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 סכיזופרניה ופוסטמודרניזם

 ערן קידר

 

 מלווה בשינויים טכנולוגיים מהסוג שמ שנים בהדרגה א ת הק ונספציות המקובלות שיש לנו לגבי 21-הכניסה למאה ה 

נטול תקשורת   , נטול טכנולוגיית מחש בים, אינם מכירים עולם נטול טלוויזיה לוויינית הילדים של היום כבר . המציאות

" ציונות"מוכרים להם יותר מ אש ר המושגים " עולמות וירטואליים"ו" ספייס-סייבר"המושגים ". יתאינטרנט", סלולרית

לחדור לאינספור , יאפשר לה ם ללבוש אינספור מסיכות, בניגוד לעולם של הורינו, העולם שלהם ". תנועת נוער"או 

שה  באינטרנט נראית  כיום מ ציאותית  מאוד  הוירטואליות שבגלי. רעיונות, פנטזיות, שבהן יוכלו לממ ש  מאו ויים, מציאויות

,  הטלפון הנייד מאפשר  תק שורת ללא מגע, החוויה הטלוויזיונית מספקת בריחה ומקור להשר אה, עבור מיליוני משתמ שים

.  בכל מקום, ולצורך  העניין, בכל עת  ובכל  שעה, תק שורת  שבה  הקול יכול לספק  סוג של ה סוואה בהעדרו  של ה מבט  ה מסגיר

להרחיב אותו לעבר  מימדים   שמב טלים   , רגשי וטכנולוגי, כך  נוצר צורך  אימננטי, נעשה  קטן יותר  ונגיש  יותרככל  שהעולם  

 . כפי ש אנחנו מכירים אותם כיום, את ע קרון הזמן והמקום

 

בתקשורת ובהוויה האישית כבר למעלה   , בשיח הפוליטי,  מראה א ת  אותותיו ביצירה האומנותיתיהעולם הפוסט מודרנ

הציב  , 20- והגיע לשיאו בשנות העשרים  והשלושים של  המא ה ה 19-כפי שהתגב ש ב מאה  ה , המודרניזם. שנהמחמישים  

,  מתוחמים,  ברוריםםתנאים ברורים ומוחלטים להשגת  האושר בא מצעות חד שנות טכנולוגית מתוך עקרונות אידיאולוגיי

ומיקמה  , הטרנסצנדנטי, המיסטי, נודע-הומניסטית שב טלה א ת הלא - אותה מחשבה לוגית–המושתתי ם על אמפיריציזם 

זו שניתן לסמן בא מצעות   , לא נמצא יותר מקו ם למ ציאויות אלטרנטיביות מלבד זו ה קונקרטית.את ה אד ם ב מרכז  הווייתה

 .החושים

 

א ת  , המודרניזם ייצר מ תוכו את  הד רוויניזם ה אפל  של  היטלר. אולם  אותה  מציאות  עצמה   טפחה  על פניהם  של  ה מודרנים

את הטוט אליטריות הסטאליניסטית , את הליברליזם הכלכלי שהפך את  כולנו לצרכנים כפייתיים, גרעיניהאיום ה

כבר בשיאו של   ,  התחילו–מגריט ודומיהם  , דאלי,  דושאמפ–הסוריאליסטיים . שהתב ססה על רעיונות מרקסיסטיים

מ שקלן על  חקר   הנפש ונתינת ביטוי שהניחו את ,  1כמותם  גם  התנועות האק ספרסיוניסטיות. לערער עליו, המודרניזם

בנוסף התחילה להתערער ההגמונייה . חתרו תחתיו, הבלתי רציונליים של ההתנהגות האנושית, למעמקים ה אפלים

ש הח לו לחדור לתרבות  , מן המזרח ה רחוק לדוגמה, וצורות מחשב ה אל טרנטיביות, המערבית על ה תרבות הגלובלית

למציאויות , לאירוניה, ש מעית  של  ה מודרניזם פינתה את  מ קומה  לס פקנותכך ברורה  וחד  מ-ה מציאות  הכל . המערב

 . מקבילות שחותרות  תחת  המ ציאות החושית

                                                 
 שלא לדבר על יוצריו , שילה וקוקושקה, קירשנר, ואומנים כמו מונק, "Die Blaue Reiter"-ו" Die Bruke" קבוצות כדוגמת  1

 .ששאבו השראה מן הרומנטיקה,     של הקולנוע האקספרסיוניסטי בגרמניה הויימרית
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אולי משום תלותיותו הכמעט מ וחלטת בטכנולוגיות , ביטוייו של העולם החד ש הזה ב מדיום הקולנועי עזים במיוחד

על  ריבוי , חסר  מרכז,  אלי את  צורתו  של עולם  מפורקהיכולת ה קולנועית להמחיש ב אופן ויזו. חדשניות ובשרות המ חשוב

זאת  משו ם ה אופי .גדולה מאוד מ שום  שה מציאויות האלטרנטיביות ש הוא ממ מש   מקבלות  צורה  אמינה, הנרטיבים בו

על כן הגלקסיה של  . וניצולם לבניית עולמות בדויים, הפוטוגראפי שמספק שע תוק מדו יק של סימנים הלקוחים מחיינו

במקרים , על כן העיסוק בייצוג מציאות בסרטים הינו. כאמיתית לחלוטין, ולו לשעתיים, ים נתפסת על ידנומלחמת ה כוכב

מה ש מש תלב יפה בעולם פוסט מודרני שכל הזמן דש  בעצ מו ובמרכיביו , ביקורתי, רפלקסיבי, קולנועי-עיסוק מטה , רבים

 .הערכיים והסמיוטיים

 

מנת להראות  כיצד  מ שפיעה  תקופתנו -על , ווי שעוסק  במ צבים   סכיזופרנייםמאמר  זה   מפנה א ת  ת שומת  הלב   לקולנוע עכש

עוררו תמיד עניין ,  ומחלות נפש  בכלל, אין ספק   שמ צ בי טירוף.   מודרנית על השימוש  ב מחלת  הנפש  כת מה  עלילתית-הפוסט

 של  רומן Repulsionעבודות גאוניות כדוגמת (מלבד כמה  יוצאים מ ן הכלל , אולם עד ה שנים  האחרונות, בקרב  קולנוענים

ההתמודדות של  החולה מול (נקודת המוצא לעיסוק בס כיזופרניה הייתה חברתית )  של רוברט  אלט מןImages -פולנסקי ו

כיום במ סגרת החיפוש  ). בניסיון לעמוד על מניעיה הנפשיים(או פסיכואנליטית , )'הממס ד הרפוא י וכו, החברה, משפח תו

אודיאלי -מש תמ שים  ב מאים  בחומר  הויזואלי, לגבי המ ציאות  שבה  הוא  מ תבונןלבל בל  את  ה צופה , אחר  הדרך  לתע תע

.   הא ם  מה  ש מרצ ד לנו מול העיניים אמ ת הוא  או הזיה: מנת להעלות את  הש אלה ה ברורה-על, הסכיזופרניה" מ ציעה"ש

יה של דייאן הינה הדלוז-הזייתה-ניתן לנו להבין שחלומה ',  של דייוויד לינץמל הולנד דרייבבסר טים  כדוגמת  ,  לשעה  קלה

ההזיה הופכת להיות מ ציאות  . ק שה  לומר עליה שהיא  לא  א מיתית, וא ם  ההזיה כ ל כך  מציאותית, מציאות לכל  דבר

 .ואולי בה טמון האושר  האנושי,  אולי אפילו הרבה יותר נוחה מהמ ציאות הקונקרטית, אלטרנטיבית

 

מכיוון , להגדירה באמ צעות אוסף  קבוע של  סימפ טומים פנים רבות לה ולא ניתן –מחלת הנפש  המאובחנת כ סכיזופרניה 

או השפעה של  , פסיכולוגי, גנטי-האם  הוא ביולוגי, בנוסף ישנו ויכוח לגבי מקורה. שה ם מ שתנים וגם עוצמ תם  מ שת נה

הסכיזופרניה : נרא ה שניתן לפשט  את  מהותה  לעיקרון אחד בולט ולכמה ת סמינים ייחודיים, למרות זא ת. האחד על  השני

לבין תפיסת  , י הרוב הבריא"כפי שהיא נ תפסת ע, שבו יש פער בין המציאות, אוסף של פסיכוזות, פיזי- מצב  מנטליהיא

, לעיתים גם  ויזואליות, )החולה שומע  קולות(במ קרים  ר בים מלווה תפיסה  זו בהזיות אוד יאליות . המציאות  של  החולה

אינטרפרטציות מעוותות של ה מציאות כולל  ,  ת  קשותהפרעות זהו:  סימפטומים אופייניים הם. כמעט  תמיד רגשיות

הפרעות בכל   , מחש בות א בס טר קטיות, הזיות, )ממ סדי או  חייזרי(תפיסה פרנואידית ומחשבות על  ה שתל טות  של גורם  זר  

, חוסר קוהרנטיות, הפרעות בדיבור, דיפרסיבי-הפרעות  מצב  רוח בנוסח  מאני, מה  שק שור בהמ שכיות  של זמן ומקום

עולם של   , בדיוני-עולמו של הסכיזופרן הוא עולם מדע, אנרית'אם נשת מש  בשפה ז , לעיתים רבות. טוניה ועודקט, אוטיזם

 . קונסטרוקציה-שבו חוקי הטבע וההיגיון עוברים רה, עולם סוריאליסטי, פנטזיה וסיוט
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שבו " פילוסופי ונפשי, וטיסמי, כאוס מ טאפיזי"שבמרכזה   עומד ' טוען דוד גורביץ, בתארו א ת הפואטיקה  הפוסט  מודרנית

 –נוצרת מציאות  כאוטית  . המערער ת לחלוטין את  תחושת  הביטחון שלנו לגבי המושגים הב סיסיים שלנו, אי סדירות"

מכיוון שהוא מ תא ר  , הינו מעניינה של  הפוסט  מודרניות,  אם  כך,  המ צב  הסכיזופרני2."ענייה בסדר  ועשירה  באינפורמציה

הסובייקט הפוסט  מודרני . שולטים, חוסר התכלית והטי רוף, ההמשכיות-אי, הרצף-נות אי מצב  שבו עקרו–את הווייתה 

כי , של פעילות...שמגדירה לעצ מה  אפש רויות לוגיות"חיפוש המבוסס על  חקירה קנטיאנית , האח ת"  אמת" לא מחפ ש א ת ה

  3..." או א מ יתות מוחלטותלל א עוגנים מט אפיזיים" להיות בעולם"אם  בוחר  בהמ צאה  היצירתית ה מ וקצנת כאפ שרות  של  

 .תוך שימוש  בס מיוטיקה הפרטית  שלו,   אינדיווידואלי שראוי לחוקרונרא טיבעוד , עולמו של הסכיזופרן הוא סוג של  אמת

 

מספ קים לצופה  , ה סרטי ם ש בהם  דן המא מר. בשפתה,   ה מחלה כי א ם  מתוכהעלהקולנוע של השנים האח רונות לא מדבר 

דרך עיניו של הסובייקט הסכיזופרן ולא מתוך מודעות , י שימוש באמ צעי המבע  שלהיד-את החוויה הסכיזופרנית על

יכולת ההזדהות של הצופה העכ שווי עם נקודת המב ט הזו עצמתית יותר ב עידן בעל מאפיינים . למופרעות של החוויה

תפיסת ה מציאות  של  היום מקוב ל יותר לחשוב ש . ידי הממסד הרפואי-ש אינם מוגדרים  כפתולוגיים על" סכיזופרניים"

 .   אירוניה או הפרכה, גם היא נתונה בספק וח שופה לביקורת, "בריאים"ה, כולנו

 

השנים האחרונות בקולנוע האמריקאי הראו שיש  נטייה גדולה להצלחה  של חידות קולנועיות שפתרונן טמון בהבנה 

סרט   שאף  זכה   , )2001, רון הווארד (ה תבונהנפלאות , ההצלחה  ההוליוודית. שמדובר  ב תיאור עולמו של  סובייקט  סכיזופרני

שנלחם מגיל צעיר במחלת   , 20-מגאוני המתמטיקה  של ה מאה ה , ון נאש'מביאה א ת סיפורו של ג, בפרס האוס קר הנחש ק

חלקו  הרא שון של  הסר ט עוסק  בגיוסו של נא ש  לשירות  סוכנות ממ שלתית   . ולמד כיצד לה סתג ל אליה, הסכיזופרניה

עד הרגע שבו  , סרט מ תח לכל  דבר,  אנו מקבלים את המ ציאות שה סרט  מספק  כ מציאות אותנטית,כצופים. כמפצח  קודים

אנחנו ,  מנקודה זו ואילך. שרודפים  אחריו מתגלים  כנציגיו של  המ מסד  הפ סיכיאטר י שנענו לקריאתה  של   אש תו"  רוסים"ה

חברו לחדר   . חו ההוזה של נא שפרי מו, כמערכ ת  שלמה   של מ ציאויות כוזבות,  לומדים לקבל  את  כל  מה  שנצפה  עד כה

הבמאי בחר   שלא  להסגיר את  מחלתו  של הגיבור   . מפרינסטון מתגלה כחבר  דמיוני וכך גם  הסוכן המ משל תי שגייס אותו

,  על מנת שנטע ם  מתחושת  הדיסאוריינטציה שהוא עובר בתהליך הקבלה  של המ ציאות כמוטלת ב ספק, בתחילת הסר ט

,  כמובן שה צרכים  המ סחריים  של  הפקה  מ סוג זה. כפי  שתואר ה  בחלקו הר א שון, תולבסוף את  ביטולה ה מוחלט  של  ה מציאו

על מנת לספק  את   , הוא עובר לנקודת צפייה חיצונית לגיבור, ובשלב יחסית לא מ אוחר של  הסר ט, מוחלטת" הונאה"מנעו 

 . מידת הקוהרנטיות הדרושה ל קהל  הרחב

 

                                                 
 .236' עמ, "20-תרבות וספרות בסוף המאה ה –פוסטמודרניזם : "דוד',  גורביץ 2 

 .40' עמ,  שם 3
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הופכים את  ההזיה וא ת  תפיסת  המציאות   ) 1999, ר'דייוויד פינצ ( קרבמועדון-ו  ) 2002,  דייוויד קרוננברג (ספיידרהסרטים  

ביצירת המופת  ' ואילו דייוויד לינץ, ומגלים את ה סוד רק בסוף, הדלוזיונית של גיבוריהם לחלק הארי של הסר ט

עמיק   נדרש ניתוח מ,  ל מעש ה. משאיר  מקום  לספ ק ג ם ע ם  סיומו של  הס רט) 2001 (מלהולנד דר ייב, הסוריאליסטית שלו

עושה מהפך  מוחלט  ' ס רטו של  לינץ. מנת לחשוף  את  עובדת היותו מע רכת  שלמ ה  של חלומות והזיות-יותר בפרטי הסר ט על 

הדלוזיה של דייאן הופכת להיות ). ואולי גם אז לא(בכך שה מציאות הקונקרטית בא ה לידי ביטוי רק ברגעים ספורים 

עולם  הפנטזיה . איש ה הלוקה בהפרעה  פסיכוטית ק שה,  עצםב, מרכזית יותר מה מציאות ה חיצונית שבה  דייאן היא

והזדהות , בדיוק כפי ש הוא קונקרטי עבור  הגיבורה, והפרנויה נהייה יותר קונקרטי עבור הצופה מ א שר  ההסב רים  שלו

 .  גם בסיומו של ה סר ט, הופכת  אותו לסובייקט  סכיזופרני, הצופה איתה

 

בחורה   שאיבדה  , וריטה,  אמביציוזית ומוכשרת,  ש חקנית יפה, ש ם  של  ב טי מספר  על  מפגמל הולנד דרייבחלקו הרא שון של  

של קח ה את  ש מה  מפוסטר  (הש ת יים יוצאות למסע חיפושים אחר  ז הותה האמיתית  של ריטה  .   בתאונת דרכיםהאת זיכרונ

ין לאחר  סצנה  סוריאליסטית לחלוט. ובמקביל מת אהבות זו בזו, )התלוי בבית דודתה  של ב טי' של ריטה  הייוורת

, אנחנו מתעוררים למציאות חד שה ש בה ה שחקנית נעמי ווטס, בתיאטרון ביזארי ומציאה של קופסה בעלת מ ש מעות אפלה

שמגלמת  את  דמותה  של  ר יטה בחציו הרא שון , לורה הארינג. הופכת להיות ב חורה מעורערת ב ש ם דייאן, שמגלמ ת א ת  בטי

הזהויות של  הדמויות , תהסרט  מקבל  תפנית פרנואידי. בת   זוגתה המצליחנית של  דייאן, מ תגלה כ קמילה,  של ה סרט

.  ואולי לא. למעשה  הוא  צופה  בסר ט  אחר   לחלוטין. והצופה  נשאר  פעור פ ה לנוכח המ ציאות הח דשה   שלפניו, מתבלבלות

דייאן וקמילה הן  : מאפ שרים  א ת  הפרשנות ה בא ה,  איסוף רמזים   מעמיק יותר  וניסיון פענוח של  הס מלים  והדמויות בס רט

ואילו דייאן הסובלת , קמילה מצליחה לה שתחל ל תפקיד ר אשי בס רטו של  במ אי מוערך. שחקניות שחי בהוליוודזוג 

היא גם תופסת  את  הק שר  בין קמילה לבמאי  . מפתחת קנאה עמוקה  בב ת זוגה, מלווה בפאראנויה, מאישיות סכיזואידית

.  היא מד מיינת את  המצי אות ב צורה אח רת, וטיבמ הלך ה תק ף  פסיכ, לכן). ס צנת ה מסיבה  בס ופו של הסר ט(כקש ר רומנטי 

היא האק טיבית , )למשל, סצנת ה אודישן(ש ם היא המוצלחת  .  הנרטיב האישי של דייאן מובא בחלקו הראשון של ה סרט

. הכפיל המושלם ש לה, אגו של דייאן-בטי היא האלטר . זו שזקוקה לעזרה, נטולת הזהות, בעוד חברתה היא זו המעורערת

 . קום   שבו דייאן נכשלתבטי מצליחה ב מ

 

בדיוק כפי , ונראה כאילו השתיים מתמזגות זו בזו, להגדיר מהי המציאות ומהי ההזיה' לא טורח לינץ, לאורך כל הסר ט

 4אמצעי מבע  הש אובים מ אס תטיקה  סוריאליסטית, לינרי-באמצעות נרטיב  אנטי. ידי הסכיזופרן-שנחווית המציאות על 

, כאוס  שמ מחיש  את  הח וויה הסכיזופרנית' מ ייצר לינץ, וטשטוש  זהויות, פיצול דמויות, אנרים קולנועיים פופולאריים'וז

 .שדרכה  הוא  אומר מ שהו על ה תרב ות בעידן הפוסט מודרני ועל אופיו של ה קולנוע בעידן זה

 

                                                 
 המוזיקה האופיינית של ; המפלצת בפרוות הקוף שצצה מאחורי הקיר; שמתוכה יוצאים האנשים הקטנים, הקוביה המופיעה בסרט 4

 .'וכו, ריאליסטיות-אנטי, ותנועות המצלמה האיטיות שמייצרות אווירות היפנוטיות'    לינץ
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אלא   ,    אחדאנר'הוא  אינו נאמן לכללי ז. אלא  כ מה נרטי בים מ קבילים, הקולנוע היום אינו שואף ל ספר  סיפור אחד  קוהרנטי

סרט  האימה   : אנרים  שונים כגון'המ ציאות של  דייאן מורכבת  מאל מנטים הק שורים בז . אנרים'שואף ל מזג בתוכו מ ספר ז 

הישיבה (סרט  הגנגסטרים , המותחן הפסיכולוגי, )ס צנת ה אודישן(המלודרמה הרומנטית , )ה ארכיטיפית" מפלצת"כולל ה(

צילומי הסרט   (ה מיוזיקל , )ס צנת  שואב  האב ק(הקומדיה ה שחורה , יתהדרמה ה סוריאליסט, )בחדר ה מנהלים  של ה אולפן

 ).בדמותו של ה קאובוי(ואפילו המערבון )  שבתוך ה סרט

 

הד מות  שיצרו הבמ אי והשחקן  . לבית  מ חסה עלוב לחולי נפש,  מגיע עם  תחילתו  של ה סרט, בסרטו  של  קרוננברג, ספיידר

למ רות ז את    ה מסע  הפסיכואנליטי . ברור לחלוטין שהוא לוקה  בנפשוו, תהיא בפירוש ד מות א קס צנטרי, רייף פינס,  הראשי

 נקודת מבט  שב ה  –מובאים דר ך נקודת מ בטו  , שהוא עובר בח שיפת הילדות שלו  והאירועים שהובילו לאשפוזו כילד

 . תפיסת ה מציאות קלוקלת

 

אחת  היא אימו הא הובה של   ה. ארדסון' מירנדה ריצ, ידי אותה שחקנית-אנו מקבלים  שתי ד מויות נשים המגולמות על

במ הלך התח קיר הנפשי  . הזנזונת השכונתית שמ תוארת  כמנהל ת רומן ע ם  אביו של  ספיידר, השנייה היא איבון, ספיידר

לגור , הזרה, ולאחר מ כן עוברת  האישה  ה המונית, מוצג לנו נרטיב  שבו ה אב  ואיבון רוצחים א ת  אימו של  הילד  ספיידר, הזה

ובכך , משחר ר הילד גז לתוך הדירה  כא שר  איבון ישנה, במהלך  מ תוחכם וחולני. ה  ש ל הא םבביתם  תוך כדי תפיסת  מקומ

ברגע ז ה בעלילה מ תמזגים   . הוא אומר  לספיידר ש הוא הרג  את  א מו  שלו, ביגונו, כ שהאב  חוזר ה ביתה.  הוא גורם למותה

 של  דמ ות סמכות  אימהית  ש מס מנת עוד  סוג,  גם ע ם  דמותה  של  מנהלת  בית  ה מחסה,  ארדסון' ריצ, פניה של ה שחקנית

 ).הגרסה הדיספונקציונלית(

 

מגיעים  ממקום   של  תפיסת   , זיכרונות הילדות שלו, הצופה מבין ב סופו של  הסר ט  ש ההיסטוריה הפרטית  של   ספיידר

ספיידר מבצע  את  הפיצול באמו כחלק  מה התמודדות במ שב ר   ,  שמפצלת  את  דמותה  שלה, בשונה מדייאן. מציאות לקויה

,   א מו של ספיידר. שיש לו על האם" בעלות"משבר  שבו מתמל א הסובייקט רגשות קנאה כלפי אביו על ה, האדיפלי שלו

זו ש שוכבת  , הא ם  ש שייכת לאביו,  לעומתה. היא ה אם  הטובה, )כ לומר לקש ר  שלה ע ם  בנה(הנאמנה והמחויבת לאימהותה 

הרוס  את  המ שפחה  ולהשתל ט על  מקומה   זו ששמה  לעצ מה מ טרה  ל, היא הזונה הפתיינית, בנאמנותה לילד" בוגדת"אתו ו

שוב מ ש תמ ש ה במאי בנקודת ה תצפית  של  הסוב ייקט הסכיזופרן על מנת לברוא  עבור הצופים עולם  .  של ה אם  הטובה

 .  מציאות  שקרי  שנתפס  כאמיתי

 

אם ל דבר ב מונחים , חווה את הכאוס ש במ עבר מן הסדר ה דמיוני של הא ם, כמו ספיידר הילד, הצופה הפוסט מודרני

, על  פי ה ת פיסה הלאקניינית. של  הס מכות,  של   השפה,  לעולם  של  החוק,  לסדר  הסימבולי ש ל האב, קאנייניםלא

אי היכולת של  , הפרעת שפה כ תוצאה  מאי יכולתו של הסובייקט לעבור לסדר הסימ בולי, ראשית כל, הסכיזופרניה היא

,   תוך כד י שימוש בזמני עבר, י חוקים ברוריםהשפה  מורכבת  מסידור  של  מילים לפ. הסובייקט לפתור את  המ שבר  הא דיפלי



 
 
 

 6

מקבעת  אותו במצב   ,  אי היכולת של הסובייקט להיכנס לעולם השפה. היא נעה על בסיס מרחבי וטמפוראלי. הווה ועתיד

ק רוננברג . בדומה למצב  של חלימה,  אין לפני ואחרי וכל מה שמ תר חש מ אבד  ספציפיות של מקום ו זמן-שכולו הווה

כדי להמחיש  א ת   , נרטיב ש ממק ם  א ת הגיבור המבוגר ב מרחב   של הילדות  שלו, מבלבל  בין הזמניםמש תמ ש  בנרטיב ש 

והמציאות נתונה , השפ ה עוברת  אקל קטיזציה, בעולם הפוסט מ ודרני הסמכות ה מרכזית  רופפת. הסוגיה הזו

 לפיצול וטרנספורמציה הזהות האישית ניתנת, במציאות הזו. פי נקודת התצפית של הסובייקט-לאינטרפרטציות שונות על

הומוסקסואל חובב   , עני, טט   באינטרנט כבוהמיין שחור'שמצ , ההטרוסקסואל  והנשוי, הלבן, כדוגמת עורך הדין היאפי

 .  ובערב מת ארח  במר תף  עינויים ומפקיר את גופו לאדונית שתל טנית שדורש ת  ממנו לנקות את הר צפה בל שונו, סמי הזיה

 

באמ צעותן הוא חווה אודיסיאה שבה   , פוגש גיבור הסרט  שתי דמויות מרכזיות, Fight Club, ר'בסרטו  של דייוויד פינצ

עוסק  בהגדרת  הזהות  ש ל הגבר  האמ ריקאי   ,  למעשה, ה סרט  כולו. מתאפ שר  לו לש רט ט  את  גבולות זהותו המטושט ש ת

 . ורךשבו מנותק הא דם  מעצ מיותו ומצליח להגדיר את  עצמו אך  ורק על פי מ ה  שהוא  צ, בתוך עולם צ רכני

 

משר טט  המחבר   , "פוסטמודרניזם או ההיגיון התרבותי של ה קפיטליזם המאוח ר", יימסון'במאמ רו החשוב  של פרדריק ג

בנוסף הוא מ שר טט  שני . את ה ק שר  שבין העידן הפוסט מ ודרני על מאפייניו התרבותיים למבנה הכלכלי של  החבר ה

מ שת מ ש בגיבור סכיזופרן , בסרטו, ר'פינצ. 5יזופרניהפסטיש  וסכ : אמצעים   שבה ם עושה   שימוש ה ש פה הפוסט  מודרנית

כדי להמחיש  את  חייו של הסובייקט בתו ך התר בות הפוסט  מודרנית , של  הס כיזופרניה") שפה-אי"או ליתר  דיוק ב(ובשפה 

 .  עידן הסופרמרקט–הצרכני , תעשייתי-הפוסט , של ה קפיטליזם המ אוחר

 

מעסיק   ) מה  שמחז ק  את  תחוש ת  אובדן הזהות  שלו, שאיננו מוזכר בש מו( המספר -בתחילת ה סרט  אנחנו עדים לכך   ש הגיבור

קבוצות ב סגנון קבוצת ה תמיכה לחולי  .  שלה ם  הוא  לא  ממ ש נזק ק,  י הש תתפות  במ ספר  ר ב  של  קבוצות  תמיכה"את  עצמו  ע

הפכו לעניין פופולארי מאוד ב תרבות ה אמריק אית  ש ממצה  בתוכה  את   , ש אליה מצ טרף  הגיבור,  סרטן הא שכים

כפי שי לד ת אוותן משתולל  בחנות ,  מנת למצוא  מ ש מעות צורכים  הא מריקאים  קבוצות  תמיכה-על . טאליזם ה מאוחרהקפי

מה   שניתן לצפות גם בה תחזקות   , הגוזמאות ה צרכנית ח דרה בע שרים  השנים ה אחרונות גם לתחום  הרוח. ממת קים

שתושביה  עסוקים   ,  חברת  ה מונית אקלקטיתלס מ צטיירת כ 'לוס  אנג. כאלה  או  אחרות' אייג-הפופולאריות של  תנועות ניו

ידי מנגנוני שליטה כל כליים ש מ רוכזים -והיא מנוהלת על , )ס צנת  רכישת  הר היטים  הטלפונית בתחילת  הסר ט(בצריכה 

בא מצעות  בניית , ש מנסה, המצי אות העירונית הזו באה ל תת  ביטוי למבנה הנפשי  של הגיבור. בגורדי השחקים   של ה סיטי

,  אגו בדמותו  של  טיילר דרדן-כ די לעשות  ז את  הוא  מפצל  א ת  עצ מו ובונה לו אלטר . ם  במנגנונים  האלהלהילח, עולם מ קביל

גבר ש מקים  ק בוצת  גברים  א שר   מטרת ה נתינת ביטוי לערכים  הגבריים המסורתיים  תוך כ די קרבו ת  אגרופים -אותו רב 

. מנותק מהווריליות החייתית שלו,  יתחס ר סמ כות מרכז, הגבר של העידן הפוסט  מודרני נתפס כיצור חלש. אגרסיביים

                                                 
 .כפי שתוארה לעיל, תמך על התפיסה הלאקניינית של המחלההוא מס 5



 
 
 

 7

י הערכים "לבנות את  ז הותו עפ,  להקי ם  את  עצ מו מחד ש, טיילר מנסה  למרוד  במ צב הז ה/הגבר החד ש  שבונה המ ספר

 .א ת ה און, להחזיר לעצמו  את  ה סמכות, המסורתיים

 

, הגיבור. קום מה כיסאגבריות שלא צ ריכה ל, הוא עולם סטרילי של גבריות מנוונת, העולם של כלכל ת סוף ה מילניום

מנת ש דרך  הכא ב  הגופני יוכל לחזור ולגעת -ממ ציא לעצ מו ק בוצה  של  קר בות א גרוף על, בגילומו של  אדווארד נורטון

גורדי השחקים  שמייצגים את ה מצ יאות הווירטואלית , התמוט טות גורדי השחקים בסוף הסרט. בב שר החי, "אמת"ב

כפי שקורה  (מציאות  שבה  כ סף עובר  באופן דמיוני מיד אחת   לשנייה , נטמציאות  של  מח שבים  ואינטר, היומיומית שלנו

מבטאת  א ת  הפנטזיה הכמוסה   של הגבר   , )באמ צעות כר טיסי הא שראי  שהפ כו להיות סיממן מובהק   של ה צר כנות שלנו

 לגעת ןמ הווה ניסיו, ידי טיילר דרדן-פיצוצם  על. האמריקאי  א שר  מב ק ש לה ש תחר ר מ חליפת העס קים   שחונטת  אותו

 .ה שואו, דרך ה ספק טקל" ממ שי"ב

 

 6ובו זמנית היא מספ קת  לו סוג  של   עינוג, אאוט  של  הפרנויה האולטימטיווית של  הגבר  הא מריקאי ה מודרני-זהו האק טינג

האירוניה נוצרת כא שר   . לעולם שבו הוא א מיתי ובעל זהות קונקרטית, הולו לשניי, מכיוון שהיא מאפ שרת לו לחזור

 ). דרדן–במקרה זה   (והענקת סמכ ות לדמות בדיונית , ת ר ק  תוך פיצול האישיותמת אפשר " ממ שי"הנגיעה ב

 

, לסכיזופרניה פרטית Fight Clubנסוג הגיבור של  , על מנת לברוח  מהמ ציאות הסכי זופרנית של ה קפיטליזם המ אוחר

 ה טלוויזיוניות של   ק  מת אר   את  המ צב  הזה  בהתייחסו לתמונות'יז'ז . משום   שזו הדר ך היחידה  שלו לגב ש  את  זהותו  מחד ש

חייב להיתפס כחזיון רפאים   ,  כדי  שיוכל להימשך, המ משי  עצמו: "...2001 בספט מבר  11-התמוטטות  מגדלי ה תאומים  ב 

 7."ממשי-לא

 

או כל   מי  שמושפע  מן  ההגמוניה ( מהווה אלגוריה לח ייו של  כל  אמריק אי Fight Clubהמציאות  הסכיזופרנית של  

שהממ שות שלה ם   , מורכבת מאלמנטים  שאין להם קונקרטיזצ יה, ההוויה שלנו כולה. 20-שחי בסוף המאה ה )  האמריקאית

תוך  , ידי היחיד בהתאם לפנטזיה האישית שלו-האינטרנט הוא ביטוי מובהק לעולם שבו המ ציאות נבנית על. מוטלת בספ ק

חר דה  מכך   שבעצ ם  אנו בו ז מנית מ תעוררת  .  שימוש  בשפה   שאיבדה   את  חוקיה ונכנעת לגחמותיו של ה סובייקט  המתק שר

המספר יוצר א ת טיילר דרדן . ומייצרים בתוך עולמנו סיטואציות שיחזירו אותנו לבשר ולדם, חיים בתוך זיוף אחד גדול

מנת  שיום  אחד  יוכלו -קעידה בתחילת   שנות הש מונים  על-ואולי הממ של   האמריקאי  תמ ך  בהק מת  אל , כדי לגעת  בממ שי

העידן הפוסט  מודרני מתאפיין . 8ו לו לזמן ק צר  בלבד ,  ה אמריק אית ל מציאותגורדי השחקים  ליפול ולחבר א ת  האומה

אקלקטי וכזה שנוצר בא מצעי  , תר בותי-רב, נרטיבי-מולטי, סטרילי-בתנועה מתמדת  בין החיים בעולם וירטואלי

                                                 
 .19' עמ,"ברוכים הבאים למדבר של הממשי, סלבוי, ק'יז' ראה ז 6
 .27' עמ,  שם 7
 .22-35' עמ,  שם 8
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ט הסכיזופרן זוהי מלחמתו היומיומית של הסובייק. יזע ודמעות, חיים של דם, לבין הכמיהה לחיים הממ שיים, התק שורת 

זהו עולמו ש ל המספ ר ב סרטו  של   . נסיגה אל הד מיוני וכמיהה אל  המ משי,  תנועה מתמד ת  בין עולם ההזיה למ ציאות–

 .ר'פינצ

 

המופע של , א קזיסטנז, המטריקס( שעוסקים בעולמות וירטואליים םכמו הכמות העצומה  של הסר טים הפופולאריי

. מנסים לגע ת ב אובדן הזהות  ואובדן השפה  בע ידן הפוסט מודרני, האחרונותכך ג ם  סר טי הסכיזופרניה  של ה שנים  , )טרומן

, כ שהמ ציאות ניתנת להבניה אינדיווידואלית, כשכל  המבנים ה מסורתיים  קורסים,   כשכל  הערכים  מוטלים  בספק

מינית כשאנחנו צורכים סמים ואוכל מ הונדס וכשנטייתנו ה, כשהת ק שורת מזינה אותנו באינטרפרטציות ובקונספירציות

ניתן לראות  . את   טעמה   של  הס כיזופרניה,  בלי  להיות מודעים לכך,  ניתן לומר ש אנחנו טועמים–עוברת תהליך  של  הגמ שה   

עידן : או כפי שבודריאר היה מנסח זא ת, תרבות  של הלוסינאציות ופנטזיות, בפוסטמודרניזם סוג של פסיכוזה

בעידן  . אופציה למציאות, מצב  קיומי,  של  הוויה לגיטימיתניתן לראות  במחלת  הנפש  סוג, באותה  מידה. הסימולקרות

לשב ת  מול המר קע  ,   מז ה לדיכאון גדול ואפשר  פשוט  לתת  לזה  לקרותסאפש ר להיכנ. כל דבר  יכול להיות, הספק  הגדול

 .   עד הפרנויה הבאה. וליהנות מהטריפ הנפלא  שמ ספק ת  לנו ההיסטוריה האנושית
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