
מושרשים"מיתוסיםלדוגמה:ראו . 1

והישראלית"הכלליתבתרבותהיטב

"תעשהגורביץ,רוושלבמאמרו

אוהבשאתהלישיוכיחמשהו

 ; 5.8.1994אחרונות,יריעותאותי",

המיתוסכמוהציבוריים"המיתוסים

מלחמההשואה,מיתוסהיהודי,

טלישלהווקטורבעכורתושכול"

מגמותהמסכה:תחת"החתירהיניב,

בסיפורתופוסטמודרניותמודרניות

אוניברסיטתנח-זמננו",ישראלית

טלי(להלן 97עמ' , 2000בר-אילן

ישנויניבטליאצלאמנםיניב).

המיתוס,למורכבותלהתייחסניסיון

"קרתבלבו:עובריתבצורהאך

במיתוסיםמשמעותלצקתמנסה

פרטייםריטואליםיצירתעל-ירי

(שם,הציבוריים"הריטואליםבמקום

 .) 98עמ'

Laurence Coupe, Myth, .2 

Routledge, London and New 

York 1997, p. 197. 

כצמןרומן

אתגרשלאחדיםבסיפוריםלהתבונןאחת:שהןמטרותשתיזהלמאמר
הפרסונליסטית-אתית,המיתופואסיסתפיסתשלהראייהמזוויתקרת

עדקרת.שלסיפוריועלבהתבססהפוסטמודרניבמיתופואסיסולהתבונן
כהעדנדונהלאקרתשלביצירתוהמיתופואסיסתופעתלי,שידועכמה

ביקורתבמאמריקרובותלעתיםמוזכרמיתוסהמושגבהרחבה.במחקר

בהקשרמאליו,וכמובןביקורתיתלאבצורהבדרן-כללאבלובמחקרים,

שלבסיפוריומיתוסיםביצירתהמחודשהדיוןופוסט-ציוני.יסוציולוגי
האחרוניםהספריםאחדמיתוס.המושגבעצםהדיוןדוש 1בחיכרוןקרת

העכשווי:במחקרהדומיננטיתהמגמהאתמסכםבמיתוסהעוסקים

ative mode of חMyth might then be appreciated as that na " 
understanding which involves a continuing dialectic of same 
and other, of memory and desire, of ideology and utopia, of 

2 ". hierarchy and horizon, and of sacred and profane 
ולרמוזייצוגילהיותכדידיווכללירחבהואמפתיע.אינוזהסיכום

פסיכולוגיה,אתיקה,כמובדיסציפלינותמיתוסהמושגשלמקומועל
הפשוטההעובדהבומצוינתלאזאת,עםיחדואנתרופולוגיה.סוציולוגיה

מתייחסשהציטוטהדיאלקטיקהבמרכזאותה:לשכוחלעתיםשנוטים

קריאתואוהמיתוסהיגוזבמהלןנולדתאשראישיות,נמצאתתמידאליה
יוצרישלדמיונםאתהציתהזואישיותהמספר.שלקולוכשנדםונעלמת

הנרטיביתהאתיקהחוקריושלהקדומיםהאנתרופומורפייםהמיתוסים

סבורהנני 3לאישיות.אישיותביןמפגשטקסטבקריאתהרואיםזמננו,בני

הפרסונליסטית,במחשבההמחודשתמשענתואתמוצאהמיתוסיםשחקר

כסיפורההמיתוסאתהמגדירב, 9iל~לכt.ויישלבתיאוריהנעזראניולכן
תכליתהכמימוששנתפסנס,לקראתהתהוותהעלאישיותשל

ההגדרהשלהעצוםהפוטנציאל 4האמפירית.בהיסטוריההטרנסצנדנטלית

שלהיסודהנחותעלבהסתמןהספרותיבמחקרממומשלהיותיכולהזאת
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רומןשלבאסתטיקה"ב"מחקוים(שראשיתההקריאהשלהפנומנולוגיה
הבחנההואהנחוץהמהלךאיזו).וולפגנגשלבעבודותיוושיאהאינגודן

סמרת,(מוטיבים,השוניםוביסודותיוקייםבמיתוסהשימושביןרדיקלית

נתפסאשוספרותי,מיתופואסיסלביןאח,דמצדוכדומה),אוכיטיפים

הללוהתהליכיםשני sשני.מצדהטקסט,קריאתבזמןחדשמיתוסכיצירת

וכאוטיתמאורגנתצפויה,ובלתייציבהמורכבת:דינמיתמעוכתיוצרים
החוקרים;שלפרשנותםשיוצרתמופשטמבנהרקאינהזומעוכתכאחת.

כאןכנוצרנתפסאשוהמיתוס, 6יציוות.שלנושאלעתיםמשמשתהיא

וייחודית.חד-פעמיתלחוויהואוניברסליעל-זמניממאובןהופךועכשיו,

ממשותההופךבטקסט,האישיותשלקיומהכאופןהמתפרשמיתופואסיס,
הפוסטמודרנית,המיתופואייתהספרותהעיקרי.לאויבהאידיאולוגיהשל

ולניסויההאישיותלבריאתכמעבדהמשמשתהקדומה,כאחותהכמוה

אחו.עולםועםאחותאישיותעםבמפגשהכוונותאתיותבבעיות

אתנבחןלקיסינג'ו""געגועיהקובץמתוךקרתאתגרשלהסיפוריםבששת

ביןבמיתולוגיה,שונותשימושדונילביןהמיתופואסיסביןהקשריםסבך

המיתופואסיסביןהאידיאולוגיים,המנגנוניםלביןהמיתופואייםהמנגנונים

ואתיקה.שוניםתרבותכינוןמנגנונילבין

יינערייסיי

שבעתלאחואדידס,נעליבמתנהמקבל"נעליים",הסיפורגיבורהיל,ד
להתרחקהצורךעלשואהניצולמפישמעווהליןיהודיבביתביקורו

מאודומהוהמתים'היהודיםגופותאתבתוכםהכולאיםגרמנייםממוצרים

ומסתיימתבמוזיאוןמתחילההסיפורעלילתזו.בעיהעםלחיותלומד

תרבותייםמאבקיםשלבמהמשתועתהאתריםשניביןכדורגל.במגרש

אידיאולוגיותעקבותשלצבעוניאריגהמכוסהנפשיות,תנועותושל
מועליתאחרים,אוכאלהובהשראהבכשרוןזו,במהעלומיתולוגיות.

מיתוסיצירתכלומר,מטמפסיכוטי,מיתופואסיסשלהתסריטעל-פיהצגה
גלגולעל-ידיב/מיתוסיצירתאוהקלאסית,בצוותונשמותגלגולעלשל/

הפוסטמודרנית.בצוותונשמות

עםיחסיצירתמתוךהאישיותהתהוותהואב"נעליים"המיתופואסיס

בביתהילדיםביקורבעתהראשון,בשלבכבוומתים.חייםסימנים,
וביןהסימניםעםיחסיםושתשלבמרכזההאישיותניצבתווהלין,יהודי

עם(ובפרט,במוזיאוןהסימניםעםהילדשלהראשוןהמפגשהסימנים.

בהם,לגעתהחמורהאיסוררקעעלמתקייםהשואה)מתקופתצילומים

ממס,דמסוות,מייצגהמוזיאוןהאםהזו.הזיכרוןשלהשוניםבייצוגים

הואכמדומני,כלפיו?ואחריותבהווהעבושלנוכחותהגמונית,תרבות

מתים.סימניםשללתערוכהלבית-קברות,בתפקידוקרוביותרהונה

אינםהםאבלבבית-קברות,גםמתקיימיםכאןשנמנוהייצוגיםכלאמנם

לגבולותיו.מצטמצמים

 ....., Adam Z. Newton ,למשל:ראו, . 3
§. 

Narrative Ethics, Harvard וr,.., 
!5. University Press, Cambridge 

. 25-30 ; 7-11 . 1995, pp 

4 . Aleksey Losev, "Dialektika 

. mifa", Filosofiia. Mifologiia 

-Kultura, Izdatelstvo politi 

cheskoy literatury, Moskva 

169 . 1991, p . נרחבתיותרהצגהראו

במאמרילוסבשלהמיתוסתפישתשל

שלאישיותית-היסטורית"תפיסה

עליעגנון",לש"יעולם'ב'ערמיתוס

 . 54-53עמ' ,) 2001 ( 45שיח

 Roman Katsman ,ראו:להרחבה . 5

, The Time of Cruel Miracles 

Peter Lang, Frankfurt am 

. 65-69 . Main 2002, pp 

יצירתשל"מיתוסמאמריאתראו . 6

ביקורהועינם'",ב'עירוהמיתוס

עמ'(תשס"ב), 36-35ופרשנוח

245-231 . 
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 Michel Foucault, L'archeo-ו.

logie du savoir (trans. S. Mishin 

," and D. Stasov), "Nika-Center 

. 139 . Kiev 1996, p 

המתים,תחייתשלהנסלקרותיכולבבית-הקברות,כאן,רקזאת,עםיחד

the invention of tradition , בידויאוכהמצאהלאאותהמביןשאני

הנסזהומחדש.יצירתהאוהתגלותה,אוכגילויה,אלאמסורת,של

דיוק,ליתרהאישיות;נמצאתתמידשבמרכזוהמיתופואסיס,אירועשל
שלבתמונתוהמספרהילדשלנגיעתואחרת.לאישיותביחסאישיות
בהחייאתראשוןצעדהיאהאיסור,למרותבמוזיאון,בתצוגההזקןהאיש

זהובה-בעתאךוילדותית,תמימהמחווההיאבצילוםהנגיעההסימנים.

המרחקאתבמאוםמקצרתאינהבצילוםהנגיעהאתיקה.שלרגעיהבזק

פירושוהזההמגעזאת,עםיחדהזקן.שלדמותולביןהנוגעתהידבין

פריהרודף,האכזרהעברשלפניואינםאלהפנים.וקבלתאחריותקבלת

אשרהעברשלפניואלאאשמה-ללא-אשמה,שלהפרנואידיתהפרדיגמה

האישיות.שלהאתית)(ולפיכ,ךהחופשיתהבחירהבמחוותמחדשנוצר

ללאזהלצדזההמוזיאוןמדפיעלהמאוחסניםרבים'מניאחד ר~~זהאין
לבחורנבחרשהאדםהאישיותיהעבראלאהעדפות,וללאהיררכיסדר

היסטורי.בזמןוקיוםמשמעותלוולהקנותבו

להיותאמורההיאשבובמקוםבדיוקנסדקתהמוזיאוניתהאידיאולוגיהכ,ך

המימסדשבובמקוםכאן,דווקאכמסמך.העברשלבייצוגוביותר:הדוקה

תכליתהאתפרדוקסליבאופןמממשתהאיסורהפרתאיסוריו,אתמהדק

כמסמ,ךלאכאןמיוצגהעברואולם,המסורת.המצאתהאידיאולוגיה:של

ארכיאולוגי,כפריטאלאחי,פעםשהיהמהשלמתכסימןלאכלומר,

לאאוליאויכוללאפרקואךפוקר.ומישלשלהידועיםהמושגיםלפי

לאובאמתייחודיותובמלואבהווהיתייצבשהפריטכדיכילציין,רצה
בצילוםהנגיעהכאישיות.להסתתראולהתגלותעליואחר,דבר-מהיסמן

וכמימושאידיאולוגיהשלאיסורהכהפרתמיתוסשליצירתואפוא,ה~ה,
אחת.ובעונהבעתאישיותית,בתמורההכרוךתכליתה

זוכהגםאךנכשלת,המוזיאוניתהאידיאולוגיההראשוןבשלבובכן,

ואינהלזכותההצלחהכללזקוףנוטההיאכדרכה,חלקית.להצלחה

שהיאהלחץהשניבשלבאישיותי.אופיבעלותבתמורותלהבחיןמסוגלת
השואהעלבסרטהילדיםלצפייתכוונתיגוברים.ותוקפנותהמפעילה
בכךידיו.במומהנאציםאחדחנקש"אפילו"השואה,ניצולעםומפגשם

האישיותיהדיסקורסמצדנחרצתהתגוננותמידמעוררתהאידיאולוגיה

ביטוילידיבאהדברמספר-על.שלברמהוכןהמספר,הילדשלברמה

ובהשוואתשבסרט,הגזיםבתאילילדיםהסרטיםבאולםהילדיםבהשוואת

אח,דמצדסיפורו.בתוך/באמצעותה"מחניק"השואה,לניצולהמחניקהגז

פעולתה.ודרךאמצעיהבחירתבעצםכברלכישלוןנידונההאידיאולוגיה
המתיםהסימניםשלהמחניקהעולםבמעמקיהקודם,בשלבכמושני,מצד

מתוךולאהאידיאולוגיהחיובמתוךלאוזאת,המסורת.מחדשנוצרת

אשרהאישיותי,המיתופואסיסמנגנוןבאמצעותאלאהמתגוננת,שלילתה
המשחקאחר:במשחקמשחקאבלהאידיאולוגיהשלבקלפיםמשתמש

המטמפסיכוזה.שלהמיתי

המיתופואסיס,מנגנוןאתהשואהניצולהזקןמפעילהנרגשבנאומו
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הואכאשדהילדים.שלזיכרונםואתהערכיםעולםאתלעצבבמטרה
אתמגייסהואהשואה,זיכרוןביטוילידילבואצדיךכיצדלילדיםמסביר

שמתחתתזכרו,תמיד ] ...המוסדית:"[תפיסתולשידותהמיתיתהתפיסה

שעשוייםושפופרותחלקיםמסתתריםהסחורהשלהאלגנטיתלאריזה

 sמתים".יהודיםשלובשדועודמעצמות

שלהמוסדיהפוטנציאלבהערכתממעיטהזקןהאישדבר,שללאמיתואן

הטמונותלאפשרויותמודעואינועוצמתואתתופסאינוהמיתופואסיס,

שהילד·לאחדשלו,המטמפסיכוזהשנאוםלכןלצפותיכולאינוהואבו.

בינודיאלוגייחסליצירתמיתי-מוסדיבסיסישמשאותו,יפניםהמספר

עםיחסזהאיןזה.בדיאלוגלתחייהיקוםאשדהמת,היהודינשמתלבין
המכונןאישיותעםדיאלוגאישיותי,יחסאםכימופשט,אידיאולוגיעבד

פרטלהוציאנאמנה,הזקןשלמצוותואתמקייםהילדאמיתית.אתיקה

החי.היהודיאתמגלההואהסחורה"שלאלגנטיתלאריזה"מתחתאחד:
נוכחותבעלתחיהלאישיותלבן·שיח,סבוזכראתהופךהואדיוק,ליתד

המיתוסנוצרובתוכוכנס,הגדרנוהזההאירועאתואתית.קומוניקטיבית

שלאישיותוהתממשותביןלהפרידניתןלאזהבנסהאתיקה.ומכוננת

היחסיצירתמתוןמתממשותשתיהןסבו:שלאישיותולהתממשותהילד
ומצדףבהדרגהמתהווההואזמן;ודורש~זמןמתרחשהאירועביניהן.

ההכרחהזיכרון.אתמכונןהואבכןשונים.זמןלרגעיהקשורותחוויות

לניקודמקנהאדידסנעלימולהילדשלבמעמדואתיתהחלטהלקבל
בהווה:הנסלהתרחשותנחוץאשדהעבד,זיכרוןשלמשמעותבמוזיאון

לזכור.שצדיואמדשחנקשהזקןמהבכלונזכרתיעליהם"הסתכלתי
[כלומד,מהקרטוןשליבסבאונזכרתיהאדידסשלבפסיםפעםעודנגעתי

 9המוזיאון]".בתצוגתבצילום

סמכותיות,סממניו:כלעלהמוזיאוןהושתלהילדשלבתודעתו

הפנים,חסרת(האובייקטיביזציה)והתמטיזציהמלאכותיותנורמטיביות,

המוזיאוןהןאולםלוינס.סישלבמושגיםהטוטליות,סממניכלכלומד,

המתיםהסימניםשלהטוטליות-שבתודעההמוזיאוןתבניתוהןעצמו

ודיאלוגי.אישיותיאמצעי,הבלתיהמגעלהיווצרותהטבעיתהסביבההיא
באמצעותנפרצתוהטוטליותחיה,לאישיותהופךמתסימןנסבדדןכן

(המוזיאוני,לזיכרוןהתנגדותשלבדדןלאמתאפשרהדברהאתיקה.

המל~והמרדיפתובדיחהאושלילתוהדחקתו,שלבדדןולאהאידיאולוגי)
פיתוחאגבשלולטוטליותכניעהשלבדדןלאואףאשם,דגשיבפיתוח

הזיכרוןואלהעבדאלביחסהטוטליטריהמנגנוןושכפולנחיתותדגשי
להיותחדלכשהזיכרוןפנים,אלפניםדיאלוגשלבדדןקודההנסעצמו.

האחריותהכדורגל.למשחקשליהשותףשלי",כ"סבאומתגלהה"ץ~ד"
הופכתואינהלמוזיאוןאותימשעבדתאינהבמוזיאוןעליומקבלשאני

מפניממנו,לצאתלימאפשרתהיאלהפ,ךבתצוגה;הפריטיםלאחדאותי
י z~תי.ומשחקכחידותייקיומיואתכ"נבחד~ת"מקומיאתמסמנתשהיא

ונעשהפניםמקבלהמוזיאוניכשהמוצגמהמוזיאון,כיציאהנוצרהמיתוס

כדורגל.משחקכדוגמתאידיאולוגית,לאנורמטיביתבמעדנתשותף
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לקיסינג'ר,געגועיקרת,אתגר . 8

(להלן 1998תל-אביבומורה-ביתן,

 . 88עמיקרת),

 . 89עמ'שם, . 9

10 . Emmanuel Levinas, Totality 

,) and lnfinity (trans. A. Lingis 

,) Martinus Ninjoff (Publisher 

 Haque, Boston, London 19ו 9 .

הראשון.הפרקאתלמשל,ראו,

ראו:ונכחדותכאחריותחירותעל . 11

Emmanuel Levinas, Beyond the 

Verse (trans. Gary D. Mo!e), The 

. Athlone Press, London 1994, p 

. 142 

מסקנותיועםלהסכים'כולאינני . 12

שלפיהןצבעוני'ע'דןשלהגורפות

כישלוןנוחליםקרתשלגיבוריו

גםמשתמשמושג(כאותותודעתי

על"הפוךכמאמרושוורץ'גאל

 , 14.5.199וספרים,הארץ,הפוך','

רטרמיניוםמנצחוכסיפוריו ,) 6עמי

ואלכאתמקומיקס 'כ"(חכרתי

ספרותעלהערותכמהתשוב.קומיקס

וו,עיתוןקרת",אתגרשלהקומיקס

הנדוןהסיפור .) 26-25עמי , 235-234

מורכביםתודעת"םמנגנוניםעלמעיד

כינומורכבים'חסיםועלהגיבוראצל

לדיוננומחוץהחכרה.לכיןכאישיות

להוריו:הגיבורכ'ןהיחסיםנשארו

האתית-והאמביוולנטיותהמורכבות

אינןהאלההיחסיםשלאידיאולוגית

 .צבעונישלכמסקנותיותומכות
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 . 89 'עמקרת, . 13

משחזרהכדורגלמשחקהסיפור.בסוףנשלםהאישיותהתהוותשלהנס

המשחקבמהלןלכן:קודםשציינווהזיכרוןהמיתוסשלהפרדוקסאותואת

אליוחוזרתהסבאשלאישיותובסיומואבלהסבא,את"שוכח"הילד

וולה'"איזההילד:שללחייוושותפהנוכחתיותרקרובה,יותרהיאועתה
זהמאיפהידעלא'השוערהביתה,בדרןלסבאהזכרתיהא?'היה,זה
הואשגםלהרגישיכולתיהדריכהלפיאבלכלום,אמרלאסבאלו.'בא

כברמדברהילדהסיפור,שלהסיוםמשפטיהאלה,במשפטים 13מרוצה".

תופסהילדדבר,שוםאומרלאשהסבאאףהסבא.עםאלאהסבאעללא

שלה"טבעיות"מאליה.כמובנתובחייםבמשחקבנעליים,נוכחותואת

ה"טבעיות"בעודהמיתופואסיס.השלמתאתמסמנתהנשמותגלגולנס

המהותבעלהנסהאידיאולוגי,במישורעובדותהןמאליו"וה"מובנות
האידיאולוגיהשלהטוטליותשבוהמקוםאתמסמןהאישיותית-אתית

מתוןולאהמוזיאוןהרסמתוןלאנוצרהסבאשלהמיתוסובכן,נפרצת.

פניוכקבלתהמשחקים,למגרשהעברתומתוןאלאמחדש,אישורו

הפוסטמודרני,המיתופואסיסשלבבסיסוהמונחהמנגנוןזהוהחופשית.

קרת.אתגרשלב"נעליים"מתממששהואכפי

""" ;:;;! 
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צחצוחייייגילוח

שם.שם, . 15

שראינומנגנוןאותושלהפוכהפעולהמתארצחצוח","גילוחאחר,סיפור

מתאר"נעליים"השלילה.דרךעלהפעםיובהרתפקודוהקודם.בסיפור

אתמתארהנדוןהסיפורואילוחיה,לאישיותמתסימןשלגלגולואת
לאמונחזהבסיפורהמיתופואסיסשלבבסיסולחפץ.אישיותשלגלגולה

צורות:גלגולאלאמופגנת),בצורהכאןחסרות(הנשמותנשמותגלגול

סביבהכאותהמופיעהסיפור,במרכזשעומדהגוף,הגוף.שלמטמורפוזה

שניה"אוהבים",שניביןהיחסיםשלעקבותיהםנחרטותשבהחומרית

מגעכלפרוי,דשלהמפורסםהקסמים"ל"פנקסבניגודהסיפור.גיבורי

סימניםמוחקרקאלאחדשיםסימניםחוקקאינוהסיפורגיבורשלבגופו

נמחקים.גופומתאריגםאלאפניו,רקלאקיימים.

מיישרשערותיו,כלאתהסיפורגיבורמגלחאהובתואחרחיזוריובמסגרת

הסיפורפוף.לכורסתוהופךעצמותיואתמוציאכמעטגופו,פינותאת

שלאופייםאישיות.המוחקיםאהבהיחסישלדינמיקהאפוא,מתאר,

חיזוריומטרתאתמגדירכשהמספרבתחילה,כברנחשףהללוהיחסים

ההתפתחותלאור 14שלו".תהיההיא"בסוףאהובתו:אחרהגיבורשל

ביןהיחסשלהטוטליטריאופיואתמשקףזהשגרתיביטויהמאוחרת,

"היאהכלכלית:התבניתושרוי,בעלותשלהתבניתלפיהמעוצבהשניים,
כשהיאשלההחיוך"רק 1sבסבלנות";בשבילהלחכותששווהבחורהחיתה

בכלכלהמעוגנתהזאתהגוףכלכלת 16הכול".אתשווהעליומתיישבת

הפרסומותבתרבותקנייה,והזדמנויות(?בצעיםשלהקונבנציונלית
זהבסוףיום,עודיעבוריום,"יעבורוהבילוי:הפנאיבכלכלתהמסחריות,

 . 62עמ'שם, . 14

 . 63עמ'שם, . 16
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 . 62עמ'שם, . 17''הלהבבאולינג";דופעמייםאחת,שקיעהסרט.ועודקפה,סרט,יבוא.

 ;"?ולמשנהזהמהאזמתגלח,ממילאכברהואואםלהבאותוהריהוא

גדוליותרלאשלם,גלילקנהיותר,קצתהעבירהדנטליהחוטאת"וגם
כמודק-דק,אותוגלגלומטר.שבעה-עשרבאורךאבלסיגריות,מקופסת

גםההזדמנותובאותהבאגט.שללגודלעדאותםשמקטיניםשינהשקי
 . 63עמ'שם, . 18ממילא"ואםו Bנגמר";כברהישןכיליטר,שלבבקבוקאפטר-שייב,קנה

שם.שם, . 19"כמוו 9הכול";כבראפשראזיותר,אפילוארוחה,כלעםמתגלחהוא

שם.שם, . 20היחסים 20ונוחים".נחמדיםנוראהסלון,רצפתעלשפגשהאורחיםכל

הגוףהאלהביחסיםהגופים-הפרסומות.ככלכלתמוצגיםהבין-אישיים

נהפךהואאישיותשלמתבליטצורה:משנהאלאמשמעות,מאבדאינו
שלתנועותעלמבוססשבסיפורהמטמורפוזהמיתוסשימושי.לכלי

לתנועהבהתאםזה.בתוךוזהזהכנגדזהופרסונליזם,אוטיליטריזם

מכלכלהסיפורבתחילתהטוטליטרית),התנועה(היאהאוטיליטרית
לאחדהופךהואהסיפורובסוףשלו",תהיהש"היאכךצעדיואתהגיבור
 2שלה.והביתמכלי

ספינתהסביבתית,האסתטיקהגםעומדתהזאתהדינמיקהשללשירותה

 22מגולח";לויפהיותרשהרבהאמרה"היאהפוסטמודרנית:הכלכלהשלהדגל

שהואנעיםשיותראמרה"היא 23טוב";היהמהאפטר-שייבהריח"וגם

"אי-אפשר 25אסתטי";יותרנעים,יותרהרבההרגישזה"אחרי 24מגולח";

 26מלוכלך";אורעשמריחבמקוםשלההלשוןאתשתשיםממנהלצפות

אותהראהפעמיםהרבההריורודות,פוףכורסאותשהםחשב"בהתחלה

 27וחלק".נעיםכל-כךהיהזהישב.הואגםמאושרת,עליהםיושבת

וככלה"אסתטיות"שמתעצמתככלדווקא,לאואוליאופרדוקסלי,באופן

המילוליתהתקשורתוחלק","נעיםיותרנעשההגיבוריםשניביןשהמגע
מתוךשלוששלבתחילתןפעמים,שלושומצטמצמת.הולכתביניהם

"היאכ"אומרת":מסומנתהאישההסיפור,שלהראשונותהפסקאותחמש

מדברתלאהיא 28עבר//,זמןש"הרבהאחריהאחרונה,בפסקהואילואמרה".

 29במבט".קלטהואאפילו,לומרצריכהחיתהלאומטההחזה"עליותר:

שלהטוטליטריזםהתפשטותמתוךנוצרצורהגלגולשלהמיתוסובכן,

גופהאלהאישיות,עבראלוהסביבתיתהמסחריתהכלכלית,האסתטיקה

כדה-מתהווההמיתופואסיסזהבסיפורל"נעליים",בניגודפניה.ואל

גלגולשלבנסהאנושי.הגוףבאובדןהמתממשאישיותכאובדןפרסונציה,

לדעת.עצמהאתומאבדת-תכליתהאתמממשתהאישיותצורה

בהמש,ךיידונואשרכובע","להטוטאובקיר""חורכמומסיפוריםלהבדיל

כללגמרי,בטוחיםיושביושנילחלוטין.יציבעולםמייצגצחצוח""גילוח

הסיפורלאורךמתערעראינוהזההביטחוןובעולמו.בעצמומהםאחד

ומחושבמתוכנןהכולצפויים,בלתיאירועיםאוהפתעותאיןבעולמוכולו,

בסוףנסים.בומתחולליםולאמסתוריןאיןסודות,איןהזהבעולםהיטב.

אתרקמייצגהסיפוראםלכאורה.ממנו,נעלמתהאישיותאפילוהסיפור

שלהגדרתנו,המיתופואסיס,שלמקומוכאןמהוהטוטליטריזם,התפשטות

אתיקה?שלהתגלותאוהתפשטותאלאאינו
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העולםהזאת,הדינמיקהמבחינת . 21

 .ואחיוהומוגנינדאהכסיפורהמיוצג
מנולסון-עדיהשללטענותיהכניגוד

"עימותנושאיןסכוראנימעוז'

יכוליםשאינםעולמותשניכין

"מהפךנואיןאחת",ככפיפהלווו

לתפישתרומנטיתאהבהמתפישת

אפשריים("עולמותרצחנית"אהבה

קסטל-כלוםאורלישלכיצירתם

 ,) 1996 ( 38שיחעליקרת",ואתגר

כיןניגודאיןכן,עליתר .) 55עמ'

האהבהלרומנטיקה.רצחנית""אהבה

אינהוכסופו,כתחילתוהזה,כסיפור

כרומנטית.מוגרותלהיותיכולה

 . 62עמיקרת, . 22

שם.שם, . 23

שם.שם, . 24

 . 63עמ'שם, . 25

שם.שם, . 26

שם.שם, . 27

שם.שם, . 28

שם.שם, . 29
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(תרגוםמ•תולוג•ותנאות,רולאז . 30 ~
c:; 
i5 נבל'רון),משהעריכהנסוק,עירו

 . 1998תל-אניב

Gilles Deleuze, Le Pli . . 31 

Leibniz et le baroque (trans. 

B. Skuratov), Moscow 1998, 

pp. 63-70. 

כמנגנוןמיתוסיצירתחשובה:מתודולוגיתלהפרדהמובילההשאלהעצם

שלרטורייםלמנגנוניםזההאינהפרשנויות)ייצור(אומשמעותיצירתשל
צמצומורטוריקה.אינומיתוס 30בארת,רולאןשללסברתובניגודטקסט.

ליצירתככלימשמשתרטוריקהואילואותו,הורסלרטוריקהמיתוסשל

שטחהרטורית,צורהאלאאינההנדוןבסיפורהעולםשליציבותומיתוס.

ן. iא iק iלאשלהלבנותפניולהבדיל,גם,אךהפרסומת,שלוהמלוטשהחלק
הםלכאורה,שקיפות.בהםאיןעומק;כלחסריםהזההרטוריהשטחפני

דיאךההרמנויטיקן.שלוהנרגשהמתענייןלמבטותקווהמשאיריםאינם
קפליםהכיווניםלכליתפזרווממנהכלשהי,בנקודהקלהנגיעהבהםשניגע
היציבות.שלצפויותהבלתיהתרגשויותיהמשמעות:שלועביםדקים

המעוצבדלז,ז'ילשלמביתובכורסהגיבוריוסלוןאתמרהטקרתאתגר
הקפלמיתוס.אינועדייןגופוהסיפור-הגיבור-הכורסה 31הבארוק.בסגנון

הגוףבסיפור.שנוצרהמיתוסהואהגוףשלהרטורישטחופנישעל

חלקלק,עורשלפיסהמתקפל,מישוררקהואה~ניםוחסרהפניםחסר
שלשטחופניכיצדותראוזו,בכורסהלשבתנסויציבות.שלרטוריקה

צפוי.בלתיקפליםבמשחקנסדקיםהיציבהעולם

בלב.דהרטוריהמישוראתומלטשתיוצרתהטוטליטריזםהתפשטותובכן,

המיתוס,אתיוצרבסיפור-גיבור-כורסההקוראשלהמתענייןמגעורק

עודכלהשטחפניעלהמתרוצצתקיפולנקודתאלאשאינהאישיותובו
היגוזבעצםלתחייהשקמההאדם-הכורסהשלאישיותוזובו.נוגעהקורא

קיפוליהקודם,בסיפורשכמואפואמתבררשלו.המטמורפוזהמיתוס

בנקודותפרסונציה.שלנקודותאלאאינםדה-פרסונציהשלהמישור

חדכשהקיפוללעתים,אךהאתיקה.התגלותשלנסיםמתחולליםהאלה
ההתגלותבזוהרמסתנוורותההרמנויטיקןועינינסדקהמישורמדי,וחזק

הבא.בסיפורכמוהאכזרית,

כובעיי"להטוט

אדישיםילדיםשמבדרקוסםהואכובע""להטוטהסיפורשלגיבורו
הקסמיםמכובעשולףהואהימיםמןשביוםעדהולדת,בימיומשועממים

תינוקשלגופתואת-אחרוביוםשפן,במקוםהערוףראשואתשלו
זז

אתהורסאבלהילדים,מצדנלהבתלאהדהזוכהזהחדשלהטוטמת.

גלגולישלמיתוסנוצרהזהבסיפורגםהקודם,בסיפורכמונפשית.הקוסם

אלאאדם,שלגופואינוזהגלגולשלמושאוהפעםמטמורפוזה.צורה:

בסיפורואםהמשעשעים.הקוסםאביזריאותו:המשמשיםהדבריםגוף

בסיפורמאושר,ונעשה-משמיעשהאדםהיגדכעיןהואהגלגולהקודם

אותוועושה-לוהמיועדתכאמירההגלגולאתתופסהאדםהנדון

לשעשוע,שנועדלחפץהפכההאדםאישיותהקודםבסיפורבעודאומלל.
שנוצרבמיתוסובוהו.תוהושלהגעשלהרהופךהשעשועכובע"ב"להטוט

המציאותאלהכאוספלישתהמטמורפוזה:שלמהותהמתגלהבסיפור
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המקורהכאוס,פריצתוהמונו.הצפויהסיבתיהוצףהיפרמותהנתונה,

נתפסתוהצפויהיציבהקוסמוסגבולותלתוךמשמעות,שלנדלההלא

סתומה.אמידההיאזואמידהאןמשמעות.בעלנוצףכלומד,כאמידה,

אתלפענחישלאמידהתהיההסימנים/הגלגוליםשסדרתנדיאומד,הווה

הדמנויטית-נואולוגיתתפיסהביטוילידיבאהכאןאותה.לפושמסתוויה,

אופשעאסון,כוללאירוע,כלשלפיה ,)ל? .iP-ס iא iנ(מיוונית:עתיקה

ההבנהככזה.להבינויכולהאנושיוהשכלהקוסמיתבחונמהמעוגןמשגה,

ההוויהשללפרדיגמההטרגדיהאתהעושהקתרזיס,אלאאינההזאת

ממיןומשחדותמטהרתבחוויהמתנסהאינוהסיפורגיבוראולםעצמה.

דקהואבאי-עשייה.שוקעוהואבפחדמזדהמתדוחולהפ,ךאלאזה,

ומוצפן,סודישמימי,מסדאורקל,היהלושקדהשמהבמעומעםחש

שלפרשנותועלולעמוללנביא·הדמנויטיקןמקוסםלהפוךנידוןושהוא

"קרובןהואשהקוסםטוענת,מנדלסון·מעוזעדיהימיו.סוףעדזהמסד

עצמהבדודההלאהמציאותשלאאומד,הייתי 32בדודה".לאמציאותשל

כלמסוים,במובןהסיפור;בגיבורשפוגעתהיאהתגלותהעוצמתאלא

הנועליה)וחושבבמציאותשמתבונןמיכלפילוסוף,כל(ואוליהדמנויטיקן

לאלימותהקרובןנופלאחדכללאאבלואי-ודאות,אי-בהירותשלקרובן

הפוטנציאלמתממשזהבסיפורשנרצדבמיתוסההתגלות/האחדות.של

אתמעלההטראומטיתההתגלותשלהאפשרותעצםשלה.הטראומטי

תפיסתזה,במובןואלימותו.האחדעםהמגעשלמחירובזבדהשאלה

אשדפילוסופית,באנתרופולוגיהגישהלאותהשייכתכטראומהההתגלות

 .) 33ז'ידאךדנההואהמרכזי(נציגהבאלימותכמכוננתהתרבותאתדואה

ומסוותחגיםטקסים,וכןמחדש,וסיפורםהמיתוסיםיצירתזו,תפיסהלפי

ההתגלות.טראומתעםהתמודדותכמנגנונייתפרשובכלל

(אוכהתגלותאונעדרתנתפסתאשדכרואה,למטמורפוזהג?דהיההגיבור

שמראותיהמפניפרשנויות,שלאינסופיתשדשותומולידהמיתוס)יצירת

עדותהיאהתגלות,כלנמוהזאת,ההתגלותמגלים.משהםיותרמסתירים

נינומקוסם,טוביותרזאתלדעתאמודומיסו.דהואהעולםשפשולכן

הקסםזהבסיפוראולםשאמאן?אומאגיקןשלאגדי,מנשףשלהאומלל

זאת,עםיחדהכאוטיים.פניואתומגלההקוסםשלמשליטתויוצא

עםכואבדיאלוגהמיתוס:שלהאתיתמהותומתגלהזועבודה"ב"תאונת

האתיקה,אתמגלםדקלאהמיתוסבנןבאחדותו.ונוראהאיוםהאחד,

לפניהאחד,עםהדיאלוגלנתידחיקנמהעדגבולותיה:אתבוחןגםאלא

גבולותשלבמבחןדה 9הץהנראה,ככלויפוקח?באישיותיפגעשהזבד
המיתופואסיסשלהעיקרייםהתפקידיםאחדה~ההאחדשלהאתיקה

הבעיהאתית.כבעיהמתהווההמיתופואסיסזה,בתפקידוקדת.אתגראצל

בקלישאותשימושהדטודייפואטי:המישורשלהקיפולבנקודותנוצות

 34ו~דודיזציה,אינטדטקסטואליותמיתולוגיים,ובמוטיביםלשוניות

הסטדיאוטיפיותהתגלמותשהוא-עצמוהזהבמישורלאונדומה.

הדקיםבקפליואלא-ויקיםסימניםשלעולםמאליו",וה"מובנות

ישירהפונקציההיאהזאתה"אמיתיות"האמיתית.הטרגדיהמתרחשת
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שלביצירתםאפשריים"עולמות . 32

עליקרת",ואתגרקסטל-בלוםאורלי

 . 58עמ' ,) 1996 ( 38שיח

 Rene Girard ,למשל:ראו, . 33

. Vio/ence and the Sacred (Trans 

Patrick Gregory), Johns 

, Hopkins University Press 

. 1979 Baltimore 

ליזהלמשל:כך'עלראו . 34

חוריםקיימים"האםצ'ורנובסקי'

קצריםכסיפוריםפרודיהעלשחורים?

קרת",ואתגרקסטל-בלוםאורלישל

 . 28עמ' , 223-222 , 77עיחון
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שצ'רדנרבסקיהפדרדיזציה . 35

קיימים("האםזהבסיפורבההבחינה

רקהיא ,) 28עמ'שחורים",חורים

הקונבנציהמבחןבמנגנוןאחדמרכיב

להקפידישכן'כמרהרעות.וביחסי

עשתהלאשצ'ודנובסקיהנחנהעל

נושהשימושסטריארטיפ,כיןארתה:

היצירהשלהאסתטיעדנהאתמנמיך

קונבנציה,לביןפרודי'אפקטיוצראר

יחדאךערכילשיפוטקשורהשלא

במקרה .למבחןנתונהתמיוזאת,עם

עללוכדמרבההייתילאקרת,של

הייתיזאת,בכלראםסטריאוטיפים;

אריאלהשלעמותהעםמסכים

לעולםקרחשלפיהבהלרל-וימנו,

יו("כלאחרבסטריאוטיפינעצראינו

גיליון , 77עיתזןתינוק','יצאמהכובע

 .) 6עמ' , 178

האתיתהבעיהתוקףשלפונקציהכלומר,בה,הנוצרהמיתוסעוצמתשל

קרת.אתגרנוסחהטראגיהגיבורהאישיות:מתממשתשבה

גקיךייייחוו

ההנמכהשלהרטוריהמנגנוןעלנשעןבקיר"//חורבסיפורהמיתופואסיס

בו.הבחינוקרתשליצירתומבקרישכלמנגנון-ומהופכתישירה-

כלאמוצגהרגילואילוורגילים,שגרתייםכאירועיםבומוצגים~יסים
ברם,האבסור.דפואטיקתשללמסורתשיירזהמנגנוןומופלא.מציאותי

מטרתוהאבסורדית;העולםתפיסתאתלעצבתפקידואיןהנדוןבסיפור

אתיכלולאשראחר),ועולםאחר(אדםהאחרעםיחסיםשלמודללבנות

ההרסנית.עוצמתוואתאותוינטרלובכךממרכיביוכאחדהאבסורד

//חורדרךהמגיחמלאךלביןאודיביןחברותשלקשרמתארהסיפור

בכוחותיוהאמונהאתהמערערהמלא,ךשלהמפתיעלמותועדבקיר,,,

קונבנציותכמהמונחותשבסיפורהמיתופואסיסשלבבסיסוהעל-טבעיים.

ביטחוןאתלערערמנסהאינובהן,נאבקאינוהסיפורמיתופואטיות.

מחודששימוששלהרגילותבפעולותאותןמאשרראינוגםאךמשמעותן,

במבחןהאלההקונבנציותאתמעמידגיבורו,אודיכמוהסיפור,ופיתוח.

לקונבנציההיחסהמבחן.מנגנוןשלמיתממתחשיפהואגבכנהחיבהמתוך

שלוחבר-לא-חברלביןאודיביןרעותשלכיחסבומוצגהמיתופואטית
חושףהואכלומר,ז:tרס-מיתופואטי,,, llכמתגלהזהסיפורלכן 35המלאך.-

אורעותכמומיתופואסיס,המיתוס.אמנותשלמוסכמותיהאתובוחן

מחדש.פעםכלעצמואתולהוכיחלמבחןלעמודצריךאהבה,

והמלאך.החורהןעליהןמתבססשהסיפורהמרכזיותהקונבנציותשתי

עולםאלפרוזדורהמיתולוגית-אגדית,המערהס iפ iטשלגלגולוהואהחור

נפגששהאדםהמקוםלגיהנום,אולגן-עדןופלאיתמסתוריתדרךאחר,

אתמדריכיםו/אוהמעברעלהשומריםהאחר,העולםשליחיעםבו

יצוריםאומפלצותאלילים,גמדים,קדושות,חיות(מלאכים,דרכוהאדם

סימבוליקהגדושהחורמוטיבאחרים).זואומורפייםאומיקס-ז:tנתרופיים

רחםואדיפליים,אוראלייםאנאליים,(יסודותוארכיטיפיתפסיכולוגית

ריטואליסטיתתרבותיתסימבוליקהוכןוכד,),עריותגילוימוות,האם,

שלכינונהוהתאחדות,מעברשלמיסטיותטכניקותחניכה,(טקסי

במיתוסעיסוקשלשנהמאהאחריהיום,וכד,).גבולותיהוהגדרתתרבות

איןאינטנסיביים,ותמטולוגייםאנתרופולוגייםפסיכולוגיים,במחקרים

בקונבנציה:אחתתמורהרקנצייןזה.בענייןהדיבוראתלהרחיבצורך

המעוגןמובהקעירוניסממןבעלכלומר,בקיר,,,//חורהואהחורבסיפורנו

מדוברהמיתולוגיות.לקונבנציותלכאורהמנוגדתאשראחרת,בקונבנציה

לידממשברנדוט,//בשדרותואמינות:סבירותשלריאליסטייםבתנאים

התקלקלהואאבלכספומט,שםהיהפעםבקיר.חורישהמרכזית,התחנה

שלקחומהבנקאנשיםעםטנדרובאבו,השתמשולאשסתםאומשהו,או
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 . 24עמ'קרת, . 36האופייניופנטסטי,ויאליסטישלשילוב 36החזיוו".לאפעםואףאותו

הפלאישלה"טויוויאליזציה"מנגנוןאתמשותקרת,שלוביםלסיפורים

מחדש.הפנטסטיאתלבחוןכאמור,שמטרתו,

גםמסמןהואהאגדית;המערהשלגלגולאותחליףרקאינובקיוחוו

הקונבנציהשלבמבחןבהעמדתהקשורזהשינוישונה.אתיתסביבה

שם.שם, . 37הפנייה 37לבד".נורא"כשהרגישבקיו,החוואלפנהאודיהמלאך.השנייה:

שם.שם, . 38יוצרת 38מלאך",חבולושיהיהרוצה"שהואבצרחהמסתיימתאשוהזאת,

אינסופיתכתשוקהמתפושתהאתיקהכאשולוינסיאנית,אתיתסיטואציה
בו-זמניתומופרתממומשתהזאתה"לוינסיאניות"הבלתי-נתפס.האחואל

שהתשוקהמפניממומשת,המלאך.האחו:שלהפוסונליסטיתבהתגלמותו

הקונקרטי;האנושיהאחועםביחסרקלהתבטאיכולההמוחלטלאירו
שהנוהאתי,היחסגבולאתחוצהלמלאךאודישלשיחסומפנימופרת,

וכבו.דמוחקשליחס

"לדברהמכונההמצבפריצתשלבנליתכמעטכאיקונהמתגלהבקיוהחוו
להפנותלוגורמתהאחואללדיבוראודישלהנואשתתשוקתוהקיר".אל

החוולתוךנכנסאינואודימהקונבנציה,להבדילהחוו.עבואלפניואת

האחוהעולםלאירו.ובציפייהבתשוקהאליופונהאלאדרכו,עובוואינו

אחולעולםהאדםפנייתהאתי.היחסשלכאחומתגלההאגדי-מיתולוגי

לאישיותאישיותשלתשוקתהעל-ידיהמונעתהאתיקה,כדרישתמתגלה

מתגלההמיתוס,יצירתקרי,האחו,העולםלביןהאדםביןהמפגשאחות.

אחות.לאישיותביחסומימושההאתיקהככינון

המלא,ךשלבדמותוומתפוגגתמתממשתלאחואודישלתשוקתוובכן,
שם.שם, . 39המנמיכההרטוריקהעלבהתבססהסיפור,בהמשך 39חבו".היהלאש"בכלל

פניהעללמלאך.אודיביןהיחסיםמעוכתנפרשתוילדיות,תמימותשל
אישיותונוצותזיופה,אתמסתירהשאינההזאת,ההיתממותרטוריקתשל

מסולהביאלכאווהאמורהאחו,העולםשלשליחוהמלא,ךהמלאך.של

לאודימספוהמלאךואכן,אותו.לפושולאלצוסודבפניולהציבלאדם,

נתפסיםשהם ,ב~ ipוחסויעוצמתנטולימגוחכים,כל-כךאךסיפורים,

להאמיןאבסורדלאאותו,לפענחסודלאהאלהבסיפוריםאיןכשקוים.

הרטוריקהלפלאי.פתחפותחיםהםזאת,ובכלממנו.ליהנותיופילאבו,

לאודיסיפו"הואהאחוות:שלבנליזציהבאמצעותהזההפתחאתמכסה

שכשהםאנשיםעלבשמים,מקומותעללמות:היהשאפשרסיפורים

האוטו,שלבסטוטוהמפתחותאתמשאיריםלישון,הביתהבלילההולכים

'קישתא'.זהמהאפילויודעיםשלאמכלום,מפחדיםשלאחתוליםעל
 . 25עמ'שם, . 40סיפוריו 40אלוהים".בחיינשבעאחו-כךועודממציא,היהסיפוריםאיזה

המציאותכנראה,המוכות.המציאותמןהפוכהמציאותמציגיםהמלאךשל

הבנליותשלהרטוריקהאבלכלשהי;אחותאמתגםמשקפתהזאתהאחות

העילגתבלשונוהמספרעל-ידימחדשוהיגודםיהסיפוריםנמסריםשבה

אמוציונליתאואינטלקטואליתהרפתקהכלבפנידוןחוסמיםוהדלה,
ואינםאותה,לאפשרעשוייםהיושהםפילוסופית)אומיסטית(דתית,

שקוים."סתם"בהםלראותהמשעממתהאופציהאתאלאמותירים
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 . 26עמ'שם, . 41

סבורה,צ'ורנובסקיליזהשם.שם, . 42

'מלאך'המושגאת"מקבלשהמספר

כמושגוירק,ליתראו,מאליוכמוכן

הואשאותומטפיזי,תוכןמכלריק

קיימים("האםאנושי"כתוכןממלא

מתנגדהייתי .) 28עמ'שחורים",חורים

להיותיכולאינוה"אנושי"כיואומר,

שלהאחרותכתפישתותחליףפיצוי

כבסיסוהמונחתוהמטפיזיקה,האתיקה

 .הנדוןהסיפורשל

אתשמנטולתוטווית,צודהאותהזאת.בכלמסתמנתההרפתקהאך

כתוצאההסיפד.סוגיביןהגבולותאתגםמטשטשתההתגלות,שלהרושם

היאאודי)של(אוהמספרשלמסירתוכמהעדאי-ודאות:נותרתמכ,ך

שנקודתמאליו,וכמובןמדימהדמניחיםקדתשלמבקריומהימנה?לא

מהימנההיאאםמהאךמהימנה;אינהבסיפוריוהילדיםשלתצפיתם

הילדשלשיחואםמהבי~דית:כהנגדהזושאלהלהציגולמהזאת?בכל
זד?דיבורשלמגוונותצורותביןשונות,שיחצורותביןמורכבשילובהוא

ברטוריקהנגועיםכשלעצמםשלוהסיפוריםאוליהמלאך?שללשונומהי

האחדת,המציאותשלהאחד,(שלההתגלותמדועכן,ואםבנליות?של

זו?לרטוריקהזקוקההאחד~ת)של

האדםאתמדדיואינושלו:הריטואליהתפקידאתגםממלאאינוהמלאך
הזאתהקונבנציהאתהופךהסיפורחניכה.שלומבחניםטקסיםבאמצעות

ובוחןשמדדיוהואוהאדםהזה,בעולםלמבחןעומדהמלאךפיה:על

המיתי-ריטואלי.המסעשלהסובייקטהנוהאדם,ולאהמלא,ךאותו.

הנתון,העולםלביןהאחדהעולםביןזהבמפגשזה,במסעכישלונו,למוות

מותופרדוקסשלו.המיתוסנוצרכלומד,המלאך,שלאישיותומתהווה

שלו.המיתוסשלפדסונליסטיכהיגיוןמתגלההמלאךשלהאנושי

בסיפור,המיתופואסיסבמרכזהעומד(המהופך)הנסהואהמלאךמות

ההיסטורי:במישורבומתממשתהמלאךשלהטרנסצנדנטליתומהותו

שיוויאתאיבדוהמלאךמאחוד,קטנהדחיפהלמלאךנתןאודי"פתאום

דקדע,זבדשוםלולעשותרצהלאהואבצחוק,סתםהיהזההמשקל.

החמשאתנפלהמלאךאבלהקטע,בשבילקצת,לעוףאותולהכריח

המזדכהעלשוכבהמום,עליוהסתכלאודיאדמה.תפוחישקכמוקומות

קטניםפרפוריםמפרפרותהכנפייםדקתנועה,בלישלוהגוףכללמטה.

טדיוויאליהלאהאירועהואהזההנס 41המוות".לפנישלכאלה,אחרונים

בן·להיותהואהמלאךשלשתפקידוכשמתבדרבסיפור.והאחרוןהראשון

ומתגלהמתהפךהבנליזציהשלהרטוריהמנגנוןכאישיות,ולהתהוותאדם

המיתיות-ריטואליות.הקונבנציותכמבחןהבנוימיתופואסיס,שלכמנגנון

שלהסיוםבמילותביותוהתמציתיתבצודהמנ~סחהמלאךשלהמיתוס

 42כנפיים".עםשקדןאישסתםהיה,לאהואמלאך"אפילוהסיפור:

התפקידאותואודישלהדוחפתלידוהקונבנציה.כישלוןשלמיתוסזהו

האישיותאתלכונן"נעליים":הסיפורגיבורהיל,דשלהנוגעתלידוכמו
מתגלהשהמלאךלאחדזאת,עםיחדעמה.היחסיםאתבמבחןולהעמיד

הזההמבחןהאםוצח.הואשלוהמבחןאושהניסיוןמתבדרכבן·אדם,

עםבמפגשהמיתופואסיס,שלבבסיסוהמונחתהאתיקהאתמממש

במהותואמונה/אמוןאודי:שלהאחרוןמעשהוסיבתמהיהאחד~ת?

לאשאודיהיותאמונה/אמון?חוסואוהמלא,ךשלהשמימית/האחדת

אםאבללעוף;יוכלהלהכיהאמיןשהואלהניחישהמלא,ךשלבמותורצה

האמין,לאאםאךהאמין?שלאסימןאותו?לבדוקהחליטמדועהאמין,

קיומואתמניחהאתיהיחסואםהאחרת?המציאותלוהתגלתהבכללכיצד

רצוןאוצורךללאבאחר,אינסופיאמוןגםמניחהואהאםלאחר,הכבודשל
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כמוכמוהוכבוד),אואהבה(רעות,אתייחסהאומנםאמינותו?אתלאמת

והקוראפתוחות,נשארותאלהשאלותלהוכחות?זקוקאינודתית,אמונה

המיתופואסיסשלהמשולשתמטרתוזומוסרית.אי-ודאותמולניצב

להעמידהאתי,היחסאתלכונןככזה:המיתופואסיסשלואוליקרת,אצל

הטויוויאליותואתהוודאותאתולערערמהותוואתגבולותיואתבמבחן

מתהווההמיתופואסיסהנדוןשבסיפורלסכםניתןובכן,האתיקה.של

כינונההעלילה):אוהזמןמבחינתוצופיםבהכרח(לאמהלכיםבארבעה
ההתגלות;ושלהאתיקהשלטויוויאליזציהההתגלות;בנסהאתיקהשל

ודאותה;שלוערעורמחדשבחינתה-האתיקהשלדה·טויוויאליזציה

איש("סתםהסיפורשלהסיוםבמשפטשלהמדומהךה·טויוויאליזציה

אוהאתיקהאתמאשורהואאםבווושלאמהלן-כנפיים")עםשקרן

השאלהאתמחדששואלהמיתוסהיווצרותו,בעצםמחדש.אותהמערער
ואמת.אמונהאתיקה,ביןהיחסבדבר

שלהרטוריקהלביןהמיתופואסיסשביןהקשומתחוורזומסקנהלאור
אותהיוצרתזורטוריקהקרת.שלוביםלסיפוריםהאופייניתה"סתמיות",

שליצירתושבההפוסטמודרניזם,עםהמזוההמיוחדת,תרבותיתסביבה

אשרורביןלאדישות,פליאהביןמתמדתכתנודהרקאפשריתמיתוס
המיתוסבזאתלשקו.אמתביולספקנות,אמונהביןערעורה,לביןהאתיקה

והמודוניסטי:הרומנטיהקלאסי,מהמיתוסשונההפוסטמודרניזםנוסח

באדישותהמאבקחזיתואמת,פליאהשלמבצוהיוקודמיושלושת
המוסכםהקשוהתערערכאשוגםאמונה.ורווינשגבהיגדוב"סתמיות",

במודרניזם),(כמולאמתאמונהביןאוברומנטיקה)(כמולאמתאתיקהבין

המוסכמיםהקשריםערעורה"סתמיות";נגדכנשקשימשהערעורעצם

יצירתזאת,לעומתקרת,אתגראצלחדשים.קשריםליצירתאמצעירקהיה
מוסויות/אמונתיות/הכותיות,בעיותשלכאוסצילאטוועובדתהמיתוס
ודאי,לאהואהמלאךשלמותוצפויה.והלאיציבההלאהתנודהכמנגנון

אי-יכולתואוויכולתוסיפוריוכהתגלותו,בה-במידהופרדוקסליצפוילא

דבר,שוםמפריכיםואינםמוכיחיםאינםבסיפורהאירועיםכללכןלעוף.
הצורןאתהיפר-דיאלקטי)אודיאלקטי(באופןמבטליםאינםגםאן

נוצרהמיתוסקרתאצלדבר,שלקיצורואותו.לאשרבליאמנםבהוכחה,
מרכיביכלכלומר,שלו,והנסיםהסיפוריםהמלא,ךשלאישיותוכבעיה.

הבעיה,אתפותואינוהמיתוס . par excellenceכבעיהמופיעיםהמיתוס,
מתגלההבעיות""אוסצילאטוושלהמנגנוןאותה.ומתחזקמחדשאלא

הבא.בסיפוריתרהבעוצמת

,.... 
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החלוליסייייהאנשיס

תהומיותשאלותעלתשובותהםשמיתוסיםסבו,לוי·שטראוסקלוד
ביניהם.היחסיםושלסיפוריםשלעומקתבניותיצירתבאמצעות
והנסויקרפולגםהגלוי.הכאוסאתמנצחתמידהסמויהסדרלתפיסתו,
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מאמריםקובץלציוןראוי . 43

המיתוספר,ה'חביבהשלבעריכתה

רביע,'כרךבאר-שבע,אשל'כיהדות,

בן-אוניברסיטתשלהספריםהוצאת

לחרשניסיוןובו ' 1996בנגבגוריון

זהניסיוןמיתוס.במושגהדיוןאת

חביבהשלבמאמרהבמיוחדניכר

הירחומיעוטשבתאי"שבתפריה,

(עמ'ותמונה"אותהקדוש:החיבור-

191-143 (. 

בשמוניםברתנאאורציוןלא . 44

ספרותשמונים:ברתנא,(אורציון

אגורתהאחרון,כעשורישראלית

עמ' , 1993בישראלהעבריםהסופרים

בפוסטמודרניזםגורביץ'רוולא ,) 220

אברהםלא ,) 1997תל-אביב(וביו,

העברית:כסיפורתאחרבגלבלבן

פוסטמודרניסטיתעבריתסיפורת

 .) 1995ירושלים(כתר,

 . 16עמ'קרת, . 45

סדר.של(מחודש)ככינוןהמיתוסמתפיסתמתרחקיםאינםגזמוגיאורג

האחרונים'בעשוריםרביםהוגיםשלבכתביהםרבותהוזכרמיתוסהמושג
בידימחדשנבחןולאזריזה,ז'אקאצלדקונסטרוקציהעברלאהואאבל

נוצרהלאהאחרוןהשניםביובלזלז.ז'ילאופוקרמישללוינס,עמנואל
ל"מיתולוגיות"שלההתעוזהברמתשתשווההמיתוסיםנושאעלעבודה

נשחקהזהחיבורשל.חשיבותו-1957באורשראהחיבורבאות,רולאןשל

הואאןכאחז;הפוליטיתמוגבלותוובגללהמדעייםחסרונותיובגלל

לשטיפת~::זליםכמנגנוןהמיתוסתפיסתשלמבוצרמעוזהיוםעזנשאר

גםשליט.איזיאולוגיסדרשלכמנגנוןכלומר,השלטון,בשירותמוח
השמוניםמשנותהישראליתהספרותחוקריובהם 43ישראלים,חוקרים

ולאמיתוסהמושגשלרביזיהעשולאהקודמת,המאהשלוהתשעים

בכלל)(והאמנותהספרותכיאףזאת, 44אליו.מחודשתהתייחסותהציגו

עלמחודשתחשיבההמצויןרבחומרמספקתהאחרוניםהעשוריםשל

מילוראזואתקאלווינואיטאלואתלהזכירזיהיווצרותו.ומנגנונימיתוס

יצירתושגםספק,איןקסטל-בלום.אורליואתהופמןיואלאתאופאביץ',
אלהמיתוסיםהחדשים.המיתוסיםשלמעבדהמעיןהיאקרתאתגרשל

אומרהייתישלהם.העומקבתבניותולאהגלויברובדםלאתשובות,אינם

מימושמסוימת:התנהגותאואתיקהמיוח,דחייםאוןחמייצגיםשהם

אותןלכאובובלילהדחיקןבליהתהומיותהבעיותאתלחיותהיכולת
ולסדראותןלפתורשקולים,אוקדחתנייםניסיונות,בלילהן,לבוזאו

אינההבעיהסדר.ללאהרמוניההםאלהחדשיםמיתוסיםהעולם.את
המסכותנשףשונות.במסכותומשתכפלתמסתבכתהיאלהפ,ךנפתרת,

זוכישלהמסחררהמבוךהמיתוסים,קיוםשלהחדשההצורההואהזה

היווצרותם.

לכאורהבומתוארהזה.מהסוגמנוןהנוהחלולים""האנשיםהסיפור
מפניהסתתרותשלטראומטיתחוויהשבמרכזוהמספר,שלילדותזיכרון
"כשהייתיבמיליםפותחהסיפורהחלולים".ה"אנשיםהמכונהזרהישות

אקטואלינרטיבכלומר,זיכרונות,שלפנינוכןעלמעידותוהן 45ילז",

 " Time andספרושלהראשוןמהכרךויקרשל(במושגיםמבצעאשר
" ative חaN ( קונפיגורציהבאמצעותעולם-בעל-משמעותשלרה·פיגורציה

ברטוריקהשימושנעשהבפתיחהזאת,עםיחדהעבר.מןאירועיםשל
הילזיתהתצפיתבנקודתהגיבורהילדאתהמחליפההאופיינית,הילזית

כשהמספרבעייתי,ויותרמורכביותרנעשהזהרטוריאפקטהמספר.של

אינניועכשיוכביכול,בעבר,ילד"("כשהייתיילד""לאכעלעצמועלמכריז
ללאאןשהיה,הילדלביןבינולהפריזאמיתיאומדומהבניסיוןעוז),ילד

כלהזההאפקטבשלהילזית.הסטיליזציההעצמתכזיתוךואפילוהצלחה
הגיבור-המספר;שלהפרועדמיונוכפרימהימן,כלאלהיתפסיכולהסיפור

ממציאאוזיכרוןמכונןכנרטיבהסיפוריתגלההמקריםבשניכמהימן.או

ממרקותהפתיחהולבסוף,תוקפה.אתתאבדהמהימנותושאלתמסורת,

יתגלהכןפרוידיאנית.אוריינטציהבעלפסיכולוגי,כסיפורהסיפוראת
פרנואידי.כשיחאובלהותכחלוםהסיפור
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מצטרפותיותר),(ואוליהאלההמסכותשלושהפרשנויות,שלוש

כהתהוותהמתגלהבסיפורהשיחשלוהתהוותואח,דלמחולבמיתופואסיס

בהווההמדברהסובייקטבהגדרתמתחילהההתהוותהמיתית.האישיותשל
~קנה-הזמניםהפרדת-זולשוניתפעולהבעבר.הזמן ן~~ובהצבת

אוטומטיבאופןכמעטמשנה)זהאיןלא;אומדומיין(שהנועברלזמן

סיפורשלמעמדהשיח,זמןכלומר,הווה,ולזמןמכונן,אירועשלמעמד

זובצורתוכברהקונבנציונלית.בהגדרתומיתוסכלומר,המכונן,האירוע

כילדעצמואתמגדירהמספרהמיתוס:שלהבין-פרסונליתמהותונחשפת

ל"היותמשמעותישזהלאירועביחסרקאירוע;להציגכדירקעברבזמן
מדומיין)/הלא(המדומייןה"ילד"שללאישיותוביחסורקבעבר",ילד

המיוצגאחר,עולםעםמפגשהואהזההאירועמשמעות.מקבלהאירוע

חדההבחנהמאליהכמובנתמונחתהמפגשבבסיסאחרים.אנשיםבידי

במרכזהמספראישיותאתברורבאופןהמציבה ,,,םה"לבין"אנחנו//בין

עםוסמלי(וארכיטיפי)פסיכולוגיטופוגרפי,באופןמזוההאשרהעולם

עלוכמוסכמתמאליהכמובנתבשיחהמשולבתנוספת,הנחההבית;

לביןהמרכזיתהאישיותשלייחודיותהביןהבינאריתההבחנההיאהכול,
לעולםזהעולםביןהקשרבקיר,,,//חורבסיפורוכמוזרים;שלאלמוניותם

באיםהיוילד//כשהייתיהעינית//:שלה,,חורבקיר,חורדרךמתקייםאחר

שלבחורמסתכלהיהאבאבדלת.ודופקיםהביתהאנשיםמיניכלאלינו

ואניבפראות,דופקיםהדלת,עלדופקיםהיווהםפותח.לאאבלהעינית
 46מהם//.מפחדקצתהייתי

המכונן,האירועהואלביתשמחוץאחריםאנשיםעםהמפגשאירוע

בניגודוהפעיל,התקיףהאחר,שלאלימותועלמבוססוהואלכאורה,

שלרבהלמידהגורמתאבאשלנוכחותואמנםבפנים.שנמצאיםלאלה

מונחתזונוכחותאךבהמש,ךסכיזופרניתולמגמהאדיפליתהזדהות

ונשכבאליניגשתמידהיהאבא//אבלמאליו:מובןכנתוןהשיחבבסיס

חזק-אותיומחבקהפסנתרדופןעלשלוהגבעםנשעןהשטיח,עללידי
 48ז/יראר)רנה(לפיאלימותמתוךנוצרתהתרבותזומכוננתבסצנה 47חזקוו.

האלימההניכוסמחוותשלכישלונהמתוךכלומר,דחייתה,מתוךאו
כלפיהאחריםהאנשיםשל 49גאנס)אריקשלה,,גנרטיבי//המודל(לפי

בשורותכברובכן,והאב.הביתהסקרלי:האובייקט/המרכז/הסובייקט

שלהאנתרופולוגי-פורמליבמנגנוןלהבחיןניתןהסיפורשלהראשונות

באותןואולם,שורשיה.אודותעלהמיתוסיצירתשלהתרבות,כינון

נתוןשלברמהבשיחהמעוגנותיסודהנחותכמהגםמצאנושורות
מקדימות,הןובכך soפרגמטי),ניתוחשל(במושגיםמאליומובןמוקדם

פרגמטי)ניתוחשלבמושגים(שוב,החידושאתאילם,אוטומטיזםבכעין

התרבותשלהמכוננתהסצנהיצירתאתהשיח:שלוהטראומטיהמרעיש

יסודבהנחותבהמשך).שנראהכפיהלשון,שלהמכוננתהסצנהגם(שהיא

חיצוני/שולי,למרחבפנימי/מרכזימרחבביןלהווה,עברבין(הפרדהאלה
לאלמוניותםהמרכזיתהאישיותשלייחודיותהבין ,,,םה//לבין//אנחנו"בין

המרכזית)האישיותעםיחדבמרכזהאבשלנוכחותושבחוץ,האנשיםשל
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 . 16עמ'קדת, . 51

בלבן,אברהםשלסקירתואתדאו . 52

סיפורתהעברית:בסיפורתאחרגל

בתר,פוסטמודרניסטית,עברית

 . 53-52עמ' , 1995ירושלים

ת iמיתולו~משלבבואותאלאאינןהןמובהק:מיתולוגי-קלאסיאופיניכר

מבוססותהידועותהתרבויותכלשכמעטואנתרופוגוניות,קוסמוגוניות
הראשוניההקשראתבונהאלההנחותשיוצרותהעולםתמונתעליהן.

להיותתוכללאשמעתההאלימה,המכוננתהסצנהשלכביכול,וה"טבעי",
שלו)המימזיס(במושגיזהלהקשרקוראהיהויקרממש.כמכוננתמוגדרת

"נטורליזציהשלו,ה"מיתולוגיות"ברוחלו,קוראהיהבאותפךה-פיגורציה;

שהכולושובשובלהוכיחצורךעודכשאיוהיום,בעבורנואךהתרבותי".של

וכשברורהחלשים/המיעוטים),שלניצולםלשםרק(ולאתרבותהוא

השחקניםכאחדמופיעגםאלאהתרבות,על-ידימנוצלרקלאשהטבעי

שלהבחנתובפוסטמודרניזם),הגוףלמשל,(כמו,במשחקיההראשיים

שלמהסטיגמהלהתנערכדיאחד:בתנאיזאת,עוד.תקפהאינהבאות

מיתוסיצירתמאליו".ה"מובןשלהתחוםאתלנטושחייבהטבעיהמנוצל,
באות.שחשבלמהבניגודלרטוריקה,ההתנגדותהיאהזאת,הנטישההיא

הסיפור.שלהבאיםבמשפטיםשמתרחשמהוזה

האנשיםבסך-הכולזהלפח,דממה'איןלוחש,[אבא]היהתפח,ד''"אל

אנחנוהדלת.אתתפתח'שיפמן,באוזן,לילוחשהיהואבאהחלולים.'

אבא,שלהדבריםעלשנייהאחריחוזריםהיווהאנשיםשם,'שאתהיודעים
הםלפח.דממה'איןללחוש,אבאממשיךהיהרואה,']'אתה ... [בקול.רק

המספרשלאישיותו sקולות'"·דסתםכלום,בליגוף,בליחלולים,אנשים

שובשמניחה,אבאשלהסתמיותרטוריקתעםהתנגשותמתוךמתהווה

מפחי.דאינוהה,דהחוזר,והקולהפחדמקורהואשהגוףמאליו,כמובן

הילדאתמפחידיםהקולשלוחזרתוהגוףהעדרשדווקאלומר,מיותר

כ,ךמוצק.ואינטרטקסטואליפסיכולוגיביסוסישזולטענהבמיוחד:

(עםהצלאנשישלדמותםכבנילהתפרשיכוליםהחלוליםהאנשיםלמשל,

כפיליםשלאומצלולית)בכפילותחזותיתכפילותשלמעניינתהחלפה

היטבהמוכריםבלעדיו),אופסיכולוגיביסוס(עםאנושייםאודמוניים

הקונבנציההעמדתשלמנגנוןעללדברניתןזהבמקרה s2רבים.מטקסטים

בקיר".ב"חורבושהובחןלזהדומהבמבחן,

לחשוףולאמשלוסתמיותרמתעללשמורמקפידלאביו,בדומההמספר,
פסיכולוגיעומקללאדמותגםאךאמוציונלי-פסיכולוגי.עומקבעצמו

הצר(במובנהאלגוריתמפרשנותנמנעאניולכןאלגוריה,בהכרחלאהיא

כאישיותלהיתפשיכולהעדייוזהממיןדמותזאת,עםיחדהמילה).של
להבחיןאמורהה"פרסונליסטית"שהקריאהייחודיים,מאפייניםבעלת
להבנתהאופטימליכפתרוןלינראיתהפרסונליסטיתהקריאהבכלל,בהם.

כשטוחות,אותןאפיינורביםשחוקריםהפוסטמודרנית,בסיפורתהדמויות

וכדומה.נפשיתמורכבותכחסרות

לחלקשבניגודהסיפור,שלהשניבחלקויובלטוהמספרשלאישיותוקווי

קולורקויישארהאחרותהדמויותשלישירדיבורעודבויובאלאהראשון,

המאפייןהיטבניכרהסיפורשלהראשוןבחלקכברואולם,המספר.של

הקולותושלהאנשיםשלחזרתםעצםהמספר:אישיותשלהעיקרי
הקולותשלבחזרתםכרוכההחלוליםהאנשיםשלחזרתםאותו.מפחידה
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נחזור,ערד'אנחנולרחש,היה"ואבא~תם:מזוההלאאםבדבריו,והמילים

חזרו,תמידוהםאחריו.חוזריםהיווהםלהסתבך.'מיעםלךמצאתשיפמן,

 . 16עמ'קרת, . 53מתבטאת,החזרותחרדת 53התחבאנר".תמידואנחנוהחלולים,האנשים

בתבניתהמספר,שלבלשונוכפייתירת·טרארמטירתבחזרותהיתר,בין

ומשתכפלתההולכתוכד',ואז" ...והם ...ואנחנו ..."ואבאשלתחבירית

הייתי ...באים"היומשפט:בכלמתמשךעברצררתשלבחזרתהסוף;בלי

נשבריםהאלההחזרותמעגליוכר'.חוזרים"היו ...לרחשהיה ...מפחד

זרמילה"התחבאנו".בר:האחרונהבמילההראשון,בחלקאחתפעםרק

ברדומיננטיתהרגילהעברשצררתהשני,לחלקומעברפסיחהמעיןהיא

והםנשארו,החלוליםהאנשיםאמנםער.דמפחדשאינוברטועןוהמספר

אבל ," ...ו ..."ושלהתחביריתהתבניתגםרכןלחזור,ממשיכיםוהקולות

להתכרבלהמשכנואנחנובאר.הםפעםשרבואחר-כך ] ... ["נעלם:הפחד

ובפניםאני.ולפעמיםשיגידומהאתאומרהיהאבאלפעמיםבפינה,
מהםחוזרותשליהמיליםוהיוםכל-כךפחדתישפעםזהעלהתפלאתי

 • 17עמ'שם, . 54 54סתם".ממשסתם,קיר.עלשזרקתיטניסכדררכמר

שלאמרבמרתהפסיכולוגיבמישורהזהלשינויהסברלמצואניתןאולי

המוחלטתהזדהותושלובפיתוחההגבריתזהותובגיבושכלומר,המספר,

מתאבא"רגםבמרתו:אתרמקומרתבחילופיכרוכהשאפילואבא,עם

מחבקשהיההחיבוקאתאותרמחבקכשאניהפסנתר,לידשםבפינה

שם.שם, . 55דברלומרניתןלאכ,ךבעייתי.זההסברואולם, 55פחדתי"·כשערדאותי

בחלקוכללמוזכרתאינהשהיאלזאתפרטלאמו,המספרשליחסרעל

שמתה:אחרירקהשני,בחלקואחתפעםרקומוזכרתהסיפורשלהראשון
שם.שם, . 56אמרעלבדברר 56ארתה".לקבורוהלכנוגרף,עםאבלקולבלימתה"ראמא

לאנשיםהאופיינילקול,גרףביןהיחסאתמהופכתבצררהמשחזרהמספר

הואפסיכואנליטישהסברכ,ךעללפחותמעידהזררטוריתצררההחלולים.

תפקידםנוספים.במנגנוניםהטוב)(במקרהלהיתמךרעליוחלקיהסבר

מורכבים'יותרערדנעשיםהמספרשלוזהותוהחלוליםהאנשיםשל
[אבא]"הואלפתע:מכריזהמספרהסיפורשלהסירםבמשפטיכאשר

דברשלבסופרכיאחריושתקתיואני ] ... [לקבראותרכשהורדנושתק

 57מהם".אחדהייתיכנראה,אני,גם
שם.שם, . 57

פתירה:בלתיאי-ודאותירצוגרף"עםאבלקולבלימתה"אמאהמשפט

לביקורת(מקרהככזראמאאתמאפייניםהגרףונוכחותהקולהעדרהאם

משמערתמהטרירריאלי)?(מקרההמתהאמאאתרקארפמיניסטית),

השוואתהפשררמההסיפור,שלהראשוןבחלקואמאשלהמוחלטהעדרה

האנשיםהזאתההשוואהשלבדרךהאםהחלולים?לאנשים(הניגודית)

לחזורכדיאמא,שלבדמותהגםחוזרים-החזרותאנשי-החלולים

החלוליםהאנשיםהםמיכן,אםעצמו?המספרשלבדמותוהסיפורבסוף

מהם'אחדהואהמספראםמהוהולכת?המתפשטתחזרתםפשררמה

חוזרותמישלמיליםעלשלו?החוזרותהביאותאחתהואשלווהסיפור
שלו?המילים

לסוגיותמהותיקשרקשורותהאחרונה,השאלהובייחודאלה,שאלות

c 
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גאנסשלהסיפורתורתעל . 58

 Eric Gans, "Originaryראו:

e hד-Narrative ", Anthropoetics 

Electronic Journal of Generative 

) 2 . Anthropology (111, No 

http:/www.humnet.ucla.edu ; 

humnet/anthropoetics ; 

הלשוןשלמקורהולסוגיותדיבור,של )"תמ"אר //יח"(סובייקטשל

אריקשלהגנרטיביולמודלהסיפורלתחילתנחזורהתרבות.שלוכינונה

וראשוני,כיחידהזההמודלאתמאשרראינוהנדוןהסיפורכאמור,גאנס.

אינהדחייתה)(ו/ארהאלימותרב-מנגנונית.במערכתאותרמעגןאלא

לביןהחלוליםהאנשיםביןהיחסיםאתמאפיינתהיאאבלראשונית,
הבינריותוההפרדותבאלה,מתבולליםשאלהעדביתר,ואנשיהמספר

אמרנו,כברהשני.החלקשלבסכיזופרניהמתפוגגותהראשוןהחלקשל

המספר,-המרכזכלפיהמכוונתהחלולים,האנשיםשלהניכוסשמחורת

מטרתאםנכרנה,להיותמוסיפההזאתהטענהנכשלה.-הביתהאב,

המטרההנראה,ככלאךרגאנס).ז/יראר(לפיהסקרליהגרףאכןהיאהניכוס

ושלאבאשלקולםוהואהסקרלי,הקולאלאהגרףלאהיאהאמיתית

אינההיאקול,להאידהראשון:בחלקמוזכרתאינהאמא(לכןהמספר

שלהמיליםעלהחלוליםהאנשיםשלהחזרהעצםזהבמקרהמטרה).

האםאךגאנס.שלבמושגיםניכוס,מחרותכלומר,הקול,גבינתהיאאבא

גבוללקצהמגיעהגאנסשלהגנרטיביתהשיטהכאןנכשלה?זרמחורה

שאלהעללענותניתןלאסיפורנושבמסגרתמפניהפרשנית,יכולתה

שהאנשיםמשוםתמי,דומצליחההצליחההיאאח,דמצדבוודאות.זר

אנשיםשלקולותיהםעלחוזריםתמידוהםחוזרים,תמידהחלולים

לעולםכברהואמהם",//אחדשהנרהמספר,שלקולוגםלכןאחרים;

חלולים,הםהאנשיםרכלגנוביםקולותהםהקולותכלכן,אםגנוב;קול

שני,מצדהסיפור.שלקולרעלהפנימיבקולםשחוזריםהקוראיםכולל
הגנוביםשהקולותמשרםנכשלההחלוליםהאנשיםשלהניכוסמחוות

שמולידה,אלימותשלדחייהארתההיאהגנובהקולשלחזרתוחוזרים;
הלשוני;הסימןשלה:התחליףאתגאנס,שלהגנרטיבילמודלבהתאם

מנגנוניוהתחביריות,תבניותיוהנרטיביים,קולותיועל-עצמוהסיפור

שמספרלשוניסימןהנר-הפיגורטיביותויכולותיוהפסיכרלינגוויסטיים

 ssהכרשלת.הניכוסממחוותהיוולדועל

לאהיאדיאלקטית;אנטינרמיהארפרדוקססתירה,אינההזאתהאי-ודאות

זיכרונוחקוקשברהגרףהסיפור,שלהרטוריגרפומאשריותרולאפחות

גבירעלשיצרוקפלי-קפליםפנים:ישהזהלגרףאךמת.אוחיסימן:של

שלהשהמיתוסהאישיות,פניהןאלההחלולים.האנשיםשלחזרותיהם
אףעםמזוההראינהקריאתובמהלךמתהווהזראישיותבסיפור.נרצד

הנסהיאהקוראעםהיחסמתוךהתממשותהעצםבר.מהדמויותאחת

עםמזוההאינוהמיתרפראסיסגםבסיפור.המיתופואסיסנעשלקראתו
לומרניתןלאבסיפור;הרטורייםארהלשונייםמהמנגנוניםאחדאף

ארשלהםמהסכוםנוצרראינואותם,משמשאובהםמשתמששהוא

באיםשהםשעהגביהם,עלשנוצריםהקפליםציורהואפעולותיהם.של
נזילצפרי,ובלתירגישמקרי,הוא-יציבאיננוזהציורזה.עםזהבמגע

כמרמזיםנראיםלעולםשלווהצוררתהקוריםאבל-הרףללאומשתנה

בשלמותה.מתגלהאינהלעולםגםאךמסתתרתשאינהאישיות,על
לובשתהיאהזהבסיפורמחבואים.אתרמשחקתהקורא,אתמגרההיא
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אדיפוסתסביךהחלולים,והאנשיםהאבאהמספר,היל,דרבות:מסכות

רחיים,מתיםסימניםתחבירי,ומבנהקונפיגורציהקלאסירת,רמיתרלרגמרת

אינוהזאתהאישיותשלקיומהוכר'.וכושלותמוצלחותאלימותמחרות

הדיבורושלהאירועיםשלהסתמיותאתלש gמוהואנס,הואמאליו,מרבן

הזאת,הבעיההתגלותהואהסיפורבעיה.הואדבר,שלקיצורועליהם;

הפרשנויות,בקונפליקטהמיתרפראטיים,המנגנוניםבריבוימתממשתאשר

חייה:אתומספרתהזאתהבעיהאתחיההאישיותקונפליקט.ללאאך

דוגמההנרהבאהסיפורהחדש.הקתרזיסנסואתהחדשההטרגדיהאת

כזה.לקתרזיס

,.... 
;;:; 
 ,..,rר
 .ב!

זרהיייישפה

נער)ארילד(כמרבן,המספררבוזרה","שפהבסיפורדיוננואתנסיים

שלמדוקדקבתיאורזרהבשפהשליטהשלתרעלתהעלהרהוריואתמשלב
בטכניקהמאופייןהסיפורואחת.החמישיםהולדתוביוםאבירהתאבדות

נפרדותבפסקאותלפיתוחזוכיםהסיפורייםהקוריםשנימיוחדת:נרטיבית

קליםודילוגיםנקודתייםשילוביםכדיתוךזר,אחרבזרלסירוגיןהמופיעות
כמספר-ע.ד:מתפקדהמספרהקוריםבשניהפסקאות.ביןהקוריםשנישל

אחיו;עםשיחתורעלהאינטימיותמחשבותיועלמדווחהואאחדבקר

לראות:היהיכולשלאאירועעלמדווחהוא-הקושיוכאן-השניבקר
בפירוטמתארהמספראךלבדר,כשהיהבאמבטיהעצמואתהטביעאבא
תוצאות:כמהמשיגהזרטכניקההכנותיו.את

שלאחר"ל"גלהחוקרים,רובלדעתהאופייני,קולנועיאפקטנרצו )א(
בפרט;קרת,שלוליצירתוהישראליתהספרות

מתערערת;ההתאבדותעלבעדותוהמספרשלמהימנותו )ב(

מתערערות,המספרשלהריאליסטיתואמינותושמהימנותולאחר )ג(

כפיצוי-וסיפורהאדיפלית,ילדותיתכפנטזיהלהצטיירעשויהעדותו
הפסיכולוגי);(במישורטראומהעםכהתמודדותאר

תצטיירהעדותמהימן,ההתאבדותתוצאתעלהדיווחשלפחותנניח,אם )ד(

 ;הפסיכר-סרצירלרגי)(במרבןהעברכהמצאתהזיכרון,כפברוק
יכולההמספרשלעדותוז'יראר,שלהפילוסופיתהאנתרופולוגיהלפי )ה(

שלוהסימןכינוןתוךהאב,שלהנעדרתדמותוכהנכחתלהצטייר

המכוננת.האלימותבסצינת

בדברהשאלהנותרהלמדי.צפריותותוצאותיהידועההטכניקהרבכן,

הנושאבמרצהושהואהנושאלביןבינהוהקשרבההשימושסיבתמהותה,

זרה.שפההסיפור:שלהעיקרי

מספר-ע.דשלפיהההנחה,עלמתבססיםלעילשנמנוהפרשנותכיווניכל

עקרוןאלאאינהזרהנחהבר-בזמן.שוניםמקומרתבשנילהימצאיכולאינו

השלישיחרקעלהמושתתתהלוגיתבמחשבהמעוגנתוהיאהאליבי,

פרסרנליסטי:להיגיוןמחריבתהמיתיתהמחשבהזאת,לערמתהמוצא.
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תוךאךאחר,סיפרושלבהקשר . 59

שרררץיגאלכללית,מסקנההסקת

"הכמר-חפיפרת;כמר-כפילרתכותב:

בעולמויסודיהיבטמשקפותהללו

ששולטעולםזהרקרת.שלהרוחני

מההיגיוןלגמריאחרהיגיוןבר

הסרפדיםשלהרוחניבעולמםששולט

אפלפלר,עוז,יהושע,אצללו.שקומר

הסרפדיםוחבריהם'כהנא-כרמרןכן-נר'

הצגתובעולם),(באוץהמרדרניסטיים

שלב(תמיד)היאתופעותכיןהדמיון

יותר),(חשובאחרלשלבמקדים

המרכיביםשלההבלטהשעניינו

תופעהכלשלהארתנטיים iהייחרדיים

וחבריוקרתאצלזאת,לערמתותופעה.

ההצבעהובארץ),(בעולםה'פרסטים'

היאהתופעותשלהי'יחרדירת'על

אחרלשלבמקדיםשלב(תמיד)

שלההבלטהשעניינויותר)(חשוב

השגרחיים;השריררתייםהמרכיבים

הפרך",על("הפרךהתופעות"כלשל

על .) 12עמ' , 14.5.1997ספרים,הארץ,

אחר","היגיוןבדברהטענהקבלתאף

מחדשלבחרןצררךהנראהככליש

מיחרביקררתיבאופןגםהיתרבין-

בסיפוריוה"ייחודיות//סוגייתאת-

 .בכללה"פרסטית"וביצירך,קרתשל

 . 68עמ'יניב,טלי . 60

אתלממששלההבסיסיוהחופשהאישיותהתהוותשלהפנימיההיגיון
כמוהאמפידיקה,שינויחשבוןעלגםהאמפירי,במישורהטרנסצנדנטלי

האישיותשלנוכחותהזבדאתלהניחיכולההמיתיתהמחשבהבספורת.
המחשבהשגםלצייןחשובזאת,עםיחדבו-בזמן.שוניםמקומותבשני

הדיסקווסיביבטבעהמאופיינתהלוגית,כמחשבהכמוההמיתית,
נוצותבו-בזמןשוניםמקומותבשניהאישיותשלנוכחותהלכןהליניאוי.

כ,ןהקריאה.לאחדהקרואבתודעתכתבניתכלומד,כסטדוקטודה,רק

מוסיפהאבלהמ~צא,השלישיחוקאתמחדשמאשרתהמיתיתהמחשבה

 59הדיסקווס.בתוךחופשיאישיותימרחבופותחת(אישיותי)חדשמימו

גםאלאשונים,במקומותדקלאלהתהוותלאישיותמאפשרהזההחופש

אלאהאליביעקרוןבשללאלהימצאיכולהאינההיאשבהםבמקומות
יחדבאמבטיההמספרשלנוכחותוהנדון.בסיפורכמואחוות,מסיבות

המיתופואסיסמספו-על.שלמעמדלומקנההתאבדותובזמןאביועם

לקיומוואסתטיתאונטולוגיתהצדקהאפוא,מקנה,המספראישיותשל

כמספו-עדבו-בזמן:שוניםנרטיבייםגופיםובשנימקומותבשניתנסי

וכמספו-על.

עקרוןשלהפרתומשמעהעתה,זהשתוארהלטכניקהבדומהזרה,שפה

במישורבו-בזמןשוניםמקומותבשניאישיותשלנוכחותההאליבי,

ההיגיון,שלהמיתיתהאפשרותעלמתבססתהיאזהובמובןהדיסקודסיבי,
זדהבשפהדיברוהקיום.של-החופשיהאישיותי-הנוסףהמימדעל

מודלאותואתאפוא,מוצאים,אנוהאישיות.שלמיתופואיינסמחולל

שלהעיקריתהנרטיביתובטכניקהבקומפוזיציהמשוכפלמיתופואיי

הטכניקהביןקשומגלההמיתוביקודתשלו.העיקריבנושאוכןהסיפור,

מהיהשאלה:נשאלתהובן,שהקשולאחואןזדה.שפהלביןהאמורה

היווצרותו?מטות

האחידההתמטית-נדטיביתהתבניתאתהמייצרהמיתופואסיס,שלבבסיסו

האתיקה:הצדקתשלבעיהדיוק,ליתראואתית,בעיהמונחתהסיפור,של
בסיפורלראותאולי,אפשר,וכיצד?ייתכן,אחדאדםעםאתייחסהאם

במישוראבל 60פוסטמודדני",בלבושאקזיסטנציאליסטית"תמטיקהזה

בעיהאחוות,במיליםנרטיבי.בלבושאתיתתמטיקהמתגלההמיתופואיי

בעייתאתית.כבעיהמתגלהולוגית-אונטולוגיתנוטיבית-קומפוזיציונית

קיוםשלכבעיהמתגלהבו-בזמןמקומותבשניהאישיותשלנוכחותה

פירושוהאחדעםיחסלקייםכאילונראהאחות:אישיותעםתקשורת
אז-אוהבנהשלבעיההדמנויטית:בעיהגםזוהאליבי.עקרוןאתלהפר

מגבולותלצאתכובע").ב"להטוטשראינולמה(בדומהטראומטיתהבנה

לוינסשלבמושגיםבחוצי~ת,לגעתלהבין,לתקשר,יחס,לקייםה"עצמי",
מימושעלכלומד,האליבי,עקרוןשלהפותרעלמתבססיםאלהכל-

האישיות.שלהמיתופואייהפוטנציאל
הסיפוריים.הקוויםבשנינחווית,דיוק,ליתראוקיימת,האתיתהבעיה

בפסקהבהתחלה,כבומסתמנתהיאאבאשלההתאבדותבקוא)
"ליוםהאתי:ועדנההמתנהשאלתעולהכאשדהסיפור,שלהראשונה
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אכלתודה,אמואבאפייפ.לאבאקנינושלוואחתהחמישיםהולדת
 . 79עמ'קדת, . 61שהמתנה,מתבורבהמשך 61כולם".אתונישקהכינה,שאמאמהעוגה

אתאכזבתו,אתלקרוביו,אבאביןהקרעאתממרקותלמהותה,בניגוד
רגשותיובה-במידה.ואתייםאקזיסטנציאלייםשהנםמצוקתו,ואתכעסו
לילהגידרצה"הואבעבו:והחלטותיוהכרעותיושלתולדההםאלה
נוסעהיהבטחשליאמאעםמתחתןהיהלאאםאידעלמשהואיזה

בערביםבהויושבשכוח-אל,יעובאיזהבקתהלעצמוובונהלסקנדינביה

ביעוהזוהבקתהאתלבנותשרצה[."]הסיבהפייפ.ומעשןהמופסתעל

כשאנישקט.אהבמאודשליאבאהשקט.בגללבעיקרחיתהבסקנדינביה

שלפעמיםכל-כךלומציקהיהזהתינוקות,כשהיינובוכיםהיינוואחי
 . 80עמ'שם, . 62אי-שלו:מהאליבינובעתאבאשלהמצוקה 62אותנן".לחנוקרצהפשוט

אליביאחרים.חייםולחיותאחולהיותאואחובמקוםלהיותיכולתו

אחרים.עםביחסיומחבלזה
זרהשפהבאמצעותשלוהאליביאתבוחןאבאהאחרוניםחייוברגעי

בערךשהלךבהונגרית,שיולעצמוזמזם ]".["בהונגרית:משיושווה-

'מיפאקטה.'סמטאו-קינקי,לפ.סמטאוקינקיאוזו-ספ?'אוזו-ספ?ככה:

 63111יפה.החניהואהשחורות.העינייםעםזההיפה?הואמיהיפה?הוא

הפוטנציאליתהיכולתאתמנצלהואהזרה,בשפההשיראתשרכשאבא
התאבדותומהיבה-בעת.אחובמקוםגםלהיותאישיותושל(המיתית)

(במושגיםה"עצמי"שלהאחרוןהגבולאתלחצותאחווןניסיוןלאאם

המיתיהקיוםאתלחיותהאכזרי;האליביאתבכךולהפר 64בטאי)ז'ווז'של

גםואולימקומותבשנילהיותהאנושות:שלהנצחיהחלוםאתולהגשים
אחת?ובעונהבעת"זמנים"בשני

אתית-הומנויטית.בעיהניכרתאותו,מוסושהמספרזה,"הונגרי"בשיו

קוראהויהקורא.לביןהמספרביןההבנה/התקשורתבעייתזוהיהפעם

ההונגריותהשירמילותאתלקרואיוכללאההונגריתבשפהשולטשאינו
אינההמספרשלמהימנותושבובמצבכן,כמומנוקד;לאעבריבתעתיק

לפיכ,ךהתרגום?שלאמינותועללסמוךהקוראיוכלמידהבאיזוודאית,
מתגלה-ובקומפוזיציהבסיפובתמטיקה,שעיקרה-הסיפורשלהבעיה

שלכשיבושהומנויטי,כמכשולהקריאה,שלהפנומנולוגיבמישורגם
טוב,ורצוןסמכותאמון,שלבעיהאתית:מבעיההנובעוהבנהתקשורת

נוספיםמקויםבשניהמשחק.כלליבחיותשלבעיהאחוות,במיליםאו
הבעיה-שיהיוככלאירונייםהאלההמקויםיהיו-בסיפורתעתיקשל
"'גלן-בתרגום:אותםמלווהאינושהמספרמשוםחמורה,יותרעודהיא

גוט'נווהאמבטיה.בבוזיהמיםבסקנדינביתלעצמםהמהמוגלו-גלו,'

האליביכהפרתמתגלהכזהתעתיק 65שלו".בגרמניתשליאחהשוויץויס,'

מיתוסשלכמטפורהמקומות-שפות,בשניבו-זמניכקיוםהדיסקווסיבי,

האלהבמקויםהומנויטיתאי-ודאותכבעיה.המוצגיםאתיקה,ושל
מקומותבשנילהיותיכולתובחינתהקורא.שלהאליביאי-ודאותמשמעה

בחינתזו-הדיסקווסיביתהאחוותאתולפגושבו-בזמןדיסקווסיביים

אי-הבנהשלבמחירבמבחןהאתיקהשהעמדתייאמר,ולבסוףהאתיקה.
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 Georges Bataille ,למשל:דאו, . 64

"Hegel, la mort et le sacrifice" 

(trans. S. Fokin), The Tanato

graphy of Eros, Mifril, St. Peters-
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 Adam Zacharyכך:עלואו . 66 ~

~ , Newton, Narrative Ethics 

~ , Harvard University Press 

. Cambridge, Massachusetts 

 . 80עמיקרת, . 6 7

 . 81עמ'שם, . 68

טמוןהנדונותהסצ'נותבצמד . 69

כמסגותלנ'חוחובפוטנצ'אל

אול'נ'חןלמשל,המגרד.ח'אוו'וח

המספר,שלה"נש'ח"בזהותולהבח'ן

סמלנ"ם.באמצע'םה'תרב'ןהמעוצבת

פג'עתהלאחרמצחושעלהדםכך,

להתפרש'כולחבותושלהאל'מה

המגדרחוקר .הבחול'ןלדםכסמל

הקונבנצ'ונל'הז'הו'אחכאן'מצא

 ."'שג"אופ'כבעלהקורבןשל

באתיקהבעיהשלנו,במקרהדיוק,ליתראואתית,בעיהכשלעצמההיא
זוהנרטיבית,האישיותלביןהקוראביןהיחסיםשלאתיקה 66נרטיבית:

במיתופואסיס.שמתהווה

יחסיועל-הראשוןתת-סיפורים:שנימשובציםהשניהסיפוריבקוב)

גרמניקציןעםהמספרשלאמויחסיעל-השניחברתו,עםהמספרשל

הקשורהאלימותשלסצינותמתוארותהמקריםבשניהשואה.בזמן

אי-הבנהנחשפתהמקריםבשניזרה.בשפהלאי-שליטהאולשליטה

שלאי-שליטתובגלל-הראשוןבסיפורבסצנה:המשתתפיםשניבין

זרה.בשפהאמושלשליטתהלמרות-השניבסיפורזרה,בשפההמספר

אתהאחרות.אתיקתושלהאליבישלהאמיתיהמבחןהןהאלההסצינות

העיקרי,הראשון,לסיפורוכחיזוקכאנלוגיההמספרמביאהשניהסיפור
שלבמצבאמועםהמספרשלהזדהותואתמשקפתזואנלוגיהכביכול.

"חברהלהתגונן:וכניסיוןכאונסלהגדוך;ניתןהמקריםשבשנימצוקה,

אחרת,בשפהאותהאוהבשאנילהאגידשאניממניביקשהפעםשלי

להיזכרהצלחתילאוחשבתיוחשבתיוניסיתישניסיתיוכמהאקזוטית.
והתחיל ]".[כבדהמאפרהאיזהבראשליזרקההיאבסוף ]".[בכלום.

"אמא 67צרחה";היאאותי,'תאהבאותי,'תאהבדם.מהמצחלילרדת

לאאםכילו,שכדאיאותה.יהרוגשלאגרמני,לקציןאמרהלדוגמה,שלי,

בתקופהנדיריותרהרבההיהשזהמרצון.אתותשכבהיאאותהיהרוג

שלהמהחגורהסכיןשלפההיאזה,אתשעשובזמןואז,מאונס.ההיא

העופותשלהחזותאתפותחתשתיתהכמובדיוקהחזה,אתלוופתחה
 68שבת//.לכבודבאורזבשבילנושמילאה

השליטהלחשיבותכר~~האמושלסיפורהאתמציגשהמספרפיעלאף
שלחיצוניתצורהפורמלי,תירוץרקהיאזרהששפהברורזרות,בשפות

כקוונןהמספרשלמעמדואתלחזקנועדהשניהסיפורהאתיקה.מבחן

מצבוביןיחדגםואירוניתמצמררתהשוואהביצירתאונס,ניסיוןשל

אתשוכחהמספר 69השואה.קוונןשלמצבולביןחברתועםהריבבשעת

דרישתדווקאכאןחברתו.על-ידימאויםמרגישכשהואהזרותהשפותכל

כדרישהכןלפנישנראתההאליבי),להפרת(דרישהזרהבשפההדיבור
או-האחר.שלכאלימותוכאונס,מתגלההאחר,עםאתייחסשללקיומו

בשניולהיותשלוהאליביאתלהפרזרה,בשפהלדברהמספרשלמוכנותו

אונס,מפניכהתגוננותאפואמתגלהבו-בזמן(דיסקורסיביים)מקומות

האחרות.שלהבו-זמניתמהאלימותהאישיותשלכהתגוננותה

כאמצעימתפקדהאחרשלבשפתוהדיבורהאמאשלבסיפורהזאת,לעומת

היאהאסטרטגיההסיפוריםשבשניאומר,הייתישלו.האלימותמפניהגנה

שונה.הטקטיקהאבללו,להתמסרולאהאחרשלמהאלימותלהתגונן

קשורבטקטיקהההבדללכן,מעבראבלשונה,האיוםרמתגםכמובן,

המספרשעורןהאנלוגיהבאתיקה.הביטחון",ב"תפיסתלהבדלכנראה

(במקרההפעילהההגנהתפיסתביןהניגודאתחושפתהסיפוריםשניבין

עצמו).המספרשל(במקרההסבילהההגנהתפיסתלביןהאמא)של

היאהטאקטיתברמהכ"משכילית":להגדירניתןהראשונההתפיסהאת
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תחכום,והחלטיות,יוזמהבתחבולות,שימושזורת,בשפותשליטהמצריכה

ה"אנטי-משכילית"-השנייההתפיסהונפשי.פיזיוכוחעצמיתשליטה

דחייה,לאאפילוהמשכילית;האתיקה\קכחתאחד:דבררקמצריכה-

בזיכרונומעלההמספראםזאת,עםשכחה.רק-הפרהארשלילהויתור,

שלאסימןבהזדהות,צררןמתוןזאתערשההואראםאמר,מעשהאת

בעצםשהואהזה,הזיכרוןאתרחימס~המשחזר,הואכן,עליתרשכח;

ב"נעליים").(כמרהזרבזיכרוןמגעאמר,שלבזיכרוןמגע

השניהסיפורהחת-סיפורים:שניביןבוררההיררכיהקובעהמספר

נשמרתהמסורתומסרות.זיכרוןהמכונןנרטיבהואה~ם)של(סיפורה
עצמושהמספראףשינוי.חלהטקטיתברמהואילוהאסטרטגית,ברמה
שהואואףזורת),בשפות(אי-שליטתורצויכלאהזההשינויאתמציג

לא(ארכמרעילהמוצגתדרכולחיקוי,כדוגמהאמרמעשהאתמציג

בחזרהלאנשמרתהנראה,ככלשהמסורת,מתבררפחות.לאמרעילה)

בשניהאישיותשלבנוכחותהאלאהמכוננת,הסצנהשלהאתיקהאל

נס,היאהזאתהנוכחותבר-בזמן.שוניםדיסקררסיביים-אתייםמקומרת

שלהעיקרוןכןבייחודיותה.המספר)(שלהאישיותמיתוסנוצררבו

שלהארגוןברמתשרבחוזרהחופשית,הבר-זמניותעקרוןהאליבי,הפרת

הסיפור.שלהשניהנרטיביהקרשלהמבנהברמתהחת-סיפורים,שני

נמצאשהמספרשונים,נרטיבייםמקומרתשנימייצגיםהחת-סיפוריםשני

שנדרנואחריםובסיפוריםב"נעליים"שראינולמהבדרמהבה-בעת.בהם
שלמיוחדסרגכלומר,אישיות,שלמיתוסנוצרזרה"ב"שפהזה,במאמר

עםהיחסשלהבר-זמניתלאלימותבהתנגדותאח,דמצדהמאופיין,קירם

שלנוכחותהכנסמתהווהעצמההזאתההתנגדותשני,מצדאןהאחר,

מוצגהזההבר-זמניותנסבר-בזמן.שוניםאתיים//מקומרת"בשניהאישיות

אישיותואבלובפסיכולוגיה),במסורתבהרמנריטיקה,(באתיקה,כבעיה

מבחןכדיתוךהזאת.הבעיהחווייתמתוןדווקאמתהווההמספרשל

המיתוס.נוצרהאליבישלהאתיתהבעייתיות
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בד-אילןאוניברסיטת
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