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נעימיםלא"טונים",מוחצניםואירוניהפרובוקציהבפנישלוהאלגיהטקסט-תת
,הסערהבעיןהנכתביםחיבוריםשלשכדרכם,ח"דו.עזותכהשכנגדתגובותשגררו
,ספקולטיביתבאנינותאומושגיבעידוןדווקאלאו-המיטבאתמכותביהםמפיקים

והחורגים,מתמידאותםהמלוויםוחיפושיםדאגותשלוחשיפהדחיסה,בריכוזאלא

.הפרקשעלהמסוימותהשאלותמן
כספרלאוריציאתומאזענייןלעוררחדללאאייכמןמשפטעלארנדטשלח"הדו

הן,יותרוצלולפרטניבאורחלהתמודדהפרשניםהתפנוהשניםשנקפווככל,31963-ב

הבולטיםכאתגריושנתפשמהעם,מושגיתברמהוהןהיסטוריוגרפיתברמה

הבנליותורעיוןהיודנראטעלהביקורת,המשפטשלהפוליטיזציהסוגיות:והחשובים
כוונותיהאתלהנהירשהיטיבואלוידיעלגם,הובנהארנדטשללשונה.הרועשל

ההיסטוריתליצירהח"בדושהעלתההשאלותביןהעזיםהקשריםאתודרשו
לביטויככלי,(האנושיוהמצבהטוטליטריזםמקורותכגון)להשקדמהוהפנומנולוגית

.רגישה4לא,בוטה,משתלחת,בשימושוהרעהאו"החליקה"שכלי,רעיונותיה
ומפעילהממחישה,מראהזולשון.בלבדכליאינהארנדטשללשונהאך
ועדוקלישאותסרקמדיבורי,עולם-לשוןיחסישלשונותאפשרויותח=הדולאורך

מקורותבעלמרכזיעניין,לענייןעצמהאותהשהופךבאופן,יסנש,פיוטילשחרור
עלח"דומציגהארנדט.לכתמרחיקותפוליטיות-והיסטוריותנפשיותוהשלכות

האתיתהאפשרותועלכאידאולוגיההאסתטיקהעל,האסתטיקהעל,ובהרחבה,הלשון

הנחותיסודעל,פעילהשופטתלצפייה,האידאולוגיהלביקורתהאסתטיתאו

ביןהפריזאיבמילייהיוצריםלביןבינהמפתיעהזיקההיוצרותמודרניסטיות

שניתן,המעשהסיפור.נרטיבףטקסטבפנינופורשתארנדט.המלחמותישתי

כפברואר16-הכיןנפרדיםהיכוריסבחמישהיורקר-כניוהופיעהח"הדושלהראשונההגרסה3
.1963במאילאוריצאהספר.1963כמרץ16-לועד

4Benhabib The Reluctant.5;(2001,fimes of

Crisis

(Wisconsin7חAscheim.8.5

Bernstein Hannah Arendt.(1ע114%0ם1996);".נModernism ofHannah Arendt

Arendt and~

Heidegger

: The1996)11).71י%ש,Cambridge(חס056חםand the Jewish

Leibovici Hannah Arendt, une Juive.14;(1996,ofthe Political (Princetonששק

Jerusalem" Hawah Arendt4Eichmann4ntroduction1"801998);ץ.7012ם,(Paris

(2002,

Jiwsaiem

(Paris:4Les Origines du totalitarianisme; Eichmann.
התבוננותמחיילהתנתקביקשהשבהןשנים,1933-1941השניםביןבצרפתחייתהארנדט5

שלהרביעיבחלקו,להלןשאזכירליוצריםיחסה."הנוערעליית"כמעשיתלפעילותולהתמסר
.(מליןשלבמקרה)בשיפוטוומחמיר(סארטרשלבמקרה)אמביוולנטילמצערהיה,המאמר
העידהשארנדטממהוחורגת,מודעאוהתכוונותימסדראפואאינהלהראותשאבקשהזיקה
.ומשאלותיהכוונותיהעלולימיםמעשהבשעת

דנה,"אייכמןבמשפטהלספריםתחרות:לפוליטיקהצדקבין"העשירהבמסחה,בילסקיליאורה6

בתורת,ארנדטלביןהאחגרביןהעימותלהבנתמכריעכצומתומשפטהיסטוריה,סיפורביחסי
:ראו.כאחדוהיסטורינרטיבי,משפטיששיחםדוברים

[:סאןStolytellers,0Competitionחן610 . Bils$

"
k ~Between Justice and Politics

(2001,.06Jerusalem

I

:

(

Berkeley, S .E . Aschheimמ!Arendt'7[04ממם

,

"Eichmann 'Trial.
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מופיעאינו,אייכמןשלבקריירהשלביםאחרלהתחקותכדיהטקסטמתוךלהפשיט
סוגתייםיסודותעלהנשען,הטקסטואליבמכלולחלקאלאמהווהואינו,כרצף

פילוסופייםהיגדיםגםוהמכיל(סוריאליסטי,אימפרסיוניסטי,נטורליסטי)אקלקטיים
סוגה,ח=דו:שלוהמשנהמכותרתכברהטקסטמטעיםאחרותואת.ואידאולוגיים

היאאין.מעניינתבחירהזוהי.מלומדתלא,ספרותיתלא,כביכולנחותה,משנית
שלשליחההיותה,היינו,חיבורהאתארנדטיצרהשבהםהתנאיםמןרקנובעת
,הסוקרטיבמובןוחשבוןדיןכפשוטוהואארנדטעבורח"דו.לירושליםיורקר-הניו

והשלכותיהטעמיהאתאמירהמכלולחלץאדםבנישלדעותיהםלבחוןהמבקש
מכלהתרוקנותשלפרדוקסליתמציאותעםלהתמודדעליהששומהמאחר.המובלעות

כזה,שכנגדח"לדושלהח"הדוהופך,ומשיפוטמחשיבהוממילאאינדיבידואליות
והשימושאסתטילמישורהדיוןהתקת.להוציא7היויכוליםלא,הוציאולאשהנאצים
שלעולובשלהן,נוחותחוסראפילואולי,תהייהלעוררעלוליםנרטולוגיבמילון
ולארנדטלאסתטיזציהשיצאו,בדיןשלא,המפוקפקיםהמוניטיןבשלהן,הנושא
היצירהעבורנושמסווכתהאתיתהשאלה,אולם.רוחה8מפריוההוזההבודהעצמה

תקפות,עצמהיתרלשווים,זומעיןתעודהבתורארנדטשלח"והדו,הספרותית

,כןעליתר.שעוררוהפוליטיותהמוסריותולדילמותההיסטורילעיגונוותובענות
בעלתהיסטוריוגרפיתעבודהמהיהשאלהאתבעקיפיןמעלהאסתטיתהיענות

.בלבדאמפיריבדיוקמתמציםהםוהאם,להערכתההמידהקנימהם,משמעות
רקעעל,ספרהלצאתשנהכארבעיםמקץלעבריתתורגמהשארנדטהעובדה

למבוכה.לשאלהטעםמוסיפהאך,חזתהולאהכירהשלאמחקריותהתפתחויות

בזיוףבעיקרעסוקהס"הסשלהביורוקרטיההיתההמלחמהשלהאחרוניםהשבועותבמהלך"7

לעיל,ארנדטראו."שיטתירצחשנותששעלשהעידוהמסמכיםהרריובהשמדתזיהוימסמכי
סיכםאלהבמילים.'הימיםמןביוםחות"דושיידרשוהאמנתיעדייןכי'";230'בע,2הערה
.245'בע,שם"המשטרהלחוקרבספונטניותשמסרהאוטוביוגרפיהאתאייכמן

במונחים,עמדתהעללהגןמשבאה,ובדיעבדההכנהבעת,מלאכתהעלדיווחהארנדט8
אני":רתי'מקלמריכתבה1962במאי20-המןבמכתב.ספקולטיביממדכלוללאהיסטוריים

עובדותאלארעיונותמכילאינו,הדגישה,הספר."קונקרטייםובדבריםבעובדותלטפלנהנית
-התופעהשלנאמןכתיאוראלאכאיראהלאראתהאייכמןושלהרגילותרעיוןאתאף.ומסקנות
במכתבשוב,1963בספטמבר20-ב.לשוניתמפרספקטיבהלהלןבהרחבהבהשנעסוקסוגיה
ולא,העובדתיתברמההאמתאתשאומרמישהוכלפיעוינותהיאכלפיהעוינות":רתי'מקלמרי
משמעי-החדהביטוי."הנפוציםהרעיונותעםבעימותהמצוייםרעיונותלושישמישהוכלפי
טוענתארנדט."ופוליטיקהאמת"במסחהנוסחלדידהח"הדושלהאפיסטמולוגילמעמדביותר
מרכיבעמהנושאתעובדתיתאמת.ופרשנותדעות,עובדותביןההבדליםאתלטשטששאין

המערעריםשקריםידיעלאלאלהסירהניתןלא.ולהסכמהלוויכוחמעבר,ועיקשאטום,כפייתי
הנתונהלתאוריהנעשוהעובדות:ח"הדועםנהגולהוותהכך.לדעהאותהוהופכיםמעמדה

:ראו.במחלוקת

Befween irriena

~

: The (Jorrespondence ofHannah Arendt and()ט)Brighhnan.ם
"Arendt "Truth and Politics.א;(1995~Yor-שטף)1975-1949Maly McCartlel

%197~Yor-שסק)Faat~re'04א

~

Belween

.

fast.
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לטעון:פרדוקסליתמחווהלהוסיףאבקשזהאסתטי"היפוך"מהמשתמעת
נוכחותהחרף,ח"בדושמתרחשלמהארנדטשלהביוגרפיהשללרלוונטיות
ובטקסטיםכאן,במישריןעצמהעלמדברתהיאמעטכה,ראשוןבגוףהמצומצמת

,שלההאינטימיותבגילויימהוססת,אינטרוספקטיביתאינה,נגישהאינה,אחרים
כלועל,שלוהדיוןמוקדיריבויעל,ח"הדובאמצעות,כןפיעלאף.במכתביהלרבות
שחוותההמהפךאתארנדטרושמת,מסתמא,עבורהדוחסשהואומלואו-העולם
אחריםבחיבוריםמכנהשהיאלמה,ממלנכוליהלחריגהמלנכוליתמהתכנסותבעצמה

רגע.מלנכולית-פוסטלכתיבהמלנכוליתמכתיבה,מכךוכתוצאה,(נטליות)"הולדת"
,והמתחזקלמשפטהקודםממושךתהליךשלשיאוהוא.ח"בדומתועדאינוהתמורה

המתקיימיםהסמוייםהחליפין.הכתיבהבמהלך,צפויהולאמפותלתשבדרךהגם
נוספתערךרבתסוגיההלשוןבצדמעליםהאוטוביוגרפילביןהאסתטיביןח"בדו

,מטרידעונג,ארנדטשלמבטהמנקודת,השואבים,כיחידיםקולקטיב,עבורנו
לצאתאפשרכלום:המצטבריםההגדהבפרקיונשניםחוזריםקריאהמטקסי,פרוורטי

?ממלנכוליה

העיוןמישורישנילנוכחגבותיהלזקוף,עיןלמראית,הייתהעשויהעצמהארנדט

הנאותהההרמנויטיתהמסגרתמהי,העקרוניתהשאלהבצד.יהדגםכאןהמוצעים
ובכוונותההופעהבאופנידווקאבדבקותהנאותותנעוצהמידהובאיזו,ביוצרלדיון

לפסיכואנליזהארנדטשליחסהבדברקונקרטיותשאלותעולות,שביטאהמפורשות
,שיתגלהח"לדולכסוףישיבנולגופהשאלהבכלמבואידיון.בהתאמה,ולאסתטיקה

.יצירתהשלהדרךכאם,ויותריותר

דיון.ב

הפסיכואנליטיוהדיוןארנדט.1

מצדהן,משמעתרתיפסיכואנליטיתמפרספקטיבהח"בדולהתבונןהניסיון
הלשוניהאבחוןמצדוהן,נכתבשבוהמזגלביןהמלנכוליתהתקבלותוביןההתנגשות
מה-זמןלהשתהותאותנומחייב,הבנליותלתופעתבנוגעפורשתשארנדטהמדוקדק

שכמהסמהיותרמורכבתהתמונה,שכן.בכתיבתההפסיכואנליזהמיקוםשאלתעם
,סדורהמשנהבצורתלאפעםאף,ושםפהשנשזרו,גלויותביקורתיותאמירות
כמהלבחון:אחתובעונהבעתמישוריםבכמהלמעשהלהלךעלינו.להציעעשויות
העקרוניתההבחנהואת"הנפשמומתי"לארנדטשקושרתבולטיםאפיונים

לרמוז;במונחסתירהאלאשאינה"פסיכוגרפיה"ל"ביוגרפיה"ביןלדידההמשתמעת
לאורךובפתולוגיהבשיגעוןעיסוקהבשל,ארנדטשלהקשובהתפיסתהעל

ושליחידיםשל,לשוניים-קדם,נגועיםניסיוןלאזורי,20-ההמאהשלההיסטוריה
לאתיקהבניגודשכמו,לקהלהארנדטשמעניקההקריאהחווייתעלולעמוד;קבוצות
.מסעירה,מרגשת,פנימהמחלחלת,היטבותיחמהשהגדירההפומביבחללהנוהגת
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לפי,הקוראשלאפשרותלהיותהופכת,דרכהלפי,מדווחתהיאשעליההאנליזה

הביאבירושליםאייכמןעלהפולמוסכיכללמפתיעזהאין,אמנםכךמשום.דרכו
אולבהקשיותעללקבול,הנפשיהסדרמןטענותכלפיהלהפנותאחדיםקוראים
אוהבתאינך,כלומר,אותנואוהבתאינך.רוחה9מצביעלולהשליך,העצמיתשנאתה

העובדה.אותנואוהבתאינךולכןעצמךאתאוהבתאינך:שמאאו.עצמךאת

במחבריםהקשוריםבפולמוסיםונשניתהשבהמחווה)המתנגדיםשלשמחוותם

אינהביקורתםמושאשלוהנפשהביתמשקעםחשבוןעורכת("במחלוקתשנויים"
עלגם,עמהויכוחכלואזי,אליומתפרצתשארנדטמקוםמאותופורצתהיא.מקרית
שלוהעמוקהצרבמובן"משקי"ויכוחשיהמניהנעשה,שבנושאיםוההמורהנשגב
שאיששדיםשמעוררהוא.ונאטמיםמבינים,מדברים,מגיבים"משק"המתוך:המילה

הנתונותקלישאותשלהמוזרהדרכן,שכן.לרדיקליהבנלישביןבתווך,שיערלא
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בויקהואוי;יחדגםממנהוהנירונותהאידאולוגיהאתמקדןהסופגות,אלמנטריות
השבין

"
בקרבלאבייקציהאסתטיקהביןהנרמזהיחסלביןההמוניםשלבייקציה

להתאחדלבסוףמוכניםהיוהקפיטליסטיתבחברהממעמדםשירדומיכל":משכילים
שחברהההנחהעלנשענוומשיכתםתעמולתם;עצמםמשלהמוניםארגוניולייסד

מוכנהתהיה,חטאבצורתפשעשלההמבנהבעצםלכלולמוכנותהאתהפגינהאשר

פשעיםוביצועבפרהסיהפושעיםקבלתידיעלמשחיתותעצמהלטהרכעת
'פילושמים'ה,היהודיםאתלגרשהחברהעלכפתהאנטישמיתכשחקיקה".ו2"בפומבי
עצמםאתלמרק,סודיתמשחיתותעצמםאחלטהרעליהםהיהכאילוחשוהללו

מדועמסבירהבקושיאמנםזופסיכולוגיה.ומרושעמסתוריבאורחשאהבומסטיגמה
אםספקלהטילאףואפשר,לרוצחיהםלבסוףהפכוהיהודיםשלהללו"מעריצים"ה

המכוניםשאחוזאף,המוותשלהחרושתבתיאתשניהלואלובקרבבולטיםהיוהם

חוסראתמסבירהאכןהיאאך.מתמיהבפועלהרוצחיםבין"משכיליםמעמדות"
באופןיהודיםהכירואשרבדיוקחברהשכבותאותןשלדווקאיאמןהלאהנאמנות

.22"יהודיםמידידיםוהוקסמווהתענגוביותרהאינטימי
.מאליהמובנתאינהלשאלההתשובה?היכןאך,נבלמתאכןארנדטשלחקירתה
,"בריא"אפשר,שופע,מאלף,הרואיממדבהתנגדותהמוצאת,כאמור,קריסטבה
,כןעליתר,התנגדות.להעשירדווקאולאולרוששעלולהפרשנותשכלהתנגדות
מןהנתבעהכבודעלוהמורה,הרמנויטיתלחירותבאשרנוקביםספקותהמעלה

במהבעיקר,ארנדטאתלהביןבניסיון,כןאם,להיעצרעלינוהיכן.ההרמנויטיהמאמץ
ישבמה?טקטוהיעדרטקט,מגעדהיינו(היתרבין)הפרקעלכאןשעומדשנראה

רגליה,הגבולותמסיגשלההילוכהלמול,לגעתכיצד1לגעתאין,לגעתראוי,לגעת
רקאינו,ומעדכנתמתווכתשארנדט,הרחוק?רוקעותואפילודורכותולפתעהטופפות
הפצעיםאםגם,הזמןחלוףועם,מרטיט,לרלוונטינעשהאלא,הדעתאתמרחיב
הוגיםשללשורהשייכתארנדט.מתעמעםשאינודומה,מבעברחשופיםפחות

המאפיינתמסוימתתכונהבשל"במחלוקתשנויים"קרובותלעתיםהמכוניםויוצרים

מןואפילועוסקיםהםשבהםהנושאיםמןאועבודתםמתחוםהחורגת,כתיבתםאת
הנחרציםהמסתייגים."עודפות"עלכאןלדברניתן.בשמםהנקשרים"פולמוסים"ה

אםכי,"גרידא"קריאהלאמהםהדורשת,זועודפותעלמגיביםהדבקיםוהחסידים
,משהומביןההבנהחוסרגםאבל,להביןלאאולהלסרביכוליםהם.התמסרות
'לייבוכיץישעיהומהווההישראליבהקשר.לגמריאחרבמשהושמדוברלמצער

הדיבורבחיתוך,נסבלהבלחיעםבמגעו,המאמלליםבמשפטיוקרובהדוגמה

לתהודההנעור.מאזיןשיהסגיהשהואבקוראהמיליםננעצותשבובאופן,הייחודי
מדובר.היטבהמוסוויתבבושתו,בסיוטיו,בקלקלתו,בכלכלתונתפסכמו,שבקרבו
,סדורהמשנהמייסדיםאושיטהמעניקיםשהםמשוםלאמכוננתשמחשבתםבהוגים

016suFw~lJ4hendת16,אק.2188-87

644נ81ק.2287-86
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,התנהגויות,מצבים,תנועותפניםמשואללאולאבחןלתארמבקשיםשהםמפניאלא
ולהפליגחדשותרגישויותלפתחלקוראומאפשרים,התמודדותדרכי,חשיבהאורחות
,דרכהלאמוריושלרגלםכףשבהםלמקומותלגשת,שאלותעודלפתוח,הלאה

שאלתאתממילאהמעליםבהוגיםמדובר.במפגיעמלטפלנמנעושבהםלניסיונות
"צרכיה"בכביכולהתחשבותו,יושבהואשבהבחברההאינטלקטואלשלמשימתו

אם".מהדברואותו,מהדברשצריכהאחתמקשההחברההייתהכמו,וברגישויותיה

כךכלעמואתלאהובמתיימרשהואמשום,זהפניות-לחוסרמסוגלאינומישהו
28-בגוסגינתרעםבריאיוןארנדטאמרה,"העתכלמחניף'הומזלומשלםשהוא

הםאלהכגוןשאנשיםמאמינהאינני.דברלעשותאפשראיבעצם",1964באוקטובר
.23"פטריוטים
.ההתנגדותעצמתאתשיערהלאוהיא,עמהבעיןעיןראתהלא"החברה"אבל
הקומיהדבר.סגורשזהנקווה":רשמהעוד1966במרץ26-המןליאספרסבמכתב

הזמנותעםהיהודייםהארגוניםמכלמכתביםמוצפתאני,דעתישמשאמרתיהוא
ההוצאה,כןכמו.תקפתישאותםמאלואפילו-הלאהוכןבקונגרסיםלהופיע;לדבר

לביןביניהמלהמהחלפהכיסבורתני.בישראלכדפוסלבסוףהיאאייכמןשלהעברית
אתההופכתהעודפותבסגולתלהרהראפואראוישנהכארבעיםמקץ.24"היהורים
פןאיזהישבוגםכיהמתמסרלקוראהזכירהכמו.ביותרלאינטימישלההצופהמרחק
היא.רדום,מפותחלא,לפעמיםפחדן,סמוי,גמלוני,מריאיזהישבוגם,ממאן

יכולהוא.קצת.לנשום,לצאתלומרמזת,אדוםסדיןבפניופורשתזהואתלומזכירה
לפתעקשוב,שלוהאמביוולנטיותאתקולטהואדרכה,שהרי.בדיוקכךעללהלנטור

שדרכההוגההיא,'לייבוכיץכמו,ארנדט.והמוטרדהמערערלצדו,שיניולחריקת

23Portable Hannah .:

Arendt

"
71"Arendt "Wbat Remains? The Language Remains.11

19(2000,.06

~

Baehr.?,שטעם-ועסי.
התצפיתאתזהבהקשרלהביאראוי,שלוםגרשםשללעמדתוכאןהמובלעלרפרנסמעבר

התהודהאתהחמיצהארנדטלפיה,כברלאזהשהופיעבמאמרפלמןשושנהשלהמעניינת
התובעבחרשבוהאופןאתדהיינו,דרייפוסלמשפטהאוערשלהפתיחהבנאוםשנרשמה
,לושקדםמשפטילטראומטיזם,אתרתוללשוןאחרתלמאההלאההמשפטיהזיכרוןאתלהפעיל

שללדבריומפורשותמתייחסתשאתדטכלבדזושלא,זאתעם,לזכוריש.ממנולחרוגכדי
תודעתיכרגעדריפוסבפרשתשניהםשלהמשותףהמיקוד,שלמעשהאלא,באפילוגהאוונר
בנוגעמנוגדותעמדותשתיביןלהבחיןבידנולסייעעשויוהאישיתהקיבוציתבהיסטוריהמכונן
ועם,אחדמצד,זולאעםמזדההשהאוזנרשעה.האינטלקטואלשלוהפומביהעצמילדימוי
שפיתחכמותהמודעהפריהשלעמדתואתארנדטמקבלת,שנימצדההרצליאניטקסט-המטא
דבריםלנוכחאפואמובנתארנדטשללכאורהההחמצה.דרייפוסמשפטבמהלךלזרברנר

Jew:ראו,(1942)"ולזרהרצל"וב"החבויהמסורת"בהיתרביןשכתבה asי'טאזArendt.וי
"4

Jewזה, as Parah: Jewish Identiel and

.

'

Politics

Hiddenשי7 Tradition4:Pariah
Felman.51514,"Arendt "Herzl and Lazare.1978);אYork-

י0י
Modern Age

,J

~

rusalem" Les Temps Modernes (Paris4de justice: Hannah Arendt05

"65אז"
74-23(2001.

24(1995,Paris(7969-7926:Jaspers Correspondance.)1!ש

~
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אתעמהשעוברומי,העצומההפדגוגיתאיכותהזוהי.בוהאצורלמריהקוראמתוודע
חסרמריואתמפנההואאםגם,כךעלתודהלהלהוקירשלאיכולאינו,התהליך
.כלפיהגםהכולככלותהפניות

ארבדטשלבכתיבתההאסתטיקהמופעי.2
,היסטוריוניםבקרבויכוחואילךיציאתומרגעעורראייכמןמשפטעלח"הדו

ושושנהקריסטבהוליה'גגם,דברשללאמיתו.מדינה-ומדעניפילוסופים,משפטנים

ולא,זהתחומי-רבאותחומימונופולעלערערולא,עמולהתמודדמשבאו,פלמן
עלעצמהארנדטשלעדותהנוכחרבהבמידה,האסתטייםלשדותיהןהטקסטאתנטלו
אמת",לימיםשכתבהבמסהוביןהתקופהבמהלךבמכתביהבין.שדיווחהמה

מבלי,שאירעלמהעובדתית-התיאוריתנאמנותהאתמטעימהארנדט,"ופוליטיקה
נדרשהזונאמנות.ספקולטיביאותאורטיממדכל"הרועשלבנליות"הלביטוילייחס

ושבו,האישאייכמןשהציבהמשפטיהאתגראתלחדדכדי,כןעליתר,ממנה
הלגליתהמערכתיכולהמידהבאיזו:דיורדיקליבאופןלאאך,בכבודעמדוהשופטים
למימושמצפונואתושרתם,שלוהשיפוטיכולתעלשוויתריחידלשפוטהקיימת
הבסיסייםליסודותמדימודעים":כותבתהיא,היוהשופטים?פושעמשטרשלתכנית
שטוףולאשכלרפהשאינו,ממוצע,"נורמל'שארםלהודותמכדי,מקצועםשלביוהר
העדיפוהם.לרעטובביןלהבחיןלחלוטיןכשירבלתילהיותיכול,ציניולאמוח

ואפילוהמוסריהאתגראתהחטיאוובכך,שקרןשהואאקראייםמשקריםלהסיק

נעוצהבדיוקהיכןלחדדבבואה,כןפיעלאף.25"המשפטשלביותרהגדולהמשפטי
ח"בדוובראשונהבראש,עיונהבמוקדהלשוןאתארנדטמעמידה,הפרשניתהבעיה

שהיאלעיוניםועד,הסימולטניהתרגוםלשאלתהנדרשת,ממשמתהילתו,עצמו
שללשונודלותאתתפשוהשופטים.הרוחלחייהפתיחהבדבריימיהבאחריתפורשת

עלארנדטשלמתצפיותיהכמהמקרובנבחןבהמשך.35-36'בע,2הערהלעיל,ארגדטראו25
שייחסוהעובדה.שלהםההבנהניסיוןוכלפיכלפיהםהערכהמלאתארנדט,ככלל.השופטים
שלפריאינה"הסופיהפתרון"אתלממששביכולתוככלשעשהעלכהסברפנטיותלאייכמן
והתייחסו,הנאשםאתלהכיןמאודםככלהשתדלו"הם,אדרבא.מהתמודדותרתיעהאוויתור
...חייוכלמעולםקודםכנראהנתקללאשבכמותהוקורנתכנהובאנושיותבהתחשבותאליו

האנשיםשלושתשל"לבםטוב"להוכחהאוליהיאאותולהביןהצליחולאמעולםשהםהעובדה
האמתכי.מקצועםשלהמוסרייםביסודותקמעאוהמיושנתמעורערת-הבלחילאמונתם,האלה

אתשהניעהואמצפונודווקאאלאשלוהפנטיותשלאכנראההיאשבדברוהשכיכההעצובה
ניסוחים,זאתעם,מופיעיםבהמשך.155'בע,שם,ראו"מתפשרתבלתיגישהלאמץאייכמן
,הבעיהמעצםהתחמקותרקלאהיא...המצפוןשלמשמעי-חדקולעלהסתמכות":יותרחריפים

שלהמרכזיותוהפוליטיותהחוקיות,המוסריותלתופעותהדעתאתלתתמכווןסירובגםאלא
תיארוהחוקשמעצביכפיפשוטיםהיולאשהדבריםברור".157-158'בע,שם,"שלנוהמאה
פוליטיתמבחינהמאודמענייןהיה,מועטהמשפטיתרלבנטיותלכךהיתהאםוגם,שיהיולעצמם
לוקורהבדיוקומה,מפשעהמולדתסלידתועללהתגברממוצעלאדםנדרשזמןכמהלדעת
ממנהבהירהשאיןתשובהאייכמןאדולףשלהמקרהסיפק,הזאתלשאלה.כךלידימגיעכשהוא
.278-279'בע,שםגםראו,102-103'בע,שם."יותרומדויקת
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ביןומסווהמתמרן,מגמתיפערבמונחי,וזעזועמבוכהלסירוגיןלהםשהסבה,אייכמן
ללא,הםחדולשונוהאיש,האישהיאהלשוןכיסבורהארנרטואילו,לשיחוהאיש
לאשאמרמהשכללנאשםלבסוףכשאמרוהשופטיםצדקו,אכן":חריגהללא,עודף
,פניםהעמדתאלאאינהשהריקנותחשבושהםאלא-'ריקיםפטפוטים'אלאהיה

נראה.ריקותלאכללאך,אמנםמחרידות,אחרותמחשבותלהסתירמנסהושהנאשם
מילהחזראייכמןשבההמדהימההעקביותעםכללמתיישבתאינההזאתשההנחה
כשכבר)המצאתופריוקלישאותמליצותאוצראותועל,הלקויזכרונולמרות,במילה
הואשגםעדפעמיםהרבהכךכלעליולחזורנהגהוא,משלומשפטלבנותהצליח

במהלך".26"לוחשוביםשהיולאירועאולתקריתשהתייחסאימתכל(לקלישאההפך
והם,'התעלות'בנתקלוהם,מצפונואללפנותניסושהשופטיםפעםבכל,המשפט
אחתלכלשונההתעלותקלישאתיששלנאשםלדעתכשנוכחובמבוכהובאוהזדעזעו
קשייםיצרואייכמןשלאלוהרגלים...מפעולותיואחתולכלחייומתקופות

,אותולתבועשבאולאלהויותרעצמולאייכמןפחות-המשפטבמהלךמשמעותיים

,לקלישאות":הרוחחייבמילות.ז2"אודותיועלולדווחאותולשפוט,עליולהגן
תפקידישנו,מתוקננים,קונבנציונלייםונוהגביטויבצפנילדבקות,שגורותלמימרות

לבנותשומתעלהתביעהמפני,היינו,המציאותמפניעלינולהגןחברתיבאופןמוכר
בכלכלהמכירהארנדט.28"קיומםלעצםהודותוהעובדותהאירועיםכלשעורכים
גםממנהולהיאטםלמציאותלהיענותואישהאישכלהמביאה,מדיאנושית,האנושית

כלהזולתביעהקשוביםהיינולו".ולחשובלעצורגםכמומוכניבאופןלפעול,יחד

הלשוןביןהחיכוךסוגייתמורכבות."מותשיםמהרהעדהיינו",ממשיכההיא,"הזמן
,אייכמןשלהנבובמדיבורוהחורג,מגווןלשונימנערלהציגלפיכךדורשתלמציאות

ארנדט.ההיגדיםשלוהרגשיהאפיסטמולוגימעמדםעלפעםבכלמחדשולשאול
עמדתתהאאשרתהא,במשפטהדובריםלכלהחמורהחקירתהאתאפואמפנה

תופסתהיא.והעדיםהשופטים,הסנגור,התובע,הנאשם,מאיישיםשהםהסובייקט
ביןאםגם,ברצףהלואמדוברבלשוןהשימוששלהמבטמנקודת.בלשונםאותם

פחותולא,לקטביםארנדטשלהקשב.גמורדיפרנדשורר,למדייקהנבובבין,קטביו
עמדה,דרךלמצואמחייבההוא.ח"הדושללבוהוא,ביניהםשעוברלמהמכך

,שנית;אייכמןשלסיפורואת,כולקודם:בתכליתשוניםסיפוריםלספרכדי,אסתטית
.שלהסיפורהאת,בבדובד,גםולבסוף;ירושליםמשפטשלסיפוריואוסיפורואת
במהלךצורותבריבויהאסתטיקהאתמנכיחהארנדט?מהי"אסתטיתעמדה"אך

האסתטיקהמוצבת,מושגיתברמה.משהולקונייםובדיוניםבמקוטעלרוב,יצירתה
האדםשלהסגוליתהפעילותובתורהיצרןהאדםשלמובחנתפעילותבתורלסירוגין

ראייהמזווית,ספרותיותרובפיעל,מסוימותיצירותנדונות,פרשניתברמה;הפוליטי

.58'בע,2הערהלעיל,אתדטראו26
.63'בע,שם27
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,לעולםבנוגענטייהבתורהאסתטיקהמכוננת,רפלקסיביתוברמה;היסטורית-סוציו
באפשרותנושאיןמובן.הטעםשיפוטאושיפוט,קאנטבעקבות,המכונהנטייה
נגלהקמעאבהםמשנסיירוגם.הללוהאסתטיקהמגילוייאחדכלעלבהרחבהלעמוד

תאוריהללא-המוחשיגילויהאתמוצאתזווכי,חסרהאחתחשובהחוליהכילבסוף
ארגדטשלבמסחהלכןקודםרבותשניםהמושגיתהטרמתהואת,שלפנינוח"בדו-
.כפריההיהומובקובץ"הנסתרתהמסורת"על

ביותרהקונסטרוקטיביתיצירתה,האמקדבמצבהאסתטיתהפעילותשלהצבתה
מצד.ממפהשהיאהחלליםשלסמויהדקונסטרוקציהעורכת,עיןלמראיתארנדטשל
והמכלההצורךהקיוםממעגלהחורגת,היצרניתלפעילותהיצירה%חשייכים,אחד
ועלהעולםעללחשובמכךכתוצאהובאפשרה,בעולםתוצריםבהותירה,עצמו

שאיןשעהמזדככתהיצירהתמצית,שנימצד.אלמוותאף,המשכיותבמונחיהאנושי
ומתגברת,האובייקטיםשלהחומריהעולםמןניתקתמשהיאדהיינו,מתחפצנתהיא

בין,הסעיפיםשתיביןהפסיחה.ותועלתתכלית,חליפיןיחסיעללגמרי
היא,חומריממדמכלהאסתטיקהשחרורלביןהאסתטישלהאובייקטיפיקציה

קדםעל,המסורתיתהפוליטיתהפילוסופיהאתארנדטשופטתשדרכההפריזמה
מקוםאתשובלהעתיקלארנדטשמאפשרתגםהיא.המובלעותהאסתטיותהנחותיה

,הפוליטיהאדםשלהפומבילחללהיצרןהאדםשלהחברתיהחללמןהאסתטיקה
בפילוסופיהשולטיםזרמיםשלהכשל.מובהקתפוליטיתפעילותבהולראות

לאדםהפוליטיהאדםביןבהשווייה,ארנדטלדעת,נעוץואילךאפלטוןמאזהפוליטית
,ייצורתהליךשלמופתכיצירתולעתיםכתוצרהמדינהבתפיסת,כלומר,היצרן

שלחששםאתמשקפתזותפיסה.מראשהנתוניםמודלאוליעדבאמצעיםהמשתמש
.זהבחללהנוהגים,הארעיים,הדינמייםהפעולהחיימפני,הפוליטיהזמןמפניהוגים
מחפצנתלאסתטיזציהמהותםמעצםלדעתההמתנגדים,פוליטייםהחייםאך

ארנדטאצללהבחיןניתןכאןגם.אחרמסדרבאסתטיקהבתורםתלויים,ומנציחה

הפעילותהמידיתברמה.שוניםומןסדרישניביןהמתפצלים,אסתטייםביטוייםבשני
מתמצההיאכמותן:כריקודאובחלילכנגינה,ביצועלאמנויותמשולההפוליטית
הנעניתנוכחותםאתמחייבתהיאוכמותן,תכליתוללאתוצרללא,עצמהבפעולה
,השניםבנקוףויותריותרארנדטאתהמעסיקה,השנייהברמה.האחריםשלוההדדית

אוהגדרעלהיושבתכצופה,הפוליטיבהללאחרתשהיהלדמייןאותהוהמוליכה

המתחדשבסיפורהדירמתחדשתהפוליטיתהפעילות,החלליםשבין'בפסזהנעה

שלנסבלתבלתישרשרתאלאאינוכןשאלמלאלמהמובןשנותןהואהסיפור.תדיר
.פשרחסריאירועיםושלפעולות
בתווךמצויה(כתיבתה,לומררוצה)עצמהארנדט,אייכמןעלח"הדוכתיבתבעת
לביןהקונסטרוקטיביתהפעולהבין,הפוליטיהשיפוטלביןהפוליטיהמשחקשבין
לקמיםשתעניקההמשגהאתח"הדומקדיםזומבחינה.הדקונסטרוקטיביתה=הצפ

זכתהשלא,הספוריםובדפיםקאנטשלהפוליטיתהפילוסופיהעלבהרצאותלשיפוט
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שיפוט"לאיורח"הדומהווהוופורמליתמבחינהגם,לפיכך.הרוחבחיי,להשלים

אתזהבמקרה,עצמושלהחוקאתהמכוץתקדיםחסרלשיפוטדהיינו,"רפלקסיבי
.הרפלקסיבי2השיפוט"חוק"עצם

,קאנטבעקבות,האסתטיאוהרפלקסיביהשיפוטאתלימיםתאפייןארנדט
.משותףמובןליצורהמבקשת,מוכללתכמנטליות,החשיבהאתהמרהיבהכפעילות
להישעןיכולאינוהוא,נודעושטרםחדשיםמצביםעםלהתעמתהשיפוטשעלמאחר

עליו.הנתוןהדברלטבעבנוגעכתקפותאפריוריהנתפסות,קיימותמידהאמותעל
מושאאתרקלאולדמיין,בזיכרון(תופעה,אירוע,מצב,אובייקט)הנראהאתלעבד

בעולמוחלקהנוטלים,דמיונייםאחריםשלהאפשריתהתגובהאתגםאלא,החשיבה
גם,העצמיאתאפואממקםהשיפוט.אתגראותונוכחוהעומדיםהשופט-העצמישל

ברישכן,בפומביהחלטותיוולתקףלנמק,לשכנעשצריךכמי,החברהבתוך,בחדריו
כל,כךמשום.ממנואחרתושומערואה,במרהבהשונהמיקומובשל,אחדכלכילו

,אותוהכובליםומאינטרסיםמגבולותלהשתחרראכןלוומאפשרנוסקשדמיונוכמה

נוסההשופט.ואתנקודהלהטעיםחשוב.באחריםנטמעואינו,עצמוהואנשארהוא
יכולהואשאיןאילוציםיש.הדמיוןפעולתבאמצעותמתמזגואינואמפתיאינוארנדט
.לפקודמבקשהואשאיןמקומותישנם.מהםלהיחלץרוצהשאינואו,מהםלהיחלץ
הפוליטייםבחייםהמספרשלולפיגורהלסיפורארנדטשמעניקההבכורהמעמד

להתמודדכדי,ודרמתיים30פיוטיים,ספרותייםממקורותאינספורלציטוטיםמוליכה
ניתניםשאינם,תקופה,ענייניםמצב,רגישות,טענה,אידאהעםומרוכזייחודיבאורח

,למשל,קונרדאופרוסט,קפקאשלכבמקרה,לעתים.מושגיתלחשיבהלצמצום
היאאפלהבעתותבאישיםוברכסדורסן,בנימין,ברוךשלבדיוקנאותהרחבהוביתר
בנדירורקהיסטורית-סוציולעמדהכאמורהנוטה,פרשנותאלמציטוטחורגת

מקרובלעקוביש,כןעושההיאכאשר,ממשכךמשום.3!נרטולוגיתלפרספקטיבה
אני"דוחסותהן,הספרותיטעמהאתמשקפותשהןבלבדזולאשכן,תצפיותיהאחר

בדיונהדווקא.אייכמןעלח"בדוצפויהבלתיבדרךהמופעלפואטי-ארס"מאמין
אוהפוליטיים,החברתייםבהיבטיםפחותמתמקדתארנדט(1944)בקפקאהמוקדם

כתיבהסגנוןלתארלנסותכדי,אחריםבמקומותאותההמעסיקים,הספקולטיביים

:306'בע,2הערהלעיל,ארנדטראו29

עלורקאךבאמתפעלולרעטובביןלהבחיןמסוגליםהיושעדייןמעטיםאותם"
,להםלצייתכלליםשוםלהםהיולא;בחופשיותזאתעשווהם,שיפוטםפי

להחליטנאלצוהם.נתקלושכהםהספציפייםהמקריםאתלסווגאפשרשלפיהם
."תקדיםלושאיןמהלגביכלליםשוםלהםהיולאכי,לגופומקרהכלעל

,ייטס,ולרי,מנדלשטאם,דיקנסון,שאררנה,רילקה,קיפלינג,'וורדסוורח,גיתה,שייקספיר30
.ארוכהעודוהרשימה,אודן,פוקנר

הדיון;באנטישמיותהעוסקהטוטליטרייםמקורותשלהראשוןבחלקמפותחבפרוסטהדיון31
,זאתלעומת,בקפקאדיונים.באימפריאליזםהעוסקהחיבורשלהשניכחלקמפותחבקונרד
,1944-ברוויולפרטכםשכתבהממסההחל,השניםלאורךארנדטשלכתיבתהאתמלווים

.לעתידעברלביןובמבוא"החבויההמסורת"במסההמשך
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דורשאינוכמו,מודרניסטיים"מנייריזם"מאומנסיינותשלהבדיל,לדידהייחודי
קפקא.קרה,מדויקת,בהירה,פשוטה,טהורהלשון:מפתהאינו,לעצמולבתשומת
תפיסתשבבסיסורומן,החיצוניתהמציאותאתהמחקה,הנטורליסטיהרומןעלמוותר
המחקההפסיכולוגיהרומןמןבמידהבהומתרחק,והחברההעולםאתהמקבלתחיים
,הסוריאליסטיתהכתיבהמןגםלבסוףאותומבחינהארנדט.הפנימיתהמציאותאח

מבליהיבטיםלהמציאאלא,במציאותסותריםהיבטיםלראותמבקששאינומאחר

.אינדיבידואלייםאפיוניםללא,פרטייםשמותללא,מופשטיםגיבוריו.עליהלהישען
מתארשקפקאהביורוקרטיהאדם.מקצועם,עמדתםפיעלשמוגדרמהאלאהםאין

,זאתעם,כאן.בהמשךלאזכרוונשובארנדטידיעלהיסטוריים-סוציובכליםמעובד
המופעלותהסגנוןאפשרויותמניכאחתוהחמורהמופשטהסגנוןאתלהטעיםיש
רב-ערבהואח"הדו,שלווהסמויהגלויהפרוייקטבשל,נושאובשל,שכן.ח"בדו

,לגרוטסקי,לקרנבלסקי,לאירוני,אפואאפשרויותלעודזקוקהארנדט.קולי-רבסגנוני

הקומדיההפכהפעםמדי")הסיפוראתבאמצעותןלארוגכדילהומוריסטי,לערמומי
המקאברישההומור,כנראהאמיתיים,סיפוריםוהעלתה,בהתגלמותהלזוועההזאת
לאמעולםפארסהשלאלמנט"נ32"סוריאליסטיתהמצאהכלעלבקלותעולהשלהם

בריתהובעלתלידידתהלהסתגלאיטליהשלהגדוליםבמאמציהאפילוחסר
אוכבגלויות,גרעיניתיעודאחתובעונהבעתהיאהחבויההמסורת.(33"החזקה

שלוהצגה(קפקא,פלין'צ,לזר,היינה)פוליטי-האסתטיבחינוכהשלביםשל,באגרות
,(ביוגרפיהבעליסופריםמאשריותר)למעשה,פיגורותשל,סובייקטעמדות

עמדהשלששעתהדומהאםגם.אחתכלשלההתבוננותבדרךמזוזוהמובחנות
אינהארנדט,הצדמןכחולםלעמוד,למשל,עודמאפשראינושהעולם,עברהמסוימת
כאפשרותהעמדהאתמשקמת,צורהבשינוימשמרתהיא,אדרבא.אותהפוסלת
,והחולמניהחףהשלומיאל,למשל,שבארנדט"היינה"ה.הווייתה-כתיבתהשלנוספת
למקורותמאוחרבנספחההונגריתהמהפכהשלהחסדלרגעישיתמסרהוא

שמידטאנטוןאודותעללסיפוראוגרינשפןלזינדלשיקשיבגםהוא;הטוטליטרים

.המשפטבמהלךקובנראבאמפי

"שחורהשמש".3

עולהלאמקוםבשום/.כצערכבד,כקטיפהרך/לעלבלסני"
כהוהאתמולים/,לישקראוהמרחק/.חדשיםוןצבשמחהלצסר/ססרי

/ועמוקשגיבנהרידעתי/.מתעתעיםעודאינםהם/,ועמוקיםבהירים

.3'"?עכשואותילהרוסיכולמה/.מכנהאינושאישופרח

.60'בע,2הערהלעיל,אתדטראו32
.187'בע,שם33
,10Young-Bruehl,אק.345 supra note,שהייתהבעתשנכתבארנדטשלעטהמפריקרר

.בריל-יאנגאליזבתשלכספרהמצוטטהשיר.במרבורגסטודנטית
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פעםשמעתי,רבזמןלשהותההזדמנותליהיתהשבו,גירבמחנה"
כנראה,קיבוציתלפעולההצעהזווהיתה,התאבדותעלבלבדאחת

העלהמאיתנוחלקכאשר.הצרפתיםאתלהרגיזכדימחאהשלסוג

הכלליהמזגלפתעהפך,מקרהבכללגוועכדילשםהובלנוכי
להיותהייתשצריךהיתההכלליתהדעה.אלימהחייםגבורתלכדי

הכללייםלאירועיםבנוגעדאגהוחסרנורמלי-אבבאופןחברתי-א
אישימזלכבישכולוהמקרהאתלפרשעדייןיכולתאם

אישיבאופןלחייךקץלשים,ובהתאמה,ואינדיבידואלי
,האינדבידואלייםלחייהםמששבו,אנשיםאותםאך.ואינדיבידואלי

לכללנוספתפעםהשתנו,לכאורהאינדיבידואליותבעיותלנוכח
.35"לייאושהקרובזהשפוילאאופטימיזם

,מבחוץבולהתבונןיכולה,אותודוחה,הזהלפתוסשותפהאינה,אחרממקוםהיא
,ענייננו,"עניין"וללזהמה,בעינינוטפלים,ממבטנוהנשמטיםהפרטיםאתלהטעים

,לעולםלהיפתח,פניהלהישירכוחותגייסה,שמצאהמישלקפדניתלבבתשומת
ואתקלקוליואתמלקה,מטהשלדיןבית,ודםבשראנשים,ודםבשרעולם,עולמנו
הוקרת"ב,הכרחיים,עביםבעבותותזהלכלהמחוברת,להנוגעיםשהםמשום,כשליו
יותרבעבורנומצטערת,שלום36לגרשוםתכתוב,"שהינומהכלכלפיבסיסיתתודה

מתבוננתהיא.להתעוור,לתרץ,ראשלהקליכולהואינה,אחריםעמיםמשבעבור
בגילאנשים,'ניצולים'גדושהיההאולם":ומדווחתהקהלאתסוקרת,סביבה

,לדעתצריךשהיהמהכלפהבעלשידעו,כמוני,מאירופהמהגרים,וזקניםהעמידה
למשפטזקוקיםהיושלאובוודאי,אחראוכזהלקחללמודרוחבמצבהיולאואשר
,עדים-צופים,"ניצולים",כמותהמהגרים.37"עצמםמשללמסקנותלהגיעכדיהזה

אתבהדרגהמכוננת,ממנוופורשתבקהלםחלקנוטלת,בהםהצופה,היאכותבת
שורותיווביןח"לדומחוץמותירה,במישרין38תמידלא,שלההסובייקטעמדת
הנוצרים,המורכביםהזהותתהליכיביסודהעומדים,שדחתהאילמות,שנדחקושיירים

ריבוי,בלבולשאינוריבוי;לצופיםוהשחקניתלשחקניםהצופה,לצופיםהצופהבין
הנורותמכחולמשיחות,חמקמקכלאייםכמעשהבטקסטוהמופעלבחלקוהמתואר

לדבר,ההתנגדותלשאלת,לנאצים,היהודיתלמשטרההיודנראטמן,הכיווניםלכל

23supra,אק.3559 note,(1978)Arendt.
1אק.36246

~
6נ

.16'בע,2לעילהערה,ראוארנדט37
ואתיודאיקהגאולתבנושאמעורבותהאתלהזכירבלי,בסוגרייםמוסרתכשהיא,למשל,כך38

מוויאוייםלהקיםהדחף,אגבדרך)":המלחמהלאחרבשניםכךלשםאירופהברחבימסעותיה
עלמוסדותכמהביןמרמאבקניטשהמלחמהבמשך.לנאציםמאודאופתניהיהאויביהםלזכר

תרבותאוצרותניצלוהזההמוזרלשיגעוןתודות.יהודים-אנטיומוזיאוניםספריותלהקיםהכבוד
.46'בע,שם,"(אירופהיהודי12לורביםגדולים
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בגבולותעודמתערעריםההזדהותתהליכי.המלחמהשלאחרלגרמניה,התביעה
עםהתלכדותוחומרקל,עצמיתהכרהשלאפשרותכלמרחיקיםהם:הסובייקט

ההכרתיהסירוב.מסורת,קהילה,אדםבניקבוצתעםאואהובעםסימביוזה,אחרים
,מוחשי,מאודרגשיגםהוא,ארנדטאצלתמידוכמו.מוחלטולאמפתיהלהזדהות

כלפיהן,איכמןשלהמגוחכותהרגשיותהסחיטותכלפיהן,וסוחףכורחהבעלגופני
נענים,0מהשוניםכה,כולם.הניצוליםכלפיהן,התובעשלהפאתטייםהתמרונים
ציוויכלפיבלשוןדחייה,ריחושלטעםשלבדחייה,אףבחרון,רגלברקיעת,בסירוב

,המוצהרותעמדותיהביןהמלכדבאורח,הנואש,הדביקהקונסנזוס,הסולידריות
עלנוקבתלשאילההמצטרפות,האסתטיותובחירותיההמתודולוגיותהכרעותיה

יסודותעלזהותלכונןראויאוניתןמידהבאיוו:יותרמסויםבניסוחאו,זהות
ח"בדו,מופתיתכךובתוך,לעצמהכולקודםמפנהשהיא,פרטיתשאלה?טראומטיים

,המהירהההפנמהלנוכח,האירועיםעםהדלהההתמודדותלמול,ומופתיפרטי
סכמתבתוךבשואהשהתרחשמהשל,לדעתה,והכוזבתהפתולוגית,הסימפטומטית

העםלא,היהודיםשלסבלםלא,למשפטעומדים"אייכמןשלמעשיו.נצחיתנרדפות

נבנההזההתביעהתיק...והגזענותהאנטישמיותלאאפילו,האנושיהמיןאוהגרמני
.39"אייכמןשלמעשיועללא,היהודיםשלסבלםעל

תרבותיים-לאומייםבהקשריםגםולמעשה,ישראלבמדינתציין-אייכמןמשפט
זאתובכל,קוטבייםופילוסופייםפוליטייםביטוייםבעלעידןשלראשיתו,אחרים
עליהשהיה,למותהייתהשאמורה,זופיגורה.הניצול:אחתשלטתבפיגורהכבולים
שתקפם,יחידייםוסבלאשמהשליתרמטעןעמהנשאה,הכוללמרותששרדה,למות
כמקורכעתנתפסההניצולשלשתיקתו.הפרכה-ברואינותקשורת-בראינו

מחדשהפיכתואו,אנושיותוכשלילת-ייצוגיבשיחשתיקתוהפרת;שלולהומניוציה
פיגורתשלהפוליטילניכוסבניגוד,ננסיאוליוטאר,לווינם,אדורנו,למשל,כך.לקרבן
במסעה.נשק40כליאושילומיםבעבורלסוחרעוברלמטבעאותההמצמצמת,הניצול

הווייתאתמקרובמכירההיא.אחרתבתחנהשעהאותהארנדטנמצאתהאישי
את,בשמםלדברלא,ולדובבםלהםלהקשיבהאחריםשלהצורךאת,הניצולים

.13-14'בע,שם39
במישריןארנדטאתמעסיקההניצולאוהקרבןשלהפיוטיאוההיסטוריוגרפיהייצוגשאלת40

,כעיקרון.בנימיןעלכמסהאוהטוטליטרייםלמקורותכבמבוא,שוניםכמקומותובעקיפין
מכךהמשתמעהיתרוןואתלסמלקהריגושימןהחיוניהרגיסטרשעויאתכאןגםמחייבתארנדט

שלבמסונוקריאה.מימטיבאופןלעברלהשתעבד,למעשה,לוושאליכולשאינו,הצופהשל
שלהאסתטיקהשתופסתהמרכההמקוםביןמקיפההשוואהאמנםמזמינהארנדטעלליוטאר
שלבאסתטיקהארנדטשלדבקותהלביןלעילהמאוזכריםהפילוסופיםמןחלקאצלהנשגב
הניתנותעםוהמוסריתהאסתטית,האפיסטמולוגיתלהתמודדותכנוגעמכךהנובעכלעל,היפה

Lyotard(868ע,1983);:ראו.הייצוגעלוהאיסור/הייצוגחובת/לייצוג- Le DQr
~
rend

I

2.ע.
Nancy.].(5אפע,1996):נpensie: Colloque Hannah ArendtאArendt Politique.א

direation deמMimoire des Camps SOUS24Art er'1""La Reprsentation Interdite
(2001,Nanqy (Paris-)18-lean
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תפגעלבל,לאליהםבנוגעהסביבהשחווההטעונים(טרנספרנס)ההעברהתהליכי
הזיכרוןשלוההפכפךהדינמיהמשקלעללשאולאףאולפקפקהעזלבל,בכבודם

שרק,עצוםסיכון,ליטולנכפיתאולי,עצמהעלנוטלתארנדט.בסיפוריהםוהפנטזיה
יותרהיאקרובה,גילהחרףשכן,להעריכווילדיהםוהבנותהבניםיהיועשוייםלימים

"הולדת"האתהופכת,מחדשעצמהאתהיולדת,ילדיםחסרתאישה,הילדיםלרגישות
אתסמליבאופןומעתיקה,4!בהגותהמכרעתופוליטיתאקזיסטנציאליתלקטגוריה
השליליותאת,כאןאירעמהיותרטוביבינושהםאפשר.הדוריתשייכותה

הקונסנזוסקהילתשלהמודחקותאלוואתהפגינהשארנדטוהאמביוולנטיות

והשפלהאוניםחוסר,ופחדחשדנות,שנאה:כנגדה,עליהכולןמושלכות,שנחשפו
אופןבשוםלהאזיןיכוליםאינם,נכלמים,הנצושרקאבלעיבודבתנאיבהשהוטחו
אתכהשהסעיראקסטטיניגוןאותו,לאוזניהםהצורמתלתפילתה,האחר,שלהלניגון
שלשיחי-הקדם,האסתטיהממדעל,המוסיקהעלהגיבוהכול.רתי'מקמרי,ידידתה

משהבינה,1964ביוני9-בבהולמכתברתי'מקשיגרה,"לומרליהניחי,חנה".ח"הדו
יימס'ג]ים'ג.והנדלמוצארטבהכנסתאנימתחרטתמה",מקללתונמצאהלברךשבאה
אך.כןגםאותיהזהירהשליהפנימיתהאזעקהומערכת,אותיהזהיר[בעלה,ווסט
,כמותםלהיותלא,משהולדכאהסירוביסודעל.בפניםזאתהשארתיזהבגללבדיוק

הואונכון.כנגדםבכךלהשתמשיוכלהאויבאםהאמתאתיאמרולאשלעולם
המוסיקלייםהקטעיםלשניהקרוב,מרניןרושםעליהותירהשלךאייכמןשקריאת

אמרתיאבל,הזהבקטעמדיילדיתנשמעתיכיאמרים'ג.בגאולההעוסקים,הללו

ישתמששמישהומעודנוחשבנואניולאהואלאאך.'זאתאסתירלא,בסדר':לעצמי
מה;ליאכפתלאזהאפילו.היהודיםשלהעםרצחעלצוהלתשאנילהראותכדיבכך

יותרלהפגיןעליהיהלכן.חשדבךלעוררכדיבכךהשתמשושהםזהלישאכפת
."יכולהאתאם,ליסלחי,אנא.זהירות
,שלהח"הדועלח"דולכתוביש.חיונייםפרטיםעטורסיפורה.אחרממקוםהיא

אליזבתמאתהענוגההביוגרפיהמן,ומשםמפהללקט,אירעמהלברררוציםאם
,חייהבניסיוןהפרד-לבלתיהנעוציםביצירתהממרכיבים,ממכתביה,בריל-יאנג

ארנדט.אותהמשלימיםאומשקפים,ממנהמשהוהנוטלים,ששרטטהמדיוקנאות
.הלאהללכת,לוותרהמסרב,המכווץ,האוסף,המלנכולילאקלימה,לירושליםבאה

למעשהמופיע,אוגוסטינוסועלהחדשההבריתעל,כית"תנמסורתעלבעיקרהנשען,זהרעיון41
המצבביניהם,מחיבוריהברביםומעובדושב,אוגוסטינוסעלארנדטשלהמוקדמתבתזהכבר

חורגתאך,לעולםנולדיםשאנוהביולוגיתבעובדהאמנםנעוצהההולדת.הרוחוחייהאנושי
להתחיליכוליםאנו,כמתחילים,כהדשיאכעולםמופיעיםשאנומאחר,אחרותבמיותם.ממנה
הבלחיאלההכרחמןכךבתוךולחרוגמתחדשותהולדותלעצמנולהועיד:לפעול,ליזום,מהדש
נפשיתבנטייהלא,ארנדטשלתפיסתהלפי,אפואממוקמתהאנושיתהחירות.הנסאל,צפוי

מכיווןזהברעיוןלטפלנשוב.ההתחלהבעקרון,הלידהשלהאונטולוגיתבעובדהאםכי,פנימית
דיוןמחייביםארנדטשלבחשיבתהבאחדוהילדותהאמהותשלמשקלןכיאף,בהמשךנוסף
.עצמובפנירחב
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שלבאותנטיותלרגעמפקפקתאינההיא.העזההתכלתאוראתעטפהשחורהשמש
מרטין,אהובאבדן;שמונהבגילוסבאאבאאבדן.מעצמתםנבהלת.שלפניההמחזות
הבהולההיציאה;במרבורגלימודיהמשנותהמוקדמתשירתה;בבחרותה,היידגר

סוגעללוויתורטוייהפך,בפילוסופיהעיסוקעלהזמניהוויתור;1933-במגרמניה
הריכוזבמחנההכליאה;עולמית,אחרתבדרךויומר,מלנכולי,התפלספותשלמסוים
עלתלמדהיא,לאושוויץיישלחושאסיריו,'ח2"בדוהמוזכר,1940במאיבצרפתגיר
ייסודהטרם)דייןבטוחותחשולאהיתר,לנוסהצליחונשיםמעט.שנתייםמקץכך
,השנילבעלהנישואין.(בטוחהפומביתתחבורההיעדר,הצרפתיתהמחתרתשל

ללא,זהותאבדןללא,הדדיתיציבות.ליסבוןדרךיורק-לניובריחה,בליכרהיינריך
דרכיםתאונת,ח"הדולכתיבתמאודובסמוך;אמריקאיתאזרחות;חרדהללא,חנק
הןהעיניים.מגולחשיער,שבורותצלעותתשע,נכותחודשיים:פארקהסנטרלליד

ללאכיאםכפולרואה,נפגעהעיןשלהפנימיבחלקהשריריםאחד,להלמטרד
.ראוייםויותריותרבהדרגהשהפכו,הללוהחייםכל.ובכתיבהבקריאההפרעה

ליצירתהמבעדהדהדה",בריליאנגכותבת,"החייםשלזושלווהוהערכהקבלה"
רוחבמצבהייתיכהעד".43"בירושליםאיכמןאתעמוקותיידעההיא.שניםמשך

זה.בכללבחייםלהיותשמהםפשוט":1962באפריל4-ברתי'למקסיפרה,"מרומם

ראיתי,רגליאתבחנתי.שאירעלמהמודעתונעשיתיבמכוניתכשהתעוררתיהחל

עשור,רבהבזהירותזכרוניאתבחנתיאזי;עיףבשתילראותויכולהמשותקתשאינני
הנקודה.בסדרהכל.טלפוןמספריאוי,ואנגליתוגרמניתיווניתשירה,עשוראחר
.לאאולחיותרוצהאניאםלהחליטעלישמוטלהרגשהליהיתהחולףשלרגעהיתה

ושמוטבלמדייפיםשהחייםגםחשבתי,נוראהואשהמוותחשבתישלאולמרות
."בהםשאאחוז
בריאה,בחייםמטראומהיציאה?בשבילה"ניצול"המילהשלמשקלההיהמה
מאופקשהשחרוראפשר.המוותאלהממוטטתהקרבהשכחתלכללעד,ושלמה
,למלנכוליייחסשפרוידהמטפיזיתהבהירותמן,מגאווהשחרורגםבוהיההזההקיום

ההיגיוןמשוללתהראוותנותמן,ההוויהמשמעותחוסרעלאחרונהעדותשנותןכמי
הנעורהדמיוןלפיתוייכניעתו,בעליונותוהעמוקהאמונתו,אונותו-איןערטול,שלו
זעקתו,הסבילהתובענותו,דיכאונואגרסיביות,בעטיווהמתקלקלהשכולידיעל

אינה,מסרבתהיא.גמורהלהזדהות,האובססיבית,המונוטונית,עצמה-על-החוזרת
ומלואועולםהמלנכולירואהממנו,המופנם,הפצועהמקוםמןיותרלכתוברוצה
,האחריםלביןבינוההבחנהאתמוחק,רותולמצביכאספקלריה,כאוהבאוכאויב

.139,165'בע,2הערהלעיל,ארנדטראו42
,10Young-Bruehl,אק.43335 supra note.עודשלחהשארנדטממכתבמצטטתבריל-יאנג

לכותרתהשראהנטלהממנו,הקרובוידידהלשעבר-מורה,יאספרסלקרל1955באוגוסט6-ב
אתלאהובבאמת,האחרונותכשניםרקלמעשה,מאוחרכההחילותי":ארנדטעלשלהספרה
.""מונדאמור'פוליטיותתיאוריותעללספרילקרואברצוני,תודההוקרתמתוך...העולם
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משנאתולהיפטרמנסההיא.הנאותיםוההזנההנזקמקורותאתלזהותמתקשה
,במתיובגידה,ומעבירחווהשהואהבגידהמתחושת,מטירופו,האפלה,הסמויה
הריקהחללאתלנצחרוצה,להיקרשכהדיבורה,הדיבורמהאלמת,הישרדותואשמת
הסובייקטעמדתעלמוותרתגם,מוותרתהיא.פומבייםובמעשיםבמיליםולמלאו

רחלעל,עטהמפרימוקדמיםטקסטיםשמעידיםכמותלההמוכריםקסמיה,הזו
פגיעותאתקולטתשהיאברי.לגמריחשופהעודנהשם,"הפליטיםאנו"אופרנהאגן
ובמקומותבישראלשנהעשרה-חמשששתקואלו,לקלוטשלאיכולהאינה,הניצולים
אסירהלהיות,מחדשלהיכלאממאנתהיא.בשוליים,במשורהדיברואו,אחרים
חוזרתאינה,אופורית,נחושה,שלההחופשאתלאבד,חשדנותםאתלהפנים,שלהם
רווייתהאמביוולנטיותעללהצביע,ועליהםאליהםלדברכדי,עליוחוזרתאינה,לעבר
שמשמריםמישללחידלוןמשיכתםעל,בהלהודותיכוליםאומוכניםהםשאיןהארס
,אחתבכפיפהבתוכםהדרההשנאהמןומבועתים,יאבדולבלביניםאהוביהםאת

,השלילהגילוייאתמקרובמכירההיא.עליהלהתגברכדילעשותעלוליםשהםוממם
המופנהההרסניהפוטנציאלאתפוסלת,יותרמסוגלתאינה,ופסלהשסיתהאפשרויות

,אכן,אפואמנסה.ההוצהרוהמובילו,משיםכמבלי,הנוילהמהלךואת,העצמיכלפי
יותרמסוכנתשערוריהלהטרים,להעיד,השערוריהאתלרכך,בהשהטיחוכמו

עמדותשבין,לכאורהסביריםהבלחי,המסיסים,הרכיםבגבולותהנעוצהזו,לטעמה
,סבלנותוהסרתדיההזקההיא.רודפים,קרבנות:שמורותוכהמוגנותכהסובייקט

חייבת.לעתים"נכתבים"שאנוכדרך,לכתובשבוערכדרךח"הדואתלגמורלהבוער
,שריפויהלראותמסוגלתאינההיא.רפואתהשבכךהצהירה,במשפטלהיותהייתה

לאוכי,גדולכאבלהסב,לפצועעלול,מפקפקתהיאאיןהאתיברסליתשבתקפותו
שכחנית,אבסורדיבאופןשכחניתהיא.שיחפצועדבמלנכוליםלהאיץבעצםניתן

המאפשריםהמלנכוליהכלאשלהפרדוקסלייםלתנאיו,שרתהשבולפצעבנוגע
מודרניסטיתכבמחווה,הרושםח"בדו,מרחקליטולהחייבת,רחוקהקרובה,לנשום

במשברמתחשבתאינההיא,הדמיונימורה,סוקרטסכמו.ושכההזיכרון,טיפוסית
עודבהטילהדווקאיתרהרצינותהיאמפגינהשלדידהפיעלאף,קהילתהנתונהשבו

בהתנגדות,בסירובומשנתקלה,מראשהידועיםהלקחיםרצףזעזוע,שיתוק,בלבול
הקושרנומודעהלאהסיפוקאתמזההשמאאו,משתאההיא,ולתרופותיהלאבחוניה

.מכאיביםהתנהגותדפוסיעלולחזרהלסימפטומים
שזהלא,ים'געםמסכימהאני.מוצארטענייןעלאחתמילהרק"

אך.מדיגבוההאפקטיםשלאפילושההשוואהמשוםבעיקר,משנה
מהשהכינההיחידההקוראתשהייתמשוםהמשפטאתאהבתיתמיד

מוזרבמצבזהספרשכתבתי,היינו,מעולםבוהודיתילאכןשאלמלא

סביבהשוכנתוהעוינותהשנאהשלהעצומההמידההיאמכליותראותיומהמםשמפתיעמה"44
.(1963סחו,רתי'מקלמרימכתב)."שתתפרץכדילסיכוירקומחכה

148



הלשוןמצבעלח"דו-המלנכוליהלעונגמעבר:ארנדטחנה

-קלת,שנהעשריםלאחר,חשהאניזאתשעשיתיושמאז.אופוריהשל
לישאיןהוכחהזוהאין:לאישתגידיאל.כולוהענייןעללב

.45"?'נשמה'
לשמררלא,דברלהכיללא,סבלהעללהקל,נשמה-אין-בעלתלהיותנאבקתארנדט

.עבורהיותרטובים,יותרטוביםלחייםלהשתחרר,הכוללהתיר,הכוללהוציא,בבטן
שפקטיביתותהומיותרדיקליותעלמוותרת,קיומהשל"בנליזציה"עלנאבקתהיא

,מחללת,מחלנת,טרנסצנדנטיותאומטפיזיותאשליותללא,יחדגםואינטלקטואלית
.לחיותכדימשטיחה
רגישותביןאורגתשהיאמפליאמשעטנזנובעארנדטאתלסווגהקושי

,הפשרותחסרתהדקונסטרוקטיביתהאנרגיה.מודרניסטית-לפוסטמודרניסטית
ומערערת,ח"הדולאורךשונותסובייקטעמדותביןעברהלדברשותפויותהמסמנת

האתיתהבכורהשלדחייהעםאחתובעונהבעתדרה,רדיקלילדיפרנדהציפייהאת
אולווינם,ליוטאראצלאמנםהשוניםבמופעיההנשגבשלהקטגוריהשמקבלת

היאאין.לטובבנוגעוהןלרעבנוגעהן,אימננטי,אתאיסטיארנדטשלעולמה.דרידה
עקבאינסופיתלאחרותוהיענותמוחלטתהקרבהשלאידאהכללקבליכולה

בעוינותלדידההנעוצהאידאה,מגורוהסרוהוראהשםחסרמבניטראומטיזם
,אפשריהבלחימן,המוחלטמןמוקסמתאינההיא.הפומבף4התחוםכלפימלנכולית
על-האהוב,הידיד,והיחידיהאחד,האחרלציווי,ובהרחבה,האללציוויממאנת

,חוצותבראשלהתווכחמתעקשת,ממשיגה,מסמנת,מדברתהיא.ושתיקהסודיות
,כנועלהסדראתלהשיב,להחלים,אימתילסיימוכרי,בחוץהקבלתהליךאתלקיים
אינהארנדטשלמלנכולית-האנטיכתיבתה.מעשבחוסרללפותאולקונןבמקום

הפילוסופיבכיווןאו,שעהאותהוהולךהמתהווהישראליבאקליםרקאפואמתנגשת
מקנוןלגמריאותהמבודדתהיא.בצרפתבעיקר,60-השנותמשלהישיתפתחהחשוב
,וכמהכמהאחתעל,היהודיתהמסורתמןלנוהמוכרההרואיותהנשיותהדמויות
.לכישלונןביותרהצורבתכעדותחיושאחרותגורלובחיוניותבגאוןנושאתמשהיא

.1964ביוני23,רתי'מקלמרימכתב45
הפילוסופיהחולי.פיידוןמאזהפילוסופיהאתמאפיינתהמלנכוליתהעמדהכיטוענתארנדט46

אם,עולמהווההגוף.הארעייםבחייםוחשדהגוףלעינוגיבוזהמנביעה,למוותבמשיכהנעוץ
עולמותשנישקימיםמאמיניםואם,לחושיםשמעברמהות,חומריתלאאמתאחרמחפשים
כשלוםהדורשתהפוכהעמדהמציעקאנט."אמיתי"הבעולםהזההעולםמשמעותאתומתנים
המוזרבטבעומכירהואף,לאינטלקטהגוףביןהגומליןביחסיההכרהאפשרותאתמתנה,החיים
בפחדאולוהקודםצורךשלבזיכרוןלאלתרכרוךשאינו,טהורעונגבהיעדר,הגופניהעונגשל

,בחיבורוהמלנכוליתהחשיבהבעללאדםקאנטשמעמידהדיוקןמןהמצטטת,ארנדט.מאבדן

שמעידכמות,ואפשר,עצמידיוקןבולראותמהססתאינה,"והנשגבהיפהרגשעלתצפיות"
דיוקנהשאת,קאנטשלהפוליטיתהפילוסופיהעללהרצאותהמתווספתהפרשניתבמסהביינר
Beiner.)1,Kant:ראו.שלה 's i'olitiaal Phaosophy (ChicagoאסArendt Lectures.א

)interpretive essay by Ronald Beiner8תWith((1982,.06.
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שגםאף,למודרניזםשחכותהעלהמעידיםהמוטיביםאחדהיאארנדטשל"הולדת"ה

משחזרתשהיאפוליטית-החברתיתההוויהבלב.שנראהכפי,מסויםלזרםכאן
,אדםחייובזילותהניסיוןבזילותהתר-לבלתיהכרוכההלשוןזילותבלב,ומפעילה

,המקובלתהאמתאתהמפריכהאמת,אפשרית,יותרצרופהלאמתחותרתהיא
,לשוניתאמת.האחרונהזושלוהמחליאהמחלישהאידאולוגיתפקודהעלוהמצביעה

ובעלתתקשורתית,פומביתפרוזהלשון,ומבנימיןמהיידגרלהבדילאך,אמתלשון
.עולמהבתפיסתרדיקלימעמד,בלבדולה,להמקנהארנדט.מובן

אםשפתועללשוןעלח"דו.4
סיפורבלאאיש.1.4

הדיןפסקלפרסוםבאוגוסטהדיוניםסיוםשביןבתקופה'ספר'כתבאייכמן"
להוציאשתזכהכמי,ארנדטשלהמושחזתלאירוניהמוצמדתזהבמשפט.'7"בדצמבר

,עצמהשלההפרויקטאפשרות-איעלרמיזה,לאורשלוהביוגרפיהאתלפניוהרבה
בעצםהנעוצה,החמורבמובןלתקשורתרדיקליתאפשרות-איעל,ובהרחבה
עמהלהתמודדהשכיללאהמשפטשביתאפשרות-אי,לדיןכאןהעומדהסובייקט

,משפטיתחובהמהווהעמהשהתמודדותאפשרות-אי;לדידה,דיומספקבאופן
הדיוקןדרךעלשלא,לעסוקארנדטעלבחייהלראשונה.ומוסריתאסתטית,פוליטית

והסרדיבורחסראדםשלבסיפורו,קולקטיבשלפנומנולוגי-סוציולוגי-ההיסטורי
המורכבתשלמהמקהילהנחתלשבועעתידועודאזעדהתענגשכה,קטה.סיפור

לבנימין,ללסינגועדפרנהאגןמרחלהחל,משמעתרתי,סיפרשלמסובייקטים

למשימהכעתנרתם,עמםשרקמההטרנספרנציאלייםהיחסיםכלעל,וליאספרס

האפשרותתנאיאתשחסר,פועלואינושמתנהג,"מי"שנעדרמישהועללכתוב

,ארנדטשלוהמוסריתהאסתטיתחובתה.ולשוןזיכרון,דהיינו,לביוגרפיהההכרחיים

.מבפניםאותולחוררכמו,ח"לדולפלושהוולתהוםלתת,זהבענייןמהססתאינההיא
,כןאם,תנאיםשני.מגעתאינהשלקצהאףעל,באפלהרחוקכךכלצעדהלאמעודה

בהםלעסוקחוזרתוארנדט,כאןמופיעיםאינםלביוגרפיהומספיקיםהכרחיים
היאשבהםמקומותבהרחבהנצטט,תחילה.הכתיבהבמהלךכפייתיתבעקשות
כתיבת,עליוהאהובבעיסוקשקועהיההוא":אייכמןשלהזיכרוןלחורימתייחסת

...קרהשבעצםלמהבאשרוכרונועללסמוךאפשרשאיהתברר";48"זכרונותיו
אתשינהלאמעולםהוא";49"שלובקריירההמפנהנקודותאתטובדיזוכראייכמן

הסיפורכאילונראה.אותולשנותיכולהיהלאשפשוטוכנראה,שלומדגסקרסיפור
היגיוןבפניחסיןהזההמוקלטושהזיכרון,בזכרונואחרהקלטהבסרטמסתובבהזה

.232'בע,2הערהלעיל,ארנדטראו47
.36'בע,שם48
.62'בע,שם49
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עלבקלילותשדילג,אייכמןשלזכרונו";50"שהואסוגמכלוהבחנהומידעוהנמקה

הוא.עקבילאכךסתםהיהלאגםאבל,כרונולוגיסדרפיעלפעללאאכן...שניםפני
זכרהוא";51"האנושיהפןעלביותרהגרועמהסוגבסיפוריםמלא,מחסןכמוהיה

,שיחקו[הסלובאקיתהבובותבממשלתהפניםשר,ומאךהוא]הםכיצד.היטבהכל
.היידריךבהייההתנקשותעלהחדשותשהגיעולפניממשמשקאותהוגשווכיצד
פקדענייןלאותוחזר,מכןלאחרהקלטהסרטיוחמישה-וחמישיםחודשיםארבעה

שאותובהוסיפו,זהותכמעטבמיליםסיפוראותוסיפרואייכמן,הישראליהחוקר,לס
עםאותועימתושהפעםאלא."נרצחעליוממונה"שהמפני,"נשכחבלתי"היהיום

שלהנוכחיתהגירושפעולת"בלדוןכדילברטיסלבהנשלחהואכיבושנאמרמסמך

הם,מברליןפקודההייתהזאת,ברור,ברור":מידבטעותוהודההוא."סלובקיהיהודי
.בדוחק?רבהבעקביותפעמייםשיקרהאם."בכדורתלשהקכדילשםאותישלחולא

,הכדורתמשהקהיהבזיכרונושנחרתמה;שגרתילעיסוקהפכויהודיםוגירושפינוי
לזיכרוןהואטיפוסיואך.בהיידריךההתנקשותעלוהידיעה,שראצלאורחהיותו
שבו,נשכחהבלחיהיוםחלשבההשנהאתלזכוראופןבשוםהצליחלאשהואמסוגו
:בואנזהההתכנסותעלהדיווח,ולבסוף;52"כים'צפטריוטיםבידי"התליין"נורה

אכלווכולםמשקאותהוגשוולאחריה,וחצישעהאומשעהיותרלאארכההפגישה"
הקשריםאתלהדקשנועדה,'ונעימהמצומצמתחברתיתהתכנסות'-צהרייםארוחת

לאלכןקודםשמעולם,אייכמןבשבילמאודחשובאירועזההיה.הדרושיםהאישיים
לכן.הוועידהכמזכירתיפקדהוא...כךכלרבים'בכיריםאישים'בחברתהסתופף
עליוהממונהמילרבחברתהאחלידלשבת,עובושהמכובדיםאחרי,לוהרשו

לאהם.'ושותהמעשןהיידריךאתשראיתיהראשונההפעםהיתהוזו'.והיידריך

היוהם,'עבודהשלארוכותשעותאחריקלהממנוחהנהנואלא,העבודהעלדיברו'
סגנונייםמרכיביםכמה.53"מרומםרוחבמצב,היידריךוכמיוחד,וגםמאודמרוצים
.מספקעצמושאייכמןהסבריםאותיאוריםמצטטתארנדט:עינינולנגדבולטים

.87'בע,שם50
.90'בע,שם51
.91'בע,שם52
באופןארנדטשלהעקרונילדיונהלהתחחסנוכללאהנוכחיהדיוןבהקשר.122-123'בע,שם53

הטובים,המעשיםכלייעלמושבתוכם","נשיהתהומות"לכונןהטוטליטריהמשטרביקששבו
,"ייכתבולאנכתבלאשמעולם,שלנובהיסטוריהמפוארדףזהו".242'בע,שם,"והרעים

.46,192'בע,שםגםראו.114'בע,שם,הימלרשלהמפורסםהמשפטאתארנדטמביאה
הרסהייתהכמו,המאורגנתהשכחהלמיסודבהרהבהמתייחסתהיאהטוטליטרהטבמקורות

הואאם;מעולםקייםהיהלאשקרבנופניםמעמידואינוגופהמאחורמותירהרוצח":טבעי
האנשיםשלהנפשועגמתהזיכרוןשלולא,שלוזהותושלאלההןהללו,כלשהןעקבותמוחה

,Arendt."עצמההקיוםעובדתאחהורסאינואך,חייםהורסהוא;קרבנואתשאהבו apra

אינואנושידברשום.קיימיםאינםהנשייהתהומות":ח"הדוובלשון.010ח18,אק.442
יישארתמיד.אפשריתתהיהשנשייהמכדירביםאגשיםבעולםישופשוט.כךכדיעדמושלם
.243'בע,2הערהלעיל,ארנדט,"הסיפוראתלספראחדאדםבחיים
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רשמיםליצירתהמשמש,שלהברטוריקהביותרחשובמרכיבהןהכפולותהמרכאות

צורתאחרבמעקבובראשונהבראשמדוברלאייכמןבאשר.ח"הדולאורךשונים
רקלאמאבדתמציאותכלשבוהאופןאחר,דהיינו,ובמוחשבפשטשלוהדיבור

אינההיא.קיומהעצםאתאלא,הסמלהשלפעולהמכלכמשתמע,מקיומה"משהו"
נשוב.בלשוןזוהכחשהשלתוצרהואקיומהכלפרדוקסלישבאופןאףעל,קיימת
ראיותאחרמתחקה,נוספיםמסמכיםעלהמתבססת,ארנדט,שנית.להלןבכךלעסוק

חוזרתכשהיאגם,ופרספקטיבה-אנקדוטלילעתים-מידעמוסיפה,שכח54שאייכמן
המשגהבאמצעות,לרפלקסיביהתיאורימןתדירעוברתארנדט,שלישית.מילותיועל

עלאוהמושמטעל,המודחקעללהצביע,שונהבאופןדבריםלהאירלההמאפשרת
הכפילותליצירתחיוניזהמעבר.הגיבורשלהתודעהבמצבכללנמצאשאינומה

לביןהריגושביןהיחסאתלהדהדושב,ח"הדואתהמאפיינתתרפויטית-המאבחנת
ממושךזמןלדוריכולהאינההיא.לכןקודםבושפגשנו,הריגושעיבוד,בריגושהעיון

שלהפרוזהביןהמכריעותההבחנותאחתגםזוהי.לשפוטמוכרחההיא."טעם"במדי
.מליןשללזוארנדט

החיים")אירוניבאופןלרוב,אייכמןשלבסיפרראפואפעילבאופןמתערבתארנדט
עלתסכול";55"פליטשלעצוביםחייםניהל"בארגנטינה,"תסכוליםמלאיהיושלו

את,שלוהסיפוראתשוברתהיא.56("לודומהשאיןמזלחוסרשלסיפור-תסכולגבי
היא,כןעליתר.נתוניםובתוספתורטורייםתחבירייםבכלים,שלוהסיפורלוגיקת

לגמריהדשהלמחלקההועברהוא":הסיפורשלהטמפורליתהמסגרתאתשקובעת
שהגיעההקריירהשלהאמיתיתתחילתההיתהזאת.[1935-בד"לס]ביהודיםשעסקה
סגןאו,אוסרשטףרמבאנפיהררנעשההוא";57"בירושליםהמשפטבביתלסיומה

,"הסופיפיתרון"בתפקידואתשקיבללאחרקצרזמן,1941באוקטוברקרהזה.אלוף
לונותנתהיאאיןלרגע.58"בירושליםהמחוזיהמשפטבביתאותולהנחיתהיהשעתיד
לתתכדי,שלההתחתונההשורהאתמשעההיאשלעתיםאףעל,הסיפוראתלהוליך
אירעאשרהוא,המופרך,תאמןשהלאבמקומותבעיקר,להישמעמסויםלאפקט
היאאבסורדיתמהלהפגיןכדילהתערבותהזקוקהאינהוהמציאות,למעשה

בדיוקלמציאותקשריש,הרשמייםמסמכיובכלהמופיע,'בנייןמהנדס'למקצוע")
אתויוצרת,ארנדטכותבת,"ויידישעבריתהיטבוידעבפלשתינהשנולדלקביעהכמו

שיתבררשכמותאלא,למציאותאייכמןביןגמורקשרחוסרשלונשנההחוזרהרושם
.59(ועבריתיידישלמדאכןאחכמן,היהודיתלבעיה"מומחה"בתור,הלאהלנו

.121'בע,2הערהלעיל,ארנדט54
.43'בע,שם55
.82'בע,שם56
.46'בע,שם57
.74'בע,שם58
שארנדטמבלי,במציאותוואקוםואקוםהנפטבחברתהשניםחמש":אחרובמקום.38'בע,שם59

.40'בע,שם,"אייכמןשלבהייוביותרהיפותהקביםמן,כנראה,היו[מהדברלהמציאצריכה
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שבהםוליובשלאיפוקהנגדיבקוטבמצויהאייכמןשלבסיפורהמועצמתמעורבותה

נתוני,גירושים,כפויותהגירות,אוכלוסייהתנועותעלקשותעובדותארנדטמביאה

התערבותכלללאההתרחשויותרצףאתהרושם,לגמריאחררגיסטרזהו.השמדה
שהיאהנבובהדברניבהקשר,כךבשלדווקא.מיליםללאכאילו,פתוסללא,רטורית
בשרנוכחות,המופשטים,העצומיםהמספריםמקבלים,בהרחבהומבארתמצטטת

אילם,בעצמוהמוותמציאותהם;שמתכלהומהשישמההואעצמםהם:ודם

.דיבורונטול
הגרמניתבשפה"גבורהמאבק"המנהל,אייכמןשלבלשונומקרובנתבונןהבהאך

עםלגמרימתלכדהואשאיןמאחר,מאלףהזההניסוח.60"בעקביותאותושמנצחת"
גינתרבאוזניח"הדוהופעתלאחרקצרומןהנודעבריאיוןשתשמיעהקטגוריההיגד
הציטוטים?מיהושלטירוף,טירוף.6!"שהשתגעההיאהגרמניתהלשוןלא":גוס

,מזוהיםמסוימיםתוויםלפיאחדים,כןעל,נסווג;מספוררביםאייכמןשלמלשונו
פילוסופיהאותאוריהמגבשתאינהארנדט.מובהקהבעהטיפוסלכללהמצטברים

חשובהאמירהלכללמתאגדות,האירועאתהמלוות,תצפיותיהאך,הלשוןשלסדורה
לרעהשימושעל,הךהיינושאינם,בלשוןשימושועללשוןידיעתעלערוךלאין

על,גיסאמאידך,זההומטעם,להשחתההלשוןשלניתנותהעלאו,גימאמחד,בלשון
הייתהשלאואפשר,ח"הדואתכותבתהייתהלאארנדט.לתיקוןהלשוןשלניתנותה
:זו62עזהאמונהללא,כללכותבת

אייכמןשלהתרברבותו"כיהסבורה,ארנדט.הפלגהלשוןהיאאחתקטגוריה(1
מצבילתארכדימפיונשניםביטוייםמצטטת,63"כליהעליושהביאההיא

,לזלצבורגמלינץכשהועבר:עמיקתאלבירארמאמאגראנפילהותנועות64"התעלות"
כבר,בעבודתיהחדווהכלאתאיבדתי":לרצונובניגוד,(הנפטבחברתעדיין)1932-ב

לקרואהצליחוכך,בעבריתבסיסיתידיעהרכש",ארנדטמספרת,אייכמן:וליידישלעבריתאשר
עגה,למעשה,היאשיידישמפני,במיוחדמרשיםהישגזהאין.ביידישהכתוביםבעיתוניםמעט

בעבריתמיליםתריסריכמהשלמדגרמניתדוברוכל,עבריותבאותיותהנכתבתעתיקהגרמנית
.50'בע,שם,"אותהלהביןיכול

.57'בע,2הערהלשעל,ארנדט60
-.13'בע,23כשלהערה,(1978)אתרס61
שלאהעובדהאתשתירץ,גריברהכומרשלמדבריוהמרהאכזבתהאת,למשל,מביעהארנדטכך62

יותריעיליםמעשים'"שבאומרומוסריתהלאהתנהגותואתלשנותאייכמןעללהשפיעניסה
להןהיהשלאבקלישאותדיברהוא":מעירהאתדט."'תועלתחסרותהיומילים'וש,'מדיבורים

כומרשלחובתוזוהייתהאוליושבה,מעשיםבבחינתהיו'בלבדמילים'שבהלמציאותקשרכל

.140'בע,שם,"'המיליםשליעילותןחוסר'אתלבחון
המספר-יהודיםמיליוןחמישהשללמותםלאחריותלטעוןמצידואוויליזההיה".55'בע,שם63

,הנאצייםוהמשרדיםהרשויותכלשלהמשותפיםמאמציהםעקבושגרמוהאבדותשלהמשוער
מוכןשהיהמיכלבאוזניהזההמפלילהמשפטעללזראעדוחזרשבהואאך,זאתידעואייכמן
עומד(הוא)שבךלחשוב,הרגילמגדריוצאתהתעלותהרגשת'לוהעניקשהואכיוון...לולהאוין
.56'בע,שם,"'מהבמהלרדת

.63,71'בע,שם64
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למלאכדי1939באוקטוברלברליןהעברתועם.65"ביקוריםלערוך,למכוראהבתילא
שםישבנו":יהודיתלהגירההרייךשלהמרכזיתהרשותכראשמילרשלמקומואת

שקיבללפקודהובתגובה.66"משעממתריקנותמוקפים,ומרשיםגדולבנייןבתוך
את,היוזמהאת,העבודהחדוותכלאת,הכלאיבדתיעכשיו":יהודיםלהשמידלימים
:קלבשינויבהמשךתובאהאמירה).67"האווירלייצאממש,שאומריםכמו;העניין

.6'"(מרוקן,שאומריםכמו,נשארתי"
ספרותיתמסורתהן.קלישאותבהכרחאינםאייכמןאתהמשמשיםהביטויים

לשימוששמקנהמה.והתעלותריקבביטוייהרהנוקבתומיסטיתאקזיסטניצאליסטית
,מטבעותאותםעלוחוזרשבשהואהעובדהרקאינוהמובחןאופיואתאייכמןשל

מצביםלגבימיליםאוצראותושלההחלהאםכי,גמישותהוחוסרלשונודלותדהיינו
הדוברהעצמישלהגמורהההזדהותנעוצהזולשוניתהפעלהביסוד.בתכליתשונים

בנוגעמדכאאומניעלכוחהסובבכלאתההופכתהזדהות,המקצועיהעצמיעם
משפטלומרמסוגלהיהלאבאמתהוא":ארנדטשלקביעתהמכאן.לאותולעבודתו

.69"קלישאההיהשלאאחד
,נדמהשאייכמןבמקומותנעוצה,יותראףמטעהואולי,לזוסמוכהקטגוריה(2
,עמומזדהה,בזולתושמתבונןכמיאתריםבעיניגםולפרקים,עצמובעיניכולקודם
כילבסוףשתמצא,ארנדט.ברגשותיומעונייןאףמכךויותר,במגענמצא,מכיר,מבין
דבריםלראותמוחלטכמעטיכולתחוסר"הואאייכמןשלבאופיוהמכריעהמום

אייכמן.שלוהרגשיהמיליםאוצרעללפיכךמתעכבת,70"הזולתשלמבטומנקודת
לפגוע"רצהשלאכמיעצמועלמעידאו;7!להגר"השתוקקו"היהודיםכימספר

חופשי"ומאודהגיוני,מלומד,מצויןכאדםשטאלקרר"דאתמתאראו;"ברגשותיהם
להבנתהציטוטחיוניכךומשום,עצמובעיניאייכמן.2י"ושוביניזםשנאהשלסוגמכל

מניחהואבמידהבה.להונענהלהקשוב,הזולתאצלהרגשהמזהה,העצמיתתפיסתו

.40'בע,שם65
.76'בע,שם66
.40'בע,שם67
.93'בע,שם68
.58'בע,שם69
.57'בע,שם70
.57'בע,שם71
אתארנדטממשיכה,"היהודיםהעסקניםשלידיהםאתללחוץנהג[שטאלקרר"ד]הואבוינה"72

עמדתאתנוטלת,הפסקהבאותהעדיין,עצמההיאוכעת.אייכמןשלהמבטמנקודתהדיווח
תוארלשםאייכמןשלכטונחיושנמסרהההתפעלותתרגוםידיעלתחילה,המדווח-הסובייקט

באירוניפערלפיכךוהיוצר,שלוהמיליםלאוצרהזראנגלוסכסי

-

שבולאופןשלוהדיווחאופןן
ניתןשאינו,הזהבפערהתומכותעובדותמתןידיעלולבסוף,תצפיתועלומדווחתקולטתהיא
התמנה,1941באביב":חלוקותדעותבעליביןהשורריםלהבדליםרלטיביסטילצמצוםאפוא
נהרגעצמוהוא)משנהיותרקצתבתוךוהצליח,'אאיינזנצגרופנןלמפקדמלומדנטלמן'גאותו

.83'בע,שם,"יהודיםאלףוחמישיםמאתייםביריותלהרוג(1942-בבפעולה
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הקרבןבןאפילויהא,האחרמצד,לאהדה,מכךויותר,ולהשתתפותלקשבומצפה
השפה")ביורוקרטיכשיחלומודעעצמושהוא,אייכמןשלהשיח.(לסאבנרפקד)

מתכוון,הללוברגעיםמתגבהכמו,(3י"שליהיחידההשפההיא...הביורוקרטית
לקטגוריהבניגוד,כביבולהאישי,הרגשיהמיליםאוצרדווקא.ונפקחהחוצה

עלמעיד,ולהונותלהסוותמראששתומרנוהנאציים"הלשוןכללי"שלהמובחנת
עצםעלהעצמיתההונאהשלהשתלטותהועללמציאותהלשוןביןהגמורהנתק

שלמגלומניניכוסעלמעידרגשי-הפסאודוהמיליםאוצר:מנאתיתרה.החוויה
וחווהאותהמתעל,עליהאחראי,אותהיוזםהוא:שלובכיסהיאהמציאות.המציאות

,לשיטתו,לואין.יותרולאפחותלא,לעצמועליהמדווחהואשבובאופןבדיוקאותה
אייכמןשלריגושית-הפסאודובלשוןהמתגלמיםהאתגראוהקושי.לשוניתמצוקה
שלהטרנספורמציהאתמשתצטטהןבעקיפיןכךעלתורהוארנדט,עצוםלכןהוא

ספקתשאלמשספקוהן,ח"הדובמהלךנוספותסובייקטעמדותמפיללשוןריגוש
'נורמליות'שהןחשבושהפסיכיאטריםהקלישאותאלההאם)":בסוגרייםתקבע

באופןאבל,עצמואתכולקודםלשונובפחלהפילמצליחאייכמן.74"(?'מופתיות'ו
לושיאזינו-"הנפשמומחי",שופטים-אלואתוגם,אותו75הסובביםאתגםמעניין
"סימפטום"ואינהפתולוגיהשאינה,זולשונית"הפרעה"להביןכיצד.רבזמןמקץ

שעה,ולדובריהללשוןקורהמה,כןעליתר?שכליליקויבהכרחואינה,מנקר
נורמלי"מפגשלקייםאו,"ברגשותלפגוע"לא,"השתוקקו"כמוטעוניםשביטויים
(היהודיתהקהילהמנציגי,שטורפרהמסחריליועץבנוגע)"ואנושי

,להתכווןחדלים76

ללשוןקורהמה?האחרימ77שלוהרגשיתהחומריתהמציאותמןכלילומתנתקים
(מרגיעה)תחושהומעניקיםלכאורהמזוהיםבההרווחיםשהביטוייםשעה,ולדובריה

המקצועי-הביורוקרטיהרגיסטרמןדווקאחורגיםהםבאשר,ומוכרמשותףעולםשל
שהדיפרנדשעהולדובריהללשוןקורהמה?כאחדמישוריםבכמהדריםוכמוהצר

בשימושאלא,שוניםלשטמשחקיאולקסיקוניםביןהתאמהבהיעדרלאשוכןהגמור
או"הברקה"במדוברשלאאףעל,שהרי?לקסיקוןכאותולכאורהשנראהבמה

,מסויםברגעמסויםבביטויהדוברשלהבחירהשבעצםדומה,לשוניתבהמצאה
הזמיןמןנוטלהדובר.הבעיהטמונהבדיוקכאןאבל.תפיסתווטריותכנותומתגלמת

.58'בע,שם73
.שם,שם74
אייכמןעםראיוןשקייםלפלשתינהכניסההיתרובעלציונינוערבארגוןחברמצטטתארנדט75

חביבההיתהוהגישהמאודנעימהבלשוןהתנהל'הראיון":1945כמרץבטרייזנשטאט
.4ר'בע,שםראו."'ומכובדת

.60-61'בע,שם6ר
הרבהכךכלאיתושעבדתיהאישאתלראותלפחותשיכולתי,אדירפנימיאושרהיהזה'"77

שבועותשישה":ומוסיפה,איימכןאתאתדטמצטטת,""השגעםאחדלדברושיכולנו,שנים
,שםראו."כירייהאלא,כנראהבגזלא-שטורנירמתהזאתוהאנושיתהנורמליתהפגישהלאחר

.61'בע
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משאביםמצאילדובריההמציעה,הזמינההלשון,אחרותבמילים.הבחנהללא
לתקשורתובראשונהובראש,אדםבניביןהעובריםרלציונלייםמצביםלתיאור
היא.היחידשלהצרלעולמוומתרוקנתמתקפלת,הדדיתולהדמיהלהפריה,ביניהם
.אטומה,פטפטניתולכן,אישיותמוחקת,אישיתולאאישיתהיא.הרביםלשוןאינה

אלדיבראםבין,בירושליםאובארגנטינהזכרונותיואתכתבאםבין":מעיינתארנדט
.מיליםבאותןבחרותמיד,דבריםאותםאמרתמיד,המשפטבביתאוהמשטרהחוקר
לאיהדוקקשרקשורההייתהלדבריכולתושאיברורנעשה,זמןיותרלושהאזנתככל

לאאיתותקשורתשום.הזולתשלהמבטמנקודתלחשוב,כלומר,לחשוביכולתו
ביותרהמהימנותבהגנותמוקףשהיהמפניאלא,שיקרשהואמפנילא,אפשריתהיתה

;""ככזאתלמציאותומכאן,אחריםשלולנוכחותםלמילותיהםאותושאטמו

לאאחרמקוםבשום:ליהודיםייאמןשלאבלהותחלוםהיהאייכמןשל'חלום'ה"
עזבומחודשייםפחותבתוך.קצרכהזמןבפרקכךכלרביםאנשיםוהושמדוגורשו

אישמאה,חתומיםמשאבקרונותאדםבני351,434שנשאו,רכבות147המדינהאת
האם.79"הזההרבההמוןעםלהתמודדהצליחובקושיבאושוויץהגזיםותאי,בקרון
?ההתכוונותי,הרלציונלי,הסגולימשקלהאתללשוןלהשיב,תנאיםובאילו,ניתן

מבלי,הזמןתמורותמפניעלינוהמגנה,לשוניתלשמרנותלהיכנעמבליכןולעשות

הוסראתולייחס,בהלהתגדר,לקלישאהולהפכהנותרהשעודבלשוןלהיאתו
,תיקונהעלשתבואמצערתלטעותסביבשמתרחשמהלביןבינהההתאמה

אתכךפירשהארנדט?עליההמורההמושגילמצעותתחברתשובמשהמציאות

.'030-הבשנותסביבםלמתרחשוגרמניהאוסטריהיהודישלהמושהותתגובותיהם
אינההמלהמהלאחרהלשוןדוברישלבעייתם,דומיםאילוציםותחת,בהרחבה

בלשוןמחדשאמוןלרכישתאלא,התרמיתלשוןשלהשדיםלגירושאפואמצטמצמת
.בלהותבמציאות,ונגישהרווחת,"עצמההיא"רבהבמידהונשארהשתיפקדה

נהורסגילשוןאונקייהמשלשון,בלשוןבריאהעלמורההשלישיתהקטגוריה(3
החדשההמציאות,מכךכתוצאה.תקדיםחסרתחומריתמציאותלחוללמשמשת
המילים.חשדעליהלעוררלאומבקשת,הקייםהלקסיקוןבעזרתמתנהלתעודנה

,לבראןולמעשההפוכותאואחרותתופעותלתארמושאלות,הזמינות,המצויות
אייכמן,מוחלטכוחללשוןשהעניקו,הללו"יצירות"לבנוגע.ולקבעםמצביםלקבוע

שלמילותיו".משלו"יוצרזכויות"או"יוצרבית"ללאמשתמשספקללאהיה

,1937בנובמברכבר".ן8"המדינהשלהבסיסיהחוקהיו,פהשבעלדבריו,הפיהרר

.58-59'בע,שם78
שאניסיכויאין'",אייכמןאתארנדטמצטטת,"'פתוחפצעלייראוהיוםאם'".149'בע,שם79

.רופאלהיותיכולהתתישלאליאמרוקרובותלעתיםולכן,כזהטיפוסאני.עליולהסתכלאוכל
כאילו,גופניתחולשהביאחזהואז[הגזיםתאי]הדבראתלעצמידמיינתיאיךעדייןזוכראני

.96'בע,שם,"מטויםפנימירעדביהותירוזה,כאלהדבריםחשאחדכל.אדירזעזועחוויתי
.52'בע,שם80
.157'בע,שם81
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הואכיהבהיר...העליונההגרמניתהמפקדהחבריבפניהיטלרשנשאהסודיבנאום
במזרח'ריקמרחב'זהדורששהואשמה,זרותאומותכיבוששלהרעיוןאתדוחה
ומכאן,קייםאינוכזה'ריקמרחב'שהיטבידעו...מאזיניוקהל.גרמניםיישובלשם

האוכלוסיהכל"פינו'לבהכרחיביאבמזרחגרמניניצחוןכיידעושוודאי
לחסריהקורבנותלהפיכתהדרושההתחיקהאתניסחוהחוקמומחי".82"המקומית

ואיפשר,בגורלםעלהמהלבררמדינהמכלמנעזה:כפולההיתהשחשיבותה,נתינות

.83"רכושםאתלהחריםתושביםהיוהםשבהלמדינה
בתוראייכמןאתלאפייןכדיהנאצים"הלשתכללי"עלבאריכותמתעכבתארנדט

,"המומחה","מיוחדתחקיקה","חוקיפתרון","סופיפתרון":לכלליםהמצייתדובר

להרוג"ההומניתהררך","במזרחעבודה","מחדשיישוב","מיוחדטיפול","פינוי"
,'השמדה'כמומיליםשבהםמסמכיםלמצואנדיר":"חסדהמתתהענקת"באמצעות

"מסווהללאמופיעות'הריגה'או,'חיסול'
,המגוונים'הלשוןכללי'מאחדלאף";84

המנטליותעליותרמכרעתהשפעההיתהלא,ולהסוותלהונותכדיבקפידהשנוסחו
'רצח'המילהשבו,היטלרשלהזההראשוןהמלחמהלצומאשרהרוצחיםשל

אםאותושאלהמשטרהשחוקר,אייכמן.'חסדהמתתלהעניק'בביטויהוחלפה
העובדהלאוראירוניתמעטהייתהלא'מיותרסבללמנוע'מהביטוילהימנעההנחיה
כה,השאלהאתהביןלאאפילו,מקרהבכלבטוחמוותהיהאנשיםאותםשלשהיעד
להרוגהיהלאנסלחהבלחיהחטאכיהמחשבהבמוחועדייןמושרשתהיתהעמוק
לשוחח'הסודותנושאי'יכלועצמםלביןבינםרק";85"מיותרסבללגרוםאלאאנשים

שלהשוטףהביצועבמהלךזאתעשושהםנראהלאאך,מוצפנתבלתיבלשון

.227'בע,שם82
.124'כע,שם83
.94'בע,שם84
מכלחףשהנאשם"שלוההגנהבנאוםהכריז,אייכמןשלסנגורו,סרוואציוסר"ד.118'בע,שם85

."'דומיםרפואייםולעניינים,בגזלהמתה,לעיקורים,שלדיםאיסוף'לאחראישהואההאשמות
בגזשהמתהכשאמרתפהפליטתלךשהיתהמניחאני',סרוואציוסר"ד":אותוקטעלויהשופט

עסקושרופאיםמכיוון,רפואיענייןכהחלטהיהזה':סרוואציוסענהכךועל."רפואענייןהיא
יותרמאוחר.78'בע,שם,""רפואענייןהיאגםוהריגה,הריגהשלענייןכאןהיה.בהכנתו
שלההזויההלוגיקהאתארנדטתפרש,הגזתאישלצמיחתםמקוראתלהסבירכדי,בספר
שלבספטמבר1-מהיטלרדילהצואתלנהמםכדי1939-בנבנוהראשוניםהגדםתאי":הסנגור

מקוראותוכנראההיהזה).'חסדהמחתלהעניקישמרפאחשוכילאנשים'כישקבע,שנהאותה

להתייחסונצריך,סרוואציוסר"דשלהמדהימהלטענתוהשראהששימשבגזההמתהשל"רפוא'
שלהרטוריתההבניהעלכאןלהצביעמענין.117'בע,שם,("רפואיעניין"כאלבגזלהמתה
כילאמור"הסופיהפתרך"עלרייטלינגררלד'גשלספרועל_נשענתהיאקודמתבפסקה:ארנדט

."היטלרשלחסדלהמתתהתכניתמתוךצמחהבמזרחלגזהחרושתבבתיההשמדהתכנית"
הפסקה.התערסותללא,הסכרללא,הפיהררשלהדליריבעולמולגמרילרגענשאביםאנחנו
נעהארנדט.הסנגורטענתאתשובבסתרייםונותנתהצומןלצטטשבהלעילשהצגנוהבאה
ואטומהלכידהלוגיקהלפיתיפקדהשבולאופןנרתתההמציאותשבוהאופןכיןוכהכהאפוא
.משקרסהגם,מסתמא,לחלחלחדלהושאניה,נשאיהשלהווייתםלעצםשחלחלההיטב
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.אחריםמשרדועובדישלהםהקצרניםבנוכחותשלאודאי,הרצחנייםתפקידיהם
כעורההתגלוהם,הלשוןכלליחוברושבגללןהאחרותהסיבותתהינהאשרתהיינה
שלהםהפעולהששיתוףוהמגווניםהשוניםבשירותיםוהשפיותהסדרלקיוםאדירה
.צופןשםהואגםהיה...'לשוןכללי'המונחעצם,כןעליתר.זהבנושאחיוניהיה

מישהולפגושנשלח'סודותנושא'כאשרכי.שקרקרוירגילהשבלשוןמההיהמובנו
...מיוחדים'לשוןכללי'גם,הפקודותעלנוסף,קיבלהוא...החיצוניהעולםמן

ביחסבוריםהללוהאנשיםאתלהשאירהיתהלאהזאתהלשוניתהשיטהשלתכליתה
אודותעלשלהםהקודם'נורמלי'הלידעאותםלהשוותמהםלמנועאלא,למעשיהם

-איעםיחד,נבובותבמליצותלהשתמשאייכמןשלהאדירהנטייתו.ושקריםרצח
;86'הלשוןכללי'באידאלילמשתמש,כמובן,אותוהפכו,בשפהרגיללשימושיכולת

אלאנשיםמיליונילשלוחבהחלטמסוגלהיההוא":הבאההחשובההעדות,ולבסוף

לרשותושיעמידומבלינאותהבצורהבךעללדברמסוגלהיהלאהואאבל,מותם

,'רצח'ועל'הריגה'עלבחופשיותדיברהוא,כלליםכלללא,בירושלים.'לשוןכללי'
הלשון.87"בשמםלדבריםקראהוא;"חוקתוקףלהםנתנהשהמדינהפשעים'על

:אנושיותואתלנשלכדיהאנושיאתשמכונןמהלכלמחלחלתהמציאותבוראת

סלידהכגון,מידיותתגובות,אינסטינקטיםואפילואינטימיות,פעולה,החלטה,דמיון
כמו,הלשוןכלליאתלבסוףמשילעצמואייכמןכאשרגם,כךמשום.רתיעהאו

מוצא,וממשילההתשוקהעלמשתלטהיינו,כבמקרא,משמעתרתיבחטאת"מושל"
אתזהמיידעיםואינםזהמפניזהחסומיםוהניסיוןהלשוןעדיין,הנאותותהמיליםאת
למעשהאו,בשמהלהלקרואאמנםמוכןהואשכעתמציאותיצרו"הלשוןכללי".זה

אינוהעוראבל,נישלים"הלשוןכללי".לכינויההמשפטיתהלשוןכלליאתלאמץ

.בתוכומוגןלגמריואייכמן.נישל
הכנויות.2.4

לדברמקוםאין,תעצומותינוכלאתמאתנותובעכלשהוכשמאורע"
.88"בנליותעל

.94-95'בע,שם86
שלמפגשיואתבשעתוגםאפיינה"בשמםלדברים"קריאהכימציינתאתדט.154'בע,שם87

אל'אידאליסטגרמני'ככעתאליופונה[כמן%א]הואכילכראנדנאמר":הציוניםעםאייכמן

ולאאייכמןלאהשתמשולאהציוניםעםשבפגישותלהבחנןשלאאפשראי...'אידאליסטיהודי'
עםבפגישותיהםשנהגוכפי,שקרנותבתכסיסיהמיוחדתהמבצעיתביחידהאחרחבראף

,"בשמםלדבריםקראוהזמןורוב,כובדולא'הלשקכללי'אפילו.היהודיתהמועצהמןהאדונים
בהגירההעוסק,קמחיודודון'גשלספרםאתמזכירההיאאחרבמקום.208-209'בע,שםראו

שונההיתהשלאכשפהדיברומפלשתינהיהודיםאותם"לפיו,(1954)לישראללגלית-האי
היהודיםכנראההיוהם..."מתאיםחומר"לבחוררצוהם....כמן%אשלמשפתובהרבה

לבחור"להםשהותרהראשוניםהיוובהחלט,משותפיםאינטרסיםעלגלויותשדיברוהראשונים
.50-51'בע,שםגםראו.70'בע,שם,"הריכוובמחנותהיהודיםמבין"צעיריםיהודיםחלוצים

.(ניראד"ידיעלתורגם)65(א"תשס)ולכפרהלאשמהמעבראמרי'ז88
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שהמילהאמנםהיאהאחת.הבנליותלשאלתבנוגעלעיןבולטותח"בדונקודותשתי
בדרך,הסוףלקראתממש,בלבדאחתפעםמופיע(התוארשםלא)המושגאו

משכנעתבצורהזאתלהמחישהיהיכוללאדבר.עצמוהואממשהיההוא":לגרדום
הוא,המוותפנינוכח....האחרונותמילותיושלהגרוטסקיתהטיפשותמאשריותר
זכרונובוהיתל,החלייהעמודבצל.הספדבנאומיבהשמשתמשיםהקלישאהאתמצא
ההלוויההיתהשזוושכח,'רוחהתרוממות'שלבמצבהיההוא;האחרונהבפעם

.89"שלו
תנאיבבחינתוהלשוןהזיכרוןאת,אחרונהבמחווה,מחדשהכורכת,ארנדטואוי

המוותחרדתבפני,עצמךשלהמוותבפנילעמידההזהובמקרה,לסובייקטלהיעשות
רגעיםבאותםסיכםכאילוזההיה":מעידה,ממנהאפילודעתמוסחשאייכמן

כמהעד-האדםברשעותהזההארוךהשיעוראותנושלימדהלקחאת,אחרונים

.90"הרועשלהבנאליותהיא,במחשבותאובמיליםלביטויניתנתבלתי,מבעיתה
עםלראשונהמתמודדתמשארנדט,הדברבאחריתהמופיעה,השנייההנקודה
כיההטעמההיא,הרוחלחייבמבואוהןבמכתביההןלהופיעושבה,שפרץהפולמוס

עושהאני,הרועשלהבנאליותעלמדברתכשאני".בדוקטרינהאובתיזהמדוברלא
...במשפטעינינומולאלשהזדקרהתופעהעלומצביעה,עובדתיתברמהורקאךזאת

.'י"עושההואמהמושג[לאייכמן]לוהיהלאשפשוט,הדיבורבלשון,לומראפשר
החיווריםפניהאת,הבנליותאתלהראות,למעשה,העתכלמבקשתארנדט
וחומרקל,להסבירהופחות,מתגלמתהיאשבהםהאופניםאת,במפגיעוהמוסווים

,פשוט,יומיומי,נגישבמושגבוחרתהיא,כןעליתר.לגביהכוללתתאוריהלהציג

שהואמהעםלגמריאפואהמתמזגמושג,לבתשומתשוםאליומעורראינושבנוהג
לביןווילותוזמינותוביןפרופורציהחסרמתחאותוכשלעצמוהמקיים,לצייןבא

כיווןאפותיאוזה-כלפסיאודו,לבסוףאליומגיעההיא.מורההואשעליההמפלצת
לאחררק,וזאת.כךסתם.בנליות:"אפותיאוזה-אין"שישכיוון,אפותיאווהשאין

גילוייהאתשולטובאופןכולקודם,הבנליותשלגילוייהאתלאהדאחדשפרשה
,נהורסגילשון,"נקייהלשון"כללישלזוכמותיתהצטברותנוכח.הלשוניים
שלתקדיםוחסרתלחלוטיןשונהכאיבותלבסוףהמתגלה,נבוביםוניביםקלישאות

לביןהלשוניתהננליותביןלטעמההאינהרנטיתהזיקהעלמצביעהארנדט,דיבור
עללאאף,עובדשטרםלמחשבהועשירנרחבכרכאןפותחתהיא.הרועשלהבנליות

בגבולותלהישאריכולההיא.לרועלאלתרמוליכהאינהלשוניתבנליות,שכן.ידה
השיפוטליכולתשנזקיה-המונוטוניות,התיקנון,ההאחדה,ובהרחבה-הקלישאה

.262'בע,2הערהלעיל,ארנדטראו89
מלשעומד,מזהויותר,המוותמולהניצבשאדםרגיללהיותיכוללאכוודאיזה".263'בע,שם90

המילים'וש,בהלוויותחייוכלששמעמהמלבדדברעללחשובמצליהלא,לגרדוםמתחת

.299'בע,שם,"מותוממשותאתלחלוטיןבשבילומערפלותהאלה'הנעלות
.298;בע,שם91
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,למשל,סארטרמאתהבחילה.הטוטליטרילרועלהידרדרמבליעדייןאך,זניחיםאינם
המסוכןבאיזוראמנםנמצאת,"מנהיגשלילדותו"יותרהמסקניתהנובלהמןלהבדיל

גולשתאינהזאתובכל,דרייפוסארית-האנטיהבורגנותשלהעצמיתההונאהשל
המודרניזם,ארנדטשלהמובחןהמודרניזםזהוכידומה.הרוע92שללבנליות

,בדיבור,בלשוןהסובייקטהולדתכיקטגוריתהקובע,ח"הדושבבסיסההומניסטי
אפשרשבנקללכךוהמודע,לשון/הדמיתעללעמולראויוכיאפשרכיהקובע;במשל
ברגע.שניתןמהבפנילגמרילבטלםאף,אותםלהצר,להםלהניח,להשגיחלא,לוותר
תיארהשאותן,והיסטוריותמבניותנסיבותמכלולובשל,חיזוי-ברשאינו,מסוים
ניסתהלאארנדט.המפלצתמתאפשרת,הטוטליטריזםבמקורותבהרחבהוביארה
הפרספקטיבהלביןח"בדוהלשוןתפיסתביןסינתיזהלערוך,שכךוחבל,מעודה
.הקודםבחיבורהשהציגהוהפנומנולוגיתהיסטורית-הסוסיו

שביםוהלשוןהזיכרון.מתאורטיזציהונשמרת,חוטים,כןאם,רוקמתארנדט
לעצמי:לסובייקטלהיעשותהנתונההאפשרותאתהמכונניםכגורמיםלעלות

עצמיכנגד,בחשבוןאותםוהלוקח,ריבויבתוך,אחריםביןהמתקיים,רלציונלי
הלשוןשלהבנלייםהמופעים.עצמואתאלארואהאינובפרהסיהשגם,מגולל
עללגבוראיפואהיתהלאהבעיה".בעצמיגמורהבהתכנסותשיהסניהקשורים

.פיזיסבללנוכחנורמליאדםבכלהמתעוררתהחייתיתהחמלהעלאלא,מצפונם
הואןמאודיעילהגםהנראהוככל,ביותרפשוטההיתה...בהנקטשהימלרהתחבולה

איזה:לומרבמקום,וכך."אנ'הכלפיאותםוהיטה,האלההאינסטינקטיםאתהסב
נאלצתינוראיםדבריםאיזה:להגידהרוצחיםיכלו!לאנשיםעשיתינוראיםדברים
מהאו,כוזבתלשון93"!כתפיעלהזההתפקידהעיקוכמה,חובותימילויתוךלראות

,(מובהקיםסארטריאנייםאפיוניםלהוקושרת)עצמיתהונאהאחתלאמכנהשארנדט
,שכן.במוקד,בווהמתגלםהקיבוצילעצמיהכפוף,הפרטיהעצמיבשימתתלויה

במצברדיקליתבחבלה,והעולםהקיוםחללישלגמורבהיפוךמדובר,לתפיסתה

,הפוליטילחלל,הפרטיבחללהנוהג,ההכרחסדרשלבהעתקה,היינו,האנושי
.פרדוקסליתעצמיתמחיקהכדיתוךהפוליטישל"תביעותיו"למוחלטובקונפורמיזם

רוקנטןשלכיקורוראו.(לזר'הידיעלתורגם)(ה"תשל,ראשונהמהדורה)הכמילהסארטר'פ'ז92
.וישיאתהמבשריםבצליליםההרה,92-105'בע,שם,בובילהעירהבמוזיאון
הסמינראתכשפקדה,בפריסבשנותיהסארטראתהכירהארנדטכימספרתבריל-יאנגאליזבת

בחיבוריםלסארטרומתייחסתשבהארנדט,זאתעם.ידידותקשריביניהםנוצרולאאך,כ'קוושל
בחיבוראם.הרוחלהרועד(1946)הצרפתיהאקזיסטנציאלעםעלמוקדמתממסההחל,שונים

בהראתהשאתדט,פאנוןשללספרושכתבההקדמהעללביקורתנתוןסארטר"האלימותעל"
יצירתואתלדידהמהווההבחילהשהרומןהריהאלימויעשללכתמרחיקתגלוריפיקציה
והמטפיזיםהסוציולוגייםלהיבטיולהתייחס,במקוטעין,שבההיא.ביותרהשלמההפילוסופית

א.Arendt:ראו.(וחירותאבסורדיות,עודף,מהוגנות,חברתיתאינטגרציה,עצמיתהונאה)
,a~tres essais (Paris,שexistence"ן"L 'existentialisme Fran

~

ais" La!

philosophie

de

(2000.
.115'בע,2הערהלעיל,ארנדטראו93
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אתומקייםשהואמבליבוומשתקףבקולקטיבשמשוכפלכזה,רלציונלילאעצמי

היסטוריות-הפוליטיותהעולמיותההתרחשויותאתהקולטעצמיהוא,גומליןיחסי
הוא.הדבריםשל-ההרסניגםכךומשום-הטבעי,האורגניהמהלךמןכחלק

להיותכדיבעברלהיזכררקצריךהיהאייכמן".להתערב94מבלילאלתרמשתעבד
שפעםהעולםוביןשבינוכיוון,שוללעצמואתמוליךושאינומשקראינושהואבטוח

גםהייתה,בניהמיליוןשמוניםעל,הגרמניתוהחברה.מושלמתהרמוניהשררהבוחי
,עצמיתהונאהאותם,אמצעיםבאותםבדיוקהעובדותומןהמציאותמפנימוגנתהיא

עצמיתהונאהשלהנוהג...אייכמןשלבמנטליותטבועיםשנשארו,וטיפשותשקרים
השקר,המלחמהבמשך...[95]להישרדותהכרחימוסריתנאיכמעט,שכיחכךכלנעשה
העםשלהגורליהמאבק"הסיסמאהיההגרמניהעםעלביותרהגדולהההשפעהבעל

בשלושההעצמיתההונאהעלוהקלה,גבלםאוהיטלרידיעלשנטבעה,"הגרמני
,בהפתחשהגורל,שנית;מלחמההיתהלאומהמלחמהרמזההיא,ראשית:אופנים
שהיו,הגרמניםבשבילומוותחייםשלשאלההיתהשזו,שלישית;גרמניהולא

.96"להיכחדאואויביהםאתלהכחידחייבים
בלבול,אפוא,הואאייכמןשלבלשוןהתבוננותדרךלבנליותהמוצעהאחדהאפיון

לשוןבמזידיצרוממנוהמתוחכמיםהנאציםאם.הקיוםחללישל,ממשהיפוך,גמור

שמתחוללמהכלאתוחי,כלילבהנטמע,"לתוכהנולד"כמושאייכמןהרי,כוזבת

פומביחללאועולםלואין."שלועבודה"ההיהכאילומישורובכלחללבכלסביבו
עושהשהוא"עבודה"הבמשמעותאפואלהכירביכולתואין.במגעבאהואשעמו

מייצרתהיאאםשאף,"עובדתחיה"במדובר,האנושיהמצבבמונחי.ובתוצאותיה
המצומצםהאופקאתלרגעמאבדתאינההיא,עולםסדריוישנהגופותהכלככלות

,ומינהליתטכניתמבחינה,ישירותנגעשלאמהבכלהמוחלטתבורותו")ראייתהשל
.אייכמןשלהפרספקטיבהצרותאתלהטעיםלכןהדלהאינהארנדט.97("שלולמשרה
,היטלרשלשמבחינתומה":כותבתהיאח"בדוביותרהנוקביםהמשפטיםמןבאחד

שלהעיקרייםהיעדיםאחדהיה,...'הסופיהפתרון'שלהבודד,היחידההוגה
,וצבאייםכלכלייםבשיקוליםלהתחשבמבליעליונהעדיפותקיבלשיישומו,המלחמה

המחשבתההכרהשלהיובוטיזציהשמציבההסכנהשאלתאתרכיםבהקשריםמעלהארנדט94

ביןלקונפורמיזםהנטייהביןרציפותרואהזהובמובן,הדמוקרטיתלחברהלחשובמבלי
.המלחמהאחרשלבעולםזונטתהלביןטוטליטריות-קדםבחברותהמלחמות

היהלא,למחצהמטורפיםבריוניםכמהשלבמקרהאולילמעט,[הנאצי]'היקשיחותאידאל"95
ראו."מחירבכללקונפורמיזםמעצוריםחסרתכמיההשהסתיר,עצמיתהונאהשלמיתוסאלא

מכריעהיה,גרמניהתבוסתשלהרשמיהתאריך,1945במאי8";184'בע,2הערהלעיל,ארנדט
חשתי'.כלשהוכגוףחברלהיותמכלילחיותעליויהיהואילךשמעתהשתפסמפניבעיקרלגביו

יעבירולא,אחדמאףהנחיותאקבללאאני.קשיםאישייםחיים,מנהיגללאחייםלנהלשאיאלץ
,כקיצור-בהםלהיוועץשאפשרמחייביםתקנוניםשוםיהיולא,הוראותאופקודותשוםלי

.41'בע,שםראו,""לפנהשתרעוכהעדידעתילאשכמותםחיים
.61-62'בע,שם96

.63'בע,שם9'7
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והירידותהעליות,שלההיומיומיתהשגרהעל,עבודההיהאייכמןשלשמבחינתוומה

לתארבבואה,לעתים.98"כמשמעופשוטו,העולםסוףהיהודיםמבחינתהיה,שלה
הסירובדהיינו,בנליוציה-הדהנשקאתמפעילהארנדט,אייכמןשלבבנליותזההיבט

,"האלימותעל"בחיבורהכותבתשהיאכמות.לסמכותהבוזמוטבאו,לסמכות
,קושיותלשאולאמוראינו,ולכבדהלהלצייתשמתבקשמי.הכרהמניחהסמכות

הסמכותאויב,כךמשום.לשכנעוכדיכפייהלאמצעינדרשתאינהמצדהוהסמכות
רבותפעמיםחוזרתהזוהטכניקה.הצחוקהיאלערערוהבטוחהוהדרך,הקלסהוא
.הכותבתידיעלבנליזציה-לדה,להתנגדותמוסמכיםהבנלימופעיכאשר,ח"בדו

שלאחרבפולמוסומפורשמובלעלענייןהיושלה"טון"האוארנדטשלצחוקה
,בערעורהוהןהבנליותבהצגתהןלדידההמכריעתפקידואתלהביןיש.הפרסום99

מייחסתשהיא(הומניסטית-המודרניסטיתהפריזמהמןתמיד)החשיבותלנוכח
לכך,אחרתלהיותהיהשיכוללכך,ההולדתלאפשרות,"מציאותנוגדתהיסטוריה"ל

אייכמןשלמעורבותואת,למשל,ארנדטמתארתזהבאופן.אחרתשיהיהשאפשר
לשלםשישהתעריףעלהמיקוחאת,"סחורות-תמורת-דם"עלהפנטסטיומתןבמשא
עלמשמעותימיקוחהתנהל":קסטנרעםבכרבעסקאותיהודיםחייהצלתעבור

.ראשונייםדיוניםבכמהמעורבהיהאייכמןגםמסויםשבשלבונראה,התעריפים
מפנילא-ליהודידולרמאתייםרק,ביותרהנמוךהיהשנקבהמחיר,ממנוכמצופה
רגילהיהלאשהואהפשוטהמהסיבהאלא,כמובן,יהודיםיותרלהצילשקיווה
מיליתתוספתשלענייןלפרקיםהוא,ארנדטשלצחוקה,הצחוק.'א"בגדוללחשוב

.ו0ן"ספרעודקראאפילוהוא":לאותו
כללי"לבנוגעלכןקודםשהבאנומציטוטהעולה,הבנליותשלהנוסףאפיונה

מתעבהשהיאמשום,"עמוקמושרשת"להיותעלולהשהיאבכךנעוץ,"הלשון
בכבודה"בנליות"ל,עצמהבפנילאיכותהופכתהבנליותגילויישלהכמות.והולכת
בכמות,כהעדשראינומהכיח"הדובסוףרקלומריכולהארנדט,אכן.ובעצמה

היא,הרףבליושובחלילהוחוזרלהצטברבתורהשהמשיכה,באיכותשהתגלגלה
ללא,התיאוריברובדנותרתשהיאכךעלולהתעקש,פשיטאהרועשל"בנליות"ה

,הזמןכלכמותיתמבחינההגדלה,לאיכותהייתההבנליות.תאוריהללא,המשגה

,אישה,איש.ארנדטלדעתשנדרשמהזהכי.אותהיבלוםשאישמבלי,לחדולמבלי
זהסכרנטולבסחףשוכן,חותריםאנחנוהבנתושאחר,המפלצתי.שיבלמו,אנשים

שלהחדשה"איכות"הלביןנדליםהבלחי"בנלי"הגילויישלהצומחהמספרבין

.162'בע,שם98
הקולטון":בריאיוןלגוסארנדטאמרה,"לגמרינכונהאימניבעיקרהיאהקולשטוןהעובדה"99

שקרזהו,היהודיהעםאתשהאשמתיעלאותימוכיחיםכשאנשים.האדםבאמתהואזהבמקרה
יכולהואינני.אישיבאופןנגדיהתנגדותמהווההקולטון,ואתעם.לאותוותעמולהזדוני

.16'בע,23הערהלעיל,(2000)ארגדט,"בענייןדברלעשות
.152'בע,2הערהלעיל,ארנדט100
.50'בע,שם101
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ארנדטשלשמוקיעיה,"רדיקליות"ו"רדיקלי"שהמיליםלבלשיםיש,ככלל.הבנלי
מןיותרהרבהפזורותהן,אדרבא.ח"הדומןנעדרותאינן,ובדעתנותבפאניקהחיפשו

,ארנדטלדעת,נעדרתאינההבנליות."בנליות"ו"בנלי"במיליםהנדירהשימוש
,הללוהתכונותאתועיקרכללמוציאהאינההיא.פנטיותאפילואוחומרהאורצינות
משאים"ומתארתחוזרתארנדט.המשחקחוקיעלמצחקאומערעראינושאיששעה

ובלחימוחלטתלוגיקהידיעלהנשלטיםוויכוחיםהחלטות,פגישות,כביכול"ומתנים

,רדיקליתהיאשלוהבנליות."רדיקלי"נאציבפירושהואלדידהאייכמן.מעורערת
להתגברביכולתושאין,עמוקכהמושרשתהיא.מתונה102אינההיא.בתכליתקיצונית
אני":במיליםישראלימשפטביתבפנילהישפטמוכןשהואמצהירכשאייכמן.עליה

קטלרגע-אותוהמצטטתוארנדט-הוא,03י"עצמיעםבשלוםסוף-סוףלחיותרוצה

הסוקרטיתהתפיסהלפישהלוא,לחשובשלמד,לדברשלמדהרושםאתיוצרים
הרמוניבצוותאלקיוםבאפשרותמתגלמיםחשיבהחיי,הרוחבחייארנדטשמאששת

צעיריםבקרבהאשמהרגשעלומששמע;"באחד-שניים"של,רפלקסיביעצמישל

,הגרמניהנוערמעלהאשמהעולבהסרתחלקיאתלתרוםרציתי":מגיבהוא,בגרמניה

ומהמעשים...האירועיםמכלחפיםהאלההצעיריםהאנשים,דברשלבסופוהריכי
וללאבפסקנותמוסיפהארנדטאך.10'"האחרונההמלחמהבתקופתהוריהםשל

לגרמניהלחזורממנומנעמה.ריקיםדיבוריםאלאהיולאאלהשכלמובן":שהות
היא.הלשוןאתהמביסהאדםאתמנצחתהלשון"?עצמואתולהסגירהחופשימרצונו
לוגרמוכאלודיבורים".האחריםואתעצמואתשוללמוליךוהואשוללאותומוליכה

מרומםרוחלמצבקרובמשהועללשמורהצליחלהםהודות,ואכן,התעלותתחושת

מאחוריאמתשלמסוימתמידההייתה...הישראליבכלאשהותותקופתבמשך
עודנוכלום-האדםלביןהלשוןביןהעוועיםאוהקסמיםמעגל."הריקיםהדיבורים
שללטירופוהראשונהשלשפיותהביןעורכתשארנדטהתיחוםאתלקבלמאפשר

אינםארנדטאצל"עומק"המילהשלמובניה.168,196,200,202,225'בע,שם,למשל,ראו102
כותבתהיא,"שכחהבסכנתאנו".רדיקליותאו"מושרשות"המונחשלאלועםתמידמתלכדים

פירושה-ושאבדושאפשרעצמםהתכניםמןלמדיבנפרד-זומעיןתספה",לעתידעברבבין
ועומקזיכרון,שכן.האנושיבקיוםהעומקממדאת,אחדממדמעצמנונמנעאנושיתשמבחינה

.94'בע,שם,"היזכרותדרךאלאלעומקלהגיעיכולאינואיש,מוטבאו,הךהיינוהם
שלהחתירהתיאורשלבהקשרהטוטליטרייםבמקורותמופיעה,לצייןיש,"בנליות"המילה

הפועליםהריכוזמחנותבאמצעותהאדםטבעשללטרנספורמציהטוטליטרייםמשטרים
עלהעומדהואכשלעצמוהאנושיהטבע.הקורבנותמספרלאגם,הענייןאינוסבל".כמעבדות

ידיעל,להרסורקאלאאדםלשנותלאמצליחיםהללוהניסרתםכידומהאםוגם,המאזנייםכף
אתלזכוריש,בעקביותמתממשתזאב-לאדם-אדםשלהניהיליסטיתהבנליותשבהחברהיצירת

Arendt,,"מסקניותתוצאותלהראותכדיכוללתשליטההדורשניסוישלההכרחייםגבולותיו
.0supraח18%,עק.459

.251'בע,2הערהלעיל,אתדט103
.253'בע,שם104
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הפרויקטביסודהמונחתההומניסטיתלאנתרופולוגיהקרוביםאנואםרק?האחרון
.אחריתועדמראשיתשלה

בנליזציה-והדההעדים,המשפט.3.4
לפחות.משפטבביתיושבאדםכל.אדםכל?אישהמדוע.משפטבביתיושבתאישה
,הנאשם,השופט,הקהלפניעלחולףמבטו.כצופהלפחות,חייובימיאחתפעם

ביותרמרוכז,צףשלוהקשבואילוכרויותאוזניו.הנברשות,האולם,הפרקליטים
משהה,נתקעהוא,לבותשומתאתמושךמשהו.וסלקטיביחד,רגיש,ביותרומבוזר
ומתחיל,קטמעטעודאותוידביקהוא,ממילאממשיךההליך,לבינובינומעטאותו
יציאהושוב,והתרוצצויותקפיצות,והתרגשותוהתחשבנותומיקוחויכוח,פנימישיח

,בטיפול,בהצגה,בקולנוע,המשפטבבית.ואישאישה.פנימההתכנסותושובהחוצה
.אייכמןבמשפטאפילו.בעבודה,בטקס
.ככההתחילזה

במלואהמשפטביתשמשמפיהנשאגותאלהמילים:'המשפטבית'"
שלושתשלבואםעלבהכריזןרגלינועלאותנומקפיצותגרונו

,ראשגלויי,צדדיתמכניסההמשפטביתאולםאלשנכנסים,השופטים
.05ן"שחורותבגלימות

"לשאוג"בבחרההיא.אחריםבפעליםלבחורהייתהיכולהשארנדטלצייןלמותר
מחומרתוהרחק,העצמהבמלואהסמכותעלהגיחוךנשקאתמפעילה,"להקפיץ"וב
אתמסיטהוא.גחמניאואקראיואינוחמורשהגיחוךכיוון.לכאורה.האירועשל

לקרוא,מחדשלהוותאחרתמסגרתפניםומשואושרקכחלללאומציעהצדההמבט
עלינושומה,שכן?אפואמנין.משמעתרתי,הלבמןלא.ירושליםבמשפטמחדש
הוא.לבועיקשלבחסרלאלתרהואהזה"הלבמןלא"האםהרצינותבמלואלשאול

.לבמוגאיננובוודאי
שהיאמהשלתחילהאלא,המדווחתארנדטשלזהלאהפעם,הטוןזהולשאוג
.מאודרםבקולהנאמרותמילים,מסתמא,שומעתאינהוהיא.הקולותיתרבין,שומעת

שלהאדירהושאגתו,קהלבנוכחותבמהעלמתרחשההליך".שאגהשומעתהיא

שלהראשוניםהדפים.06ן"עולהמסךשלאפקטיוצרתישיבהכלבתחילתהשמש
,נשגביםציטוטים,שפרואמריפתיחהמילותביןהנשזרים,בסוגרייםמלאיםח"הדו

,בתוכהשמתרגשתלסערההפתוסבין,שיחשלשונותרמותביןחריףמתחויוצרים
הכיברגעיםהסערהמתפרצתבסוגריים.אחרממיןאבלפתוסהרתפחותשאינה
,להתעותעלולההיא.זהאתמכיריםכולנו,מנוהליםהכי,מתועליםהכי,חגיגיים
דלתאל,שמנקרקיבעוןאיזהאל,זיכרוןאל,בהקיץהחלוםאל,הלאהאותנולקחת

.11'בע,שם105
.12'בע,שם106
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לצאתעליהלפקודלנסותיכוליםאנחנו.נסבלתבלתידומיננטיותמקבלתהיא.צדדית
להדחיקה,שארעמהעלדיווחבנתננו,לחלופיןאוהצלחהשלאחרתאוכזובמידה

ממהחשובהפחותכךכל,חשובהאינהכמו,הייתהלאכמו,היוםמסדרלגמרי
הדיןמתן,הדיווחמלאכתאתגמורהברצינותלקחהארנדטאך.הפרקעלכאןשעומד

,לשוליים,רוחותיהלכלפרוץ,פרום,כבאנליזהכמעטאותומגישהוהיא.והחשבון
.מנוחהבחוסרונסגריםהנפתחים,אסוציאטיבייםלסוגריים,מדרגותחדרשללשיחות

.באותאותהמתעדח"דו
רובוכמו,גרמניתהדוברהנאשםהצד"יהלשוןשאלתעולההפתיחהבפסקתמיד
,הסימולטניהרדיושידורבאמצעותבעבריתההליכיםאחרעוקב,הקהלשלהמכריע

,מובנתלאאףלעתים,מוחלטתוקומדיה,באנגליתנסבל,בצרפתיתמצויןשהוא
,להדגישיש,מתרחשת,בהפגשנושכבר,ארנדטעבור"קומדיה"ה.07י"בגרמנית
נרמסההיא.הצדדיםמכלמותקפתנמצאתהזוהאםשפת.שלההאםבשפת:בגרמנית

זו,נרמסתאינההיא,המשפטביתבאולם,כאן.בפרטואייכמןבכללהנאציםידיעל
?בנלי.שטחיטיפול,משהואדישות,מסוימתהזנחהרק.מוגזמתלגמריאמירהתהיה

,גוסגינתרעםבריאיוןשעולהממהפחותלא,במיוחדחשוףביטוינותנתארנדט
,בההחובט,בלשוןהזההמקומםוהמגע.אמהלשפת,הנואש,הנברוטיליחסה
אתגםכמובמתרחשהעזהמעורבותהאת,ח"הדוכלאתילווהומדללהמגססה
מצדגם.הלשוןשלכיבודהבחוסרונתקלתשבההיאחפוןבאשרכי.ממנוניכורה
לענייניםלעבורכדיבטלותהערותאלושאיןדומני.לשאוגמוכרחיםלא.השמש החשובים08ן

.
בעמודיםוהצופיםהשומעיםלקהלהמתייחסיםהתיאורייםהמשפטיםבין

,'ניצולים'גדושהיההאולם":לעילשציטטנו,הבאההאמירהבולטת,הראשונים

שהיהמהכלפהבעלשידעו,כמוני,מאירופהמהגרים,וזקניםהעמידהבגילאנשים

היושלאובוודאי,אחראוכזהלקחללמודרוחבמצבהיולאואשר,לדעתצריך

אחרבזהמופיעיםהעדיםבעוד.עצמםמשללמסקנותלהגיעכדיהזהלמשפטזקוקים

היולאשבוודאילסיפוריםבציבורוהאוינוישבוהם,לזוועהמיתוספתוזוועה,זה

.09י"הסיפורמספרמוללעמודעליהםהיהאילו,פרטיותםבתחוםלשאתםמסוגלים
"אנחנו"לתוךעצמהלהכניסשכןכללא,ראשוןבגוףלכתובמרבהאינהארנדט

עצמהרואההיא,בהתחלה,כאןשלפחות,דברשלפירושו.זהמעיןמובהקבאופן

.11'בע,שם107
,שאילות,ביניהםהיחסים,מתחיםשלמובניםאחרהמתחקותופנומנלוגיותהיסטוריותחקירות108

-סמכות-כוח-חוק-עצמה,למשל)מושגיםביןבלבולאוהבחנהחוסר,שגוייםתרגומים,תרגומים
ללאאותםהופכיםתקדיםללאהיסטורייםשמצביםמושגיםשלמחדשושיקול,(אלימוח

.יצירתהכללאורךארנדטאתמלווים-המלומדבשיחוהןהיומיומיכדיבורהן-רלוונטיים
.16-17'בע,2הערהלעיל,ארנדטראו109
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התמונהאתלעדןבוחרתהיא,כןפיעלאף.!!מרחק0נוטלתואינה,הקהלמןכחלק

את,למעשה,ותובעותשעהלפיברורותאינןשלהשהתוספותאףעל,אופניםבשני
המילהאתנותנתארנדט.בעדיםהצופההמבטמנקודתהפעם,כולוח"הדוקריאת

אתתסיריותרמאוחר."מהגרים"המילהמןלהבדיל,כפולותבמרכאות"ניצולים"
אתששרדוכאלו,המילהשלההמורבמובןניצוליםהיומתוכםתשעים)":המרכאות
שכשהמילהאפואדומה.!!!"(הנאציםבידישבישלאחרתאוזובצורההמלחמה
ודאיארנדטהחמורבמובנהואילו,יותרכוללמובןעלמורההיאבמרכאותמופיעה

.במרכאות=ניצולים"המילהמופיעהשוב.נוסףשינוימתחולללבסוף.ניצולהאינה
;'ניצולים'היולאהםאך...מגרמניהעדיםבשמונה"החלההעדיםשל"התהלוכה"

בהייםחשובותעמדותבעליוכעתבגרמניהחשוביםיהודיםפקידיםהיוהם
המידהאמתאם.2ח"המלחמהפרווןלפניגרמניהאתעזבווכולם,בישראלהציבוריים

מתויןולאבמרכאותלא,ניצולהאינהעצמהשארנדטהרי,גרמניהעזיבתעתהיא
כה,בנחישותכההמרחקנפערמדוע?להקורהמה?כאןקורהמה.ננ'למרכאות
שמש"הכותרתתחת?קולמוספליטת"אלא"זואיןאםובפרטאפילו?בתקיפות

מןכעתבהלדוןנשובהבה.החווייתימצדההשאלהאתלבררכברניסינו"שהורה

זוהי,ספקללא,שכן.במשורה,כאןמעלהשארנדטהנוסףבענייןנתבונן.הלשוניהפן
דיבורלקייםמאפשרהעדיםדוכן.בוהקריאהועלח"הדועלהוובצת,כבדהעננה

שלאזכותזוהי.עצמםלביןהרחבבמובןהניצוליםביןהיינו,"ניצולים"הביןבצוותא
שלחברתםהכירהארנדט.הפרטברשותלהםנתונהשאינה,להםנתונההייתה
,שלהםהמשאיכולתעל,ביותרכואב,ביותראינטימימשהוכאןאומרתהיא.ניצולים
רוציםשאינםהצבריםעםאוהצעירהדורעםבעימותמדוברלא.שלהגםאולי

ולהאזיןסיפורלספרשלהםהיכולת-באי,הניצוליםשלבצוותאמדובר.לשמוע
מאחרעילאית,כאןבפניהםשנפתחההעילאיתובאפשרות,פניםמולפניםלסיפור

ראו.למתרחשתגובותיועלגםכמו,כךעלתדווחוארנדטהמשפטבמהלךלהשהנותעתידהקהל110
.130,133'בע,שם

.233'בע,שם111
.234'בע,שם112
שהציתוהסוגיותאחת.ח"הדוהתגוללותאחרלמעקבביותרחשובההכפולותהמרכאותסוגיית113

,אמרהלארקלו.היהודיותהמועצותשמילאובתפקידקשורהכזכורהיתההפולמוסאת
שורותשעשר,זאתעם,לבלשיםיש.134'בע,שם,"היתהכולההאמת",כזוובאסרטיביות

."האמתורקהאמתכל,האמת"אתלאמרהמשפטיתהשבועהשלהשגורהנוסחמופיעלמעלה
באופןמכבליההנוסחהאתמשחררתהיא,למעשהנוספותפעמיים,ארנדטשלהחוזרבניסוח
חורגתשהיאלכךמודעתהיא.טקסיתהסוואהללא,אחרתתקפותלהלתתכדי,לחלוטיןמודע
כךכתוךומנסים,הזהבמשפטכולםשנוהגיםכמות,אחרתלשאלההמשפטיתהשאלהמןכאן

ההתמוטטותשלהטוטאליות"בדברכותבתשהיאהדברים,תכניתמבחינה.לתחםלשווא
בכלכמעטאלאבגרמניהרקלא-המהוגנתהאירופיתבחברהחוללוומהנאציםהמוסרית
עםאחדבקנהעולים,135'בע,שם,"הקורבנותבקרבגםאלאהרודפיםבקרערקלא,הארצות
.הטוטליטרייםבמקורותמציגהשהיאהעמדה
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את,הפומביהחללאתהמבניםבערכים,כאמור,ארנדטשללתפיסתה,שמדובר

,נדמהכך,מתמסרתלגמריהיא,לפחות,המשפטבתחילת,כלומר.הפוליטיהמרחב
מדבר"ההממשלהראשאוהתובעשלמזולדידההשונה,זו"פוליטיזציה"ל

כדילא.ציפיותמלאתאפילושהיאוייתכןהעדיםלסיפורימתמסרתהיא.!!4"מגרונו
סבורהאומצפההיאכיצד?אפואמהבעבור.דעתלהרבותכדיולאלקחיםלהפיק
הלשוניהפרויקטמהו?בדיוקסמה?מתאכזבתהיאהאם?הזוועהעללדברשיש

?לקבלואפשרהאם?להבינואפשרהאם?שלההמתקן

מבנליותחריגה,סיפריכולת-ואילשוניתדלותתיארהאוציינהשבנליותכשם
החוויהמסדרהדובראתמעתיקההיאשבוולאופןללשון.סיפרביכולתנעוצה
ארנדט,אחריםעםוהתקשורתהפומביתההופעהלסדרבתכליתוהפרטיהמיוסר
בראש,ישלהמללהאבל.ומוסריתהיסטורית,פוליטית,אסתטיתמשמעותמעניקה

לפרקבחרהשארנדט,דינסןמאיזקהמצטטהמוטומןשמשתמעכמות,ובראשונה

האנוש4במצב"פעולה"
,מצפהארנדט.1!ותרפויטית6קיומיתמשמעות,י!

לעיבוד,ראליתלאודאי,סבלנותחסרתאולי,ביותרתובעניתכפסיכואנליטיקאית

אתהשואב,עצמהשלהח"הדולנוכחראליתולאביותרתובענית.שייריםללאהניסיון
ממה,המוסגריםלמאמריוהטקסטביןהיחסמןובינתואנושיותו,תוקפו,חיותו

ובאופן,למשל,כך.שליטהמכלללעתיםשיוצאממה,הטקסט"גוף"אתשמכונן
צביהשלמפיהנמסרביותרוהברורביותרהנקיהדיווח":השפתייםעלחיוךהמעלה
לחלוטיןמשוחררת,מאודיפהעדיין,ארבעיםכבתאשההיום,צוקרמן-לובטקין
היתהתמידוהיא,היטבמאורגנותהיושמסרההעובדות;עצמיתמחמלהאומרגשנות

ניקיון,והבנליתהמושחתתהלשוןמול.אכן.[!י"להבהירשרצתהבנקודהבטוחה
הפסיכוסומטימןחריגה,לשאתיכולהשאינההפתוסאו"התעלות"המול;ובהירות
אינהשכבר,אחתאישה.סגילאבכךאבל.הדוברתשלהצלול"מי"האללצלןרחמנא

כבת"אחרתבאישה,מחמיאה,מתפעמת,נעורה,מסוקרנתצופה,ארבעיםבת
.בלשונהמושלתוגםגיבורהוגםמורדתוגם...שעודנה,"ארבעים

רודףפחדתחושתאותהבומלעוררכושליםהכפרמאנשישומעשהואהסיפורים"
כךכלהנפוצהזוזרהפיוטיתסגולהלהםוהמקנה,בהםלטעוןמתאמציםשהם

אךבוורואהלתובעבנוגעומענותטענותמלאהאתדטכאילושהשתרשהדימויאתלתקןחשוב114
,2!8ררג,129-130'בע,שם)חריפהביקורתהספקללאאםגם.גוריון-כןשלשופרואתורק
:המשפטבמהלךהתערבויותיוסגולותאתמלפרושכללנמנעתאינההיא,(221,224,229,233

הנאציםידיעלהוכרולאשהיהודיםבדיוקהיתה,לצייןהשכילשהאוזנרכפי,הטרגדיה"
אומלחמהשבויישלבמחנות,שורדיםהיוהםככאלהבהםמכיריםהיואילוכי,כלוחמים
ללאשתוארסכלשטענותיהאתשכיססה,התביעה";131'בע,שם,"אזרחייםהסגרבמחנות
אייכמןשלהסגולילמשקלונביחסוסבירותהיניתלכלמעברבהגזמההגיבה,הגזמהשמץ

.220'בע,שם,"[הסופיבפיתרון
115175(1968,Arendt

~

he

.

Human Condition (Chicago.א.
.סכלממתיקואינובעיותפותראעוסיפורכי,זאתעם,אתדטכותיתלסינגעלבמסחה116
.130'בע,2הערהלעיל,אתדט117
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אין,זובהרגשהחלקליטוליכולשאינוומאחר.משועבדיםעמיםשלהעםבסיפורי
על"החבויהמסורת"בארנדטכותבתכך."מהםאחדבאמתלהיותלעולםיכולהוא

ההתבוננותאפשרויותבין,כאמור,כוללתשארנדט,קשלהפיגורה.הטירהשל".ק"
שבדמיוןהדמיוןחוסרמרכיבאתחושפת,(שלה)הסיפוריתהארטיקולציהויכולת

מניחשהואולסולידריותלחוםאו,העממיהמבעלאותנטיותחרשתאינההיא.העממי
,כיווןחושאבדן,התנוונות,במחירראשמקלהאינהבמידהבהאך,באחדומטפח
,לחשוף,לייצגבעקשנותהחותרצופהבבחינת,ח"לדו".ק"שלהניכוס.עולםמחיקת
באנשיכעתהמעוררהוא,לאירועעצמההלשוןאתלהפוךכןעלויתרולבקרלנתח
,ואירוניתדקעדמחוברת,בתווךשהיאמשום.ומצוקהמבוכהובצאצאיהםהכפר
חזקהמדיכאוןובצאתה,נפרדהשהיאמשום.י!רחמים8וחסרתניגעת,ונוכריהסמוכה
."פרידהשלתאוריה"כללנוהורישהלא,לכאורה,יותרנבונה,יותריציבה,יותר
שלכתיבתה,ככלל?ידעהכלום?כיצדללמודאפשרכלום?כזותאוריהישכלום

היא.המקובלבמובן"עקבית"כתיבהאינה,עצמאיעיוןהדורשעניין,ארנדט
ופורמתחוטיםטווה,הפקתהתהליךאתלראווהמפגינה,החיבהווהמתרחשת
דבקותה,היסוסיה,חיבוטיםאת,הכותבתשלהספונטניותאתמשמרת,לאלתר
רגעאתמלנצורנרתעתואינה,עצמהאתאפילומפתיעהשהיאנראהלעתים.בשאילה
עוד,רביזיהעוד,דבראחריתעוד,נספחעוד,שובואזי.המוגמרבתוצרההפתעה

.ח"בדוביטויהאתמוצאת,ורעאחלהשאין,הזוהמוחלטתהדקונסטרוקציה.מבוא
שמתקשחת,והדרוכההחמורהלבםתשומת,מעושהאינה[השופטיםשל]הליכתם"

עמודי.9ח"טבעיתהיא,הסבללסיפוריבהאזינםהעמוקהצערבהשפעתגלויבאופן
במדכאותלשוןבמטבעותתכוףשימושדרךהפעם,הלאה,הלאהואילו.הפתיחה
כמעט,הצופה-ארנדטאתהמשרתתבטכניקההיינו,מקוטעיםבציטוטיםאוכפולות

השואהניצולימצדניכרללחץנתונההיתה...התביעה":להרחקה,הדרךאורךלכל
נהרוהם.המדינהשלהנוכחיתמאוכלוסיתהאחוזכעשריםשהם,הישראלים
מןחלקלהכיןרשמיתשנתבקש,ושםידאלוגםהמשפטרשויותאלבספונטניות

דמיון'שלביותרהגרועיםהמקרים.כעדיםעצמםאתוהציגו,הכתובותהראיות

,"אייכמן"כמסתושלוםגרשוםכהב,"גדולהיסטורילהשבוןהאומהבחינוךעצוםמוסריהישג"118
שמקטע,לשלוםבמכתבה.118(1975)כגודבריםבתוך.להורגהוצאתועלזאתעםהמערערת

כאחדיהודיותיאתראיתיתמיד":במלואוהמשפטהרי-ארנדטאומרת,לעילצוטטממנו
אולשנותמשאלהליהיתהלאומעולם,במחלוקתנתוניםשאינםהיישלהעוכדתייסהניתנים
מהעבור;שהינומהכלעבורבסיסיתתודה-הוקרתכמוכזהדבריש.זהמסוגלעובדותלהתכחש

נפתחותהיודנראטעלכותבתשהיאהקשותהשורות."להיעשות,היהיכוללא,ולאשניתן
שלהםעמםבהורתןהיהודיםהמנהיגיםשמילאוהזההתפקיד,יהודיבשביל";הבאותבמילים

בשביל"שלהמשקל,126'בע,שם,"כולוהאפלבסיפורביותרהאפלהפרקספקללאהוא
אתלתארעומדתהיא."בשבילי":לכתובהיתהיכולהכןשאלמלא,נחרץעבורה"יהודי

על,היהודיתהזהותכיכאמירהמתחילהאך,לקרבנותרודפיםביןהברוריםהגבולותהתמוטטות
.אדרבא,שבהיסוסענייןאינה,ותביעתהמשאה

.12'בע,2הערהלעיל,ארנדטראו119
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,נופו,"מעולםבהםהיהלאשהואשוניםבמקומותאייכמןאתראו"שאנשים,'מפותח

רשויותאותםשכינוכפי,'היהודיהעםשללסבלועדים'ושישה-חמישיםאבל
של'טראגיהמון'קיבץהאוזנרמר".20ן"לדוכןדברשלבסופונקראו,המשפט
כל.הזאתהייחודיתההזדמנותאתלהחמיץשלאהשתוקקמהםאחדשכל,מעונים

יכוליםהיוהשופטים.המשפטביתבפנילהופיעבזכותומשוכנעהיהמהםאחד
ההזדמנותאתלנצל,ראויאםואפילו,נבוןאםהתווכחוואף,התובעעםלהתווכח

באמתקשההיהלדוכןעלההעדיםשאחדמרגעאך,"כלליתתמונהלצייר"כדיהזאת
שעליהםהדבריםומשוםהעדשלכבודומשום",כזאתעדותלשסע,אותולקטוע

מאחדולושימנעו,אנושיתמבחינה,הםמיכי.לנדאוהשופטזאתשניסחכפי,"דיבר
ספקלהטיל,אנושיתמבחיגה,מעגהיהומי?המשפטבביתלהופיעאנשיםמאותם

עלבעומדםלבםאתשופכים"הםבעוד,אחראוזהלפרטבנוגעדבריהםבאמיתות
י2י"?"המשפטשללוואיתוצרי"אלאהיולאשאמרוהדבריםכאשרגם,"העדיםדוכן
לפסקאותועדהראשוןהמשפטמןטרנספורמציהעוברת'סבל'המילהאפילו

שלהמשפטיתהרלוונטיותבמונחימחאתהאתמפרשתארנדט.יותרהמאוחרות
.כאןנעוץאינושהעיקרניכראבל,העדויות
אזמתוכוקטעיםשלבהקרנותאובתמונותצפה,המשפטאחרשעקבמיעבור

.לחונסלאהשניםשעםכזה.יימחהבלרושםצטניק'קשלהופעתוהותירה,ולימים
"אנושיתמבחינה"ארנדטלעצמהמרשה,ללחהובנוגעללהבנוגע,בדיוקכאן,ואולם

בלחציםלעמודיותרבהרבהנבוןהיה":במלואוכמעטהציטוטאתנביא.להתערב

כאילו!התנדבושלאאלהאתדווקאולאתר...[התביעהעלהעדיםשהפעילו]הללו

משניידועשהיה,סופרהעדיםלדוכןהתביעהזימנה,הזאתהנקודהאתלהוכיחכדי
כמהשלמחברם-ריכוזבמחנהלאסירעגהכינוי-צטניק'קבשםהאוקיינוסצידי

בעליסיפורים'ובשאר,בהומוסקסואלים,בושת-בבתיהעוסקיםאושוויץעלספרים
השםעלבהסבר,הפומביותמהופעותיוברבותשנהגכפי,פתחהוא."אנושתוכן

לאעודכלהזההשםאתלשאתחייבאני'.אמר,"ספרותשם'זהאין.לעצמושאימץ
שלצליבתולאחרהתעוררהשהאנושותכפי...האומהצליבתלאחרהעולםיתעורר
גורלנועלהמשפיע'הכוכב:האסטרולוגיהלעולםקטןבמסעהמשיךהוא.'אחדאדם

לעברזוהר,שלנוהכוכבמול,שםנמצאבאושוויץהאפרכוכבשמשפיעדרךבאותה
ונעצר,כהעדאותושחיזק'לטבעשמעלטבעי-האלכוכב'לוכשהגיע.'שלנוהכוכב

,הזאת'עדות'הבענייןמשהולעשותשישהאוזנרמראפילוחש,לנשוםכדילראשונה
,אחדותשאלותלךלהציגלייורשהאולי':אותוקטעהוא,רבבנימוס,רבהובעדינות

,בבקשה,בבקשה,דינורמר':להתערבהזדמנותפהראההדיןביתאבגם'?תסכיםאם

רלא,עמוקותכנראהשנפגע,המאוכזבהעדהתעלף,בתגובה.'וליהאוזנרלמרהקשב

.217'בע,שם120
.219'בע,שם121
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אבאשלעדותוכלפיגםשתופנהטענה)ללהבנוגע.22ן"שאלהאףעלעודענה
עלוחוזר,"הופעות"על,בפומבידיבורעלאמוןצטניק'שקסבורהארנדט:(קובנר

שמעההאם.המסויםובעניינוהמשפטביתבחללכללאפואקשורותשאינן,מחוותיו
שלהעשירההביבליוגרפיהאך,יודעיםאיננו?בספריוקראההאם?בעבראותו

עלשחוזרתמחווההאם?בכךמהובכן.אותומאזכרתאינההטוטליטרייםמקורות
שהנסיקהובאופן,העדיםמכל?אמינותהאת,רושמהאת,תקפותהאתמאבדתעצמה

ניסיונושלהסמיוטייםלצליליםביותרצטניק'קקשוב,מטעימהרקהשמיםלגרמי
נמנעתשאינה,השופטיםשלההתערבות.בתוכםונטמעאליהםסמוךהוא.ומתרגמם
שנפתחוהרחביםהגבולותוחרףמייצגהמשפטשביתהסימבוליהחללנוכח,כנראה

.ארצה23נאפייםאותוממוטטת,עדותלמתןהזההמשפטבמהלך
,סיפור14ןלספרהיכולת-לאיסימפטוםבהלראותעשויהשהיאאף,החזרהמןיותר
כל;הצפייהנטולת,הרפלקסיביתהכפילותנטולתההיטמעותאתארנדטדוחה

בהקשריםעולההזוהדחייה.בניסיוןורגשיתתרבותית,פוליטית,למעשה,היטמעות
המשך,"פרווני"ההיהודיטמיעתעלהביקורתמןהחל,חייה-עבודתהשלשונים

אתהמבחין,בסיפורלעצמיההיעשותבתהליךוכלההאחרתיאלהמתמזגתבזיקה

,מערכותקריסת,התמוטטותגוררתהיטמעות.האחריםוביןהאחריםמןהעצמי
אחדמידכותבתמשהיאהסיפורכלאתאפואמספרתאינהארנדט.אחתכבמהלומה

מיוחדכישרוןושצריך,סיפורלספרואפשריפשוטלאשכללהוכיחהזועדות":כך

עשריםולפעמיםעשרה-מששיותרלפניהסיפורלמספרשקרהמהביןלהבדילכדי
התעלף"את,שכן.126"שניםאותםבמשךדמייןאושמע,שקראהדבריםובין,שנה
,יכולהשאינההיאזו.27ן"זקוףשניצב"גיינשפןלזינדללהסמיךיש"המאוכזבהעד

הפרקבסוףלמצואניתןסליחהלבקשאמנםהמשונהדרכהואת.בזהלעמודשמסרבת

אנטוןשלהמופתיתדמותועל,קובנראבאשלהעדותדרך,בדברה."ועדויותראיות"
במטפורהמשתמשתעצמההיא,המאפליהבלבהאוראפשרותועלשמירט

איןאנושיתמבחינה":ממנהחמקהצטניקלקישהתהודהלתארקשה-אסטרולוגית

.233-234'בע,שם122
היסטוריתלשמתותביטויהיהאייכמןמשפטכיהטענהאתבהרחבהמפתחתפלמןשושנה123

מבחינההקמילה,סמנטיתסמכותבעלילסובייקטיםהקרבנותהפיכתבשלמשפטיולרדיקלעם
בנוגעהשלכותבעלת,לדעתההמשפטיתבתרבותתקדיםחסרתתפניתזוהחתה.משפטית

.הקתבנציונליהעונשיןמשפטשלולערכיםלמבנים
המורה,קבוערוחמצבלהנביעיכולהקיצונייםבמקריםאשר,חזרהעלמדברתהיאהרוחבחי124

.40'בע,שם,המלנכולישלהדיכאוןאוהמאניאקשלהאופוריה:נפשיתהפרעהעל
125(1999,Paris(,1968-6

~

19:Bl

~

cher Cerespondance.11"4Arendt.א.
.1937בספטמבר18-המןלבליכרמכתבראו

.234'בע,2הערהלעיל,ארנדטראו126
.237'בע,שם127
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מקוםלהיותתמשיךהזאתשהפלנטהכדייותרלדרושאפשרואי,מכךביותרצורך

.28י"אנושבנישללחייםמתאים
בקושי,במלואוכמעטסיפורארנדטמצטטת,ח"הדוכללאורך,בלבדאחתפעם

גרינשפןזינדלשלסיפורודקותעשר.במשורהאךפרפרזותומוסיפה,מתערבת

המפורשתהאמירהזוהי.הקריאהוזמןהדיבורזמןאתלמירבהמקרבבאופןכתובות
כמו.עקרוניתלרמהמופשטתאומתוארתאינההיאכךומשום,הסיפרעלשלה

,מספרתשהיאמה,שהיאמההיא.לתאוריהזקוקהאינהבנליזציה-הדהגם,הבנליות
לושהציגהשאלותעללענותוהקפיד,סיפורואתלספרבאהוא".מפעילהשהיאמה

.129"במיליםממעטכשהוא,קישוטיםללא,ובתקיפותבבהירותדיברהוא;התובע
הזההסיפור".לאחרים,לאחרדרךשמבקיעותמילים,לתקשורתניתנות,רלציונליות

בתוךשניםושבע-עשריםשלתכליתוחסרטעםחסרהרס-דקותמעשריותרלאארך

המחשבהאתלחשובהיהאפשר,הסתייםהואוכאשר-שעותוארבע-מעשריםפחות
אלא.להעידשלוההזדמנותאתלקבלחייבואחדאחדכל,אחדשכלהטיפשית
שלפחות,הסיפוראתלספרקשהכמההתבררכךאחרשבאוהאינסופיותשבישיבות

,וצלולמוחלטלבתום,נפשיטוהרדרשהשירהשלהיוצרותמהפךלעולמהמחוץ
הגינותאותהכןאחריאוכןלפניהיתהלאלאיש.בהניחנוצדיקיםשרקותבונה
.30ן"גרינשפןזינדלשלזוהרת

לסיפוריםהמיתוספת,מוחשיתלאכמעט,דקהשכבהכמעין,סיפורעודיש,ואולם
"יבשים"ההנתוניםלביןבינוללכדויכולנו,אישילאלגמריהוא,לכאורה.האחרים
לרטוריקהכאנטיתיזהאירופהיהודישללגורלםבנוגע,כזכור,מוסרתשארנדט
,גאוגרפי-מסיכומסעמתווהמעין,דברעודכאןעושהארנדטאך.אייכמןשלהפתטית

שלתגובתןאתהתמצותדרךעללבחוןכדי,אירופהברחבי,כאופיואימפרסיוניסטי
שלהסיפור",מוזרשזהכמהעד,נהו.ליהודיםבנוגעאזרחיותוחברותממשלות
המתעד,זיכרונותיהלא,זיכרונה:סמוי,אינטימילאכאילו,ראשוןבגוףלא,"ארנדט
ומדויקותצלולותכמה.הולדתהליבשתבנוגעשלההמורכבהרגשיהמנערמןמשהו

בפברוארמשסטיןיהודיםשלהראשוניםהגירושיםאודותעלהבאותהשורותהן

,בצרפתגירלמחנההגיעואשריהודים)שנהאותהבסתיוומסארפפלץמבאדן,1940
המטרה":(באושורץלפועלהוצא"הסופיהפתרון"משונשלחו,1940במאיכארנדט

ללכתליהודיםלגרוםאפשרהאם-כללייםפוליטייםתנאיםשלבחינהכנראההיתה
ללא,הלילהבאמצע,הקטנותמזוודותיהםאתנושאיםכשהם,רגליהםבמואובדנםאל
למחרתהריקותהדירותאתכשיגלוהשכניםתגובתתהיהמה.מוקדמתהתרעהכל

זרהממשלהתגיבכיצד,באדןיהודישלבמקרה,חביבאחרון-ואהרון;בבוקר

.243'בע,שם128
.238'בע,שם129
.239-240'בע,שם130
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ביןהנעה,מאופקת,שקטהפרוזה.3ן!"יהודים'פליטים'באלפילפתעכשתוצף

מקריםדרךתמיד,מסמנתומשהיא,למופתיהאיוריבין,לעקרוניהאנקדוטלי
,נאציפיקציה-הדהנעוצה,הבנליותנעצרתשבו,"אורשלפתאומיהבזק",קונקרטיים

ארגנה1943אוקטוברבמהלך.אמונה,ביטחוןמזהויותרהתרגשותבקוראנוסכתהיא
להםלהעניקשביקשה,לשבדיהיהודים919,5שלהדניהדיגציבעזרתמשלוחדנמרק
.בנורבגיההיהודיםמקהילתלמחציתבנוגעלכןקודםשנהשנהגהכמות,מקלט
מומנה-לאישדולרכמאה-אמצעיםחסרילאנשיםהנסיעהעלות":כותבתארנדט
שכן,מכולםהמדשיםהמעשהזההיהואולי,אמידיםדניםאזרחיםידיעלברובה
הנאציםשבולנוהידועהיחידהמקרהזהו...הם-גירושםעלשילמויהודיםעתבאותה
שינואליהשנחשפושאלהכמסתברהיתהוהתוצאה,גלויהמקומיתבהתנגדותנתקלו

מובןדברהיאשלםעםשלשהשמדהסברולאכבר,כנראה,עצמםהם.דעתםאת
יכול'זה...שלאאנשיםיהיואבל,בתלםהאנשיםרוביילכוטרורבתנאי";32ן"מאליו

.33י"מקוםבכלקרהלאזהאבלהמקומותברוב'לקרותהיה
עצמהשהיאכמותחייהסיפוראתלספרהיהיכוללאשאישברור"

כובשתאוטוביוגרפיהכתבהלאמדועוהשאלה,לספרוהיתהעשויה
.34ן"מענהחסרתשהיאכשםלב

אםשפת.4.4

ארתורבגללרק.בכללוהעלמדברהייתילאאני.ככההתחילזה"
יום.רפואהכןגם,אתילומד,ארתור,סטודנטהוא.דיברתיגאנאט
...קלישיבפלאםנפגשיםאנחנואחד
גדודלעבורמתחיל,בושישבנוהקפהביתלפניבדיוק,פתאום,ואז

נחמדנראהאפילווהוא,שלוהסוסעלהקולונלובראשחיילים
.מהכסאקפצתיהתלהבותמרוב!לענייןגבר,לדברמהאין,הקולונל

ישרורץ,לארתורצועקאני'!ככהבאמתוהאםלראותהולךאני'
.!35"מהררץועוד,להתגייס

ארנדטאתמעסיקה-"ולהשמדהלגירושהראשונים"-הפליטיםשאלת.165'בע,שם131
כפריהכהיהודילפלשתיניםהציוניתהתנועהביןכיחסיםכדיוניה,"הפליטיםאנו"בממושכות
18supra,שקק.150,191,147,הטוטליטרייםובמקודות noteA4rend.

.184-!83'בע,2הערהלעיל,ארנדט132
.243'בע,שם133
134100-99(1968E4r-כיסא)Dark Times)לArendt "Isak Dinesen" Men.א.
'אידיעלתורגם)9,12(אכרך,1994,ראשונהמהדורה)הלילהקצהאלמסעמלין'פ'ל135
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שבההקסמיםארץ,משלאראפיההועףהואהזמןברוהנידףכעלה"
,הפהתוךאלישרעפותצלויותותרנגולותמאליהםנערכיםהשולחנות

וקריירותתאריםבעליאופקצרימרובעיםשלמחברתםדיוקליתראו

בלתידחף,כנראה,היהביותרהגדולשחטאם,'מעודןהומור'ובטוחות

שלהצועדיםטוריביןהיישרנחתוהוא.קונדסמעשילבצענשלט

שניםעשרה-שתיםבדיוקמעמדשהחזיק,השנים-אלף-בן-הרייך

.,36"תודשיםושלושה
,"על-סיפור"בלאגם,סיפוריתשכבהבעודמדוברלא,הפעם.הכולאמרנולאועוד

במשהומדובר.המונחשלהווידויי,המקובלבמובןבאוטוביוגרפיהלאוכוודאי
אפילואו,שלהןהתשלילהיהכמו,הללוהמוגדרותהסוגותמןומערערמעורער
אתאוהמכלולאת,למעשה,והמהווהלהגדירושקשההוההממד.שלהןהאבייקט

במינהיחידהאבללעבודתהלשוןעלארנדטשלח"הדואתהופך,המכלולשלרושמו
אותהכינתהלאומעודה,לימיםולאכןלפניהציעהלאשארנדטכזו,אםשפתעל

סופרת,רתי'מקמריששמעהומוצארטהנדלבצלילימחדשלרגעניזכר.הזהבשם
באייכמןהקריאהתווייתעלמוקדםבמאמרמשהעידה,ארנדטשלנפשוידידת

שלהאידיוסינקרטיתהגובהאו"רוחמצב"רקלצייןביקשהשלאדומה.בירושלים
אוהסברללא,אימפרסיוניסטיתשבדרךהגם,ביקשההיא.הדבריםלמקראעצמה
שללחותמה,לקצב,לקומפוזיציה,בר?סלמשהוהלבתשומתאתלכוון,ניתוח

לטונליותקשובהתהיהשבעתידכמות.הקוראבעצביהחדלמגעה,היצירה
להאזיןהקוראיםקהלאתרתי'מקהזמינה,אפלהבעתותאישיםשל"אמהית"ה

עצמת,מענייןבאופן.לסופריםשמקשיביםכדרך,לשוני-לחוץ,השורותביןלארנדט

.מדויקתשלההאינטואיציההייתהכמהעדהוכיחה,אזומניאו,לארנדטהתגובות
ביקשה,שוככיםואינםנחיםשאינם,ארנדטעלהפרשנותגליבכל,בלבדוהיאהיא

אתשלה"הולדת"ללהשיב,הפעםזולפחות,גםואולי,בפשטאהובתהאת"לביית"
,ח"הדושלהתוכןשבצד,לכךלפחותלרמזו,אחרותבמילים.האבוד,הילדיממדה

,ומטלטלתמחלחלת,מוסיקלית,לשוניתאסתטיקהקיימת,שיהיהככלבמחלוקתשנוי
18-שב,ארנדט.הצפוייםההתקבלותגבולותאתלפרייןהחייבת,מאודאינטימית

ההללויה!יצירהואיזו":"המשיח"עלממינכןבמכתבבליכראתמצמירה1952במאי
מגיבה-"ילדלנונולד:כבירזהכמההבנתילראשונה.ובגופיבאוזנימהדהדתעוד

הבסיסיתהקיומיתבחשיבותלהפריזקשה.הוההידידותגילויעלכאמורעזבאופן
.ההיאהחמורהבשעהזואסתטית-"אימהית"הכרהבהשנסכה

קיבועמכלהסתייגה,דינסןלאיזקובדומה,כסופרתעצמהאתראתהלאארנדט

נשזרו,הפומביתלהופעתההמכריעים,שסיפרההרביםהסיפורים.בלעדימקצועי

.42'בע,2הערהלעיל,אתדטראו136
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תמידהממלאת,ופוליטולוגיתפנומנולוגית,היסטוריוניתשלמגווניםלשוןבמשחקי
?חריגהואאפואבמה.זהבמובןחריגאינוח"הדו.אחתובעונהבעתתפקידיםכמה

הסופריםדורותעללהגידלהשהיהבמהחלקיבאופןרקעוברתלמענההדרך
בעיקר,מתוויםכמהרשמהארנדט.זמנהבניאולהשקדמוהמודרניסטיםוהמשוררים
את,היתרבין,מאזכרתכשהיא,אפלהבעתותובאישיםהטוטליטריזםבמקורות
עםמתמודדתאינההיא.משותפתרגישותלאייךכדי,וסליןפאונדעזרא,בןגוטפריד
בממדמעוניינתאלא,עצמהבפניאסתטיתכקטגוריה"הפאשיסטיהמודרניזם"שאלת

,החפירותלניסיוןהללוהיוצריםשלבמחויבותםדהיינו,האקזיסטנציאליאוהמטפיזי
לרגש,מסוייםאובייקטנטולתאונטולוגיתלחרדהטרנספורמציהבכתיבתםשעבר
ידיעללדידהנפרץזהאופק.המוות37ישל,קסמיואולי,מחבליולהיחלץהמסרב
האיוםהדברואינו,הנוראתמציתאינומוותושעבורוהטוטליטריזםבצלשצמחהדור
היא,מוותמעונשחמוריםעונשיםלהיותיכולים:אחריםעללהטיליכולשאדםמכל
של"אנטישמיות"הבפרקיכברקצרלדיוןזוכהסלין.'3'ח"בדוגם,להגידשבה

עלזהבהקשרמרמזתאינהאףארנדט.ברכסעללמסהקודם,הטוטליטריוםמקורות
העולהבפוליטיקהורקאךומתמקדתהמלחמהחוייתשלמטפיזי-האסתטיהעיבוד

,מובחנתאנטישמיותעל,דידקטיכמעטבאורה,להורותמבקשתהיא.הפמפלטיםמן
שליותררחבמילייהלדעתההמאיר,חשובסופרשלמופגנתואףבסוגהחדשה

אוהחברתימעמדםאתמערערתאינהשהשקפתם,צרפתיםאינטלקטואלים
הלאומניאוהרציונליהאדיאולוגיהדמיוןמןשונהזואנטישמיות.האינטלקטואלי

הפנטסטייםבהסבריםהן,19-ההמאהבשלהיבצרפתשנפוץ"פרנסזאקסיון"הנוסח
המעשיותבמסקנותוהן,בכללוהאירופיתבפרטהיהודיתלהיסטוריהממציאהשהיא
.היהודיםלטבחמפורשותהקוראות,מהזיותיהגוזרתשהיא

עלמצביעה,התקופהבספרותארנדטשלתצפיותיהאחרהעוקבת,קריסטבה
אליטותלביןשורשיםחסריהמוניםביןהמסוכנתהבריתעלעמדהשבההחריפות
וכלפיהציוויליזציהכלפימשותפתשנאהבסיסעלמציאותתחושתנעדרות

סבורה,האוונגרדשלהמסוכןהפורמליזםאתבבקרה,בןפיעלאף.המהוגנות
עםשכןכללא,והקלינייםהאסתטייםממדיועםמלהתמודדארנדטנמנעה,קריסטבה

לדומןבנוגעוהעצמיהלשוןבתפיסתהשינוייםשחוללוהמוסריותההשתמעויות

המלנכוליהספיעדהלכתמרחיקיהנפשייםוהעימותים,גימאמחד,הקלאסי

או"פאשיסטי"מאיוךיותרורחבהעקרוניתשאלהאתדטמציבהברכסעלבמאמרה137

למרות":לפוליטיהפיוטישביןבצומתזאתעםהקשורהשאלה,המודרניזםשל"טוטליטרי"
אך.מהכללהתחמקיכוליםשאינםברור,המשורריםשלוהאחריותהאמינות,החומרההעדר
A~endt(1968),:ראו."הגבולאתלקבועהיכןלהחליטיכוליםכקושי,האורחיםחבריהם,אנו

upra~16,קא.212 note

לזמןולו,ייעלםלאדבריםמאותםאחדשאףדאגס"והס,ממוותגרועיםיותרהרבהדבריםיש"138
.20'בע,2הערהלוניל,ארנדט,"ומזכרונםקורבנותיושלמעיניהם,קצר
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אתלהציגארנדטבתרהשדרכההפרליטיתהאופטיקה.גיסא39ןמאידך,והפסיכודה
אתכובשת,שלהלתפיסתההךהיינושאינומה,עצמהאתלראותשאףואפשר,עצמה

לספרשלהלגיבורההמניחה,הרמנויטית-אתיתיסודהנחתבבחינת,כאמורקריסטבה
עלבספרהלמליןשהקדישהבפרקים,דווקאשהיאאלא.כחפצהסיפורהאת

האסתטיהדיוןביןהפרדלבלתיהזיקהאתהטעימהשבוובאופן,השבייקציה

הזהבמסעתוואיעודליטולתחליףחסריכליםלנושהעניקה,"זה0בסופרוהפוליטי
האוונגרדיסטייםהיוצריםמניכאחדבארנדטלקרואננסההבה.1'ארנדטןעם

עםמהלמשךבצוותאבהנעייןהבה,כןעליתר;יצירתהלאורךבהםדנהשקריסטבה
את,בנפרדאחדכל,וועבורזהסימנוכמו,לעולמהמנוגדכה,לכאורה,שעולמויוצר

ממדיםשניכלפישפיתחווהייחודיהמועצםהיחסלנוכח,ואת.זולתושלה8בייקט
"הולדת",הקטגוריתההעתקהדרךועל,אםושפתלידה:האנושיבמצביסודיים

עקרונייםאףמושגייםמתארקווילפרושמבקשתזוהצעהכילהדגישראוי."סיפור"ו
אחריוצרלכלבהרחבהאו,לסליןארנדטביןהשוואהלהציגהכוונהאיןוכי,לחקירה

מעיןתכנית.תקופתםאתניתחושבהםוהאופניםרגישויות,תכניםבמונחי,בדורותיהם
הגדולההמלחמהלאחר,שכן.בפשטותונגישהישירהלהיותעשויהאמנםהייתהזו

פשראתופנטזמטיותראליותבדרכיםלעבדהללוהיוצריםביקשו,ובצלה
אדםמבניהגוולתפוליטיתמציאותעםהסבילהההסכנהאת,החברתיתההתמוטטות

,אחריותנטילת,החלטהחירותבידםמותירהואינה,כבודםעצםאת,אנושיותםאת
-דה,נציונליזציה-דהבהתאמהכינתהשארנדטהתהליכים.ספונטניתפעולה

לאגם,אישעלחסשאינוטוטליטריעולםלכינוןכתנאיםהומניזציה-ודהמורליזציה
דומהוארנדטסלין.התקופה42ןשלהספרותייםלמבעיםשכניםהינם,חסידיועל

,טוטליטרית-הקדםאירופה,המלחמה-סמוכיםמסלוליםאפילושחוצים

81,11Kristevaiק.139157-156 s

~

pra note.
140(1980,

~
'abjection (ParisןKristeva

.

.

Powoirs

de )r 'horreur: Essai

,

sur.ו.
הייחודיתהקונפיגורציהאתמלהקיףורחוק,ביותרמוגבליהיההאבייקציהבמושגדיוני

.ורתחםאסתטים,פסיכואנליטייםמרכיכיםבאמצעותקריסטבהשמגבשת
"כנגם141

לעצבכדי,מלץשלפסיכוטי-האסתטי"אליבי"במוצאכנקודתקריסטבהבחרהלסליןע
ניסיוןכל.פנימייםהקשריםבעלמכלולבתורביצירתולדוןפנומנולוגית-ופסיכואסתטיתמסגרת
המבקשיםהללושלגודמטיביהאידאולוגיתהכרעהעלמבוסס,טענה,הזההמכלולאתלבודד

.להוקיעואועליולהגןלחלופין
המיניםביןהשונותעלגםפוסחתאינה,הגבולותטשטוששלמופעיוריבויאתהבודקת,ארנדט142

הרוזןמאת"פרוסימזרחיומן"מתחילהוהמצטטת,באופייהכךכלהסליניאמת,הבאהבפסקה
,הבאהמשפטאת1945בעוארפרוסיהכמזרחכפריתאישהמפישמעהלה.להנסדורףפוןהאנס
ירשהלאלעולםהפיהרר.אותנויתפסולאלעולםהרוסים":הרוסיםידיעלקניגסברגלהרסקודם
:ההרגעלהפרקאתכךוחותמת,ממשיכהארנדט."קודםהרבהבגזאותנויהרוגהוא.זאת

רצוי,נוסףאחדקולשםהסר.שלסאינו,האמיתתםהסיפוריםרובכמו,הזהשהסיפורדומה"
,ארגדט,"!היהודיםעלמבוזבזהזהוהיקרהטוםהגזכלועכבתו:עמוקהבאנחהשיענה,נשי
.120'בע,2הערהלעיל
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,!המודרני43האדםאתלתארכדי-החדשוהעולםהשחורהבאפריקההקולוניאליזם
במסעההוליםבביתברדאמישללצדוהשוכבלהיסטוריהמורה,פרנשארשלתאומו

ודטרמניזםעצמיתהונאהעלארנדטשלהביקורתמןרחוקכהאינו,הלילהקצהאל

מן,דברשללאמיתו,הנובעביניהםהרובץ"תכני"ההפער.היסטוריוסופיאוהיסטורי
איבחנהשארנדטבמהמתמצהלאאךקשור,והלשוןהלידהחוויתשלהטעונההצומת

,העובדתיהמוותאתלהפוךהמודרניזםבתוךמובחןזרםשלנטיהבתורכאמור

בעלתקיומיתלחרדה,(קץ-איןבמחויבותבעצמהתיעדהזוועתושאת)ההיסטורי
ארנדטשפתחוהשוניםהמודרניסטייםהאופקיםבלבנעוץזהפער.מטאפיזיתאיכות
ביןהנפערבמרחק.לניסיוןבנוגעשפיתחונפשי-האסתטיהעיבודדרכיבלב,וסלין

,קריסטבהשלבמונחיה,ארנדטשל"ביוגרפיה"הלביןסליןשל"תנטוגרפיה"ה
אלהחריגהואפשרות,הלילהקצהאלארנדטשלהמסעגבולותלבסוףמסומנים

.הנסאל,האור
,בתיבתושמשרהומאיימתמסתורית,מקסימהאיכותאותה,סליןשל"נס"האת

אך.באחדואסתטייםפנומנולוגיים,פסיכואנליטייםבכליםלמפותקריסטבהמבקשת
הספרותישהניסוימשום,אפשריבלתיאתגרעם,למעשה,מתמודדהאנליטיהניתוח
לכניסהקודם,לשבייקט,בניסיוןאפללאיזורמושגייםלאבכליםלהתקרבחותרעצמו
החורגת,המשגהכל.לאובייקטסובייקטביןלהבחנהקודם,הסימבוליהסדרלתוך

שבאמצעותםולכליםלאופןלהקשיבלעזורלמירביכולה,הוההניסוימןבהכרח
ע6מחדשלחצות,אובייקטוחסרותכינויחסרותחוויותהספרותשלמחושיהקולטים
אלמתמסר,קריסטבהסבורה,סלין.השבייקציהאת,כבראשונהלאולעולם,הסופר
לושהייתהאמביוולנטיתאינטימיותאותהאלהקרבה.אבדןעדכמעטהזההמסע

ביןונשניתהחוזרתהתנועהאלהקרבה;כאםאוכאובייקטזיההשטרםמהעםאימתי
המתגלהההרסניתהשנאהאל;והתקצובהדחייהלביןוהתשוקההמוחלטתהתלות

רישוםמכללאלתרמחיקתהגםשהכרחיתכשםהכרחית,הקיוםלעצםכהכרחית
היהכאילו.האםשפתשלהכמוסותשכבותיהעםלהתפתלהסופרעלכופה-בזיכרון
מחוות,מעורבליםצלילים:מילה-הטרוםאתהנשיהמתהוםולהעלותלשובעליו

משובשתכתיבהאלדרךלהןהמפלסותקוליותדרמות,ענקלמחוותשנעשותזעירות
למבנה,הארטיקולציהשלהמודעתלפעילותלהתפרץלדחפיםהניחהכמו,במפגיע
הסיכון,כישרונו,סליןשלתעוזתו.עליהםלהשתלטואף,לתחביר,לדקדוק,המשפט

זהותעלזורדיקליתבשאילהנעוצים,אסוןכהרהבקצההמתגלהעצמועלנוטלשהוא
"זה"אחרמתחקההוא.המגונןמן,הסולידימן,המשמעותמןרחוקהכי,הסובייקט

-בארצותוביקר1916-בלאפריקהנסע,הלאומיםבחברועבדהטבעומדעירפואהשלמד,סלין143
החבראתעזב1928-ב.פורדפועלישלהבריאותתנאיאתלחקורכדי1926-ב,כדטרויט,הברית
.ממונמרטרבפועליםולטפלבפריסקלישיבאמורעירוניתבקליניקהכרופאלכהןוהחל

אמריקה.ובפריסבאמריקה,באפריקה,במלחמה,בהתאמה,מתרחשותהרומןשלהאפיזודות
.מעגליבמסעאפיזודהאלאאינה



הלשוןמצבעלח"דו-המלנכוליהלעונגמעבר:ארנדטחנה

,כועסת,וחשופהגדולהאחתאמוציהבתור,בעולםצעדיוראשיתאתוהנאבקהנאנק

גם,תמידכברכך"קיימת",כןעליתר.קיימתרק,מודעתלאואינהמודעתשאינה

פולשת,כנסוגה,כפוחתת,והולכתכמידלדלת"קיימת",לכאורהמבשילהכשהיא

מסעשלהמטאפורות.האנושיתהחוויהשלמישוריהבכלומקיאהמעכלת,ונפלשת
לפרוםכדיהפיזיולוגיהומןהאנטומיהמןרבהבמידהלכןשואלותהלילהקצהאל
המתלכדת,הכתיבה.הטבעכוחות,חייםבעלי,אדםבני,תרבויות,יבשותביןגבולכל
עלמאלפתעדותפורשת,לנפולמטהגבוליתסובייקטיביותשלהיוקדיםמצביהעם

.שביניהןהשברירייםהגומליןיחסיועל,וסובלימציהטבייקציהשביןהדקהאיזון
במסע,כמובן,ויש,הכתיבהממילאחדלה,אפשריתאינההסובלימציהשבובמקום
,האבייקציהאתתלווהשהסובלימציהאפשראך.ושתיקהשיגעתעדישמגיעיםכאלו
תינזקשלאבלבדזוולא,ברדאמי-סלין,המספרואתהמחבראתמלווהשהיאלמות

היא.בעטייםותועצםהשבייקציהשלהאנרגיותמןתיבנהאדרבאאלא,ותקרוס
הריגושאפלתאלרחםללאהסמוכהסובלימציהתמידכמעט,זאתעם,תישאר
וללאטרנספורמציהללא,הקמאיבטעםחזקהנאחזתסובלימציה,מזההשהיא

לפרקטיקהארנדטנוסח"המורחבתמנטליות"ההופכת,זוראייהמזווית.רפלקציה
כאןמתגלהסלין.ודמיוןדעתמרוחבולאמטינההמונעת,גרידאחייתיתהישרדותשל

שאפשר,(בהרחבהוסוקרטסקאנטושל)ארנדטשלאגואלטרמעין,מורבידיככפיל
העולםאתלדמיין,לדידו,אפשר-אי.הדעתעללהעלותואףהייתהיכולהשלא

כשאתה":לאלתרולהשחיתהראייתםאתלעוותמבלי,אחריםשלמפרספקטיבה

מכלאותךמפחידיםשהכיהאנשיםאתמפשיטשאתההואכוחלךשנותןמה,הלש

ממהגרועיםיותר,שהםכמואותםלראותללמודצריך.בעיניךלהםיששעודהיוקרה
יותרהרבהעליךומגןאותךמשחררזה,מרגיעזה.הבחינותמכל,אומרתזאת,שהם
'"שנייםאתה,אחדבמקום.'אני'עודלךנותןזה.לךלתאריכולשאתהסמה

.4ן

דיוקליתראו,ארנדטשלכתיבתהלאורך,בהלטעותשאין,השלטתהמחווה
תופסת,פוליטית-ההיסטוריתלחקירתהמורכבתבזיקהותמיד,ואילךהאנושימהמצב

וכןושלישית)שנייההולדתזוהי.בלשוןהולדתכתהליךלסובייקטההיעשותאת
הנולדת,עצמהארנדטעבורמשמעתרתי,עקרונימרחקהמקורמןהרחוקה,(הלאה
האמיתיתההולדת.משהו"טכנית"או=מקצועית"לשון,נרכשת,זרהבלשוןמחדש

ביןלפחות-רביםוביןרביםבלשון,הסמבוליבסדררקאךמקרהבכלמתממשת

הקטגוריתלטמפורליותבנוגעספקמותירהאינהארנדט.והנעניםהמכירים-שלושה
,אםמשפת,הגוףמשפתאפואהמוחלטתבחריגתו-עתידזמן-ההולדתרעיוןשל

בעל.בלשון,לראשונהכאילו,ממשנולדיםשפהבכל.וצערהחבליה,הקמאימעומקה

במתעלהענייםשלהדרמתיהופעתםרגעאתלתארבבואה,למשל,המהפכה
המקפליםכאלו)גופנייםצרכיםכבעלי:פוסקתהיא,הצרפתיתבמהפכההפוליטיקה

כמוממש,האדםבני,זהבפניזהמסוגריםהםאיך,זהעלכשחושביםמייאשזה".73'בע,שם144
.בעי230,שם,"קום
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אילמותועל,ההכרחאתזהבמהלךהענייםעמםנשאו,(עצמםלתוךפנימהאנשים
חסרנעשההישןהמשטרששלטוןהיתהוהתוצאה",הפומביהמרחבאל,ואלימותו

בפשטארנדטשעבורניכר.45י"לידה-מתהיתההחדשהוהרפובליקהאונים
המוצנעהמטבוליזםמן,כקיבוציתפרטית,שבייקציהשלהעתקהכל,ובמטאפורה

גבולותלחצותעלולה,ומדורותמצעדים,קרנבלים,ריטואליםדרך,הרביםלתחום
האינדיבידואציהתהליךהשלמת.ולשתקלערער,ותקשורתדיבורשללעבורשאין
גוףבליהולדת.באחדביותרומופשטתביותרארסית:פרדוקסליתכךמשוםהיא
,למעשה,פשוטיםכהאינםהענייניםאבל.כליהמפנילגמריהמוגנת,הוליובלא

עבהעורלהיותאכןהיהעלולשמחירו,ולסימביוזהלהיטמעות,לנסיגהוהסירוב

ככלותאחרימתגלה,ומפעפועמחדירה,מפגיעותאטום,לומרכךאפשראם,"מדי"
בין,לשוניים,מוסדיים,פיזיים)ומלגומלברגבולותכינוןשלחדללאכתהליךהכל

לאחרובתוכןהיבשותביןארנדטשלהאינסופייםמסעותיהידועים:אישיים
אומחקריתמסגרתללא,שונותאינטלקטואליותסביבותביןנדודיהגםכמו,המלחמה
עדותרתי'מקמריהעניקהכאןשאףדומה.טבייקציהשלגם,וכן,(מקובעתאקדמית

מפעימהדבר-באחרית,הסעיפיםוביןהלשונותביןארנדטשללפסיחהמעודנתכה
רתי'מק.ארנדטשלפטירתהלאחרהספראתלערוךמשסיימההרוחלחיישכתבה
,ארנדטשל(דיבורהובחיתוך)שבקולמוסההאנגליתשלהגרמניהאופקאתמטעימה

שגילתההרוגזעלאורעודהשופךעניין,המיליםבאוצרוהןהתחביריברובדהן
כדי,לחיותכדי,העתכלשתרגמהכמי.הסימולטניהתרגוםלשאלתבאשרבמשפט
וכחוסראחרונהכמשימההתרגוםאתארנדטחיתה,לכתובכדי,דעתלהרחיב
להזומן,שלההמשפילההבנליוציהועם,האםשפתעםממדי-הרבהמפגש.אפשרות
אםברצח,צפויבלתיומכיוון,בהכרחשנגע,ירושליםבמשפטנסבלתבלתיבעצמה
,קריאיםעקבותשהותירומבלילפחותאו,היולאכמושנמחקו,אםשפתוברצח

,הפשרהשארביןהםהללו,שכן.אחרתוללשוןאחרתלארץיבשהמשחצתה
זהוכינראהראשוןשממבטלמרות.העקירהמעשהשלההשלכות,ההשתמעויות

זה,יותרברוטלירצחאיזהלשאולטעםשאיןכמרומני.שנוטליםהיחידיהניידהנכס
ממנהשמתנערזהאו,מוותעדמלשדהינקכמו,האםשפתבתוככיהנערךסליןשל

14560(1986Y4or-י0א)Arendt )(" Revolution.א.
מוגןולכן"האנוערבמצבכותבתהיא",פחותתקשורתוכרסחותמשותףאינו,למעשה,דבר"

,הגוףבגבולותשמתרחשמהמאשר,הפומביהתחוםשלושמיעותנראותמפניבבטחהיותר
מןיותררדיקליבאופןהגוףאתפולטאינודבר,כןעליתר.וצריכתועבודתו,וכאביוהנאותיו
כלתיכאבשלבקיצוניותאובעבדותאדםעלהנכפהריכוז,הגוףבחייכלבדיריכוזמאשרהעולם
תלויבלתי,לגמרי"פרטי"להאנושיהקיוםאתלהפוך,כלשהימסבהwptnw~מיכלעל.נסבל
דכריסגםוראו.97'בע,שם,"אלוניסיונותעלטיעוניולבסס,בחייםלהיותורקומודעבעולם

באוכלמחסור,עבודה,ברוטליתענישה,משמועבאמצעותבמחנותהגוףתמרוןעלשרשמה
:המשכיותללא,עדללא,לשמוסכלבהותירומשאביהכלאתהאישיותמןהמסלק,וכשינה

,18Arendt,אק.455 apra note.



הלשוןמצבעלח"דו-המלנכוליהלעונגמעבר:ארנדטחנה

דרךאולילמירב,מענהואיןטעםאין.כךכלואחרכךכלרחוקלשונילנוףלכאורה
מעשהאיןגםאבל.עינייםובשבעים,ייחודיות,מסוימותמידהאמותשלעיצובן
ואישהאיש,ארנדטוהןסליןהןהיטבידעוזאת,ברוטליותללאויצירהכתיבה

.ממקומותיהם
קריסטבהמציגה,שלוהאסתטילמאמץסליןשלהפמפלטיםאתלקשורבבואה
הפוליטיתהכתיבהביןלהפרידשאיןבלבדזולא.יותררדיקליתטענהלמעשה
העיקשתבנבירה,עבודתושלסגנונית-הלשוניתבלכידותלראותישאלא,לבדיונית
אלבמסעהסופרשלמועצמתואףנוספתלנסיגהביטוי,האםשפתבמשאביוהעקבית

מלואאתהגוררת,"יהודי"השלההזויההפיגורהמוטבאו,היהודי.האבייקציה
באופןלסלקה,וחסלממנהלהיפטרכדיבהלשלוטרצונואת,וכעסוומיאונודחייתו
.נאותיםלאאבייקטיםעםקמאייםעימרתיםמחדשלפיכךמחוללת,מוחלט

,זמיןצרפתיאנטישמישיחעלאחדמצדהנשענת,סליןשלהפתולוגית"פוליטיקה"ה

לכמעטשנימצדהופכת,המלחמות-שתי-ביןשלהאנטישמיהמצאיבמונחיבנליאף

המצעאתשמכוננתהיאשהיאמאחר,לגמריאידיוסינקרטי,אסתטי"מאמץאני"
האינטימי,שלוהנתעב"יהודי"העםהמאוימתבהזרהותו.יצירתושלהפנטזמטי
.וההתפרקותהסבילותקצוותעדימגיעשהסופרדומה,שלווהמלוכלך
,הסימבוליהסדרשבולאופןמופתיתדוגמהרבהבמידהעודנואייכמןמשפט

והבלחיהכואבים,הקשיםהתהליכיםלניהולוהכדחחםנחוצים,המשפטיתההגנה

ואיפוקםהשיחגבולותעלהשופטיםשלהמוטעמתההקפדה.האבייקציהשלנמנעים

ואתהאפשריאת,ובראשונהבראשהקהילהבניעבור,מדויקתבצורהסימנוהרגשי
האובייקטואליהמשפטיהשיחביןהדיפרנדאתבחריפותקלטהאכןארנדט.האסור

שוניםרגיסטריםבשניאחתובעונהבעתשנעהתביעהשיחלביןהשופטיםשל
לצטטושבה,(מורליסטיממשכךומשום)ואבייקטואליאובייקטואלי,לחלוטין

מולהשופטבעצמי,בתוקהכרהתמידשאחריתםהרגיסטריםביןהתנגשותאירועי
הייתההתובעשהציג"גרועההיסטוריה"כינתהשהיאמה.אחרונהכערכאה,מושאו
אתהממשיגה,היטהרותטקסישלסובלימציהכמעיןהמתפקדתהיסטוריהלדידה
.אויביםשלמפלצתיותפיגורותעםמתמידיםעימותיםבמונחיהיהודיהעםתולדות
להזדהותהחתהיכולהלא40-הבשנותבעיקרשכתבהבמסותשפרשהרביםמטעמים

עללכןשומרהוא.בשנאההציפהלא,ודםבשרכאיש,עצמואייכמןאף.זועמדהעם
אמנםבדומה,ולשיפוטלהתבוננותוברורמתוחםאובייקטבתורח"בדומעמדו
בכךגםכןאםנעוץשלההמשפטי"פוריזם"ה.המשפטיבשיחהנאשםשללמעמדו

לביןבינםולוחוו,השופטיםגםואולי,סביבהשהרובהמערבולתאתחוותהשלא
המתווך,המוחשיהאויבעםכךכלוהחשוףהמוגן,נסבלהבלחיהמפגשאת,עצמם

ושרירותלבסברות,בירושהעובריםזכרונות,ומיתולוגייםהיסטורייםמסמכיםדרך
.מוצפתבלתיאינהוארנדט,"פוריסטי"מלהיותרחוקשכתבההטקסטאבל.לב

קשורקוראיולקהלח"הדושהסבהתסכולאוההלם.עברמכלמוצפתהיא,אדרבא

179ג"תשסן'חהמשפט
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אחרמשהו.אחר=אובייקט"ל,אחרלמקוםנדדהוא.אייכמןאינושלושהאבייקטבכך
בהווההמשפטביתמאלתר-שמומןהאנושיתבסיטואציהנוכחוהוא,למפלצתנעשה

,אחרמשהו.שפה.לשון:מבטאיםבליל,צלילים,מחוות,קולות,ביומויוםומידיחי
/אובייקטואליתעמדהגםנמניתהשלכותיויתרשבין,בלבד,לארנדט,לההשמור

הזאתהרחמים-חסרתההסתכלות:הנכר,הגלותזוהי".לאייכמןבנוגעאובייקטיבית
,האנושיהזמןבמסכתנדירותשהן,הצלולותהשעותמעטבמשךכהווייתובקיום

לאעוד,החדשים,האחריםוההרגליםאותךעוזביםהקודמתהארץשלכשההרגלים
שהיאוהחבטה,עודהמתגברת,שלההזרותתחושת.46ן"מספיקאותךלטמטםהספיקו
שהאחרמהאתולקלסללעגששםדומה,צדכל,צדכלשכן,ממילאונחבטתחובטת

הסרטבמאי,סיוןאיילבחרבכדילא.הנושהאחרמהאת,תהומיתברצינותלוקח

ביתבאולםהקוליהגודשאתלעתיםלרכז,ח"הרועםהמתכתב,"הספציאליסט"
במקום,לקשבהשמיעהביןמרחקלפעורכאילו,באהדובמעומעםבמוגברהמשפט

ארנדטאפואנכפיתלראשונה.אפשויבלתיוהקשבנמנעתבלתיהיאהשמיעהשבו
אותההתוקפיםגעגועים,לכאורהשנאטמהרגישות,אםשפתעלמודחקשבללעבד
בראשיתשהבאנומשפטיםכותבתהיאח"הדושלהפתיחהבדפי.בירושליםדווקא

דורש...צדקמשפט":שעשינוהדרךנוכחמחדשעיוןכעתהדורשיםאך,הדברים

מכלביותרקפדניתהימנעותתובעוהוא,מזעםיותרעצבמתירהוא,הסתגרות
,הזובהבחנה"טועה"ארנדט.147"הזרקוריםבאורהתייצבותשלהמהניםהתענוגות

נעשה,זאתעם,עבורה.שלההפומביהדיוןעקרונותבמונחי,לשיטתהכולקודם
המחבריםריגושיםאותם,הכעסאווהזעם,למסוגר,לאינטימי,למשקי,לביתיהמשפט
לסבילותלהיכוליםאינם,נכנעיםכמו,בשבילנואותווהמעצימים,לעולםאותנו

יתפרסמובמקרהלא:הזהבשיטפוןמוצפיםהגבולותכל.העצבשלהסוחפת
תהיהבמקרהלא:ברביםלזהזהמשגריםשלוםוגרשםשהיא(הפרטיים)המכתבים

נשמה,ושנאותאהבות.מכתבשלאיכותח"הדובזכותרתי'מקמרישכותבתלמסה
היהניתןשלאמהאתלהגידכדיהפומביאלהחדריםמןקוויםחציית,נשמהוהעדר
,האחריםמכתביה.ההסתגרותאל,האולםבתוככי,מחדשלהישאבוכדי,שםלהגיד
שנקראו,להקיאתכוףלרצון,גופניתלמועקה,לעוויתביטויהנותנים,לבליכרבעיקר
הנסיגהאתבעינימבטאים,במזרחהיהירהלהשתלחותה(בנלי,רווח)כביטויבשעתו

מןהחל,ומלואועולם,המנעדנפרששם.בחוככיה,האםלשפת"סליניאנית"ה
במילההשםמקור)"בסוגרייםמוסיפהכשארנדט,המוקדםאייכמןשל"שלאראפיה"ה

ועד48ן"(הגרמניותהילדיםשבאגדרתהתענוגותארץ,"שלאראפלאנד"הגרמנית

,מפוכחות,צלולות,1943-בהיהודיםגירושנוכחבברליןהיהודיהמשקיףלמילות
,להישמעלצליליהןלהניחכדי,המקורבשפתכןעלמביאהשהיא,אמתדבריניכרים

.244-245'בע,2הערהלעיל,ארנדט146
.14'כע,שם147
.42'בע,שם148
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Immerzu":להתפאר fahren hier die Leute zu illrem eigenen Begrabnis"(יום

"(עצמםשללהלוויותעוזביםכאןהאנשיםיוםאחרי
149.

צדההואהזוועה,קריסטבהכותבת,האבייקציהחצייתשלהפנימיצדההואהכאב

.הפומבי
,ומתחמתמתוחמת,היטבעשויהכסובלימציההיהשנדמהמהאתפורץח"הדו
לשונהמטלטלתארנדט,המופגניםולפלצותלזוועההמופנםהעצבבין.בקיעיםללא

בחומרההמגדירה,מתכתיתכמעט,ריטוריממדמכלנקיהתיאורלשון:רמותבכמה
שהיאלתופעותעצמההמשאילהלשון;ההזוי,הדלירי,הנצפהמןמרחקהאת

מותכת,זו"כניעה"בנוסףצעדהמפליגהלשון;הפרפרזהאוהציטוטדרךעל,מתארת
ממאמץאינטגרליכחלק,בנחישותאךבתיעובלתוכהאותוסופגתכמו,במתואר
אתמחדשלהפעילבדיסובייקטועמדותקטגוריותביןהממיסההיאזולשון.ההבנה

והמבחינההטוטליטריבעולםשמתרחשתהכוללתכהתמוטטותמאפיינתשהיאמה
בררךבקוראנוסכתשהיאהשקט-איאתמגבירהארנדטאך.אחריםממשטריםאותו

שלאיכוליםאינםושכיחותםגודלם.בסוגריים.לגוףקרובההכיהיאושם,נוספת
הידשלוהריגשה,מכיליםשהםוהרגשיהעובדתיהמידעשכןכללא,לבלוט

איננו,שולייםמהערותלהבדיל.לחדולמבליאותםוסוגרתהפותחת,המתרוצצת
הסוגרייםכאשרגםמה,הליניאריתהקריאהאתלקטועמבלי,עליהםלדלגיכולים
להמעניקים,תנועתהאתמרחיביםהם.חשיבהתנופתבאותה,חוטיםבאותםשזורים

-בוויכוחהשנוי,העקרוניאוהתמטילאתגרמוסיפיםהם.ואופקיותשוליים,קפלים
קטגוריותאוקטגוריותאותןבאמצעותוקרבנותרוצחיםעללדברניתןהאומנם

אתגר-?לפעולותיואנושיתהתנגדותכלכמעטהממוטטמשטרתנאיתחת,רומות

למהלכםאותנוהמשיבהאתגרזהו.רקלאאבל."טקסטואלי",יותראינטימי,אחר

,בחמורהקלהולבלבללערבללדרכם,הריגוששל,הדימיוןשל,החשיבהשלהצף
וראיונותעיתונאיםמסיבותלקייםלתובעמתיר[גוריוןבן]הוא".וטפלעיקר

כלנקטעת,גליקמןאיגודבחסות,האמריקאיתהתוכנית)המשפטבמהלךלטלוויזיה
,הזוהקביעהאך.ארנדטקובלת,50י"(ן"נדלפרסומותידיעל-כרגילעסקים-הזמן
מוזרבאופןחלה,הבנליזציה,וההשוויההשלטוטלמנגנוניבנוגעאזכברמדויקתכה
,להקניטגםאבל,להעמיקכדינפתחיםהסוגריים.הנפשוכלכלתהחשיבהעסקיעל

.להתעשת.ארוכהנשימהלקחת.להתרחקגםאבל,ליידע,לברוחגםאבל,לפרש
.להמריא
ההופך,במודרניזםמסויםזרםאו,מליןשמציעהמלחמהשלהאונטולוגיזציהלמול
להוק,והרקבהסיוטאת,האבסורדאת,המקרהאתועמה,המלחמהאתכאמור

.124'בע,שם149
.13-14'בע,שם150

'חהמשפט

~
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נפתלי-בןמיכל

עלושובשובהמצהירה,שלההבונהבאנתרופולוגיהארנדטדלקה,"ההוויה1

עצתאפילוזו,תפלהאמונהלאלגמריזו".לאהובלמדהשאותו,הזהלעולםשייכותה
מהי"בכתבה,"הפוליטיבתהוםלהםולצפות"נסים"למוכןלהיות...ריאליזם
,רוב-פי-עלוהחלשהמהבהב,בטוחהלאהאור"לעברבהצביעה,152"חירות

.ן53"וביצירתםבחייהםמסוימיםונשיםגבריםשמדליקים

דבראחריתבמקום.ג

הערותוהמעירותבחלוןהצופותדמויותכאותןבקרבנוארנדטחנההייתהשניםמשך
נאמרושלאשמוטב,מתגרות,צורמניותמילים:ההיסטוריהלשוליחשובותלא

שללעצמהמודעתבאטימות,בגאון.לבעליהןכבודמוסיפותשאינן,משנאמרו
להפרידעלינוכימתעקשת,לסגתמוכנהואינהבחובותיההמכירה,טראגיתגיבורה

אתבהלםאפואסופגת.לנויוקלכך,כןלעשותכיצדשנדע,הפומבילביןהפרטיבין
להמשנודע.שלההאינטימיותללבהחודרת,כאלימותחווהשהיאמהאת,המחיר
שמילאהאבהיתדמות,בלומנפלדלקורטשלו"יזכור"הבדבריהזכיררוזןשפנחס

לאתראצלושערכההאחרוןהביקוראת,לציונותובהתוודעותהבחייהמכריעתפקיד
כילגלותליכאב":במכתבלוהשיבה,(1963מאי)לפטירתובסמוך,ח"הדופרסום
למטרת.בפומבינדון,באמתואישיפרטיטבעבעלשהיה,לקורטהאחרוןהביקור
אינני.גבולהסגתהייתהשזושתדעמצפהוהעתי,לגמרימיותרהיהזהשלךהיזכור
אינןלפומביהפרטיביןלהבחנהבנוגעשרגשותייודעתשאנימשוםזהאך.לךנוטרת
.(1964,באוגוסט30)"אחריםושללשלךזהות

אתלעשותלהמשיךהכוחאתמחרתמצאאיךעצמךאתשואלשאתהזהגרועיותרשעודמה"151
הכוחאחתמצאאיפה,מדייותרהרבה,זמןמדייותרכברעושהשאתהומהאתמולשעשיתמה
להיחלץהאלהלנסיונות,כלוםמהןיוצאשלאהתוכניותלאלפי,האלההאידיוטיותהפעולותלכל

יותרשהגורלפעםעודלהשתכנעבשפילוהכל,תמידשנכשליםניסיונות,המעיקהמהמצוקה
נהיהליוםשמיום,הזההמחרמאימת,ערבכל,מהקירשובליפולאלאברירהשאין,ממךחזק

אבל.לשקראולמות:לבחורצריך.המוותהיאהזההעולםשלהאמת...נאלחיותר,בטוחפחות
.228-229'בע,135הערהלעיל,מלין,"עצמיאתלהרוגיכולתילאפעםאףאני

,81,8Arendtק.152170 supra note.
,16Arendt,אק.153%1 supra

:

note.
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