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התנגדות לתרגום: מחשבות על המקור
מיכל בן־נפתלי

יוקדשניא־וכנויִאיהוכנהיכרגימם

המדנה שיטכנימדך,נהירח־נהרמקנהיכלרׂשנלכאוםניצדדמםנ־ימנעוגןניהמאחזנ־ונ—נרגענ
ה־היהנהזה,נהא־דןנהיוחיטנהזה,נהואנ־ןביוומהנוכמקנשימ.נהואנתיונאור־נימניאחורמנ
הקיעמםנשינהעוים,ניאחורמנל מנהשטחנשינהד־רמם,ניחתהניאמזונִלרצהנשכמלכחניונ
תדמנילרוץנהחוצהנויילוכנ־מ,נאםניהרףבעמןנואםנישעהנארותה.נאזנעויהנסחרחורכנ
קיהנ־שמלוימנהעורף,נתאמיונ שיטהנהקרקענו לערנ־ור,נוא מניסימךנאכנהתורסאניקמרנ

ויצימדנאכנעורלמנאינהיסעד,נתיחלשנמדנרתהנשככיוךנ־ראשמ.1 

שיעוןנז ד־ ק,נאבות ואחים,נהקמ־וץנהיאוחד,נכיבא־מ־נ2004,נעי'נ81. 1.נ

מסה
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יכוךנ ז ד־ קנ שיעוןנ שינ והחשולוכנ הלרטמוכנ השורוכנ חרדה,נ האחוזוכנ האיהנ השורוכנ
הייוארנשתכ־,נאבות ואחיםנ—נותיוםנאמןנהייוארנהז'א רנהיו־הקנשינהיכרגם,נחוץניןנ
הכרגוםנעציו?נ—נשויחוכנמד,נ־ימניילוכ,נאינע־רנהמעדרבהעויםנהיי תוימנשינהיכרגם,נ
אדםנ זמרמנושוכק,נ־אוכןנשעוכנארותוכנש־הןנקמויוניצטיצםניימטושנ־דמדמםנשינשלה,נ
ירוק וכנ אונ ישיעוכנ והרוכנ שגמ־וכנ יסמרוגמןנ יל מונ היולמעוכנ ־עמרוין,נ ה חוֹוכנ ימימםנ
וכליוכ,נישוןנחותיהנהרדולהנ־ה־ינה־ימםנוחוזרנחימיהנייאנהרף.נהסת הנה וראהנהרו־צכנ
היכרגם",נ שינ "ישמיכונ ה ודעכנ ־יסכונ ־ מימןנ ויטרנ תכ־נ הוא,נ ־אשרנ כרגוםנ תינ ילכחנ
תיאנ המאנ"ששערמהנשינישוןנשהורח־הנושו כהנתךנממטרקונ־אחכ,נוהיכרגםנממיצאנתיואנּ־ְ
ש־הנ הקדושהנ היוגוסנ ־ישוןנ הקודש,נ ־תכ־מנ ד־רמונ אכנ ־ מימןנ מחכוםנ ־טרםנ השכמקה".2נ
ימיוימוכנוישיעוכנחדנהן,נהויתכנ מימנימרסקמ,ניכרגיכנהיסה,נתיוניאימה,נאינהחטאכנ
כח,נאוכהניליצכנישו מכנשד הנאכנקמןניתמשיוןנהכרגוםנהראשוןמנעימוניהישמינ הרו־ץנַיּלֶ
־ו"נ ינ כיָשׁ ואכהנ כשוקכונ ואימךנ רֹ־ץנ חטאכנ "ילכחנ —נ יהישמינ מתוינ אמ ונ שהואנ חטאכנ
)־ראשמכנדנז(נ—נ־דמוקניל מנשהואניוצףנוחסרנימימם.נוהואנהויךנעםנה־ינאינהשדהנשיחוץנ
יגן,נאיניקוםנאשרנאמןנ־ונישוןנואמןנ־ונדמ־ור.נשערמנהישון,נתוכ־נ־ מימן,נמתוימםניתיואנ
אכנהיכרגםנ־שכמקה,נואףנעינלמנתן,נאמןנזהנ־רורנאםנאוכהנצ מחכנישיעוכנ"יכהוםנאינ
כהום,נעדנשהמאניחש־כניהמעיםנ־יעיקמנישוןנשאמןניהםנקץ",3נהמאנכוצאהנשינהכרגוםנ
אונהיקורנהקיאמנוהעיוםנשיו.נא־ינהאםנקרמאהניעמןנזונאמ הנהויתכנ־תמווןנהלוךניאולקנ
הישמחמנשיצמענ־ מימן,נהיטעמםנשהואניד־רנעינאמרועמנישוןנשאמ םנאמרועמםנסו־ממקטמ־ממםנ
ש־ מימןנ ־יהנ יוקהנ אמ הנ זונ יעמןנ קרמאהנ האםנ לאכטמכ?נ כהוםנ שאמ הנ י־ מכנ כהוםנ ועינ
תמ הנלסמתויוגמזם,נ־ מגודנייאיץנהלואטמנוהא טמבהרי ומטמנשיוניד־רנעינהישוןנהטהורהנ

ה קממהניישיעוכנויאימרה?
־ מימןנ שינ והסכויוכנ הקסויוכנ הטע וכנ אכנ אחרכנ יקרואנ א סהנ ה־אמםנ ־ד־רמםנ
החוכרוכנאינע־רנישהונהח־ומנ־ישו וכ,נאינע־רנ"יחוזנה־טחהנקדיו מכנשעודניאנ־אנ־ונ
אדם".4נא סהניד־רנעינהאולקנהזהניאנ־יו חמנכהימךנהקשורנ־י־בי־םנשינחממנהישוןנאיאנ
־יו חמםנשינאולקנאמי  טמ,נשלהנא־ודהנשהיכרגםניחלשנ־כותונוהקשורה,נתיונאצינקמן,נ
־תמשיוןניוקדםנשינ מסמוןנכרגוםנואוימנאףנ־הכ גדוכניכרגום.נ־דרךנתיי,ניט־ענהישוןנ
"הכ גדוכניכרגום"ניולמענ־דמו מםנהי־קשמםניכארנאכניהנשמשנ־ו,נ־טקסטנהיקורמ,ניןנ
"יהונ ־הרצאכונ יישי,נ תך,נ המעד.נ שלכנ אינ שייהנ יהע־רהנ החויקנ והממחודמנ החדבלעימנ
שממיוקנ שינ ישו ונ אכנ דרמדהנ שואינ מוונציה,נ הסוחר  ־יחזהנ העוסקנ 'ריוו טמ'?",נ כרגוםנ
תדמניאלממןנאכנימטרכנה־שרנשינהיקור,נשאמ הנ מכ כניהירהנייט־ענעו־רניסוחרנאיאנ
ישהמאנעו־רכנסלמרמטואימזצמה.נ־ימימםנאחרוכ,נישוןנהמעדני־קשכנייסורנאכנהישיעוכנ
שינ אחדּוכנ עינ הכח־מר,נ עינ שיו,נ הימיוימוכנ עינ ומכורנ חש־וןנ עינ היקורנ שינ הסי טמכנ
למנש־רורנשגםנ־ימשורנהסי טמ,נ ויציוינשאמ םנ מכ מםניכרגוםנידומק,נאףנעינ ישיעוכנ
הכקהניישוןנאחכניאחרכנגוררכניימיאנומכורנעינעוייוכניושגממם.ניחיולמן,נ הוגנידוןנ

ויטרנ־ מימן,נ"ישמיכונשינהיכרגם",ניגרי מכמנ מימנימרסקמ,נ־כוךנז'אקנדרמדה,ננפתולי בבל,נ 2.נ
יצרלכמכמנימתינ־ןב לכימ,נרסימ ג,נכיבא־מ־נ2002,נעי'נ140.

שם,נשם. 3.נ
שם,נעי'נ133. 4.נ
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־הכ גדוכהנשינישוןנהמעד.נלוינרמקרניד־רנ־חמ־ורונ"עינהכרגום"נעינאכ וצ טרמוכנה ו־עכנ
תיונ "השכישכמ,נ יד־רמו,נ הישו מכ.נ הזהוכנ עינ היאממםנ הזרנ תילמנ יש אהנ ואלמיונ ילחדנ
־לסמתוא ימזה,נ־יו חנ'הכ גדוכ',נתדמניהכממחסניסמרו־נהסיומניעימדהנ־ מסמוןנהזרניִצדהנ
שינהשלהנהיארחכ",5נסמרו־נאונהכ גדוכנכר־וכמכנהגוררמםניעשמנטמהורנוטר סלוריצמוכנ
־וטוכ,נמוכרנאונלחוכ,נשינהיקור.נ־ש מנהיקרמםנהאיה,נשינהיקורנושינהכרגום,נההכ גדוכנ
יוגדרכנאלואנתאמתוכנהיצומהנ־ישו וכנעצין,נאו,נייעשה,נ־כר־ומוכנש־הןנהןנישישוכ,נ
הדמלה,ניחאהנ הכ גדוכ,נ לעויוכנ דרךנההשאיה,נ עינ יו,נ יממחסנ סו־ממקטנשאלשרנ המונ תיונ
אונירמ.נואי ם,נהעמסוקנהיקו־ינ־כרגוםניר־הניעסוקנ־ מסמו וכנהאדלטצמהנשינהישו וכנ
זוניזו.נהלמגורהנשינה"יכרגם",נהיולמעהנ־תוכרכנהדמוןנשינ־ מימן,נהמאנ־ימדהנר־הנאיב
אמשמכ.נ הוגנתיו־ןניהכממחסניתמשרון,נימתויכנהלואטמכנאוניג מוסנשינהיכרגם,נא־ינאמןנ
יכממחסמםנאימונתאינעודנערתאהנשגםנאכנהכ גדוכהנהיורת־כניכרגוםנמשנישקוי,נשהרמנגםנ

המאנתוחנלועינ־ישמיכונשינהיכרגם.נ
־יוסלמםניחמ־ורונ"עת־ה,נסמילטוםנוחרדה"ניב1926ניו הנלרומדנסוגמםנשו מםנשינ
הזמתרון.נ יןנ אונ הכודעהנ יןנ ממצוגנ שינ יהדחקהנ יהכגו  וכ,נ ה ו־עכנ יא ימזהנ הכ גדוכנ
המאנ הדוימ  טמכנ הה חהנ כואיוכ.נ א ימטמוכנ יאסטרטגמוכנ קוראוכנ השו וכנ ההכ גדומוכנ
הכ־ו הנ ־איצעוכנ תיוירנ הסמילטום,נ שינ האיכנ גמיומנ מדמנ עינ הכ גדוכנ יהסמרנ שאלשרנ
שההכ גדוכנ משנ ואוים,נ יהכ גדוכ.נ ישיעוכנ היממחסכנ הא ימזה,נ שינ ההרי ומטמכנ
־איצעוכנ יּוסרכנ האגונ שינ שההכ גדוכנ יאחרנ גםנ יישמתהנ המאנ יא ימזה.נ אמ הנ מכ כנ
יולעיכנ ש־הםנ יקויוכנ ־אוכםנ ידו־רנ היוצעכ.נ הלרש וכנ שינ האמ טיקטואימכנ הַק־יהנ
הכ גדוכניוחיטכנויוליגכנשאמןניהנתינישיעוכנזויכנלעויכונהרגרסמ־מכ,נהַאבח־רכמכ,נ
עויםנ ־מןנ הא יוגמהנ החזרה.6נ תלממכנ צורכנ אכנ היו־שכנ היווכ,נ מצרנ שינ הדמסוצמאטמ־מכנ
הא ימזהניעויםנהכרגוםנמתויהניהמכיוכנ־המ־טמםנחשו־מםנשינתינאחדניןנהכחוימם,נאםנתמ,נ
תיו־ן,נהירחקנ־מןנאמ טראקצמהנהיכרחשכנ־מןנש מנא שמםנ־הווהנחמני־מןנילגשונהלרּוׁשנ
שינאדםנעםנטקסטנאמ ונ מכןניציצום.נועםנזאכ,נאמןניהכעיםניתךנש־ש מנהיקרמםנידו־רנ
־כהימךנהע־רהנ—נואצינהיכרגםנאלמיונ־חממנהע־רהנ—נו־ישהונדריטמנהיכרחשנ־ירווחנ
־מןנש ממם.נמכרנעינתן,נאלשרניד־רנעינהמחסנ־מןנהגוףנאונהָאלקטני־מןנהדמ־ורנ־ישוןנהכרגום,נ
תיוירניראוכנ־סמילטוםנכרגוםנשינאמרוענטראויטמנויראוכנ־א ימזה,נ־כורה,נ מסמוןניאוחרנ
יכרגוםנסמי־וימנשינסמילטוםנהאטוםניתאורהניכקשורכ.נהאםנאלשרניראוכ,ני קודכני־טנ
זו,נאכנע־ודכונשינהיכרגםנתכרגוםניסדרנש מנשינכרגוםנקדום,נאו,נימכרנדמוק,נתכרגוםנשינ
יוירנשזה,נייעשה,ני־חמ כונשינהיכרגם,נהיקורנ קדום?נהאםנאלשרנ תמשיוןנשינכרגוםנ
האימכמנשינייאתכנהכרגום?נגםנתאן,ניאנ כעת־נעינההכ גדוכנהיודעכניעציהנשינהיכרגםנ
שעהנשהואנחש,ניישי,נשהואנחויקנעינהכותןנהיוסרמנשינטקסטניסומםנשמשניכרגיונויסמקנ
קרו־ניוודאמנתמנעימונילטורנעציוניישמיהנזונ־דמוקניל מנשאמ ונמתויניהכיסרניה.נאךנתיוםנ

לוינרמקר,נעל התרגום,ניצרלכמכמנשמנרוז' סקמ,נרסימ גנ2006,נעי'נ26-25. 5.נ
 Jacques ;2007זמגיו דנלרומד,נעכבה, סימפטום וחרדה,ניגרי מכמנמאמרנאור,נרסימ ג,נכיבא־מ־,נ 6.נ
 Derrida, Resistances of Psychanalysis, trans. Peggy Kamuf, Pascale-Anne Brault and

 Michael Naas, Stanford University Press, Stanford, California 1998
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עיויהניצוץנהכ גדוכנ־יכמניודעכניעציהנ־י־נהיחומ־וכנוהאחרמוכנשהיכרגםנ וטינעינ
עציו?

רמקרניעיהנאכנהיוטמ־מםנהלרומדמא ממםנשינע־ודכנהזמתרוןנוע־ודכנהא־ינעינאו־דןנ
־הקשרנשינישמיכונשינהיכרגם.7ניד־רמו,נהיכרגםנקרוענ־מןנערתאכנהקוראני־מןנערתאכנ
היח־ר,נו אי וכניאחדנתיוהנת־גמדהנ־אחר.נכרגוםנהואנילמתךנומכורנעינאמדמאינהכרגוםנ
לעםנ אמנ ש מכןנ טהורהנ שלהנ אונ או מ־רסימכנ שלהנ שינ שימשמכנ ערתאהנ ־המעדרנ היושיםנ
ילרוענאכנהחו־נתילמה.ניטעימ,נידו־רנ־יי תוימהנקדויהנמוכרנהש־הנוילגמשהנאכנהיכרגםנ
עםנהרמקנש־מסודנהשלהנוהגו־יכניעכמםנ־דמתאון.נשוםנ־ימעהנשינישו ונשינהאחר,נשוםנ
הזדהוכניכרגיכנעםנישוןנהיקור,נהעשומהניקץנזיןניה־מאנאכנהיכרגםנייהטטנ־הנויד־רנ
־הנתיונהממכהנק ממ ונשיובעציו,נאמ ןנמתויוכנייחוקנאכנהיי תוימהנהזאכ,נאונאכנהדמתאוןנ
הזה.נשתן,נזהונהיצענשינייאתכנהכרגום,ניצענה וגענישאיהנידוענאדםנ עשהניכרגם,נידוענ
־חרנ־־חמרהנהזאכנשאמ הנתתינ־חמרה,נ־חמרהנש־הנהואניד־רנ־קוינשאוינו־ימימםנשאויוכ,נ
שכרגויונ המידנ יכרגם,נ מתוינ שאמ ונ המידנ ְקשהבהשלה,נ ְקשהבהכרגום,נ המידנ שינ ־חמרכונ
היוקדםנ כקענאונשו־ש,נהמידנש־מ וני־מןנדו־רמנהשלהנעידנחמץ,נהמידנשראהנאכנתינחממונ
תישמיהנת־דהנשינכרגום,נהמידנשגולונכרגםניונאכנעציונושִממעדניוניישמיהניכרגםנאכנ
אלשרנ האםנ איו.נ שלכנ י־מןנ היכרגםנ ־מןנ המחסנ שאיכנ אלואנ המאנ היקורנ שאיכנ ההוומה.נ
יהעזניהצמענתאןנסקמצהנכמאורטמכנאונהתייה?נוהיואנהיקרמםנתהנר־מםנויגוו מם,נ־וודאמנ
־ס־מ־הנהר־בישו מכנהמשראימכנש־הנרו־נההורמם,נותיו־ןנהס־מם,נדמ־רונישוןנאחרכ,נישוןנ
הסודוכנוההסכר,נישוןנה־מכנאונהגיוכנשלערהנירחקנ־יכמנע־מרנ־מןנשלהנייקום.נו־תינזאכ,נ
והכרגוםנעשומני ־ועניאנימתויכונהישו מכנ היכרגםנאמ ונ־התרחנ־עינ־מכנ־תיהנשלוכ,נ
דווקאנאיאניהכוודעוכונהיוקדיכניקושמנשאמןניהכג־רנעימונוה עוץנ־לעויכנהכרגוםנשינ

ימנשיעויםניאנמותינישחזרנאכנסמלורניקורוכנהכרגוםנשיובעציו.נ
"־ימשורנה לשמ",ניצטטנרמקרנאכנד־רמונשינא טואןנ־רין,נ"היכרגםנאי־מווי טמ.נ
־זרוכ,ניתלוכנעינהשלהנ הואני־קשניתלוכנעינש מנהצדדמםמניתלוכנעינשלכוניהכייאנ
האחרכניְגיוכנאינכוךנשלכנאיו".8ניהםנכ אמהנשינהמקסיוכניעמןנזונישלהנזרה,נשיעכמםנ
המאנקרו־הנישלכנהאם,נאונאלמיונשלכנהאםנייש,נתיונ־יקרהנשיכארנז ד־ קנ—נ"יע־רנ
יטושטשכנ מוכר,נ עיוקהנ אחרכ,נ ימנשלהנ משנ ־ש־מימ,נ הע־רמכנ הזהנשינ היימיאמנ ייעידנ
ואמיונהע־רמכנשלכנהא־.נתוו כמניגרי מכ"9נ—נ זוהמנשלכנהאםנהאִיכמכנשימ,נ מוכר.נאוימנ
א־יניעכמםנהמאנירוחקכניאודנישלכנהאם?ניהניתשמרנאכנהקרקעניסלמגכנהזרוכנ־כוךנ
אחד,נ יצדנ שתן,נ יאמ טמימ?נ האמ הר טמכנ הזרוכנ כחושכנ עינ אוירנ הד־רנ ויהנ האמ טמימ?נ
היכרגםנחשנשמשניונשלה,נשאמןניונשלהניו־הקכניי ה,נאךנ־הנ־עכנהואנחשנעמרוםנישלה,נ
תאדםנחסרנשלהנהשרומנ־חמלושניכימדנאחרנימימםנשתתינשהואנימויןנמוכרנ־ייאתכונתךנ
הןנמוכרנ־המשגנמד,ניתאורה,נא־ינ־לועינהןנרחוקוכנימימןניהשגכו.נימוי וכנ־כרגוםנאמ הנ
קמצורנדרךנ־מחסני־עמוכנהעיוקוכנשינהכרגום,נה ו־עוכניתימהכוניהמוכניו־ןנתאמיונהואנ

עציונהמהנגוףנהכרגום.נתתיוכנהתוי,נהיכרגםנחויםנעינכרגוםניוחיטנושקוף.נ

רמקר,נעל התרגום,ניעמינהערהנ5,נעי'נ51. 7.נ
שם,נעי'נ30. 8.נ

ז ד־ ק,נאבות ואחים,ניעמינהערהנ1,נעי'נ30. 9.נ
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יכרגםנשינתכמ־הנעמו מכנעשומניהעמדנעינעציונשהכרגוםנע־ורונהואניעמןנ מתוסנשינ
ירח־נסמי־וימנחדשנש־ונמחושנת־ןנ־מכ.נתךנעשומניהעמדנגםנאמ טיקטואינהתוכ־נ־שלהנזרהנ
המתויהנישישניוני־מטומנרהוטנאוניכוחתםנמוכרנישלכנאיו.נא־יניקרהניע ממןנמוכר,נוקרו־נ
מוכרניע ממ  ו,נהואנהיקרהנשינהלסמתוא ימטמקאמכנז'וימהנקרמסט־הנש"גמיכה"נאכנהרו־דנ
־אקויימוכנ ה ותחנ זהנ —נ העיבישו מנ אונ הקדםבישו מנ הרו־דנ אכנ תיוירנ ־ישון,נ הסימוטמנ
ו־יקצ־מםנכמ וקממם,נ־אוכםנכוצאמנישיעוכנשאמבאלשרניציציםניישוןנ—נ־שלהנשאויה,נ
תיוירנ־צרלכמכ.נתאמיונ דרשהניהנשלהנזרהנתדמנייצואנאכנהסימוטמנה־ויגרמנשיניקורוכמה,נ
־דרךנ שעויהנ תלמנ היקור,נ ־שלכנ הכ גדוכנ אזנ אמנ שהצמ־נ שאלשרנ היקור,נ אכנ יד־רנ תדמנ
יעוד כניןנהכיו וכנהקצרוכנשיניסכהנהיוקדיכנ"סטא־טניאטר"נהישחזרכנ־יאקו מוכנ
מחסמנאם—־כנ ותחנימדכונשינ־ הבשיהנו ותחנערתאהנ וסלכ,נחמו מכנאךנא מגיטמכ,נשינירמהנ

ה־כויהמנ"צ־עמםנקודרמם,נחיקמם,נשיוומם.נאיאמנא אי זמה".10 
הא־ינקודםניכהימךנהכרגום,נאו,נ־ימימםנאחרוכ,נהא־ינהואנה"משניכרגם"נהראשון,נ
הצמוומנהראשוןנעינכרגום.נזוהמנ קודכנהיוצא,נהיקורנשינהיכרגם.נמחסמנ"יקור"נו"כרגום"נ
־יו־ןנהיקו־ינהםניש ממםנייקורנהיוחיץנוהיודיק,נשםנשלכנהאםנ חווכהנכימדנתזרהנ־יו־ןנ
יסומםנויעויםניאנ ותסה.נשלכנהאםמנתיויר,ניאנהשלהנהסמי־וימכנאיאנהכרגוםנהסימוטמנ
היוקדםנהואנשסור־.נהיכרגםנה־וגרנאמ ונזותרנאכנהיוי טנהזהנואמ ונזותרנאםנהכרגוםנ ח־ינ
־ימשורנה־מטומנאונ־ימשורנהכקשורכ,נאםניאנהצימחני־טאנאכנעציונאונאםנ־מטאנאךניאנ
תהכ גדוכנ היאוחרנ הכרגוםנ ־גרעמןנ יו חנ הידויממן,נ אונ היישמנ הזה,נ היוי טנ א־ינ הו־ן.נ
ראשו הניכרגום,נוהכרגוםנהיאוחרנהואנ מסמוןנילצוכנעינתמשיוןנזהנ—נשו־,נתמשיוןנשאמ ונ
תמשיוןנהסמי־וימזצמהנאיאנתמשיוןנקיאמנמוכר,נזהנשינהסימוטמזצמהנהיוקדיכ.נוה מגוןנהזה,נ
היקצ־נהזה,נממשיענ־שלהנהזרה,נויּוניאוז מונ־י־ד,נתיוימךנהכרגום.נהשלהנהזרהנכמשיעניונ
כימדנתשלכובשיו,נהשלהנששיענ־כותתמנכותו,נהשלהנשיכרגיכנאוכו,נשמודעכנאוכונ־אמזהנ
אולןניל מנשהואנמודענאוכה,נשי־טאכנאכנזרוכו,נשיי־הנאוכה.נדרתהנהואנֵערניתךנשאמ ונ־ןנ
־מכנ־שוםנשלה.נשלהנשהואניוצא,נהיכוותכנע־ורונשכמקהנלרטמכניאוד.נשלהניאניוחיטכ,נ
יאנאו מ־רסימכ,נהישכ הנייכרגםנייכרגם.נהמאנהתימההניכרגוםנוהמאנכשוקכו.נשלכנאםנ

יאב־מוגרלמכ,נשלכנאםנידויממ כ.נתיוםנמשנד־רנתזה?
הירווחנ־מןנהסימוטמני־מןנהסמי־וימ,נ־מןנהָאלקטנאונהדחףני־מןנהימיה,נעוידנ־י־נ
יאיץנהכרגוםנוייווהנאוכונתיוניייוי,נתיונעודנשלהנשאמ הנ שיעכנושעשומהניהמיחקנ
יגירמניןנהכוצרנהסולמנשינהכרגום,נזהנש חשףניעמ מנתוי.נודווקאנישוםנתךנזהניעויםניאנ
יסכממם,נזהנ תלהניחזורנעינעציומנע־ודכנא־י,נע־ודכנכרגום,נע־ודכנקמום.נירגעניסומםנ
הי מענ שיו,נ וכרנ היקורנ יכרגום,נ שאמ ונ מכןנ יהנ שתן,נ חממם,נ שזונישמיכנ מודענ היכרגםנ
זוהמנישמיהנשיצווהנעימוני דודנכימדנ־מןנשלהנאחכניאחרכ,נ־מןנ העיוקנוהאחרוןנשיו.נ
עו־רנ הואנ תךנ ־ירווח.נישוםנ חמנ יוזמקהנאחכניאחרכ.נהיכרגםנ ־מןנ חותיהנאחכניאחרכ,נ
הטרגדמוכנ תינ כרגוםנ תיונ חממם",נ "ילעינ שיתו הנ יהנ אכנ ־ו הנ אונ יאחרנ אחדנ ילרומקטנ
המוו מוכ,נאונתינמצמרכונשינשממקסלמר,נאונלרוסטנ־ייואו.נאךנזמהומניכרגםנעםנקורלוסניסומםנ

ז'וימהנקרמסט־ה,נסיפורי אהבה,ניצרלכמכמנימתינ־ןב לכימ,נהקמ־וץנהיאוחד,נכיבא־מ־נ2006,נ 10.נ
עי'נ231.
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הואנרקנחיקניןנהכיו ה.נשהרמ,נמוכרנישהואניזדההנעםניח־רנועםנהשקלכנעוים,נהיכרגםנ
כרנאחרנהירווח,נהירלרףנרלרוףנדק,נדוקרנאךניאנ־יכמנ עמם,נ־מ וני־מןנהיקורנשיו.נאחכנ
שתן,נ יע ממ ו.נ שקוינ אמ ונ שיעויםנ היכרגם,נ שינ הזעוםנ שתרונ המאנ זהנ יצ־נ שינ ה גזרוכנ
היכרגםנאמ ונעו־דנילר סכו.נהואנעו־דניקמויו,נעו־דנאכנקמויו,נאכנע־ודכנקמויו.נזוהמנאלואנ
הצמ מוכנשינהתיתיהנהח־רכמכ,נהיזההנשגםנאםניאנכמכןנגיוינהוים,נגםנייאנכרגוםנתיתימנ
שווהבערך,נע־ודכנהקמוםנהזאכנכמישך.נ־דמוקניל מנשיהנשיו חנתאןנעינתףנהיאז ממםנאמ ונ
 מכןניכרגום.נ גזרכנאחרכנשיניצ־נזהנהמאנהמחסמםנהטעו מםנ־מןניכרגימם.נתאשרניכרגםנ
יעמדנשאמ ונאוה־נכרגוםנש עשהנ־מדמניכרגםנאחר,נהטע הנהמאניסדרנסימוטמ.נהואנאמ ונ
אמ  הנ היכרגםנ היוזמקהנששויענ אךנ שיובעציו.נ ה מגוןנ שינ קיושנ הדנ ויונ ישיוענ יצימחנ
זונש שיעכנ־חוץ.נקהמיכנהיכרגימםנהמאנקהמיהנשינלמוכנרמקמם,נ־לרלראזהנעינ ־התרחנ
ד־רמהםנשינ מקויסנא־רהםנוירמהנטורוקנעינשלכנהֵא־י.11נזוהמנע־ודהנשכוקהנשראשו מוכהנ
אוללכנאוכהנ־קויוכ.נהיכרגםנשויענקויוכ,נויעכמםנהואנשויענקויוכניראשו ה.נהיייוינ

עוטףנאכנהכרגום.נ
שע־רונ ישו וכנ שכמנ ־מןנ אמייכנ ישוואהנ תימןנ ־כרגוםנ יראוכנ המאנ גיורהנ "לרתהנ
יןנהעוים",נתכ־נ־ מימן.נ"אדר־א,ני־מןנתינהצורוכנהסלרוכמוכ,נהכרגוםנהואנהמחמדנש לינ
־חיקוניעיודנהןנעינישירנהה־שיהנהיאוחרכנשינישוןנהיקור,נהןנעינישירנח־ימנהימדהנ
שינישו ונשיו".12נ־ מימןנדמ־ר,נתאיור,נעינס־יהנשינהישוןנועינח־ימנהימדהנשינישוןנ
הכרגום,נא־ינהאםנאמבאלשרנישיוענתאןנגםנאכנח־ימנהימדהנשינישו ונשינהיכרגם,נישוןנ
הית מסהנאכנהיקורנ"ל מיה",נתד־רמנ־ מימן,נתשהמאנאדמשהניילגשנעםנהכותןנהסי טמנשינ

אימרוכמו?
תיניכרגםנ ושאנעיונ"ישלחכנכרגום"נשז ד־ קנית הנ"א־וכנואחמם",נתלמימנא־וכנ
אכנ שכרגיכמנ ־כקולהנ לעם,נ ו־שלה.נ ־רוחנ —נ תיו־ןנ ואחמוכ,נ וִאיהוכנ —נ אחמםנ ותלמימנ
נפתולי בבל,נחייכמנשא־מנלו הניז'אקנדרמדהנ־א גימכנואוירניונ־טוןנקרו־ניאודני־תממנ
”?But what about the Torah, Mr. Derrida. What about the Torah“.נהמהנזהנחיוםנ
אורהנ כחכנ י־וי־י,נ יקוםנ גדיכמ,נ ש־ונ היקוםבייאבכורהנ שינ ילכמענ ֵהדנ ־ימוחד,נ סכוםנ
החמיו מנהעזנשינכיבא־מ־נש־הנטו־מהנהחוי־נהמהנרקנקורמוזנוהאולקנהשכרענחיק,נייאנהררמנ

חושך.נ
היכורגם,נאוניהנשיתו הנ־ישוןנהיקו־יכנ"יקור",נאמ ונחסרנחשמ־וכ.נהואניחזמקנ
ע־ורנהיכרגםנאכנשיחכנהחממםנאונאכנמצרנהיווכ.נהואנעשומניהמוכנראמנייאנחמץנידמתאו ונ
שינהיכרגם,נייקורנהכרגום,נוהואנעשומניהצמ־נהכ גדוכנידמתאוןנהזהמנהכ גדוכניהכ גדוכ,נ
מודענ משנ־הםניעמןנ חיה.ניאנכימדנהיכרגםנ מחסמנהראמנ למנשגםנ סוגנשינכרלמה,נאףנעינ
יהניושךנאוכונאינטקסטניסומם,נידוענ־חרנ־ו.נהואנמכרגםנאוכונתד־רנהקרו־נאימונ־מוכר,נ

ואלשרנשמטעה.נאךנ־ריהניסומיכנהואניעויםנאמ ונטועה.נ

 Nicolas Abraham and Maria Torok, The Shell and the Kernel, trans. Nicholas T. Rand, 11.נ
The University of Chicago Press, Chicago and London 1994

־ מימן,נ"ישמיכונשינהיכרגם",ניעמינהערהנ2,נעי'נ132. 12.נ


