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שתי
באמריקה
מעורר קנאה לראות איך
$TS1$יוצ"$TS1$
יוצ־
התכונות האלויכולות להתיישב יחד.
$DN2$יוצ"$DN2$
רים כמווואלאם
אומייקל מור בתחום
הקולנוע ,ביל היקם בםטנדאפ ,אואפילו
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וואלאם .לא
של דיוויד פוסטר וואלאס (אםלדייק ,זה לא
כזי של
באמת ספר חדש שלוואלאס ,שתלה את עצמו המקובלת,
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את המעטפות ,אלא "האמת האמיתית״:
המאמרים לוקטו בידי העורכים היש־
$TS1$הישראלים$TS1$
ב־ 2008
המניעים העמוקים של הדברים ,הרחשים
חמש
ראלים
אלים $DN2$העושים עבודת קודש בעניין זה).
המפעילים אותנוכקולקטיב
התרבותיים
ממשיכיםלתבועלעצמם את
סוזן םונטאג
המילים הללו ,שהן פטפוט וחזרתיות ועוצמה
וכפרטים.׳אפ ,סימבה׳ הוא מאמר מאוחר
אמריקאים תוך שהם יוצאים
הזכותלהיות
וערפול ותחביר ייחודי ועודפות של חברת שפע,
ג׳ון
מקיין בקמפיין הבחירות של שנת 2000
$DN2$שמאפג׳ון $DN2$מק״
מסגירות ,כך מיד ,הן את סגנונו שלוואלאס,
להיות.
שאמריקה הפכה
נגד מה
וואלאס .הוא חף מ״איזמים״ (המרו־
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התרבות הפו־
$TS1$הפורצה$TS1$
בתמימות
הכוח של וואלאס הוא
ואתהריבוי ,כי "הדברים הכי מסובכים היו בדרך כלל
לינץ׳ שנכתב ב־ 95
והן את עמדתו הביקורתית כלפי
׳),
ביםלמדי במאמר המקיף על
העקשנית
מעניינים" .וכך ,בגרסההלא־מקר
גם הדברים הכי
פולרית.
שלו .בכך שהוא טורח להשתומם על העובדה
מה שהופך אותולצלול ונגיש במיוחד ,וגםלעצוב
שלרשת סי־אן־אן אין עניין אמיתי בכך שמקיין
לדון ,בין היתר ,בדונאטס המוגשים
צצת ,הואיכול
מהאמת
יותר ,כי ככלשהעולם סביבו מתרחק יותר
$הפורצה$DN2$הגורל אוהמו״ל ו׳אקספרס הדיבור הישיר׳
רצה
התקשורת,
־צא כאן בישראל בעיצומם של ימי בחירות ,ימים
ב״דיאטתהקמפיין״,בלוק של העוזרת האישית של למעשה מעוניין בפיקוח ממשלתי על
עצמה; ככל שהחיפוש אחר אותנטיות נחשד בעצמו
גב׳ מקיין,ובמחול הייחודי שבו נעים אנשים כשהם
קשה יותר לנפש כמו
כ״חיפוש״ אחר ״אותנטיות״
פוליטיקאים מייצרים כמות כזו של סרטונים
בהם
אלא רק באיר״מילות הקרב״ שלו בנושא ייערכו
מדברים יחד
שימשוך כמה שיותר צופים; שלתקשו־
$TS1$שלתקשורת$TS1$
באופן
רואה־כלומציין־
$TS1$ומצייןכל$TS1$:
בסלולרי.וואלאם הוא
זו שלוואלאסלשרוד .רגע השבר שלו
וסלוגנים וקמפיינים ,שאפשר לחשוד
רת
$DN2$ומצייןכל $DN2$:את הפורמייקה ואתהקלקר ,את הכיסאות המ־
$TS1$המתקפלים$TS1$
$DN2$שלתקשורת $DN2$יש עניין רק בצורה של התוכן ולא בתוכן
 PtPPPfהוא הרגע שבו הוא עצמו כבר אינו כל:
שפוליטיקה היא לא העבודה המרכזית
קנטור
עורון
תמים באמת ,כמובן ,אבל הוא
עצמו .הוא אינו
$TS1$מלחמה $TS1$תקפלים
בטוח מה אמיתי ,מצב של״מעין מל־
trn
המאמר הראשון בספר ,׳אפ,
שלהם.
$DN2$המתקפלים $DN2$ואת מספר המסכים במסיבתהעיתונאים.
~^\
דואג שהשאלות החשובות ,הראשוניות,יישאלו
הוא יודע שהאמת נמצאת בחיבור של כלאלו לכלל
$DN2$מלחמה $DN2$פנימית בין הצורך העמוק שלך
חמה
סימבה' ,הסוקר שבוע אחד בקמפיין
שוב ושוב .הוא תמים כמו שרק ספקן אמיתייכול
תמונה אחת מרובתפיקסלים ,והוא אמן תיאורי
הרפובליקניג׳ון מקיץ בשנת להאמין והאמונה העמוקה שלך שהצורךלהאמין הוא
הבחירות של הסנטור
מרצחת־הנשמות שלמלונות להיות ,וחכם כמו שרק מישהו מצחיק מאודיכול
החררה:״האנונימיות
חרטא ,שלא נותר עוד בשום מקום שום דבר מלבד
 2000נופל על התקופה הזו כמו חמאה על טוסט חם
פוגש
להיות .מעין בודריאר
רשת ,את אחידות־הארע־ הנוראה
מכירות ואנשימכירות'.
וצחיח ,והוא צריךלהיות קריאת חובה מיידית בכל
את לואי סי־קיי .וואלאס הוא
של החדרים :ההדפס הפרחוני הנצחי
הגרסה המקורית של המאמר ,שכתבוואלאסלמ־
$TS1$למגזין$TS1$
ביתובכל תיכון ,כי כמושוואלאס עצמו מעיד בה־
$TS1$בהקדמה$TS1$,
לא רק ״קולו של דור״ ,כמו
cor
׳רולינגסטון' ,הייתה כמובן קצרה בהרבה מזו
גזין
$DN2$למגזין$DN2$
של כיסויי המיטה ,ריבוי המנורות
כרלוונטי
הקדמה $DN2$,״כלהעניין התגלה בסופו של דבר
קדמה,
שנוהגים לכנות אותו
הוא
האנמיים
הציורים
ממאה
בת
שהיא
בספר,
המובאת
מגזין
או
אחד
שחורגים
לאדם
הרבה
באופנים
למעלה
מעבר
NII10BID
עמודיםClOiiniX .
לקירות ,הלחישה הסכי־
שמוברגים
שהאמת נמצאת בפירוט ,בריבוי .הן
כלומר ,בניגודלמאמרים האחרים בספר על וואלאס מאמין
אחר״.
מרטיר של דור :זה שנשא על
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גבו,כלומר בתוך נפשו ,את כל
האוורור...״
זואידית של מנגנון
בסיפור עצמו והן בסיפור המסגרת של איך ולמה
לינץ' או על הטניסאי
הסרט ׳כביש אבוד׳ שלריוויד
תחלואיה של
2011
התרבות הפוסט־
$TS1$הפוסטכאורה$TS1$
אבל וואלאס לא מפחד להת־
הוא מסופר ,ועבור מי .כשוחר של האמת בגרסתה
שפוניםלקהלי יעד מצומצמים יחסית,
רוג׳ר פדרר
־א
$DN2$הפוסטכאורה $DN2$ע« "א
משהו כיפי "/כאורה
כאורה
מודרנית ,ובמותו ציווה לנו
מיינסטרים
מודד גם עם מושגי
שמטרידים אותו
המלאה ,אחד הדברים
בתקשורת,
בפוליטי־
$TS1$בפוליטיקה$TS1$.
המאמר הזה אינו מיועד רק למי שמתעניין
להפסיק עם החרטא.
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ובצדק ,הוא חוסרהיכולת שלהלהכיל את המורכבות מפעילי רגש:״להתחיללנסות לח־
יערלם> 2012
העל־זמניותשלו ,שמאפ־
$TS1$שמאפג׳ון$TS1$
קה$DN2$.גדולתו המרכזית היא
קה.
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