
ריתפופוותרבותמשפט
"טיינפלד"בטדרה

כתיבה?ןשולחולביועורבביומההקדמה:.במקום 1

הנצרכות,משמעויות,שלהבחנהברכמכלולכיוםנתפטת ""תרבות

המזההההתנהגויותאוטף .משותףאנושיבתהליךונדרשותמופצות

המשמעויותבטיטעלככזהמובחן-בזמןאובמרחב-קהילה

לדינמיקהלטמל,לפעולה,מעניקשהואהאפשריותוהפרשנויות

הייררכילמדרגהמתורגמתהתרבותית,הטמליםמערכת .קשרהול

משמוע,שלדיטציפלינהיצירתמאפשרתאשרהיא-אחראויערכ-

הניתנתמזוהשונהמשמעות,המעניקהפרטפקטיבהקרי:

 • 2אחרותבפרטפקטיבות

למהלכיהמרכזיתהטמכותאפוא,הנה,התרבותיתהמטגרת

הפנומנולוגיהשלוהטבירותהחוקיותת,והנאותשיפוטיים.משמוע

ומעוצביםת,יהתרבותהילאטפקלרמבעדנבחנים ,תיהמשפט

בנטותםהמשפט,מחוקרירביםבמאמריהםעמדוכךעלדבמותה.

 • 3התרבותיזהעםהמשפטיהטבירותמתחםאתלהכילאולעמת

שיפוטייםבטקטטיםגםניכרות(שהשלכותיוזהניטיוןשלנמיקהיהד

מקורותיה,-הקנוניתהמשפטיתהטבירותאתמבחינה ,) 4רבים

החורגהאינטרפרטציותממכלול-וכדומהייצוגהאופניהשלכותיה,

שלההאנשהמקורותאתהבוחנת ,קמיראורית ,למשלכך, .ממנה

ומנחםשמיררונן , 5הטביר)האדםשל(דבמותוהטבירותשגומ

ואביגדור , 6זוטבירותשלהפוליטייםתיהומקורבזיהויהדניםמאוטנר

(בהיותההישראליתהטבירותשלהקנוניזציהעלהמערערפלדמן

אתוביהמניההמשתיקיםוניים,יצמטא-נרטיביםשלתולדה

 • 7 )"אחר"ה

האובייקטיביתחזותואתלבטל,לאאךלעמעם,כדיבוישזהןודי

את ,הכולאחרימעצבת,אשרהיאזוחזותשכןהטבירות,מושגשל

ביתנשיא .ההכרעהשלהפרקטיקהאתהמכונןהמשפטיהכלי

אזואלוט:בענייןזאתלהציגמיטיבברק,השופטהעליון,המשפט

ביתמעצבבמטגרתוחברתית.מטרהמשרתהאובייקטיבי"המבחן

להציגהבאה ,תאורטיתדעתחוותבגדרשהיאתשובה,המשפט

היהעשויאיךנקבעבההמשפט,תיבשלנורמטיביתמצבהערכת

M .ללימודיטטודנטלמינהל;המכללהאקדמי,ההמטלולמ,למשפטיטפרהביתבוגר .A 

תודהתל'אביב.ברטיטתבאוניוהרעיונותדעימהמשלולפילוטופיהיטטוריהלהבמכון

בהכנתוטייעותמכושבידרמןשלמהולפרופ'בן'נפתליארנהלד"רומיוחדתעמוקה

 .זהמאמר
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העובדתיתהנטיבותבמערכתנתוןהיהלולהגיב,הטבירהאדם

השיפוטשלהטרנטפורמציהלומר:רוצה . 8הנאשם"פעלשבמטגרתה

מבחןלהיותנחזיתטבירות,שלמשפטיתהנחהלכדיהערכי

טביר.כלאאוכטבירומתייגוהנאשםאתה"מנרמל"אובייקטיבי,

מודלקייםכימשפטיתקביעהטמךעלמתבצעתזותיוגפעולת

נורמותהמייצג-נורמטיביתטבירותשלמודל-אנושימופת

המשפט.ביתידיעלומעוצבותנקבעותואלהלציבור,רצויות

לרשימהמושאהמשמשתהבעייתיותמקורהנהזומשפטיתהנחה

הטמונההבעייתיותאתכאןלהציגבכוונתיאחרות,במילים .זו

עכשוויתחברהעלמיושםהואכאשרהמשפטיהטבירותבמושג

מאפשראינוכברהיעדרו,אושלה,הערכיםשטולםפוטט-מודרנית

"טיינפלד"הטלוויזיהטדרתהמושג,שלוברורפשוטמשפטייישום

ולהצגתהטבירותמושגשללערעורומבחןכמקרהכאןאותיתשמש

לו.המוצעתהתרבותיתהאלטרנטיבה

ללמודנוכלזו,בעייתיותשלהשוניםוהיבטיהמשמעותהעל

האחרון:הפרקאתהמטיימתונדלי,ארטהשופטשלמפטיקתו

1 do not know how or under what circumstances the four " 

of you found each other. But your careless indifference and 

utter disregard for everything that is good and decent has 

1 . rocked the very joundation upon which our society is built 

can think of nothing more fitting than for the four of you to 

spend a year removed from society, so that you can contemplate 

1 the manner in which you have conducted yourselves. 1 know 

 will " ).ש.ב-שלי.(ההדגשות

אתחושפתהטדרה,גיבוריהנאשמים,כלפיהשופטשלעמדתו

והוצגהנוטחהשזוכפיהמשפטית,הטבירותהנחתשלהרכההבטן

התרבותייצוגזו,ברשימהאטעןוכךברם,ואחרים.קמירידיעל

המטווהבחשיפתמטתפקאינו"טיינפלד"הטדרהשלהטקטטואלי

יטודעדהמערערתאלטרנטיבה,מציעהואהטבירות.שלהפוליטי

טיפורמקבלשבתוכהכ"מטגרת"המטא-נרטיביותשלמעמדהאת

מטבעמאששיםהטדרהגיבורי .אותהמאדבאומשמעותה"טבירות"

שאינה"אחרת",אלטרנטיבית,מציאותשלדיאלקטיקיוםהגדרתם

תאופייןזומציאותהמודרניטטית,החברהשלאלולמוטכמותכפופה

וככזומשפטית,חברהוביןתרבותשביןההבחנהביטולבאמצעות

ממשימתוכןותרוקןהטבירותהנחתשליטודותיהאתתערער-

זו,הנחהנטמכתשעליהםמבוליםוהטיהדימוייםעולםאת



הארץארכיון

האלטרנטיבהשלומשמעויותיהטיבהאתלבחוןאנטהזומהיברש

מכונןכמיתוטהטבירותאתוטשלמעמדואתהמערערתהתרבותית,

שלהאפיטטמייםמאפייניהבדביקתאפתחהמשפטית.החברהשל

מציאותלהציגניטיוןמתוך"טיינפלד",בטדרההמותוויתהמציאות

בחלקה .הטבירותמושגשלההתאפשרותעצםעלתיגרכקוראתזו

עלזומציאותשלהשלכותיהבדביקתאמשיךהרשימהשלהשני

המשפטיותהנגזרותועלכנרטיב,הטבירותמושגשלנווכינ

הנפקותאתאבחןזו,במטגרתהלשוני.מקיומוהנובעותוהתרבותיות

אתמעצבהואשבולאופןבכפוףהטבירות,מושגשלהלשונית

אטייםהרשימה,שלהאחרוןבחלקה .בוהטמונותהכוחתותפיט

לביןהטיינפלדיתהאלטרנטיבהשביןנמנעהבלתיהעימותבהצגת

הוצגוה"משפטיות"שתוצאותיוזה,עימותהמשפטית.הנורמטיביות

"מופעעלהמטךאתיורידונדלי,השופטשלפטיקתובציטוטלעיל

הלא-כלום"אודותה"מופעאתתחתיוויציגהטביר"האדם

)" A show about nothing "(. ~ 

מניחהשהיאלכןמעברהפלאות",בארץליטה"עמתוןהמטורףהכובעןשלאלתוש . 1

יכולתשלקיומהמניחההיא-כתיבה"ולחן"שושל ""עורבשלהמובחןיומסקאת

מצפהאינוקרולשלןהכובעביניהס.מהלשאולומוגדרתדיכטומיתאובייקטיבית,

הפותחתאיריגאריי, .התהלטפלהמרמיטשלראשודבתיפתמאווייוכלותשובה,ל

יכולתחוטרמוצאתהמראה"),בארץמ"עליטה(הלקוחהדומהבשאלהטפרהאת

מנטהזורשימההתשובה.(אולי)נמצאתבואחר""ההמקוםעלכמעידהלמענהתזא

 L. Irigaray This Sex >vhich is n01 One (New-ראו:זה".ל"מקוסמנחיסקוויםציירל

) 1985 , York . 

הדשהמתכונותכמהעלבורדייהפ' ; 333(תשל"ג)תרביוותלשפשרנותגירץק'ראו . 2

- M. Foucau1t Langllage COllll1e"-Melllo,y, P"ac1ice ;(תשל"ו) Selec1ed essays and 

121-138 ) 1977 , fn1erviews by Michel FOllcal,I1 (New-York, D.F. Bouchard ed . 

מ' ; 689(תשנ"ג) ) 3יז(משפטעיונימשפט"שלתרבות"רוזן-צביא'ראונוטף,לעיון . 3

שמירר' ; 25(תשנ"ב) 5וביקורתתיאוירההפוליטיקה"של"הטבירותמאוטנר

וטפרות,"משפטאלמוגש' ; 7(תשנ"ב) 5וביקורתתיאוירההטבירות"שלהפוליטיקה"

מהגנהמוכות:נשים"בילטקילי ; 440-413(תשנ"ו)יגמשפטמחקירואגדה"הלכה

השיחוגבולותטבל"נזק,אופירע' ; 5(תשנ"ח)ופליליסהעצמיות"להגנתצמיתע

מולהיהודיתהמדינה"פלדמןא' ; 1 49(תשנ"ו)מהיעןוליוטאר"בעקבותהמוטרי

(תשנ"ה)יטמשפטעיוניהמשכיות"ללאזמןמקומות,ללאחללהדמוקרטית:המדינה

"זיכרוןרםא' ; 72-45(תשנ"ח) 16אלפייסהעין"מןהטמוי"המשפטמאוטנרמ' ; 717

(תשנ"ה); 8ויבקורתתיאוירהבישראל"ההיטטוריוניםויכוחשלטוציולוגיה :זהותו

ו'הישראליתהטביר'יהאדםשלדמם:חוםהאישהאתהטבירותהרגהאיר"קמיר 'א

 . 137(תשנ"ח)ופליליסאזואלוט"בהלכתהקינטורדבוקטרינתהמצויה'

3071ע"פראונוטף,לעיון . 4 / אזואלוס);עניין(להלן: 573 ) 2נ(פ"דמ"י,ניזאואלוס 92

4173בש"פ / רע"פ ; 142 ) 2 ( 99עליוןתקדין ,פורטם)(טרםימו"נגלחמן 99

1346/ 4661דנ"פ ; 876 ) 1 ( 99עליוןתקדיןפורטם),(טרםמו"ניצור 99 / מליסה 98

/2960ע"א ; 1260 ) 1 ( 99וןיעלתקדיןפורטם),(טרםמו"ני מקקרעיןמסשבחמנהל 95

4603דנ"פ ; 757 ) 2 ( 97עליוןתקדיןפורטם),(טרסייזוםשריבטני / מ"י,נימשולם 97

/1294דנ"פ ; 160 ) 3נא(ד"פ /164צ"בג; 1 ) 5נב(פ"דמ"י,נימשלום 96 קונטרם 97

 . 289 ) 1נב(פ"דוהמע"מ,המכסאגף-האצורמשדרניעב"מ

 . 3הערהלעילקמיר, . 5

 . 3הערהליעלשמיר, ; 3הערהלעילמאוטנר, . 6

ליוטארשלהפילוטופיתלאבחנתופלדמןמתייחטזהבמאמרו . 3הערהליעלפלדמן, . 7

גםראו"דיפראנד").מכנההואהכפולהוקרבניותוהמושתקקולו(שאתה"אחר"את

 .) 1999 (מרורניהפוסטהמבצליוטארפ'ז'

402בע"פשמגרדברימתון(ציטוט 4הערהלעילזואלוט,אנייןע . 8 / גינדי,נימ"י 87

 .) 390,383 ) 3מב(ד"פ
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וטבירות:ייצוגזהות, . 2

הטייגפלדיתהמציאותשלמאפייגיה

אנשימבית.מתוןזהאחרבזהיצאנופעמאנחנו,חברימ"חמישה

הביתמןעתהזהיצאוהחמישה :ואמרואלינולבשמימהתחילו

אלמלאושלווהשלומחייחיימוהיינויח,דחיימאנומאזהזה.

אבלכלומ,ולאלנועושהאינוהואהרף.ללאבינינוהמתערבשישי,

ואיננואותומכירימאיננואנחנוזו.בעשייהודיעלינו,לטורחהוא

 • 9שישה"להיותרוצימואיננו-אנחנוחמישהבתוכנו.לקבלורוצימ

בקומהמצוייצאוממנוהביתהבית.מןיצאוחברימארבעה

אליהמ,לבלשימהחלואנשימניו-יורקי.דירותביתשלהחמישית

שונימכלוממאתנו?נדבלימהממהשומעלאלה,ארבעהואמרו:

מהשומעלבמינמ?במוצאמ,לבושמ,באופןפניהמ,במראההמ

אלושאלותשישה"?להיותרוצימו"אינמ"טורח"בנוהמרואימ

הטיינפלדית,המציאותשלוהשלווה"השלומ"חייאתלהפרדינן

אינמהמ"חמישה".להיותרוצימאינמה"ארבעה"כאמורשכן

לתוכמ.לקבלורוצימואינמ"חמישי",באותומכירימ

בבואנוביאורמחייבתזה,במשלקפקאאתהמענההזהותשאלת

החברימארבעתביןהדיטוננטמקורמהוהטיינפלדי:בנמשללדון

ה"חמישי"?אתה"ארבעה"דוחיממדועהנורמטיבית?המציאותלבין

הרצוןאתבוהמעוררל"חמישי",כןכלהחשובמהומזאת:יתרה

בזהותכןכלשמפחידמהולכ,ןובהמשןל"ארבעה"?לחבורהעז

בעיניהמשלוזהותואתלבחוןה"חמישי"אתהמביאהמרובעת,

"הארבעה"?של

חדש,מטוגאלטרנטיבהבהלצופהמציעההטיינפלדיתהמציאות

"מציאותאומהות"נעדרת"מציאותהכותרתתחתלהכילניתןאותה

וזמןחללשלמציאותאמנמ,הנה,זומציאותלא-כלומ".של

החללבטפק.מוטלתאינהשלההאוניברטליותזאת,עמקונקרטיימ;

הייחודיאופייהעלניו-יורק,העירשלאלוהנמהאמורימוהזמן

שלדירתוניו-יורק,(העירהפרטיקולריהחללזאת,עמוהמובחן.

שלהווירטואליהזמןגמכמו"מונק"),הקפהביתטיינפל,דג'רי

מהותבהיעדראשרנוכחות,שלמזדמןייצוגאלאאינמזו,מציאות

לדעתי,נעוץ,זובהנחהמ.להתקייכדיקונקרטילייצוגנדרשימאינמ

גיבוריהדבמותהמעוצבת-זומציאותשכןהטדרה,שלייחודה

היפוכוהנה-קוטטנזהוג'ורג'בניטאילייןקרמר,טיינפל,דג'רי

כמושגהמשמעותמושגמשמעות.בעלשהנומהכלשלהריק

זומציאותמבדילאשרהואהטיינפלדי,בקיומ"נעדר"

הדיטוננטמובהקותאתומדגישאחרות,חברתיותמאינטראקציות

 .ככללהטבירותמושגועמהנורמטיבית,הטבירותעממקיימתשהיא

שלשבלוניתשקיףלכאורהמגלההטיינפלדיתהמציאותבחינת

טטטיטטית,מבחינהאמריקאית-בורגנית-גברית-לבנהסן.שפעחברת

דרןאבןלהוותזהתשקיףיכולותרבותית,משפטיתדמוגרפית,

"טבירה"מחברהכיהואתמוהלכן,הטבירותןן.מושגבהגדרתחשובה

בעצמהמערערתמובהקת,כה"אנטי-חברה"וצומחתעולהכןכל

בכןומעניקההמטא-נרטיב,שלההתאפשרותעצמאתקיומה

ז'אן-פרנטואשטבע ) Difference (ה"אחרות"למושגחדשהמשמעות

תחומשללבומלבמגיעההיאכאשרדווקאזו,"אחרות" . 12ליוטאר

המשפטיתהטבירותהנחתעלצלמטילההקונטנזואלי,הטבירות

"טבירות"שלעתידיתהגדרהכללבחוןמאתנוותדרושוהתרבותית,

בהמשן.אעמודזו"אחרות"שלומאפייניהטיבהעללה.שנידרש

שלמשמהכמתחייבהטיינפלדית,המציאותשלהמרכזיהציר

הטלוויזיוניתדמותועצמו.טיינפלדג'רישלדבמותונעוץזו,

בתפקודיהאשר"טבירה",כדמותלכאורהמעוצבת

קונפורמיזמשלמתארקווילזהותניתןהחברתיימ

מבחינהגמכמואטתטיתמבחינהתרבותי,

התוצרלהיותמתחזהטיינפלד .התנהגותית

הואהמערבית:התרבותייצוגישלהקלאטי

אתומגדירעצמואתמקיימהואעצמאי,

והייצוגימהטטטוטטמלימתוןעצמו

זאתעושהוהואטביבתו,שלהתרבותיימ

הטובבעמפרודוקטיבידיאלוגקיומתון

ומוטדות).חבריממשפחה,(הורימ,אותו

להבנתהמפתחנקודתנעוצהוכאן-ברמ

אלאאינמאלהיחטימ-האיששלמהותו

שכןה"טבירות",אתוטשלהגדולההתרמית

כמשתתףלאידועלמנוהלהלההדיאלוג

 .) Observer (כמשקיף-מתבונןאלאפעיל

מאשריותרבמציאות,"מתבונן"טיינפלד
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בהמשאין"חיימכישאמרסוקרטסזההיהפעיל.חלקבהנוטל

הואשבקיומובסיינפלד;ניכרן 3לחיותמ"לאדמלוכדאילאחקירה

למראיתולוזו,אמרהשלהאובזרבטוריתהפרקטיקהאתמיישמ

באופןהקונפורמי,לקנוןמחוץנעוציממאווייועיקרבלדב.עין

שנראהכפיזה,תווךוהשונה.הסבירשביןבתווךאותוהממקמ

עללאחר)הסבירשבין(זוהדיכוטומיתהקערהאתהופךבהמש,ן

הייחודי.מעמדהאתהסיינפלדיתלהתבוננותמקנהאשרוהואפיה,

למחייתומתפרנסוהדמות,האישסיינפל,דגיריכיאפוא,ייפלא,לא

להשתלבממאנתהיאובכךיצרנית,עבודהאינהזוהיכקומיקאי:

זופרנסהמשמשתמנג,ד.ן 4הנאורותעידןשלהפונקציונליבאתוס

המהותאתמצדיקההיאשכןבה,העוסקשללזהותוהיתוךכור

 .אובזרבציותשלמסיביתפרקטיקהבקיומהומכוננתהמתבוננת,

הסוקרטיתהרוחאתנוטשותאלואובזרבציותזאת,עמיחד

ג'ורג'ההתבוננות.שלמהותהאחרתרותאינןהןשכןהמוזכרת,

הרוחניעולמוש"כלכאדמסיינפלדאתבתארוזאתלהגדירבימיט

ממשאיןלומר:רוצהן. 5בוקר"ארוחתודגניסופרמןסביבסובב

הכרתישינויכלעמהנושאתהיאאיןשכןהסיינפלדיתבהתבוננות

מבטלן,אלא"מהויות"בוחןאינוסיינפלדהחיצונית.המציאותשל

האתיקהוהפוליטי,החברתיהקיומהמשפחה,שלשחשיבותמומכאן

שלחשיבותמ)להיעדר(אולחשיבותמזהההאסתטיותרמותווהנ

באובססיביות.אוכלהואאותמהבוקרדגני

תרמית,אלאאינהסיינפלדשלה"סבירה"דמותוכיאפוא,ניכר,

כאמור,שסיינפל,דמהותניתהנחהנעוצההסבירותשאלתבעצמשכן

האלטרנטיביותלהבנתהמרכזיהצירלדעתי,זהו,בה.רימכאינו

הסטרוקטורהאתבוחנתאינהזומציאותהסיינפלדית.שבמציאות

והאנתרופולוגיתהבלשניתהגותמ .אותומפרהאלאהקיימהייצוגשל

 ) Levi-Strauss (לוי-שטראוס ,) de Saussure (דה-סוסירשל

כמערכתלפענוחהניתנתככזותרבותיתמערכתהמזהה ,ן 6ואחרימ

לטעוןאףוניתןהסיינפלדית,למציאותזרהממושמעימ,סימנימשל

אתסיינפלדמבטאשלובאובזרבציותעליה.מאיימתשהיא

תוךסימנימ,של"משמוע"באותוונשניתהחוזרתההתבוננות

 .ןדשלהמהארטיקולטיביתבשרירותיותמתמדתהתקלסות

נעוצהבושכןנוסף,לעיוןראויונשניתהחוזרתההתבוננותעניין

אירווינגהזמן.מושגשלולפשרולמהותוהנוגעתנוספתהנחה

) 8(Irwing וקונארדן) 9(Conard מעניינתהצעהזובעמדהרואימן

הנטייהאתשוללימהמסיינפלד"."בסדרההדמויותשלטבעןלהבנת

אודותהפוסט-מודרניתההשקפהאתכמבטאותהדמויותאתלפרש

 • 20ניטשהשטבעהנצחית""השיבהרעיוןעלהמבוססתזו ,הזמן

שמתרחשמהכלשלמתמדת"חזרה"שלקיומהעלמצביעזהרעיון

עצמן,עלוחוזרותמעגליותדברשלביסודוהןההתרחשויותכל-

מהותי.משותףומכנהיציבותקביעות,כלבושאיןבעולמוזאת

תורתמתחומכאידאללהבנהניתןהניטשאיהנצחית"החזרה"רעיון

יסודעלמסוימתבסיטואציהלפעולהאדממבניהתובעהמוסר

לפעולוממילאע,דלעולמיזופעולהעללחזורנכונימשהיוההנחה

המרבית.משמעותהאתלפעולההמעניקבאופןיכולתמכמיטב

אחרהסיינפלדיותהדמויותשלהנצחיתהחזרהזו,תפיסהלנוכח

תוקףמשנהמעניקהמשמעות,היעדרהנהמשמעותןשכלפעולות

לאחרותמ.

היחסלגביתהיותמעוררתמשתנה"אינודבר"שומלפיהההנחה

"דבר".אותושלמשמעותולגביגמבעתובהושינוי,קביעותשבין

אתההוויהסולמבראשמציבהאפלטוןשלהמהותניתההנחה

כישויות-האידאות)אתמדויק,פחותבתרגומ(או,הצורות

חושית.לתפיסהניתנותואינןובזמןבחללתלויותשאינןמופשטות

דמויותאתלראותאי-אפשרברמ, .ויציבקבועכןאמהואקיומן

שאפלטוןמהאתלהןלשייךמבליאפלטוניותכצורות"סיינפלד"

באופןקיימותהיותןאתובראשונהבראשצורות:לאותןמשייך

יובן,מאליוחיסרון.מכלחפותהיותןאתלכ,ןובהמשךמוחלט,

כ"צורות""סיינפלד"דמויותאתלראותטעמכלשאיןאפוא,

 ~ .פארסיתאפילואואירוניתראייהצורתזוהיכןאמאלאאפלטוניות,

 . 16ס(תשנ"ד)מאבקלשתיאורוקפקאפ' . 9

לכאורההחורגתאיליין,שלדנמותהבפירוטלעטוקשלאבחרתיהיריעה,קוצרעקב . 1ס

לביןבינההשורריםהמגדרהדנלישלפיהההנחהתאאנימקבלברם,זה.מתיאור

בשאלתהעיטוקעלשישפיעבאופןאמיתייםפעריםעלללמדכדיבהםאיןחבריה,

 S.E. Wor1h "Elaine Benes: Feminist Icon orנ ust One ofראו:הטיינפלדית.הזהות

27-37 ) 2000 ,. eld and Philosophy (Chicago, W. Irwing ed jו, the Boys" Sei . 

הממוצע,(קריה"מקובל"האפיוןעםהטיברותקונטפטאתהמזההזוהנחהבוחנתקמיר . 11

עםזוהנחהמעמתתהיאנתונה.בחברההתרבותיהטובייקטשלהקונפורמי)הרגיל,

הדמותאתדווקאכמשקפתהטבירותהנחתאתהרואהנוטף,אפשריהתייחטותמודל

כ,ןאוכךלחקותו.שראויזהלממוצע,שמעלזהקריטובייקט,אותושלה"נאצלת"

קובפילוחשמדוברביןנתון,תרבותימרקםמפלחשהואהטבירותבמודלניכר

הטקלה.שלהחיקוימודלבפילוחשמדוברובין ,האמצע

 . 7הערהלעילליוטאר,ראו . 12

 . 233 ) 1979אפולוגיה, :ראשון(כרךאפלטווכיבתראו . 13

 ) 2סס 1 (מטוכטכתבחברהואידיאלווגיהמיתויסםהישראליות:חרשותצוקרמןמ'ראו . 14

 7-(תשנ"ז)נלשםןלשאהפרוייקט-הנאורות(עורך)בשארהע'גםראו , 22-15

26 , 53 98-. 

15 . ) 1992 . rst broadcast 11 Nov fו( The Vi'gin", Ep. 50, 4'h Season ". 

139-1ראו: . 16 87 ) 1972 ( F. de Saussure COllrse in General Lingllistics ; לוי-ז'גםראו

 . 283- 83(תשמ"ט)הרמניייטקהשטראוט

 . 294 ) 1998 (מיתלווניותרולאןב'ראו . 17

18 . 8-9 . WOr1h, sllpra note 10, at pp . 

19 . 61-70 . Jbid, at pp . 

האלילים","שקיעתניטשהפ' ; 311- 31ס(תשל"ה)זרתוטתראאמרכהניטשהפ' . 2ס

(תשל"ג);אניטכירטט /האישהנה /ואננרפשרת /האליליםשקיעתהאיש"הנה"

 . 3ס 4-281 ) 1986 (אנטיכריטטפיסכולו,גפילוטוף,ניטשהקאופמןו'גםראו
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היאפילוטופיתמהותנותעלכאירוניה"טיינפלד"שראייתאלא

זה,במובןאירוניהאינה"טיינפלד"שכןהטדרהשלגמורההחטאה

שהןהחריףההיעדרבשלדווקאאותנומרתקותבטדרההדמויות

נוכלמכ,ךכיוצאמהות,שלהיעדרובראשונהבראשזהומבטאות,

מכונןטיפוטכאבכמטפורה,האפלטוניה"מהות"ברעיוןלהשתמש

בכבליכבולאינואשרותרבותית,פילוטופיתפטיכולוגית,פאטדהשל

הצורהשלהפילוטופיתההגדרה

אתלקבלאוליניתןזהבאופןהאפלטונית,

השלמותחוטרעםהאפלטוניתהאנלוגיה

שלעיקרהאתלאבדמבליבה,הנעוץ

הטיינפלדית,המציאות

במציאותניכרדברים,שלטיכומם

היתר,ביןמקיימת,שהיאהטיינפלדית

איטטניטטית,מהותקרי:ג'רי",של"צורה

המתבוננתמשהו,אליטיטטיתחקרנית,

שלה,המהותנותשלילתתוךבמציאות

תרלאפלטון,דבומהג'רי,מטוים,במובן

שלושתמצטרפיםזהולמטעוהאמת,אחר

התורמים-וקרמרג'ורג'איליין,-רעיו

כמובן,בכ,ךולאפיונו,להגדרתומאישיותם

שכןהאפלטונית,האנלוגיהמטתיימת

שלתחילתואלאאינוהאפלטוניהמטע

בעודהמוחלטת","האמתאחרהחיפוש

שלרבמטפרמעמידהטיינפלדישהמטע

טיבהלגביפוטט-מודרנייםשאלהטימני

אתמטייםלפניו,כטוקרטטג'רי,כיאפואתמהאיןזו,"אמת"של

המודרניטטית-החברהשלהנאשמיםדוכןעלשלוהחקירהמטע

בהםשאיןכיווןזה,מטוגמטעותלטבולמטוגלתאינהזו ,נאורה

לשתייהדגלםנושאיאתדנהולכןהנעורים",לבשל"השחתהאלא

החברההמאטר,בתאשנהשללבילויולחלופיןהתרעלה,מכוט

המודרניטט,ונדליארטהשופטגםכמוהפרה-מודרנית,האתונאית

כמאייםזהמטענתפטמדוע ,האמורהמטעעלהגוללאתחותמים

טיבןאתשנבחןלפנילאבהמש,ךנעמודכךעלנפשם?שלוותעל

מהותהאתלהכירניטיבלמעןהטיינפלדיות,הדמויותיתרשלוטבען

הטיינפלדית,המציאותשל

שלדבמותונעוץהטיינפלדית,המציאותבהבנתנוטףחשובנדבך

כתמהילג'ורג'אתמגדיר Brawick) 21 (ברוויקקוטטנזה, 'ג'ורג

פרדיגמטי,יעילותחוטרכישלון,תאווה,אובטטיות,זעם,שלמוזר

כלטפק,ללאהוא,ג'ורג'להצלחה,יכולתוחוטרכפייתיתעצלות

ג'ורג',בפניהג'ורג'יתה"צורה"שמציבהשהברירהומכאןמאלה,אחד

ידיעלזו"צורה"לאפייןמנטהעצמוגיורגיעצמה,אתמכשילה

 " Relationshipלבין " Independent George "ביןההבחנה

" 22George : ג'ורג'במיטבההג'ורג'ית""המהותהנההראשונה)

המערעראילוץ,אלאאינהשהשנייהבעודהחבר),הריקני,השקרן,
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בהבחנהלהיעזרנוכלהמקורית,הצורהשל"טוהרה"אתומשחית

הטיינפלדית,במציאותנוטףממדלחשיפתעצמואתג'ורג'שלזו

כימלמדזהממד ,עצמןאתהדמויותמגדירותבומהאופןהנובע

כאשרגםהאובזרבטורי-ביקורתי,המבעאתחוטכותאינןהדמויות

עצמית,בהגדרהמדובר

התרומהכיברוויק)שללהבחנתו(בהמשךלהניחאפוא,ניתן,

שלההרמוניתלהוויהג'ורג'שלהמרכזית

בעיקרהנעוצההטיינפלדית,המציאות

חוטרשלכמציאותזומציאותבהצגת

תוטפתישובכך-ברםאפשרות,

אפשרותחוטרשלזהמצג-משמעותית

שהצגתי(כפיהזמןלממדרקלאמתייחט

שללזהותם(ובעיקר)גםאלאלעיל),

הטבירות,הנחתלומר:רוצהבו,הפועלים

הנהמדומה,קונטנזוטשלשוואמצגאותו

היעדרבגיורג.ימדוברכאשראפשריתבלתי

אפואהנוהג'ורג'ית"ה"צורהשלהאפשרות

הנעדרהנוג'ורג'זהות,שלפוזיטיביהיעדר

הואהטבירות":"משחקשלהאולטימטיבי

חכמהנעדראינטלקטואלי,יושרנעדר

מגלהואינותאורטיתחכמהגםכמומעשית

נידוןכשלעצמושהואלקיומו,אחריות

מזל,שלענייןהןהצלחותיו ,לכישלוןמראש

משמעותומחוטרמרגעיותטובלותהן

יחטי-מדדלפילרובנבחןותרגומןאמיתית,

כדירמייהדברכיבוחלאינוהואאחרים),של(כישלונםשלילי

לאמנות,השקראתהופךמטויםובמובןמטרותיו,אתלהשיג

אתדןהואובכךמוטעות,בחירותיומשמעות,חטרותמטרותיו

מנטההואעתקרמר,זאתלתארמיטיבלכישלון,ושובשובעצמו

ג'ורג':אתלאבחן

"Kramer: Look at you ... 

George: Oh, Kramer, don 't start ... 

Kramer: No, no. You 're wasting your lije. 

George: J am not. What you call wasting - J call1iving. J 'm 

living my lije. 

Kramer: OK then, tell me, do you have ajob? 

George: No. 

Kramer: You got money? 

George: No. 

Kramer: Do you have a woman? 

George: No. 

Kramer: Do you have any prospects? 

George: No. 



Kramer: Anything in the horizon? 

George: Ahh ... No. 

Kramer: Do you have any action at all? 

George: No. 

Kramer: Do you have any conceivable reason to get up in 

the morning? 

George: ] like to get the Daily News "23. 

היעדרהעמההתמודדותולחלופין:מהותית,זהותאחרהחיפוש

לבולבאפואהנמהיומי),לעיתוןבציפייהג'ורגיאצל(המטתכמימ

וממשיכההמודרניזמאתשהעטיקהזו,שאלהבענייננו.הדיוןשל

חיימשלקיוממיכולתאחרתוהההפוטט-מודרניזמ,אתלהעטיק

 Jacques (דרידהז'אקזההיהמרכז.לושאיןבעולמאנושיימ

Deaida ( שלטילוקה :קריה"תלוט",שלטילוקועלשהצביע

ויוצרתאולוגי,והןלוגיהןשהואטילוקהאנושי,מהעולמהתכלית

שלושהמרכזעולמנכון,יותראו,מרכזלושאיןעולמלמעשה

מה .מרכזחטרעולמאותושלקיצוניציורמהווה"טיינפלד" . 24ריק

נעימשהמלטבור(אובחייהמקדימהלנועאדמלבנישמאפשר

שאפשרמהאתמאפשרתתכלית ."תכלית"שלקיומההואקדימה)

לאמתכליות,ריקהואהעולמאמאבלישר.בקוכתנועהלכנות

אתמבטא"טיינפלד"שלהעולמישר.בקותנועהעודתיתכן

ולהעניקלחיות(משמע:להתקדמכדיתנועה:אותהשלהתחליפימ

מתורליצורמחדשפעמבכלוישבמעגלימ,לנועישלחיימ)טעמ

וזמני,דמיוניישר""קוכמובןזהוישר.בקוהתנועהאתהמעגל

מעגלי.להיותיחזורהואנוצרהואשבולהקשרשמחוץעליווחזקה

מןמוטרדותאינןב"טיינפלד"הדמויותהטביר,האדמלעומת

של"פטיכולוגי")מעמדרק(ולומעמדלקונבנציותלהעניקההכרח

הןלכן .קונבנציותנשארותשלהןהקונבנציות ."מהות"מעין

במעמדאלאתוכנית,מבחינהלאהטביר,האדמשלבאלהמתנגשות

מכרנובעתאינהההתנגשותאחרות:במילימ .להןוקנהשמ

הטבירימהאדמבנישלמאלהשונותהדמויותשלשהקונבנציות

כ"מורדות"מוגדרותהיובטיינפלדהדמויותהדברימפניהיואלה(אמ

התרבותשלמובהקתוצרהן-כאלהאינןשהןברורוהריבתרבות,

לביןותיהדמוביןהשונילשנותה);כלשהיכוונהלהןשישבלי

תוכן.שלשוניולא ) Attitude (גישהשלשוניהואהטבירהאדמ

בבועתמלשרוררחוקההאידיליהאמשגמהריאלו,מכלכיוצא

שלהיעדראותוידיעלחבריהמאוחדימהטיינפלדית,המציאות

אותואלאשאינהצורה,שליישומהומתרגלימשבימוכר ,מהות

עדאידאולוגית,לרמהמתעלהשבהיעדרהריקנותעצמו.יעדרה

חדש"איזמ"אלאזהאיןשמאחשדשלהתעוררותוכדי

) Nothingism , שמא:אוSeinfeldism (, אבטורדיתוכןהמקנה

 .המהותלשאלת

כיניכר .ורג''גשלהבולטימממאפייניוהנומהותשלזההיעדר

ה"צורה"עללוותרמוכנימאינמהטיינפלדיתהמציאותיחבר

נדרשימואףנפש,בחירוףעליהמגינימהמהוא:נהפורהג'ורג'ית.

שכןמפתיע,אינוהדברביניהמ.קיומהעלהדיןאתלתתאחתלא

המהותג'ורג'ית.מהותשלאבחהמצויהמהדמויותאחתבכל

המקורהיאהטיינפלדית,במציאותהדומיננטיוקיומהורג'ית'הג

אתהפוקדימאטונותשלטדרהבעקבות(המתרחשהבאלדיאלוג

בכרוטופמגומי,טוכריותשלמוגזמתבלעיטהשתחילתמאיליין,

עבודתה):מקומואתדירתהאתמאדבתשהיא

"Elaine: Do you know what s going on here? Can 't you 

see whats happened? ] 've become George/ 

Jerry: Don 't say that. 

Elaine: ]ts true! ]'m George! ]'m George!"25. 

המציאותשלהמהותנעוצהג'ורג'''להיות"להפורביכולת

ההפר,אתלעשותהיכולתאתמגלהעצמוג'ורג'כאשר .הטיינפלדית

הפוכימ,אינטטינקטימשלמימושלטובתמ"ג'ורג'יותו"לחרוג :קרי

המעטהאללשובדברשלבטופונידוןאררגעית,הצלחהנוחלהוא

לאבעתי,דשיעשהנוטפימניטיונותהמקורית."צורתו"שלהחמימ

מושאאתג'ורג'מגלהפיכחוןשלברגעמזו.רבהלהצלחהיזכו

התגלותעצמו.שלביותרהגרועהאויבהואהטדרה:צופישלהצחוק

ארוחתבהזמנתלשינויאלאמהותילשינוימתורגמתאינהזו

 • 26רגיללחמעלעוףטלט-טוטטעלטונהבמקומהצהרימ:

במיתוטהדיוןשלמכוננתכשאלההזהות,שאלתכי ,אפואראינו,

הטיינפלדיתבמציאותנבחנתוהתרבותי),(המשפטיהטבירות

הבוחן,שלמיקומועלהמלמדג'רי"של"המקרהכר .שונימבאופנימ

בחינהבבטיטהניצבהעמוקההיעדרעלהמלמדג'ורג'''שלו"המקרה

המציאותתמונתאתלהשלימכדיבכראיןמי,דשנראהוכפיברמ,זו.

שאלתאתהממקמהנדברשלהצגתועמתושלמזוהטיינפלדית.

קרמר.שלדבמותונעוץזהנדבראקזיטטנציאלי.בקונטקטטהזהות

טביבובראשונהבראשנטובהלקרמר,הנוגעבכלהזהות,שאלת

עונת(במהלרהאחרוןזהמשנחשףהפרטי.שמושלהאניגמטיות

מרכזיכארועזוחשיפהעצמוקרמרמזהההשישית),השידורימ

 .. :זהותובהגדרת

21 . 15 . ote 10, at p חWorth, SIlp"a . 

22 . ) 1995 . rs! broadcast 21 Sep fו( The El1gagelllel1l", Ep. 111 , 7'h Season ". 

23 . ) 1992 rs! broadcast 6 May fח )וThe Keys". Ep. 40, 3'" Seaso ". 

24 • :' uf(ed.) A Derl'ida Readel 1976חן); P. Ka ,חnlllalo!ogy (Londo וJ. Derrida 011 G"a 

10 Bel,veel1 lhe B!il1ds (New-York, 199 1); L. Cahoone (ed.) Froll1 Model'nisl11 

336-359 ) 1996 ( nisI11 - An Anlho!ogy ·וPoslmode . 

25 • ) 1994 rs! broadcast 19 May fו( The Opposile", Ep. 86, 5'h Season ". 

26 . lhid . 
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"Kramer: All my lije j 've been running away jrom that 

name. That s why j wouldn 't tell anybody. But j 've been 

thinking about it all this time. j 'm trying not to be me. j 'm 

ajraid to jace who j was. But j 'm Cosmo, Jerry, j 'm Cosmo 

Kramer, and that s who j'm going to be " 27. 

פרטי""אירועזהאירועהיותלמרותכילהדגישהראוימןברם,

שלאימוצואתלמנועכדיבכושאיןהרי"קרמר"הדמותשלבחייה

אקוויוולנטי ""קוזמולהיותבכללה.הטיינפלדיתהמציאותידיעלזה

קרמרשלוהזהותההוויהבשאלתשהדיוןומכאןורג'",'לגל"להפוו

כולה.המציאותשלגבולותיהאתוביהמניהמרחיב

קרמר.אתלהכיראפוא,יש,זוהרחבהשללעומקהלרדתכדי

הדימויעםכלוםולאאיןזולהגדרהאולםג'רי,שלשכנוהנוקרמר

(רוצהרגיליםלשכניםבניגודקרמר,שכן"שכן",שלהקונבנציונלי

מינוריתחברתיתבנוכחותמטתפקאינו"טבירים"), :לומר

בנוכחותומשתלטאלאאותו,הטובבעםמקובלתובאינטראקציה

להביאהצליח(אומעולםעדבלאקרמרהזולת.שלקיומולשדעל

עלחיולכןעדב),לאשבועבודהממקוםפיטוריןלידיעצמואת

כלחטרהואג'רי).שלחשבונועל(בעיקראחריםשלחשבונם

חייםאובטטיביבאופןוחיהזולת,שללקיומוומודעותטקטחוש

חייםבזולת.התחשבותשלמוחלטבהיעדרשעיקרםנטיביים,נטאי

מחשיבותוהמאדבבר-חלוף,ענייןתחוםטביבתמידטובביםאלו

אותה.קיבלשבהםועצמהלהטבאותם

באומרו:הקרמריתההוויהאתמטכםג'ורג'

"George: Kramer goes to ajantasy camp? His whole lije 

is ajantasy camp! People should pay 2000 dollars to live 

like himjor a week. Do nothing, jall ass backwards in the 

money, mooch jood oj your neighbor and have sex without 

dating. That s a jantasy camp "28. 

מהותהאתאגוזבקליפתמציגהג'ורג'שלזודבריםהצגתכידומני

אינוזו,טבירותכנציגקרמר,הטיינפלדית:הטבירותבעייתשל

כמשניותשלוהחברתיותהאינטראקציותאתהממקםטובייקטאלא

הכלתהאתלמעשה,מאפשר,אינוזהענייניםמצבלקיומו.וכטפלות

דבמותומשתקףשהוא(כפיהטיינפלדיה"אני"בהגדרתהחברהשל

המציאותשללדידהזה,ולעניין-קרמרשללדידוקרמר).של

משוםאלאהחברתיתבאינטראקציהאין-בכללהנפלדיתייהט

לפיכ,ךקיומיות.גחמותשלתכליתוחטרתפוטקתבלתילהזנהמקור

אגוצנטריתכתמונההטיינפלדיתהעולםתמונתאתלראותניתן

משמעות.נעדרבקונטקטטהחברתיהדיאלוגאתהממקמת

הפוליטיקהבהגדרתתפקידכבעלתהחברהאתלהגדירהניטיון

נתמכת,זומטקנה .לכישלוןכןאםנידוןהטיינפלדית,הטבירותשל

היחטיםמערכתמתוודווקאצפוי,בלתיהואשלכאורהבאופן
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פדרלי,עובדבמקצועו,דוורהנוניומןניומן.עםמנהלשקרמר

שלמייצגהאתניומןמהווהזהבמעמדוג'רי.שלהשנואושכנו

הואזהייצוגברם,וה"נאורה".הנורמטיביתהחיצונית,המציאות

לאהטדרהיוצרישבעיניודומהונלעג,קריקטוריטטימקברי,ייצוג

הנורמטיבית,הטבירותשלכמגלמהייצוגוכזה.ייצוגאלאייתכן

איןאבלה"פדרלי".מעמדוממרוםוכבורר,כפוטקניומןאתממקם

טבעימשפטשליישוםותווטהורותכוונותמתווזאתעושההוא

אותומשרתהרשעהוא:נהפוושלפניו.הטוגיהעלאינדוקטיבי

אתהמטרידכלבשלגורלואתלקבוענדרששהואבשעהנאמנה

לפטוקנדרשהואכאשראולחיטול),הכלבאתדנה(ופטיקתואיליין

בלתיבמכירהלעטוקממנומונעאינווכןדואר,הונאתשלבטוגיה

שרירותיתרשעותשלזהשילובהונגריים.מקלחתראשישלחוקית

עלדרשניאומרמאיד,ךשיפוטיתאוטוריטהשלוקיומהמחד

 .מייצגהואאותההמציאות

לחוטרבוטהמצגאפוא,הנה,ניומןעםהחברתיתהאינטראקציה

הנוניומןה"אני".בהגדרתהמוכלתחברתיתפאטדהשלהייתכנות

פעילאורגןהואהנורמטיבי;המטא-נרטיבשלשוטה""חטיד

ככזה,לעצמו.מציבזהשנרטיבהגבולותאתהמכוננתבממטדיות

משוםודווקאלפיכ,ךהטיינפלדית.המציאותשלהמובהקאויבההוא

עםקרמרשלהאינטראקציהמזההלמעשה,הלכההתרחשותה

טביר,והבלתיהטבירשביןאפשריתהבלתיהקוטביותאתזה"אויב"

 .שאינוזהלביןהטיינפלדיטטשבין

המציאותאפשרי.הבלתיאתלפיכ,ךמציגה,זוקוטביות

שלה"נורמטיביות"אתבהגדרתהלהכיליכולהאינההטיינפלדית

זו,נורמטיביותשלהקנוניזציהכנגדתיגרקריאתמהווההיא .ניומן

התנגשותאותה- 29קוטבייםעולמותשנישלהתנגשותומזמנת

חמישה".להיותרוציםאינם"הארבעהשבגינה

סבירותבהגדרתככוחשפהעלידה":ידה,"ידה, , 3

טיינפלדבטדרההמוצגהנרטיבאת ,אפוארואה,בענייננוהדיוןהנחת

הזיהויעצםעלמטתמכתזוהנחהאלטרנטיבה.שלמכונןכנרטיב

אידאולוגיהבקיומוהמכונןכוח,שלכפרודוקציהנרטיבשלהאפשרי

המטווהחשיפת . 30טימוןשללשונית-טטרוקטורליתפעולהמתוו

מיתוטשלהמוחלטותעלצלמטילהה"אידאולוגיה",שלהכוחני

המהווהטובייקט,אותושל"טבירותו"הנחתעלגםכמו"הטובייקט",

לראותניתןלפיכו,שלו.הטטרוקטורליתבהבניהאינהרנטירכיב

ההומוגניתהשפהשלמוחלטתלהמרההצעהמשוםזהבמהלו

המציעה ,) 3ןניטשהשל(כהגדרתוקרנבלית"ב"שפהוהרציונלית

הטטטוט-קווכנגדופוליטיאפיטטמולוגימרידהכמכשירעצמהאת

תפקידהנגדהשפהיוצאתזה,בתפקידההקיים.הטדרשלההייררכי

שביןהגבולאתומגדירהקובע-ומתארממייןכמנגנוןהמטורתי

בכוומאמצת-לאמת""הרצוןאחרבחיפושולתבונהשיגעון

ומקור.בטיטנעדרתשפה,שלחדשמודל

נרטיבבהגדרתהשפהתפקידשלזולהבנהמשמעותיתתרומה



התרבותהתאפיינהלדעתו,דרידה.לפילוסוףלייחסניתןמכונן,

הצורני(הביטויבסיסאומרכזאחרנלאהבלתיבחיפושהמערבית

מכנהודרידהבמרכזהלוגיתהפרוצדורההעמדתהואזהמרכזשל

רואהאותוזה,מרכזשלהתוכניהביטויכ"לוגוצנטריזם";אותו

חיפוש .במרכז)המהותאוהאלהעמדתהואכ"תאוצנטריזם",דרידה

שלמטעהחזותמסוימתלתבניתמעניקובסיס,מרכזאחרזה

מגלםמרכזאחרחיפושקבועה.אמתשלומעמדסופיות,יציבות,

תומכתודאותשלסוגאחרחיפושזהושכןחרדה,שלתחושה

זאת,לעומתאם,נוכחת."משמעות"עלהסתמכותשל-ומרגיעה

אנואזאו-מרכזחסרותהןהשונותשהתבניותמניחיםאנו

כבלתיאינסופית,לפרשנותכניתנותאלהתבניותאלמתייחסים

אמתוכנעדרותלינאריותכלארציפות,כלאעצמן,בתוןשלמות

 • 32ודאית

זוהיהלוגוצנטרית:לתמונההמנוגדת"שפה"תמונתמציגדרידה

מחוץדברכל"איןכן,עלואשרומרכז,נוכחותאיןשבהתמונה

 " There is nothing outside of the text; there is no (לטקסט"

" 33(outside-text . עצמוודרידהזה,למשפטהוענקולרובפרשנויות

כלעלבשמו.שנערכוקיצונייםפרשנייםשימושיםעלוהתרעםשב

הבלתיהמהותשלסילוקההואהמחברשלשסילוקוברורפנים,

מאזאחריוחיפשההמערביתשהפילוסופיהמרכזאותותלויה,

שלבצורהוביןמוחלטתאובייקטיביותשלבצורהביןאפלטון

כןעלאפוא,מצביעה,דרידהשלעמדתוטהורה.סובייקטיביות

אינםתרבותייםומוסדותתרבותיותפרקטיקותתרבותיים,שתוצרים

השפה . 34אודותםומהתאוריותהבסיסיותמההנחותלהפרדהניתנים

משמעותשביןאפשריתבלתיקצוותקשירתאלאאינההדרידיאנית

אותה.הדוברשלוזהותואין"שבלעדיוכ"טקסטהשפהוזהות:

עלואשרמרכז,נטולתשפההנההסיינפלדיהטקסטשלשפתו

זהמשנהפרקשלבכותרתוהמוזכרתהפראזה .מהותנעדרתכן

אתמשמשתזופראזהזה.לינגוויסטילריקהבולטתהדוגמאהנה

הנדרשותהלשוניות,המהמורותמעל"לדלג"כדיהסדרהגיבורי

ידה"ידה,"ידה,המיליםצירוףכלשהו.מילולילתיאורתוכןלצקת

) Yada, Yada, Yada ( שהואהברות,ברצףונשואנושאלהמירנועד

עלהמוחלףשלמשמעותורבהכלוםאןמשמעות.חסרכשלעצמו

המרההייתה-היהלושכןכ,ןהדבראיןכילהניחנוכלהמחליף?

להמירהיכולתכילהניחאלאנותרלאלפיכ,ןעצמה.אתמייתרתזו

מוחלטהיעדרעלרקמעידהמהות,חסרבטקסטמשפטשלמהותו

בקליפתאפואמציגהזופראזה .כולומהטקסטמהותשלוגורף

מגולמתשהיאכפיהמציאות,עלהשונההפרספקטיבהאתאגוז

הופכתסובייקטיםשלוה"ערכיות"ה"חשיבות" .הסיינפלדיתבשפה

הסובייקט,שלהרפטטיביותגלומהאלובמיליםשכןמתוכן,לריקה

לפיכ,ןמדומה.ערכיותשלהנורמטיביתוהפרזומציהחשיבותו,חוסר

ל-הסיינפלדיתהשפהכמקבילת " Yada "ה-טקסטאתלראותניתן

" Nothing " נוספות,רבותדוגמאותלמצואניתןבמקביל, .הקיומי

השפהלמהפכתסיינפלדגיבורישעשוהגורףהאימוץאתהממחישות

השפהרדביאתכןעקבונחשוףמהן,באחדותנדוןהפוסט-מודרנית.

בראיהמשפטתרבותעלוהשלכותיהמשמעויותיה,הסיינפלדית,

הסדרה.

אחתעםמדומיםנישואיםביחסיג'רינקשרהאפיזודותבאחת

משמע),(תרתיולחוץהשפהמןמתקיימיםאלונישואיםזוגו.מבנות

"רעייתי"במילההטקסטואליהשימושסביבסובבועיקרם

אלמנטנחשףוקרמר,ג'ריביןכןעקבשמתקייםדביאלוג .ובהטיותיה

המילה:שלהערןאבדןאתהמציגלשונית,התייחסותשלזה

"Jerry: 1'm really enjoying Ihis marriage Ihing. You Ihink 

aboul each olher, you care aboul each olher. 11 s wonderjul. 

Plus, J love saying 'my wije '. Once J've slarled saying Ihal -

1 couldn '1 slop: 'my wije Ihis ... ', 'my wije Ihal ... '. JI S an 

amazing way 10 begin a senlence. 

Kramer: my wije has an inner ear injeclion. 

Jerry: see/ 

Kramer: J like Ihal "35. 

ההקשר,יכולכלוםזה?בהקשרה"רעייתי"המילהמשמעותמהי

חוסרלמילה?אמיתית"משמעות"לקבועיהא,אשרטיבויהא

קונספטואליאימוץאלאבואיןאלו,לשאלותתשובהלמתןהיכולת

חסרתהנה"רעייתי"המילההדרידיאנית.האנטי-תאוריהשל

היאהיחידההמשמעותמשמעויות.רבת-בעתובהמשמעות,

למעשהאיןלפיכ,ן .) Self reference (לעצמההמתייחסתזואפוא

המיוצגבשיחלהכירהואשנותרוכלהמשמעות,לשאלתמשמעות

אותהוהופןמייצוגיההמילהאתהמנתק"אחר",כשיחזובמילה

 ....עצמאיתלפרפורמציה

 ." The S\vi1Ch", Ep. 97, 6" Seasoח ) first broadcast 5 Ja.ח 1995 ( . 27

 " The Visa", Ep. 55,4" Seasoח ) first broadcast 27 Jaח. 1993 ( . 28

הפיצולשלטיבועללעמוךכךיג'ורג'משתמש-ם"ימתנגשעולמות"-זהבביטוי . 29

 .)" The El1gage'lIeI11", sllpraח ote 22 (החברתי"ל"ג'ורג'העצמאי"ג'ורג'"ביו

" L. Althusser :ראו . 30 Ideology and Ideological State Apparatuses" Lel1in and 

1972) 127-177; D. Forgacs (ed.) The ,חdo חPhilosophy and 0lhe,' E.ssays (Lo 

121-) 2000 , An10nio Granlsci Reader - Selec1ed Wri1ings 1916-1935 (New-York 

141,1 89-199 . 

פ' ; 152(תשמ"ה)טרגייהלשהולדתהמתוךהלעזי.למדעהמבואניטשהפ'ראו . 31

-פוסטמדרונזיסגורביץך'גםראו ; 20הערהליעלזותוסתאז,אמוכהניטשה

 . 44-39 ) 1997 (הס-גהמאהסכוףוספוותתובות

 L. Docker Pos1nlode"nis," and Poplllar Clll1111'e: A Cul1111'al His10,yראו: . 32

) 1994 , Cambridge (. 

33 . 137 . Jbid, p . 

- 1 1 ) 1998 (דדיוהזיאקלשהגותוערלכפצעידהותלעהיהידר:דדיוהעופרתגיראו . 34

"J.P. Surber Clll11"'e al1d C :גםראו . 45 , 23 , 13 i1iqlle: AI1 1111rodllc1iol110 1he C"i1ical 

183 ) 1998 , Discol,,·ses 0/Clll11"'al Sll1dies (Colorado . 

35 . ) 1994 . first broadcast 17 Mar ( חThe Wi[e", Ep. 81, 5'h Seaso ". 
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אינהלניטשה),(באנלוגיההמקורנעדרתהטיינפלדיתהשפה

הניפוץ .ומשמעותתוכןשלמילולייםגבולותבניפוץרקמתמצה

מבניםעםהטדרהגיבורימתמודדיםכאשרמזאת,אףמקיףוגורף

כמבנהה"שפה"אתםיומכוננהמתקפיםותחביריים,םיינולש

ג'ורג'ביןהמתנהלתהבאה,השיחהלמשל,היא,כזו .טטרוקטורלי

וקרמר:

"Kramer: Do you ever yearn? 

George: Yearn? Do J yearn? 

Kramer: J yearn . 

George: You yearn? 

Kramer: Yes, J yearn. Ojten J sit - and yearn. Have you 

yearned? 

George: Not recently. J crave. J crave all the time, J'm a 

constant craver. But 1 haven 't yearned"36. 

לכמיההמושאבהיעדרכמיהה""שלפעולהלבצעאפשרכלום

פוזיטיביטטיניטיוןשכןמענה,בחוטרנותרתזושאלהגם ?זו

הפוטט-טטרוקטורליהטפקנוכחאללהיבלםדינועמה,דדותולהתמ

הגדרתולנוכחמדובר,כטקטטכמיהה""השלההגדרהבשאלתוץהנע

נותרלאכן,עלאשרזו.לכמיההמושאהמחייבהלשוני,המבנה

לגביהגבול,אדבןעםהשלמהזוטטרוקטורהבחוטרלראותאלא

 .ותוכנלגביגםכמוהמבנה

ומקיימתניזונהשהיאהטיינפלדיתבשפהניכראלו,מכלכיוצא

היוצרלשוניהיעדראלאשאינהכאוטית,שפהשלמרכזייםםיבימוט

הגדרתעלבמהותהמשליכהזהלשוניליבלשלנפקותואחר"."חיש

השלכה .בכללהחברתיתמציאותהגדרתועלהטיינפלדית,אותיהמצ

מציאותביןהזיקהיחטילאורמשפטי,בקונטקטטלהיבחןינהד ,זו

שפהלבין"אחרת"שפהוביןמשפטית,מציאותלביןאחרת""

 .משפטית

מהותובהיעדר ,לשוניותטטרוקטורותהמכונןגבולעדרהיב

הלשוניהתוקףבטלטטרוקטורותלאותןותוכןמשמעותהמעניקה

הטבירותמושגשלהלשוניתתיותייהבעניכרתבכך ."טבירה"של

לה",יה"משלהמשמעותהיעדראתוביה,מניהמכיל,ותויה :המשפטי

לה.מקנהשהואתוהמשמעעםאחתבכפיפה

טיינפלדשלדינםעורךצ'יילט,קי'געימצבזופרובלמטיותעל

משפטיתטיטואציהבאותהעליהםלהגןנחלץשהואבשעהו,וחברי

הפאטדהשלהמאשימהאצבעהמפניהטדרה,אתהחותמת

שלרותם"אח"אתהמעמתהגנהבקובוחריילט'צבית.יהנורמט

הנורמטיבי,הפטרנליזםשלהאמיתיתהמשמעותעםהנאשמים

אתמוצאהואהטוב".השומרוניקו"חשלרותיהטבבהגדרתהנעוץ

 ) Unfathomable (להבנהניתןכבלתי ,) Deplorable (כמצערהחוק

"עוברהכלאייםמושגעלבהצביעו ,) 1mprobable (טבירוכבלתי

 :טבירותשלזומהגדרהשנולד ) 1nnocent bystander ( "תמיםאורח

 86המשפט

"You cannot be a bystander and be guilty. Bystanders are 

by definition innocent. This is the nature of bystanding"37. 

ברם,הנורמטיבית.הממטדיותשלאורגןהנולפניו,כניומןיילט,'צ

ברטוריקהבקיאותושוטה"."חטידאינוצ'יילטלניומן,ובניגוד

אותומשמשתוהמקצועיהחברתימעמדואתהמכוננתהמשפטית

האובייקטיביותמעטהבהטרתקריטתה,עללהצביעכדידווקא

הלשוניבקורפוט bystanderה-אתהממקםהערכיהשיפוטמעל

 :לומר(רוצהם"יתמאורח"עוברלהיותהיכולתטבירות"."השל

ה"בלתיהקיוםאתלשוניכפרגמנטקיומהבעצםמניחהטביר)

 .אפשריבלתיהנוזהוקיום .תופעהאותהשלטביר"

 Is thereשב"אחרות":והפשעגפלד IIט . 4

? anything wrong with that 
הבלתי-זאתועםהפרובלמטי,לחיבוריוקדשזהפרקשלעיקרו

המצבאלהעדןמגןהגירוש :קודקודיםשניבין-לניתוקניתן

מאידךממנוהנובעיםההתמודדותוקשייגיטא,מחדהמדיני-משפטי

מהותהואלשפהלביןמשפטשביןהקשרמהותאלזהמטע .גיטא

הטיינפלדיתבמציאותמתורגםאלו,מכונניםאותההטבירותשל

המתורגמותרבות,אתיותשאלות .הנאותותבמושגמתמשךלעיטוק

הטדרה.פרקישלהעלילתיהרודבאתמהוותיומיומיות,לאפיזודות

הואשכןבעלמא,אתיותתהיותמגדרחורגאלובטוגיותהעיטוק

האתית-נורמטיבית,זהותםבהגדרתרקלאהטדרהגיבוריאתמשמש

כביקורתמטתברתזו .כולהנפלדיתיהטיההוויהבהגדרתגםאאל

באופןחברתיים,וקונטנזוטערךמושג, ,נורמהכלעלגרוטטקית

לתהליך .מחדשובנייתוהיטודעדהריטתותוךמושאואתהבוחן

הנימוט,הדת,המשפחה,ערכיקרבןנופליםזהדקונטטרוקטיבי

השוניםזקנים,מהגרים,יחטים,מערכותמין,חברתיים,מעמדות

ועודההוריםהחברתיים,הטטראוטיפיםהגזענים,המינית,בנטייתם

וה"ראוי",ה"נכון"ה"נאות",אחרזופוטקתבלתיתהייהנטויה.היד

הפוטט-מודרניהאתגראתהטיינפלדיתהמציאותעלמנחיתה

טיבםמהו ?כ"ראויה"כלשהיפעולהלהגדירניתןהאומנםכמהלומה:

מי,דשניווכחכפיכראויה?הפעולהבחןיתלפיהםהקריטריוניםשל

הלא-מציאותשלהאידאולוגיהריקנוכחאלאלושאלותמתנפצות

בלתילדיון"טיינפלד"גיבוריאתשמביאמההטיינפלדית,כלום

 " excruciating minutiae of every single-היומיוםבזוטותפוטק

" dailyevent -זהותשלאלטרנטיביתבהגדרהמהצורךאפואנובע. 

דעתומחווההואכאשר ,ניומןעומדזהבמהלךהגלומההטכנהעל

החורגבאופןמכוניתלהחנותהציבוריתהזכותשל"טבירותה"על

מהמקובל:

"Newman: Do you know why you can 't come in 

headfirst? 1' 11 tell you why: because it signals a breakdown 



in the social order. 1t's chaos. 1t reduces us to jungle law. 

Kramer: When can you come in headfirst? 

Newman: Never!"38. 

תימנעהנראהככלמכוניתך?אתלחנות"ראוי"כן,אמכיצ,ד

מניבהזושאלהשכןזו,נוקבתלשאלהחד-משמעיתתשובהמאתנו

זהבעניין"נורמה"לקבועהניטיוןאתההופכותרבות,פרשנויות

 ,) Sid (טידכאשרכיאפואלהביןיקשהלאלפיכ,ך .עקרלניטיון

מצהיר:הואזו,לטוגיהנדרשמקצועי,מכוניותמחנה

"Sid: Hey, somebody better move these cars. You 're 

making a commotion. 

Mike: Who are you? 

Sid: Never mind who 1 am. 1 know who 1 am. Do you know 

who you are? "39. 

עודאינההחניהפעולת .זהותשלשאלהאפוא,היא,השאלה

 .הבינאריותולהכרעותיוהנורמטיביהקונטנזוטלחטדיהנתונהפעולה

גיבורילא-כלומ.שלכזהותמבצעהזהותאתהמגדירהפעולהזוהי

עממתמדתבאינטראקציהזהותמאתובוחנימשבימהטדרה

חזורעצממאתמגדירימובכךונורמטיביות,ערכיותקונטפציות

בינאריימ-מודלימהעמדתידיעלנעשיתזופעולה .והגדר

מתמדת,לביקורתו"רע")"טוב"ראוי",ו"לא("ראוי"קונבנציונליימ

זהבאופןזו.מדיאלקטיקההנובעהגבולמושגטשטושידיועל

ההופךזה,במושגהנעוצההבעייתיותנחשפת

להגדרההמערביתבדיאלקטיקהדרךמאבן

הרציונלי.תפקידהאתהמאבדתפרדוקטלית

טיינפלדיריטואלשלהפוטט-מודרניתהתוצאה

ב"שזנות"הכרהאלאאינהדרידה,פיעלזה,

ההכרהכלומר:ניגו,דלכדימתקטבתשאינה

כפופהשאינה"אחרת",בפרשנותהמובחנת

נכונה".וש"אינה"נכונה"פרשנותביןלהנגדה

הטיינפלדיהמוטואתלהביןניטיבזו,ברוח

וגיריג'ורג'כאשרזה.פרקשלבכותרתוהמשולב

להצהירנזעקימהמבהומוטקטואליות,נחשדימ

אתלטייגממהרימהמברמ,כך.הדברשאין

 " Not that there's anythingבאומרמ:הכחשתמ

" wrong with that . ולאלנואיןאומר:הווה

איןאולמהמינית,בנטייתוה"אחר"עמכלומ

גמזו."אחרות"שלקיומהבעצמפטולשומ

ולהשמיעלהמשיךרצוננווכל-"אחרימ"אנו

באחרותמצורךלנואיןכ"אחרימ".קולנואת

לנפשנו.הניחונו-אחרימשל

מהדהדת-לנפשנו""הניחונו-זוקריאה

מוענקתמיוחדתעצמהברמ,הטדרה.פרקיכללאורךכמעטלמעשה

אינוהטיינפלדית"האחרות"שלהעימותשבהממצבימבאותמלה

מולאלאוערכיה,החברהשלמופשט-משהוביטוימולורקאך

שביןהעימותהמשפטית.הטבירותתרבותשלמאודמוחשיביטוי

למעשההואהמשפטיהטביר""האדמוביןוגיורג'אילייןקרמר,ג'רי,

שביןה"נורמטיבי",וביןה"אחר"שביןזה-מכולהאלימהעימות

האובזרבטורי.לאדמהפעילהאדמ

בזירתלטיימהבחרוהטדרהשיוצריהואטבעיאךזו,מבחינה

החוקהמשפט.ביתשלכתליובין-ממנהקיצוניתשאיןהעימות

היוצאחוקהואהטוב",השומרוני"חוקהארבעה,מעומתימעמו

שלקיומהמאושיותהיאכזכור,זו,תכונהלאובזרבציה.הזכותנגד

האוטונומיהביצירתחשובמגדירומהווההטיינפלדית,המציאות

בהתקיימנורמטיביכהכרחהצלהחובתהמגדירזה,חוקשלה.

הנעוץהפרשניהקושיאתמידיבאופןמעוררכן,לעשות"טבירות"

היאה"טבירות"שאלתשכןה"טבירות",בהגדרתהשימושבעצמ

אתהמביעורג''גשלתגובתומובנתלפיכך,הבעיה.מהותדביוק

 " why would we want to help :נשפטהואבגינוהחוקעלביקורתו

" someone? That's what nuns and Red Cross workers are for . ~ 

36 . 23 The Keys", Sllp,'a note ". 

37 . ) 1998 rst broadcast 14 May fו( The Fina/e", Ep. 179- 180, 9'h Season ". 

38 . ) 1992 . rst broadcast 22 Apr fו( The Pal'king Space", Ep. 39, 3"' Season ". 

39 . lhid . 
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"צורה"לכלהנידונה:הסבירות""בעייתשלמהותהנעוצהזוביבקורת

ג'ורג',להיותמטרתוג'ורג'לעזור,מטרתןנזירותוהגדרה;תפקידיש

המשפטית.בסבירותלהיכללזכאיהוא-וככזה

אלטרנטיבהלביןנורמהשביןאחרות,ןילבסבירותשביןהעימות

כךעלהמשפטי.בקונטקסטנרחבביטויכראפואמוצאפרשנית,

הנובעתהבעייתיותעלמצביעהואכאשר 40במאמרוגורביץעומד

מתודיבאופןלפענחהמנסותמודרניסטיותהתנהגותדוגמותמאימוץ

"צדק",שלאלוכגוןהמשפטי,לקיומאימננטייממושגימולינארי

פרדיגמותהניבאלובמושגיממודרניסטיההדיוןסבירות"."ו "סרו"מ

הצדקשלהאידאהלמשל,כ,ךמשפטית;סטרוקטורהשלטוטליות

האידאה(קאנט),האנושיהרצוןשלהאוטונומיה(אפלטון),הטוב

כמרדהצדקמושגמיל),(בנתאמ;המרביוהאושרהתועלתנותשל

גורביץ,תוההכךעל . 41(רולס)כהגינותהצדקומושג(קאמי)מטפיסי

דעת"קלילות"באלוסטרוקטורותלהמירהעתהגיעהלאמוכל

זוטוטליתמציאותתמיראשרקלילותמקונדרה),(בהשאלה

באמתהמוחלטתה"אמת"ואתיחסית,מציאותשלשפה"ב"משחקי

 • 42נרטיבית

לאזובמסגרתהמשפטי?בתרגומוזהעימותלאפייןניתןכיצד

נקודות,שתיעללעמודהמבקש ,כללימתווהלהציעאלאאוכל

לנוכחהמשפטיתהמערכתקריסתאתמבטאתמהןאחתשכל

אתלהעמידבניסיוןתעסוקאחתדהונקאלו.מציאות""ימשחק

להוציאהובכךשבההפרפורמטיביהאלמנטעלהמשפטיתהמערכת

נקודה .הקשרותלוייפרגמטיימיסודותעלולהעמידהכלליותהמידי

כמאפייןה"שרירותיות"מוצגתשבהןשונותדברכימתתמקדשנייה

 .הנורמטיביתהמשפטיתהמערכתשלימרכז

היתר,ביןמוזכר,השיפוטיתהמערכתשלהפרפורמטיביההיבט

מבעימשלחלוקהעלזההיבטמבססמילר . Miller)43 (מילרידיעל

שלהמשימושצורותלשתיבהתאמספרות)יצירות(ושללשוניימ

הואהראשוןההיבטפעילות.המבטאתוזותכנימהמבטאתזו-

את-לנואומרתשהיצירהמהכלאתהמשקףהתוכני,ההיבט

המסרימאתואפילוהגיבורימ,שלהאופימורכבותאתהעלילה,

ישליצירהאבללעין.גלויימשאינמהעמוקימוהתכנימהסמויימ

הכוונהכאן .הביצועישלה,הפרפורמטיביההיבטזהו .נוסףהיבטגמ

היאכאןהכוונהאומרת;שהיצירהלמה-היצירהשללתוכןאינה

קולנועיתתמונותכסדרתכסיפור,-היצירהשלהפעולהלעצמ

שלבפילוסופיהמבחינימשבאמצעותההשגרתיתהדוגמהוכדומה.

כבעלאתכממשיא"אניהמשפטהואהללוההיבטימשניביןהלשון

זהלפסוק .לפניוהעומדלזוגהקתוליהכומרידיעלשנאמר "ואישה

הזוגבניירצושאמלמשל,ממנו,למדימאנו :תוכניהיבטכמובןיש

זהלפסוקאבלהאפיפיור.רשותאתלבקשייאלצו-מחרלהיפרד

הנישואימשבההדרךעצמזוהישהריביצועיהיבטגמיש

 • 44מתבצעימ

הראשונההאחיזהנקודתלזיהויאותנוהמביאימהמאלהבטימיה

 .המשפטלביןהסיינפלדיתהאחרותשביןהזיקהאפיוןבתהליך

 88המשפט

תוכן,שלבמונחיממוצגתאינההמשפטשלהסיינפלדיתהתפיסה

חדשותדרכימומציגהפרפורמטיבית,ובראשונהבראשהיאאלא

הסדרהזהבמובןו"סבירות"."אמת"כמולמושגימלהתייחסות

ואינותאוריהלכלמחוץשנמצאחוקזהואבל-חדשחוקמכוננת

הסדרהיוצרתמילר,לדעתדבומה .שיטהאומבנהבאףלהכלהניתן

כישלוןאתיוצרתהיאלמצוא".יכולת"חוסרשלהיעדר,שלחוק

ממחישהסדרהסיפורשל"הביצוע" .לבססמנסההיאשאותוהחוק

החוק,שלהנאמןכליוכנושאלשמשהנרטיבשלהכישלוןאתלנו

אוהחוקלמושגכלשהובסיס"לממש"מצליחהסיפוראיןשהרי

"משפטי"בהקשראפואמעניינת"סיינפלד"הסדרה .הצדקלמושג

-שלההביצועבשלדווקאאלאשלה,התכנימבשלדווקאלאו

מערכתהתמוטטותאתש"מבצעות"דמויותלעינינומעבירההיא

מהכדברהחוקשלהקריסהאתואפילוהאובייקטיבית,המשפט

פורמלי.

למצואניתןהמשפטשלהפרפורמטיביותאודותזולהנחהדוגמא

באהשהיאכפי ,החוקעמהסיינפלדיזמאתהמעמתתבסיטואציה

באפיזודה . The Parking Garage)45 ("החניון"בפרקביטוילידי

תת-קרקעי,בחניוןהסיינפלדיתהמציאותחבריארבעתנודדימזו

הקיומיבמבוךזומטפוריתתעייהשאדבה.מכוניתמאחריבחיפוש

מסתיימתזהב,ודגממדימעתירמזגןמצטרפימאליההמציאות,של

מטילימשהמבשעההרשותנציגידיעלנתפסימוג'ורג'ג'ריכאשר

הפקח,שלמשרדואלמובלימהשניימהחניון.רצפתעלמימיהמאת

ה"חטא"המשפטית:הפרקטיקהשלהמוכרהמבנהעמומעומתימ

משפטיות,נורמותשלויישומבחינהמשפטי,בירורמחייבשביצעו

 .דיןחריצת-ולבסוף

פרפורמטיביאופיעוטההרשותעממשפטיעימותשלזהתהליך

כמובןמותנהוקיומוביצוע,כדיתוךנקבעהחוק :מראשיתוכבר

מציגימעצממאתמוצאימהללוה"נאשמימ".שלפעילהבהשתתפות

טיעוניואתג'ריפותחלמשל,כ,ךחלופיות:הגנהטענותמספר

ממשיךהדין,מאימתאותוהפוטרתמדומהרפואיתבעיהבהצגת

ולאמבקבוקמימשפךלמעשה(שכןטעותשללקיומהוטוען

הנישואימיומעל(המסתמכתהצורךבהגנתומסייממימיו),הטיל

סיני).כלאמביתעתהזהשהשתחררוהוריו,שלהדבוי

המאפיינימאתהמקיימתזו,לסיטואציהלבלשימהראוימן

מקבלימהפקחוגמהנאשמימגמלעיל:שהוזכרוהפרפורמטיביימ

המשאהסיטואציה.להממייעדתאותוה"תפקיד"אתעצממעל

(ולענייןידועיממשחק"ל"כללימלאהבכפיפותמתקיימיבניהמומתן

התבניתאתבקיוממהמגדירימידועה), "ל"שפהבכפיפותגמזה,

היותמאתמ""מבצעיהנאשמימ .פועלימהמשבתוכההמשפטית

פקחשלדבמותו(המגולמתהמשפטלמערכתומניחימנאשמימ,

ככזו.תפקידהאת"לבצע"החניונימ)

הנאשמימשבימ ,הסיטואציהשלבסופהכיאפואייפלאלא

בשעהבתחילה.עמדושבומבוכיחניוןבאותועצממאתומוצאימ

ברמ, .בנקלנמצאתהאבודהוהמכוניתמאדמ,ריקכברהחניוןזו,



מקולקל,המכוניתמנועוהנחלה:המנוחהבאהלאבמציאתה

אתהמבליחיםקצוביםהצתהרעשילמשמעמטתיימתוהאפיזודה

עלטיינפלדיתאלגוריהאלאינהאוזתמונההחניון.חשכת

זו:באפיזודההטדרהגיבוריחוושאותההמשפטיתנטראקציהאיה

במבוךמקולקלתמכוניתאלאשאינהמשפטמערכתעםעימות

לשחק""אלאטומנבהלנאחזיםמותיראינוזהוקלקולהם,יהחי

 .תפקידםאת

הקפקאית.הטיטואציהאתבמעומעםלהזכירעשויהזוהיאצוטיט

להטתייםזוציהטיטואשלדינהאחתקפקאשלהמודרניבעולם ,ברם

כאןואילוהמערכת,מולהאדםלשממנהמשפילהשאיןבתבוטה

הפוטט-ממשיכיושלבגרוטטקהרניזםדהמושלהטרגדיהמרתומ

עלבאאינוהחניוניםפקחעם 'ורג'גוג'רישלהעימותדרניים.ומ

אופיעצמהעלעוטהכולההטיטואציה :הואנהפוך .הקפקאיוומיט

היתוליתבנלבבותתפקידןאתמבצעותוהדמויותמשהו, "יט"קרק

החוקאושיותשלזהדימויכייחנלהניתןכן,עלאשר .כמעט

המשפטית,המהותשללבהלבאתלמעשהמציגבייפרפורמטיכדימו

 .המשפטיתגרוטטקההשללבהלבאת-וככזה

מבוטללאאלמנטגםאחתלאמניבהזופרפורמטיביתטטקהוגר

המשפטיתלמערכתכאימננטימתגלההאחרוןזהתיות.ושרירשל

ורואה ,קיומהאתלתקףכדיירותריבשהמשתמשתת,יטיבמהנור

נידוןככזה, .פועלתהיאהםילפםייהמרכזהעקרונותאחדאתבו

המערכתשלמושגיהעלבמהותולהשפיעהשרירותיהאלמנט

הבולטיםאחדוהנהמשפטי ""טבירותהמושגכאשרהנורמטיבית,

כהמושגכאשרולפעול,להמשיךזומערכתיכולהכלום .להאמבין

כלום ?מכונןהומתושלבולטעדרהילולבלשרירותכפוףחשוב

אותומנדהשזובשעהזו,מערכתעלודיאתלטמוךאחר"ה"לויכ

בדרכה ,הטיינפלדיתהביקורת ?זהעיקרוןיישוםתוךמקרבה

חשיבהותבניותגבולותובהקצנתההייחודיתבשפתה ,תיטטקוהגר

 .בשלילהאלושאלותעלתשיבהלא-כלום,תהומותאל

ביןהגבולקומהו ?"הטבירהאדם"הוימ"טביר"?מעשהומה

הגבולמושגשלבחמקמקותו(בהתחשבהשרירותילביןריהטב

שלרחבבמגווןמושאלבאופןלהיבחןיכולותאלושאלות ?עצמו)

מערכותעם"טיינפלד"גיבורימתעמתיםבהן ,ותיאצוטיט

כאילו-אצטלאעצמןעלהעוטותטמי-משפטיות,נורמטיביות

נותנישעיקרםרביםםייחברתטדותומילגבנכוןהדבר .תימשפט

מכבטות, :במגע"טיינפלד"גיבוריםיבאעמםשונים,םירותיש

ודבריםדביןבאשג'ריבשעה ,למשלכךאחרות.וחנויותותימעדנ

מצוישהיהכטףטכוםכיבטענה ,שכונתיתמכבטהשלהיבעלעם

 :וילאשבלאשלוטהיהכבבשק

"Cleaner: I never saw it . 

Kramer: Ok, give the guy his money. Come on, what are 

you doing? 

Cleaner: Hey, you see the sign up there? 'Not responsible 

for valuables' ! 

erry: Oh, 1 see. So you put on a sign so you can do ] 

. whatever you want. You are not part of society 

, Cleaner: Yeah, that's right. Because this place is my country 

and I 'm the president and that 's my constitution. I 'm not 

. responsible 

Y: So anybody might leave anything here, you can just חe ] 

take it. You have a license to steal. You are like the James 

• 46 " Bond of laundries 

בכלליהכעומדתאפואמתחזהזודבוגמאהנידונההטטרוקטורה

משפטיות,הכרעותהמתקפתחוקהקיימתנורמטיבית:מערכתשל

טיטואציותוקיימותולמגבלותיו,לטמכותוהמודעמחוקקקיים

זהתקףמבנהכילכאורהברורזאת,עםלהכריע.החוקנדרשבהן

רכיביוביןהקשרשכןלכאורה,תקףאלאאינומשפטית,מערכתשל

שהחליטכיוון ,יאחראאינוהמכבטהבעלשרירותי.הואהשונים

 ,"חוקה"שהיאמשוםככזומעמדהאתקיבלהשנכתבההחוקה .כך

המערכתפטקהעתכול,בחוטרלצאתאפואנידון )יר'(גוהמתלונן

פטוקה.את

מקיימתשהיאהטיינפלדיתבמציאותניכרדברים,שלטיכומם

אתממירהזודינמיקההטבירות.מושגשלחלופיתנמיקהיד

אפיטטמיתבאוטונומיהזה,למושגהאימננטיהחברתיהקונטקטט

הצורךמתוךהמתבונןעמדתאתהמאמצתובזרות,בניכורינתיהמאופ

להיבחןיכולהאינהזוטבירות"" .והגדרחזורעצמהאתלהגדיר

בהגדרתההמבטלתטובייקטיבית","טבירותזוהישכןמשפטי,כמושג

שלהתרבותיתהאלטרנטיבהבה.הכרוכההשיפוטיותאתככזו

 .הטבירותשלהאטנטיאליותאתאפוא,מבטלת,טיינפלדטדרהה

(וגםומרכזמהותחטרמחזורי,חדש,שיפוטמציעההיאבמקומה

הופכתבמטגרתוומרכז),מהותחטרהואזה,לענייןעצמו,יקטיהטוב

 ....לטריוויאליתהערכיות

 . 169- 148(תשנ"א) 9אלפייםדעת'יייקלילותשלבעידןהצדק"משמעותגורביץד' . 40

 . 152בעישם, . 41

 . 144-133(תש"ט) 18אלפייםשהננו"הזריםשבתוכנו,"הזרהרניאא'גםראה . 42

43 . " J.H . Mi11er "Laying Do\vn the Law in Literature: The Examp1e of K1eist 

305-) JlIslice (D. Come11 ed. , New-York ןסDeconsln,clion and Ihe Possibility 

.329 

 J.L. Austin Ho,v 10 Do Things wilh WOI'ds (Oxford, 2"' ed., 1976); J.L. Austinראו: . 44

; 233-252 ) 1970 ,. native Utterances" Philosophical Papel's (Oxford, 2"' ed ןPerfor " 

) 1969 , nbridge ןLangzlage (Ca ןסJ.R. Sear1e "Speech Acts" Philosophy ; ג'םגראו

 . 74-23(תשט"א)ינקיךתיבאיפןקיייךבאטלר

45 . ) 1991 . rst broadcast 30 Oct fו( The Pa"king Garage", Ep. 23, 3"' Season " . 

46 . ) 1991 . rst broadcast 18 Apr fו( The Revellge", Ep. 12, 2"' Season ". 
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מושגאתהמרוקנתביקורתאפוא,הנה,סיינפלדשלההצעה

במהותהחורגתזוביקורתברם,אותו,ומייתרתמתוכנו,הסבירות

ייצוגיםמבקרתאינההיאשכןלגיטימית","ביקורתלכנותשנהוגממה

האפשרותעצםאתתוקפתאלאהסבירות,מושגשלקונקרטיים

אומר:הווהותרבותית,משפטיתבחברהמכונןכמושגסבירותשל

סבירותמתחםשלבייתכנותהכרהמשוםהסיינפלדיתבהצעהאין

מעצבו,שלהפוליטיתדבמותוהמעוצבמתחםגםולוקונסנזואלי,

שלה,האפשרותתנאישלויסודימוחלטערעורמשוםבהישאלא

הואכולית,בוטה,רדיקלית,אלטרנטיבהלכדימתגבשזהערעור

מארגןנרטיב-עלכלשלההגמוניהאתהמבטלאחר","סיפורמציג

מתבטלתמוכרתמישמועמסגרתשלבהיעדרה ,הואבאשר

שלהנורמטיביולסימונולכינונוהסטרוקטורליתהלגיטימציה

הנורמטיביתהסבירותהנחתבטלהזהשלביטולועם , 47הסובייקט

 ,עמו

"התנגשותפתחנו:בולזהדומהבאופןבענייננוהדיוןאתנחתום

בניגודהנרטיבי,היפוכהלביןהנורמהביןנמנעתהבלתיהעולמות"

שלהצלחתהלייתכנותבאשרהפסימיותאפוף , 48הראשוןלעימות

אופטימיותניצניהבאהעימותמגלההסיינפלדית,האלטרנטיבה

הולךלסופה,השביעיתהשידוריםעונתהתקרבעם :לכךבאשר

שלכניסתה ,סוזןארוסתועםג'ורג'שלחתונתומועדומתקרב

לוותהאשרחבריו),שללחייהם(ומסתמא,ג'ורג'שללחייוסוזן

מהםאחד(כלומרעין-בישיןאסונותשללהחרידמגוחכתבסדרה

שבוהסימפטיהאוראתבמעטולומעמעמתאינהדברכו),טרגי

סוזןכמעט,חביבותקלות,נירוזותמספרלמעט ,דמותהמוארת

שפיות"שלה"סביר"),"איהאדם :לומר(רוצההמושלםהאדםהיא

זה,ומצב ,הסיינפלדיתהמציאותשלהריקניהאינדיבידואליותבים

 " worlds are (העולמותהתנגשותאפשרי,אינוכמתבקש,

" 49(colliding בלתיהכרעהשלדואליותמציגהנמנעת,הבלתי

נאמר:שמא(אוהאוטונומיהעלויתורהסדרה:גיבוריבפניאפשרית

(עודבהסוזןעםנישואיםקשרוהקמתהסיינפלדית,האותנטיות)על

אוהסיינפלדית),המציאותשלוהוודאיהמוחלטלחורבנהשתביא

שלוותועלהמאייםזרנטעאלא(שאינהסוזןשלסילוקה-לחלופין

הסיינפלדיסט),של

אתמוצאתסוזןהשנייה,האופציהעלכמתבקש,נופלת,הברירה

"מיתההתלמודילמונח(המעניקהביזאריתבסיטואציהמותה

ליקוקלאחרנשמתהאתונופחתחדשות),משמעויות "משונה

חומרישהכילוג'ורג,עםלחתונתההזמנותשלמעטפותמאתיים

עלמתבשרהואשםהחולים,לביתמובהלג'ורג' ,רעיליםדבק

ממנוהבוקעתקיומיתרווחהאנחתלהסוותבניסיוןסוזן,שלמותה

תגובתםחבריו,לשלושתכלשונהמעבירההואההודעה,למשמע

האחרונהגם(שהיאהמדוברתהאפיזודהאתהחותמתאלו,של

המהותיהשוניאתמכוליותרממחישה ,השביעית)השידוריםבעונת

שלשמותהשוניהנורמטיבית,זולביןחייםהםשבההמציאותבין

קיומו:עלהמוחשיהאיוםאתסילקסוזן
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... George: She's gone " 

? Dead :חy Je 

, .. George: Yeah 

. George ... yחElaine: !'m so .. . sO 

. Yeah, me too :חy Je 

... Kramer: Poor Lili 

... Jerry, Elaine & George: Suzan 

... So 1 guess you're not going to get married :חy Je 

... George: No 

) A slight Pause ( 

• 50 " Elaine: All right, let's go and have some coffee 

להמשיךיכולההסיינפלדיתהמציאותהוסר,האיוםמתה,סוזן

לקייםהואשנותרכלשלה,המבורכתבאוטונומיהבבטחהולהתקיים

כפייםלספוקאומרים),(כךדאכגוןבמקריםהנהוגסימבוליריטואל

שלבצערוהשתתפותהמביעהאילייןכאשרקפה,לשתותוללכת-

צורתאתבלדב,עיןלמראיתולו ,לאמץמנסהשהיאבהניכרג'ורג,'

"אניאלו,כגוןבמקריםהנהוגהוהמנומסת,הנורמטיביתההתנהגות

חוסרעלמעידדיבורהטוןבעודאומרת,היא ',''גרו'גמצטערת,כה

אנשיםכךהאםלומר?"צריך"כךהאםלדבריה:בנוגעביטחון

אחריהמחזיקמחרהג'רידומות?בסיטואציותמתנהגים"סבירים"

אתהאבסורדיתלסיטואציהמוסיףקרמרבעודדומה,צערבהבעת

שלרגעסוזן,שלשמהבהגייתטועההואכאשרלו,האופייניהנופך

ואתהבשורהאתמעכליםהארבעהבעודבאוויר,משתררשתיקה

האינדיבידואליזםניצלה,הסיינפלדיתהמציאותמשמעויותיה,

הקפהביתאללמהרהואשנותרכלמכונו,עלנותרהאוטונומי

דברעודאין-כעתשכןהמבור,ךהלא-כלוםאללשובבכדי"מונק"

מהם.זאתשימנע

הגוף"גבולותהאלימות:"גבולותלוביןא'ראוהמארגןהנרטיבשלבמעמדולדיון . 47

 .ו 03ג)"(תשנ 6וביקורתיתאוירה

הטוב".השומרוני"חוקסביב ,ונדליארטלשופטהסיינפלדיתהמציאותשביןהז . 48

49 . ) 96 The invifafiol1s", Ep. 134, 7'h Season (first broadcast 16 May ". 

50 . Jbid . 


