשנויות גלויות וסמויות שיעביר אל הילד בדרכים שונות.

 לסיפור כשדר המועבר ממוען לנמען יש שני היבטים חשובים: מצד אחד זהו טקסט, אוסף של
 מסמנים, וליתר דיוק רצף לשוני של מלים ומשפטים. מצד שני השדר הזה הוא גם סיפור המעשה

 עצמו, כלומר ההתרחשות המסופרת. מבחינה זו אפשר לראות את הטקסט כסדרה של הוראות
 לבניית עולם בדיוני על ההתרחשות המתקיימת בו. האיורים המלווים סיפור ילדים עשויים לסייע

 לנמען הלא־מאוד־מנוסה - הילד - לבנות את העולם הזה כהלכה. הם עושים זאת על־ידי איוך
 מהותם החזותית של יצורים ועצמים והבהרת היחסים המרחביים שבמסגרתם הם פועלים.

 תורת הספרות מבחינה עוד הבחנה חשובה, שנשארה בכל זאת חמקמקה בנקודות אחדות. זוהי
 ההבחנה בין הסיפר והקול המספר מצד אחד, לבין המיקוד או נקודת התצפית מצד שני. הסיפר הוא
 היחס שבין המספר לסיפור כשיח, התהליך שבו מפיק הדובר את הדיבור. שאלות שעניינן הסיפר הן

 למשל: מי מספר? מיהו הדובר בקטע זהי שאלות שעניינן המיקוד הן: מי רואה? מי יודע? מי
 מרגיש כך או אחרת לגבי דבר זה או אחר? עקרונית, המיקוד הוא יחם בין סובייקט לאובייקט, אם
 כי ייתכן בהחלט שהאובייקט הזה יהיה בעצמו סובייקט. דוגמה פשוטה לכך הוא המצב של קשר

ל לבנה ועוד רגל לבנה, שתי אזנלם לבנות!ארכות וגוף לבן  עין: ״ןאז נפתחה מדלת והם ראו ת
 ןקטן״. המספר הוא עדיין קולו של המחבר/ההורה, אבל היכן' שהוא בעולים המסופר, ליד קצה

 החורשה, יש עמדת תצפית המאוישת כרגע על־ידי האריה והג׳ירפה, והם שרואים את הרגליים,
 האוזניים והגוף הלבנים של מיץ פטל הארנב. קשר העין הוא p סוג אפשרי אחד של מיקוד. ברור

 שגזירה שווה חלה על החושים האחרים, כמו למשל כש״איתמר הלך אל מאחורי עץ אחד... ושמע
 איך ההורים שלו מדברים עליו ואומרים שצריך כבר ללמד אותו להתלבש מהר בבקר ולא לחלם,

p כדי שלא יאחר לגף. מעבר לזה ובהרחבה מטאפורית, עשוי המושג נקודת תצפית לכלול לא 
 עמדה במרחב ובזמן ואת חוויות החושים התואמות אותה, אלא גם מרכיבים ״מנטליים״ שונים:

 מרכיב קוגניטיבי, רגשי, אידיאולוגי וכר.

 יחס המיקוד הוא לדעתי — דעת מיעוט במקצוע — יחם הקיים בתוך עולמות מסופרים(ואינו
 מרכיב מיידי של טקסטים). חשוב להבין שיחם כזה, למשל קשר עין, מסמן מצד אחד את הנגישות

 של אובייקט מסוים לסובייקט מסוים. כלומר, האריה והג׳ירפה יכולים לראות את מיץ פטל, איתמר
 יכול לשמוע את הוריו ולהיתקל במישהו ״זקטן־זקטן, ןחמוד־חמוד״ שיתגלה בהמשך כנושא את השם
 ״ארנב״. אבל היחס הזה מסמן גם את גבולות הנגישות של האובייקט לסובייקט. למשל, כל עוד לא

 יצא מיץ פטל מפתח ביתו, לא יכלו האריה והג׳ירפה לראותו ולדעת מי הוא. למה? כי קירות
 הבית, התריסים, החלונות והווילונות הסתירו להם, ומיץ פטל עצמו סירב לגלות להם. וכך גם יכול

 איתמר לא לדעת שהיצור שנתקל בו הוא דווקא ארנב. מדוע? כי מצד אחד הוא מעולם לא נתקל
 בארנב ממשי, ומצד שני הוא מצויד משום־מה במושג מוטעה לגבי מהותו של היצור הקרוי ארנב
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 וסירב עד כה ״להביט בס?ר שיעז בו תמונה של ארנב״, וגם בגן החיות, ליד בלוב הארנבים, ״הוא
 שם את הק־ים על העונים כדי לא לראות ולא לפחד״.

 זהו כמובן מצבנו הכללי כסובייקטים בעולם: מצד אחד המערכות החושית, הרגשית והשכלית
 שלנו מאפשרות לנו גישה לאובייקטים(וחשוב להוסיף: חיצוניים ופנימיים כאחד), אך מצד שני,
 לכל רב־מערכת סובייקטיבית שכזאת יש מגבלות הבנויות לתוכה מעצם טבעה. הדבר שאנחנו

 קוראים לו חוויה הוא מה שקורה תמיד למי שיש לו ״נקודת תצפית״ הנעה איתו במרחב ובזמן.
 תהליכים של למידה, כמו קבלת מידע או רכישת תובנה, הם חוויות.

 הפואטיקה הנרטיבית המימטית למדה, במיוחד במאתיים השנים האחרונות, לנצל את מבנה
 החוויה הסובייקטיבית באמצעי הראשי והמועדף שלה ליצירת רושם של מציאות. באופן כללי

 ומופשט אפשר לתאר את ההיגיון הייצוגי הזה בערך כך: אם ההתרחשות המסופרת מוצגת כפי
 שהיא נחווית על־ידי סובייקט מסוים(מסופרת מנקודת תצפית מסוימת, עקבית ומתקבלת על

 הדעת, המגולמת בדמות דמוית־אנוש), הרי נוצרת אצל הקורא כעין חוויה אנלוגית לזו של הדמות
 הבדיונית שלה קורים הדברים בעולם המסופר. ברומנים הגדולים של ספרות המערב, ההתרחשות

 והחוויה הזאת היא ביסודו של דבר תהליך גדול ומורכב של התפכחות מאשליות. כדי
 שההתפכחות תהיה אפקטיבית בשביל הקוראת, עליה להילכד תחילה אל נקודת התצפית

 המוקדמת של הגיבורה, זו שבה היא עדיין שוגה באשליות. ההנחה היא שהקוראת תחווה בדמיונה
 באופן יותר מוחשי את חווייתה של גיבורה שסיפורה יוצג באופן חווייתי, כלומר מנקודת התצפית

 שלה עצמה.

 זוהי, בשינויים מתבקשים, האסטרטגיה של גרוסמן באיתמר פוגש ארנב. כאמור, לגיבור שלו יש
 בעיה: למרות שהוא אוהב, או לפחות יודע להתמודד עם אפשרות הופעתה של כל חיה אחרת, ״יש

 בעל חיים אחד שאיתמר מפחד ממנו: אךנב״. הטקסט של גרוסמן מתמקד באיתמר ומתמקם באופן
 עקרוני בתוך עולמו הפנימי כדי לתאר את תכניו - למשל את יחסו לארנב:

 איתמר חושב ככה: אךנב זאת חיה מסבנת מאיד. איתמר חושב גם מחש;ה כזאת: אך$ב זאת
 ח;ה גדולה כמי פיל, ןכלה מלאה ש3לם, אפלו ב#ב. אית?לר בטוח שאובים טורפים ילדים.

 זוהי האשליה שעל איתמר להתפכח ממנה, האשליה שהילד־הנמען של הסיפור אמור לגזור ממנה
 גזירה שווה על הפחדים הטורדים את מנוחתו שלו. לכן תימסר לנו התפכחותו של איתמר כחודה

 של איתמר ולא, כפי שיכול היה להיעשות, בדרך של דיווח מסכם. כידוע, הוא נתקל ביצור קטן
 וחמוד, שאין כל סיבה לפחוד מפניו ונעים להיות חבר שלו. כשנודע לו שהיצור הוא דווקא ארנב,

 עובר עליו רגע של תדהמה, שממנה הוא מתאושש עד מהרה, ו״מאז איתמר אינו מפחד מאןץכים״.
 נראה שאין דבר טבעי ויעיל יותר מהבחירה של גרוסמן לאמץ את נקודת התצפית של איתמר כדי

 להציג לפני הילד המאזין את סיפור התפכחותו של איתמר כחיזיון דרמטי.

 חשוב ומעניין להוסיף, שמה שעושה את התגברותו של איתמר על פחדו לשלמה הוא חזיון פחדו
 הנגדי של הארנב מפניו, חיזיון שהוא בבחינת בבואה מהופכת אך מדויקת לכל פרטיה. מה

 שאיתמר חושב על ארנבים, הארנב חושב על ילדים:

 הם רעים מאיד... הם גדולים כמו - כמו אולי - פילים. כן. והם מלאים שנלם. אפילו ב#ב!:ש
 להם שנלם.

 איור זהה של יצור העיוועים הזה, בהיפוך של ימין לשמאל ושמאל לימין ובשינוי צבע, בתוך בועה
 של קומיקס, המשייכת אותו פעם לעולמו הפנימי של איתמר ופעם לזה של הארנב - משלים את

 אפקט הבבואה עד הסוף. חשוב ונכון גם שהזיון פחדו השגוי של הארנב, והפגת פחד זה על־ידי
 איתמר(שיודע מתוך אינטרוספקציה שילדים הם בכלל לא כאלה), באים לפני שנודעת לאיתמר

 מהותו הנומינלית של הארנב. הידע העדיף שלו בנקודה זו, יחד עם חזיון הפחד שהוא עצמו הגורם
 לו, שניהם מקנים לו עליונות כוחנית מסוימת, שתקל עליו אחר־כך להתגבר על הבעיה מצדו.

 בקיצור, איתמר חייב לחוות את פחדו של האחר מפניו כדי להיות מסוגל להשתחרר מהפחד שלו
 מפני האחר.

 כדי להשלים את הניתוח ואת תמונת עולמו של איתמר כדאי לתת את הדעת על עוד כמה נקודות.
 ראשית, את הבעיה הקטנה של איתמר אפשר לאבחן ולנתח כבעיה לשתיח. המשמעות שמייחס
 איתמר למונח ״ארנב״ היא לא רק בלתי־מועילה, אלא גם שגויה על־פי אמות המידה של השפה

 המקובלת ושל היחס הרווח כלפי ארנבים. לשיטתו של פתה, יש ברשותו מובן(Sinn) סובייקטיבי
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 למלה •ארנב״, אבל אין לו יתעה בדבר ההוראה(Bedeutung) האובייקטיבית של המלה הזאת,
 כלומר האובייקט הממשי שהיא מתייחסת אליו. לכן די לו לפגוש את היצור לפני שהוא מתויג

 ומסווג לקבוצת היצורים המכונים ״ארנב״ ולהכיר אותו באופן בלתי־אמצעי כדי להתגבר על
 הבעיה. למידת ההוראה האמיתית של המלה ״ארנב״ מסייעת לו לפתח מובן סובייקטיבי שונה
 שלה, מובן שהוא נעים לו יותר באופן אישי לגמרי, אבל בעיקר קביל ומקובל יותר. מבחינה זו

 בעייתו של איתמר והתגברותו עליה נראות כחלק מתהליך של למידת השפה, ובאופן כללי כחלק
 מתהליך של סוציאליזציה.

 בתר שלהורים, כנוכחות מ»יה וסמכותית, יש תפקיד מכריע בכל תהליך כזה. ואמנם ההורים
 נוכחים, אם כי בתחוק מסרם ומופרדים על־ית עץ, בסצינת העימות של בנם עם האחר - מצב

 שמתואר בדיוק רב באיור שמלווה אותו עמוד. תשומת־לב מדקדקת יותר הראה שנקודת התצפית
 הקוגניטיבית, ואולי גם הרגשית של ההותם צבעה למעשה מלכתחילה פרטים לא מעטים בנוסח

 הטקסט, שמבחינה חווייתית אמש נצמד בעיקר לנקודת התצפית של ילדם. למשל הקביעה שפחדו
 של איתמר מפני ארנבים דווקא הוא ״?(איד ?זש3ה״ וגם ״?ל־כך מוזר״, או אפילו הגדרת המצב

 כ״^עיה ק?זןה״. מבחינתו של איתמר, הסבור שארנב הוא חיית טרף בגודל של פיל, אין כאן שום
 דבר מוזר. הבעיה היא שאחתם - דהיינו מי שהם בעמדת המחבר/הורה - סבותם שיש כאן

 בעיה, ואיתמר צתך ללמוד ליישר קו עם השפה ועם החברה שהשפה מייצגת את הנורמות שלה
 (דבר שבתנאים הנתונים כדאי לו בהחלט לעשות). העצמאות שהוא משיג לאחר המפגש עם הארנב

 מושגת וממשיכה להתקיים בתוך ספירת החסות של ההותם(״בכל 9עם עזהוא הולך עם אמא
 וא^א ?!שיל מער הקן?ןן הוא פוגש את החבר עלו האוץב״), ותוקפה נבחן ומחוזק כל פעם מחדש

 על־ידי הטקסט של המחבר(״ובכלל - הוא אפלו מסתכל בלי בעיות בספר שמצ;ר ב1 א!ץב. ?מ1
 ה^רסןה״).

 פחד הדדי שנובע מבורות הדדית הוא גם אחד האבחונים של המטיפים לשלום עם שכנינו הערבים,
 במיוחד לאחר מלחמת ששת הימים אך מתוך המשכיות עם העמדה הקוגניטיבית שנתרה בשנות

 המצור של ישראל הקטנה. אם רק נתגבר על הרתיעה הראשונית לגבי מי שהסתמן בשבילנו כאויב
- כך אמרנו לעצמנו בקול בוגר ואמיץ יותר - נוכל לפגשו פנים אל פנים. אם נפגוש אותו, נלמד

 להכיר את הסימטתה בינינו, את זהותנו הבסיסית כבני אנוש. מה שיראה לנו זאת יהיה קודם כל
 חזיון אימתו מפנינו כבבואת ראי של אימתנו מפניו. אולי אז ניפטר מהצורך להיות גדולים

 ומפחידים כמו פיל מלא שיניים, אפילו בזנב.

 אם אפשר למצוא בין שורות סיפורו של גרוסמן, מחוץ ומעבר להתכוונות המחבר, גם את קווי
 המתאר של אלגותה קולקטיבית מסוג זה, אפשר להמשיך ולשאול: איך אנחנו יודעים שלערבים

 אין מה לפחוד מפנינו? וכמעט שאין צורך לענות: מה זאת אומרת? אנחנו מכיתם את עצמנו
 ויודעים שאין לנו שום כוונות זדון. זאת היא ה״אינטתספקציה״ שייחסתי למעלה לאיתמר, בדרך

 של מילוי פעתם, זו שבמשך שנים ארוכות מצאה ביטוי, למשל, בדמות כמו ״ישראל הקטן״ של
 דוש. אלא שברמת המשמעות הזאת, כדאי אולי להטיל ספק באינטרוספקציה הזאת: כלום לא
ת כך להכיר את עצמנו? אפשר להמשיך קו מחשבה ספקני  ייתכן שבעצם איננו מיטיבים עד כ

 ומרושע זה ולהקשות עוד: מה, למעשה, מרגיע אותנו, הקוראים המובלעים, במפגש עם הארנב?
 ואז להשיב: אולי אין זו דווקא נחמדותו ואפילו לא - בדרך לכאורה יותר מפוכחת וידענית —
 פחדו מפנינו, אלא בסופו של דבר קטנותו הפיסית, קת חולשתו. הארנב אינו גדול יותר מהילד,

 ולפחות על־פי משמעותו המיתולוגית בספרות הילתם, הוא אינו מצויד בכלים לתוקפנות
 (במציאות, מוסתם לי יודעי דבר, ארנבים יכולים לנשוך נשיכות מכאיבות). ברור שאיתמר היה
 מרגיש אחרת לגמת, על אף קרבת הותו, אילו הועיד לו המחבר מפגש, נגיד, עם סוס - ויהא

 ידידותי ככל שיהיה. אפילו כלב או חתול היו מסוגלים עקרונית לחשוף ניבים או ציפורניים שהיו
 משנים את כל הגוץ הרגשי של המפגש. מה שמרגיע הוא הגילוי שגם במקרה הגרוע ביותר לא

 נהיה תלויים ברצונו הטוב של בן שיחנו, ומכאן בטחוננו שגם אילו רצה משום־מה לפגוע בנו, לא
 היה הדבר עולה בידו. עם זאת חשוב לסיפור הגרוסמני שתתקבל מתכונת סימטרית ככל האפשר
 בין שני הצדדים, ולכן, למשל, גם אין להעלות על הדעת שהארנב יוחלף ביצור קטן וחסר אונים

 בעליל - נגיד פרפר, אפרוח או גור כלבים רך בימים.

 האמת בדבר אי־יכולתו של האחר להזיק, המוצגת בסיפור כאמת ״אנליטית״(אמת השואבת את
 תוקפה מהשפה, ושפה המייצגת במקרה זה את הטבע), תצטרך לעמוד במבחן קשה יותר במישור

 הפירוש הפוליטי. די להמיר את המלה ״ארנב״ במלה ״ערבי״(שלא לדבר על ״שבע״ או ״עשתם
 ושתיים מתנות ערב״) כדי להיווכח בכך. גם בתהליך השלום הנוכחי מדובר הרבה על ״סדר עולמי
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 חדש״, כלומר על שפד, חדשה שבה לא אמור להיות מקום לציניות כוחנית בין מדינות וציבורים
 מסוג זה או אחר. יש מחנה פוליטי המוכן לקבל את השפה הזאת, לפעול במסגרתה ולהסתמך

 עליה, אך אין פלא שיש גם מחנה פוליטי שלגביו המדובר בשפה זרה מכל וכל.

 שוב יש להדגיש: בסופו של דבר, בסיפורו של גרוסמן העיקר הוא שאין כל סיכץ ממשי. מול ארנב
 שאינו אלא ארנב, אולי יכול היה איתמר להסתדר גם בלי חסותם של הוריו. אבל כשניצבים מול

 לא־ארנב, כלומר, מול מי שאינו מתויג במשמעות מילונית שעיקרה חוסר היכולת להזיק, כדאי
p להסתייע גם בנותני חסות. אולי יש בזה כדי לחזק את ההשערה הפרועה שהארנב כאן אינו 

 ארנב מילולי; כמו הוריו של איתמר, צריכה המעצמה הערבה לשלום ״ישראל הקטן״ לגלות טקט,
 לכבד את הצורך שלו בעצמאות ולפקוח עין ממרחק לא מעליב. עם זאת, נראה שרק היא מסוגלת
 לאבחן את הקושי ה״מוזר״ שיש לו בלימוד שפת המבוגרים, ועל כן אך טבעי שתגלה כלפיו חוסר
 סבלנות מתץ וחינוכי במהלך התהליך. במושגי המפה הפוליטית, רק איזה ימין ״אינפנטילי״ מסרב

 ללמוד את השפה, אבל סופה של המציאות הגרוסמנית ללמדו שאין לפחד כלל.

 מבלי לאמץ לצורך העניין את גישתו של מחנה פוליטי כלשהו במישור הסכסוך הישראלי־ערבי,
 אפשר לאבחן בטקסט של גרוסמן עבודה נמרצת של חשיבה מגשימת־משאלות. חשיבה זו באה

 לידי ביטוי בארגון שדה הכוחות שבו מתחוללת העלילה. אם עוד אפשר איכשהו לתרגם את
 נוכחותם של נותני החסות בשדה זה לשפת המציאות הפוליטית, הרי שהדברים הרבה פחות

 מובנים מאליהם כשהם נוגעים לשני השחקנים הראשיים. האומנם זולתו של ״ישראל הקטן״ הינו
 בלתי־מאיים באופן עקרוני מכוחה של הגדרת זהות, נומינלית או מהותית? נדמה שבמישור

 הפוליטי יטענו כך רק גורמים ״רומנטיים״, שלא לומר ״נאיביים״, ב״מחנה השלום״. במידה
 שהחלשת האחר היא תוצר של פעולה - במקרה זה של מעשה יצירת הבדיץ - נראה שברובד

 מסרם זה, השאיפות הנובעות מן העמדות שאפיינתי כאן כ״ימין האינפנטילי״ מחד וכ״שמאל
 הרומנטי״ מאידך זהות במהותן.

 גם בסיפורה של חיה שנהב פועלת חשיבה מגשימת־משאלות, אלא שמושאיה מוגדרים באופן
 שונה במקצת. גם אצלה קיימת השאיפה להיווכח באפשרות הדרקיום עם האחר. אבל בעוד שאצל

 גרוסמן העדר האיום מצד הארנב מעוגן, בסופו של דבר, בחולשתו הפיסית - וזו, נדגיש שוב,
 נקבעת מכוח בחירתו הבדיונית של המחבר לגלם את האחר כארנב דווקא, בחירה הגוררת איתה

 בין השאר את תכונות החולשה - הרי שנהב נמנעת מלדמיין את הזולת כחסר אונים; אצלה
 הארנב אינו האחר אלא האני; השאיפה להיווכח והבסיס לידידותנסבים לא על אסכולתו של

 הזולת להזיק, כי אם על vim הטוב בלבד. בספר שלה אין הסתמכות על שפה מוסכמת המעקרת
 את האיום תוך הישענות על ״סוג טבעי״ ואין ערובות חיצוניות. יש כמובן סוף טוב, אך אץ פירושו

 של דבר שהסכנה יצאה מכלל אפשרות עקרונית. החלום איננו לראות את האחר מקתב כדי
 להיווכח כמה הוא חלש, אלא להפך, להיראות על־ידו כדי להימצא מעניין וראוי לידידות. יש בכך

 הגשמת משאלות שאינה פחות מדומה, ובמצב נתץ אולי אף רחוקה מאוד מן המציאות, אך
 במהותה אין ספק שהיא הרבה יותר ידידלתיל/.

 אבל אני מקדים את המאוחר. מן הראוי לערוך קודם דיץ השוואתי קצת יותר מפורט. במיץ פסל אץ
 הורים ואין יצור שנקרא ״ילד״. לעומת זאת יש יצור ששמו ״מיץ פטל״, הוא גר בבית משלו, מסרב

 לגלות את זהותו ורק בשלב מתקדם למדי של הסיפור הוא מתגלה כארנב. גם את עלילת מיץ פסל,
 אם כן, אפשר לנתח כהרפתקה שמתרחשת בטריטוריה של הלשץ, הרפתקה שעניינה בירור זהותו
 של היצור הנושא את השם הפרטי - החידתי לכל הדעות - ״מיץ פטל״. כזכור, ״החיות בחך/ןזה
 שאלו: ׳מי הוא מיץ מזל?׳ אבל אף דו;ה לא י^ה״, והמצב הזה הוא שהוליך את האריה והג׳ירפה

 אל סף ביתו של היצור המסתורי.

 צלצל הארלה ב9עמון הק?זן שמ־לת.
 ״מי זה מצלצל?״ $עק מיץ

 ״אנחנו.״ זקךאו האךיה ןהג׳יך^ה, ״ג׳יר^ה ואוזה.״
 ״טוב,״ ^עק מיץ ?טל, ״$ה אתם רוצים?״
 ״לדעת מי אתה.״ קראו הגיישה והאחה.

 ״אני מיץ ?טל,״ אמר מיץ פנןל.
• -T • ז ״לא,״ אמרו יחד, ״איזו חיה אתה...״ I ׳ " • IT 

 המסע שהם יעשו מוביל מהשם הפרטי המציין את היצור באופן נומינלי וטאוטולוגי, בלי קשר
 לשום מערכת לשונית קיבוצית, אל זיהויו כחבר בקבוצה לוגית בעלת מהות שיש לה מעמד לשוני
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 y מוכר, ומעבר לזאת - כפי שאראה בהמשך - אל אפיונו כישות אינדיבידואלית בעלת תכונות
 * אישיות כגון חברותיות, זריזות ונדיבות. הדאגנות והוסר היכולת להתמודד באמצעים אלימים
 ^ (כלומר, החולשה הפיסית) אינם זוכים להמחשה מפורטת, אבל האם יש למאזין המובלע צורך

 3 בהמחשה כזאת?
a 

 | אפשר אולי לחשוב שהאנלוגיה בין שני הסיפורים מסתיימת כאן, ואם כך, שהיא בעצם רופפת
 כ למדי. שהרי יש הבדל גדול ובולט ביניהם: במיץ פטל גיבור החיפוש - שהרפתקת הגילוי מוצגת
 |=- כחוויה שלו - אינו שום ילד כמו איתמר, אלא האריה והג׳ירפה. הבעיה או המניע שלהם אינו

 ^ הפחד אלא, אדרבא, הסקרנות בדבר מהותו האמיתית של הארנב. ובעצם, האם יש כאן ככלל
 ^ נקודת תצפית של ילד שהנמען המובלע או הממשי של הסיפור אמור או יכול להזדהות איתה?

 ט על־פי ההיגיון של הפואטיקה המימטית שהצגתי קודם בקצרה, מן העובדה שההתרחשות כולה
 מוצגת מנקודת התצפית - פשוטו כמשמעו - של האריה והג׳ירפה, צריך היה להסיק שהסיפור

 הוא סיפור על האריה והג׳ירפה. אלא שהגיבור האמיתי של הסיפור, כפי שלמעשה מרמזת הכותרת
 מלכתחילה, הוא באופן פרדוקטלי מי שמוצג כאובייקט החיפוש ולא כסובייקט המחפש. הגיבור הוא

 כמובן מיץ פטל עצמו, היצור הקטן שמרשה שזהותו תיחשף רק בעל כורחו. אז אמנם בטקסט של
 שנהב לא נאמר בשום מקום שמיץ פטל מפחד ואין בו שום משפט שמאבחן אצלו בעיה קטנה,

 גדולה או בינונית: אבל בפועל, מיץ פטל הוא הדמות שעוברת את השינוי הרדיקלי ביותר במהלך
 העלילה: ממי שמסתגר בד׳ אמותיו, מתנכר למשחרים לפתחו ומסרב לגלות ״איזה חזיה״ הוא, כי

 ״זה סוד״ - הוא נעשה מכניס אורחים המכבד את חבריו בין השאר ב״מיץ פטל מתיק מאיד בכוסות
 גבוהות״, כלומר מוכן להתחלק איתם במהותו האינטימית ביותר. השינוי שתל בהתנהגותו כללי
 הרבה יותר, שכן הוא קורה אצלו בבית, במקום שבו הוא חי דרך קבע, ולא רק ביער קטן שאליו

 הוא מטייל מפעם לפעם ביוזמת הוריו.

 מה מחולל את השינוי בעמדתו של מיץ פטל ומאפשר לו להיפתח אל זולתו? במרכז סיפורה של
 שנהב עומדת סצינה שאנסה להראות כי היא כוללת את מרכיביה העקרוניים של סצינת המפגש
 בין איתמר לארנב. כיוון שהסצינה בסיפורו של איתמר התבססה על אפקט של בבואה, הרי שיש
 כאן לכאורה קביעה תמוהה: לא רק שקשה לראות סימטריה כלשהי בין ארנב לבין הצמד המתר

 ג׳ירפה ואריה, אלא גם לא מיוחס לו ולהם שום רגש משותף או דומה והדדי. נדמה שמיץ פטל אינו
 מגלה שום סקרנות כלפי המשחרים לפתחו, ואילו הם אינם מגלים שום סימני ביישנות או רצון

 להסתגר. אבל, האומנם? ומה קורה, בעצם, כשהם מנסים להתחבא כדי שמיץ פטל לא יראה
 אותם? לכאורה מדובר כאן בכעין מארב, שהוא בלי ספק שונה מהמחתרות מתוך חשש. אבל אם

 האריה והג׳ירפה מסתתרים הה זה משום שגם הם חוששים - חוששים שאם יראה אותם, יחשוש
 מיץ פטל מפניהם ולא ייצא החוצה. זהו מין חשש דיאלוגי כזה, חשש מפני חששו של הזולת. יש
 כאן בכל זאת התחלה של השתקפות הדדית ועל כן של אנלוגיה למצבו של איתמר מול הארנב.

 יתר על כן, כמו הארנב של איתמר, גם האריה והג׳ירפה צריכים קודם כל להיחשף בחולשתם, וזו
 אינה רק, כפי שאפשר היה לחשוב, סקרנותם כלפיו לעומת אדישותו־כביכול כלפיהם: חולשתם

 אינה חולשה פיסית, אלא היא נעוצה קודם כל בכך שהם אינם מכירים את עצמם - בורות
 עצמית שכל אחד מהם מסוגל לחשוף רק אצל זולתו:

 הלכו ןהתחבאו מסתורי שיח רחב. אמר ד!אךה בעצב: ״אבל ג׳ירפה.״
 T T «־ T ־ • T T ״מה?״ שאלה הג׳ירפה. י י י

 ״רואים את הצואר עילך, רואים את הראש שלף. מיץ פטל!דאה ןלא יצא מהבלת.״

 האריה, שרואה רק את הג׳ירפה, מציע להתחבא מאחורי עץ גבוה, מה שמביא אותה להעיר לו
 הערה זהה על ראשו וזנבו החשופים. גם לאחר שהתאימו לעצמם מסתורים התואמים את ממדיהם

 האמיתיים, חוזרים השניים ונחשפים בחוסר שליטתם העצמית, כלומר בילדותיותם, כאשר איש
 בתורו הם פורצים בצעקות לפני שהספיק מיץ פטל להתגלות בפניהם במלוא הדרו. איש בתורו הם
 נוזפים זה בזה - ״אתה רואה, בגללך״ - ואיש בתורו הם בוכים, נזופים, ומבטיחים לא לחזור על

 השגיאה. נכון שבשום מקום לא נאמר לנו שמיץ פטל מפרש את התנהגותם הילדותית ברוח זו
 דווקא - אבל אפשר לסמוך על הילד־המאזין שיידע לעשות זאת במקומו, או לפחות להרגיש

 שבזה הדברים אמורים.

 כשהוא מתפתה םוף־םוף לצאת החוצה ואינו רואה איש בסביבה, מוצא את עצמו מיץ פטל במצב
 אנלוגי לזה שבו היו האריה והג׳ירפה בשעת נסיונותיהם הכושלים להסתתר. גם הוא לא מודע
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 למצבו האמיתי, כלומר לעובדה שהוא כבר גלוי לעין. תחום הקיום שלו בולל לא רק את הבית
 המסתיר מפני זר, אלא גם את הגינה המפולשת למבטים, שבה הוא רוצה(אולי אפילו מוכרח)
 עכשיו לעדור. האתגר שלהם: ״אנחנו יוךעים מי אתה ואתה לא יודע איפה;*נהנו״ - שהוא

 לדעתי המפתח למבנה הספרותי כולו - מוביל אותו, בבטחונו העצמי העיוור, לשגר אתגר משלו:
 ׳׳׳אז מי אני?׳ צעק, ׳נ!־אה אם אתם יוךעים׳״. זה פותח פתח למשחק של ניחושים־כביכול מצדם,
 שמאפשר לארנב למדוד על עצמו הצעות זהות שונות, מיתוש ועד פיל, מנמר ועד צפרדע, מחזיר

 ועד קיפוד(בלומר: עוקץ או רומם, טורף או מקרקר, מסריח או דוקר), לפני שמתברר לו שסודו
 נחשף: עתה הוא יודע שהם יודעים. מה שחשוב לא פחות להשתלשלות הסיפור מכאן הוא

 שהאריה והג׳ירפה - החיה הכי חזקה והחיה הכי גבוהה ביער - מוותרים מרצונם וללא כל
 תנאי על יתרונם כמי שמיקומם, ועל כן גם זהותם, מוסתרים מפניו. הם יוצאים מאחורי העצים

 ומיד מציעים: ״׳אתה רוצה להיות חבר שלנו?׳׳׳ הפעילות הראשונה במסגרת החברות החדשה, לפי
 הצעת האריה דווקא, היא תחרות ריצה - עניין שבו יכול הארנב להפגין די בקלות עליונות

 ברורה.

 אם אמרתי קודם שהעימות בין מיץ פטל לאריה ולג׳ירפה אנלוגי בפרטיו העקרוניים לעימות בין
 איתמר לארנב, הרי זה המקום להסתייג מקביעה גורפת זו. הניתוח שהצעתי מעמיד אלה מול אלה

 באפקט של בבואה את חששותיהם של שני הצדדים, את ילדותיותם ואת היותם בעלי רצץ טוב,
 ומוסיף מרכיב שאינו מצוי בעימות נוסח גרוסמן: חוסר הברה עצמית. אבל חשוב עוד להדגיש

 שאצל שנהב, סימטריית הראי הזאת אינה נמצאת על פני השטח, והיה צורך בניתוח פרשני כדי
 לחלצה בכלל. הסיפור שלה אינו חותר להעמדת סימטריה מוחלטת בכל מחיר, סימטריה העשויה

 לטשטש את ההבדל שבין הילד לארנב, בין האני לאחר, כפי שמרמזת הזהות התוכנית המלאה של
 תפיסתם השגויה איש את רעהו. אדרבא, מיץ פטל נמנע מלטשטש את הדיסימטריה הברורה שבין

 ארנב מצד אחד לבין אריה וג׳ירפה מצד שני. הוא קטן, יחיד לעצמו ונמצא בפנים, יושב בתוך ביתו,
 ואילו הם גדולים, הם שניים, או על כל פנים יותר מאחד, ונמצאים במרחב החיצוני לגביו, בחורשה

 שהיא - כמו ״היער הקטן״ של גרוסמן - גרסה מודרנית ומתורבתת־משהו ליער של איזופוס או
 של אגדות האחים גרים. בל נשכח שאין הדברים אמורים בסתם חיות אלא בג׳ירפה ובאריה. אף

 חיה אינה שואלת, כי כולן יודעות: הג׳ירפה היא החיה הכי גבוהה בחורשה או ביער, והאריה הוא
 החיה הבי מפחידה.

 שהרי ביסודו של דבר, בניגוד לארנב של איתמר, האריה של מיץ פטל מסוגל, עקרונית, אפילו
 לטרוף אותו. זה לא בדיוק ״טבעי״ שאריה וג׳ירפה יחפשו את ידידותו של ארנב קטן - ולכן סביר

 לגמרי שיחשוש מפניהם, סביר הרבה יותר מפחדו של איתמר מפני ארנבים, שמוצג כשגיאה
 סמנטית שרירותית לגמרי. החיה המתדפקת על דלתו של היצור הקטן עלולה היתה להיוח, למשל,

 גם מישהו בנוסח הזאב הגדול והרע, ובמובן זה מיץ פטל יכול להיראות בווריאציה אופטימית על
 סיפור ״שלושת החזירונים״. כל כמה שהיא אוטופית ואולי נאיבית, הגרסה של שנהב מציגה את

 אופציית הפתיחות והתברותיות, שעליה היא ממליצה ללא סייג, בתוך הקשר שמשמר בכוח, אם
 גם לא בפועל, אלטרנטיבות פחות נעימות.

 בריצה, על כל פנים, הארנב מהיר מחבריו החדשים. זה מאפשר לו להגיע ראשון בחזרה אל הבית,
 להיכנס ולהסתגר שוב, מה שיוצר חזרה על סצינת ההתרפקות על הדלת, שהפעם נפתחת לרווחה.

 אפקט הבבואה מוצב כאן לא בין יצור לזולתו, כפי שנעשה קודם וכפי שנעשה אצל גרוסמן, אלא
 לאורך רצף הסיפור. שוב אנחנו קוראים אותן מלים בדיוק:

 צלצל האףה 93;!מון הק^ן #בךלת.
 ״מי זה מצלצל?״ צעק מיץ 9קזל.

 ״אנחנו,״ קראו האתה ןהג׳יך^ה, ״ג׳יךפה ואףה.״

 אלא שמכאן ההמשך הוא אחר, עד לסיום הבלתי־נשכח:

 ״חה הה,״ צחק מיץ פטל ופתח לפניהם את הדלת, ואמר: ״אז אם אתם חברים שלי, אז בואו
 אלי ה3לתה.״

 האך!ה ןהג׳יךפה נכנסו לבלת עזבו חלונות ירקים, תריסים אדמים ווילונות צהבים• מיץ §טל כבד
 אתיהחבריםיעזלו בסבריות הפגיות ובטנים ןשוקולד וגם נותן להם לשתות מיץ ןנןל $תק קאד

 I ו בכוסות גבוהות.

 כבר אמרתי קודם שבכך נותן הגיבור לזולת לא רק משלו אלא ממש מעצמו, ושוב, לצד
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 H האופטימיות ללא מצרים שמשדר הסיום הזה, הרי שהוא נמצא על רצף אחד עם אופציות אלימות
 § וקשות, אופציות שיאה להן השם קניבליזם. אני חושב לא רק על כך שהאריה והג׳ירפה מקבלים

 ממיץ פטל משהו ממה שרצה הזאב הגדול והרע לקחת בכוח משלושת החזירונים, אלא גם על
 a הקוטב הקיצוני שמייצג, למשל, שירה המוקדם של יונה וולך ״יונתן״.' יונתן של וילך מנמק את

 ?I התמסרותו הקיצונית לזולת במה שלכאורה אינו אלא קביעה נומינלית בלבד - ״ואני יונתן״. רק
 3 לאחר מעשה יתברר שלהיות יונתן משמעו להיות ״כזה״. גם מיץ פטל מסתגר תחילה מאחורי שמו
 ^ כתורת מזהה ולא־מהותית ואיננו מגדיר את עצמו לפי ״איזה חיה״ הוא: ״אני םיץ פנזל, ;מהר מיץ

 צי §נןל״. אבל לאחר החשיפה והתחרות מתברר שגם עליו חלה הזהות בין שם למהות, לפחות באופן
 חלקי, ושבדיוק כמו יונתן, הוא מוכן לחלוק במהותו זו עם הזולת. הרי אין צורך לפרש שמיץ פטל

 a הוא נוזל אדום וסמיך יותר ממים.

 B מבחינה ספרותית ואולי גם פסיכולוגית, העובדה המעניינת ביותר, לדעתי, לאורך כל הטקסט ואולי

 דווקא בסצינת הסיום הזאת, היא שאפילו בה לא ניתן לכאורה שום ייצוג לנקודת התצפית של
 הארנב. שוב אנחנו נמצאים מחוץ לבית יחד עם האורחים המצלצלים בפעמון, וגם לאחר שהוזמנו

 פנימה יחד איתם, עדיין לא נחשפים בפנינו מחשבותיו ורגשותיו של מיץ פטל, אלא רק דבריו
 הידידותיים והתנהגותו הנדיבה. לאורך הטקסט כולו לא מופיע שום קול ולא נאמרת שום אמירה

 שחודרים מבחוץ אל עולמו הפנימי של מיץ פטל ומפרשים אותו למעננו או למען הנמען־הילד.
 מבחינה זו נראה לי נכון לומר שחיה שנהב נוהגת זהירות מופלגת בכבודו של הגיבור־הגמען שלה

 כיצור אוטונומי, ועושה זאת עוד לפני שעבר את חוויית הלמידה שמייעד לו הסיפור שלה, וגם
 לאחר מכן. אם יש רמז כלשהו לנקודת התצפית של מיץ פטל עצמו, הוא מצוי באופן דק שבדקים
 דווקא במשפט הפתיחה: ״ה3לת על מיץ פטל עמד בקצה החךעה: היו לי וילונות צהבים, דולונות

 ירקים ותריסים $ד?לים״. סדר מסירת המידע על השכבות החוצצות תואם את עמדתו של מי
 שנמצא בפנים(חאת בניגוד לסדר ההפוך שבו נמסר אותו מידע עצמו מנקודת התצפית של האריה
 והג׳ירפה, ולסדר המעורב בסצינת הסיום). אבל שוב, חשוב לי להדגיש, במקום שבו דמיין גרוסמן

 ותיאר בפרוטרוט את תוכן מחשבותיו של איתמר, ואף הגדיר אותן רגשית כפחד מפני ארנבים,
 שנהב נמנעת מלייחס לגיבור שלה תוכן נפשי מסוים כלשהו ומסתפקת בשרטוט קווי המתאר של

 עמדתו לעומת עמדת הזולת. אפשר לומר שלדמרות שלה מסומן מקום בשדה הכוחות או בתחביר
 העלילתי, אבל אין להן שום תכנים סמנטיים מפורשים. מי שמכיר את הנוף הנשקף מעמדה

 מסרמת יידע כבר ממילא מה להרגיש.

 מהי, אם כן, נקודת התצפית המעצבת את ההתרחשות במיץ פטל, מעבר לכך שהיא מארשת על־
 יחי הזוג המחר אריה וג׳ירפה? מבחינה מבנית ועקרונית העמדה שלהם היא זו שממנה מתחקים על

 מהותו של מיץ פטל ומבקשים לצפות בו, העמדה שממנה הוא קיים מלכתחילה כגורם בעל ערך
 הראר לעניין ומתגלה גם לאחר היחשפותו כשותף רצוי ליחס של חברות. למיץ פטל אין נקודת
 תצפית מבחינה זו שהמחברת/הורה שנע/ת מלהיכנס לו לנשמה כדי לתאר איך נראים הדברים

 משם ומה בדיוק קורה שם בפנים, מה הוא עשר לרצות וממה הוא עלול לפחוד. אבל יש לו בהחלט

 ו. א{י ך׳ן על ה^זר
 ןהללדים אחרי

 יינתו
 יו^תן הם קוךאים

 ק*תךם
 רקק^ת ךם לקנורו

 $»י סקז3ים לחור ?יל נעץ
 הןלדים ר¥1ים

 ןהם ילדים
 ואני יו;תן

 הם פוךן1ים את ראשי 3ןגנף
 גלךיולה ךאוקזפים את ראשי
 3?>גי ענ9י גלדיולה ןאוךזים

 ;את ראשי ב^יר קירשר^ז
 ייגסז

 יו;תן הם א1ן1רים
 ?א?ית ינקזלח לני

 לא תאךנו לעצמנו שאותה ?ןה.
 (יונה וולך, 1966)

 07 ו תיאוריה וביקורת



 עמדה חווייתית, שסביר להניח שהנמק־הילד יכול להזדהות איתה, אולי להבין אותה ובוודאי
 להשתוקק לה.

 זוהי קודם כל חוויה של ילדות, אבל גם תודעה קולקטיבית שהתעצבה בישראל הקטנה והנצורה
 שבין תש״ח לששת הימים. ההורה הזאת נעוצה בצורך להיות נצפה על־ידי מישהו אחר, או

 מישהם אחרים, גדולים וחזקים ממך. אם נכון לומר שבכל יצירה דמיונית פועל אתה כוח המבקש
 להגשים משאלות, הרי במיץ פטל המהלך היצירתי הזה בא לידי ביטוי, to לאחר הצגת מצבו

 ההתחלתי של הגיבור, במשפט התמיברלכאורה: -החיות בחךשה ?זאלו: ׳מי הוא מיץ ?נזל?׳״ זהו
 המשפט שבו מתרחשת יציאתה של עמדת המיקוד מתוך ביתו של מיץ פטל אל המרחב החיצון

 לגביו. כי הרי שום מיץ פטל הראוי לשמו והמכבד את עצמו לא היה יכול או מוכן לנסח בפשטות
 את המשאלה ׳׳הלוואי שהם - האחרים, הגדולים - היו רוצים לדעת מי אני!* מן הבחינה

 הפסיכולוגית הטהורה, האחרים הגדולים האלה הם כמובן, קודם כל ההורים. אבל מחוץ ומעבר
 לאינטימיות המשפחתית, הם מסמנים את המקום ואת התפקיד הרגשי המיועד לאחר באשר הוא.

 לחיה שנהב יש היכולת הנדירה לא רק לדעת זאת, אלא גם למצוא את אופן הייצוג ההולם את
 הידיעה. על כן בוחר הטקסט שלה לממש את הקביעה הפרדוקסלית־לכאורה, שתצטרך לשמש לי
 גם במקום מסקנה לעבודה קצרה זו, והיא שנקודת התצפית של הארנב היא זו שממנה הוא נצפה,

 בניגוד לציפיות הנובעות ממבנה הכוח, בסבלנות רבה מאוד.

 החוג לספרות כללית והשוואתית, האוניברסיטה העברית בירושלים
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