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 תמצית -המלחמה ופרימתה של השפה  -טובים -רון בן

עבודת דוקטורט זו טוענת ששירים שנכתבו על ידי חיילים לאחר ובזמן מלחמה, בדגש על שירת חיילים 

לרשת האינטרנט, מתפקדים כפרוטזות  ואמריקאיםבת זממנו אשר הועלתה על ידי לוחמים בריטיים 

עם הקהילות שלהם ולבסס מחדש  קשר חדשל)תותבים( של שפה אשר מאפשרים לוותיקי מלחמות 

תחושה של אנושיות. מפגשים ישירים עם מוות ופחד מוות מביאים את החיילים הללו לאי וודאות באשר 

לגבי היכולת של  כללילאי נחת  מביא ספק אשרליכולתה של השפה לתאר בנאמנות את אירועי המלחמה, 

עם הבעיה הזו  תשמתמודדהשפה לתקשר. הפרוטזות הפואטיות, כפי שעבודה זו טוענת, מורכבות בצורה 

אשר מאפשר לכותבים  ,על ידי כך שהן מביאות לידי ביטוי את מה שניתן לכנות שימוש אירוני בשפה

בזמן שהוא מערער על עצם האפשרות לתקשר לאשר את קיומן של חוויותיהם עם אלימות המלחמה, בו 

אודות המציאות אותה המילים מנסות לתאר. וותיקי המלחמה, במילים אחרות, מדגימים בעזרת השירים 

הללו אירוניה כדרך לחיות לצידה של השפה בכך שהם מציבים יחסים חדשים בין מילים לאירועים, 

לכנות פואטי או אירוני. העבודה תנתח את הצורות  האנשים, והחפצים אותן הן מתארות, יחס שאותו ניתן

, בעזרת עבודתו הלוגית של הפילוסוף פואזיסהשונות של בניית פרוטזות, את מעשה היצירה או ה

עשר צ׳רלס ס. פרס, ובייחוד בחלוקה שפרס עורך בין סוגי הסימנים השונים -האמריקאי בן המאה התשעה

האפשרות ששירי חיילים משמשים את הכותבים כפרוטזות של . על מנת לבחון את סמיוטיותשל מערכות 

 פציעה של השפה. שאכנהשפה עלינו לדון בקצרה במה שמחולל את הצורך באותם תותבים, מה 

מה שעבודה זו מכנה פציעת השפה מבוססת על בהבנה שחוסר הביטחון ביכולת של מילים לתאר  

שמערער עבור חיילים את הקשר בין דברים למילים  את ההתקלות עם אלימות, מוות, ופחד מוות הוא כזה

באופן שמנתק את החיילים הללו מקהילות הבית שלהם ומתחושת אנושיות, וזאת משום שהיכולת לתקשר 

חוויות ולהשתתף בתקשורת הקהילתית הוא תנאי בסיסי בהגדרתו של האנושי ככזה. בנוסף, אופי 

קשור לעובדה שמלחמה היא בעצמה אקט שפתי או הפציעה, כי שעבודה זה טוענת בפרק ״מלחמה״, 

סימבולי, גם משום שחיילים משמשים כסמל ללאומים או ארצות מטעמם הם נשלחו וגם משום שייתכן 

, מעצבים את כוחותיהם כגילום של והאמריקאיםשצבאות מערביים, כגון אלו שנידונים כאן, הבריטיים 

אוניברסאלית, ויציבה. יתר על כן, הדיון בפציעה נהירה,  -שאיפה מערבית במובהק לשפה מושלמת 

השפתית יכלול את הטענה שעצם השימוש במושג הפציעה נועד להתווכח עם המושג השולט בתיאור 



״, או מאשליההאחרונות, שהוא מושג ה״התפכחות  השנהחוויותיהם של חיילים בחיילות מערביים במאה 

לאומני וכו׳( בעקבות חוויות המלחמה.  םשוביניזות, מאשליות )אידיאולוגי מתפכחיםהטענה שחיילים 

התפכחות זו לכאורה, כפי שעבודה זו טוענת, הינה חלק ממעבר תרבותי רחב יותר לתרבות ריאליסטית, 

 תכסנטימנטליו, הדת, ובמידה רבה מה שנתפס המטפיזיקהמדויקת ואישית, שינוי שנועד לרפא את חוליי 

 לא רציונלית. 

נידונה הפגיעה בחיילים כערעור ההבחנה בין שתי דיכוטומיות בסיסיות בפרק ״הפציעה״, 

וקשורות, זו בין החיים למוות וזו בין תחושת ביטחון לתחושת סכנה, טלטול שניתן לגרוס שהוא קשור 

הדיכוטומיות הללו כמלאכותיות או שרירותיות. שרירותיות ומלאכותיות, יתר על כן, שאינן  תלחוויי

תאורטית זו או אחרת, בין אם זו מסגרת שבה מלחמה נתפסת כאירוע מטאפיזי של תלויות במסגרת 

״גבורה״ או הגנה על ״המולדת״ או תחת המשגות ״ריאליסטיות״ יותר כגון ״טבח״, ותיאורי מצב וסביבה 

בעלי אופי יותר ״עובדתי״. מהותה של ההפתעה שמצויה בבסיס הגילוי של שרירותיות או מלאכותיות היא 

מערערת את היכולת להבין בביטחון מוחלט בין סכנה לביטחון, ובין הגדרת גוף כחי או מת, עובדה  שהיא

  שמובילה לשיתוק אל מול היכולת של השפה להבחין בין המצבים השונים ולתאר אותם. 

בפרק ״מלחמה״ העבודה דנה בייחודיות של ההפתעה האלימה במסגרת מלחמה, בהשוואה 

ם. הטענה המובאת היא שבעוד שלל חוויות ההתקלות עם אלימות כוללות את למפגשים אלימים אחרי

המרכיב החברתי, או הסימבולי, והמרכיב האישי, או האינדקסלי, חווית המלחמה נבדלת בכך שהאישי 

והחברתי נמזגים זה לתוך זה לתוך אותו מקום ממש, ובעוצמה רבה. זאת, משום שהחייל בעת מלחמה הוא 

ויות פרטיות וגם, בהקשר של צבאות מערביים לובשי מדים, סמל מופשט של הקהילה אדם פרטי עם חו

צבא נלחם בצבא על מנת להשיג ניצחון או  –אותה הוא מייצג, שהיא כאמור אירוע סימבולי למהדרין 

אשר מחייבים את המדינות או הקהילות שצבא זה מייצג. במוקד פרק זה נמצא פירוק החוויה  סמליהפסד 

למרכיביה השונים: ההדרגתיות של ההתקרבות אל מוקד האלימות, הסדר והארגון של תקופת  הצבאית

  , המרכיב הקהילתי, וכן הלאה. הסמליהאימונים אל מול חוסר הוודאות של האלימות עצמה, המרכיב 

בפרק ״אירוניה״ הדיון עובר למה שניתן לכנות המרכז התאורטי של הדיון במנגנון שנקרא 

טית, שניתן לכנותו הבעת גישה אירונית ליחס הבעייתי בין שפה ומסמנים קהילתיים לבין פרוטזה פוא

חוויה אישית או אינדקסיקלית אשר נחווית כמשבשת את המסמנים הללו, וכתוצאה את תחושת הקהילה 



והאנושיות. במרכז הפרק עומדים שני חלקים עיקריים: הראשון, הבחנת הגדרת האירוניה, בדגש על 

ו של הפילוסוף הגרמני פרדריך שלגל, שמעמיד את האירוניה כמתח שלא ניתן להתירו, והשני הגדרת

סמל. -המשגת האירוניה השגליאנית דרך החלוקה של פרס, שמוביל למה שהעבודה מכנה אירונית אינדקס

ה הגדרתו של שלגל, כפי שהיא מופיעה בפרגמנטים הפילוסופיים שלו, עבודה מכוננת בתנועת הרומנטיק

, מציגה את האירוניה כמתח, שאמור אין, או לא ראוי, להתירו בין 19-הגרמנית של אמצע המאה ה

 העובדה שתקשורת מוחלטת או מושלמת היא בלתי אפשרית לבין הדחף הבסיסי לתקשר.

הפרק החמישי של עבודת הדוקטורט מתרכז במושג הפרוטזה, ובדחייה של רעיון הפרוטזה כפי 

הומניסטית. -אמצע ושלהי המאה ועשרים, בעיקר במסגרת המחשבה הפוסט שהוא עלה בהגות של

בתיאוריות אלו, הפרוטזה, גם בהקשר הלשוני, היא מקום היווצרותו של צורת חיים חדשה, בעצמה חלק 

חי דרים בכפיפה אחת. בניגוד לתפיסה זו, עבודה זו טוענת, -מהאבולוציה האנושית, שבה החי והלא

ים, שאמנם הפרוטזה, לפחות בהקשר של תגובה לתוצאותיה הלשוניות של באמצעות שירי החייל

המלחמה, יוצרת תמונת חיים או צורת חיים חדשה, אותה עבודה זו מכנה אירונית, אך כזו שבה השילוב 

 נוחות מונחת בבסיסו. -אורגני, הוא כזה שאי-בין החי למת, בין האורגני לאנ

נתפשה על  זומיתי״ בשירת חיילים ובאופן שבה שירה דיון במושג ה״אהפרק הסיכום קושר את 

ידי קהל הקוראים, בין אם הכללי או האקדמי, מאז שעלתה לכותרות העולם המערבי בעקבות מלחמת 

העולם הראשונה בתחילתה המאה שעברה, כחושפת אמת. החלק הראשון דן בטענה ששירי חיילים אינם 

של  ומדויקיםאלא כתיאורים אמינים  ,ובייקטים אירונייםנקראים כשירים, או כייצוגים אסתטיים או א

השלכותיה של אלימות המלחמה. החלק השני מנסה לנתח את השינויים שעברו על חיילים מערביים מאז 

הראשונה, בין אם בצורת הלחימה, אמצעי התקשורת, ההבנה של תהליכים נפשיים או פסיכולוגיים  מ״ע

כגון הלם קרב, ורבים אחרים, בניסיון להתחקות אחר הקשיים של וותיקי המלחמות של ימינו אנו. 

עיקר שנים מסיבות רבות, אך ב 100אתגרים אלו, עבודה זו טוענת, שונים מהקשיים שחוו חיילים לפני 

״האמיתי״. כלומר, עם ריבוי ושכלול אמצעי התקשורת והיכולת לשדר תמונות  הממדבשל התגברות 

מזירות קרב, ועם ההבנה המתגברת של משמעות ״הלם הקרב״, עד לקטגוריה העכשווית של הפרעת דחק 

סימון  טראומטית, חיילים היום מתמודדים עם קושי הולך וגובר לסמן את חוויותיהם האישיות,-פוסט

 שכולל את השימוש בפרוטזות פואטיות שמערערות על מושג ה״אמיתי״, ככזה.


