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 "להיות עקור עפעפיים": 
אדיפליות ומלנכוליה בסיפור "רץ" לדויד גרוסמן

מיכאל גלוזמן

התבאננאת  בויצעאת  דאמד  ראסימ  של  במצמרתא  התשאקה  חאק  ות  לתור  יבקש  כה  יויר 
המהג "רץ"ג שיא.1ג ותג לקאבץג הענמקג אוףג רץ,ג שלא,ג הבמזארמם  ספר  בפתח  שהאצב  בסמפאר 
הסמפארגהשלמשמגשזתבג ראסימגהצעמרגוךגהאוגיאקםגבקאבץגזסמפארגהפאתח,גזטקסטגיזאנמג
היתעדגותגהתחלתגהזתמבהגאותגיקארה.גכהאגסמפארגעלגישברגנפשמגקשהגאעלגההמחלצאתג
האוג לטעאמ,ג ונמגיבקשג "רץ",ג קמיאםגהתשאקה.ג אעלג עלגשרטאמג עלגתשאקהגשעלתהג יינא,ג
באארמוצמאתג עשארמםג זשלאשהג לוארךג מסאפרג אהאוג מצמרתג ראסימ,ג שלג התשתמתמג הסמפארג
שאנאת:גסמפארגעלגישאלשגוראטמ,געלג"תשאקהגישאלשת".2ג"רץ"גהאוג םגהסמפארגהרושאמג

דאמדג ראסימ,ג"רץ",גרץ,גהקמבאץגהיואחד,גתל־ובמבג1983,געי'ג7–47.גיספרמגעיאדמםגבסא רממםג 1.ג
ללוגצמאמגשםגהיקארגיפנמםגליהדארהגכא.

הישאלשתג התשאקהג עלג בספראג בממגהשור,ג שנאסחה,ג כ'מרורג רנהג לתפמסתאגשלג ראיכג ונמג זומג 2.ג
 René Girard, Deceit, Desire, and the Novel: Self and Other in ארואג הומראפמ,ג בראימג

 Literary Structure, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1961

שלוש קריאות ביצירת דויד גרוסמן



176   "להמאתגעקארגעפעפממם":גודמפלמאתגאילנזאלמהגבסמפארג"רץ"גלדאמדג ראסימג

העמקרמת.ג ההתרחשאתג זכמרתג הודמפלמ,ג הפנמימ,ג הנפשמג הירחבג ותג יעימדג ראסימג שבאג
בשאנהגישנמגהסמפארמםגהיאקדימםגמאתר,גשנזללאגוףגהםגבקאבץגהבמזארמם,ג"חיארמם"גא"מונמג
עלגההר",גשבהםגהישברגשלגה מבארמםגנאתרגבלתמגיפארש,גב"רץ"גפאתחג ראסימגותגהיהלךג
שהאוגעתמדגלשאבגולמאגפעימםגרבאתגבספרמאגהבומם:גפרמׂשתגהעבר,גהמלדאתגאהימנמאתגהמלדמתג
לדאבבג עתמדג ראסימג אומלךג כהג יסמפארג דיאמאתמא.ג להבנתג עמקרמג אוטמאלא מג פרשנמג זיפתחג
במצמרתאגותגהיבנהגהודמפלמגאותגישיעאמאתמאגהימנמאת,גהישפחתמאת,גהחברתמאתגאהותמאת.ג
תנאעה,ג שלג ביאנחמםג ואתהג לתורג נאטמםג התשאקהג שלג התמוארטממםג היאדלמםג וםג
הטקסטמםגשלג ראסימגיתורמםגפעימםגרבאתגיעממגתקלהגואגיעצארגבינ נאמגתנאעהגכה.גהתשאקהג
 אוהגוךגישהאגבינ נאמגישתבש;גהמוגעאלהגעלגשרטאמגאיאבמלהגלסטכמסגבעאליאגהנפשמגשלג
הסאבממקט,גסטכמסגהיתאורגזקמפואמגטרואיטמ.גוהראמ,ג מבארגספר הדקדוק הפנימי,גאוברם,ג
שינ נאמג ל מבארמםג היאבהקאתג הדא יואתג ואלמג הםג מבשורה,ג בורחת  אשה  י מבארמג וחדג
התשאקהגשלהםגנחבלגאנעצר.גוצלגהרושאמ,גהעצמרהגיתרחשתגביעברגימלדאתגלב ראת,גערבג
מאתר,גבעקבאתגטרואיתגהנפמלהגבשבמג נאצרגיואחרג טקסגברגהיצאאה;גוצלגהשנמ,גהיעצארג
לזאדג לכימ,ג יחאץג ולג נאפלג ה ראסינמג הסאבממקטג היקרמם,ג בשנמג בזלו.ג אהעמנאממםג היצרמג

בקמפואנאגאבקמבעאנאגאיחפשגיכארגליצבאגבלשאמ,גבסמפאר,גבטקסט.3 
"רץ"גהאוגהטקסטגהרושאמגבמצמרתג ראסימגהייחמכגהמגותגהקמפואמגהטרואיטמ,גשהאוג
כאגתופשרגל מבאר־ אהמגותגההמחלצאתגיינא.גהמחלצאתג תאלדהגשלגהתנסאתגימנמתגזאשלת,ג
היספרגלוגרקגליישגותגעציאגימנמתגאלהת ברגעלגחרדתגהסמראסגולוגוףגלהמזנסגולגירחבג
הפרשנאתגאהמצמרה.גוממגכהגיקרהגשהסמפארגיסאפרגימד לוחרגשהיספרגיאצוגיכארגלטרואיהג
הימנמת.גביהלךגהסמפארגה מבארגיתורגותגעציאג—גבהתבאננאתגלוחארג—גזימגשקפוגעלגסףג
ַהסדרגהסמיבאלמ,גזימגשהתענהגבעצבאב־המתרגהשיארגלימגשהאדרגייע למגהתשאקהגאהדמבאר.ג
אלזמגהסמפארגיתעדג—גבשטףגנרטמבמגהיתקדםגבקצבגהרמצהג—גיעממגפרמצהגשלגסזרגשהאוג
ימנמגאימלאלמג םגמחד.גפרמצתגהסזרגהימנמ,גזלאירגופשראתגהימיאשגהוראטמ,גהמוגהיאבמלהג
 Ur-textולגהזתמבהגאולגהטקסטאולמאת.גינקאדתגהיבטגהיאצעתגזומ,ג"רץ"גית להגזיעממג
הנאשומםג ותג בחאבאג היזמלג יאקדםג זטקסטג בזללאתה,ג שלג ראסימג מצמרתאג נאבעתג שיינאג

ש ראסימגעתמדגלשאבגולמהםגפעםגוחרגפעםגבמצמראתמאגהבואת.
שלג במצמרתאג במאתרג הזואטמג הטקסטג ואלמג האוג "רץ"ג היסמרה,ג בדרךג הקשארג בזלג
 ראסימ.גסמפאראגשלגהנערגהרץג—גששיאגנאתרגעלאםג—גיסאפרגבאגב אףגשנמ,גבלשאמג"ותה",ג
ביעממג"כרםגתאדעה"גהנעגקדמיהגאוחארהגבכימגאעאקבגוחרגיחשבאתמאגאכמזראנאתמאגשלגהנערג
בעאדאגרץ.גהסמפארגייחמכגבדרךגזתמבתאגותגהרמתיאסגשלגהרמצה,גותגקצבגהנשמיהגה אעשת,ג

האוג איתענ ג פמאטמג אביהלךג ליצבאג יקבמלהג עציהג בלשאמג ליצאוג ינסהג והראמג לישל,ג זך,ג 3.ג
יממבוגלעברמתגותגצארתגההאאהגהיתישךג)present continuous(גהונ למת;גלזמגהאוג"חאלימנ ",ג
"חאשבמנ "גאופמלאג"והראנמנ "ג)דאמדג ראסימ,גספר הדקדוק הפנימי,גספרמגסמימגקרמוה,גהקמבאץג
היואחד,גתל־ובמבג1991,געי'ג70,ג95(.גוברם,גשעאברגעמנאממגתאפתגבשבמג—גיעקמרתגצמפארנממםג
אואנסגאעדגקבארהגבחממםג—גנוחכגבתסזמתגשזתב,גשזמ,ג"היחשבהגעלגהסמפארגשלאגזיעטגתימדג
הכרמיהגעאדגיעטגדםגלעארקמא"ג)דאמדג ראסימ,גאשה בורחת מבשורה,גספרמגסמימגקרמוה,גהקמבאץג
מחמדהג אהסמפארגנעשמםגלופשראתגהקמאםגהזיעטג 193(.גהלשאמג 2008,געי'ג היואחד,גתל־ובמבג

בתאךגהכימגהקפאוגשלגהטרואיה.
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נדמרמםגלידמג ב אףגשנמג סמפארמםג ותגרצףגהיחשבאתגהלו־סדמראתגהעאלאתגביהלךגהרמצה.ג
בסמפארת,גאלוגוחתגהםגיבקשמםגלהיחמכגומכאגכראתגעקראנמתגשלגה"ונמ"־היספרגזלפמגעציא.ג
דאיהגש םגב"רץ"גפאנהגהנער־היספרגולגעציאגבלשאמג"ותה"גבשלגקאשמגעקראנמגלאירג"ונמ".ג
ילשאמג להמינעאתג וךג נפשמ,ג תאצרגשלגישברג וינםג האוג עציאג לבממג ה"ונמ"ג שבממג הירחקג
"ונמ"גמש,גבנאסףגעלגהישיעאמאתגהפסמזאלא מאת,ג םגהשתיעאמאתגותמאת.גבמצמראתגיואחראתג
הנפשמגהעיאקג זהסאאוהגלישברג "ונמ",ג לאירג מסלדאג מבארמאגשלג ראסימגיהופשראתג מאתרג
שבאגהםגיצאממם;גהפנממהגלדמבארגב אףגרושאמגתמתפסגבהמגזב מדהגבעצימגאזזנמעהגליואאממאג
שלגעצימ־זאכב.גזך,גלישל,גבחיוך הגדיגואירגוארמגלעציא:ג"וממגוףגר עגשותהגמזאלגלקראוג
לעציךג—גונמ";4גבעיין ערך: אהבהגואירגשליהגנאמימגלעציא:ג"]...[גיר עגשלוגמזאלתמגלאירג
'ונמ'גיבלמגשממשיעגבילהגומכהגצלמלגפחמגשיהדהדג'ונחנא'";5גאבנופל מחוץ לזמן ואירתג
ושתאגשלגראשםגקאראתגהעמר:ג"אלוגמדעתמגשופשרג/גשוורמךגמימםג/גוחרמא,גשוהמהג/גָ לּאת,ג
כֹאגשבקלאת,ג/גבלמגנמד־עפעף,ג/גְיִעמכהגלאיר:ג/גונמ".6  קרנמתגשוהמהג—ג/גּזָ ודםג/גַוזכב.ג/גאׁשַ
עלגרקעגדא יואתגולהגמשגלהבממגותגלשאמג"ותה"גב"רץ"גזלשאמגיטמחהגאירחמקהגשמשגבהג

יידגשלגסלמדהגימגה"ונמ".
ממתזמגזמגהשמיאשגב אףגשנמ,גבלשאמגהניענּאתגהעצימת,גראיכגעלגהקאשמגשלגה מבארג
לרקאםגיערזאתגמחסמםגעםגהכאלת,גזלגכאלתגשהאו.גהס מראתגהיאחלטתגולגיאלגהכאלתג—גהוב,ג
הום,גהפסמזאלא גמאושג—גיאירתגבפנממהגשאצפתגשלגה"ונמ"גולגעציא.גבזךגהאפךגהיספרגותג
עציאגלניעמגשלגסמפאראגאראיכגעלגומ־הופשראתגשלאגלבחארגלעציאגואבממקט/ניעמגחמצאנמ.ג
יכמזראמגשלגהתנסאתג ה מבארג הסמפארגזויצעמגהברמחהגההר למגשלג הרמצהגית להגביהלךג
ימנמתגזאשלת,גאהמוגי לית,גליראתגהוקטמבמאתגשלה,גותגהכימגהקפאוגשלגהטרואיה,גותג
7(.גומ־הופשראתגשלגה מבארגלפתארג יהגשהיספרגיתורגז"תרדיתגהרמצהגהיאזרת"ג)עי'ג
ותגבעמאתמאגיאבמלהגלתנאעהגבירחב:גהרמצהגהמוגנמסמאמגלממצרגתנאעהג"בחאץ"גשתסממעגאתקלג
עלגההתובנאתג"בפנמם".גזךג םגבמצמראתמאגהיואחראתגשלג ראסימ:גההלמזהגשלגוארהגאוברםג
בשבמלגחאצהגמשרולגבאשה בורחת מבשורה המוגנמסמאמגלהת ברגעלגהחרדהגאעלגהקמפואמג
הנאצרגבעקבאתמהגבויצעאתגהלמזהגבירחב,גאהומשגההאלךגבנופל מחוץ לזמןגמאצוגליסעגשבאג

האוגיקמףגותגהעמרגבתקאאהגליצאוגיכארגלצעראגבעקבאתגיאתגבנא.
בפתמחתגהסמפארג"רץ"גיתבררגזמגפרקטמקתגהרמצהגנישזתגזברגליעלהגישלאשגשנמם,ג
וךגהסמפארגיסאפרג—גזךגיתבררגבדמעבדג—גרקגלוחרגשהטרואיהגהימנמתגי מעהגלפתראנהג
החלקמ,גבסאפמגשלגואתמגשנמם.געדגוכגיסתאבבגה מבאר־היספרג"זחמדהגירהגאיעמקה",גיסרבג
לדברגעלגיהגשעקרגואתאגיכהאתאגהקאדיתגזמלדג"היאזשרגזלגזך,גהשאבהגלבגיבא רמםגאמלדמםג
כהג 12(.ג )עי'ג תימהה"ג עדג היהמרהג בתפמסתאג ]...[ג שלאג ההאיארג בחאשג הימאחדת,ג בשנמנאתאג
עאלהג לב ראתג מלדאתג בממג ה באלג קאג מלד־נערגשחצממתג במצמרתג ראסימגשלג הרושאמג היאפעג
היאפעמםג הםג הפנימי  הדקדוק  בספר  אוהראמג אהבהג ערך:  בעיין  יאימקג נארו.ג בישברג לאג
הבומםגשלגואתהגתבנמת:גמלדמם־נערמםגשיסמבאתגשאנאתגחאאמםגישברגקמאימגטרואיטמגביהלךג

דאמדג ראסימ,גחיוך הגדי,גספרמגסמימגקרמוה,גהקמבאץגהיואחד,גתל־ובמבג1983,געי'ג124. 4.ג
דאמדג ראסימ,געיין ערך: אהבה,גספרמגסמימגקרמוה,גהקמבאץגהיואחד,גתל־ובמבג1986,געי'ג266. 5.ג

נופל מחוץ לזמן: סיפור בקולות,גספרמגסמימגקרמוה,גהקמבאץגהיואחד,גתל־ובמבג דאמדג ראסימ,ג 6.ג
2011,געי'ג61.
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שתמורג זפמג במאתר,ג הילוג לפמתאחאג כהג נרטמבג ה מעג הפנימיג הדקדוק  בספר  התב ראתם.ג
 ראסימגעציאגברומאמ:ג

כהגספרגעלגמלדגמראשלימ,גוהראמגשיא,גשנלאאהגואתאגבישךגשלאשגאחצמגשנמם,גי מלג
11גאחצמגעדג15.גמלדגוארגזכה,גהינהמ גותגזלגהמלדמם.גילוגדימאמגאמצמרתמאתגאתעאכהג
אספארטמבמ.גאפתואם,גבר עגשהחברמםגהטאבמםגשלאגיתחמלמםגלהתב רגימנמת,גהאוגנעצר.ג
]...[גיצדגוחדגהאוגיואדגראצהגלהתב ר,גלהמאתגזיאגזאלם,גנארילמ.גיצדגשנמג—גישהאג
בא,גבדקדאקגהפנמימגשלא,גיסרבגלהמאתגחלקגיהערמצאתגהכאגשנזפמתגעלגזאלםגעלגמדמג
הבלאטאת.גיההצטרפאתגהעדרמת,גלפמגהר שתאגהלוגברארה,גולגהתקנאמגשלגה שימאת,ג

שלגהבשרנאת.7 

שתהיי  בראימג הבואת.ג בשנמםג בזתמבתאג לפתחג מישמךג ראסימג ואר"ג "מלדג היטופארהג ותג
לי הסכין,גלישל,גיופמממגמומרגותגעציאגבמלדאתאגז"מלד־חאט־ַלַהט"גש"המהגופשרגלרואתג
ותגהוארגהודאםגשקאדחגיבעדגלעארגהשקאףגשלא".8גדמיאמגהוארגהית להגזבֵערהגפנמימתג
יאפמעגזברגבעיאדגהפאתחגשלג"רץ",גזושרגהיספרגהפאנה־לעציאגיתורגותג"צרמבתגה חלתג
במצמרתג ראסימ:ג הנערמג ה מבארג שלג הפנמםג זפלג נחשףג זךג 7(.ג )עי'ג שביעמך"ג הודידיהג
"מלדגואר"גנבאמגאחזםגוךג םג"מלדגנשרף",גבנמסאחהגהקאלעגשלגומרמסגימלנר.9גתנאעהגכאגבממג
שתמגהישיעאמאתגשלגהיטופארהג"מלדגואר"גהמוגצמרגהמלדאתגאההתב ראתגהחאכרגשאבגאשאבג

במצמרתאגשלג ראסימ.
יהמגהטרואיהגשבעקבאתמהגקאפוגהכימגבחממאגשלג מבארגהסמפארג"רץ"?גוטגוטגיתבררג
זמגכאהמגטרואיהגימנמת,גיפ שגלוגיאצלחגשלגנערגבמגחישגעשרהגעםגנערהגאשיהגראחיה,ג
בלתמ־ בעסקנאתג ש"יחצהג זימג ה מבאר־היספרג בפמג אהיתאורתג בשנתממםג יינאג היבא רתג
כהמרהגותגהומנטמימאתגשבמקשתגליצאוגבה,גבעאדגהמוגירטמטהגותג אפהגיעלהגיטה,גזינאעג
יתאום,גיתחתגל אפךגשהלךגאנכד  "ג)עי'ג17(.גהיספרגיתורגותגת אבתאגהטרואיטמת,גותג
תרדיתאגהידומ ה,גדיאמת־היאאת,גשבעקבאתמהגצרמךג"לטלטלגואתךגלחממם"ג)שם(.גבעקבאתג
"עלבאנהגה סגשלגהוהבה"ג)עי'ג19(גהאוגיאצוגותגעציאגפצאע,גיחאללגאקפאו.גבעאדגתשאקתהג
שלגראחיהג אעשתגאתנאעאתמהגביש לגיתאוראתגז"ינאעגיתאום",גהנער־היספרגית להגזימג
סאבממקטמבמאתג שלג עּאלהג תחתג יאזרעג האוג אומלךג כהג איר עג נפ םג שלאג התשאקהג שינ נאמג
ההמסטרמהג זמג טאעמג המסטרמת.10גלוקומג דמ,ג בלמג עדג חאקרתגותגעציהג עלג דאתמה,ג שעאלהג
קשארהגבעידתאגהימנמתגשלגהסאבממקטגאבשולהג"הוםגונמג ברגואגומשה?",גוא,גלמתרגדמאק,ג

ומלנהגצאקרימ,ג"'משגבמגהרבהגעאברמםגיתמם':גרומאמגעםגדאמדג ראסימ",גמעריב,ג31.5.1991,געי'ג 7.ג
.59-58

דאמדג ראסימ,גשתהיי לי הסכין,גספרמגסמימגקרמוה,גהקמבאץגהיואחד,גתל־ובמבג1998,געי'ג96.  8.ג
עלגדיאתאגשלגיאימקגזמלדגנשרףגרואגדמאנהגשלגומרמסגימלנרגבחאברתגכא,גלהלמגעי'ג210-191. 9.ג

בראימגשתהיי לי הסכיןגיאצ תגטרואיהגימנמתגבאטהגעאדגמאתרגיכאגהיתאורתגב"רץ",גזושרגמומרג 10.ג
במגהשלאשגעשרהגנונסגבמדמגנערהגיפ רתג" רימתגא ברמתגאנאקשה":ג"המוגהפמלהגואתמגאנשזבהג
עלמ,גאבלמגלבכבכגר עגהתחמלהגלחזךגותגה אףגשלהגבשלמגבזאחגומאםגאנארו,גזיאגשתמגובנמגצאר.ג
לוגמזאלתמגלכאכ,גזומלאגומבדתמגותגהזרתמ,גובלגרומתמגאשיעתמגהזל"ג) ראסימ,גשתהיי לי הסכין,ג

לעמלגהערהג8,געי'ג67(.
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"יהמגומשה?",גאזמגההמסטרמתגואגההמסטרמגומנםגמזאלמםגלחאאתגותגעציםגזיאשומגתשאקה.11 
שלג התשאקהג יאשוג המאתאג ותג לשותג מזאלג ומנאג לרואתגשהיספרג נמתמג כאג תפמסהג רקעג עלג
ראחיה,גאיואתאגר עגהאוגיתענהגבשולהג"הוםגונמג ברגואגומשה?".גשולהגכאגיענהגרבמםג
בראימג ברארה.ג לוג ואג נכמלהג הימנמאתג שבאג הנעארמם,ג בשלבג רקג אלוג שלג ראסימ,ג י מבארמאג
ותג היתורג ליחצהג יטארףג ערבמג כקמג חמלימ,ג עלג יסאפרג הגדי,  חיוך  שלג ראסימ,ג הרושאמג
עציאגזוםגמלדמא:ג"אהממתמגלאג]למכדמ[גזוםגדאו ת,גהרךגבויהאתגהממתמ,גאעלגזמגהמאגיזנמםגואתמג
בענדל:גוּאםגמכדמ".12גבראימגשתהיי לי הסכיןגחאשףגמומרגבפנמגירמם,גהניענתגשלגיזתבמא,גותג
יהאתאגהנשמת:ג"ונמגהַעִמר, ואגהפמרצהגב דרג]...[גונמגהחֹור,גזיהגלוג ברמ".13גופמלאגבנופל 
ּזּאל /גהאוגלעאלםג/גושה",גאבזךגהאוג מחוץ לזמןגואירגהובגהשזאל,גהומשגההאלך,גזמג"הַשׁ
יאבהקגשלג בהגירזמבג ראוהג כא,גשלוקומג ה ברמת.14געידהג כהאתאג המצמבאתגשלג חאתרגתחתג

ההמסטרמה,גיופממנתגרבמםגימגה מבארמםגה ברמםגשלג ראסימ.
ב"רץ"גונאגעדמםגופאוגליאפעגהרושאמגבמצמרתג ראסימגשלגהשולאתגהלוקונמונמאת:ג
"הוםגונמג ברגואגומשה?",גואג"יהמגומשה?".גוףגעלגפמגששולאתגולהגיענאתגותגהיספר,ג
האוגומנאגישתףגומשגביהגשומרעגלא,גחדלגלדברגדמבארגבעלגישיעאתגעםגסבמבתאגאיתזנסג
בתאךגעציא.גותגיפלטאגהאוגיאצוגברמצה,גהיאצ תגוףגהמוגזיעממגסמיפטאםג אפנמגיזונמ.ג
ביהלךגהרמצהגהאוגיאצףגברשימםגאבהתבאננאתגרפלקסמבמת,גוךגבחמנהגעצימתגיאעציתגכאג

זיאגינצמחהגותגיצבאגשלגהרץ,גיעצמיהגותגהזפממתמאתגשבפעאלאתמא.ג
עֹאדפּאתגהרוממהגאההתבאננאתגיפצמעהגלרושאנהגבעקבאתגהיפ שגהוראטמגהזאשלגעםג
המסטרמתג שהמוג —ג העאדפתג הסאבממקטמבמאתג שלג פרמצתהג עםג אומלך,ג כהג יר עג וךג ראחיה,ג
בהתבאננאתג אבעצםג זמלד,ג עבראג עלג בהאאהג פ מיאתאג בהשלזתג היספרג עסאקג —ג ביהאתהג
במלדאתגז"יקאר"גבעמאתמאגבהאאה.גהאוגיספרגותגסמפאראגבואפמגלוגסדמר,גנעגוחארהגבכימ,ג
יספרגותגסמפארגיּאָצפּאתֹא;גוםגהיאצפאתגהמוגהבמטאמגהימלאלמגלתאדעתאגההמסטרמת,גהרמצהג
סאבממקטג סאבממקטגשיתחיק,ג כ'וק־ולמגימלר,גהאוג המוגהסמיפטאםגשלה.גההמסטרמ,גיסבמרג
עשרג חימשהג —ג הרמצהג אוזמ,ג בירחב".15ג קבאעג ימקאםג לאג מהמהג לוג שלעאלםג "שיתויץג
מאםג—גהמוג מלאםגסמיפטאיטמגשלגהיויץגלהמינעגיימקאםגקבאע,גיויץג קמלאיטרמםגידמג

התחיקאתגבלתמגפאסק.
העברג עלג רבהג בעאציהג יאשלזתג הטרואיטמתג הימנמתג החאאמהג בעקבאתג היאצפאתג
שהיספרגדשגבאגבואבססמבמאת.גבתהלמךגההמכזראתגשלגהיספרגתאפסמםגמחסמאגעםגובמאגאויאג
יקאםגירזכמ.גהיספרגזיאגיחפשגותג"הסצנהגהרושאנמת"גשלגהישאלשגהודמפלמ,גהעשאמהג
בתהלמךג בעקבאתמא.ג שצפהג ההמסטרמתג העאדפאתג אותג הוראטמג זמשלאנאג ותג עבאראג לניקג

 Jacque Lacan, The Seminar, Book III: The Psychoses, 1955-1956, trans. Russell Grigg,  .11
 Routledge, London 1993, pp. 170-175

12.ג ראסימ,גחיוך הגדי,גלעמלגהערהג4,געי'ג135.
13.ג ראסימ,גשתהיי לי הסכין,גלעמלגהערהג8,געי'ג49;גההד שהגביקאר.

14.ג ראסימ,גנופל מחוץ לזמן,גלעמלגהערהג6,געי'ג99.
אבהישךגהאוגירחמבגאואיר:ג"וצלגההמסטרמת,גיהגשתמורתמגזברמחתגהואבממקטגיאתקגלסאבממקטג 15.ג
סאכמג הארוטיקה של הזמן,גתר אםג )כ'וק־ולמגימלר,ג ]...["ג עציא,גשהאפךגזךגלסאבממקטגיתחיקג

פמצ'אטקהגאורנסטאגפמצ'אטקה,גרסלמנ ,גתל־ובמבג2008,געי'ג18(.ג
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בימנמאתג הרףג ללוג העסאקג היספר,ג שלג הלו־פתארהג הודמפלמתג עידתאג נמזרתג כהג המכזראתג
החסרהגאהפ איהגשלגהארמא.גזמדאע,גאדיפוס המלךגשלגסאפאקלסגהאוגהיחכהגהרושאמגהמדאעג
לנאגשבאגיתקממםגיבנהגשלגחקמרהגהית להגבסמאיהגזחקמרהגעצימת:גבסמאםגהיחכהגיתבררג
לודמפאסגזמגהאוגעציאגהפאשע,גימגשהר גותגובמאגאשזבגעםגויא.16גואלמגעלגרקעגדיאתאגשלג
ודמפאסגזבלשגשחקמרתאגיאבמלהגולמא־עציאגירבמםג מבארמאגשלג ראסימגלתפאסגותגעציםג
זבלשמם.גהמגוהראמ,ג מבארגספר הדקדוק הפנימי,גאהמגנאנא,ג מבארגיש ילדים זיגזג,גידיממנמםג
ותגעציםגזבלשמםגאראתימםגותגזמשארמהםגהבלשממםגלחקמרהגומנטנסמבמתגשלגכהאתם.גה מבארג
שלג"רץ",גואלמגהרושאמגיבממג"ה מבארמם־הבלשמם"גשלג ראסימ,געאקבגוחרגסמינמגהימנמאתגשלג

הארמאגבתקאאהגלהבממגלוגרקגותגמחסמהם־שלהםגולוג םגותגשארשמגכהאתא־שלא.ג
הנמסמאמגלהבממגותגהעצימג—גאותגזשלגינ נאמגהתשאקהג—גיאבמלגולגהעבר,גולגהמלדאת,ג
אבעמקרגולגהישאלשגהודמפלמגהישאבשגאהישבש.גהטרואיהגבהאאהגהמוגחכרהגבאארמוצמהגעלג
חאאממתגמלדאתגהקשארה,גלדעתגהיספר,גבימנמאתגהחסרהגשלגהארמא.גזזלגשימנמאתגכאגנעדרתג
מאתר,גזזלגשסמינמהגנעלימםגיעמנמא,גזךג אלשגהיספרגולגהסאבממקטמבמאתגהיאצפתגהיופממנתג
מחדגעםג ותגההמסטרמ,גשבומשמאתא,געלגפמגפראמד,גזראזמםג"צארךגימנמגחכקגמתרגעלגהימדהג
דחממהגירחמקתגלזתגשלגהימנמאת".17גבויצאגותגתזאנאתגהארמאג—גויאגהמסטארמאנמתגאבמא רפמתג
אובמאגבלשג—גהאוגחאקרגותגהימנמאתגשלהם,גינסהגלדימממגותגהסצנהגהרושאנמתגאיתנפץג
לנאזחגיהגשנרוהגלאגזירחבגבמתמגנטאלגזלגימנמאת.גבתמוארגהחשמפהגלימנמאתםגשלגההארמםג
יהדהדגתמוארגהיקרהגשלגומשגהכובמם,גשבאגהצמעגפראמדגפמראשגספקאלטמבמגירתקגאיעאררג
יחלאקתגלחלאםגהכובמםגשחכרגאעמנהגותגיטאפלא.געלגפמגפמראשגכה,גהחלאם,גשבאגשמשהגואג
שבעהגכובמםגלבנמםגמאשבמםגעלגעץגאיתבאננמםגבחאלם,גהאוגהמפאךגשלגהתבאננאתאגשלגהיטאפל,ג
זמלדגבמגשנהגאחצמ,גביש לגשלגהארמא.גהסצנהגהרושאנמת,גהיש לגשלגההארמם,גחשפהגותג
המלד,גשעדמממגלוגהמהגיאזמגלזך,גלסאדאתגהיממגאהימנמאת,גאחשמפהגיאקדיתגכאגהמוגשהאבמלהג
לשללגהסמיפטאימםגהואבססמבממםגשיהםגסבלגזלגחממא.18גואלםגוםגביקרהגשלגהיטאפלגשלג
פראמדגהיש לגסאערגאילוגתנאעהגאהמלדגהצאפהגבאגנטאלגימלמם,גבטקסטגשלג ראסימגהסצנהג
הרושאנמתגנטאלתגיממגובלגהמלדגיאצףגבימלמם.גבנמ אדגלסצנהגהרושאנמתגהפראמדמונמת,גשהמוג
ימנמתגביפ מע,גהמלדגב"רץ"גנחשףגלסצנהגרושאנמתגהפאזה,גלקמאםגשנדיהגבעמנמאגזנטאלגיממג

אימנמאת:

ודמפאס.ג שלג בושיתאג היפקפקמםג היחקרמםג התרבאג העשרמםג היוהג שלג השיאנמםג שנאתג יוכג 16.ג
נמתאחאגהנרטאלא מגהירתקגשלג 'אנתמגקולר,גלישל,גירוהגזמגושיתאגשלגודמפאסגיעאלםגלוג
האזחהגאלוגנתיזהגבעדאמאתגאזמגודמפאסגימהרגידמגלקבלגעלמאגושםגשלוגמדאעגבאאדואתגשהאוג
 Jonathan Culler, The Pursuit of Signs, Cornell University Press, Ithaca,וחרומגלא,גארואג
 René Girard, Oedipus Unbound, Stanford University אזמ ,New York 1981, pp. 173-176
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תר אםגערמגראלנמק,גהספרממהגלפסמזאתרפמה,גספרמם,גצפתג1999. 
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למלהגלמלה,גבישךגשנמם,גהממתמגיתויץגלשיאעגואתם.גזברגהממתמגבא רגדמגלהבממגשהדברג
ומנאגופשרמ.גזיעטגאפקעתמגיעאצםגהקשב,גימגהנאזחאתגהסימזהגשלגהתופקאתם.גזלג
רחשגהמהגיעאררגואתמגלדרמזאתג]...[גבשנמםגיסאממיאתגזברגהפךגהדברגלטמראף.געמנאמ־
נמם־לו־נמם.גשיאנה־עשרהגשנה,גאדלתגחדרםגפתאחהגתימד.גוממגיהגלהסתמר.גזומגהזלג

יהא מ.גאחאץגיכהג—גמשגמלדגבבמת.גולוגשהמלדגהלךגאנשת ע.ג)עי'ג21(ג

וךגיהגשהנער־היספרגידימממגלעציאג—גבצדקגואגשלוגבצדקג—גזהמעדרגיאחלטגשלגחממגיממ,ג
 ארםגלאג רממת־מתר;גהאוג ראמגאי ארהגלנאזחגההמעדר.גהמעדרגכהגזהגיטרמדגאיהפנטגעדגשהאוג

האלךגידמגלמלה,גזביעממגטקס,גלהתבאנמגבהארמאגהמשנמם:

בחדרמגהממתמגיאנהגעלגפמגפעמיאתגהלבגזיהגכימגחאלףגיר עגשהםגואירמםגכהגלכהגלמלהג
טאב,גאעדגשעאלהגקאלגנחרתהגהקלה.גוכגהמהגובוגיזבהגותגהוארגאיתחמלגלהתהפךג
בימטה.גזיהגשעאתגלוחרגיזמ,גבדרזמגלהשתנהגהלמלמתגהקבאעה,גהממתמגיבמטגבהם.ג
שנמג ר רמגשעאעמתגילבמנמםגבקלמפתםגבשנמגצמדמגהימטה.גמזאלגהממתמגלהמזנסגאלמשאמג
במנמהםגאלוגהמאגחשמםגבמ.גונמגאמלדגנאסף.גובלגתימד,גבעידמגשםגישתוה,גהמתהגויוג
שלמגנאהיתגפתואםגבחשמזה,גיבלמגלפקאחגותגעמנמה,גשוחכארגיממדגלימטהגשלמ.גתימדג

רותהגואתמג]...[ג)עי'ג10(

לוגכאגבלבדגשההארמםגומנםגימנממם,גולוגשתמוארםגזכהמםג—גז"שנמג ר רמגשעאעמתגילבמנמםג
חאשפתג הרושאנמתג הסצנהג וםג הימנמם.ג בממג הונטאיממםג ההבדלמםג ותג יאחקג —ג בקלמפתם"ג
בפנמגהמלדגותגהִכזראתגשלגהובגאותגהסמראסגשלגהום,גזפמגשטעמגפראמד,גהסצנהגהַו־ימנמתג
היתאורתגזומ,גשבהגשנמגההארמםגכהמםגכהגלכה,גיסינתגותגומ־הופשראתגשלגהובגלהשלמטג
ותגחאקגהוב,גלהתערבגבמחסמםגשלגהוםגאהמלדגזדמגלהזנמסגבמנמהםגירחקגסילמגהזרחמ.גמאתרג
יזך,גהוםגהראוהגותגבנהגבשנתהגיסאינתגזימגשמשנהגאלבהגער,גוךגהלבגהערגהכהגיזאאמגולג
הבמ,גאלוגולגהוב.גהירוהגהנ להגלעמנמגהבמגייחמשגותגזמשלאנאגשלגהובגלה מגעלגהבמגיפנמג
יבטהגשלגהום:גבעאדגהובגמשמ,גהוםגית להגזראוה־זאל,גזימגשראוהג םגזשעמנמהגעצאיאת,ג

זבעלתגעפעפממםגשקאפמםגואגזנטאלתגעפעפממם.ג
בחכראגידמגלמלהגולגחדרםגשלגהארמאגיויץגהנערגותגתזאנאתמהםגהחקרנמאת.גבזךגהאוג
זיאגייחמשגותגחאסרגהמזאלתגלהמפרדגיהם,גלהתנתקגיהסצנהגהרושאנמת.גהימנמאתגהיאדחקתג
שלגההארמםג אריתגליספרגלדימממגותגעציאגזשהאוגנזנסגולגימטתגההארמםגאנדחקגבמנמהם.ג
לזוארהגיתאורגזומגימיאשגשלגהישולהגהודמפלמת,גוךגיבנהגהישאלשגהודמפלמגיאירגזומג
ליעשהגביבנהגוחר:גהעאבדהגשבממגההארמםגמשגיקאםגל"מלדגנאסף"גיסינתגלוגרקגותגהירחקג
הפמכמגה דאלגבממגההארמםגהמשנמםגולוג םגותגישולתאגשלגהיספרגשממאאלדגלהםגמלדגנאסף,ג
וחגשמ ולגואתאגיתפקמדאגבישאלשגהודמפלמ.גהזנסתגמלדגנאסףגתימרגותגהישאלשגביבנהג

יראבעגואגתופשרגמצמרתגישאלשגוחר.ג
בירחבגהבמתמ־ודמפלמגהחסרגאהישאבשגהכהגצאיחתגהעאדפאתגההמסטרמתגשלגהמלד.ג
ולגהירחבגהכהגיבמוגהיספרגותגראחיהגביטרהגלשזבגִותה,גוךגהבמת,גזותרגשלגַו־ימנמאת,ג
זיקאםגשהובגומנאגינחמלגבאגותגחאקגהובגאומנאגיוממםגבסמראס,גית להגזירחבגשהיספרג
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האוג זךג וחרג ביסמבה,ג לרושאנהג בראחיהג נתקלג ימנמאתא.גהיספרג ותג באג מזאלגליישג ומנאג
נפ שגִותהגפעםגנאספתגלוארגמאם,געלגספסלגב מגצמבארמ,גוךגשםגהמוגדארשתגשמבמוהגלבמתא.ג
זלגעאדגהיפ שגהוראטמגיתקממםגיחאץגלירחבגהבמתמ,גהנערגחֹאאהג וּאתגשלגתשאקה.גאוזמ,ג
עםגקמיתאגיהספסלגהאוגראזסגותג"יפתמגיזנס]מא[גה אומם"גאיבמוגותגראחיהגלבמתאגאלחדרא:ג
זושרג יממדג אהאזרעהג הכהמראתג ותג הזרמעהג אהתשאקהג לפנאת־ערב,ג חישג המתהג "אהשעהג
זתימד,ג אשלאג דיאםג שהמהג חממך,ג זלג ותג חממתג שבאג הבמתג תאךג ולג נערהג לרושאנהג הזנסתג
אוחרגזךג—גולגחדרגהמלדאתגשלך,גאהמוגהבמטהגבוקאארמאםגהיאור,גאבואנממתגהעץגש מלפתג
פעםג]...["ג)עי'ג32(.19גשם,גבירחבגהבמתמגאהמלדמ,גהאוגראוהגותגעמראיהגביאנחמםגודמפלממםג
ותג היתורג ידאכה",ג שלג "רושהג פראמדג שלג ייויראג הממשרג לזוארה,ג הלקאחמם,ג יאבהקמםג

ָעָתהגהיתעאררתגב ברגלנאזחגההמעדרגהנחשףגלעמנמאגב אפהגשלגהומשה:ג ַהּבְ

היסאנמגשחדרג אבוארג תחתאנמה,ג ותג א מל להג לרושה,ג יעלג ותגשילתהג ]המו[גישזהג
אזבדג ופלג שזדארג הר עג המהג אכהג השלםג הירוהג ותג לרושאנהג רומתג התרמסג יחרזמג
פתחג אהברארג החרמשמג אהקאלג בך,ג שנפעראג הומנסאפמאתג הבוראתג תאךג ולג לצנאחג החלג
אוירגבנחתג]...[גשהאוגמדע,גשזלגהכימגמדע,גאזומגרקגותהגעציךגעאידגיאלגהיעשה,ג
שמשגרקגדרךגוחתגלעשאתא,גהמוגהדרךגשואתהגעאשמםגהזל,גאכהגהדברגהיבעמתגיזלג

]...[ג)עי'ג32(ג

בעאדאגיתבאנמגבמבשתגהופלה,גב"ירוהגהשלם"גשלג"הֶחֶסרגהנשמ",גחאאהגהיספרגותגבעתתג
ותג אבממחאדג בך"(,ג שנפעראג הומנסאפמאתג )"הבוראתג שבאג הנשמתג ההמפעראתג אותג הסמראסג
תקנאמגהבשר,גהי לםגבמצמרתג ראסימגותגהצמאאמגלהטראסקסאולמאת.גוךגבר עגשהאוגראוהג
ותג"הירוהגהשלם"ג—גנמסאחגיענמממגזשידאברגב"ֶחֶסרגהנשמ",גזבמזאלג—גהאוגחדלגלחשאקג
ואבממקטג "זלג ימלר,ג שיסבמרג זפמג שבהמסטרמה,ג ישאםג ספקג הומיהג ב ללג ספקג בראחיה,ג

שישמ מםגומננאגואבממקטגהומאאמ".20 
יר עגכהגיתחמלאתגשלאשגשנמםגאחצמגשלגקמפואמ,גשלגיעברגלקמאםג"רדאם"גהי אלםג
נפשמת.ג נאקשאתג היבטומםג ברמטאולמםג אבממחאדג הפסמזאלא ,ג יאלג בלאיהג בשתמקהג ברמצה,ג
רמטאולמםגואבססמבממםגזולה,גה אלשמםגלעתמםגולגסףגהפסמזאכה,גמחכראגפעםגוחרגפעםגלוארךג
מצמרתג ראסימ.גזך,גלישל,גיאימקגבעיין ערך: אהבהגיפתחגסדרהגשלגסמיפטאימםגזפממתממםג
הי מעהגלשמוהגבזלמותגחמאתגבירתףגהבמתגזדמגלחשאףגותג"החמהגהנוצמת";גוהראמגבספר 
סמאיאג לקרותג ואתאג יאבמלמםג אולהג סבמבג אפא,ג זפממתממםג בטקסמםג שבאמג הפנימיג הדקדוק 
פמסתג אבעאדג הלו־ אפנמ,ג שלא,ג הפנמימג ה רעממג ולג נחמרמאג דרךג יזתבג לשלאחג הראימג שלג
הנממרגהי אל לתגיעלהגצחנהגביעראתגופאגפאנהגוהראמגולגהשלמחגהנאשוגותגהיזתבגולג

והבהג שמרג יחמוס",ג סונצ'כג ומ נסמאג עלג "הקמנהג לשמרג ראיכאתג לפנאת־ערב"ג "חישג הימלמםג 19.ג
האיאסקסאולמגשלגפרדרמקאג רסמהגלארקהגלוהאבאגלאחםגהשאארמםגשיצוגותגיאתאגבכמרהגלוחרג
שננ חגבקרנמגפר.גשמראגשלגלארקהגירחףגזרימכהגקבאעהגבמצמראתמאגשלג ראסימ,גארואגלישלגיש 

ילדים זיגזג,גספרמגסמימגקרמוה,גהקמבאץגהיואחד,גתל־ובמבג1994,געי'ג140-139.
ימלר,גהארוטיקה של הזמן,גלעמלגהערהג15,געי'ג17. 20.ג
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יעבהג אפא:ג"והראמגלוהראמגהמזמגותהגזעת";21גאודםגבאשה בורחת מבשורה נתאמגבהפרעהג
ואבססמבמתגשזאלהגטקסמאתגחסרתגיאבמ.גרמטאולמםגנאקשמםגולהגהםגהבמטאמגהיאבהקגבמאתרג
ל"המתקעאתא"גשלגהסאבממקטגה ראסינמגאל למשתאגלעברגומ־הבחנהגבממגדימאמגליצמואת.געםג
כות,גיהגשיעאררגענמממגב"רץ"גזטקסטגעקראנמגלהבנתגינ נאמגהתשאקהגבמצמרתאגשלג ראסימג
דאאקוג ולוג אהדמבארג התשאקהג להקפותג יבמוהג הלו־פתארהג הודמפלמאתג שבהג הדרךג ומנאג
חדש,ג ישאלשג שלג זמנאמג בויצעאתג העצארהג התשאקהג להחממותג באג הית לאתג הופשראמאתג
ישאלשגשלגשנמג ברמםגאומשה.גשזמ,גוףגעלגפמגשהומשהגהמוגיאשוגהתשאקה,גבסמפארגיתקממםג
יתחגוראטמגסיאמג םגבממגשנמג ברמם,גשהמרמבאתגבמנמהםגייחמכהגותגהעמיאתגהודמפלמגשלוג
התקממםגזִתקנאגבחממאגשלגה מבאר.גמרמבאתגכא,געלגהיידגההאיא־וראטמגשבה,גהמוגהיופשרתג

לזאנמגיחדשגותגינ נאמגהתשאקהגהפ אע,גהשבאר.ג
בקמפואנא,ג שראמג בעאדאג ראחיה,ג עםג הטרואיטמג הוראטמג היפ שג לוחרג שנמםג שלאשג
מלד־ במנאגלבממג מחסמםגיאכרמםג נרקימםג אשםג ישרתגהיספר,גזותלטגיצטמממ,גבבסמסגצבומ,ג
נערגבמגשתמםגעשרה,גבנאגשלגיפקדגהבסמס.גמלד־נערגכה,גששיאגמרמב,גתאפסגותגהיספרגמשמג
16(גהאוגיולץגותגהיספרגלבאוגעיאגלבמתא.ג )עי'ג כותגלובמא"ג אבומאםגש"מספרג בשימרה,ג
"זאחג אחסרג יעציאג "יאפקע"ג שהאוג היספרג י להג מרמבג שלג בבמתאג המלדמג לירחבג בזנמסהג
לסרב"ג)שם(ג—גיצבגהיכזמרגותגתחאשתאגבעתגשנזנסגעםגראחיהגלירחבגהמלדמגבבמתא־שלא.ג
האוגיאדהגזמגנענהגל חיאתמאגשלגהמלדגדרךגש רה,גשהרמגידמגלמלה,גזךגהאוגואירגלעציא,גהממתג
"קםגאמאצוגיתאךגהעידהגשלךגבר עגשרומתגותגהוארגבחדראגייציץגפעיממם"ג)עי'ג35(.גמרמבג
יספרגלאגסמפארמםגיאכרמםגז אמגש"בשעאתגהלמלהגהאוגנהפךגלישהאגוחר,גזעממגעאףגלמלמ,גהדרג
בוראמגהב דמם,גש םגהאוגומנאגוראמגר מלג]...["ג)עי'ג36(.גבוחדגיישחקמהםגהתיאהמםגשחמבה,ג
חילהגאומאםגשכארמםגבהםגמאשבמםגהשנממםגבוראמגהב דמםגשדלתאתמאגפתאחאתגיעטגאיבמטמםג
כהגבכה,גהמגמשמראתגאהמגבויצעאתגהשתקפאמאתמהםגבירואתגהוראמ,גזבבאואתגישלמיאת.גוףג
איבממגותג עלגפמגשמחסמהםגיתחמלמםגבלשאמגהומאימםגשלגהמלד,גהיספרגחשגזלפמאגחילהג
חרדאתמאגהעיאקאת,גוךג םגקרבהגדמודמתגיאכרהגכאגבממגהיספרגלנערג—גשמשגבהגזזלגהנרוהג
יידגהאיא־וראטמגהיתקממםגבירחבגהס ארגשלגהוראמג—גי מעהגלִקצהגזושרגהיספרגי להג

לתדהיתאגשהנערגחשףגותגסאדםגלודםגשלמשמ,גלנערה,גבתגדאדתא.ג
אהזנסתגדיאתגשלמשמתגיתפקדאתגזפתחג פקמעתגהדמודהגהזפאמהגליחצהגעםגהמלדג
ימלאטגולגיחאץגלטרואיהגהודמפלמת.גבימלמםגוחראת,גרקגהְיחכהגיחדשגשלגהודמפלמאת,ג
כאגאפתראמגיואחר,ג חכרהגולגכמרתגהפשעגשלגהתשאקה,גיופשרתגתכיארגיחדשגשלגתשאקהג
כאגיתחאללתגבשמואגשלג חלקמגזזלגשמהמה,גשלגהקאנפלמקטגהודמפלמ.גהְיחכהגיחדשגיעממג
הסמפאר,גזושרגמרמבגיולץגותגהיספרגלשזבגבנאזחאתאגעםגבתגדאדתאגאבזךגהאוגיבמוגיכארג
לקמפואמגהייאשךגשלגהתשאקה.גחשאבגלרואתגזמגרקגתמאאזאגשלגמרמבגז"שלמשמ"גיופשרגותג
הומנטמימאתגהכות.גמרמבגפאנהגולגבתגדאדתאגאיר מעגואתה:ג"האוגוירגלהגשלוגתפחד.גשונמג
ייאשיעגיואד.גהמוגצחקקהגבעצבנאתג]...[גשאבגוירגלהגדבר־יה.גאהמוגהתנשפהגב מחאךג]...[ג
ונמגרבצתמגשם,גייאשיעגיואד,גירגאיאבס.גמדעתמגותגשעאידגלהתרחש,גואגשחשבתמגשונמג
מאדע"ג)עי'ג44(.גמרמבגפאקדגעלגבתגדאדתאגלרזאבגעלג באגשלגהיספר,גזומלאגהמהגסאס,גזפמג

21.ג ראסימ,גספר הדקדוק הפנימי,גלעמלגהערהג3,געי'ג291.
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שמרמבגעציאגנה גלעשאת.גלוחרגיזמגמרמבגאבתגדאדתאגינהלמםגישוגאיתמגשקטגעלגהעתמדג
להתרחש,גאוכגיצאאהגמרמבגעלגהיספרג"עזשמאגתתפשט",גאיאסמף:ג"תתפשטגעזשמאג]...[גוםגלוג
ונמגוספרגלובוגשלמ"ג)עי'ג45–46(.גזבנאגשלגיפקדגהיחנה,גמרמבגינזסגלעציאגותגהפאנקצמהג
הסיזאתמתגאהעאנשתגשלגהוב,גשבהיחכהגכאגשלגהדריהגהודמפלמתגומנאגואסרגותגהתשאקהג
ולוגיצאאהגעלמה.גוךגוכ,גבלבגתחאשתגהיאבסאת,גיתרחשגישהאגיפתמע.גהנערהגבתגהורבעג

עשרהגנא עתגביספרגבואפמגחדש,גשאנה:ג

ולג עמנמג ותג אהריתמג רושמ,ג בשעראתג אוחכג היאחשמ,ג יבטהג פנמג עלג רמפרףג וכג ובלג
עמנמה,גאלבמגפ .גאכהרארמגהוארגהנרדימםגהחלאגלרחףגשאב,גבעבארגבמגהראחגהנאצהגבלמ־
קאל,גזחאלגהממתמגבעמנמה,געמראםגהממתמ,גאהמוגעמראיהגיעפעפממםגאישממטתגבו ימהגלוג
ותגספמנאתגהימראץגשלגהלהמטאתגשהמאגבהםגקאדם,גולוגותגסמראתגהנממרגהיצאממראתג
שלגהחמבהגהרזה,גאהתמיהאמ,גאנישזתגולמ,גולגהצלקאתגהזחאלאתגשטבעהגבמ,גוצבעהג
החיהגעלגעארמ,גישרטטתגעלמגותגהסמסיהגהיתפענחתגרקגבממגשנממם,גהיאתמרהגוחרמהג
רקגחרמזהגסיאמה,גקראבהגולמגבזלגיואדהגהמלדאתמ,גהנשמ,גשאלחתגמדגפשאטהגאנא עתג
המשרגבעיקמגהִצדפה,גב לעממגהחממשמגהחפאמגשם,גאכהגהר עגשבאגונמ,גזואתאגה לעממ,ג

נבקעגלשנממם,גנאשרגלצדדמם,גאישהאגבמגנאבט.
אעדמממגלוגוירתמגהזל.גוףגהמלדגהמהגשם.גאזלגהר עגההאוגהמהגנהדףגוחארגימגהיע לג
אעצאםג דקמקג ולמנא,ג אנשובג אבוג אחדר,ג חתרג שהאוג ולוג תחם,ג שחֹאםג אפמנאג השקאףג
עמנמאגהיראת,גאשלאשתנא,גהדאקמםגיואדגכהגלכהג]...[גאבתאךגזלגכהג—געמנמהגהיזחאלמאת,ג

העצאיאתגליחצה.ג)עי'ג46(

התבאסהגשבהגאיאפמעהגבעאליאגשלג ראסימגזר עגשלג ואלהגופשרמת.גדאאקוגזומ,גבר עגשלג
ואבדמגשלמטהגיאחלט,גבעתגשהאוגישישגזואבממקטגיאשפלגבדריתגהתשאקהגשלגמרמב,גנחלץג
ה מבארגיקמפואמגטרואיטמג מהנאימגשנישךגשלאשגשנמם.גדאאקוגזומ,גהצדפהגאה לעממגהצפאמג
בחאבהג—גהיכזמרמםגותגהקמאםגהלבמגאהס ארגשלגההארמם,גזשנמג ר רמגשעאעמתג—גנבקעמם.ג
וךגיהגיופשרגותגההמחלצאתגהכות?גיהגהאפךגותגההתנסאתגהוראטמת,גשלזוארהגנזפמתג
עלגהיספר,גלהתנסאתגישחררת?גנדיהגשהתמקאמ,גאלאג םגהחלקמ,גיתופשרגבשלגהחכרהגולג
נחאצמםג המאג נשמותהג שלשםג "היאעקהג היספר:ג שלג בלשאנאג וא,ג וראטמת,ג זכמרהג הישאלשג
שלאשה"ג)עי'ג17(.גוךגיהגיממצרגהישאלשגאיהגהאוגיופשר?גיסתברגשה מבארגה ראסינמגומנאג
מזאלגלחשאקגבנערה־ומשהגללוגתמאאךגשלגנער־ ברגנאסףג—גביקרהגהכהגמלד־נערגוקטמבמג—ג
היתעאררתג כ'מרור,ג רנהג שלג בנמסאחאג הישאלשת,ג התשאקהג כאהמג לחשאק.ג זמצדג לאג היארהג
בסאבממקטגבויצעאתג ברגנאסף,גשהאוגספקגיאדל־לחמקאמגספקגמרמבג)אזומגיתבררגעדגזיהג
זמצדגלחשאק.ג ל מבארג המוגהיארהג הנאסףג ה ברג המלד(.גתשאקתאגשלג רב־ישיעאתגשיאגשלג
התמאאךגחאשףגותגואפמהגהימיטמגשלגהתשאקה,גשהמוגלעאלםגזברגחמקאמגלתשאקתאגשלגימשהאג
עאידג התשאקהג בבסמסג לפמהג הלוקונמונמתג התפמסהג ותג ייישתג כאג ישאלשתג סצנהג וחר.ג
"ומאאמגלומאאמגשלגהוחר",גאלזמג"ואבממקטגהומאאמגשלגהודםג]...[גהאוגבמסאדאגשלגדברגואבממקטג
שימשהאגוחרגיתואאהגלא".22גהסברגכהגכארעגוארגעלגהר עגשבאגהיספרגיצלמחגלויץגלעציאג

 Jaques Lacan, “Some Reflections on the Ego”, International Journal of Psychoanalysis,  .22
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ותג ליישג זמצדג אופמלאג לחשאקג זמצדג לאידג האוג אבזךג דאדתאג לבתג מרמבג שלג תשאקתאג ותג
התשאקה.גוךגהתשאקהגהישאלשתגיעלהגבזלגכותגתהממהגבדברגכהאתאגשלגואבממקטגהתשאקה:ג
ותג ליישג ליספרג היופשרג מרמב,ג כהאג הוםג מרמב?ג שלג דאדתאג בתג הומשה־הנערה,ג כאג הוםג
ימנמאתא?גנדיהגשמאתרגישהיספרגנישךגלנערהגואגלנערגהאוגנישךגלעצםגהתמאאך.גהתשאקהג
ה ראסינמתגהמוגולגהישאלשגעציא,גולגהיבנהגה מואיטרמ,גולגתנומגהופשראתגשלגקמאיה.

היספר  תבאסתא,גיסא ל  של  השמו  בר ע  מרמב,ג של  תשאקתא  ות  יויץ  שהאו  בר ע 
לייש ות התשאקה. הואפמ היבאמם אהישחקמ של הסמטאוצמה יסממע ליספר לבקאע יתאך 
הישחקמ  יזך,גהייד  מאתר  מלדמם.  זישחק  רבה  בימדה  זומ  יתאור  שהיממ  ישאם  ה לעממ 
שהמה  היספר,ג ישאלש:ג וא  זפאל  תפקמד  לילו  בישאלש  הדיאמאת  ימג וחת  לזל  יופשר 
למרמב,גהיתבאנמ  הכות  העידה  ות  איעבמר  המלד  יתפקמד  הארמא,גנפרד  יאל  מלדמת  בעידה 
בימנמאתם של היספר אהנערה,גוך מרמב,גבנמ אד ליספר,גומנא יצממת לטובא,גומנא נהדף לוחאר 
ימ הדמודה של השנממם,גימג"היע ל השקאף שחֹום  אפמנא תחם",גולו האוג"חתר אחדר"געד 
שנאצר ישאלש ודמפלמ יחאדש,גידאימממ אייאיש זוחד. בנאסף על זך,גהמלד ס אר העפעפממם 
)"עצאם עמנמא היראת"(גיממצ  זויאר  ם ות הפאנקצמה של הוב א ם ות ואתא במ נאסף בימטה 
שהיספר רוה בדימאנא בעידא יעל ימטת הארמא המשנמם. הנערה,גזיא הום,גיתאורת זנטאלת 
עפעפממםג— ומשה הראוה תימד ות תשאקת הבמ/הנער/ה ברג— ובל המו ומננה בוית ִויהמת,ג
הודמפלמ  הימיאש  של  השמו  בר ע  ליחצה.  ס אראת  עמנמה  אלזמ  מלדה,ג עציה  המו  שהרמ 
יעפעפממם",ג המוג"עמראיה  וחד  זפאלה:גיצד  ואפצמה  י ליאת  הנערה  של  שעמנמה  יתברר 
ואתא  )א מרשה  החדר  בפתח  עאיד  היספר  ות  בשנתה  שרותה  הום  ות  יכזמרה  המו  אבזך 
ישם(,גאיצד שנמ עמנמהג"עצאיאת ליחצה",גיקמיאת תרמס אטרמכ היממצרמם עבאר הסאבממקט 
חמלאפמ  בויצעאת  נעה  התשאקה  עלמלת  ליבטה.  זבאל  להמאת  לו  יספקת,גואפצמה  נפרדאת 
החכרה־ לעידה.  איעידה  לתפקמד  יתפקמד  יטאנמיממם  יעברמם  זיעממ  עדמנמם,ג תפקמדמם 
באארמוצמה על הישאלש הודמפלמ,גהחכרה ול הזשל אול ופשראת התמקאמ החלקמ של יה שלו 
האשלם זהלזה בעבר,גיספקת ליספר לו רק ימיאש וראטמ ולו  ם זנמסה לעאלם הישיעאת 
אהמצמרה,גשהרמ הסמפאר נפתח ברמצה שלוחר היש ל היתקמ עם הנערה,גאות הדממ אחשבאמ 
העצימ הילוג— שהאו־האו הסמפארג— יסא ל היספר לספר לעציא אלנא רק לוחר העמבאד 
יחדש של הישאלש הודמפלמ. זך יתברר שהזשל הודמפלמ אתמקאנאג— תמקאמ חלקמ,גזויאר,ג
קשארמם  איחאללג—  פצאע  לעאלם  נאתר  שהסאבממקט  אישאם  ניחמת  ומנה  שהטרואיה  ישאם 
בטבארם ול הדמבאר אול הזתמבה. היחסאם הנפרץ האו יחסאם התשאקה,גוך פרמצתא יופשרת 
המ ימיאש ימנמ אהמ דמבאר ההאפך,גבתארא,גלסמפאר. בימלמם וחראת,גהישאלש יופשר זנמסה 
יחאדשת ול הסדר הסמיבאלמ שהיספר חש יאדר יינא יר ע הפצעת הטרואיה. הישאלש 

ב"רץ"גהאו ופאו ויצעמ לשאב ול הסדר הסמיבאלמ,גשהאו,גביהאתא,גסדר לשאנמ. 
התיה של הישאלש הוראטמ שבה איאפמעה בירבמת הטקסטמם של  ראסימ. וארמ,ג מבאר 
חיוך הגדי,גנפרדגיושתאגשאש,גהינהלתגראימגעםגחבראגהטאבגקצימ;גיאימקגהיבא ר,גשליהג
נאמימ,ג מבארגעיין ערך: אהבה,גקראעגבממגושתאגלבממגוממלהג)שהמוגהיעאדדתגואתאגלזתאבגותג

pp 11-17 ,1951 ,34.גלדמאמגיסזםגשלגישיעאתגהומאאמגרואגדמלמגואאנס,גמילון מבואי לפסיכואנליזה 
לאקאניאנית,גתר אםגדבמגומלאמ,גרסלמנ ,גתל־ובמב,געי'ג43. 
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הראימ(;גוהראמ,ג מבארגספר הדקדוק הפנימי, יואהבגבמעלמ,גהיעדמפהגעלגפנמאגותגחבראגהטאבג
אינהלגראימגיזתבמםגעםגירמם,ג שתהיי לי הסכין,גנשאמגליומהג אמומר,ג מבארגהראימג  דעאמ;ג
הנשאוהגלעיאס,גאביהלךגראימגהיזתבמםגיספרתגירמםגלמומרגעלגה־ménage à trois שקממיאג
המוגאבעלהגעםגונהגאיאסמפה:ג"ישאלשגהאוגדאאקוגימבנהגמצמבג]...[גאיַספקגאופמלאגיעשמר.ג
היפארטג לפמתאחהג י מעהג כאג תיהג בישאלש".23ג צלעאתג שהמג מאדעאתג צלעאתמאג שזלג בתנומג
במאתרגבראימגאשה בורחת מבשורה, שבאגהישאלשג—גוארה,גומלמגאוברםג—גומנאגופמכאדהג
חאלפתגולוגיערזתגמחסמםגיארזבתגהחאדרתגולגהנמשאוממגאההאראתגאנישזתגלזלגוארךגחממהםג
הבא רמםגשלגשלאשתגה מבארמם.גבזלגהטקסטמםגהולא,גהישאלשגהוראטמגיאשתתגעלגתמאאךג

אהתשאקהגהמוגולגהתמאאך,גוא,גבימלמםגוחראת,גולגהישאלשגעציא.
עלג החכרהג האוג בהםג שהבאלטג נאספמם,ג בויצעמםג נזתבתג הודמפלמאתג "רץ"ג בסמפארג
העממגאולגהעממ.גזכזאר,גביחכהגאדיפוס המלך העמנממםגי ליאתגותגחטוגרוממתגעראאתגהום,ג
אעלגזמגעקמרתמגהמוגהעאנשגעלגהפרתגהטובא.ג םג"רץ",גזטקסטגודמפלמ,גהאוגסמפארגעלגעמנממםג
אעלגיבט.גזדמגלהיחמשגכותגדמגוםגנכזמרגותג"מדמהגהעמאאראתגשלגראחיה"ג)עי'ג17(,גותגהוםג
הנאהיתגפתואםגבחשזהג"יבלמגלפקאחגותגעמנמה"ג)עי'ג10(,גזלאירגוםגשראוהג םגזשעמנמהג
עצאיאת,גותגהתמוארגשלגמרמבגאהיספרגהמאשבמםגבוראמגהב דמםגשפאפמםגאיחאקמגתאאמםג"זיאג
המאגהפאזאתג זימגש"עמנמאג מרמבג תמואראגשלג ואגותג 39(ג )עי'ג עמנממם"ג בהמג חאלצאתגשנתפראג
תימד"ג)עי'ג29(.גהעמסאקגבעמנממם,גאמאתרגיזךגביבטג—גהמגכהגהישתקגאהמגכהגה אולג—גי מעג
לשמואגבתמוארגהיש לגבממגשתמגהדיאמאתגנטאלאתגהשם,גהיספרגאבתגדאדתאגשלגמרמב.גזברג
זומ,גזיאגבטקסטמםגיואחרמםגשלג ראסימ,גה ואלהגבוהגביבט,גב"יבטהגהיאחשמ"גשלגהנערהג

היפשמטגותגה מבארגאירפוגואתאגבעמראיא.ג
תמוארגהנערהגז"עמראיה יעפעפממם"גיתממחסגלוגרקגלעמראיהגבר עמםגשלפנמגהיש ל.ג
בדלתיים סגורותגיותג כהאגר ע־יפתחגומנטרטקסטאולמגשבויצעאתאגראיכג ראסימגליחכהג
הוראטמ.ג הישאלשג שענממנאג העשרמםג ביוהג הירזכממםג הטקסטמםג וחדג סורטר,ג פאלג כ'ומג
ביחכה,גשעלמלתאגיתרחשתגב מהנאם,גישתתפאתגורבעגדיאמאת:גהנערגהשאער,גהיזנמסגותג
בומגה מהנאםגלחדרם;ג ורסמ,גברכמלומגחלשגואפמגשב דגב לאמגבושתאגאהבמוגותגיוהבאתמאג
הבמתה;גומנס,גפקמדתגדאורגלסבמתגשהסמתהגומשהגזנ דגבעלהגעדגשכאגקיהגארצחהגואתא;ג
אב דהגבאגעםג ברגצעמרגשהמהג אוסטל,גושתגהחברהגה באההגשנמשוהגלבעלהגב ללגזספאג
יואהבגבהגעדגזלאת,גוךגזשהטבמעהגותגהתמנאקגשמלדהגלאגהאוגשלחגמדגבנפשא.גזלגשלאשג
הדיאמאתגי מעאתגל מהנאםגבעקבאתגישאלשגראינטמגשהתדרדרגלולמיאתגוזכרמת,גוךג םגבחדרג
הס ארגיתפתחגישאלשגזושרגומנסגנישזתגלוסטלגאוסטלגנישזתגל ורסמ,גולוגש ורסמ,ג
ליראתגישמזתאגלוסטל,גומנאגמזאלגליישגותגהתשאקה,גאבסמאםגהיחכהגהאוגואיר:ג"וםגזמ,ג
כהאגה מהנאם.גלוגהממתמגיויממ...גותמגכאזראתגותגה פרמת,גותגהיאקד,גהשמפאד...גומכאגיהתלה!ג
השאערג הנערג זושרג היחכה,ג בפתמחתג אהנה,ג ה מהנאם!".24ג הםג הוחרמםג בשמפאד.ג צארךג וממג
יזנמסגותג ורסמגלחדראגב מהנאם,גיאפתעגהלהגל לאתגזמגעמנמאגשלגהנערג—געלגהמהמראתגה סהג

23.ג ראסימ,גשתהיי לי הסכין,גלעמלגהערהג8,געי'ג151.
כ'ומגפאלגסורטר,גבדלתיים סגורות,גתר אםגחמהגאימזולגודם,גוארעם,גתל־ובמבג1982,געי'ג59.  24.ג

הישפטגהוחראמגביאבוהגתאר םגפעימםגרבאתג םגז"הכאלתגהאוגה מהנאם".ג
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אהבלתמגנסבלתגשלגיבטמג—געקאראתגעפעפממם,גאבתדהיתאגהאוגיספרגלנער:ג"ונחנאגנה נאג
להנמדגואתם.גקרמצתגעממגקרואגלכה.גהבכקגקטמגאשחאר,גיסךגהמארדגאיתראים:גהנתקגנעשה.ג
העממגנתלחלחת,גהעאלםגנחרב.גלוגתאזלגלשערגזיהגירענמגהמהגהדבר.גורבעתגולפמםגהפא אתג
בשעהג]...[גוםגזמ,גוחמהגללוגעפעפממם?".25גדמיאמגכהגשלגעפעפממםגעקארמם,גשלגומ־ופשראתג
קמאברמקג סטנלמג שלג בסרטאג הילוג היאדרנמסטמג לפמתאחאג מ מעג כאאעה,ג לנאזחג עמנממםג לעצאםג
)1971(,גשהאפקגעלגפמגספראגשלגונתאנמגבר 'ס.ג מבאראגשלגהסרט,גולזס,ג התפוז המכאני 
חאלמ מגצעמרגאסדמסטגשבמצעגיעשמגשאדגאואנס,גיטאפלגבסנטארמאםגבשמטהגהעתמדהגלעאררג
באגבחמלהגפמכמתגלירוהגולמיאת.גבוחתגהסצנאתגהיפארסיאתגבסרטגהאוגנזבלגלזמסו,גרושאג
יאחכקגבויצעאתגיתקמגהיאנעגיינאגלהפנאתגותגרושאגאיצבטמםגיאנעמםגיינאגלעצאםגותג
עמנמא.גאזך,גבעתגשעמנמאגפעאראתגלראאחה,גיאקרנמםגיאלאגסרטמםגולמימםגקשמםגלצפממה,גאסםג
הנמתמגלאגבעאדאגצאפהגבסרטמםגנאעדגלעאררגבאגתחאשתגבחמלהגלנאזחגהראעגאלממצרגוצלאגעידהג
יאסרמת.גזיאגביחכהגשלגסורטר,גזךג םגבסרטאגשלגקמאברמק,גהעמנממםגנטאלאתגהעפעפממםגהמג

עאנשג מהנאימ.26
ביחכהג שתאורהג ה מהנאימתג הסמטאוצמהג ותג ישזתבג ראסימג ב"רץ"ג שזברג דאיהג
עצאיאתג זשעמנמהג הראוהג הוםג בממג הקשרג הודמפלממם.ג ולגשארשמהג אשבג בדלתיים סגורותג
לנערהגהעמראיהגיעפעפממםגיד משגותגההמבטמםגהודמפלממםגשלגהיבטגהוראטמגהלו־יאסדרג
)המגשלגהבמגהיבמטגבלמלהגעלגימטתגהארמאגאהמגשלגהוםגהראוהגותגיבטאגזשעמנמהגעצאיאת(ג
בסמטאוצמהגהישאלשת.גהוםגהדאימננטמת,גהראוהגללוג באלגאללוגהרף,גשוממגדרךגלהת אנמג
פאלשנאתהג יפנמג הבמג עלג לה מג יסא לג שומנאג אהוב,ג פחד,ג היעאררתג וםג המוג יבטה,ג יפנמג
לקמאםג הבמג ותג ימגשדמג האוג הבמגיהום,ג ותג להרחמקג יצלמחג הום,גשומנאג ראות־הזאלגשלג
 מהנאימ.גהום,גהראוהגותגבנהג םגזשעמנמהגעצאיאת,גית להגזימגשעפעפמהגומנםגיתפקדמםג
זיחסאם,גאלזמגנמתמגלתורגוףגואתהגזחסרתגעפעפממם.גזשהמוגיבטמחה־יוממיתג"ונמגתימדג

שם,געי'ג10. 25.ג
26.ג ראסימ,גשלידגתמוטראמגאפמלאסאפמהגבואנמברסמטהגהעברמת,גהתממחסגבזיהגרומאנאתגליחכהאגשלג

סורטרגאלוימרהגהמדאעהג"הכאלתגהאוגה מהנאם".געלגה" מהנאם"גשלגסורטרגוירג ראסימ:ג
זלג עלג ה אףג ה אף.ג שלג ממצא ג אברושאנהג ברושג האוג חאיר,ג זלג החאיר,ג בשבמלמג ג
כאג אה אףג הומשמגשבא.ג אחאסרג הבמראקרטמגשלאג אהואטאיטמכםג איא בלאתאג  אלינמאתאג
ה"כמרה"גהקראבהגלנאגיזל,גזבמזאלג]...[גונמגיר משגשה אףגישזךגותגחרדתנאגיפנמא,ג
"בא דנאתא",ג איפנמג יהלזמאג ותג לצפאתג מזאלתנאג חאסרג יפנמג הבסמסמת,ג כראתאג יפנמג
בשמחאדמםגכאלמםגשלגתענא אתגחטאפמם,גש םגזשונאגנתאנמםגבהםגלוגתימדגונאגחשמםג
—ג זמג לפנמג ובלג סורטר,ג ירג למ,ג תסלחג הכאלת?ג האוג ה מהנאםג שלנא.ג בויתג שהםג
הקמאםג רפמפאתג לתחאשתג העמקרמג היקארג האוג שלנא.ג ה אףג כותג בזלג האוג ה מהנאםג
שלנא.גלתחאשהגהירהגשבזלגר עגונאגעלאלמםגלהמב דגיתאזנא;גימגשמשגלאג אףגהאוג
איעאלםג יוכג ודםג בנמג שלג היבמשהג שהנזאנאתג חאשדג ונמג לפעימםג ]...[ג יאםג בעלג
להמזנעגלזלגערמצאת,גלשתףגפעאלהגעםגזלגשלמלתגחמראתגאדמזאמ,גנאבעתגיכהגשעיאקג
בתאזנאגונא,גנפשאתמנא,ג"יתאזנתמם"גילמדהגלהשלמםגעםגזלגקפרמכהגשלג אפנא,גשלג
השרמראתגהעלמאנה,גשלגזלגיהגשהאו,גבסאפאגשלגדבר,גיערזתגשלג"שרמרמם"ג) דעאמג
וגרוסמן במרתפי הספרייה הלאומית,גקטלא גהבמתמגהמשרולמג נוישטיין, צייג  עפרת,ג

בבמונלהגבאאנצמה,ג1995,געי'ג66–67(.ג
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ורוהגואתך",גהמוגיסינתגותגהמעדרגהטרמכגההזרחמגבממגהוםגלבמ.גבהשתקפאתגהיתקנתגשלג
הודמפלמאת,גב רסתהגהיואחרת,גהיספרגיתורגותגהנערהגז"עמראיהגיעפעפממם"ג—גזלאיר,ג
הישאלש,ג ביבטה.ג ואתאג ל ואלג שיסא לתג זימג וךג םג —ג היסרסתג הוםג שלג זהשתקפאתג
הִקרבהג הכאלת.ג ולג יֻתאאזתג לִקרבהג הופשראתג ולוג םג רקג מהנאםג לוג האוג זעת,ג יתבררג
אהימיאשגהוראטמגיתופשרמםגהמגבשלגיבטהגהספקגפעארגספקגס ארגשלגהנערהגאהמגישאםג

שהישאלשגיצמעגלפתע,גבשלגהתמאאךגשלגהצלעגהשלמשמת,גתפמסהגוחרתגשלגשנממם.

ודמפלמאתגומננהגסא מהגפסמזאלא מתגהינאתקתגיהקשרמםגחברתממםגאפאלמטממם.גזברגבימתאסג
המאאנמגהמוגנקשרתגלחאק,גלטובאגעלג מלאמגערמאת,גאבנמסאחאגשלגקלאדגלאמגשטרואסג—גלהסדרתג
המחסמםגבממגהכההגלבממגהשאנה.ג םגפראמד,גבדמאנמאגהשאנמםגעלגתסבמךגודמפאס,גלוגנמתקגותג
אהותמאתגשלג היאסרמאתג ההשלזאתג ותג פעםג וחרג פעםג אהד משג החברתמג התסבמךגיההקשרג
הודמפלמאת.גלשמטתא,גוצלגהבמ,ג"התסבמךגלוגיאדחקגסתם,גהאוגיתנפץגיישגתחתגההלםגשלג
]...[גופשרגלהתממחסגלוסאמגשלגהתסבמךגהודמפלמג—גהרתמעהגי מלאמגערמאת,ג ומאםגהסמראס.ג
וצלג ראסימ:ג הדברג זךג אוזמ,ג הפרט".27ג עלג הדארג נמצחאמג זולג —ג אהיאסרג היצפאמג החדרתג
הודמפלמאת,ג הפנמימ־הנפשמגשלג הירחבג ותג בעמקרג יד משג האוג "רץ"ג פמגשבסמפארג עלג וףג
היבט,ג אהפאלמטמאת.גשולתג הותמאתג השלזאתמהג ותג אייחמכהג םג חאקרתג בזללאתהג מצמרתאג
ששארשמהגב"רץ"גודמפלממם,גיתפתחתגבמצמראתמאגהבואתגלשולהגפאלמטמתגיידר הגרושאנה,ג
אעלגזמגסא ממתגהסדרתגהיבט,גהשולהגלומגלהסבגואתא,גזיהגלרואתגאעדגזיהגלעצאםגעממ,ג
שבהגאיעסמקהגרבמםגי מבארמא.גוםגב"רץ"גשולהגכאגעלתהגבעמקרגבהקשרמםגימנממם,גבמצמראתג
יואחראתגמאתרגהמוגעאלה,גזפמגשנרוהגימד,גבהקשרמםגפאלמטממםגיאבהקמם.גזך,גלישל,גותג
התיאדדאתאגשלגשליהגנאמימגבעיין ערך: אהבה עם תפמסתא העצימת אעם זמשלאנאג— בעמנמ 

עציאג— להמאת סאבממקט יאסרמ,גמש לקראו על רקע הפאלמטמקה של היבט:ג

כהגיר עגשנאלדתמ,גזיעט.גיר עגשנאושתמגימגהיויץג ונמגהממתמגשקאעגעיאקגבתאךג
שפהג להיצמוג לנסאתג אזשהפסקתמג יולמא.ג יאבמג זולג ודםג לזלג להתממחסג אהתחלתמג
"ונמ"ג לאירג מזאלתמג שלוג איר עג חפץ.ג לזלג חדשמםג אשיאתג עבארא,ג בימאחדג ימאחדתג
יבלמגשממשיעגבילהגומכהגצלמלגפחמגשיהדהדג"ונחנא".גאזושרגעשמתמגישהאגזדמגלה מג
עלגעצימגיפנמגהסבלגשלגודםגוחר.גיפנמגהודםגהוחר.גאיר עגשלוגהסזיתמגלהטמלג

בעצימגיאם:גלהיות עקור עפעפיים,גראוהגהזל.28

ב"רץ",גרוממת־הזאל של הום סמינה סא  של יזשאל יוממם שעל הסאבממקט להת בר עלמא;ג
בעיין ערך: אהבה,גה מבאר,גהי נהגותגעציאגביאנחמםגהשואבמםגהממשרגישמחגהעפעפממםגעלג
יקאראתמאגהודמפלממם,גיצמ גותגסמראבאגלעקארגותגעפעפמא,גזלאירגותגמזאלתאגלעצאםגעמנממם,ג

כמ יאנדגפראמד,ג"זיהגהשלזאתגשלגהיבנהגהימנמגהונטאימ"ג)1925(,גתר אםגודםגטננבואםגאדאדג 27.ג
כמנ ר, מיניות ואהבה,גלעמלגהערהג17,געי'ג192.

28.ג ראסימ,געיין ערך: אהבה,גלעמלגהערהג5,געי'ג266;גההד שהגשלמ.גדמיאמגעקמרתגהעפעפממםגשבג
איאפמעגבראימגשתהיי לי הסכין, וךגשםגהאוגימאחסגלוגל מבארגולוגלמדמדגשלגירמם,גהיתאורג

ז"ומשגעקארגעפעפממם",גארואג ראסימ,גשתהיי לי הסכין,גלעמלגהערהג8,געי'ג28. 
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זסא גשלגזשלגיאסרמ.גההתממחסאתגלדמיאמגייחכהאגשלגסורטרג לאמהגלידמ,גאוזמ,גבהרצוהג
שנשוגבואנמברסמטהגהעברמתגב־2006,גשזאתרתהג"לדעתגוחרגיתאזא",גשבג ראסימגביפארשג

ולגהֶתיהגהסורטרמת:ג

ואלמגב ללגהפחדגשלנאגיפנמגה מהנאםגשבכאלת,גרקיתגהעארגהדקמקהגשעאטפתגואתנאג
איפרמדהגבמנמנאגלבמנאגלפעימםגעבהגאוטאיהגזיאגחאיהגבצארה.גמשגיחמרגלהמינעאתג
ירוממתגהודםגיזלגכאאמאתגהיבטגהופשרמאתגעלגצדדמאגאצללמאגאבחמרהגלרואתגרקגוכארמג
נפשגיסאמימםג]...[גזתמבתגספראתגהמוגבממגהשורגיעשהגיחוהגאהתרסה,גירדגנ דגהפחדג
הומנסטמנקטמבמגהכהגאנ דגהפמתאמגלהתבצרגבתאךגעצימגאלהצמבגחמץגבמנמגלבממגהוחרמם,ג

אבסאפאגשלגדברג םגבמנמגלבממגעצימ.29

המגבראימגעיין ערך: אהבה,גשרוהגוארגב־1986,גאהמגבהרצוהגשנשוגבואנמברסמטהגהעברמתג
עשרמםגשנהגיואחרגמאתר,גיצמ ג ראסימגותגהעממ,גואגותגהעפעף,גז באלגשבממגה"ונמ"גלבממג
הוחר.גהנמסמאמגלהצבמעגזומגעלגהקשרגבממג"רץ"גזטקסטגודמפלמגלבממגזתבמאגהיואחרמםגשלג
בב ראתא,ג יויץג שלג ראסימג שהסאבממקטג הותמתג התפמסהג עלג להצבמעג נמסמאמג האוג  ראסימג
לוחרגשהאוגנחלץ,גפצאעגאיחאלל,גימגהתסבמךגהודמפלמ.גנדיהגש"רץ"גהאוגהיעבדהגשבהג
שמצו  חיוך הגדי,ג הרושאמ,ג בראימג החלג וחרמא,ג הטקסטמםגשבואג אומלאג נבחנת,ג הודמפלמאתג
לואר כימ קצר לוחר קאבץ הסמפארמם,גהם במטאמ לעידה היאסרמת אהותמת שהסאבממקט החבאל 
הסדר  אול  הוב  חאק  ול  הזנמסה  ר ע  המו  הנאריטמבמת  הודמפלמאת  פראמד  וצל  ום  יויץ. 
יחאלל  ה ראסינמ  ה מבאר  ות  הודמפלמ,גהיאתמר  וחר:גהזשל  יהלך  יסימ  החברתמ,ג ראסימ 
אפ אע,גיאבמל לעידה ותמת היחממבת תבאסה,גנמדחאת אהדרה עצימתג— עידה הנריכת זבר 

ב"רץ",גזושר היספר יפקמר ות עציא ירצאמ ל חיאתמא היאכראת אהיענאת של מרמב. 
בראח הפסאקג"אהולהמם מבקש ות נרדף"ג)קהלת   טא(,גאבממחאד בראח הדמאמ בפסאק כה 
באמקרו רבה,גיעימד  ראסימ במצמרתא ותמקה של הכדהאת עם הנרדף. וארמ,ג מבאר הראימ חיוך 
הגדי,גהיכדההגהכדהאתגירחמקתגלזתגעםגְיספרגהסמפארמםגהערבמגהישא עגליחצהגאיסזמםג
ליעשהגלהמחטףגעלגמדא,גיממצ גותגהעידהגהעקראנמתגשלג מבארמאגשלג ראסימ,גהסאלדמםגיזאח,ג
היעדמפמםגפ מעהגעצימתגעלגפנמגפ מעהגבוחר.גוךגהבנהגכא,גשהםגחשמםגבהגבומנטאומצמהגזברג
בימתאסג במלדאתם,גיפצמעהגבהםגזהזרהגילוהגרקגבב ראתם,געםגתאםגהישברגהטרואיטמ. 
המאאנמ,גודמפאסגעאקרגותגעמנמאגאנעקרגל לאת;גבעיין ערך: אהבה,גהישזתבגותגדמיאמגעקמרתג
העמנממם,גיאירתגישיעאתגהפ מעהגהעצימת:גוםג מלאמגהערמאתגהאבמלגותגודמפאסגלעמאאראמ,ג
 מבארגהראימגשלג ראסימגיתלבטגבעצםגהופשראתגלהתבאנמגבראעגאיסרבגלהפנאתגותגיבטאג

יירואתגשלגהתנה אתגלו־יאסרמת.ג
שלג במצמרתאג הראעג שולתג ותג החאצהג הצמרג האוג הודמפלממם,ג יקאראתמאג עלג היבט,ג
בעאלםג הסתאבבתמג "ונמג לעציא:ג הנב דג ה מבארג ואיר  הגדי,  חיוך  הרושאמ,ג בראימג  ראסימ.ג
מאתרגידמגפתאחאתגלראאחה,גזיאגשואירמם.גונמגרומתמגרקגותג בעמנממםגעצאיאתגואגואלמג—ג

http://www.ynet.co.il/ 17.1.2006;ג ynet,ג יחוה",ג יעשהג המוג "זתמבהג מאדמלאבמץ',ג ירבג 29.ג
articles/0,7340,L-3353110,00.html
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יהגשרצמתמגלרואת.גא םגכותגוינאתגשלגשקרג]...[ג םגונמגזלגהכימגשמקרתמגבלמגלהר מש".30 
בעיין ערך: אהבה,גבדברמאגשלגשליהגנאמימגשצאטטאגלעמל,גהדאברגומנאגיאשוגהיבט,גזפמג
שהמהגה מבארגשלג"רץ",גולוגימגשוחרמאתאגהותמתגהמוגלהבמט.גזומ,גבדמאמגהותמג—גבותמקהג
הנאבעת,גבישתיע,גימגהודמפלמאתג—גיצמעג ראסימגיעממגומדמולגיאסרמגשלגפ מעהגעצימתג
בנאסחגודמפאס,גוךגומדמולגכה,גהי אלםגבופשראתגלהמאתגעקארגעפעפממם,גומנאגי אלםגבעמאאראמג
העפעפממם,ג הציחתג שלג היחמרג עלג בקמנהג ולא,ג דאיהגשבדברמםג ברוממת־מתר.ג דאאקוג ולוג
שלגהציחתגהייברנהגהסאבממקטמבמת,גה"עאר"גהחאצץגבממגה"ונמ"גלוחר,גיהפךג ראסימגותג
הֶתכהגהודמפלמתגשלגסאפאקלס,גוא,גבימלמםגוחראת,גיצבמעגעלגהסזנאתגהזראזאתגבהשליהג
"יאצלחת"גשלגהתהלמךגהודמפלמגהנאריטמבמ:גבזלגר עגהעפעפממםגעלאלמםגלהתעבאתגאלחסאםג
ותגזנמסתאגשלגהכאלת,געלגסבלאגאתשאקתא.גוםגזך,גנמתמגלאירגזמג"רץ"גנאתמגבמטאמגלקאלהגשלג
ההמסטרמהגהודמפלמת,גאומלאגבקטעגהיצאטטגיתאךגעיין ערך: אהבה ונא שאיעמם ות קאלה 

של הילנזאלמה של ימ שהאטל בא יאם  אפנמ איאסרמ:גלהמאת בעל עפעפממם. 

30.ג ראסימ,גחיוך הגדי,גלעמלגהערהג4,געי'ג124.


