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 Vered Vinitzki-Saroussi After Pomp and Circumstance:
 High School Reunion as an Autobiographical Occasion.

 Chicago: The University of Chicago Press. 1998. 203 pages.

־יקציניו דרו .תירבה־תוצראב עודי דסומ איה ןוכיתה רפסה־תיב לש רוזחמה תשיגפ 

הלאכ םיבר םישגפמ ,ץיקב רקיעב ,עובש יפוס לש ברעה תועשב יכ תנייצמ יסורס 

הז ןיא ,םיפתתשמה לש םדידל .הנידמה יבחרב תונולמבו םיעוריא־תומלואב םימייקתמ 

תנמ־לע םילודג םיקחרמ םיתיעל םיעסונ ,םהידגב בטימב םישבלתמ םה .ךרע־טועפ עוריא 

ןיא תיאקירמאה תוברתה לש הדידל םג .וירחאו עוריאה ינפל תודרחב םיזוחאו ,ףתתשהל 

ןיבש דחוימה חתמה תא בטיה ףקשמ אוהש ךכמ תעבונ ותובישח .ךרע־טועפ עוריא הז 

.םייזכרמ םייאקירמא םיכרע ינש ,תויתליהקל הפיאשה ןיבל ינוציקה םזילאודיווידניאה 

לש הקימנידה הנבמ איהו ,רוזחמה תשיגפ לש היווחה סיסבב היוצמ תחא הלאש 

וז הלאש "?רפסה־תיב םויס ןמל ךייח םע תישע המ" :וב קסועה רפסה לשו עוריאה 

םיבאשמה תא םהל שי םא ,היוצר תימצע הגצהל תונמדזה רבעשל םידימלתל הקינעמ 

תובישח .וז םתלוכיב םיחוטב םניא םא תוקומע תודרח םהב תררועמו ,וזכ הגצה דימעהל 

ותואל םיכיישה ,ליג ותוא ינב ,ידומיל דסומ ותוא ידימלתב רבודמש ךכמ תעבונ שגפמה 

לש יאקירמאה סותאה ךותב םידקפתמ םלוכו ,םירוגמ רוזיא ותוא יאצוי ,יתרבח דמעמ 

תא ןוחבל םיאב םיבר .ןיינעה תוהמב אוהו ,לודג האוושהל יותיפה .תונחילצמו תויתורחת 

הווקת ךותמ םיתיעל ,רבעשל היתוכלמו התיכה יכלמ תא רוקסלו םירחאל סחיב םמצע 

רבעה םע שגפמה תארקל תוהזה תיינב לש ךילהתב קסוע רפסה .םתלפמב םתוא תוארל 

תרצונה תוהזה תא תנחוב יסורס־יקציניו .תירסומ תיביטרנ תרגסמ ךותל ותמאתהו 

.ירוביצ עוריא לש יתרבחה חוקיפה תולבגמב 

ךרוצל הדפקהב ותונבל שיש יטקרפ גשיהכ היפרגויבוטואה תא הגיצמ תרבחמה 

"יפרגויבוטוא עוריא" איה רוזחמה תשיגפ .ןחבמל דמעוי וב ימעפ־דחה עוריאה 

 (autobiographical occasion). םהב םיפסונ םיעוריא המכל תינבמ הניחבמ המוד אוה

השקב :םיבייחמ םיללכ תמאותו תיטנרהוק הרוצב וייח רופיס תא תונבל עבתנ םדאה 

תביסמ ,הדובעהמ הדירפ תביסמ ,תויפרת לש םיגוס ,הנושאר תיטנמור השיגפ ,הדובעל 

וריכהש םישנא םע שגפמ איה :םידחוימ םינייפאמ שי רוזחמה תשיגפל .דועו התיבה הביש 

לע הבחר תונשרפ ונממ עומשל םיפצמ םה .והארמו וירושיכ תא םירכוזו רבעב רפסמה תא 

ןוויכמ .תאז תושעל רצק ןמז ול םיצקמו ,(הדובעבו םידומילב ויגשיה לע קר אל) וייח 

םיפתתשמה ,רתוי הכומנ תורידתב ףא םיתיעלו ,רושעב םעפ םייקתמ הזכ שגפמש 
םרבע םע םמצע תא תמעל (one shot event) תימעפ־דח תונמדזה לאכ וילא םיסחייתמ 

ייחב םיחכונ םניא ילואש םירחא ינפל האימחמ הרוצב םהלש היפרגויבה תא גיצהלו 

םיריכמ םיחכונהש ןוויכמ דחוימב ןועט שגפמה .םייתועמשמ טלחהב םה ךא ,םהלש םוימויה 

.הילא וולנש תופיאשהו האיציה תדוקנ תא םיעדויו ,ריתסהל ףאוש םדאהש יתייעב רבע 

לע השקמה רבד ,תגצומה תיזחה לש םיעלקה ירוחא תא םיריכמ םה ,ןמפוג ןיווריא יחנומב 

.תענכשמ ימצע תגצה 

םידימלת גוית ידי־לע דיתעה יפלכ תויפיצ םירצוי םייאקירמאה רפסה־יתב 
התוא םע םיתמועמ םה רשאכ םישנא םתוא לא העיגמ רפסה תרבחמ ."חילצהל םידמעומ"כ 
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קוסעל הברמ איה .ןולשיכ לש העובק וא תינמז הדמעב םיתיעלו ,תויפיצ לש תכרעמ 

,רמולכ ,(situational identity) "תיבצמה תוהזה" יבגל ותועמשמבו ןולשיכה תלאשב 

personal)"תישיאה תוהזה" יבגלו ,שגפמל םיעיפומה םירחאה ינפל גצומה גצמה לוהינ 

 identity), הדח הרוצב םדאה תא הביצמ רוזחמה תשיגפ .םדאה לש תימצעה ותרדגה איהש

הביצמ םג איה .םירחאל תיסחי הווהב ובצמו רבעב ויתווקת לומ לא קמחתהל תלוכי אללו 

.תואנ לקשמו ריעצ הארמ לע הרימש תשדקמה תוברתב ולש ופוג לומ לא ותוא 

ותוא ןוחבלו בושו בוש ושיגדהל יואר ךא ,שדח וניאש ןועיט הבר תוריהבב גיצמ רפסה 

.יתרבח חוקיפ ידי־לע תבצועמ ,תיטרפה היפרגויבוטואה ללוכ ,תוהז :תונוש תוריזב 

יפוא תולעב תויתרבח תויולבוקמל ומיאתהל הרטמב הינבה ךילהת רבוע םייחה רופיס 

,רבעה ייומיד תא הנבמה אוה הווהה .רוביצב תדבוכמ הגצהל ןתינל וכפוהלו ,ירסומ 

תושיגפב ףתתשהל םיאבה יכ תנייצמ יסורס־יקציניו .םירחא שיגדמו םיטרפ טימשמ 

רפסה־תיבש הלא אקווד םניא (םיוסמ רוזחמ לש הייסולכואה ללכמ 40-30"/0כ) רוזחמה 

הרוצב םהייח תא רידסהל וחילצהש הלא רקיעב אלא ,םיריעצכ םהיבגל יתועמשמ היה 

הדובעב םיקסעומו םידלי םע םיאושנ ,ירק ,תיאקירמאה הרבחב תיביטמרונכ תלבוקמה 

.רבעשל םירבחה תצובק ינפל הגצהל החונ תוזח וז .תדבוכמ 

תא ךישממה ,גצמה לוהינו ימצעה תגצה ,"תוהז" גשומה לש קתרמ חותינ גיצמ רפסה 

חתפמ־גשומ .תילמסה ןילמוגה־ תוסחייתה לש הלוכסאהו ןמפוג לשמ תיגרוטמרדה השיגה 

תנבהב רתויב יזכרמ וניה "הליהק" גשומה .הליהקה אוה תדחוימ הראה לבקמה רחא 

רחא שופיחב ירקחמהו ירוביצה קוסיעה בר הנורחאה הפוקתבו ,תיאקירמאה הרבחה 

ידכ דע הדוקנה תא ןיצקמ יסורס־יקציניו לש הרקחמ .תיתליהקה הווחאה תשוחת 

.תאזככ םלועמ תמייק ,דתיה אלש הליהק "םיגגוח" םיפתתשמה רוזחמה תשיגפב :דרוסבא 

־תיבב התיכל תיתליהק תוכייש אל ךא ,םישגפמו םירבח ,םיעוריא םירכוז םיאקירמא 

היצקיפ איה םאה־התיכה וב ,דסומה לש "טקרמרפוס"ה הנבמ לשב רתיה ןיב ,רפסה 

לככ תניימודמ היהת ,הליהקל רבחתהל בושח םהירבח תא שוגפל םיעיגמל .תיטרקורויב 

.םיקיתווה םידימלתה ליבשב הליהקה תא םיננוכמ וא םיאיצממ םינגראמהו םימזיה .היהתש 

תרזופמ רקחמה תייסולכוא .תוכובס תויגולודותמ תויגוס ררועמ הז אשונב רקחמ 

חפסנב תסחייתמ יסורס־יקציניו .ימעפ־דח ןפואב תזכרתמו ,תירבה־תוצרא יבחרב 

,רקחמל רמוחה רקיע .ףוקיתו תונמיהמ לש תולאש םעו עוציבה יישק םע התודדומתהל 

לש םינגראמה תא ללכש ,תונויאר רקחמב גשוה ,תיטרואית הניחבמ םרתש רמוחה יאדוובו 

,םירבדה עבטמ ,היה םגדמה .ףתתשהל אל ורחבש המכ םגו םיפתתשמה תא ,םיעוריאה 

תעדומ תרבחמה .תונויאר העבראו םיעשת וכרענו רוזחמ תושיגפ שמח ונחבנ :םצמוצמ 

היהיש ויד בורק רג ימו ,ןויארל הלבקל םיכסה ימ הלאשהמ רקיעב תועבונה תולבגמל 

יבגל תונקסמ תקסהב רקיעב תססהמ איה .רקחמה תולע לש תוביסמ וילא עיגהל ןתינ 

דחוימב רישע רפסה .אשונב ןייארתהל םיכסהל וטנ אל םה ןכש ,תושיגפל ועיגה אלש הלא 

תרבחמה לש היתונבות רשאכ דחוימב ,דימת םימרות םניאש ,םירקחנה ירבדמ םיטוטיצב 

יוביר .רתוי לילקו אירקל טסקטה תא םיכפוה םה ךא ,הינייאורמ לש הלאמ רתוי תוניינעמ 

ילואו ,תילמסה ןילמוגה־תוסחייתה תשיג לש הביתכה תרוסמל רושק םירישיה םיטוטיצה 

.תקהבומ תיאקירמא העפות תרקוחה תילארשיכ ,תרבחמה לש התורזל םתוא רושקל ןתינ 

דמעמ ינבל םהילאמ םירורבל םיבשחנש םירבד :ןורתי רקיעב התורמ האור יסורס־יקציניו 

.רקחמל היוארה היגוסכ היניעב וארנ (המצע רוזחמה תשיגפ ומכ)יאקירמא ינוניב 
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לש תולאשב קסועה תא יאדווב ןיינעי אוה ?ילארשיה ארוקל יטנוולר רפסה המכ דע 

תימוימוי תוגהנתה לע חוקיפ ינונגנמו רבעה לש ובוציע יכילהת ,תיתצובקו תישיא תוהז 

םייפרגויבוטוא םיעוריא ןבומכ אוצמל ןתינ יתאוושה טבמב .ישיא םייח רופיס תיינבה לעו 

ןיאש יאדוובו ,רתוי רידנ רפסה־תיבב רוזחמה ביבס הגיגח לש הז םיוסמ גוס ךא ,לארשיב 

תיפרגואיגה תועינה תדימש ,הקודה תיתליהק הרבחב 1.הקומע הכ תיתוברת תועמשמ ול 

םימוד רוזחמ ישגפמ .יטוקא הכ וניא רבעהמ הליהק תאצמהב ךרוצה ,הב תלבגומ תימינפה 

לש לבוי וא רושע יעוריא תרגסמב ללכ־ךרדב םימייקתמ תראתמ יסורס־יקציניווש הלאל 

וא ידומילה דסומל תסחייתמ הגיגחה םאה - הזה ינורקעה לדבהה .ץראב ךוניח תודסומ 

לש םיימואלה םיסותאה לע תובר דמלמ ־ ?םיוסמ רוזחמ ביכרהש םילאודיווידניאה ףסואל 

אלא ,רחא טרפ םע טרפ לש תורחתל הרושק הניא רוזחמה תביסמ ,לארשיב .תונידמה יתש 

םא תוארלו ןיתמהל ונל רתונ .םואלה תיינבל המורתו קתו לע תודסומ ןיב תורחתל 

רוזחמה תושיגפ לש דסומה םג עיגי תילארשיה הרבחה לע רבועה היצזינקירמאה ךילהתב 

.ונלצא ןנקל תויגיגחה 

הגייפ לאכימ 

בגנב ןוירוג־ק תטיסרבינוא 

שפחמו םינש רובעכ ץראל רזוחה םדא לש המוד תויתייעבל סחייתמ "סקו לאינד תא האר ימ" טרסה 1 

.רבעה לש "התיכה ךלמ" תא 
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