
 טקסטים פוסטמודרניים

 

1964מקס פריש, יהא שמי גנטנביין )בצלאל וקסלר( . 1  

מספרים, שבאותו ערב לא היה  –הנוכחים בשעת מעשה, מן האחרונים שעדיין דברו עמו, ומכריו הארעיים 

שונה מן הרגיל. הוא היה ער, אבל לא יתר על המידה. הם סעדו סעודה טובה, אבל לא בבזבזנות. ודברו 

אמנם הרבה, אולם דברים רציניים העומדים ברומו של עולם. גם הוא דיבר, אם כי בעיקר בהתחלה ולא 

ר הקשיב לדברי האחרים. אחר כך השתתף פחות מהאחרים. מישהו התפלא אמנם על מבטו העייף, כאש

מחדש בשיחה בבדיחות הדעת, על מנת להבליט את נוכחותו. בקיצור, בשום פנים ואופן לא התנהג אחרת 

 מכפי שהכירו את התנהגותו עד כה. 

 

 1969 ג'ון פואלס, האישה של הקצין הצרפתי )אביבה גור(. 2

 

או שמא נאמר  –ידית של השחפת, מסוגלת היתה לשה התמלא סבלנה מהרדמת, מהחו –ארנסטינה   2.1

יה האוהבים מדאגתם. לו לרקוד כל הלילה. אולם היא לא יכלה להזיז את הור –מסוגלת היתה לו הניחו לה 

-ימים יותר מכל בנות דורה. היא נולדה ב-חזות את העתיד! שכן ארנסטינה היתה אמורה להאריךרק יכלו ל

 ולין.ומתה ביום בו פלש היטלר לפ 1846

אין " " תיים.לא ארשה להכניס לביתי ספרים צרפ" (גב פולטני מתריעה עם כניסתה של שרה לביתה)  2.2

שכולם נמכרו. לא משום  לא היו לה ספרים, יורשה לי להוסיף, משום "לי כאלה, גם לא אנגליים גבירתי.

 שרי מקלוהן הידוע לשמצה.שהיתה ממב

מבין שלוש הנשים המהלכות בדפים אלה היתה מארי, לדעתי, היפה מכולן. היתה בה חיוניות אינסופית   2.3

וקסמים גופניים שהלמו את אישיותה.. אפילו הבגדים הוויקטוריאניים העצובים שהיה עליה ללבוש לא יכלו 

                   וכו... את קסמיה, להסתיר

שנה דומה מאוד להורתה, ופניה  22 בחודש שאני כותב בו מלאו לה, אשר נינת נינותיה של מארי  2.4

 מוכרים בתבל כולה שכן היא אחת השחקניות הצעירות והמפורסמות ביותר של הקולנוע האנגלי.

 

1979מרגרט דירא  אורליה שטיינר )מאיה מיכאלי(  . 3  
 

 אני כותבת אליך כל הזמן, תמיד כך, אתה רואה, שום דבר פרט לכך. כלום.
 מכתבים על אודות החיים שלי עכשיואני עומדת לכתוב לך אולי אלף מכתבים. לתת לך מכתבים, 

 ואתה, היית עושה בהם בדיוק את מה שהייתי רוצה שתעשה בהם, כלומר מה שאתה רוצה.
 לכך אני מייחלת. שאתה תהיה הנמען. היכן אתה? כיצד אגיע עד אליך?

 חופי צרפת ובעוד מקומות אי שם.אומרים שאתה חי על אחד מאותם איים של
 

1970ו של השוער בבעיטת האחת עשרה הנדקה בדידות. פטר 4  

כשטכנאי הבניין יוזף בלוך, שוער כדורגל מפורסם לשעבר, התייצב בבוקר לעבודה, הודיעו לו שהוא   4.1

הפועלים באותה שעה, הרים רק מנהל העבודה  ים, עם הופעתו בפתח הצריף שבו שהומפוטר. על כך פנ

העשר שלו, ובלוך פירש זאת כהודעת פיטורין ועזב את אתר הבנייה.-את עיניו מארוחת  

אף כי בלוך כלל לא הרים את ידו  –ברחוב הרים את ידו, אבל המכונית שעברה לידו לא היתה מונית   4.2

כדי לעצור מונית. לבסוף שמע קול בלמים לפניו.  בלוך הסתובב, ומאחוריו עמדה מונית. נהג המונית רטן. 

 בלוך חזר והסתובב, נכנס למונית וביקש לנסוע לשוק נאש.


