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תרגום

 1979 בתחילת שנהרג בארת, רולאן
 ותאור- דיעות הוגה היה בתאונת־דרכים,

 המיל- שלאחר בצרפת הבולטים מן טיק!/
 ב־ התמודד בארת השנייה. העולמית חמה

ספ ספק ביקורתיות ספק עבודות, סידרת
 בהם — אמצעי־התיקשורת עם רותיות,

האינטלקטואליים. אוייב את ראה
 הסימיוטיקה מדע בשיכלול עסק הוא
 בלשון, ושימושיהם סימנים מערכות (מדע

 חיבר זה מדע במסגרת ובחברה). באמנות
 ליצור ניסה שבעזרתם ספרים, כעשרים

ה ראיית לביקורת חדשים. קריאה הרגלי
הפוליטי ההיסטוריה, את גייס שלו ספרות

 כאשר ובלשנות, מדעי־החברה מין, קה,
 עולם את מקיפה שלו ה״סימנים״ שפת

והספורט. המיטבח האופנה,
 של תרגום בעברית ראה־אור החודש

 של והאופייניים האחרונים מספריו אחד
שהוא *, אהבה שיח הספר בארת, רולאן

 :עברית ;אהבה שיח — באות רולאן *
עמודים. 244 שוקן; הוצאת ברק; אביבה

האהבה. לשון דידוק של קפדני ניתוח
 הרצאות בסידרת ראשיתו אהבה שיח

 ועל האהבה, לשון על אוניברסיטאיות
 בא שבאמצעותה השיחה בצורת המחקר

 האהבה ובייחוד האהבה, רגש ביטוי לידי
 להיות הספר כוונת כן, כמו הרומנטית•

 הרומנטית היצירה של סמיולוגי ניתוח
גיוזה. של ורתר — שבנמצא ביותר

 מעין אישיות, התרשמויות מכיל הספר
 זיכרונות, בארת רושם שבו יומן־אישי,

ה על ידידים עם שניהל ושיחות רשמים
 של אוסף מעין גם זהו — ולבסוף נושא.

פסיכו ניצשה, פרידריף על הרצאות
והטאואיזם. הזן תורת אפלטון, אנליזה,
 האהבה, על ספר אינו בארת של סיפרו

 לשון דקדוק על מתוחכם אישי מסע אלא
 לידי באה באמצעותה אשר הלשון האהבה,

 פסיכולוגי ניתוח אינו הספר האהבה. ביטוי
 שלו. סמיולוגי ניתוח אלא זה רגש של

 לאהבה :אחת היא בארת של היסוד הנחת
 — מתגלה שהיא בשעה רק אלא קיום, אין

השפה. באמצעות מתגלה היא והרי
 מאת מבהירה בהצהרה נפתח אהבה שיח

ה מן נובע זה בספר ״ועודד :המחבר
 היום שתייה האוהב שפת :'הבא שיקול

סובייק שאלפי אפשר מוחלטת• בבדידות
 אין אך ?), יודע (מי אותה דוברים טים
 אותה הסובבות הלשונות ;תומבים לה

ממנה, מתעלמות שהן או לגמרי: זנחוה

 שמות שהן או בערכה, ממעיטות שהן או
 לא מנותקת היא ;ולקלס ללעג אותה

 (מדעים, ממנגנוגיו גם אלא הכוח, מן רק
 נסחפת האוהב שפת כאשר אמנויות). ידע,
 הלא־אקטואלי, של בזרם היא, כבוהה כך,

 נותר לא קיבוציות, לכל מחוץ אל עקורה
 המצומצם גם ולו מקומה, להיות אלא לה

 היא, זו אמירה ,הן׳. אמירת של כיותר,
שלפנינו״. הספר נושא דבר, של לאמיתו
 זה ספר ערוך כיצד בפרק מבהיר בארת

 את הראשונית״, ״הלשון של פעילותה את
 תוך לשון״, ״ציורי בבחינת שהינם שבריה,
 ארוגה בולה האוהב ״שפת כי הבהרה

 הארוגים והצהרות...״ בוח־מדמה מתשובה,
 אופן־ כי גם קובע בארת דיבור. במטבעות

 עמוסה תחבירית״ ״אריה מעין הוא ההגייה,
לשון״. ב״ציורי
 כמו מכותרות עשוי אהבה שיח מיבנה

 כאשר מוכרע...״, אני תהומה, שוקע ״אני
מו על אינטרפרטציות מופיעות מתחתן

ה ומודרנית, קלאסית ספרות מתוך באות
 כותרת תחת זה. רגש לניסוח מתייחסות

 ציטוט על המבוסס באף, קטן כתם כמו
ל התייחסויות בארת מעמת מרוסברוק,

אפל דוסטויכסקי, פ.מ. של תיאורים
 פרוסט, מרפד היינה, היינרין־ טון,

ל התייחסות לדוגמה, פלוכר. גופטאב
 ברכבת (״כך, :ז'יד אנדרה של ניסוח

של למישחקם שנתפס ז׳יד, לביסקרה,

הפיברזקים וראשון הפועלים אחרוןהישראלית החווייה
מתוח כמכונות לעיתים נראים הישראליים והתרבות החברה

 ומטה, בינוני מת כל ומעלה. משכמן שהן דמויות לייצור כמות
 מנהיג וכל החיים... את לנו ציווה שבמותו לבעל־בשורה הופך

 מדפי את המעמיס לבעל־בשורה, הופך השנייה, המנהיגים מליגת
 לא מגזימים הישראליים והתרבות החברה בזכרונותיו. הספרים

 שאינם אלה על המיתוסים, יצירת תהליך הבדייה, בתהליך במעט
למיתוסים. כלל ראויים

הישר בחברה המיתוסים בריאת תהליך
 כי דומה שלה. העבר בשורשי נעוץ אלית

גור״ דויד אהרון הוא הראשון המיתום
 תנועת־הנוער נקראה שמו שעל דון,

 אותו העבודה, דת אבי גורדון; גורדוניה.
 ו- עברית מהדורה בבחינת שהוא יהודי,

 וה־ טולפטוי של בליקויים מתורגמת
 האחרונה בשנה זכה — טולסטויאניות

 אחרון הכותרת תחת משוחזרת, לעדנה
 יהושע של מחזהו ככותרת הפועלים,
 להצגה נסיון הוא הפועלים אחרון פוכול.

 :המחזאי בבשורת הנפתחת קירקסית,
ה מה וקירקס גורדון ורבותי, ״גבירותי

 אתה מתוח חבל על הולד כשאתה ? קשר
 על ולא השכר על לא לחשוב יכול לא

 יש השני... לצד כשתגיע שתקבל הכבוד
 כקירקס מזוייף, קירקס ויש אמיתי קירקם
 שכרת נפלת, ביטחון, רשת אין אמיתי

 מרופד הבל מזוייף כקירקס הראש. את
 אין תראו עוד שלנו כהצגה סכנה. אין

 ;אחת־שתיים ליפול אפשר רשת־ביטחון,
למצב...״ ממצב
 מצטרף הפועלים אחרון אבל מאוד, צר

 לכנותו שניתן תרבותי, תהליך של למסכת
 העשרים, בליל התחיל התהליך סובולמניה.

 ל־ תיעודיות, יומרות בעל ממחזה שהפך
 סידרת דרך יערי. למאיר י מחזר,־שירות

 זעיר־בורגני, איטום בעלי מחזות־חברתיים
 החמצת שהיתה היהודים, במילחנזות וכלה

 אחרון אל הישראלי, התיאטרון של העשור
הפועלים.
 בדייה מדוייק. לא מיתוס נכונה. לא אגדה הוא גורדון א׳ד׳

 לא העברי, טולסטוי הפועלים, אחרון הטבעיות. למידות מעבר
 קושניר, שמעון השניה העלייה איש כך על מעיד לעבוד. ידע

 מייצג (שאגב נפתולפקי נוח את המתאר נבו, אנשי בסיפדו
גורדון.) א׳ד׳ מאשר יותר מונים עשרת העבודה, דת ית

 את שעבר ״גורדון, הפועלים: אחרון את קושניר מתאר כך
היה חוא שכחבותז. והרפה הזקן היה לחייו, החמישים שנת
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 נפגע אף כיותר׳ כה הצטיין ולא לעבודה, יום־יום עצמו בובש
 מאיר כשקיבל לימים קלה... בעבודה לסדרו מבקשים כשהיו

 ונזקק פרדס לנטיעת כרמת חפירת של מרובה עבודה רוטברג
 גורדון דרש הזאת, העבודה את לכבוש כדי טובים לפועלים

 בין היה נוח גם לדחותו. יבול לא והלה החופרים, אל לצרפו
הפועלים...״

 :קושניר וכותב לפועלים. הפריע רק הפועלים שאחרון אלא
 עשרים של למיכסה אחראי היה ״מאיר

ב לאיש, ליום־עבודה בורות וחמישה
 בור כל של והרוחב העומק שמירות

מאו עבודה זו היוגה מראש. מוסכמות
ב חופר מהפועלים אחד בשכל מצת,

המעדרנים׳, ,מלך שהיה מאיר, שורתו.
 כשורה החופרים. בראש מתקדם היה

 שלאחריה וכשורה גורדון, את סידר שלידו
 בשורות חופרים שניהם היו נוח. את —

שורתו׳ את לגורדון,לישר ועוזרים שלהם,
 של במאמציו לראות לנוח היה צר עמהם.

כוחותיו. לפי שלא קשה בעבודה הזקן
 צער גרמה גורדון שחפר הבורות צורת גם

 עבודה ככל שלמות לראות שביקש לנוח,
 יום־העבודה של בסיומו עושה. שאדם

 ומאיר ,אני :לנוח ואמר גורדון התבדח
בו ושנים ששים לחפור הספקנו רוטברג

— ואני בורות, חמישים הפר הוא ; רות
שנים־עשר...״׳

 הפועלים אחרון של בחייו נוסף פרט
 גורדון כאשר תרס״ח, אלול בחודש התרחש

 להסדיר כדי ליפו, מרחובות ברגל יצא
 התנפלו בחולות, בדרכו כלשהם. מיסמכים

דקרוהו, ערביים, שודדים הזקן גורדון על
פרום׳ כתב עליו מעשה־שכם, בו ביצעו
 ״הזעזוע :מספריו באחד שבייד, אלי

 היה הזה המאורע עקב עליו שעבר המוסרי
ו ■הגופנית, הפגיעה מן פחות לא חמור
השק על מעט לא השפיע שהוא נראה
הערכית...״ כשאלה פותיו

 מיתוס, של ליטוף עוד היסטורי, פיברוק עוד של זה, מחזה
 בהחלט, מקרי ודורנו דורו של המציאות יבין בינו קשר שכל

 כמשלים גורדון, זכוז שלה התיאורית הבדייה תהליך את ממחיש
 טולסטוי, של עברי זיוף היה הוא כביכול. הריקנים, חיינו אל

 השפיעה מעשה־שכם, של חוויה ואותה לעבוד, לחבריו שהפריע
הזה. היום עצם עד חיינו על צילה המטילה תורה תורתו, על

 אותם להבריק ולא מיתוסים, לנפץ הוא התיאטרון תפקיד
חנופה. של במטליות

גורדון אחרון־הפועלים
ליפו בדרך מעשה־ישכם

גו ,מתנשם, אלג׳יראים, תלמידים שלושה
לכאו השקועה אשתו לעיני מפרכס׳, נח,
 למטורף.׳ או ,לפושע ונדמה כקריאה, רה

 תשוקתי, שאינה תשוקה, בל אין כלום
?)״ מטורפת

 בלהיות מתמקדות אחרות אהבה כותרות
 השחורים; המשקפיים הציפיה; סגפן;

 ;האהבה תענוגות כל הלב; הקטסטרופה;
 מצטט ציניות כשבמעט לי, כואב האחר
 כואבת ״צרפת :שאמר מישלה את בארת

 בוחן להבין, רוצה אני הכותרת תחת לי.״
״המקום ג רייל! ציטט שאותו פיתגם בארת

כארת רולאן
׳אורגזמה ללא יחסים — דיבור

 הוא הסיני, הפיתגם אומר כיותר, האפל
למנורה.״ מתחת

 ניתוח העוברות נוספות, כותרות סידרת
 בארת של הסמיוטי למיקרוסקופ מתחת

כאשר הקנוניה; לעשות?; מה הן:
 תקלות, מאורעות, ;משים... מבלי אצבעי,

 והשיחה, האחר של גופו אי־נעימויווז;
 אהכה מתוך ״לדבר כי בארת מבהיר וכאן

 ;משכר כלא גבול, בלא לבזבז משמע
 אורגזמה...״ ללא יחסים לקיים משמע
 בארת מעבד עצמנו של השדים אנו בפרק

 הצעיר ורתר בייסורי גיתה של דבריו את
 אנו עצמנו, של השדים ״אנחנו האומר:
שלנו...״ )מגן־העמ עצמנו מגרשים
 למה בארת מתייחס מרוט הכותרת תחת
 לסובייקט דמיוחדת ״רגישות : מכנה שהוא

 עלבון פגיע; אותו עושה ואשר המאוהב
 כותרות החי...״ כבשרו פוצע שבקלים קל

 ספינת :הן הדמיון את ומלהיבות נוספות
 זרועותיך; של האוהבת בשלוותן הרפאים;

 בארת מתבסס (כאן הדימויים עולם גלות
 האומרת: הוגו, ויקטור של קביעה על

 נדר של ארוכה תקופה מעין היא ,<הגלות
 מטורף, אני הכותרת תחת השינה...״)

 במוחו החולפת ״מחשבה :בארת מנסח
 או מטורף, הוא :המאוהב הסובייקט של

 הוא גראבידה הכותרת ותחת מיטרף״
 להמעיט ״אין :שקבע פרויד, את מצטט
המטורפת.״ האהבה של כוחה בערד

 מוליכה לחשוק, במי לי הראו הכותרת
 רושל לה של אימרה לציטוט בארת את

 שלעולם בריות ״ישנן :הקובעת פוקו,
ה על שמעו אלמלא מתאהבות היו לא

ה מסטנדהאל ציטוט ובהמשך אהבה״
 שהיופי צריד האהבה הולדת ״לפני : מעיר

 אותך מכין הוא דגל, כעין לה ישמש
באמצעות זו, לוהטת לתחושה מראש


