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  אֹוְדָרֶדקהקריצה של  –דבר המערכת: גלות 

  אילנה רבין, עמרי ביכובסקי

תובענית של הרגע הזה וגם במתינותה הקצבית התנועה, מקצב, קשירה, התפוסים בו זמנית גם בדחיפות 

חזרה יקרה לליבנו, שכזכור מיקם אותה לאקאן בין מושגי היסוד של  –ן "של חזרה בזמן של זמן תפס

של הגיליון הנוכחי. ניחוח התערובת הבלתי  ותשתיתכתבים המזינים את הם הקטבים אלה  – הפסיכואנליזה

, ליטורל-שבין לבין, את ה החמקמקהגבול קו ים המתנפצים אל החוף המשרטטים את גלאפשרית המצויה ב

ההרכבה הייחודית  פוליטורלי:רגע  –ות, יבשיל ברגע מסוים זה גל  יון זמן תפס"ן, שכותרתוגלהביא לכך ש

 השוכנת בלבאת פניה המורכבים והיסודיים של הגלות  חשףשרגע  – הליטורלילבין הפוליטי שעשינו בין 

תנועה שאנו, במערכת מתנודדים על גליה כבר זמן רב.  תוצר מפתיע של מפגש חשוף. .ההתנסות האנושית

להציב  - הכרחי כעת יותר מתמיד - הוא ניסיון , שהכנתו דרשה, כאמור, זמן סבלני ושקדני,הגיליון הנוכחי

 מהוססת על חוף הגלות.רגל 

  

שנים על ידי שון  5הוסרט במשך  1"סיפור אהבה סורי"

מקאליסטר. הוא עוקב אחרי חייהם של רגדה ועאמר ושלושת 

ילדיהם, החל ממגוריהם בעיר הסורית טרטוס, ממנה הם בורחים 

ללבנון, ולאחר מכן לפריז. הסרט הנפלא הזה מצליח לקשור את 

בקטע השיא (לדעת הכותבים) של הגלות על פניה המגוונים. 

  הסרט, מתפתחת השיחה הבאה:

רגדה: הוא לוקח אישה והופך אותה למלכה שלו. הוא שולט בכל 

  דבר 'תעשי את זה! אל תעשי את זה!'

  אתה חושב שזה נכון, שון? עאמר:

  הבמאי: (פונה לרגדה) אבל לפני זה הוא אהב אותך.

  מתי? רגדה:

  כשהיית בכלא, הוא אהב אותך. הבמאי:

   כל הסורים אוהבים את האסירים. רגדה:

  הבמאי: הוא אהב את אשתו, את אשתו שישבה בכלא.

  רגדה: איך אני...

  את אומרת שכל הסורים אהבו אותך? עאמר:

  רק כי הייתי אסירה. רגדה:

  אני אהבתי אותך כי ישבת בכלא? עאמר:

  זאת הייתה סימפטיה, לא אהבה. :רגדה

 (פונה לבמאי) אתה מבין שון, היא אמרה שכל הסורים אוהבים את האסירים... עאמר:

  

, מנכיחה את העלבון שלו על כך שהוא הפך הציניות המרירה השורה על המשפט האחרון של עאמר

באחת להיות בסך הכול אחד מבין כל הסורים שהיו מאהביה של רגדה. בקטע קטן ונפלא זה נקשרים לפתע, 

נכרכים ומשתרגים פניה השונות של הגלות: הגלות שלהם מארצם; מה שאפשר לקרוא לו הגלות מהיחס 

מסכימה להיות רק אובייקט האיווי של עאמר, היא עם איווי שכן היא לא  –המיני, והגלות של רגדה מעצמה 

  משלה, היא מאוהבת במהפכה.

                                                           
1 https://www.imdb.com/title/tt4684410/ 

 . מתוך:גלותירון גילת, 
 התפרקות אדוםזר  
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לנוכח הקשיים המוחשיים והמיידים שמזמנת הגלות עבור מי שנקרע ממולדתו, עלולים הקשיים העולים 

מובנים שדווקא אותם מדגיש הפסיכואנליטיקאי פרנסואה אנסרמה  –ממובנים אחרים של הגלות להתגמד 

  אמר חשוב, שהוא הציר והאקט הפוליטי של גיליון זה: במ

אני רוצה להציע לכם מסע למה שאנו יכולים לכנותו תאוריה של הגלות המוכללת: מנקודת מבט 

סובייקטיבית, מהאינטימיות של הסובייקט, בהתחלה, מצויה הגלות. גלות שהופכת אותנו לזרים 

היות חידתי. חלק מעצמך חומק באופן בלתי נמנע: לעצמנו. גלות החושפת חלק מעצמך, שלא מפסיק ל

  .2), בגרעין שהוא הכי אינטימי ביחסך לעצמך. הנך גם לא ידוע לעצמךextimeחלק אקסטימי (

דברים אלה עלולים חלילה להיתפס כ"התייפייפות הומניסטית", מבחינת האנשים המסכנים את חייהם על 

הם נודדים או מושמים במחנות מגודרים. הכיצד מעז אתה,  קליפות אגוז רעועות, כדי להגיע לאירופה, שם

  מעצמו?!  –זר  –הם יאמרו, לדבר אתנו על כך שהאדם, גם זה מדושן העונג והביטחון הינו במהותו, גולה 

ביקש לעקוב  –במאי הסרט  –בהקשר זה חשיבותו של הסרט, מקבלת משנה תוקף; שון מקאליסטר 

צא את עצמו בתוך סיפור אהבה, שאותו השכיל שלא להחמיץ. אי אפשר אחרי אופוזיציונרים סוריים, ומ

להפריד, בסרט, את הפנים השונות של גלותה של רגדה, השוזרים לכדי צמה אחת את הסובייקט עם הפוליטי 

ועם חיי האהבה. אי אפשר לגשת אל ההתרחשויות המטלטלות את רגדה ועאמר דרך הסוציולוגיה 

בדיוק כפי שמציע לנו פרנסואה אנסרמה  –. הגלות שלהם היא אינטימית מאד והאנתרופולוגיה של הגלות

  על מקורותיה ופתרונותיה. –נפשי לחקר מוצא הגלות -כאשר הוא מזמין אותנו למסע אתי

  במופתיות בשורותיו הנשגבות של המשורר יהודה הלוי:  ממד אינטימי זה מונכח  

  ִלִּבי ְבִמְזָרח ְוָאֹנִכי ְּבסֹוף ַמֲעָרב

שכן, אם ניקח מילים אלה כלשונן, נראה שהערך שנותן המשורר לגלות הוא זה של עקירה של אבר מהגוף. 

  האם אין זה בדיוק הערך שנותן לאקאן לאובייקט?

...חלק זה של עצמנו, חלק זה של הבשר שלנו שבהכרח נשאר...תפוס במכונה הפורמלית. שבלעדי זה 

פורמליזם לוגי זה יהיה לחלוטין שום דבר עבורנו, כלומר... שזה תופס אותנו איפה שהוא ושהחלק הזה 

, שנקרעה שאנו נותנים, לא רק החומרי, לא רק ההתגלמות של ההוויה החושבת, אלא חתיכת הבשר ככזו

מאיתנו; זו החתיכה הזו שהינה מה שמסתובב בפורמליזם הלוגי...זה חלק זה שלנו, שנתפס במכונה, 

שלעולם לא יוכל להחלים, אובייקט זה כאבוד, ברמות שונות של התנסות גופנית, בה החתך מופק, הוא 

  3התמיכה, התשתית האותנטית של כל פונקציה, ככזו, של הסיבה.

. הגלות, צריך להנשיר משהו כדי לא לנשור כל כולךאל מה שאנו קוראים "נוסחת הנשירה": בכך אנו מובלים 

אם כן, היא אחת משמותיה ומשימותיה של הנשירה. שכן אין הנשירה הטובה אלא הסכמה לעשות עם 

עשה  –שידע משהו על הגלות  –האובייקט האבוד, כאבוד. יהודה הלוי עשה מכך שיר. גם ברטולט ברכט 

  ה שיר, שיר המצביע אל נשירה/הנשרה  של איבר חיוני במשוואות הכי אינטימיות של הקיום:ממנ

 4גלות המשוררים

א ָהָיה ַּבִית  ְלהֹוֶּמר 

 .ְוַדְנֶטה ֶנֱאַלץ ַלֲעֹזב ֶאת ֶׁשּלוֹ 

 ָהֶאְזָרִחים-ּפּו ָּתעּו ְּבִמְלֲחמֹות-ּפֹו ְוטּו-ִלי

 ָאָדם-ִמיְליֹון ְּבֵניֶׁשָּבְלעּו ְׁשלֹוִׁשים 

  ַעל ֵאיִריִּפיֶדס ִאְּימּו ְּבִמְׁשָּפִטים

 .ּוְלֶׁשְקְסִּפיר ָסְתמּו ֶאת ַהֶּפה

א ַרק ַהּמּוָזה  ֶאת ְפַרְנסּוַא ִוייֹון ִחְּפָׂשה 

                                                           
 ראו: אנסרמה, פ., הגלות וההפרדה, בגיליון זה. 2
3 , p. . (C. Gallagher, Trans.) London: Karnac. 2002AnxietyThe Seminar Book X, 3). -Lacan, J. (1962

197 
  
 123הוצאת הקיבוץ המאוחד. עמ'  ה. בנימין), תל אביב: ברכט, ב., גלות המשוררים (תרגום: 4
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 .ִּכי ַּגם ַהִּמְׁשָטָרה

 "לּוְקֶרְציּוס, ֶׁשִּנְקָרא "ָהָאהּוב

 ַהְּגֵזָרה-ָיָצא ְלֶאֶרץ 

   ה, ְוָכ ָּבַרח ַּגםַּגם ַהְיינֶ 

 .ַקׁש ְּבֶדְנָיה-ֶׁשל-ְּבֶרְכט ֶאל ַּגג

  

נראה שהוא טוען  –ברכט איננו אוסף עבורנו אסופה של מקרים בהם המשוררים נאלצו לעזוב את מולדתם 

 שהשירה עצמה היא הגלות. לפני זמן מה התקיים בתפס"ן ערב השקה לספר שיריו הראשון של ירון גילת:

זו אשר קיבלה, לדבריו את הצורה  –אדום, בו הוא העיד על גלותו שלו, המוקדמת, מהשפה זר התפרקות 

  של להתחיל לכתוב לפני שהתחיל לדבר.

. לאקאן אומר זאת יפה: "איזו הירארכיה יכלה לאשר אותו ּגֹוֶלהו ָּגלּותעם דברים אלה עלינו להבחין בין   

אני לא  רת לי שנולדתי, אני מתכחש לתעודה הזאת:כאנליטיקאי, לתת לו את חותמת הגומי? תעודה אומ

משורר אלא שיר. שיר במהלך היכתבו. אפילו אם זה נראה כמו סובייקט." אנו יכולים לאגד תחת סינטגמה 

 ּגֹוֶלהזו את האנליטיקאי והפסיכואנליזה (שהיא, אומר לאקאן, הפרטנר של האנליטיקאי), המשורר והשירה, ה

גלות, אפילו הפסיכואנליזה היא הגלות (ממש לפני השורות המצוטטות לעיל, מדבר . השירה היא הָּגלּותוה

? האם זה שחי בגלות הוא ּגֹוֶלהלאקאן על הבדידות שמתוכה נולדה הפסיכואנליזה). אבל האם המשורר הוא 

השאלה  .ּגֹוֶלה? זה כבר תלוי בו, זה לא באמצעות רישיון של האחר (או שלילתו) שתהפוך את עצמך לּגֹוֶלה

הופכת להיות: מה תעשה, כיצד תפעל בשדה הזה שהוא הגלות שלך? בסיום הסרט, עימו פתחנו, אנו פוגשים 

את רגדה בטורקיה. היא כבר לא עם עאמר, אבל היא עובדת כיועצת לממשלת המורדים הסוריים. היא 

ין בגלות אבל היא כבר אפשר לומר שהיא אמנם עדי –פורחת, עיניה נוצצות, לחייה מלאות, ועורה מבהיק 

  לא גולה.

אכן, כאשר מדובר על כך שמוטל על הנער למצוא את מקומו, ועל התפסן לסייע לו למצוא את מקומו,   

מדובר בדיוק על למצוא ולשאת את מקומו בגלות הייחודית שלו. כיצד אפשר שלא ייקח על עצמו זהות של 

יוולנטי על נשירה ועל נושר. קרי כיצד לא לעטות על עצמו . במקרה הזה אנחנו יכולים לדבר באופן אקווּגֹוֶלה

זהות של נושר בשדה שאיננו אחר מזה של הנשירה. כך אפשר לקרוא את הסיפא של דבריו של אנסרמה 

  המעדיף, ביחס לגלות, את ההפרדה כפתרון, על פני הפתרון הזהותי/הזדהותי, שלדבריו מוביל למבוי סתום.

אורבת  – ּגֹוֶלהקרי הזהות כ –זה לבני הנוער. הרי סכנת הגלות כפתרון זהותי אך אל נצמצם את דיוננו   

לכולנו. זה מה שמראים לנו רגדה ועאמר, וזה מה שניתן לקרוא בעזרת לאקאן אצל ברכט ויהודה הלוי. שכן, 

וכל לומר הוא העקור, התלוש או כל מה שעוד נ ּגֹוֶלהבסופו של דבר הגלות היא השדה בו פועל כל בן אנוש. ה

על הפעולה של האחר הרע שכך עולל לו, אך הוא גם הינו זה שללא כל אלה ואולי אפילו בתוך שיפעה של 

מסיבתו. בחסות אינספור תירוצים, יגלה הלז שזהות של  ּגֹוֶלהטובין, שייכות, חום ואהבה עלול למצוא עצמו 

ות כזו או אחרת בקשת השמות שמנפיקה דבקה בו. אם יתמזל מזלו של זה שמיהר לקבל על עצמו זה ּגֹוֶלה

אם יהיה לו מזל שכזה יגלה שאינו  –החברה שוחרת החסד והרחמים (במקרה הטוב) ל״גולים״ השונים שלה 

, פעולה שבדיוק מתמטי טומנת גלות בפעולהלב שאינו תפוס בסיבה שלו, שאינה אלא -אלא מוגלה/מוג

  אחרת.בחובה את הבטחת המפגש, מפגש אפשרי עם גלות 

לאופן ההתענגות  –הרי מה שהיה עשוי לגלות האדם, בהתנכרותו לזולתו, הוא שזה לזרות שלו עצמו    

שהוא מתנכר. לכן ניתן בזהירות לומר, שהאנליזה מובילה את העובר בשדותיה, לפגוש ולשאת את  –שלו 

קולקטיבית, הקפיד  השוכנת בו. באסון הרכבות בספרד, בעיצומה של טראומה הגלותזרותו, התענגותו ו

בזמנו צוות הפסיכואנליטיקאים שטיפל בניצולים, למצוא את הממד הסינגולרי, שכעת ניתן לקרוא לו הגלות 

הסינגולרית, כדי לא ליפול בפח של ההדבקה שיוצרת שותפות הגורל במוראות הטראומה, שכמובן אין ויכוח 

לוראן שבראיון שנתן על רקע צאת סיפרו על ממשותה הנוראית וההרסנית. אפשר לציין כאן את אריק 
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מבחין בהקשר זה באופן חד בין הפרטיקולרי לסינגולרי. על בסיס הפרטיקולרי,  5"ההופכי של הביופוליטיקה"

ניתן בקלות ליפול בפח של קבוצתיות, אפילו לוחמנית, על זכויות שכן, בשם החתך המפריד בין הקבוצה 

לבין כל השאר, עלולה להיווצר בתוך הקבוצה הומוגניות שתוביל הזאת, שהתאגדה סביב תו פרטיקולרי, 

ועוד...החוברים יחדיו ומתחילים  ּגֹוֶלהועוד  ּגֹוֶלהלביטול הממד הסינגולרי של החברים בה. במילים אחרות, 

להאמין במשותף לגלותם הופכים את סדרי הגלות  וממיקוד בה ובהפרדה היסודית המעוגנת בה הדגש עובר 

ת, להתאחדות נוכח איזשהו אחר מולו נעשה שיח זכויות כזה או אחר. כך, במחי יד עלול להימחק להתקבצו

חובה אתית ויסודית להפרדה שלך ממך,  –הממד הסינגולרי היחידאי של מה שניתן לכנות ״גלות בפעולה״ 

  הימור על סובייקט שהוא פעולה ואקט המגלמים הפרדה זאת.

, אותו יצור מסיפורו של אֹוְדָרֶדקינגולרית, מציג פרנסואה אנסרמה את כדי להביא בפנינו את הגלות הס

  . אנסרמה קורא אותו כך:6פרנץ קפקא "דאגתו של אבי המשפחה"

אֹוְדָרֶדק, הינו נצח מחוץ להיסטוריה, ששם לאל כל פרספקטיבה של אנמנזה. הכול מתמקד באובייקט אחד, "

נקודתי ובלתי ניתן לצמצום של נוכחותו של עבר אך יותר שארית לא מתאימה, אניגמטיות מגוחכת, סימן 

מכך של משהו מעבר לכך. אובייקט זה האם מוצאו בעבר? האם הוא נוכח? או שמא מגיע מהעתיד? תוצר 

הוא מה  אֹוְדָרֶדקשל זמן מחוץ לזמן, שארית מוחלטת, סליל זה במסלולו החוצה את הבית, מתעתע בזיכרון. 

במצבים הגרועים ביותר. זה מה שמסמן את מה שהוא מעבר לכל הפרוטגוניסטים, ששורד בכל אחד, אפילו 

  7"מדוע לא גם במצבים של הגירה, פרידה, גלות כמו אלה שחווים הפליטים.

,' הוא אומר. 'ואיפה אתה גר?' 'אין כתובת קבועה,' הוא אומר אֹוְדָרֶדק"'מה שמך?' אתה שואל אותו. '  

אין תכלית, אין  אֹוְדָרֶדקזהו צחוקו של הממשי, שללא כתובת מעיד על גלותו. ל. אנו יכולים לומר ש8וצוחק"

הוא משמש למטרה כלשהי. על כן, מהרהר קפקא האם הוא יכול בכלל למות, שכן "כל מה שמת, היתה לו 

 . זוהי דאגתו של אבי המשפחה בפני מה שלא ניתן לאילוף, ספק אם ניתן9לפני כן איזו מטרה, איזו פעילות"

  הוא "הגלות בפעולה", הפעולה החתומה בחותמת הסינגולריות. אֹוְדָרֶדקלמסירה, לא נענה למסמן. 

." הרי לכם מֹוָצאההוא שהגלות מממשת את הממשי הזה של " ," אומר אנסרמה,המסר שברצוני למסור"  

מילה שבגיליון קודם של זמן תפס"ן הנחנו אותה בתוך מה שקראנו לו  –מֹוָצא  עוד מילה נפלאה בעברית:

"אגן ניקוז סמנטי רחב", המאפיין את העברית. זו מילה התופסת באיבחה אחת את נקודת הראשית, שתמיד 

אפופה בערפל מיתי, ואת מה שעשוי להיות הפתרון. שתי הנקודות הללו הפרוסות על פני הגיאוגרפיה 

  היא ממשי. –הוויה המדברת, שהינה שום מקום ושום זמן הסינגולרית של ה

ההתעקשות על הממשי של המפגש היא ההתעקשות על קבלת הגלות כתנאי מקדים. מעין פיענוח הצופן  

״ואהבת לרעך כמוך״, שאינו אלא ״ואהבת לגלותך כמוך״. מוזר ככל שישמע תנאי זה, -לגבי התנאי המקדים ל

  .wo es war soll ich werdenאקאן קרא "צוואתו של פרויד":  הוא עולה בקנה אחד עם מה של

  בהיבט של הגלות אפשר לקחת משפט זה כנוסחה, בה מציבים את המשתנה "גלות". הצבה אחת:

 wo exil war soll ich werden –  היכן שהיתה הגלות, שם יבוא לשכון האני. ונוסיף הצבה שניה, עוד

היכן  wo es war soll exil werdenחים ברצינות את החידוד והשנינה: פרספקטיבה, וזאת בעבור אלה הלוק

בשבח הגלות כפעולה וכחתירה תמידית  אֹוְדָרֶדקקריצה קלה מ –שהיה הסתמי, על הגלות לבוא לשכון 

  למפגש!

  

  

                                                           
5 pour la jouissance, Paris, Navarin/Le Champ  Envers de la biopolitique. Une écriture’Laurent É., L

freudien, 2016.  
 238-237, 2000 עם עובד, תל אביב: ,רופא כפרי בתוך:, דאגתו של אבי המשפחה, .קפקא פ 6
 אנסרמה, פ., הגלות וההפרדה, בגיליון זה. ראו: 7
 238קפקא, פ., דאגתו של אבי המשפחה, עמ'  ראו: 8
 שם. 9
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  הגלות וההפרדה

  פרנסואה אנסרמה

 2016לפברואר  24ג׳נבה, 

  

קולקטיביות, פוליטיות וחברתיות מרכזיות ואקטואליות, שהינן גם בעיות דברי קודמי נוגעים בבעיות 

סובייקטיביות. מההגירה משתמע שהפוליטי והסובייקטיבי חופפים, כרוכים זה בזה, קשורים באופן סבוך. 

זה לעשות את התרגיל לגבי הסבך הזה  –ואני מודה לכם על ההזמנה  –ביסודו של דבר, מה שבקשתם ממני 

  רדה ולגלות.ביחס להפ

 Encuentro-Rencontre תהזא הייתי רוצה למקם הרצאה זאת תחת סימן המפגש. שכן, בדיוק האגודה

[שם האגודה כולל את המילה מפגש], היא שיזמה פה את סידרת ההרצאות האלה. השאלה הנשאלת היא 

פו של דבר אחר, יכול כיצד פליט, גולה, מהגר יכול לפגוש את האחר? וכיצד איש מקצוע, גורם מתערב, בסו

לפגוש פליט. מהם התנאים בכדי שיתאפשר מפגש שכזה? זהו מפגש שמפעיל נקודה אינטימית בעבור כל 

סובייקט, בלתי ניתנת לצמצום בפרטיקולריות שלה, בסינגולריות שלה, עד עצם התימהון נוכח עובדת היותך 

ובמקום, לתוך עולם שכבר נמצא, שקודם לנו, בעולם. אנו כולנו למעשה גולים מלידה, המגיעים לעולם בזמן 

מבלי שנחליט על כך. זה יכול היה להיות מקום אחר, זמן אחר, אב אחר, אם אחרת, זרעון אחר, ביצית 

נקודת תימהון זאת היא שחוזרת כאשר הגלות וההפרדה נמצאים בפעולה, בין אם זה מהצד של  10אחרת.

  שמקבלים את פניו או מסרבים לכך.הגלות, של הפליט ובין אם זה מהצד של אלה 

  

  בראשית מצוי חוסר הישע

תחומי, גם -איני רוצה לדבר על פוליטיקה גלובלית, גם לא על לקיחת האחריות המתקיימת באופן רב

  אם זה נושא שמעסיק אותי במידה רבה.

אני רוצה להציע לכם מסע למה שאנו יכולים לכנותו תאוריה של הגלות המוכללת: מנקודת מבט 

סובייקטיבית, מהאינטימיות של הסובייקט, בהתחלה, מצויה הגלות. גלות שהופכת אותנו לזרים לעצמנו. 

 קסטימיאגלות החושפת חלק מעצמך, שלא מפסיק להיות חידתי. חלק מעצמך חומק באופן בלתי נמנע: חלק 

)extime.בגרעין שהוא הכי אינטימי ביחסך לעצמך. הנך גם לא ידוע לעצמך ,(  

) נולד במקרה, נתון לקונטינגנטיות של בואו le petit d’hommeלא רק שהרך הנולד/האיש הקטן ( 

 לעולם, אלא שהוא נולד לא מוגמר מלידה, בתלותו ביחס לאחר. הפעולה של האחר היא חיונית עבורו, חיונית

להישרדותו. לבד, ללא האחר, הוא אינו יכול להתממש. במילים אחרות, בעבור הרך הנולד, בראשית מצוי 

שמשמעותו ״ללא אפשרות של עזרה״. הרך הקטן הזה של  Hilflosigkeit –חוסר הישע. פרויד ציין זאת כ 

מוגמר -פילו הכי בלתי). הוא  אl’incomplétudeבלתי שלם (-) נולד לLe petit des humainsבני האנוש (

ביחס לכל אלה שחיים. הוא אינו יכול לצאת מזה לבד. הוא צריך את האחר בכדי להוציא את עצמו מחוסר 

הישע שלו, מחוסר המוגמרות שלו, ומכך שהוא בלתי שלם. הוא לא יכול להציל את עצמו מהמצב הזה לבד. 

ך הנולד, לא יכול למצוא בעצמו את הדרכים החי שבתוכו הוא בעודפות, ההולכת לעבר פוטנציאל הרסני. הר

לפורקנה של עודפות הריגוש, הממשי הדחפי הזה שעולה על גדותיו, שמשאירו בחידלון, חסר כל. סובייקט 

  חר.אשהוא לבד לחלוטין, כלל לא קיים, הוא לא יתהווה. נדרשת לו הפעולה הספציפית של ה

                                                           
  :166כרון ילדות של לאונרדו דה וינצ'י (תרגום: אריה בר), תל אביב: הוצאת דביר, תשכ"ט, עמ' י) ז1910ז'., (פרויד,  10

מקרה בחיינו, למן בואנו לעולם בעקבות -ל הוא בבחינת דברו"אגב כך משכיחים אנו בחפץ לב מליבנו, כי למעשה הכ
בחוקיות הטבע ובהכרחיותו, אלא שהוא נטול זיקה זרע וביצה, וכי למרות זאת יש לו למקרה חלק -פגישתם של תא

 למשאלותינו ולאשליותינו."
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בו הוא  11״פרויקט לפסיכולוגיה מדעית״-יפוק״, באפשר לחזור לטקסט המכונן של פרויד, ״ההתנסות בס

, של האחר האנושי. אחר הכרחי זה, אותו מוצאים במצב Nebenmensch -מדבר על התפקיד הבסיסי של ה

 -של ההגירה: נדרשת היכולת לפגשו, שאלמלא זאת אין מוצא. פעולה ספציפית זאת של האחר, של ה

Nebenmensch מהגר: מפגש הכרחי שבלעדיו שום דבר לא יהיה אפשרי. , זה עיקר ההימור במפגש עם ה

אקט זה יאפשר פורקן של העוררות  מפגש באקט, נוכחות באקט, חיונית בכדי לטפל בחוסר הישע של המהגר.

)excitation.של העודפות הזאת, ויפתח להתנסות של הנאה ,(  

  

  מחוסר הישע להנאה

לצאת מחוסר הישע? הפעולה הספציפית של האחר ציאה מהגלות היא יציאה מחוסר הישע? כיצד י

בהתנסות המוקדמת הנידונה על ידי פרויד מאפשרת לסובייקט מה שפרויד מציין כהתנסות של סיפוק. 

באמצעות הפעולה של האחר, הסובייקט עובר מחוסר הישע להנאה. זו מטרה שצריכה להיות חלק 

הזכות לילדות, לחוסר דאגה. יש מוצא בנתיב ההנאה, מהאסטרטגיות החברתיות והפוליטיות שלנו. לכל  ילד 

האפשרות להגיע להנאה המאפשרת להיות בעולם, ההנאה למצוא שם את מקומך. הפונקציות המגנות 

בילדות המוקדמת הן החשובות ביותר. הן עוברות דרך האחר וגם יש להן הפונקציה להכיר לסובייקט את 

  ההנאה.

אים אסטרטגיות סוציאליות נרחבות סביב הפליטים כמו האסטרטגיות חשוב להזכיר זאת, מפני שאנו רו

לטיפול בטראומה, דבר שהינו מוצדק, עזרה לקורבנות, שגם זה מוצדק, לקבל אנשים בצרה, שגם זה מוצדק: 

אך בל לנו לשכוח שזה גם דרך ההנאה, בפרטים הקטנים של החיים, שהסובייקט יכול לבנות את עצמו: הילד 

  12הישע באמצעות הנתיב של ההנאה.יוצא מחוסר 

עלינו להיות מסוגלים לצפות הנאה אפשרית בכדי לצאת מחוסר הישע. מדובר, לפחות ביכולת לקוות. 

  עכבה, סימפטום ומועקה -חוסר הישע תלוי באפשרות של תיקווה. כלולה שם ציפייה, המתנה. פרויד ב

היא המתנה ללא שם,   Abwarten-ה  artungErw.13 -וה   Abwarten-מבחין בין שני סוגים של המתנה: ה

 -ללא ציפייה, ללא ייצוג. אך מהרגע שמפגש ראשוני התרחש, כי אז מדובר בסוג שונה של המתנה, ה

Erwartung שהיא ההמתנה למשהו. ההמתנה למשהו שהסובייקט יכול לצפות לו, לו הוא ממתין, לו הוא ,

  קורא על ידי ההמתנה שלו.

, כשהכול מתרחש כמו שצריך, נעשה מבלי משים. הכול עובר דרך Erwartung -ל Abwarten -המעבר מ 

), לתביעה, שבה במידה appelהתגובה של האחר, שהוא הראשון. תגובה ראשונה ההופכת את הבכי לקריאה (

ברגיל ) להיכנס לעולם של השפה שכבר קיימת לפניו. זה מה שקורה le petit d’hommeגורמת לרך הנולד (

בתגובה לחוסר הישע, [בתגובה] לאי הבשלות הפיזיולוגית של הרך הנולד, [בתגובה] להיותו לא שלם 

)inachèvement() אך ישנם הילדים הנולדים פגים .prématurés .גולים מסוג אחר, גולים מהרחם האימהי ,(

וגע בה במידה בהורים ובילד, ) נnéonatalוודאות. הלחץ של הילוד (-הם מדאיגים את הוריהם, השוקעים באי

האחד כרוך בשני ולהיפך. אך לאט לאט, הילד, מבטו, נוכחותו, מגיחים מיער מכשירי ההחייאה, האינפוזיות 

והמכונות המקיפות את האינקובטור. הכול משתנה, מפגש מתרחש: מפגש שמעבר לו תתחולל ציפייה של 

                                                           
11, Naissance de la psychanalyse» (1895),  Cf. Freud S., «Esquisse d’une psychologue scientifique 

Paris, PUF, 1956, p.336-337.  
12ris, Odile Jacob, 2010., PaLes énigmes du plaisirCf. Ansermet F., Magistretti P.,    
; ראו בהקשר לכך את 97, עמ' 2003 .). "עכבה, סימפטום וחרדה". (תרגום: י' אור) תל אביב: רסלינג1926פרויד, ז'. ( 13

 Lacan J., Le séminaire, Livre VII, L'éthique de la psychanalyse (1959-1960), texte:הפיתוחים של לאקאן
établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1986, p. 351. 
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מהאחר ומעצמו, מופרד, יוכל לקשור עצמו מחדש  הנאה. זה מה שצריך להתרחש שוב בכדי שהמהגר, הגולה

  לאחר ובו זמנית לעצמו.

  

  מחדש בשפה-להיוולד

ההגירה משליכה את הסובייקט אל מחוץ לזמן, מחוץ לקשר החברתי, מחוץ לשפה. וכך המהגר, כמו הרך 

במיוחד העולם ] שהוא פעם היה, צריך לשחזר את כניסתו לעולם, le petit d’hommeהנולד/האיש הקטן [

-של השפה. הוא כמו צולל שוב למצבו של הילד שנופל לעולם שהוא כבר נתון, ושאותו לא בחר. אך הרך

], אם הכול עובר בשלום, הוא זה שנבחר על ידי אלה שהוא מוצא מסביב לו. הוא nouveau-néהנולד [

הצליח לעגן עצמו בעולם שקדם מתקבל. אין זה כך במקרה של המהגר. זה מה שבלעדיו לא יוכל הרך הנולד ל

חשב בן ג׳נבה, אולי הוא יהיה פרוטסטנטי, הוא יצביע, ילו. אם הוא נפל לג׳נבה, הוא ידבר צרפתית, הוא י

מה אני יודע, בכול מקרה, הוא יסיים בכניסה לתרבות הזאת שהוא מצא סביבו בהגיעו לעולם. אך הוא יכול 

ה, [יכול היה] להכיר את המלחמה, את אי הוודאות, את היה להיוולד במקום אחר, באפגניסטן, בסורי

אסטרטגיות ההישרדות של ההגירה. כל זה הינו לחלוטין קונטינגנטי, תפוס בסחרחרת השרירותיות של 

  המוצא.

האפגני יתפוס עצמו כאפגני, הסורי יתפוס עצמו כסורי, והוא ימצא עצמו בג׳נבה ויפגוש ג׳נבי [תושב 

׳נבי, שיקבל אותו או שלא יקבלו. האם יוכל להיות מישהו ששומעים אותו? האם ג׳נבה], שתופס עצמו כג

חר? או שמא יישלח לבדידותו, איוכל להיות מישהו שמכירים בו? האם יוכל לשחזר את כניסתו לעולם של ה

 שאפיין את רגע כניסתו לעולם? זהו ההימור הקיומי המשתמע Hilflosigkeit -לחידלון ולחוסר הישע שלו, ל

  מההפרדה והגלות: למצוא מחדש את חוסר הישע של הגלות הראשונית בה כל אחד מצוי.

אם תשימו אלמנט קיומי זה במרכז המפגש עם המהגר, יתגלה שם משהו הנוגע בשאלת הידע מהו ילוד 

  ]. בממדים המסחררים, הבלתי נתפסים, הכמעט אבסורדיים המשתמעים ממצב זה.naîtrehumainאנושי [

חר, פער שמפריד את בן האנוש מהשפה. ביסודו של דבר, כל זה אה פער בין הסובייקט לבין התמיד יהי

הינו שביר. לעיתים אנו תפוסים בשפה, בהרהורים ובסיבוכים הנובעים ממנה. אבל בסופו של דבר, השפה, 

ראומות זה משהו שביר. הקשר לשפה יכול להיקרע. זה מה שקורה בטראומה. על מה מעידים אנשים שחוו ט

גדולות? הם מעידים על עובדת התחושה של להיות מחוץ לשפה, הם כבר לא יודעים מה פשר הדיבור. אלה 

שחוו טראומות גדולות, כשהעידו, על טראומות קיצוניות, כולל תאונות ומחלות: הם מצויים מחוץ לעולם 

ר את כניסתם לעולם חר, והשפה כבר לא נושאת אותם, הם מרגישים מנודים. הם צריכים לשחזאשל ה

  השפה, שלעיתים קרובות נעשה בקושי רב. 

אתם רואים כיצד אנו כאן: אני מדבר אליכם, לכם יש את האדיבות להיראות כמי שמקשיבים לי, אולי 

אתם אפילו מבינים את מה שאני מנסה למסור, אך כל זה הינו סוג של פיקציה, אחיזת עיניים שתופסת אך 

ם בבת אחת נמצא עצמנו בעוני, בגלות, באסון טבע, בשפה אחרת, בארץ אחרת, יכולה גם שלא לתפוס. א

ציוני דרך אחרים, עם סימנים אחרים, כי אז כל מה שהחשבנו יציב, אפילו כבד ומכריע יכול להתרסק. זה 

חר, א, שאינה מיידית בעולם של הséparé[14נוגע לעובדה שההוויה האנושית היא מלכתחילה מופרדת [

עגן עצמה שם, למצוא את מקומה בעולם שהוא כבר שם, עולם של שפה שכבר קודמת לו, שהוא ושעליה ל

  חר.אראשית כל, העולם של ה

מחובתנו אם כך, לחשוב החל מתפיסה מוכללת של ההפרדה והגלות. תמיד מדובר על הפרדה וגלות. מה 

ים, פעם יוהגלות הזאת, פעם חיובגם שהסדרים סובייקטיביים רבים הינם אפשריים בהקשר להפרדה הזאת 

                                                           
חר, מופרד מההיסטוריה, מופרד מהשפה: ראה בהקשר זה את מאמרו המצוין של ג׳יורג׳יו אגמבן: אמופרד מה 14

  .2000אגמבן, ג׳., ילדות והיסטוריה. פריס, פאיו וריבאג׳, 
 Séparé de l’Autre, séparé de l’histoire, séparé du langage ; voir à ce propos l’excellent essai de Giorgio 

Agamben : Agamben G., Enfance et histoire, Paris, Payot & Rivages, 2000.  
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כשהסובייקט נתון  ,ם. אלה בדיוק ההסדרים הסובייקטיבים האלה שהם בסכנת פיצוץ, ריסוק, פרימהישלילי

מובן של גלות ראשונית הנמצאת -במצב של גלות. הסיכון של ההפרדה והגלות הוא הסיכון של שיבה לחוץ

   קיום. תמיד שם, בסיסית לכול

ם זה על ידי הגלות, אצוא עצמו נוכח המציאות של המצב האנושי, של היותו לבד. בין הסובייקט יכול למ

דרמות שלא יכול היה לדמיין, הוא מוצא עצמו נוכח בדידות שאינה ניתנת לצמצום  או באמצעותמחלה, 

]irréductible solitude לכן בחרתי בעבור ההודעה על כנס זה תמונה מהסרט, בו רואים אסטרונאוט .[

מקום. -עוזב לשום מישהו שוחרר בחלל, במעמקי הריק והאינסוף, כבר לא מחובר לכלום: זה מרשים לדמייןמ

יש משהו בסיסי בתמונה זאת, שחווים נוכח המוות, כשמישהו שם וכבר לא שם, כאשר נמצאים לצדו, כאשר 

  רואים אותו עוזב...יש את התמונה הזאת של עזיבה.

של המוצא. אבל יש גם את הבלתי ניתן לייצוג של המוות, של סוף  הדגשתי את הבלתי ניתן לייצוג

החיים. מהי הגלות הזאת של סוף החיים? וחוסר הישע, שמגיע מכך שכל אחד מוצא עצמו לבד נוכח מותו. 

כפי שכתב זאת לאקאן: ״חוסר הישע, היכן שהאדם ביחסו לעצמו שהינו מותו שלו, [...] אל לו לצפות לעזרה 

  ״.15מאיש

  

  ]malentenduדם נולד ״לא מובן״ [הא

בראשית ישנו הבלתי מוגמר, בראשית ישנו חוסר ישע, אולי בשל כך אחדים רצו לכנות זאת הטראומה 

של הלידה. טראומת לידה שמשוחזרת בכל קרע, בכל הגירה, בכל מצב קיצוני, בכל מצב טראומטי. למעשה 

. האדם נולד אי 16ניאנית של טראומת הלידהאאקהאדם נולד ״לא מובן״. אי ההבנה היא למעשה הגרסה הל

]. אי ההבנה/הלא מובן se faire entendreהבנה: כתוצאה מכך הקושי שלו לגרום לכך שיבינו/ישמעו אותו [

]malentenduעם הפרדוקס שמצב שמאפשר  זאת – מצא במרכז הפרובלמטיקה של הפליטי], זה מה ששוב י

], שעל malentenduווכח שאנו כולנו ביסודו של דבר בתוך אי הבנה [שישמעו  אותנו הוא זה שגורם לנו להי

  הבנה.-כולנו להסתדר עם האי

אבל לעיתים, סובייקט כבר אינו יכול לגרום לכך שהוא יהיה נשמע/מובן, דבר שהינו קשה במיוחד. המצב 

הזה שבו כבר לא יכולים להיות זה שנשמע/מובן הוא המצב של הפליטים, המהגרים, אלה שעזבו את עולמם, 

  אלה שעזבו את המנגנון שמטפל בחוסר הישע שלהם. 

, בו הוא מסביר שליוונים היו שתי תפיסות לגבי 17Homo Sacerי, הפילוסוף אגמבן כתב ספר בסיס

התפוסים בשפה, בעולם של האחרים, תפוסים בחברה. הפליט , החיים bios-ו, החיים העירומים zoéהחיים: 

] ובין nationישנה אפילו הקבלה בין  לאום [ –לאום שלו המוצא עצמו בחיים עירומים. הוא זה שעזב את 

] במישור אטימולוגי. הוא עזב את העולם של המוצא שלו, התרבות שלו, הקשרים שלו: naissanceלידה [

בכך הוא נהדף למעמד של החיים העירומים. זה גם אומר שהוא יצא מהעולם של החוק. הוא איבד כל מעמד. 

. כאילו החוקים הכי אלמנטריים כבר לא חלים עליו. כאילו זכויות האדם התפוגגו עם הגלות וההפרדה

במדינות המוצפות במהגרים האמידים, כבר לא יודעים מה לעשות, כבר לא יודעים מה לעשות איתם. ישנם 

בני אנוש שהם כל כך זרים, כל כך עקורים, כל כך גולים, עד שנראה שכבר אינם יכולים להיות כלולים בין 

                                                           
15, p. 351.op. cit.1960), -(1959L’éthique de la psychanalyse , livre VII, Le SéminaireLacan J.,    
16Tous autant que vous êtes,  « : , 22/23, 1981, p 12? Ornicar1980), » ( Le malentendu Lacan, J., «Cf.  

qu'êtes-vous d'autre que des malentendus ? Le nommé Otto Rank en a approché en parlant du 
traumatisme de la naissance. De traumatisme, il n'y en a pas d'autre : l'homme naît malentendu. »  ״כל

מובנים. זה המכונה אוטו ראנק התייחס לכך בדברו על הטראומה של הלידה. טראומה -עוד הנכם, מה אתם כי אם, לא
  מובן״-שאין אחרת מלבדה: האדם נולד לא

17, t. I, Paris, Seuil, 1997.Le pouvoir souverain et la vie nue. Homo SacerCf. Agamben G.,    
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שייתן להם מקום. הם  biosו , מבלי שכלל לא יהיו תפוסים באיזשהzoéבני אנוש. הם כבר לא יותר מחיים, 

  .18מסתכנים בלהיות זה המוקרב, בלהפוך לאלה שניתן להקריבם. ואגמבן נותן בצדק את הדוגמא של הפליט

  

  לא ניתן לייצוג המוצא

כל זאת נשען על שאלה אחת: שאלת המוצא. כבר איננו יודעים נוכח מצבים של מהגרים ופליטים, מהו 

המוצא שלנו, אנו, אלה שמקבלים אותם. האם אנו יודעים מה המוצא שלנו? מבינים מוצא. ליתר דיוק, מהו 

את השבירות של דבר זה. הילד המגיע לעולם מוביל לממשי במובן של לאקאן, כלומר אל משהו בלתי נתפס, 

  .19יותר מאשר אל המוצא

מובילנו למסתורין , אך למעשה הוא הראשיתיש לנו תמיד הנטייה לחשוב שהילד מוביל אל משהו שהוא 

של המוצא, וכפי שאמרנו לעיל, הקונטינגנטיות של הגעתו לעולם בזמן ובמרחב. למקום נתון ולזמן נתון. 

הוא  אֹוְדָרֶדק. אֹוְדָרֶדק, בו עולה סוגיית 20נפלא של קפקא, ״דאגתו של אבי המשפחה״וישנו טקסט קטן 

. סליל שטוח מטריד, בצורת כוכב, שעליו אובייקט מוזר שמאז ומתמיד מתגורר בביתו של אבי המשפחה

רץ בבית,  אֹוְדָרֶדקכרוכים קרעי חוטים ישנים מדובללים, עומד כמו על שתי רגליים, תמיד במצב הכן להגיח. 

ולו בהשפעת מידותיו  –כולו תנועה ולא ניתן לתפסו. ״אינך שואל אותו שאלות קשות, כמובן, אלא נוהג בו 

,״ הוא אומר. ״ואיפה אתה גר?״ ״אין כתובת אֹוְדָרֶדק״ אתה שואל אותו. ״כבילד. ״מה שמך? –הזעירות 

״. האב שואל את עצמו מה יהיה בסופו של אודראדק. האם בכלל יכול הוא  21קבועה,״ הוא אומר וצוחק

. אֹוְדָרֶדקתה לו לפני כן סוג של מטרה, איזו פעילות והיא ששחקה אותו: לא כך ילמות? כל מה שמת הי

אפוא שעוד עתיד הוא עוד להתגלגל במורד המדרגות, לפני רגלי ילדי ונכדי, גורר אחריו את בדל  ״הייתכן

אין  אֹוְדָרֶדקזה מה ששואל את עצמו אבי המשפחה. שאלה זאת מעסיקה אותו יותר ויותר: ״  ״.22החוט שלו?

.״ הסיפור של 23בה ליספק שאינו מזיק לאיש, אבל ובכל זאת, המחשבה שאולי יאריך ימים אחרי, כמעט מכאי

, הינו נצח מחוץ להיסטוריה, ששם לאל כל פרספקטיבה של אנמנזה. הכול אֹוְדָרֶדקהוא בלתי נתפס.  אֹוְדָרֶדק

מתמקד באובייקט אחד, שארית לא מתאימה, אניגמטיות מגוחכת, סימן נקודתי ובלתי ניתן לצמצום של 

יקט זה האם מוצאו בעבר? האם הוא נוכח? או נוכחותו של עבר אך יותר מכך של משהו מעבר לכך. אובי

שמא מגיע מהעתיד? תוצר של זמן מחוץ לזמן, שארית מוחלטת, סליל זה במסלולו החוצה את הבית, מתעתע 

הוא מה ששורד בכל אחד, אפילו במצבים הגרועים ביותר. זה מה שמסמן את מה שהוא  אֹוְדָרֶדקבזיכרון. 

  גם במצבים של הגירה, פרידה, גלות כמו אלה שחווים הפליטים.מעבר לכל הפרוטגוניסטים, מדוע לא 

פוגשים אותם כיום, בכל מצבי הגבול, בכל המובנים של המונח. אך האם אירוע נוכח, האם באמת הינו 

יכול להגיח בגבול. כפי שהוא יכול להגיח בכל רגע, ברגע הלידה או  אֹוְדָרֶדקתמיד נוכח? באופן לא  צפוי, 

הוא מראה את התעתוע של החיים. קולן [דיאפסון, מכוון צליל במוזיקה],  מעבר למוות. כמו אפקט של

נגזרת למעשה לוגיקת זמן ייחודית  אֹוְדָרֶדקהתעתוע של כל ההשתלשלות של הזמן. מעבר למצב הנוכחי, מ

ל תחילה להיות עתיד, בטרם היותו הווה, ולהפוך מיד לעבר. הוא מפעיל את הדאגה של כל בה אירוע יכו

  אחד, את האחריות שלו, כמו הדאגה של אבי המשפחה עליו מצביע קפקא.

, שארית בלתי נטמעת, לחלוטין נוכחת, קודמת ללידה ושורדת את המוות, מסיימת על ידי הגחה אֹוְדָרֶדק

] של כל היסטוריה, כלומר גם עיקוף של כל הגירה. היא מציינת עבור כל détourבלתי נמנעת תוך עיקוף [

                                                           
],  nation-, אומה naissance -״בחשיפה לאור יום של החתך בין הלידה לבין האומה [משחק מילים: לידה 142שם, עמ׳  18

  הפליט גורם להופעתם, להרף עין בסצנה הפוליטית, של החיים העירומים, שהינם לכאורה סוד״. 
Ibid., p.142 : "En exposant en pleine lumière l’écart entre la naissance et la nation, le réfugié fait 

apparaître un court instant, sur la scène politique, cette vie nue qui en constitue le présupposé secret."   
19, éd. revue et augmentée, Nantes, Cécile Defaut Nouvelles Clinique de l'origineCf. Ansermet F.,  

Eds, 2012.  
 238-237, 2000 עם עובד, תל אביב: ,רופא כפרי בתוך:, דאגתו של אבי המשפחה, .קפקא פ 20
  238שם, עמ'  21
  .שם 22
  .שם 23
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של  ]effetsאחד את אותו חלק ממנו אליו לעולם לא תהיה לו גישה. גם אם יחווה כל הזמן את האפקטים [

 , חושפים ממשי זה, לאאֹוְדָרֶדקהבלתי נגיש הזה, הוא לא ידע זאת. מאידך מצבים קיצוניים חושפים את 

נגיש, לא ניתן לסימבוליזציה, שיכול לחזור יחד עם הפליט, תוך זרות מטרידה שנחשפת גם כהיכרות 

]familiaritéיחד עם הזר. ה] מטרידה המגיח  

זה כול המסתורין של החיים. החיים הנמשכים. אין אנו אלא מסתדרים איתם. אנו מופיעים, אנו נעלמים, 

ובן זה חומק מאתנו, המובן הזה הוא שביר. המוצא שלנו נותר אנו מנסים לתת מובן לחיים אך למעשה מ

  נותרים זרים לעצמנו.אנו  עבורנו בלתי ניתן לייצוג. 

דפני בצורה נוראית, והמסר שברצוני למסור הוא שהגלות מממשת את הממשי הזה של המוצא, שהופך לר

ר וייתכן שגם אצל זה הפוגש עמיד, וגורמת לו לתפוס את כל המקום. הוא מונע את הפיקציות אצל המהג

  אותו. כלומר, שהוא לוכד כל סובייקט בתוך הבלתי ניתן לייצוג. 

  

  מלכודת הזהות

] של non-sensמובן [-החל מהרגע בו סובייקט איבד את מעמדו, כך שהוא נשלח לגלות, להפרדה, לאי

], כמו זה prêt-à-porter[ להתפתות לסתום את חוסר הישע על ידי פתרון זמין אחדים הגעתו לעולם, יכולים

שמציעה הזהות. הם מטפלים בחידת המוצא, בחוסר הישע בתוך המוצא, על ידי הזהות. הם שמים את הזהות 

  במקום של המוצא.

, 191524 מ]. בטקסט exceptionsהם יכולים להתפתח לכך שמחשיבים עצמם כמה שפרויד כינה ״חריגים״ [

מפני שלמעשה, היא הופכת לזהות שמחליפה  ;לחריגות היא מלכודת פרויד מדבר על חריגים אלה. תביעה זאת

, [ובכך] 25הופכת לתחליף לסינגולריות שלו, שהינה ייחודית, שונה ובלתי ניתנת להחלפהואשר את הסובייקט, 

בכדי להפכו לקרבן כמו האחרים, פליט כמו האחרים, מהגר כמו זאת הופכת את מעמדו כקרבן, לזהות שלו. 

האחרים, בעיה חברתית או פסיכיאטרית כמו האחרים. המלכודת של החריגות זה לקחת את הסובייקט ככללי 

]universel] בעוד שזה להיפך, הסובייקט הינו חריג ביחס לכללי .[universel] ההכללה .[universalisation [

שעלול כבר לא לראותו אלא  של החריג עלולה להפוך למבוי הסתום של הגולה, וגם זה של מי שמקבל אותו,

  רק דרך הזהות שלו כגולה.

הסכנה היא שתהליך שהיינו רוצים שיחולל סובייקטיביזציה, ילך לעבר התייחסות לגולה אך ורק על פי 

מעמדו כגולה ובכך יהפוך מעמדו זה כגולה לזהות מצמצמת שלו. הכבוד למהגר כקרבן, זה שאיבד את זהותו 

פרדוקסלי להיות מצומצם לזהות של גולה, גולה בין גולים. זוהי המלכודת של הזהות: השטן הינו יכול באופן 

  בזהות.

סובייקט יכול בפתאומיות להתפוגג לחלוטין במשהו שאין לו כל מובן ואחד האופנים לצאת מכך הוא 

ולה להגיע עד ליצור לעצמו זהות. הזהות היא תגובה להעדר מובן. אבל זאת תגובה שהיא מלכודת. שיכ

קונפליקטים של זהויות, להתנגשות של זהויות. הזהות בסופו של דבר אינה אלא מבנה דמיוני וסמלי בכדי 

  לטפל בנקודת גלות, נקודת הפרדה. 

כיום הציביליזציה שקועה בפרובלמטיקה הזאת של הזהות. בין אם מדובר בזהויות דתיות, זהויות 

] וזהויות גזעניות. ישנן xénophobesזרים [-ם זהויות המעוגנות בפחדטרוריסטיות, זהויות פנאטיות, אבל ג

  ].rejetantes] או זהויות דוחות [constituantesלמעשה זהויות מכוננות [

מגיח עימות של זהויות. זהויות המגיעות לכדי התנגדות זו לזו והתכנסות למאבק. עבור היוונים זה 

], כלומר אי Eris] לבין אריס [dissemblableמה שאינו דומה [ ], כלומר איחוד שלErosהמאבק בין ארוס [

                                                           
 כתבי זיגמונד פרויד כרך שני מסות נבחרות) טיפוסי אופי אחדים מן המחקר הפסיכואנליטי, בתוך: 1915פרויד, ז., (  24

  183-187(תרגום: אריה בר), תל אביב: הוצאת דביר. תשכ"ט, עמ' 
  שם. 25
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].ככל שאנו דומים יותר, כך אנו מסתכנים בהרס עצמנו. שם semblableהתאמה בתוך מה שהינו דומה [

  שוכנת הבעיה המורכבת של בניית הזהות.

נו דומים זה אם אנו מטפלים בגלות ובהפרדה באמצעות הזהות, אנו מטפלים בכך על ידי עובדת היות

נשטיין, ״מלחמה למה?״, האדם מציל את עצמו תוך הרס הדומה ילאי 1932-וכפי שאמר פרויד במכתבו מ לזה

. וכאשר נוצר המפגש עם זה שהינו בתוך גלות, יש סכנה של יחס של הרס. שם מצויה הנקודה האפלה 26לו

  של המפגש.

ר דיוק ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך הדת מציעה מוצא מכך באמצעות האהבה, האהבה לרעך, או לית

: זה דבר הלכה המדבר על אהבה, אך לרוע המזל יכול 27כמוך, זה הדבר בו דן לאקאן בסמינר שלו האתיקה

לזמן את השנאה. מפני שהאהבה הולכת עם השנאה. הרך הנולד מכונן את עצמו ביחס לאחר, בדרמה של 

. הילד מקנא באחיו 28רת הילד מסטאטוס התמימות שלוקנאה. זה מה שאוגוסטינוס הקדוש כבר תפס, בעקי

], הצמוד לשד או למינקת: שם ישנם מקורות של שנאה, של L’enfant envie son frère de laitלחלב [

  אלימות המוכלת בלב הזהות.

  

  ]une issue[ 29הגלות הפנימית: מוצא/פתרון

ההפרדה, של הגלות? כיצד ללכת לקראת כיצד ללכת לקראת מוצא/פתרון? כיצד לצאת מחוסר הישע של 

האחר שמקבל? יש סכנה עבור המהגר שהוא יחוש עצמו רדוף על ידי זה שיוכל להצילו. אם גורלו מופקד 

  בידי האחר, האחר יכול להפוך למאיים ואז כיצד לצאת מכך?

ם להיפגש ], כיצד להתייצב מול הגולה? מהם התנאיl’intervenant[ מתערבבאותו אופן לגבי המטפל/ה

  עמו, מעבר לבעייתיות של הזהות, מעבר להלם של העימות של זהויות שונות?

חר, אלא הפרדה מעצמך. כלומר, אבאופן פרדוקסלי, הפתרון הוא זה של הפרדה. ההפרדה לא רק מה

אני עצמי הזה, שאתה חושב שהינו עצמך: בין אם זה -להפוך לגולה ממך עצמך, כבר לא להאמין יותר מדי ב

] למהגר, בין אם זה הלז שחווה טראומה ופונה לקבלת l’intervenant] שמגיש סיוע [bien-pensantקן [הצד

עזרה. כל סובייקט חייב להיות מסוגל למצוא את הפרט השולי, נקודת ההפתעה, נקודת התימהון, נקודת 

  נים.  ם ולשויהסיפור, נקודת החידה ההופכת כל אחד למה שהינו, שהופכת את כולנו לייחודי

מדובר עם כך להפעיל בתוך עצמך את הגלות וההפרדה. גלות והפרדה סובייקטיביים, מעבר לגלות 

האובייקטיבית. הפעלת אותו חלק מעצמנו שחומק מאתנו. אצל הגולה ואצל זה שמגיש סיוע. זה מה שלדעתי, 

. אך אומר שהאתיקה מציעה הפסיכואנליזה. איני אומר שנערוך אנליזה לכל המהגרים ולכל מגישי הסיוע

הפסיכואנליטית כוללת הפעלה של הפרדה זו ממך עצמך, גלות בתוכך שפועלת בהפרדה ובגלות. ללא הכרה 

בגלות הזאת שניתן לומר שהיא מבנית, נמצאים תמיד בסכנת הידרדרות להתגבשות של זהויות, זהויות 

]identitaires] זמינות [prêt-à-porter.[  

רון מגיע באופן פרדוקסלי מגלות פנימית. לממש עצמך כמי שגולה מעצמו. לכן, לנוכח הגלות, הפת

כלומר, להיווכח שישנה גם חיצוניות אינטימית מעצמך, חלק מעצמך שחומק לנו. זה מה שלאקאן כינה 

                                                           
הוצאת דביר,  אריה בר), תל אביב: ), מלחמה למה?, בתוך: תרבות בלא נחת ומסות אחרות (תרגום:1933פרויד, ז., ( 26

  : "היצור החי את חיי עצמו קיים בכוח היותו הורס חיים זרים."14. עמ' 1988
27223.-, p. 211op. cit., psychanalyseL’éthique de la , Livre VII, Le SéminaireLacan J., Cf.    
28J’ai vu de mes yeux et bien observé un tout petit en proie à la  « : ,ConfessionsCf. Saint Augustin,  

jalousie : il ne parlait pas encore et il ne pouvait sans pâlir arrêter son regard au spectacle amer de son 
frère de lait.   

 ,מבלי להחוויר ,ראיתי במו עיני וצפיתי היטב קטנטן נתון לציפורני הקנאה: הוא לא דיבר עדיין ולא היה מסוגל"
  ."להניח את מבטו על החיזיון המר של אחיו לחלב אם

 העברית, בחכמתה מסמיכה למילה "מוצא" שני מובנים שמקבלים, במאמר זה, ובדיונים עכשויים נוספים, סמיכות   29
מובן אחד הוא זה של "מקור", ומובן שני הוא זה של "פתרון". ניתן לראות כאן כיצד הם ארוגים זה  עוצרת נשימה:

  בזה באופן מאיר עיניים. 
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כשמנסים להבין מה קורה לנו,  30]: חלק לא מוכר מעצמך בלב של מה שהינו עצמך.extimité[ אקסטימיות

, תהום בגרעין של vacuole» 31»ישנה תמיד שארית, חלק שחומק, חלק בל יתואר. לאקאן מדבר גם על  

] למה d’être semblable] בעובדת היותך דומה [décompléterשלם [-], חור שיוצר את הלאl’êtreההוויה [

  מה לך.שאתה חושב שזה אתה, בה במידה לגבי ההנחה שהאחר דו

הפתרון מגיע באופן פרדוקסלי מההפרדה. יש לחצות את ההפרדה הזאת מעם עצמך בכדי להיות מסוגל 

חר יהיה הכרחי גם עבורנו....זו ההפרדה שמאפשרת את הקשר, שהוא אחר, כלומר בכדי שהאלהיפגש עם ה

גשים ולא על שתי ] שנפmanquesגם הפרדה מעצמך, שגורמת לכך שמדובר ביסודו של דבר על שני חסרים [

זהויות שנקשרות. אולי זה כך באהבה, שנותנים את מה שאין לנו. בהמשך לכך איני יודע כיצד פועל מרשם 

]. intimes] ולא את האינטימיים [extimesהאוכלוסין כאשר נוכחים לדעת שמחתנים את האקסטימיים [

  ! (צחוק בקהל) וכאשר נפרדים, זה מפני שהאקסטימיות שלנו כבר לא ביחס זו עם זו

בקיצור, צריך לדעת להשתמש בהפרדה, בגלות ,שבאופן פרדוקסאלי הם האמצעי היחיד בכדי להצליח 

במפגש נתון. כלומר, להישען על הריק יותר מאשר למלאו. אפילו אומר שבכל קליניקה מדובר ראשית בלפגוש 

אומר לעצמך: ״יש לי את מה שחסר חר כאילו הינו שונה לחלוטין מעצמך. והיפוכו של דבר, אם אתה אאת ה

חר, נוחתים למבוי אלאחר״ או אפילו יותר גרוע ״אני זה שחסר לאחר״ וכשמנסים למלא את הריק של ה

  .32נחת-סתום, מועדים לאי

מדובר אם כך בלהישען על הריק, להישען על ההפרדה, להישען על הגלות מעצמך בכדי לאפשר מפגש 

], זה מה שמאפשר לכל bricolerטלאים [-פשר להמציא פתרונות, מעשיבמצבי הקצה של הגלות. זה מה שמא

אחד להיות, על פי דרכו. באופן פרדוקסלי, האפשרי נולד מהחוסר אפשרי. אבל לא להיפך. זוהי האתיקה של 

המפגש, האתיקה של הקליניקה, הפרדוקס שמאפשר את העבודה עם ההפרדה ועם הגלות. (מחיאות כפיים 

  של הקהל)

  

  : אילנה רביןתרגום

  עריכה: עומרי ביכובסקי, רות בנג׳ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
30, p.167. Voir aussi Lacan op. cit.L'éthique de la psychanalyse,  ,Livre VIILe Séminaire, Cf. Lacan J.,  

J., Écrits, Paris, Seuil, 1966, p.524 : « Quel est donc cet autre auquel je suis plus attaché qu’à moi 
puisqu’au sein le plus assenti de mon identité à moi-même, c’est lui qui m’agite ? » 

עדר בזהות שלי לעצמי, זה ״מי הוא אם כך אותו אחר אליו אני יותר קשור מאשר לעצמי מפני שבחיק מה שהינו הכי נ
  הדבר שנוגע לי״

31, p. 179.op. cit., L'éthique de la psychanalyse, livre VII, Le SéminaireLacan J.,    
32éd.,  ème,  3Malaise dans l’institution. Le soignant et son désirCf. Ansermet F., Sorrentino M.G.,  

Paris, Economica/Anthropos, 2013. 
  


