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סודות גלויים: ספרּות החוויה הלא־נחשבת 
לקראת תיאוריה של פעולה נסוגה )שני קטעים( 

אן־ליז פרנסואה

א. סודות גלויים: סקירה כללית

מנפשאטבעפֵמֵחספסחש־ףפב ינ־פןתפל־ד־פאגס־נ,פחשפכמנאאפשןנאפסעמ־דפב ינאפ
ןספ זשינת־פאזן־נאפבנ־תזפ—פאןמי־ת.

גתא,פ"מכתמנםפ־אזא־זנם"1

 Anne-Lise François, Open Secrets: The Literature of Uncounted Experience, Stanford  *
University Press, Stanford 2008, pp. 1-20, 46-65. הערות מטעם המתרגם או המערכת הובאו 

בסוגריים מרובעים.
 “Wem die Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthüllen anfängt, der empfindet eine  .1
 unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin, der Kunst” (Goethe,

“Maximen und Reflexionen”)
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גםפןםפבל־ ־פשספדבזפסןפתנמצןפמל קת,פאגדזאפשנמ־שנתפזןש־יאפסל־דפגס־נפעש־נאפסאנ־תפ
"דזךפסחס־קפנדעפכךפשןנפן שזפסתב־עפבעס־תפעסנ־פ־ס ע־ספעספ נ־".פאגדזאפכרןתפתתןנםפ
סשנמ־שנ־פאמ־כזנםפנחלנתפשספאמ־שגפגםפןצספמבקזנםפזח־קנםפראפמראפכמ־פןנבפק־ל־ לקנפ
לדג'־־נקפ־ זיקפֶקזמֹ־ד.פכך,פסמשס,פבתנן־זפאן נלטמ־ס־גנאפשספאָןז־א,פלדג'־־נקפמכיאפבשםפ
"ל־דפגס־נ"פןתפן־ אפאתקש־זת אממדזפן־פאשמזינפשבדפבבדפמגסאפסןס־פשב ינםפןתפמאפ
שא־ןפמלתנזפמןס־פשבח־ץפ—פן־,פסנתזפדנ־ק,פןתפמאפשא־ןפמגאפעסנאםפמ ינ־,פןתפמאפשןניםפ
ז־צנםפסדעת,פןתפמאפשנשפבכ־חםפסאתעסםפממי־.2פ־ןמים,פבן־צזפאבנט־ננםפאבנק־זתננםפשספ
לדג'־־נקפ־ד"ןפמנסז,פאמ־יחפיקשזפתכ־ ־תפסצ־זאפמנ־חדתפשספא עסתפכ־חפאמתבטןתפסןפ
בטעיאפסנדע,פכ נפשאנגנ־אפ שטינפשספאין־ז־תפאנאפנכ־ספסאצנב,פןסןפב זנבנסגנאפסאתעסםפ—פ
ברכ־תפשסןפסדעתפן־פברכ־תפסאעמנדפ ינםפכןנס־פןנאפז־ןנם.3פכןשזפאל־דפאגס־נפמ־גדזפעספ
 נפאאבטחאפאנד־עא,פאבסתנפמ־ביתפמבחניאפזצנ־יסנתפ־אבסתנפצ־דקתפ עמננםפשבבש־זאפעספ
ַקחפממי־"פ)ס־קןלפנטפ26(,פ ֵתאפס־פ־מנפשןנאפס־,פגםפמאפשןנאפס־פִנּסָ  נפס־קןל,פ"כספמנפשנשפס־פִנּיָ
א־ןפיעשאפסשםפןחזפסאזמי־נטנקאפאטן־ט־ס־גנתפאמ־כזתפמעב־דת־פשספקזמ־דפעספ זשי־תפ
כתבנפאק־דשפ־אמבדנסאפבנאפמנפשמל־גספלקרואפןתפאמ־באפא"ז־חינ"פאלמ־נפשספאבש־ז־תפ־בנאפ
מנפשישבאפבתמ־יתפמ־ביםפאגס־נפשספאמשסנםפ־מל־גספזקפ"סזן־תפןךפסןפסדעת".4פ־ן־סם,פ

בכתיבתה על בילי באד מתארת סדג'וויק את האתגר ההבעתי שמציבה המרידה, שהרי המרידה,   .2
בדומה להומוסקסואליות, היא מושג שהנפיצות הטבועה בו עושה אותו ל"פשע" המתחולל בו 
ברגע שהוא עולה במחשבה; לאפשרות המתגשמת, במובן־מה, מעצם ניסוחה במילים: "המונחים 
שהידע  אלו  אצל  הידע  את  המעוררות  לרמיזות  מוגבלים  להיות  חייבים  המרידה[  ]לתיאור 
 Eve Kosofsky Sedgwick,( הזה כבר מצוי ברשותם, אבל לא אצל אלו שאינם מחזיקים בו" 

)Epistemology of the Closet, University of California Press, Berkeley 1990, p. 101
צריך  רייגן, שאינו  בדוגמא של  אָןז־א  ניתוח האפיסטמולוגיה של  את  סדג'וויק מתחילה  כך,   .3
רק  לא  בה  מהדהדת  שבימינו  דוגמא   ,)4 עמ'  )שם,  מיטראן  עם  לשוחח  כדי  צרפתית  ללמוד 
קודם?",  לי  סיפרת  לא  "מדוע  בשאלה  מהארון  בנה  יציאת  את  המקבלת  הֵאם,  של  שאננותה 
"החפות  בדבר  המתמשכת  ההנחה  גם  אלא  שמודיע,  זה  על  כולו  מוטל  ההודעה  עול  כאילו 
מפשע" של ארצות הברית, המייצרת כביכול הצדקה להיעדר תודעה היסטורית, היעדר שניתן 
היה לשמוע אותו בשאלה שנשאלה אחרי ה־11 בספטמבר: "מדוע הם שונאים אותנו?". עם זאת, 
תיאור "ההיגיון הערמומי של הסוד הגלוי" אצל ד"א מילר מדגיש את אי־האפשרות להפריד 
בין האינטרפלציה של הסובייקט כמי שאמור לדעת ובין שחרורו של אותו סובייקט מן החובה 
להראות את הידע המיוחס לו; על פי היגיון זה, "אף על פי שאין בנמצא קורא שהוא בור כל כך 
ברעיונות המקובלים עד שאינו יודע למה מכוונים כל אותם דברים שנמנעים מלאמרם בגלוי, 
גם הפריבילגיה  ניתנת בה בעת  קורא  'קלאסיים', לכל  כך, כמעט  דברים המסווגים היטב כל 
 D.A. Miller, “Foutre! Bougre! Écriture!”, Yale Journal of( "לא לדעת את מה שהוא יודע

 )Criticism, 14, 2001, p. 511
 The Genesis of ספרו  את  הפותח  בפרק  לוקאס  פי  על  מהבשורה  הפסוק  את  מצטט  קרמוד   .4
בהיסטוריה(  התלויה  או  המקרית  )ולא  המהותית  ההרמטיות  בדבר  מטענתו  כחלק   ,Secrecy
— את פשרם האמיתי  יודעים את המסתורין  מי שכבר  "רק   — של המסורת הפרשנית. הערתו 
את  רק  לא  מדגישה   — הסיפורים"  של  האמיתי  פשרם  את  לגלות  יכולים   — הסיפורים  של 
הטאוטולוגיה של הפצה זו של הידע אלא גם את אי־אפשרותה הפרדוקסלית של ההיסטוריה 
בעיני הֵעד הנוצרי, שאינו יכול עוד לחכות להתגלות שתבוא ודבר אינו יכול לקרות עבורו אלא 
 Frank Kermode, The Genesis of Secrecy: On the Interpretation וראו  קרה;  כבר  כן  אם 
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אעיננאפשסנפב זד־קלפאגנס־נ,פא ־קחפזקפןתפענינפאז־ןנםפ־ןנס־פןתפענינפאסןוז־ןנםפא־ןפע־צם,פ
יע־ץפ ח־תפבחס־קאפאאננזזכנתפשא־ןפן־כףפבנאפןס־פאק־זןנםפסןס־פשןניםפמל־גסנםפסקז־ןפ
־נ־תזפבבענאפא ־זמסנתפשא־ןפמצנבפס ינפאמבקזנם:פכנצדפינתאפסאעזנך,פסרא־תפ־סכי־תפ ע־סאפ
דזמטנתפשאנןפכאפמע־טתפחשנב־תפעדפשןניאפמח־ססתפש־םפperipetiaפ)מ יא(פ־ד־מאפשאנןפ
ח־מקתפמאגדזתפאעסנסאפעספ נפןזנלט־.פבמק־םפס ט־זפתי־עאפר־פשספגנס־נפיל־גפכסןוןנז־עפ
שאן קטפאנחנדפשס־פא־ןפאגיתנפ—פאדנ אפשספכספשני־נ,פאבטחאפשדבזפסןפנקזאפ—פן־,פבצעדפ
מי־גדפ)אמגנעפבל־ ־פשספדבזפסן־ת־פאמק־ם(,פסאכנזפבאפכב ע־סתפאקלםפאחנ־ינתפסת ק־דםפ
אנענספשספנחלנםפחבזתננם,פל זפראפמתמקדפבדזכנםפשבאאפאל־דפאגס־נ,פכמח־־אפשספגנס־נפ

אמבטספןתפעצמ־,פמן שזפשחז־זפמאפאצנ־־נפאןתנפלפעולפעספ נפאנדעפשאתגסא.5
עםפרןת,פאגיאפעספחלזפאחשנב־תפ־יט־ספאאשסכ־תפמאפאל־גפאמ־צעפכןאפעש־נאפן־סנפ
סאנזן־ת,פבדזךפבסתנפימיעת,פכ טנשנרצנאפשספאבת־סנא,פשספאדףפאחסק,פשבשםפא ־טיצנןספ
אסןומ־גבספד־חאפסעדפןתפאאתחננב־ת.פ־ןכא,פא לנכ־ס־גנאפא ־ ־סזנתפמל קתפסי־פןתפאת־־נתפ
אמ־כיא,פ" לנבנתוןגזלנבנת",פעב־זפגנב־ז־תפכמ־פ ןינפ זננלפןצספן־לטא,פס־לנפןצספ־־זדל־־זת'פ
ן־פשסספאדמ־נ־תפבשנזתאפשספדנקניל־א,פדמ־נ־תפאש־מז־תפעספשתנקאפ־ב־חז־תפדזכנםפסאנ־תפ
בע־סםפבסנפסב־ןפבדזנש־ת,פסכן־זא.פןשזפסגנב־זאפשספמןדןםפדאפסאפ ןננט,פמנפמסבדפןנשאפ
אנלטזנתפ־יקמינתפבלתז,פשא"כא"פאנחנדפשסאפא־ןפ"סן",פתת־־דאפס ינפבעסאפעספןאבתאפ
סגבזפןחזפ־ןחזפכךפתלזבפס ע־ספסלנ ־קפתש־קאפר־פכשנשפבנדאפסעש־תפכאפעקבפמ־תפבעסאפ
בטזםפעת?פכך,פמצינע־תפמר־נ תפ־עדפמחנקאפעצמנתפןגזלנבנת,פן שזפסעז־ךפזשנמתפמסןנפ
שספלטזנן־טנ נםפאמר־מינםפסי־פכדנפסאצנגפןתפאאנמיע־תפמזדנ אפןחזפאתש־קאפכ ת־ס־גנת,פ
אמע־דדנםפןנואתעקש־תפ־מכחנשנםפןתפאן שז־תפשספתבנע־תפחלז־תפמשקספסתש־מתפסב.פןספ
א טנשנלטפמאפאן ־זנרםפשספגתא,פשק־זןפקטי־ינפעש־נפסאןשנמ־פבאלטתפמבט־פןספאןמי־תפ

פסקל,  של  הגיגו   .of Narrative, Harvard University Press, Cambridge, MA 1983, p. 3 
כבר  לולא  אותי  מבקש  היית  )"לא   “Tu ne me chercherais pas, si tu ne m’avais trouvé”
מצאתני"(, מבטא את מלוא הייאוש והנחמה שמעורר חיפוש ׂשֵבע — מושבת — מסוג זה, הגם 
 Blaise Pascal, Oeuvres שהאינטימיות שבפנייה הפמיליארית בגוף שני נוטה לצד המנחם; וראו
Complètes, Pensée 553, Leo Brunschvicg’s edition (1897), Hachette, Paris 1957, p. 576
במובן־מה, אם "לפעול על פי הידע" כולל "בעלות" על ידע ו"הפגנה" שלו, אפשר להבין מדבַרי   .5
שאני מגוננת על הזכות להפגין קהות, בין שהיא ממשית ובין שאינה אלא העמדת פנים, קהות 
 — ההגמוני  הכוח  של  תכסיס  בה  רואה  המוקדמת,  בעבודתה  סדג'וויק,  לעיל,  שטענתי  שכפי 
העיוורון המוחק ביעילות רבה יותר מכל צנזורה. אין לי אלא להציע תשובה "חלשה", במובן 
שסדג'וויק עצמה משתמשת במונח בעבודתה המאוחרת יותר כאשר היא מתייחסת לתיאוריות 
למקצב  נתון  שענייני  ולציין  ולשוב   — תחומות  פרטיקולריות,  מוגבלות,   — "חלשות"  קריאה 
הכלליות,  לתוצאות  ולא   — דבר  לעשות  ולא   x את  לקלוט   — לפעולה  תובנה  בין  היחס  של 
הדיסציפלינריות או המתחמקות של קליטה סבילה מעין זו. ייתכן ששחרור זה מן החובה לרדוף 
קריאה  מכבר  לא  כינתה  עצמה  שסדג'וויק  למה  למעשה  שייך  דה־מיסטיפיקציה  לשם  ידע 
 ,Touching Feeling בפרק "קריאה פרנואידית, קריאה מתקנת" בספרה .)reparative( "מתקנת"
שהוא, בחלקו, ביקורת עצמית, היא מזהה אלטרנטיבות להרמנויטיקה של החשד, שנטתה לראות 
היחידה  "מעלתה"  את   — האירוניה  ולמרבה  הביקורת,  של  הבלעדית  מטרתה  את  ב"חשיפה" 
 Eve Kosofsky Sedgwick, Touching Feeling: Affect, Pedagogy, שאין עליה עוררין. וראו 

Performativity, Duke University Press, Durham, NC 2003, pp. 123–51
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באזףפאענאפשב־פאטבעפיגסאפסענינ־,פ־ןספאי־נז־טנתפשןניאפמ־כיאפשןצבע־תנאפנכ־ּ־פמןחנרתפ
אבעס־ת,פעש־נפאשנחפא נס־ל־ נפאמס־מדפסצזףפגםפןתפ"אי שפאנ א"פשספאגס,פאש־מזתפןתפ
עצמאפסנ־םפשסע־סםפןני־פמגנעפ־אד־חאפןתפכספמנפשמבקשפסממשפןתפחנר־ז־פןחזנאפכמנפ
שחלזפןתפאכ־חפאש־סס,פאמבטספןתפעצמ־,פשא־ןפכספמאפשנשפסאפסאבנע;6פןתפאןנז־ינקאפ
שספקנזקג־ז,פאמדבזפכדנפסןפס־מזפדבזפ־כךפמקננםפןתפ"אחנז־תפאל־בננקטנבנתפשבכספעתפנשפ
בנדאפן שז־תפסאתחנספמחדש,פמבסנפשמצבנםפק־דמנםפנגבנס־פן־תא";פןתפ"ןבנזפא־־נת־ז"פ
שספקנזקג־ז,פאנכ־ספסןמץפןתפאן־בדאפןךפןני־פנכ־ספסשןתפשמשנבנםפס־פןאבא;פןתפ"ןנשפ
אזליטנמיט",פי־טזפאטניא,פןצספינטשא,פא"נ־דעפןתפמסןכתפאשתנקא.פנ־דעפסןפסשכ־ח,פסצ ־ת,פ

־ןףפסמעטפעצמ־,פסאש נספעצמ־,פעדפנעב־זפרעם".7
אדא־דאפשספגנש־תפל קינ־תפןס־פינכזפביטננתאפשספגנש־תפבנק־זתנ־תפמאפארמאפאןחז־אפ
סקז־ןפןתפאל־דפאגס־נפכ נג־זאפשספאכחשתפנדעפ—פאכחשאפשןניאפי טזתפמאפאמ־שןפשסאפ
ןסןפמינחאפן־ת־פבצדפ—פן־פכתחב־סאפןנדנן־ס־גנתפאמבטנחאפןתפיטז־ס־,פאכסת־פ־חס־קת־פ
אסןוש־־נ־ינתפשספאכ־חפאןמ־זפסב־ןפעםפאנדע.פבןנדנן־ס־גנאפא ־לטומזקלנלטנתפאישעיתפ
עספא לנכ־ןיסנרא,פ"אל־דפאגס־נ"פיעשאפטז־ ־לפס ע־סתאפאבסתנפמ ־זשתפשספאןנדנן־ס־גנאפ
עצמאפ—פסדזךפשבאפאןנדנן־ס־גנפסןפזקפמשנגפאלכמאפססןפא גיתפכ־חפ־ממשטזפןתפאדמנ־אפ
ססןפציר־זאפמ ־זשתפןסןפגםפמשתסטפעספמזחב־פשספאדףפאחסקפשממי־פינתאפסא נקפק־יציר־לפ

"חיה  המוקדמת,  הגרמנית  וברומנטיקה  גתה  אצל  מבשרים  לה  שיש  הגל,  אצל  היפה  הנפש   .6
בחרדה פן תכתים את פאר הווייתה הפנימית בפעולה ובקיום; וכדי לשמור על טוהר ִלבה היא 
בורחת מכל מגע עם הממשות וממשיכה בהתמדה, באין־אונים מתוך בחירה, לוותר על העצמי 
או  ]סובסטנטיבית[  עצם  ולהעניק לעצמה מהות של  העליונה,  לדרגת ההפשטה  שלה, שחודד 
 G.W.F.( "]להפוך את מחשבתה להוויה ולשים מבטחה בהבדל המוחלט ]שבין מחשבה להוויה
 Hegel, Phaenomenologie des Geistes (Werke 3), Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970,
מגרמנית(.  זו  מובאה  בתרגום  העזרה  על  לפידות  ולאלעד  גולדברג  לגדי  תודה   ;pp. 483–4
דוגמא מעניינת במיוחד לדמויות הוויתור ה"חלש" הנידונות כאן היא דמותה של הנפש היפה 
שווידוייה נמסרים בספר השישי של וילהלם מייסטר מאת גתה, המניחה בשלווה לאירוסיה לאיש 
נובעת  קשיחותה  שהרי  תנאיה;  לפי  לחיות  מסכים  אינו  שהוא  משום  להתבטל  אוהבת  שהיא 
דווקא ממתינותה — מסירובה לעשות נפשות ולסייע להמרתם של אחרים, כמו גם מניתוקה־שלה 
מענייני העולם הזה. אדיקותה מונעת ממנה לא רק להינשא לאיש שהיא אוהבת אלא גם ללחוץ 
עליו כדי שיקבל עליו את רצונותיה; וראו יוהן וולפגנג גתה, וילהלם מייסטר: שנות החניכות, 

מגרמנית: יצחק כפכפי, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 1979.
 Søren Kierkegaard, The Concept of Irony, trans. Howard V. Hong and Edna H. ראו   .7
Hong, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1989, p. 253; סרן קירקגור, חיל 
ורעדה, מדנית: איל לוין, מאגנס, ירושלים 1997; פרידריך ניטשה, מעבר לטוב ולרוע; לגניאלוגיה 
של המוסר, מגרמנית: ישראל אלדד, שוקן, ירושלים ותל־אביב 1967, עמ' 244. כפי שאטען 
בהמשך, באישומים המפכחים הללו כנגד הקביעה הנמנעת קיימת רפלקסיביות עצמית, שכן, 
בכך שהם רואים בכל הבעה של נכונות לוותר על ניצול של כוח, או על מימוש של פוטנציאל, 
חשד להיעדר "תום לב", גם הם אינם מקבלים את מושאם כפשוטו ולפיכך גם הם "אשמים" 
באותה רוח של אי שביעות רצון — בסירוב או בהימנעות אדולסצנטיים לממש את התשוקה — 

שהם מייחסים לפלרטטנים ולחסודים.
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שש־םפמלמךפכת־בפסע־סםפסןפנ־כספסאינב.8פכמ־פאמסכאפבינת־חפשמצנעפסןקןאפסלנ ־זפ"אמכתבפ
אגי־ב"פמןתפןדגזפןסאפ ־,פשןניאפע־שאפדבזפכדנפסננ ־תפן־פסכל־תפןתפאֶחֶלזפשסאפמסבדפ
"סאנשןזפבסנפינעפבצספ]שספלנמאפאןנשא[",פא נג־זאפשספאל־דפאגס־נפמרכנזאפןתפתלמ־יתפ
"אמסךפא־ןפענז־ם"פשלסב־נפר'נר'קפדאפבאפזב־ת,פשבאפמעזכתפשסט־אפמל־נמתפמל־גסתפ"סשקזפ
במל־־אפשספןמת"פ־סא־לנףפ־ס ע־ספגםפכשןנשפןני־פמןמנאפסאפע־דפ—פ־סמעשאפזקפמש־םפכך.9 
"צנינ־ת"פכרןת,פשס נאפןנאפמצ נםפמןנשפסקבספןתפאזט־זנקאפאמ ־זשתפשספמשטזפשסנט,פ
מן־תתתפעספמגבס־תנאפשספאגנשאפאמל־זתנתפשספ"אין־ז־ת",פשבטחאפס ינםפבנענס־תאפשספ
חשנ תפאתזמנתפשבתבנע־תפסכ־ח.פבמנש־זפןחז,פבת־זפ נג־זאפשספןסנ לנלפ—פשספמעזכתפ
שןנפן שזפסמסןאפבש־םפת־כאפמ־גדזפ־ןשזפקצ־תנאפימ־גנםפןספאמ־בסעפ־אסןומן־ ננאפ—פ
אל־דפאגס־נ,פא ת־ח,פמתןנםפגםפססוד הפתיחּותפן־פסֵ טנשפשספןנואלנג־זפשר'נר'קפמלבפןסנ־פ
ןתפתש־מתפסבי־פש־בפ־ש־בפכןשזפא־ןפמזבאפסתןזפכנצדפאלדזפאלנמב־סנפשספאמ־דזינ־תפ
אמעזבנתפמב־ללפעספאיחת־פשספ עזפשחננבפסאנ־־תזפזנקפן־פסןפמסןפסגמזנ,פ עזפאמל־גספ
תמנדפסאכנספע־דפת־כאפמ־בחאפןחד,פבנאפשמד־בזפברכ־נ־תפןדםפ־בנאפשמד־בזפבלנב־תפסתש־קא.10

עצמה,  כופה  האידיאולוגיה  שבה  מאליה  המּוָבנות  על  אלתוסר  של  הערותיו  את  למשל  ראו   .8
הייחודי  הדבר  למעשה  "זהו  מאליו:  המובן  בתור  אלא  כלל,  עצמה  כופה  אינה  למעשה  או 
לאידיאולוגיה — היא כופה )מבלי שזה ניכר בה כלל, מכיוון שמדובר ב'וודאויות'( את הוודאויות 
בתור ודאויות, שאיננו יכולים אלא להכיר בהן ושבפניהן אנחנו מגיבים בדרך הבלתי נמנעת 
והטבעית כל כך של קריאה )בקול רם, או ב'שתיקה של התודעה'(: 'זה מובן מאליו! זה אכן זה! 
על האידיאולוגיה: מנגנוני המדינה האידיאולוגיים, מצרפתית:  )לואי אלתוסר,  נכון מאוד!'"  זה 

אריאלה אזולאי, רסלינג, תל אביב 2003, עמ' 53(.
 Jacques Lacan, Écrits, Seuil, Paris 1966, p. 31; Slavoj Žižek, “The Spectre of Ideology”,  .9
 The Žižek Reader, ed. Elizabeth Wright and Edmond Wright, Blackwell, Malden, MA

1999, p. 61
”!Mind the gap“ )"שימו לב לפער!"( כתוב ברכבת התחתית של לונדון, ציווי שניתוח זה של   .10
מניח לשיח  הוא  זאת  ועם  לעיל מתנשא מעל השיח  הציניקן שהוזכר  ז'יז'ק מקבל על עצמו: 
לייצג אותו; כלכלת התשוקה הפאלית עובדת רק כל עוד ועד כמה שהיא יכולה לדמיין התענגות 
)ז'יז'ק,   “Death and the Maiden” במאמרו  ז'יז'ק  טוען  מאחיזתה,  החומקת  אניגמטית  נשית 
זוכה בכוח הבלתי מוגבל בפוטנציה "לסמן  והסובייקט של התודעה העצמית  שם, עמ' 214(; 
לא כלום" — "להתייחס אל עצמו כאל 'נושא' )bearer( ריק" — בתמורה להכרתו בקונטינגנטיות 
 Slavoj Žižek,( "של "התכונות האמפיריות המהוות את התוכן החיובי של 'אישיותו' הפרטית
 Tarrying with the Negative: Kant, Hegel, And the Critique of Ideology, Duke University
על  מצביע  ז'יז'ק   “The Spectre of Ideology” במאמר   .)Press, Durham, NC 1993, p. 29
פעולתה של "האידיאולוגיה בטהרתה" כעל מהלך השעייתה של הצהרה פוזיטיבית כך שתייצר 
שום  לטעון  צורך  אין  לו  שבאשר  חיוני'  באמת  "'ממד  איזה  של  או  "עומק"  של  עין  מראית 
טענה פוזיטיבית" — מהלך שהוא קושר למשחק הלאקאניאני של "מסמן־על" או "מסמן ללא 
מסומן" )ז'יזק, The Žižek Reader, לעיל הערה 9, עמ' 69–70(. ואולם, במאמר זה ז'יז'ק גם טוען 
שהביקורת אפשרית רק בתוך מרחב שחייב להישאר, באופן דומה, חופשי מתוכן מוגדר: "המקום 
ממשות  בשום  שיתמלא  אפשר  ואי  ריק  להישאר  חייב  מאידיאולוגיה  להתנער  ניתן  שממנו 
האידיאולוגיה"  אל  חוזרים  אנו  זה,  לפיתוי  נכנעים  שאנו  ברגע  פוזיטיבית;  בדרך  המוגדרת 
)שם, עמ' 70(. הסתירה לכאורה, שבלי ספק אפשר לתלותה במעמדו העמום של האידיאליזם 
הטרנסצנדנטלי הקאנטיאני בעבודתו של ז'יז'ק, מעניינת אותי פחות מהסלידה הבסיסית שז'יז'ק 
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במקזנםפןחזנם,פא נג־זאפשספאל־דפאגס־נפעצמאפית לתפכא־ עאפשספמנלטנ נקצנאפ
ןנדנן־ס־גנת,פ־עב־דתפאבנק־זתפמכ־־יתפסחשנ תפןחתפמשתנפאןיטנתר־תפ—פן־פ"אל־ד"פן־פ
"אגס־נ"פ—פכןשסנאפאמלתנזאפןתפאןמתפשבןיטנתראפאןחזת.פכך,פאטעיאפס תנחּ־ת,פסןנו
בנד־ס,פסן־ינבזלסנ־תפן־פסיגנש־תפעש־נאפסאתגס־תפכןשסנאפאמל־־אפ—פכדנפסאגאפן־פכדנפ
סאכחנשפ—פןתפקנ־מ־פשספמנע־טפסןויזןאפ־ןתפל־ד־פשספאבדספסןומל־מאפ)בעקב־תפ ז־לט,פ
לדג'־־נקפממ אפןתפארא־תפאנא־דנתפ־ןתפארא־תפאא־מ־לקל־ןסנתפר־פעספגבנפר־פכלטנגמאפסןו
יזןנתפשספןחזּ־תפבחבזאפןיטנשמנתפ־בחבזאפא־מ־ ־בנת,פחבז־תפשבן־ אפןנז־ינפאאפעצמאפ
ישעי־תפעספאטז־ ־לפשספ"ארזפאש־כאפבקזבי־"פמת־ךפאלנ ־זפאי־צזנפ־אדזמאפשספאבחנזא(.פ
סחס־ נא,פאבנק־זתפעש־נאפסתק־ףפןמ־יאפיןנבנתפי־לחפאין־ז־תפבכ־חאפשספאתקש־זתפסא־צנןי־פ
סח־ שנ;פכך,פבטןננ,פ ־ק־,פ־קז־בפנ־תזפסרמיי־פ—פמננקספטן־לנגפ־ג'־דנפדנא,פאדגנש־פכ־סםפעדפ
כמאפאגנס־נפןני־פמיטזספןסןפט־עאפמחדשפןתפֵ טנשפאכ־חפשספאל־דפאצנב־זנפאן־אבפ"סברברפ
ןתפעצמ־"פבאתגס־ת.11פ־ן־סנפאל־דנ־תפעצמאפאנןפאמ־ ע;פסמעשא,פכ נפשד"ןפמנסזפמרכנזפסי־פ

ב נקח־ת,פאל־דנ־תפד־זשתפמ־ ע.12
־ן־סם,פכ נפשע־סאפמתמ־יתפאטבעפבבחניתפ”offenbares Geheimnis“פןצספגתא,פסל־דפ
אגס־נפנשפגםפמק־םפזבושינםפבמחשבאפאנא־דנתוי־צזנתפבת־זפתמ־יתפאק־זסטנבפ"אחנס־ינ"פ
ן־פ"אןזצנ"פשספאטז־ ־לפשספאאתגס־תפאןס־אנת:פ"אל זפא ת־חפשספאטבע",פ"ן־ת־פכתבפנדפ
ן־ינבזלסנפ־צנב־זנפאמ־יחפ ז־ׂשפסענינפכ־ס",13פןני־פזקפאזענ־אפשנשפע־דפן־ אפגנשאפןספאח־ק,פ
אמשסנםפןתפדבזפןס־אנםפאכת־ב,פןסןפא־ןפגםפ נג־זאפסאניתי־ת־פ—פשכספןחדפנכ־ספסזן־תאפ—פ

אולי מרגיש כלפי שיח שכמו חלום בהקיץ עשוי פשוט להיסחף או להימוג לתוך שתיקה. השוו 
למשל את מה שבארת כותב על ה"שרעפים" )pensiveness( של הטקסט הקלאסי בסיום ספרו 
S/Z; גם בארת ביקורתי כלפי האסטרטגיה האידיאולוגית שעניינה "סימון הבלתי ניתן להבעה" 
באמצעות קולוניזציה של מרחבו של הלא־נאמר, גם תוך כדי סירוב למלאו, ועם זאת, במשלב 
זאת;  מעין  השעיה  של  בסחיפתה  שמפתה  למה  יותר  הרבה  קשוב  הוא  כתיבתו  של  הריגושי 
 Roland Barthes, S/Z, trans. Richard Howard, Hill and Wang, New York 1974, pp. וראו

216–17
 Michael Taussig, Defacement: Public Secrecy and the Labor of the Negative, ראו   .11
 Stanford University Press, Stanford 1999; Jodi Dean, Publicity’s Secret: How
 Technoculture Capitalizes on Democracy, Cornell University Press, Ithaca, New York

2002
הסודיות כאשליה שדמויות  ייצור  את  חושף  מילר  סודיים"  סובייקטים  גלויים,  "סודות  בפרק   .12
ברומן מציגות כדי ליצור רושם של עומק פסיכולוגי נסתר ובה בעת הן מִגנות על עצמן מפני 
 D.A. וראו  מובנים,  בלתי  כסובייקטים  עצמן  את  מגדירות   — יותר  וחשוב  חטטניים,  מבטים 
 Miller, The Novel and the Police, University of California Press, Berkeley 1988, pp.

 192–220
 Geoffrey Hartman, מצוטט בתוך ;Sir Thomas Browne, Religio Medici, 1643, pt. 1, sec. 16  .13
Wordsworth’s Poetry, 1787–1814, Yale University Press, New Haven, CT 1964. הרטמן 
כותב בהערה: "הרעיון שהטבע הוא מסתורין גלוי, כלומר דת־מסתורין הגלויה באופן פרדוקסלי 
היהדות  את  והפך  הישן  הדתי  הסדר  את  פתח  הקדוש  שפאולוס  כפי  )בדיוק  כולה  לאנושות 
יד  כתב  'אותו  הטבע',  'ספר  מושג  הרעיונות,  בתולדות  ונמשך  קדום  במושג  קשור  לנצרות(, 

אוניברסלי וציבורי המונח פרוׂש לעיני כול'" )שם, הערה 379(.
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שש־םפמנדאפשספע־שזפן־פכ־חפ־ש־םפטכי־ס־גנאפשספקזנןא,פמת־חכמתפככספשתאנא,פןנאפבכ־חאפ
סאגדנסא.14פעספטז־ ־לפראפישעאפכמעטפכספסקלנק־אפןנואאלתזאפשספאננדגז,פ־כמ־א־פינלנ־י־תנאםפ
שספקנזקג־זפ־שספס־נילפסחש־בפןספמעבזפסאתקדמ־תפאמח־ססתפןתפעצמא,פאמגשנמאפןתפ
עצמא,פשספאין־ז־ת,פמעבזפסמ־שגפאאתגס־תפכדבזומאפשאתב־יאפעצמאפןניאפמל־גסתפסח־סספ
ן־פסאבנא.פן־סם,פכ נפשןטעאפבאמשך,פאל־דפאגס־נ,פד־־קןפבת־זפ"יט־זסנרצנא",פמשמע־פגםפ
שני־נפבל־גפתש־מתפאסבפש"אאתגס־ת"פ)Offenbarung(פד־זשת,פאקטיתפאלנכ־ינםפאכז־כנםפבא,פ
חנז־תפסקבספןתפאמתגסאפכמ־באפמןסנ־.פלענףפאפב זקפראפ)"עצ־זפכןא,פן־פעב־זפבעדני־ת!"(* 
נתןזפכנצדפאגנתנפןתפא ז־נקטפאראפכתש־באפעקנ אפסש אפשספח־באפסןומ־גבסת,פשספדחנ ־תפ
בסתנפן שזנתפ־שספןחזנ־תפאז־ןנת,פש אפשחזףפאטננתאפבלבנס,פאנןפעדננאפינכזתפבכתנבאפשספ
אננדגזפעספחשנ תפאא־־נא,פ־בצ־זאפמ ־זשתפנ־תזפ—פבמחשבאפאןתנתפא ־לטואננדגזנןינת.פ
"כשןינפש־מעפדנב־זנםפעספןינגמא,פןינפר־קזפןתפן־רינ",פמכזנרפר'ןאפס סןישפבן־תאפאתסאב־תפ
א,פשסמדי־פסזן־תפבאפןתפלנמאפאאנכזפשספק־זפז־ח־פ ןדנשאפבן־ אפמ־רזפכשספר־פשספאבסשפדּ־ּ ֵ
שספאןיסנטנקןנ.פןךפן־ריננםפרק־ז־תפכןסאפאע־מד־תפעספאמשמזפקננמ־תפבש ע,פןםפסש ־טפ
ס נפתש־מתפאסבפאחדאפאינתיתפבכמאפאקשזנםפ ־לטוחנס־יננםפ—פב לנכ־ןיסנרא,פבן־יט־ס־גנאפ
באשזןאפאננדגזנןינת,פבןתנקאפאס־נילנןינתפ—פסל־גפשספאתגס־תפשןתפאממדפאןינגמטנפשבאפ
ןנפן שזפסתס־תפבוxפמ־שמטפןנרשא־פןסןפא־ןפש־זדפןתפגנס־נ־פ־סמעשאפי־חספן־ת־פ—פמלזפ
שן־סנפִננקחפ"יצח"פסאבחנאפב־,פסןפמש־םפשקשאפס עיח־פןסןפמש־םפשמאפש יננאפ־חשנ אפ
מענאפןס־פמכזנר־תפעסנ־פןני־פימצןפבת־ךפלדזפא ע־ס־תפאינתי־תפסצ ננאפ־אתג־ב־תפאינתי־תפ
סמדנדא.15פבקזבפתנן־זטנקינםפבינפרמיי־,פןזנקפליטיזפמילחפן־סנפבצ־זאפאמ ־זשתפבנ־תזפ

תאבד  היודע־קרוא  ביניים  מעמד  והתפתחות  הדפוס  תרבות  הופעת  שעם  לשער  היה  אפשר   .14
"הפתיחות" של ספר "שני" זה — יכולתו להיתפס על ידי כולם, ללא הבדלי כוח — חלק גדול 
מכוחה לדמוקרטיזציה, לעומת הספר הסגור או החתום של דבר אלוהים. ואולם, במישור אחר, 
אין אפילו הכרח להוסיף "דומם", "בלתי נתפס", "בלתי מובן", כנגד "אוניברסלי", "ציבורי", 
"פרוׂש" אצל בראון, שכן, די בכך שאולי אין מה לעשות נוכח "הֹוויּות" )presentness( כזאת כדי 
להשעות את התנועה וכדי להבטיח את המבנה האפוֶרטי של סוד גלוי זה. אכן, די היה בתמונה 
המאזנת של אי־מּוָבנותו האפלה של הטבע — הנעשית לתפיסה ראשונית, אך בשום פנים לא 
סופית, של אי־קריאות — כדי לעורר את התפתחות המדע המודרני כעבודת הפענוח שלו. ז'אק 
רנסייר מציע הגיגים רלוונטיים על "שוויון" הגישה אל הדף המודפס, "ַהזמין כמות שהוא לעיני 
כול" — "שוויון" אשר "הורס את כל הייררכיות הייצוג" ו"מייסד קהילת קוראים ללא לגיטימיות, 
 Jacques Rancière, The Politics( "קהילה הנוצרת רק מתפוצתה האקראית של המילה הכתובה

)of Aesthetics, trans. Gabriel Rockhill, Continuum, New York 2004, p. 14
]ראו להלן, עמ' 240-226 )המערכת([.  *

ראו מסתו של לפלאנש "הזמן והאחר", שבה הוא מבחין בין "חידה", שפתרונה הוא "בבעלותו   .15
יכול  בשליטתו  אינו  שפתרונה  מי  ש"רק  "אניגמה",  ובין  אותה",  שמציג  מי  של   המודעת 
 Jean Laplanche, Essays on Otherness, trans. John Fletcher, Routledge, New( "להציעה
York 1999, 234–59(. אם האניגמה מוגדרת כך, כאתר של אי־שליטה ושל אי־בעלות, דווקא 
סבילות המסירה שלה מעוררת את פעילותה הפרשנית של הנמענת ומבטיחה לאניגמה הדהוד 
והנמענת־המטופלת־ עצמה,  האניגמה  שמיעת  אחר  רב  זמן  השורד  משתק,  למעשה  מתמיד, 
לאקאניאנית  שאלה  אותה   — ממני?"  האחרת  רוצה  "מה  ותוהה  תקועה  נשארת  הסובייקט 
שלפלאנש עוזר לנסח כאן ביתר דיוק: "מה האחרת רוצה, עד כמה שהיא אחרת לעצמה, לא־
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ןתפארנקאפןספאמ־שגפאתנן־ס־גנפ"אתגס־ת":פא־ןפמש־־אפבנאפ"אמלזנםפאןינגמטננם",פשסדעתפ
ס סןישפ"מצנבנםפסנסדפןתפאמשנמאפאקשאפן־פןףפאבסתנפן שזנתפשספשסנטאפ־לנמב־סנרצנא",פ
סבנאפמאפשגזשםפשס־םפכניאפ"אַןנאפשספאאתגס־ת",פמאפשעמדפס ינפק קןפ)־ן־סנפבכסספס ינפ
נא־דנםפחנס־ינםפבתחנסתפאמןאפאעשזנם(פ—פמצבפשב־פ"אאתגס־תפידמנתפחלזתפמשמע־ת,פ
מצבפשב־פאנןפעדננאפמבנעאפןתפעצמא,פשב־פנשפסאפת־קףפןךפןנאפסאפמשמע־ת".16פאד־גמן־תפ
שספליטיז,פגםפןס־פאן־יט־ס־גנ־תפ־גםפןס־פאאנלט־זנ־ת,פי־ט־תפסאגדנזפכטזן־מטנתפבמא־תאפ
ןתפאִקזבאפארןתפןספאןטנמ־תפ־ןתפאאניתי־תפסדבזפאמלזבפסתתפןתפעצמ־;פבכךפאאפחש־ ־תפ
סלכיאפשספקזנןאפשג־נא,פכןנס־פאאפד־גמן־תפסן־ אפאתגס־תפ" ג־ם"פאמי־גדפסןנר־פ תנחּ־תפ
מ־קדמתפנ־תז,פידנבאפנ־תז,פ ח־תפלזבינת.פןחתפאלנב־תפסכךפשןינפמבקשתפסאלתכאפבמ־יחפ
אכאפן־קלנמ־ז־ינפ־ן־סנפגםפכאפיןנבנפ"אתגס־תפטבענת"פאנןפאזצ־אפסאבסנטפעספדזךפאינג־דפ
ןתפאמ־באפשב־פןנסמ־ת־פן־פמתני־ת־פשספאל־דפאגס־נ,פבדזךפשבאפןינפמשתמשתפבמ־יח,פןניאפ
יח־־נתפכ גםפן־פכזכנבפמא־תנפשספֶחֶלז;פאד־גמן־תפשןינפמבנןאפמתננחל־תפסקבסתאפשספ יננאפ
שאנןפכאפקסנסאפעדפשקשאפסדעתפכנצדפאנןפי־געתפסימעינא,פןבספןנאפסח־־תפןנו־דן־תפר־,פ
ָמאפשמינעפןתפאימעאפסמאפשא־ןפמכיאפ"עב־דתפא עי־חפ כמ־פבדבזנ־פשספליטיזפעספס סןיש,פּכְ

־אלנמב־סנרצנאפ'שסע־סםפןניאפ ־לקת'".17 

מודעת למסרים שהיא נושאת ואשר אני מפרשת אותם כדרישות הנוגעות לי?". ביקורתו של 
והקלייניאנית לעצור  נטייתה של התיאוריה הפרוידיאנית   — ה"איפסו־צנטריות"  לפלאנש על 
בסובייקט בגוף ראשון ולראות בה את המקור היוצר של הפנטזיה, במקום להכיר במידה שבה 
היו  לא  מעולם  ואשר  מזמן  שננטשו  מסרים  האחרת,  של  המסרים  במעגל  לכודה  הסובייקט 
בבעלותה של אותה אחרת — ביקורת זו התחדשה בעת האחרונה אצל הוגים כג'ודית באטלר, 
המבקשת לאתר מחדש את הּפֹועלּות )agency( והאחריות האתיות בדיוק באותן מערכות יחסים 
ביותר  ביותר, כפופה במידה הרבה  (agent) במידה המעטה  "ּפֹוֶעֶלת"  נראית  שבהן הסובייקט 
 Judith Butler, Giving an Account of וראו  האחרת;  של  החידתית,  מבחירה,  שלא  לפנייה 

 Oneself, Fordham University Press, New York 2005, pp. 54, 76–78
 Eric Santner, On Creaturely Life: Rilke, Benjamin, Sebald, University of Chicago Press,  .16
 Jean Laplanche, New Foundation for מתוך  מצטט  סנטנר   .Chicago 2005, pp. 33, 39
 Psychoanalysis, trans. David Macey, Cambridge, MA 1989, p. 130; Walter Benjamin,
 The Correspondence of Walter Benjamin and Gershom Scholem, 1932-1940, Schocken
על הפסיכו־ נלקחו מתוך אריק סנטנר,  ]המובאות בעברית   Books, New York 1989, p. 142
רסלינג,  מאיר,  מרים  מאנגלית:  ורוזנצווייג,  פרויד  על  הרהורים  היום־יום:  חיי  של  תיאולוגיה 
תל־אביב 2005, עמ' 53, 55. המכתב של שלום קיים בתרגום אחר בתוך ולטר בנימין וגרשם 
שלום, חליפת מכתבים 1933–1940, מגרמנית: הראל קין, רסלינג, תל־אביב 2008, עמ' 160 
מושכת  ל'אטימות  "חשיפה  של  זה  לפרדוקס  מביא  שסנטנר  האחרות  הדוגמאות  )המתרגם([. 
לב'" )סנטנר, On Creaturely Life, שם, עמ' 11, 39; הביטוי הוא של היידגר( מתארות לעתים 
מצב אנושי כללי )השעמום ההיידגריאני(, ולעתים הן נוגעות למשברים היסטוריים הייחודיים 
ובו בזמן  גרמנים במאה התשע עשרה  יהודים  )הציווי להתבוללות, שהופנה כלפי  למודרניות 
הוכרז בלתי אפשרי; "החשיפה אל ממד 'פורע חוק' של החוק בתוך הסמכות הריבונית" ]שם, עמ' 

29[, כאשר במצב חירום החוק פונה אל הנתינים אך אינו מגן עליהם(.
שם, עמ' 33.  .17
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"ן־ אפשספמבע,פשן־ ינפמתאפאאכזאפ־אמע־זב־תפאבנאוןנשנתפאע־מדנםפסזש־תי־פןניםפ
מל־גסנםפסנט־ס":פרא־פאינל־חפאןחז־אפשספליטיזפסדבזפש ז־נדפאנאפאזןש־אפסאקשנבפס־פ—פ
ינל־חפשןינפמת תאפסגי־בפסעיננאפ"אל־דפאגס־נ",פןסןפשעצםפאמ־יחפ"מבע"פנ־צזפן־ט־מטנתפ
ח־באפסאענד,פ־ברןתפא־ןפמבטספןתפאשןסאפשןבקשפסא־לנףפכןא:פמאפןםפיילאפ"סאינח"פבמק־םפ
"סנט־ס"פמתיא,פשיתניתאפןניאפיבדסתפמא קזתא?פכך,פבינג־דפסדזנכ־תפחלזתפאמי־חפ־סןבנז־תפ
אבסתנפיסןנתפשמע־זזתפבדזךפכסס,פגםפןםפבן־ אפ זד־קלסנ,פח־סשתאפשספאןינגמאפבל־סםפ
אננצ־גפאחנ־בנ,פןטנמ־תאפסעצמאפן־פןנונכ־סתאפסצננאפןתפדזנש־תנא,פאזנפאש־זאפמשנז־פשספ
־־זדל־־זת'פ"עצ־זפכןא,פן־פעב־זפבעדני־ת!"פ)”!Stop here, or gently pass“(פמעינקאפבן־ אפ
שעז־זננתנפזש־תפמעבזפ־משתמעתפממיאפזצנ ־תפבסתנפמ־בחיתפבנאפאןקטפשספעצנזאפכדנפ
סאקשנבפסמשא־פ־סאעינקפאכזאפ־בנאפאןקטפאמינחפס־פסאת ־גגפ־סאנמ־ג.18פבן־ אפד־מאפן שזפ
סקז־ןפןתפא יננאפשספגתאפןספאןמי־ת,פ יננאפחלזתפןמ־יא,פסכן־זא,פ־כר־פשןניאפי־בעתפממאפ
שקדםפסא,פסןפכילנגאפ טנשנלטנתפזגזלנבנתפמ ינפחשנ תםפשספל־ד־תפאטבעפבנדנפאמדעפאמ־דזינפ
ןסןפכאתמ־דד־תפעםפאח־ שפאמשתמעפמאל־דפאגס־נפ—פכןנס־פאתש־באפא"ח־ שנת"פאנחנדאפ
סאתגס־תפסןפמת־כייתפכרןתפןניאפינצּ־סּאפסט־בתפאינלנ־אפסזן־תפנ־תזפןסןפמתאפשספדנמ־נ,פ
צס,פגב,פסעצםפמתתפאחניםפשבאפ"אטבע"פ"מעינקפןתפעצמ־".פןמיםפיזןאפשכספקצ־תפאקשתפ
אבנק־זתנת,פממבקזנפאןנדנן־ס־גנאפ־עדפסאנלט־זנ־ינםפשספ"אנ־מנ־מנ"פ־א־גנםפ י־מי־ס־גננם,פ
מקבסנםפכמ־באפמןסנ־פןתפאצנ־־נפאמ־לזנפסןפסקבספש־םפדבזפכמ־באפמןסנ־,פבענקזפסןפןתפ
אית־א,פןבספאל־דפאגס־נ,פכ נפשןינפמגדנזאפן־ת־פבלענףפא,פא־ןפמתיתפאתגס־תפשעבזאפתמ־זאפ
כאפגד־סאפעדפשאנןפמתקבסתפכמ־ביתפמןסנאפ—פל ־גאפבקזקעפאנ־מנ־םפ—פק־דםפשאנןפית לתפ

ככרןת,פקב־זאפכחסקפמאתקבס־תאפ־סןפכחסקפמאדחקתא.
ןםפכא,פדזךפןחתפסלכםפןתפאתזחק־תנפמגנש־תפןנדנן־ס־גנ־תפסעיננאפאל־דפאגס־נפתאנאפ
ס־מזפשןםפגנש־תפןס־פח־ש ־תפןתפ ע־סתםפשספאל־ד־תפאגס־ננםפגםפכשד־מאפשןניםפ ־עסנםפ
כסס,פאזנפןינפמקבסתפבזצני־תפןתפאשחז־זפשנשפבל־ד־תפאגס־ננםפמןיזגנ־תפבנק־זתנ־תפ־ןתפ
אתח־שאפשמ־כאפ־מר־מאפבאםפדבזומאפסד־זש,פכמשתמעפמשסספאמ־בינםפשספאמנסאפ"גס־נ",פ
" ת־ח"פ)open(,פבצנז־ףפ"ל־דפגס־נ"פ)”open secret“(.פכך,פסמשס,פאמנסאפ" ת־ח"פעש־נאפ
סצננאפןתפכספןסא:פממתנאפסלגנזאפ—פסןוקב־עפ־ ת־חפסשני־נפ—פןתזפשספ ־טיצנןסנ־ת;פ
חש־ףפ—פ גנעפ—פחלזפאגיא;פצנב־זנפ—פיחסתפאכסספ—פנד־עפסכ־ספן־פסןחדנם.19פכשםפששנזפעש־נפ

בין  ]להשוואה  פלס  ידידיה  מאנגלית:   ;)“The Solitary Reaper”( הבודדה"  "הקוצרת  מתוך   .18
עמ'   ,1980  ,5 ראש,  בתרגומיו",  שיר  של  "גילגולו  פלס,  ידידיה  ראו  לעברית  השיר  תרגומי 

30–31 )המתרגם([.
בספרו The Open ג'ורג'יו אגמבן מתייחס לעמימות שבשלה ניתן לעבור מ"פתוח" (”open“) אל   .19
"חשוף אל" ו"שקוע ב־" מצד אחד, ואל "חופשי", "משוחרר", "פתוח ל'מה שֵיש' של האפשרות" 
מצד אחר, בזיקה לניתוח ה־”Benommenheit“ )ההשתקעות( של החיה והשעמום האנושי אצל 
היידגר. על פי אגמבן, עבור היידגר, מה שנראה לרילקה באלגיה השמינית של "אלגיות דואינו" 
כ"פתיחותה" של החיה — השתקעותה הלא־מוגבלת, הלא־חסומה, במה שסובב אותה — למעשה 
חוסמת בפניה את האפשרות שהעולם יתגלה או לא יתגלה בפניה ומוציאה אותה מן "המאבק 
משאגמבן  יותר  אולם   .Daseinה־ את  עמומה  בדרך  ה"הולמת"  לאי־מוסתרּות"  מּוסתרּות  בין 
אותו  אחר  אובססיבית  בהתחקות  מעוניין  הוא  חיה/אדם,  ההבחנה  ובשעתוק  בשימור  מעוניין 
ממד במחשבתו של היידגר המועיד ל־Dasein את המשימה הקשה: לחשוף ברבים דווקא את מה 
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סאעינקפסעתנםפתח־שאפשספמלת־זנאפשקט,פבסתנפמ־לבז,פןךפבש־םפ ינםפ־ן־ אפסןפמןננםפן־פ
נ־צןפד־ אפ—פתח־שאפשןנאפ נז־שאפשמסןכתפאבנק־זתפמנ־תזת,פןסןפשןנשפסןפנאנאפןשםפןםפ
אמלת־זנאפננשןזפססןפ תז־אפ—פכךפן שזפסכי־תפןתפ ע־סתפאז־מינםפ־אשנזנםפאינד־ינםפבל זפ
ראפ"מתתפחנים",פסןפבמ־באפאשסנסנפ־אמימנךפאז־־חפןסןפבמס־ןפט־־חפאמשמע־נ־ת:פ"מ־עיקפ
בצ־זאפח־ שנת;פימלזפססןפתבנעאפן־פאשגתפנתז־א;פינתאפססןפתשס־םפן־פתמ־זא;פןני־פע־סאפ
דבזפסמקבס;פחנימנ".20פבמ־באפרא,פאטנע־אפשסנפי־תאפדז־זפסגסנשאפאבסתנפימיעתפבנאפאִמשסבנםפ
אלמיטננםפ—פאן־יט־ס־גנ,פאתנן־ס־גנ,פאןלתטנ,פאכסכסנפ־אןתנפ—פשבןמצע־תםפאל־דפאגס־נפ
שבפ־מאדאדפת נל־תפדתנ־תפ־ןלתטנ־תפשספחלדפ־מעסאפןתפאטז־ ־לפאקש־זפשספ"מתית"פ

אאתגס־תפאטבענת,פאמי־גדתפסמסןכתפאתב־יא.
זפאיל־ג,פאמן שזפ עיננאפמזכרנפסן קטפראפשספחלדפבז־מינםפאינד־ינםפא־ןפן־ אפאלנּ ֵ
סת נל־תפל־בננקטנבנ־תפסאבנעפןתפעצמאפב שט־תפ־בשטנח־תפאמן נני־תפןמנת־תפן־בננקטנבנ־ת;פ
אסכנפז־חפןס־פכאפמ־כסנםפבעצמםפעדפשקשאפס־מזפכנפאםפמתזחשנם,פ־באפבעתפאםפד־מנםפ
נ־תזפסאחסט־תפמןשזפסאזא־זנם,פבמ־באפראפשינתאפזקפסל זפעסנאםפבקצזאפן־סםפסןפסילחם,פ
סאג־תםפן־פס זטפןתפמאסכםפבאכזא.21פסמעשא,פןבקשפסחת־םפאצגאפמקדנמאפר־פשספ"אל־דפ
אגס־נ",פןשזפאחסאפבד־גמןפשספשקנ ־תםפאןט־מאפבן־ אפמ־רזפשספאמשסנםפשבכתבנפאק־דש,פ
זפבג־ףפשסנשנפשספח־־נ־תפל־בננקטנבנ־תפן־פח־־נ־תפ"בג־ףפזןש־א"פ—פ בלטננאפקצזאפסעיננאפאלנּ ֵ

שמתגלה כ"מתבודד" או "לא ניתן לגילוי" לעצמו )בין שזו האדמה במקורו של מעשה האמנות 
ובין שזו החיה המסולקת מן הקונפליקט "הסתרה ואי־הסתרה"(. אולם אגמבן כמו עוקב אחר 
היא  ונראה שהוא מכיר בכך שזו משימה שהשלמתה  ה־”Gelassenheit“ ההיידגריאני  תנועת 
נוקט לעתים את הנימה המפוכחת בעליל  גם נטישתה, השעייתה או השחרור ממנה. כך הוא 
של מורה שהגילויים הנועזים שלו־עצמו עשויים להציל אותנו מהאשליה של הוויה־שמעבר־
לחיה: "הפתוח והחופשי־מן־ההוויה אינם מציינים משהו אחר באופן רדיקלי ביחס ללא־פתוח־
]...[ התכשיט הקבוע בלב  לא־סגור של סביבת החיה; הם הופעתו של הלא־נגלה בתור שכזה 
הפליאה  החייתי;  של  ההשתקעות  אלא  אינו  שלו  היער(  )קרחת   Lichtungוה־ האנושי  העולם 
היותו  מעצם  החי  ביצור  המתרחשת  המהותית'  'ההפרעה  תפיסת  אלא  אינה  ישנו'  'שהיש 
ומי  ]...[ הפתיחּות המונחת על הכף היא במהותה פתיחּות לסגירּות,  חשוף בתוך אי־התגלות. 
 Giorgio Agamben, The Open: Man and( "שמביט בפתוח אינו רואה אלא סגירּות, אי־ראייה 
Animal, trans. Kevin Attell, Stanford University Press, Stanford 2002, p. 68(. עם זאת, 
ֵער  )והיוותרות  התעוררות  של  בפרויקט  בדיוק  ספק  מטיל  שאגמבן  דומה  הספר  סוף  לקראת 
 ignoscere לגמרי( אל מול העיוורון: בהתייחסותו למובן האטימולוגי של סליחה בפועל הלטיני
הוא מוצא כוח משיכה ֶאתי באדישות קלה לפרויקט הגילוי של דבר־מה שהוא־עצמו אדיש לאי־

ידיעתו שלו )שם, עמ' 91(.
 Gratuitous: “freely bestowed; granted without claim or merit; provided without payment  .20
 or return; costing nothing to the recipient; free” (The Oxford English Dictionary, second
 edition, prepared by J.A. Simpson and E.S.C. Weiner, Oxford University Press, New

York 1989)
בפרק השלישי ]שלא תורגם כאן )המערכת([ אני מתייחסת לדרכים השונות שבהן ניתן להרגיש   .21
כיצד הקול הדובר בגוף ראשון בשירה נחווה כמשתיק את עצמו בעודו מדבר — מציג את עצמו 
באורח מוצנע שאינו נובע ממה שקדם לו, ללא כל הכרזה, לעתים קרובות מגיח משום מקום 

ונסוג באותה מהירות.
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זפש נת־חאפמגדנזפןתפתז־מתאפשספג'ננאפן־לטאפ־שספמןדןםפדאפסאפ ןננטפסת־סד־תפ דזךפלנּ ֵ
זפר־,פאןניטנמנתפבמ־ציע,פ אז־מאפאמ־דזינ.פדנ־אפכראפיזןאפזס־־יטנ,פזןשנתפמש־םפשדזךפלנּ ֵ
ן־חרתפבמ תחפסמאפש"ןי־פאמ־דזינם"פן־סנפז־ןנםפכש־־אואעזךפאחנס־ינפשספדבזפאןס־אנםפ—פ
זפ חננאםפא ינמננםפשספ"ןישנםפןחזנם"פ—פ־שינתפמש־םפשא־־נכ־חנםפאבנק־זתננםפבעיננאפאלנּ ֵ
"אןנמ זל־יסנ"פשספח־־נ־תפ" זל־יסנ־ת"פן־פ זטנ־תפ)אחספמשןַסתפרנקת־פשספאק־ספאמל זפ
ןספאדמ־נ־תפשןחזנאאפא־ןפע־קבפמבסנפסדמ־תפסאאפ־עדפסשןסאפןםפנשפבכסספאצדקאפסאינחפ
ז(פי־טנםפסשעתקפברענזפןי נאפןתפט־־חפאתש־ב־תפ "מל ז"פא"מדבזפמןח־זנ"פמש טנפאלנּ ֵ
ס"ל־דפאגס־נ"פאמת־ןז־תפסענס.22פןכא,פאמקזאפשספש אפשןניאפיאגנת,פשןנאפמנפשמכזנרפעסנאפ
כשס־,פשספדנ־־חפשןני־פמכ־־אפ־מּ־ביאפכתקש־זת,פא־ןפשעז־זנאפמבחניתפאאזמי־נטנקאפשספ
אחשדפ)־מבחניתפאיחתפאנל־דפאזצנ־יסנלטנתפשסאפבדבזפכסכסאפלג־זאפ־ח־קפאחסנ נאפאא־גינם(,פ
־כךפגםפאזענ־אפשספ"מתיתפחנים"פן־פאאכזרא,פשבד־מאפסא־דןתאפאנד־עאפשספאילנכאפדאפקֵסנ־,פ
"ִתדחא"פ)disclaim(פןתפאןאבא,פן־פ"סןפתתבעפבעס־ת"פ)un-claim(פעסנאפ)תתבעפן־תאפזקפכדנפ
סאשןנזפן־תאפסןפיג־עא(,פ־עדננאפסןפתאנאפבגדזפאכחשאפבמ־באפשספחנ־בפמ־כחש,פסןומ־דעפ
ן־פחמקמק.23פת־ עאפר־פשספאתגשמ־תפמצבנםפ ינמננםפ־אחסט־תפי שנ־תפןךפ־זקפבןמצע־תפ

החל מתיאורו של איאן ואט כיצד אוסטן, בעקבות פרנסס ברני )Burney(, "נפטרה מן המספר   .22
המתערב" של פילדינג או ריצ'רדסון כדי להשיג "קרבה פסיכולוגית לעולמן הסובייקטיבי של 
העכשווי  לניתוח  ועד  מימטית(,  בהזדהות  תלויה  לבלתי  ה"קרבה"  את  הפכה  )וכך  הדמויות" 
רק  ה"סגנון"  התעלות  את  המשיגה   )stylothete( "סגנונאית"  באוסטן  הרואה  מילר,  ד"א  של 
הקריאות   — מהן  נהנות  שלה  ברומנים  שהדמויות  והזוגיות  הסופיות  מן  התנערות  באמצעות 
בין  יחס  של  הדו־משמעי  בהיעדר  קרובות  לעתים  התמקדו  אוסטן  של  ברומנים  הביקורתיות 
דרך הסיפר של אוסטן לבין הדמויות: היא מייצגת את חייהן הפנימיים הסוערים בלי להתערב 
 Ian Watt, The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding, בהם; וראו
 University of California Press, Berkeley 1957, pp. 296–97; D.A. Miller, Jane Austen,
or the Secret of Style, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2003. באופן 
כללי יותר, תיאורטיקנים של הרומן הבחינו זה כבר בעובדה המשונה ש"אינטרוספקציה" אינה 
או  "אובייקטיבי"  סיפר  של  טכניקות  מפתח  זה שהרומן  במובן  עצמי",  "וידוי  בהכרח  כוללת 
של  הסובייקטיביות  "את  כהן,  דורית  של  בלשונה  מחדש,  מציג  שהוא  ברגע  עצמו"  "מצניע 
]...[ הפעם לא בצורת סיפר בגוף ראשון אלא מתוך שילוב בלתי מורגש של  החוויה הפרטית 
 Dorrit( נאמרות"  ומילים  סצנות  פעולות,  על  הנייטרלי־אובייקטיבי  בדיווח  נפשיות  תגובות 
 Cohn, Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction,
Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1978, pp. 115(. נוסף על כהן, ראו גם 
 Paul Ricœur, Temps et récit, tome II, Seuil, Paris 1984; Käte Hamburger, The Logic of
Literature, trans. Marilynn J. Rose, Indiana University Press, Bloomington 1973. באשר 
יישום לא מתאים של  לטענה שבהנחה שהמַספר "הוגה בקולו" את משפטי הסיפר יש משום 
 Ann Banfield, ראו  )ולהערכה של טענות־הנגד(  קומוניקטיבי" של השפה על הסיפר  "מודל 
 Unspeakable Sentences: Narration and Representation in the Language of Fiction,

Routledge and Kegan Paul, Boston 1982, p. 12
אינו  שקיומה  בסיס,  חסרת  צפה,  נוכחות  של  הרושם  האידיאולוגית,  הביקורת  מבחינת  כך,   .23
מנומק — במילותיו הידועות של פלובר, "מורגשת בכל מקום אך אינה נראית בשום מקום" — 
הנוצרת על ידי מחשבות שאינן נאמרות בגוף ראשון בקולה של הדמות שהן נראות כשייכות 
לה, ואף אינן מיוחסות במישרין לקול המספר — רושם כזה מייצג אשליה אידיאולוגית, ביטוי 
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דנ־־ח,פשסמזבאפאמ־רז־תפןנאפס־פ ־ֵעספ)agent(,פעש־נאפסאבאנזפןתפ"אח־־נ־תפאסןויחשב־ת"פ
)uncounted experiences(פשבכ־תזתפאמשיאפשספל זפרא:פאמנסאפuncountedפי־געתפ ח־תפ
ז,פן־פסכנשס־אפסאכנזפבדבזומא,פ־נ־תזפס ע־סאפשספ”uncounting“פ)־ן נס־פ סאנעדז־פשספלנּ ֵ
”dis-counting“פ—פסאקספבעזכ־פשספדבזומא,פסא קנד־פשסןפכדנפסתבע־פבחרזאפ—פןםפן שזפ
סאבנאפרןתפבדזךפסןפמימנכא,פמרסרסתפן־פשסנסנת(,פשינתאפסאש־־תאפסמסןכתאפשספ יס־ א,פ

מסןכתפאבנט־ס,פא זנמא,פאאתזא,פשאלנ ־זפעצמ־פמר־אאפִעמא.
שסןפבמ תנע,פחקזפאז־מאפת־ לפמק־םפב־סטפבחשנ תפןנומאנמי־ת־פשספאמנת־לפ
א לן־ד־וז־מיטנפבדבזפא ינמנ־תפכקיננאפאשננךפסנפבן־ אפשןני־פינתאפסעזע־ז,פמנ־חדפבמני־פ
־סןפינתאפסאזןנאפסר־סת,פאד־זשפצ־זתפאבעאפמק־זנתפןףפעספ נפשא־ןפישןזפבמא־ת־פמעבזפסא.פ
כמאפמחקזנםפחש־בנםפבשינפאעש־זנםפאןחז־ינםפאסכ־פבעקב־תפאבנק־זתפא ־ק־נןינתפמשי־תפ
אשמ־ינם,פשזןתאפב ינמנ־תפן קטפסןפמנ־חדפכספכךפשספ זקטנק־תפשנח,פ־ נתח־פתנן־זנםפדקנפ
אבחיאפבןשזפס"ן־ נפאמש־תף"פשספא ינמנ־תפא לנכ־ס־גנת,פסעתנםפקז־ב־תפמת־ךפאתמקד־תפ
בת ־צתאפאמעגסנתפשספ זקטנק־תפקזנןאפ"בנחנד־ת",פבזש־תפא זט,פבתק־ ־תפשמעטפס ינפ
אתגבש־תפאןנידנבנד־ןסנרםפאב־זגינפשספאמןאפאתשעפעשזא.24פבנק־זתפר־פמצנגאפתכ־ ־תפ
ןתפ"אלגי־אפאעקנףפאח־ שנ"*פכ נג־זאפמט־ינמנתפסכסספאטכינק־תפאלנ ־זנ־תפאמינח־תפשןנאפ
אתןמאפנשנזאפבנאפאל־בננקטפאחֹ־־אפח־־נאפסבנאפאּ ־ֵעספ(agent)פאממסספן־תא.פמבחניאפר־,פ
אלגי־אפאעקנףפאח־ שנפ ־טזפןתפאדמ־נ־תפממסןכתפננצ־גועצמאפ—פאאפמע־ספ"אמחשב־תפאע־ס־תפ
סזמתפאינתאפסאבעא",פכ נפשינלחאפרןתפסןפמכבזפ זיללפ זג־ל־א,25פ)כן־ת־פע־ספאמ־טספעספ
אדמ־נ־תפבמחרא(,פאאפמע־ספאדנ־־חפאתדנזפעספעצמאפ)ע־ספאכתנבאפאסןו ־לקתפאמ־טספעספ
אדמ־נ־תפאזןשנ־תפבז־מאפמכתבנם(.פבמנסנםפןחז־ת,פא־ןפמשחזזפןתפאדמ־נ־תפאאפממסןכתפ
אדנב־זפבשםפעצמא,פמיתניתפדנאפ־חשב־אפ־איאזתפעצמאפסןחזנם,פמסןכאפשאנןפארכ־תפ־אח־באפ
שספאןנידנבנד־ןסנםפןצספאןבזמןל,פאאפמאפאע־ספאמענקפסןפ ח־תפשספןנת־תפעספזגש־תפ

סימפטומטי ומימטי כאחד לאוניברסליזם, לערפול הּפֹועלּות (agency) ולמחיקת הפרספקטיבות 
 Casey Finch and Peter למשל,  ראו,  ההגמוני.  השיח  ידי  על  המופעלות  הפרטיקולריות 
 Bowen, “‘The Tittle-Tattle of Highbury’: Gossip and Free Indirect Style in Emma”,
בתוך  זה  מאמר  על  פרגוסון  פרנסס  של  דיונה  וכן   ,Representations, 31, 1990, pp. 1–18
 Frances Ferguson, “Jane Austen, Emma, and the Impact of Form”, Modern Language

 Quarterly, 61, 2000, p. 161
 Deidre Lynch, The Economy ;12 לעיל הערה ,The Novel and the Police, ראו ד"א מילר   .24
 of Character: Novels, Market Culture, and the Business of Inner Meaning, Chicago
 University Press, Chicago 1998; Adela Pinch, Strange Fits of Passion: Epistemologies

of Emotion from Hume to Austen, Stanford University Press, Stanford 1996
כפי  לעתים,  אך  משולב",  "מבע  בעברית  שמכונה  ְלמה  קרוב   “free indirect style” ]המונח   *
שמודגש במאמר זה, הוא מתייחס גם לחוויות ולרגשות שלא התנסחו בתודעת הדמות; אי לכך, 
כשם שפרנסואה בוחרת להימנע מלהשתמש בניסוחים מקבילים למונח הכוללים דיבר או מבע — 
”free indirect speech“ — בחרנו כאן לתרגם את המונח ל"סגנון   ,“free indirect discourse”
עקיף חופשי", המציין סיֵּפר שבו לא זו בלבד שלא ברור מי הדובר, המספר או הדמות, אלא גם 

לא ברור אם המסופר הובע בתודעת הדמות )המערכת([.
פרגוסון, ”Jane Austen, Emma, and The Impact of Form“, לעיל הערה 23, עמ' 167.  .25
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"עמ־קנם"פן־פסןוית לנם.26פאזמנראפסעזכנםפאמל־זתננםפשספאין־ז־תפבי־געפסח־ב־תפאבעס־תפ
־אןחזנ־תפאצנב־זנתפןניאפבסתנפזס־־יטנת,פכ נפשנתבאזפבאמשך.פשכא,פעזכנםפןס־פממשפ—פ
־אתא־םפשאםפמינחנם,פ־במ־בינםפזבנםפמחרקנם,פבנאפאמלת־זנאפשספאח־־נאפא זטנתפאג־סמנתפ־בנאפ
אבנט־נפא ־זמסנפשספאחננםפאצנב־זננםפ—פאםפאמכתנבנםפןתפאצבת־פשספאדנב־זפאק־מ־ינקטנבנפ
כעסנ־א,פכקצאפאגב־אפבנ־תזפשןסנ־פאח־־נאפאל־בננקטנבנתפ־אז סקטנבנתפש־ן ת,פכבנכ־ספ—פדבזפ
אינכזפבצנז־ףפ"מחשב־תפהעולותפסזמתפאינתאפסאבעא".27פבינג־דפסכך,פאלגי־אפאעקנףפאח־ שנפ
מתעדפח־־נ־תפשןניאפמ־גשמ־תפ ח־תפן־פשסמ־תפ ח־תפזקפמש־םפשןניאפממחנש־תפןתפעצמאפ
בקול רםפבמבעפמנס־סנפאמ־ יאפסר־סת;פא"כנשס־א"פשספזגענםפכןסאפסאתמצ־תפבתקש־זתפ
ְדבּ־זאפןני־פמלמאפבאכזחפ—פןםפכנפאדבזפן שזנפ—פאבסעאפשספן־תםפזגענם,פאמעטאפבעזכםפ

ן־פמנלטנ נקצנאפשסאם.28
"כאפ—פא־ןפעשאפרןת."פ)”.Yes, – he had done it“(פ—פכךפן־לטאפמדגנשאפבז־מאפ
השפעהפןתפ סנןתאפשספןאפןסנ־טפעספכךפש־־יט־־זת'פ"דחקפבאפד־מם"פןספת־ךפכזכזתפןח־ת־.פ
אק־פאמ זנדפגםפמןזנךפגםפמשסנםפןתפאא ־גאפשספק־צזפאישנמא,פת־צןתפא ע־סאפאגבזנתפ
שב־צעאפסענסן.פאמש טפשאגנעפסלנ־מ־פביק־דאפ—פשא־ןפעצמ־פמצננאפ ע־סאפשא־שסמאפ
במס־ןאפ—פעש־נפסאדגנםפןתפאן קטפמז־מםפאז־חפשספאן שז־תפסבנט־ספאןזטנק־סצנאפבלגי־אפ
אעקנףפאח־ שנ,פגםפןםפאמש טנםפאבןנםפמנדפןחזנ־פמעבנםפ־מעזעזנםפכןחדפןתפאבלנלפשספ
שבנע־תפאזצ־אפאי שנתפשספןאפמ־־יט־־זת';פאנןפמאזאזתפבשקטפעספמשמע־תפאדבזפשטזחפ
סאעס־תאפסכזכזאפןךפןניאפמעסאפבדעתאפכנפן־סנפא־ןפזקפמבקשפסאנ טזפממיאפכדנפשנ־כספ

ס סזטטפבנתזפח־ שנ־תפעםפס־ןנראפמלגז־ב:

כאפ—פא־ןפעשאפרןת.פאנןפאננתאפבכזכזא,פ־אנןפנדעאפשא־ןפראפשאכינלפן־תאפסת־כא,פ
שזצ־י־פ־נדנ־פעש־פרןת,פשאנןפחננבתפןתפאדבזפסכךפששםפסבפסעננ ־תאפ־גמזפבסב־פ
סאעינקפסאפמי־חא.פמן־דפיגעפססבאפנחל־פןסנא,פשינכזפמכספאדבזנםפאסס־.פאאתזחש־תפ

כך למשל כותבת לינץ' על תבונה ורגישות: "באמצעות הסיֵּפר העקיף החופשי, חייה הפנימיים   .26
של אלינור נמסרים למשמרתו של מספר אימפרסונלי הנושא בעולה של אותה שפת רגש והבעה 
 The Economy ,'עצמית שמריאן אימצה לעצמה ברעש גדול ועם תוצאות כמעט קטלניות" )לינץ

of Character, לעיל הערה 24, עמ' 214(.
לביטוי מובהק למחויבותה של הנאורות לראיית התקשורת כתכליתה של המחשבה, וכתוצאה   .27
לשיתוף  מוצעים  שאינם  מובעים,  לא  אינטלקטואליים  חיים  מול  אל  ולאכזבה  לחשד  מכך 
ואינם מופנים לזולת, ראו הכרזתו של קרל פרידריך בהרדט )Bahrdt( מ־1787: "לא זו בלבד 
שהתקשורת היא מטרתה העקרונית של המחשבה, היא גם צורך אוניברסלי שרק סיפוקו עושה 
 James Schmidt (ed.), What Is Enlightenment? בתוך  )מצוטט  למהנה"  לחשֹוב  הזכות  את 
 Eighteenth-Century Answers and Twentieth-Century Questions, University of California

)Press, Berkeley 1994, p. 102
החוויה  )ובין  הווידויית  לחוויה  המדיטטיבית  החוויה  בין  היעילה  בהפרדה  מסוים,  במובן   .28
"השקועה בעצמה" לחוויה המציגה את עצמה( עושה הפסיכו־נרציה )psychonarration( בגוף 
 Michael שלישי לרומן המכתבים את מה שמייקל פריד הראה שהציור עושה לתיאטרון, וראו
 Fried, Absorption and Theatricality: Painting and Beholder in the Age of Diderot,

University of California Press, Berkeley 1980
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אקטיאפארןתפכמ־פאשסנמאפןתפכספמאפשקזאפק־דםפסכא.פאנןפאבניאפן־ת־.פא־ןפסןפנכ־ספ
סלס־חפסאפ—פןךפא־ןפסןפנכ־ספסאנ־תפיט־ספזגש־ת.29

 לקאפר־,פשןינפמצטטתפזקפחסקפממיא,פמדגנמאפןתפנכ־סתאפשספןאפסמסןפןתפאמק־םפאצזפ
בכזכזאפב ע־ס־תפאשכי־עפאעצמנפשסא,פ־ן שזפסזן־תפבאפבקס־תפדגםפטנ ־לנפסמסןכתפא נצ־נפ
שאילנגאפ ינמאפןמ־זאפסעש־ת:פס צ־תפעספח־לזפי־כח־תפן־פעספח־לזפןחנראפבת־דעת־פשספ
זפאעקנףפשספן־לטאפמס־־אפילנגאפר־פמחנס־ נפדבזנםפנשנזנם,פ־כךפ־־יט־־זת'פ אןדםפאןחז.פאלנּ ֵ
־ןאפסןפ"נבזז־פןתפאעיננינם"פןסןפבל־ףפאז־מא;פעדפןר,פקןיטנןינפןד־קפבז־חפאין־ז־תפן־סנפ
נןשנםפןתפןאפב"ןני יטנסנרצנא"פשספ־־יט־־זת',פמש־םפשאנןפמבצעתפעבורו ןתפאמסןכאפשספ
זפמןזנךפבאשאננתפאזגעפשב־פאןחזפמלבנז,פמתזץ,פ אלבזתועצמ־פלעצמה.פןךפגםפכשאלנּ ֵ
מצדנקפ־מדבזפבשםפעצמ־פ)־ןמים,פנשפחשנב־תפסכךפש־־יט־־זת'פנכת־בפןתפגזלת־ושס־פבג־ףפ
זןש־אפבי־כח־תאפשספןא(,פא־ןפןני־פע־שאפעב־זפןאפןתפמאפשאנןפעשתאפעב־זפ־־יט־־זת';פא־ןפ
ימיעפמסשחקפעםפאדמ־תפאמא־זאזתפןתפאמשחקפשדמ־תפר־פמשחקתפעםפאןחזפכשאנןפז־ןאפ
מעבזפסיק־ד־תפאענ־־ז־אפשס־,פממסןתפןתפשתנק־תנ־פ־מ זשתפן־תא.פמאפאבניאפן־לטאפעספןאפ
כשכתבאפ"אנןפאבניאפן־ת־"?פמש טפכראפןניי־,פב שט־ת,פדזךפקצזאפס־מזפ"אנןפחשבאפסעצמאפ
'אביתנפן־ת־'",פ־ןניי־פבדנ־קפלןטנזאפעספאיןתאפשספןאפמכךפשאנןפח־שבתפשאנןפמבניאפןתפ
־־יט־־זת'פ־מכךפשאנןפח־שבתפעספעצמאפ"ןינפאנןפר־פשמבניאפןתפ־־יט־־זת'";פמש טפמענאפראפ
ע־בד,פבנאפאנתז,פכנפא־ןפמינחפסל־בננקטפסכז־תפב־זפסעצמא.פבנאפשמד־בזפבחלכי־תפבשנ ־טפ
־בנאפשמד־בזפבאנמיע־תפמשנ ־טפבכסס,פאלת ק־תפר־פבןמנזתפמעטפככספאן שז,פגםפכשאנןפ
ןנז־ינת,פא־סמתפבן־ אפמ־רזפןתפת־דעתא,פשבדזךפמש־יאפגםפמלת קתפבמ־עטפגםפ ענסאפנתזפ
עספאמנדא,פת־דעתאפשספר־פשנ־תזפמשאנןפמ־יעתפמעצמאפןתפא יטרנאפשבאפאנןפמדמנניתפןתפ
אןחזפמבסאפןתפשע־תנ־פבצעזפעספן־בדיא,פאנןפמעדנ אפד־־קןפסדמנני־פכמנפשז־חשפסאפ)זק(פ
חנבאפמרעזנת.פסמעשא,פס ינפשי־כספסאעס־תפןתפאשןסאפןםפאלכמתאפשספןאפסמעשא־פשספ
־־יט־־זת',פאלכמאפעתנזתפ זשי־תפבאנ־תאפזטז־ןקטנבנת,פןניאפןסןפ נצ־נפעספאכנשס־אפשספ
 יננאפנשנזא,פא"כא"פאאצאזתנפבמש טפאזןש־אפכבזפאבנעפ־ןףפאעינקפלנ ־קפמשס־.פמש טנםפ
כןסאפןניםפ"מאדאדנם"פב שט־תפדנב־זפשכבזפיאגאפ—פן־פסא ך,פדנב־זפשסןפד־בזפ—פן־פח־רזנםפ
עסנ־פבמענאפק־ספז ןנם,פןסןפאםפמעמנדנםפסקזנןאפדמ־מאפח־־נ־תפשן־סנפןניאפז־צ־ת,פצזנכ־תפ
ן־פמל־גס־תפסאתילחפבק־ספזםפנ־תז;פבינל־ח־פשספ־־ס־שני־ב,פאלגי־אפאעקנףפאח־ שנפמתזגםפ
זפכראפמבקשפמןתי־פסדמננאפןניאפ ח־־נ־תפןס־פסשתנקאפן־פמשתנקפן־תאפכךפשא" ע־סא"פשלנּ ֵ
מ־צנןאפמאפאכ־חפןספא ־עספןתפמאפשאנאפחב־נפק־דםפסכא,פכ נפשמינחנםפז־בפדגמנפא ע־סא,פ

ןסןפמננצזתפאעבזאפמשתנקאפ"מסןא"פן־פןףפזנקאפןחתפסןחזת.30

 Jane Austen, Persuasion, ed. Patricia Meyer Spacks, Norton, New York 1995, p. 61  .29
על פי ניסוחו של וולושינוב, הדיבור והמחשבה המיוצגים "הולמים במיוחד את האירוניה, כי   .30
כלומר לקריאה דמומה,  דומם,  גדולות למשלב  היותר  סוגות הפרוזה  כרוכה בהעברתן של  זו 
המיועדת לקריאה ולא להשמעה בקול. רק 'השתקה' זו של הפרוזה ִאפשרה את המורכבות רבת־
השכבות ונוגדת־הקול של מבני האינטונציה האופייניים כל כך לספרות המודרנית'" )מצוטט 

בתוך בנפילד, Unspeakable Sentences, לעיל הערה 22, עמ' 222(.
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־כך,פאדגשפאמק־בספבבנק־זתפא־שםפעספאיגנש־תפא סןנתפאת־ןמתפשבאפרכ־פאק־זןנםפ
סל־בננקטנבנ־תפא"שק־ א"פשספדמ־נ־תפכןסא,פיגנש־תפשסןפרכ־פסאפבש־םפמק־םפןחז,פכ נפ
שמרכנזאפסי־פד־זנתפכאא.31פל זאפשספדננדזאפשּ־יאפסניץ'פThe Economy of Characterפמצנגפ
גנשאפר־פבן־זפןחז,פבת־זפא זנבנסגנאפאל־דנתפשספאק־זןנםפאב־זגינםפוגםפבת־זפאדנלצנ סניאפ
אמסמדתפן־תםפכנצדפסאנ־תפק־זןנםפ"ט־בנם"פ־חדנפאבחיאפשספא ינמנ־תפאמל־גסנםפסזן־תפמעבזפ
סמזןנתפאענאפאשטחנתפ־סחש־דפבלנמינפעזךפ"קסנם"פ־חנצ־יננם.פן־סםפן־לנףפ־ן־מזפכנפק־זןנםפ
כןסאפנכ־סנםפסממשפןתפא־יםפאתזב־תנפזקפעספדמ־נ־תפענ־־ז־תפ"ןחז־ת"פשןמיםפקננמ־תפבל זפ
ןךפבן־ אפןנז־ינפאאפמ־גבס־תפס ינפאשטחפאןט־מנםפ־אמטענםפבעקשי־תפשספאחננםפשמח־ץפ
סל זנם.פבןשזפסק־זןנםפןחזנם,פא־יםפאתזב־תנפן לנ,פכנפעתאפד־מאפס תעפשא־ןפינתאפסכ־ס,פ
בחנים,פקספסאשגא;פןנאפאםפנ־דענםפמיננאפבןפ־ןנאפאםפמל־גסנםפס־מזפכנצדפאםפנ־דענםפןתפמאפ
שאםפנ־דענםפעספדמ־נ־תפשקט־תפ־סןוק־מ־ינקטנבנ־תפכג־אפןסני־זפדש־־דפ־ןאפןסנ־ט.32פבמנסנםפ
ןחז־ת,פןינפמבקשתפסאדגנשפ—פכיגדפסניץ',פןךפחש־בפנ־תז,פכיגדפן־תאפגיןס־גנאפז־מיטנתפ
שספאק־זןתפא זי־ןנדנת,פחדתפאענא,פאבנק־זתנתפן־פא"ז־חינת",פא"מז־־נחא"פןתפת־בי־תנאפ
אנקז־תפבןמצע־תפח נזאפמתחתפס ינפאכת־בפ—פןתפאמנדאפשבאפאקזנןאפישןזתפח־־נאפשספ ינפ
זפבג־ףפשסנשנפמן שזנםפסןמנת־תפסןוגס־נ־תפ־" ינמנ־ת"פסי־עפבמזחבפ אשטח,פכשלגי־י־תפלנּ ֵ
א ת־חפשספאטקלט.פןנאפן־סנפד־גמןפמ־ תנתפנ־תזפמןשזפהנסיכה דה קֵליופמןתפמןדןםפדאפסאפ
 ןננט,פאמבנןאפןנז־ינאפמע־דיתפר־פןספשנןא:פאילנךפדאפקֵסנ־פןני־פ"ענ־־ז",פקאאפן־פמט־מטםפ
במנ־חד,פכמ־פאדמ־נ־תפאמכבנד־תפעספאז־מינםפשספבזינפ־סעתנםפשספן־לטא.פ)ןצספמןדןםפדאפ
סאפ ןננט,פכספאדמ־נ־תפןזנלט־קזטנ־ת,פ־ס נכךפןנאפמק־םפס זנבנסגנ־תפמעמדנ־תפאמבדנס־תפ
בנאפדמ־נ־תפחד־תפאבחיאפסדמ־נ־תפענ־־ז־תפבת־ךפאטקלט;פאבענאפשספאדמ־נ־תפא"סןוז־ן־ת"פ
טמ־יאפבמק־םפןחז.(פעםפרןתפ—פן־,פסנתזפדנ־ק,פבדנ־קפמש־םפכךפ—פאילנךפסע־סםפסןפאנאפ
ת־ לפ)־־דןנפשסע־סםפסןפאנאפמגסאפבןניט־ןנצנא(פןתפל־דאפשספןשת־פס־סןפלנ זאפס־.פמאפ
אאבדספן ־ןפבני־פסבנאפאק־זןנם,פשןניםפמטנסנםפל קפןףפסזגעפןחדפבזגש־תנאפכס נפֵימּ־ז?פ
אבדספקטאפמן־ד,פח־ץפמאפא ז־ראפאקסןלנתפאצס־סא,פאשק־ א,פא"צז תנתפסגמזנ"פשספמןדןםפ
דאפסאפ ןננט,פ־כך,פןףפעספ נפשאק־זןנםפנ־דענםפסןנאפשנע־זפנ־תזפמאילנך,פאםפןניםפנכ־סנםפ

סאתגן־תפבת־ביתםפנ־תזפמשא־ןפנכ־ספסאןשנםפןתפעצמ־פעספשסןפאשכנספסזן־ת.
זפבג־ףפשסנשנפ—פ־בננח־דפאשנחפאבנק־זתנפ סבל־ף,פא ז־בסמטנקאפא ־זמסנתפשספאלנּ ֵ
עספאלגי־אפאעקנףפאח־ שנ,פ־סןפאשנמ־שפב־פב ־עספ—פמטזנמאפןתפא ז־נקטפאתמןטנפאכ־סספ

מבינה  שאני  כפי  כהן,  של  הטיעון  מקוריות   .22 הערה  לעיל   ,Transparent Minds כהן,  ראו   .31
אותו, טמונה בדחיית הניגוד השטחי בין ריאליזם ובין התמקדות בפעולה פנימית או פסיכולוגית 
אינו  לעולם  הרומן  של  ה"ריאליזם"  לדעתה,  וכך,  חיצוניים(.  באמצעים  כלל  מתגלה  )שאינה 
בדרך  נחווית  אינה  שלעולם  הזולת,  לנפש  נגישּות  של  נטורליזציה  בעיקרו  הוא  אלא  מימטי 

אחרת.
אכן, פרנסס פרגוסון טוענת כי העובדה שכל אחד מסוגל לראות מצבי תודעה פרטיים־כביכול היא   .32
בדיוק מה שמציק לנו בסגנונו המאוחר של פלובר, שבו תפיסת הפנימיות אינה עוד פריבילגיה 
 Frances Ferguson, “When Speech Becomes וראו  מיוחדים;  קוראים  ושל  אוהבים  של 
 Ridiculous: Free Indirect Style and Its Impact on Speech”, Narrative Conference, March

27–29, 2003, University of California at Berkeley
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שספאל זפשעינני־פדאול־בסנמצנאפשספאצגתפתבנע־תפמנינמסנ־תפסע־סםפ)־ברןתפןינפמתכ־־יתפ
סשחז־זפתבנע־תפןס־פאאפמאפאןלתטנקאפשספאישגב,פאאפמאפא לנכ־ס־גנאפשספאל־בסנמצנא(,פ
זפאעקנףפמננצגתפןתפןחדפאמק־מ־תפאמעטנםפשבאםפןנאפ במ־באפראפשעצםפאבענאפשספאלנּ ֵ
אכזחפשדנב־זפעספח־־נאפ"ידחנת"פ(unclaimed)פנצננאפח־־נאפ"טזן־מטנת",פכשםפשןנאפאכזחפ
שח־־נאפ"סןויאגנת"פתצננאפח־־נאפ"בסתנפמ־גשמת"פ)שןנאפת־בענםפעסנאפבעס־ת,פשמתיעזנםפ
ממיא,פסצ־זךפאעיננא(.33פשכא,פבאתןםפסן קטפאמברז,פאמתנק,פאמזחנקפמעטפן־פא"מיטזס",פ
שבסןיש־פכתבפעסנ־פבן־זחפמזגשפכספכך,פאג־ףפאשסנשנפאלנ ־זנפilפןני־פנ־צזפןנו־דן־תפשספ
ממשפבןשזפסשןסאפסמנפשננכ־תפאמחשב־תפשןי־פק־זןנם,פןסןפא־ןפ ־תחפןתפשןסתפאנחלפשספ
אדמ־תפאזןשנתפןספאמחשב־תפאןסאפ—פאןםפתתבעפן־תאפסעצמא?פאןםפתןשזפןתפבעס־תאפ
עסנאא?פאןםפתןמזפן־תאפבק־ספזם?פ—פ־מן שזפת־ ע־תפשבילנב־תפןחז־תפאאפשעז־זננתנ־תפ
מבחניאפס־גנת,פכג־אפכי־תפןינגמטנת,פא־יןאפעצמנתפבדעאפצס־סא,פשקזפחלזפמשקס,פּ ֹ־עסּ־תפ
)agency(פלבנסא,פנדעפעצמנפתמנם,פסןומעינש.פאלגי־אפאעקנףפאח־ שנפןני־פמל קפןתפאתמ־יאפ
ינםפאל־דננםפשספאדמ־תפ "אקז־באפבנ־תז",פאממצאפבנ־תזפןךפאמשינתפבכספרןתפשספחננפאּ ְ
אזןשנת;פכמ־פבמקזאפשספיק־דתפאענ־־ז־אפשנ־צזפאמש טפ"אנןפאבניאפן־ת־",פן־פאד־גמן־תפ
אנד־ע־תפנ־תזפשספמאדאם בובאריפמןתפ ס־בזפ־מה שמייזי ידעהפמןתפג'ננמל,פא־ןפא־ ךפ
סרמניֹ־תפח־־נ־תפשן שזפאנאפשנחמק־פסחס־טנאפמאפאל־בננקטנםפשח־־פן־תא.34פ־ןמים,פכ נפשנענד־פ
קזנן־תפמ־ תנ־תפזב־ת,פאלגי־אפאעקנףפאח־ שנפ ־תחפט־־חפשספנחלנפארדא־תפ־ןנוארדא־ת,פ
בעסּ־תפ־ןנובעסּ־תפ)בנאפאדמ־תפאזןשנתפסח־־נאפאמנ־צגתפשאדמ־תפאנןפסכן־זאפאל־בננקטפ
שסא,פבנאפאק־זןנםפסדמ־נ־תפאזןשנ־תפ־בנאפי־כח־נ־תפשספמל זנםפן־פמחבזנםפסדמ־נ־תפשןסנאאפ
אםפמתננחלנםפסעתנםפקז־ב־תפבזכ־שי־ת,פכןספ"שסנ"פן־פ"שסי־"(,פ־ןסאפמלבכנםפןתפתבנע־תנ־פ
שספאל־בננקטפאסנבזסנפאמל־זתנפסאזשןאפעצמנתפבדזכנםפשן־סנפן שזפסאש־־תאפס ע־סאפ
אמ קנעאפשספאטזן־מאפן־פשספאח־־נאפאגב־סנת.35פתח־שתי־פשט־בפסשתקפןתפאל־בננקטו

כך, ספרה של בנפילד אינו מתעכב על השערוריה־לכאורה שבכותרתו, בין השאר כי זו שערוריה   .33
 — הכללית  ההנחה  את  ומקבלים  הספרותית  החוויה  של  מייחודיותה  מתעלמים  אנו  אם  רק 
שבנפילד חולקת עליה — ש"הסובייקטיביות בשפה מוצבת כהלכה בתוך תיאוריה של המעשה 

והכוונה התקשורתיים" )בנפילד, Unspeakable Sentences, לעיל הערה 22, עמ' 7(.
יכולתה המוגבלת של אמה  בין  אוארבך על הפער  אריך  הידועה של  ראו למשל את אמירתו   .34
 .)187 עמ'  שם,  בנפילד,  בתוך  )מצוטט  פלובר  של  הביטוי  חוכמת  ובין  נפש  חשבון  לעשות 
כיוון שהסגנון העקיף החופשי מציג לקוראים חיים פנימיים, שבמובן מסוים גם נותרים מבלי 
)derealizing( ולא "הבעתי" או  שהדמות הראשית חיה אותם, אפשר לכנותו "נסוג ממימוש" 
"ממחיש" בלבד — אפקט שד"א מילר תיאר בדרך מרגשת: "בצורה הפרדוקסלית של אינטימיות 
אימפרסונלית הוא מעניק לנו בעת ובעונה אחת את חוויית החיים הפנימיים של הדמות כפי 
שהיא עצמה חיה אותם, ואת החוויה של אותם חיים פנימיים כפי שלעולם לא תוכל לחיותם" 
Jane Austen, or the Secret of Style, לעיל הערה 22, עמ' 60(. בדומה לקול הנתקע  )מילר, 
בגרון, מסיומו של המשפט ב"לעולם לא תוכל לחיותם" עולה נימה קלושה של ֵאֶבל על היעדרה 

של עצמיות הבנויה כפוטנציאל החורג מכוח מימושו.
פוקו מגדיר "חוויה גבולית" באמצעות יצירותיהם של ניטשה, בלאנשו ובטאיי, סופרים שאצלם,   .35
כך הוא טוען, "החוויה ]...[ תפקידה 'לקרוע' את הסובייקט מעצמו בדרך כזו שלעולם הוא לא 
לידי  להגיע  שיוכל  כך  מעצמו,  לחלוטין  'אחר'  שייעשה  או  עצמו,  סובייקט  אותו  יותר  יהיה 
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אמ־שסובעצמ־פשספאןנידנבנד־ןסנרםפאסנבזסנ,פשתבנע־תנ־פסשסנטאפ־סאביאפא־בנס־פסןסנמ־תפ
אנלט־זנתפ־מטן נרנתפזבאפכספכך,פמש נעאפבאכזחפעספאתקבס־תאפשספתנן־זננתפאטזן־מאפ
ז,פסמשספןצספבסןיש־.פאמטן ־ז־תפ בבנק־זתפא ־לטמ־דזינת,פ־כאפעספתנן־זנםפשספינש־ספאלנּ ֵ
זפכא נכאפן־פכעשננאפסלבנספ)עסני־פסטב־עפמנסאפ שספבסןיש־,פאמתןז־תפןתפ ע־סתפאלנּ ֵ
חדשאפ—פאמקבנסאפשספ"א עסא"פמאפאש־זשפלב"ס(,פמדגנש־תפןתפאאקבס־תפאבז־ז־תפבנאפ
לפ־בנאפאטזן־מאפעצמא,פאמת־ןזתפ אשענאפןתנתפשספתבנע־תפאל־בננקטפסשסנטאפ־כ־חפְמַיּכֵ
זפשספג־ףפזןש־א: סעתנםפקז־ב־תפכג־זזתפןחזנאפןתפן־בדאפאנכ־סתפסאטמנעפןתפאח־־נאפבלנּ ֵ

ז,פןס־פאי־שןנםפןתפאדנב־ז,פאל־בננקטנםפשספא ע־סאפ—פ במזחבפאיננטזסנפשספאלנּ ֵ
ןס־פשינצב־פס ינםפכדמ־נ־תפ—פמגנענםפסנדנפנחלפשספןנוארדא־תפעםפעצמם:פ
דבזומאפק־זאפסאםפ־אםפןניםפנכ־סנםפססכד־פמחדשפ)ressaisir;פמנס־סנת:פסןח־רפ
ב־פש־ב(פןסןפןםפאםפמ־־תזנםפעספ)se désaisissant;פמשחזזנםפעצמםפמןחנרת(פ

נכ־סתםפס־מזפ"ןינ".פ־כספמאפשק־זאפסאם,פתמנדפכבזפקזאפבעבז.36

עםפרןת,פכ נפשןטעאפבאמשך,פאמּ־כיּ־תפסאלכנםפסתבנעא,פןםפן שזפסעש־תפכאפבשקט,פ־איכ־י־תפ
סאתעסם,פבמחנזפמל־נם,פממאפשאנני־פשמחנםפסקבספבחנים,פיבדס־תפאבדספינכזפמןנואנכ־סתפ—פ
אד־מאפסאאפמבחניאפ נג־זטנבנתפ—פ"סתב־עפבעס־ת"פעספאח־־נאפבדזךפסןועקנ א,פןנונכ־סתפ
אן־ ננינתפסטזן־מאפשש־זדנםפן־תאפס ינפשחננםפן־תאפ־אנןפיח־־נתפסזןש־יאפזקפבןמצע־תפ
אחרזא.פכ נפשןינפט־עיתפב זקפאזבנענ,*פד־מאפסעתנםפשק־סאפשספן־לטאפמננחדפסגנב־זאפשסאפ
נחלפשספג־יי־תפלןטנזנתפמת־יאפןךפִןמאנתפ־עדניאפ—פכןנס־פאנןפיכ־יאפסקבסא,פבע־דפןחזנםפ
מלזבנםפסקבסא,פכספע־דפןנאפאנןפידזשתפסקבסאפבזצני־תפזבאפמדנ;פבד־מאפסנחלאפשספמןדןםפ
דאפסאפ ןננטפןספאגנב־זאפשסא,פזכ־שי־תפןגבנתפ־מל־נגתפר־פשספן־לטאפגםפמלמיתפןתפאאבדספ
בנאפקבנעאפשתקינתפר־פסבנאפאןנז־ינאפאמתג־ייתפשספאמזכן־תפאכ ־ס־ת:פאנןפמבקשתפסאצנגפ
תבנעאפבקסנס־תפ—פסןפכדנפסאתקבספבח־לזפןמ־אפן־פכדנפסאנ־תפמ־גיתפמ ינפת־צן־תנאפןסןפ

מש־םפשאקסנס־תפאנןפחסקפמאתבנעא. 

 Martin Jay, “The Limits of Limit-Experience: Bataille איונו או התפרקותו" )מצוטט בתוך
 and Foucault”, Cultural Semantics: Keywords of Our Time, University of Massachusetts

)Press, Amherst 1998, p. 66
 “Dans l’espace neutre du récit, les porteurs de paroles, les sujets d’action — ceux qui  .36
 tenaient lieu jadis de personnages — tombent dans un rapport de non-identification avec
 aux-mêmes: quelque chose leur arrive, qu’ils ne peuvent ressaisir qu’en se désaisissant
 de leur pouvoir de dire ‘je,’ et ce qui leur arrive leur est toujours déjà arrivé” (Maurice

)Blanchot, L’Entretien infini, Gallimard, Paris 1969, p. 564
]פרק זה לא תורגם כאן )המערכת([.  *
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ה. "עצור כאן, או עבור בעדינות!": אור ללא כאב, מגע ללא משקל

אלנ ־זפשספאטזן־מא,פכיזטנבפשספח־־נאפמע־כבת,פןני־פמל זפן ־ןפעספ
בזנחאפמאפאמצנן־תפ—פבזנחאפמאמ־־תפן־פמכ־ח־פאז זיצנןסנפ—פןסןפמענדפ

עספאש עתאפאןנאול־ נתפשספאמצנן־תפעספאחננם.
Unclaimed Experienceקןת'נפקןז־ת',פ

ֹבֶדָך. ןַמזפַאְזֵןִינפָיןפֶןתפְכּ ַ־ֹנּ
זפ ִתנפֶןתפֲןֶשׁ םפא'פְסָ ֶינָךפְ־ַחֹיּ ֶינָךפְ־ָקָזןִתנפְבֵשׁ ספטּ־ִבנפַעספָ ּ ןֶמזפֲןִינפַןֲעִבנזפָכּ ַ־ֹנּ

זפֲןַזֵחם. נפֶןתפֲןֶשׁ ָןֹחאפְ־ִזַחְמִתּ
נפסֹןפִנְזַןִינפָאָןָדםפָ־ָחנ. ָינפִכּ ןֶמזפֹסןפתּ־ַכספִסְזןֹתפֶןתפָ ּ ַ־ֹנּ

אפָמקֹ־םפ]מקום, בית, חדר, לאן שהוא, שטח פתוח, מרחב, ארץ[פ ןֶמזפא'פִאֵיּ ַ־ֹנּ
פַעספַאּצּ־ז. ְבָתּ נפְ־ִיַצּ ִןִתּ

נפָעֶסנָךפַעדפָעְבִזנ. ִתנפַכִ ּ ֹכּ ִיְקַזתפַאּצּ־זפְ־ַשׂ נָךפְבּ ְמִתּ ֹבִדנפְ־ַשׂ ֲעֹבזפְכּ ְ־ָאָנאפַבּ
נפ]יד, כף יד, חלל, כף רגל[פְ־ָזִןנָתפֶןתפֲןֹחָזנפ]ַגב )ַגּבים(, לאחור,פ ּ ִ ַ־ֲאִלֹזִתנפֶןתפַכּ

מאחוֵרי, חלקים אחוריים, אחר כך, אחרי זה[פּ־ָ ַינפסֹןפֵנָזןּ־.
שמ־תפסגפ18–23

ביכ־י־תםפסדמננאפןתפאת־כאפאזד־םפסןפכדבזפאמחכאפן־פמלזבפסעס־תפסת־דעא,פשנזנאםפ
שספ־נסנןםפ־־זדל־־זת'פ־ןמנסנפדנקניל־אפ־אמחראפשספ]לנמ־א[פ־ננספ]Venise Sauvée[פ ־ינםפ
יגדפאאזגסנםפאש־סטנםפבבנק־זת,פבננח־דפיגדפאיטננאפסקז־ןפןנונדנעאפ)unknowingness(פ
כתש־קאפמ־כחשתפסדעתפ)ן־פסן(.פבדזךפשעז־זננתנת,פןךפכרןתפאע־סאפבקיאפןחדפעםפאדגשפ
עספןנז־עפןס־אנפ"שינתאפסאחמנצ־"פבמל־זתפאאתגס־תפאנא־דנתוי־צזנת,פאםפמצנגנםפקבסתפ
דבזומאפמאפארמאפ־א קזת־פכ ע־ס־תפיזד ־תפ־זצנ ־תפ־כךפא־ כנםפןתפאא קזאפסחסקפמקבסתפ
אדבז,פ־סןפסחסקפמאפאאנמיע־תפממי־,פמאדחקת־פן־פמאפאל־בסנמצנאפשס־.פכך,פסמשס,פבל זפ
שמ־ת,פאבטחתפןס־אנםפסאתגס־תפמ־גית,פאיחלמתפ־ישסמתפבבתפןחתפבמגע,פןניאפר־כאפ
סאתננחל־תפנשנזאפי־ל תפ)מנדפןחזנאפבןפאמתאפאשינפשספאח־קפמןס־אנםפסמשאפב זקפסד(,פ
ןךפאנעדז־פשספאלנ ־זפעסנא,פבדנב־זפנשנזפן־פעקנף,פןני־פלנבאפסאטנספל קפבכךפשןס־אנםפ
ִקננםפןתפאתחננב־ת־.פמתאפאבטחאפכרןתפ־ןרפאתעסמ־תפממיאפאזנפראפכבזפמנמ־שא,פס ח־תפ
במ־באפמל־נם,פכנ־־אפשחסקפמֶעזכאפישעאפנ־תזפעספדמנ־י־פשספאימעאפמןשזפעספמנמ־שאפאיזןאפ
ב ־עס.פשכא,פא ל־קנםפמכזנרנםפעספןנז־עפשח־־ננת־פאנןפאחמצת־,פןנז־עפשןנאפס־פרמאפמשס־,פ
נ",פן־מזפןס־אנםפסמשא,פ־בחס ־פ זקפמתחפאטננתפארמאפשספתק־־אפן־פרנכז־א.פ"ִאּיאפמק־םפִןִתּ
שם,פכשא־ןפי־דעפזקפבת־זפ"עדננאפסן"פן־פ"כבזפסן",פא־ןפמסמדפעספמל נק־תאפשספאִקרבה 

במזחבפ־ברמאפכן־ אפשספנדנעא.
בלענףפןחז־אפראפשספאמב־ןפן־פאלקנזאפןינפמבקשתפסאלנטפןתפאדנ־אפמבנצ־עפמעשאפ
בסתנפמרנקפ־משמזפמבחניאפח־מזנתפןספקסנטתאפשספח־־נאפיט־סתפןנז־ע,פבןמצע־תפחרזאפ
סשןסתפאל־דפאגס־נפכטז־ ־לפשספאתגס־תפמשינת,פמשסנמא,פשיעשתאפטבענתפ—פאתגס־תפ
שןי־פח־ שננםפסקבסאפכמ־ביתפמןסנא.פכ נפשטעיתנפק־דם,פאלטאפר־פ נז־שאפגםפאתזחק־תפ
ממל־ז־תפמחשבאפאמדגנש־תפןתפ ־מבנ־תפא ע־סאפאןתנת,פ־בכסספראפמשספכנכז־תפאכלףפ
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־דנמ־נפאמי־זאפאד־סקתפבמתנפאפ15,פבמזק־לפדפ21פ־בס־קןלפנןפ33,פסעבזפמל־ז־תפאא־סכ־תפ
בעקב־תפמתנפ־פ3פ־מעדנ ־תפןתפל־דנ־תפא ע־סאפן־פןתפןנואן שז־תפסאענדפעסנאפ—פמאסך,פ
שכ נפשצנניתנפק־דם,פמתמ אפכיזןאפןספאצמדנםפאבניןזננםפאֵאןּ־זנלטננם,פןםפכנפבל־ ־פשספ
חשב־אפאסןוא־סמנם:פ ענס/לבנס;פ"מעשנםפט־בנם"/"חלד";פגבזנ/ישנ;פמ־דזינ/ ־לטמ־דזינ;פ
ין־ז־ת/ז־מיטנקא.פןםפאד־גמן־תפשסנפס"דבזפןני־פק־זא"פן־פ"ןל־זפשמשא־פנקזא"פכ־סס־תפסעתפ
עתאפחדנסאפמןסנמ־תפצ ־נאפ־)ןנו(קבסאפשספלנכ־נפ)גד־ספנ־תז(פסאשןזתפאדבזנםפכמק־דם,פ
אזנפטנ סתנפבענקזפבבענ־תפשבזנח־תפן־פאחמצ־תפקז־ב־תפ)אחמצ־תפשספאזגעפאןחז־א(פןס־פ
מצנב־תפסת נל־תפ ־רנטנבנלטנ־תפשספ ע־סא,פש ש־טפנ טז־פן־תאפכןנואתזחש־נ־ת,פןנוח־־נ־ת.פ
כןאפןינפ ־יאפןספד־גמןפןחזתפס"ח־־נאפסןויחשבת",פשגםפסאפנשפמביאפשספאנמסט־תפמאפ
אאבדספן־פשספאלטתפאשני־נ,פ־א עםפןקזןפן־תאפכיגד,פן־פבדנןס־גפעם,פאיטננאפןספאישגבפ
בחסקפגד־ספמת־זתפאל ז־תפא ־לטמ־דזינתפ)אסןו ־רנטנבנלטנת,פאישעיתפעספאדנןסקטנקא(,פ
ס נאפאח־־נאפאנחנדאפ"איחשבת",פ"אק־בעת"פן־פ"בעסתפאמשמע־ת"פ־אזן־נאפסאעזכאפןתנתפ
חנ־בנתפאנןפאח־־נאפאשסנסנת,פאמ־חמצתפן־פאבסתנפינתיתפסינכ־לפל־בננקטנבנ.66פןינפמבנןאפ
אבטחאפר־פסא־ עאפיל־גאפבמא־תאפכד־גמןפאשסנשנתפשסנפסל־דפאגס־נ,פבנאפאשןזפמש־םפשעצםפ
קב־זתאפבת־ךפאקי־אפאנא־דנוי־צזנפן־ ננינתפסמעמדפאמני־זנפ־אקי־ינפבעתפ־בע־יאפןחתפשספ
אנצנז־תפאכס־ס־תפבמחקזפראפ—פנצנז־תפמני־זנ־תפוגםפקי־ינ־תפ־ן נס־פמני־זנ־תפבשספאנ־תאפ
קי־ינ־ת:פקצז־ת,פכח־ש־ת,פקס־תפמשקס,פקספסגשתפןסנאאפכשםפשקספסאתעסםפמאא,פסעתנםפ
 ש־ט־תפעדפסאטע־תפמצדפאלגי־אפןךפסעתנםפגםפ ש־ט־תפב ־עספן־פ ש־טפ ש־ט־ת.67פד־גמןפ

על הדרך שבה התיאוריה הפוסטמודרנית מפקפקת בחוויה הסובייקטיבית ובה בעת משקמת את   .66
 “The Limits ,החוויה הגבולית" ככזו החורגת לחלוטין מכוחות הניכוס של הסובייקט ראו ג'יי"

”of Limit-Experience, לעיל הערה 35.
עם זאת, כפי שאני מראה ביתר פירוט בהמשך, קבורה זו מטעה, כיוון שהחוק נגד ראיית אלוהים   .67
)"סןפנזַןינפאןדםפָ־ָחנ"( חוזר כהד על הדיבר האוסר על עשיית פסל וכל תמונה, ובמובן מסוים 
והוא עומד ביסוד האיקונוקלסטיות המגדירה את נטייתה של המסורת האסתטית  גם מפרשו, 
והאתית היהודית־פרוטסטנטית לנשגב; כך, קאנט אינו מוצא "מקום נשגב יותר בספר התורה 
בארץ  ואשר  בשמים ממעל  תמונה אשר  וכל  פסל  לך  לא תעשה  הדיבר:  היהודים מאשר  של 
מתחת ואשר במים מתחת לארץ וכו'". על פי הערתו הידועה של קאנט, האיסור על עשיית פסל 
או תמונה איננו התיחום או ההגבלה לעולם הנגלה )במעומעם? בחלקו?( בתור מה שמספיק, 
אלא הוא מפורש מחדש כאיסור לדמיין את אלוהים או את החוק המוסרי בדמותם של דברים 
נראים, ובכך הוא משחרר את הדמיון או "מסיר את מגבלותיו": "כשהחושים לא יראו לפניהם 
 ]...[ לכבותה  ואין  בה  לטעות  שאין  המוסריות,  של  האידיאה  בעינה  תעמוד  זאת  ובכל  כלום, 
כוח  ביקורת  קאנט,  )עמנואל  מוגבל"  שאינו  כוח־מדמה  של  התנופה  את  לבלום  הכרח  יהיה 
השיפוט, מגרמנית: שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך, מוסד ביאליק, ירושלים 1969, עמ' 
97–98(. בדיוק את הקריאה הקנונית הזאת, שלפיה החובה המוסרית נעשית אין־סופית בשל 
אי־האפשרות לייצג אותה, אבקש להציב לעת עתה בסוגריים באמצעות קריאת ההתגלות הלא־
נראית — העידון, המיתון או הריכוך שבהם אלוהים מוריד עצמו אל מגבלתו של משה — לא 
ְּכמה שמעורר במשה אין־סוף מקביל אלא כיכולת לפגוש בו בסופיותו. בקריאת האירוע כנגד 
פירושיו המסורתיים אני רוצה להפריד בין היכולת לקבל את המתנה של "קול דממה דקה" ובין 
כוחו של דמיון בלתי מוגבל. אני מודה לסטיב גולדסמית' על שהזכיר לי את הקטע הזה מתוך 

הביקורת השלישית של קאנט.
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ר־פסדחננאפשיעשנתפמ־חסטת,פד־גמןפשקנזקג־זפ־ס־נילפח־רזנםפ־מעסנם,פעש־נאפגםפסאבאנזפ
ןתפאח־בפשא ז־נקטפשסנפחבפסבנק־זתפאס־נילנןינתודזנדנןינתפעספאחנ ־שפאס־ג־ציטזנפןחזפ
י־כח־תפעצמנת,פאתגסמ־תפ־מסן־ת,פ־ןתפאתזחק־ת־פשספ ז־נקטפראפממיא.68פשכא,פמחקזפראפמצנעפ
סאצנגפןתפקבסתפאנדעפכדבזומאפשן שזפס י־תפאסןאפממי־פ—פןתפאא צאפשספח־־נאפשאנןפ
"זק"פמ־שמתפבל־גזננם,פשספת־ביאפשןניאפינתיתפסמלנזאפ—פבן־ אפש־יאפבמקצתפמבנק־ז־תפ
מ־קדמ־תפנ־תזפעספאין־ז־ת69פששמ־פדגשפעספןנומ־כזע־תפ זשינת,פמב־ן־תפלת־מנםפן נלטמננםפ
־קזנלתפאזצנ־יסנ.70פבמק־םפסחר־זפעספאֶתמאפא ־לטולטז־קט־זסנלטנתפבעיננאפאאת זצ־תפשספ
)ןנו(עזךפשןני־פבזואמזאפ־ןני־פמל־גספסעכש־־נ־ת,פסי־כח־תפן־פסאתגסמ־תפןסןפבת־זפע־דףפ
ן־פֶחֶלז,פןינפמבקשתפסאתמקדפבלצי־תפשספא־זן־תפסןומעשנ־תפ)ן־פכספדבזפח־ץפמןנוא־זןא(פ

מצד אחד, מֲעברו המובטח של אלוהים הוא בגדר עתיד מוטרם (future anterior), עבר שלעולם   .68
לא יהיה הווה, שלעולם לא ייוודע אלא בתור עקבה; מצד אחר, הוא מאפשר לחשוב את החלום 
על חוויה תמימה לחלוטין, חוויה שלא תשאיר שום עקבה — שום צלקת ממשית או סימן ממשי 
של עצמה. האם דחיית הנוכחות, שאלוהים מכריז עליה, היא נסיגה מגוננת המֻכוונת לעתיד או 
התפרצות חסרת תקנה של הבדל מוחלט? זו הייתה שאלתו של דרידה לפני שלושים שנה: כיצד 
לחשוב את ה"דיפַראנס" )différance( בעת ובעונה אחת הן כ"מעקף כלכלי" — צורת הסחה או 
דחייה המשמרת את הפנטזיה שיום אחד תּושב מלאותה של הנוכחות המעוכבת במכוון — והן 
"כיחס אל נוכחות בלתי אפשרית, כבזבוז ללא חשבון, כאובדן חסר תקנה של הנוכחות, כשימוש 
כלכלה?"  כל  המשבשים  לגמרי,  האחר  אל  וכיחס  המוות  כדחף  כלומר  באנרגיה,  לא־הפיך 
 (“Comment penser à la fois la différance comme détour économique qui, dans l’élément
 du même, vise toujours à retrouver le plaisir où la présence [sic] différée par calcul
 [conscient ou inconscient] et d’autre part la différance comme rapport à la présence
 impossible, comme dépense sans réserve, comme perte irréparable de la présence,
 usure irréversible de l’énergie, voire comme pulsion de mort et rapport au tout-autre
 interrompant en apparence toute économie?” [Jacques Derrida, Marges de la philosophie,
[Minuit, Paris 1972, p. 20(. ואולם, כפי שההיסטוריה של הדקונסטרוקציה מלמדת, העדיפות 
של  זה  היעדר  ובדיוק  בתשובה,  להיסגר  זו  לשאלה  מאפשרת  אינה  השנייה  לחלופה  הניתנת 
סיגור מבטיח באופן אירוני את יצרנותה האין־סופית של הקריאה הדקונסטרוקטיבית כביצוע 

לא־מסתיים של אובדן שלעולם אינו מובן דיו.
הקושי בצירוף זה )critiques of enlightenment( הכרחי למשמעותו, שכן enlightenment במובן   .69
של תכלית החקירה הרציונלית ו־The Enlightenment במובן של עידן הביקורת הם גם המושא 

וגם הפוֵעל (agent) של ביקורות אלה.
בהתחשב בהיסטוריה המחרידה של ההשמדה ההמונית, שבה הגיעה לשיאה הדיאלקטיקה של   .70
לטראומה  נתנו  הללו  בביקורות  שהבולטות  מפתיע  לא  העשרים,  במאה  המערבית  הנאורות 
ההיסטורית מקום מרכזי בדחיית כלכלות נאיביות של ייצוג, הבראה וטוטאליזציה. אולם תוצאה 
מצערת אחת הייתה הגלישה המהירה מחוסר האפשרות לייצג טראומות היסטוריות ספציפיות 
וגם מתוך עצם היותה בלתי  כמו השואה )שמבחינה אתית אנו נדרשים לחשוב אותה למרות 
ניתנת לחשיבה וחורגת מכוחות ההמשגה ומיכולות הייצוג ה"נורמליים" שלנו( אל "טראומה" 
כללית יותר של חוסר האפשרות לייצג כמשבר שאין ביכולתנו להעיד עליו די הצורך. אני רוצה 
לטעון ש"ספרות החוויה הלא־נחשבת" נוטשת משבר זה לא מתוך נואשות צינית אלא להפך: 
באמצעות נאמנות לחוויות שבדרך כלל אינן היסטוריות כי אם אישיות, אינטרה־פסיכיות או 

אינטר־סובייקטיביות, שהגשמתן אינה דורשת יותר מאשר ֵעד חולף.
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אמל ק־תפמלזפשת־כי־פאק־מ־ינקטנבנפמ־עטפן־פסןוקננם,פמלזפשקבסת־פאנןפאח־ שפסןמצ־,פ
כןנס־פכספמאפשנשפס־פסמל־זפן־פסאעבנזפא־ןפבדנ־קפן־ת־פח־ שפשספתג־באפ־אשסמא.71פכנ־־אפ
אפןתפאמ גשפבשספעתנד־פשספמשא,פןנפן שזפס־מזפשןנאפכספארכזאפ שןס־אנםפמבטנחפסמֵתּ
שספאןנז־עפמעבזפסעצמ־,פןךפמעמד־פבת־ךפאלנ ־זפאגד־ספנ־תז,פשן־ת־פא־ןפמן שז,פישןזפ
עמ־םפמן־ד.פן שזפסדמננאפןתפאשןס־תפשמשאפישןזפעמא:פכנצדפנ־כספסדעתפשמשא־פקזא?פ
ןנראפמשקספעסנ־פסתתפסחנס־ נפדבזנםפחת־מנםפןסא,פשכאפע־מדנםפב ינפעצמם?פ־כנצדפעסנ־פ
סיא־גפבעקב־תנאם?פשןס־תפןס־פע־ס־תפש־בפ־ש־בפגםפןצספאק־זןנםפ־בקזבפאדמ־נ־תפאזןשנ־תפ

שספאנצנז־תפאכס־ס־תפבמחקזפרא,פבע־דםפעמסנםפתחתפע־ס־פחלזפאמשקספשספאל־דפאגס־נ.
משאפמבקשפסזן־תפןתפכב־דפןס־אנם,פ־בתג־באפןס־אנםפמבטנחפסא י־תפס־פןתפגב־:פ
אןספמל קפןתפתש־קתפאןדםפזקפכדנפסזליא,פבמח־־אפאמימנכאפבאפבמנדאפשאנןפמז־ממתפ
־אע־שאפןתפדחננתפאתג־באפסחסקפמאפאאכזאפעצמא.פמשאפננ־־תזפססןפ גע,פענינ־פ—פכענינפ
אמןמנאפשספ לקספא"ז־ןאפדנפאצ־זךפכדנפסדעתפמאפשןנבד"פ—פמג־ס־תפזקפברמאפשב־פא־ןפז־ןאפ
ןתפ"ןח־זנ־"פשספןס־אנם.פבז־חפאמג־ייתפסכן־זאפשבאפןס־אנםפמ־יעפממשאפןתפמס־ןפח־־ננתפ
אכב־דפאןס־אנפמאדאדתפבןנויחתפאז־חפאשזנז־תנתפשבאפאגבנזאפבןאבאפאחצז־ינתפמ־יעתפ
ןתפעצמאפממחרזנא;פן שזפסזן־תפבשתנאאפבנט־נפסז־חפאאנמיע־תפא ז־־זטנתפ־אןנל־זפחלזפ
אאצדקאפאמבנןאפןתפאןלקטנ־תפאמעזבנתפסכדנפאגרמא.פן־סםפןחתפממטז־תנ־פשספמחקזפראפ
אנןפסקז־ןפתנגזפעספאדחףפסגי־תפןתפאאחמצאפאקז־באפכא־יןא,פןםפבשספמרספבנשפ־ןםפבשספ
ןֵחזפאמג־יאפבן־ אפסןובז־ז.פשכא,פכ נפשאקטעפמל זפשמ־תפמ סנןפסאמחנש,פאןסנ לנלפשב־פ
אח־־נאפישןזתפמתחתפסלףפאננצ־ג,פבסתנפרמניאפסנדעפדנלק־זלנבנ,פא־ןפחסקפמכ־יאפמאח־־נאפ
עצמא.פד־־קןפאאחמצאפשמשאפמחמנץפןתפאמעבזפשספןס־אנםפעספ ינ־פ—פאצבת־פביקזתפאצ־ז,פ
כ ־תפאנדננםפאמכל־תפןתפענינ־,פאאצצאפב"ןח־זנ־"פשספןס־אנםפ—פמרמיתפןניטנמנ־תפיט־סתפ
דנמ־נפבנינאם;פעצםפאענד־אפן־פאא חתאפשספאח־־נאפאןי־שנתפ—פצמצ־מאפסכס־םפ—פאםפמתיאפ

י־קבתפנ־תזפמאפאחנרנ־אפשימיע.72

"שכן, בעצם, לא יהיה המשך להודאה זו" )מדם דה לה ַפֶיט, הנסיכה דה קֵליו, מצרפתית: ירוחם   .71
לוריא, דביר, תל־אביב 1975, עמ' 149(, תכריז הנסיכה דה קֵליו, קובעת איסור באותה מחווה 
 “Car enfin cet aveu n’aura point de suite” [Marie-Madeleine( שבה היא מתוודה על אהבתה
 Pioche de La Vergne de Lafayette, La Princesse de Clève, Garnier Flammarion, Paris
מן  דורש  הנותנת  מצד  מתוצאה  הריקון  דווקא  להראות,  מציעה  שאני  כפי   .)1966, p. 171] 
המקבל לתת המשך — לפי המובן המילולי של הביטוי הצרפתי donner suite — ולא רק לעקוב 

בפשטות ובצורה אוטומטית אחר הדוברת.
למעשה, כמה פסוקים קודם לכן מתואר אלוהים המדבר אל משה "פנים אל פנים" — מה שאינו   .72
נוספת למשה, ולא כמניעת  מאפשר להסביר את הבטחת ה"החמצה" של פני אלוהים כמתנה 
דבר־מה ממנו. הקטע הנידון בא לאחר מתן החוק למשה בידי אלוהים ולפני כתיבת הדיברות 
יורד מן ההר עם שני  29, כאשר משה  לו הד בשמות לד  והוא מוצא  בידי משה,  על הלוחות 
ישראל אינם  ובני  ]עם אלוהים["; אהרן  ִאתו  פניו בדברו  עור  ָקַרן  כי  ָידע  ו"לא  לוחות העדּות 
מתקרבים אליו עד שהוא מסווה את פניו. אין ביכולתי לעסוק כאן כראוי במורכבויות של הד או 
השתקפות כפולים אלו. די אם אציין שגם כאן המחבר המקראי נשאר נאמן לאיסור על עשיית 
פסל, והוא שומר על המבנה של חוויית התגלות שמשה כמעט אינו יכול לתבוע לעצמו: פניו 
של משה משקפים את אור אלוהים, והוא אינו יכול לראות את מה שהוא נחשף אליו אלא מתוך 
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אזענ־אפשספח־־נאפשןדםפנכ־ספס י־תפאסןאפממיאפמש־םפשאנןפישןזתפמתחתפסלףפ
אננצ־גפןני־פנכ־ספכיזןאפןסןפסאעס־תפןתפאד־גמןפאנד־עאפמל ז־פשספ ז־נדפמשה האיש והדת 
המונותיאיסטיתפשספןדםפא"ע־רבפ)die Städte verlässt(פסכן־זאפססןפ געפןתפאמק־םפשב־פ
ח־־אפתן־יאפי־זןא,פסמשספאתיגש־תפזכב־ת".73פןכא,פכשםפשאשק ־תפתנן־זטנ־תפ"מסיכ־סנ־ת"פ
ן־פ" זי־ןנדנ־ת"פאאפשלנ ק־פק־דםפסכאפןתפאןבחיאפארמניאפבנ־תזפס־־נת־זפעספאגשמתפאתש־קאפ
־סילנגאפמאפאמנמ־ש,פכןאפאתנן־זטנרצנאפא לנכ־ןיסנטנתפשספאטזן־מאפמננצגתפןתפא זדנגמאפ
אבנק־זתנתפאצ ־נאפסח־־נאפמוקלת/מוארתפכרןתפ)ג' זנפאזטמאפעש־נפס־מזפ"מז־ממת",פ
מ־קסת/מ־ןזתפעדפכדנפכךפשן שזפסאחמנצא,פעדפשןנאפסאבחנאפבא(,פבכךפשתנן־זננתפטזן־מאפ
ןניאפמן שזתפאבחי־תפקס־תפבנאפאבזנחאפמאפאןנז־עפ—פאנשזד־ת,פאחמצאפ—פ־בנאפאןנז־עפ
עצמ־.74פ־גםפכןאפןינפש־ןסתפבתג־בא:פ"אןםפןי־פמל־גסנםפסקז־ןפןתפאח־־נאפחלזתפאמשקספ
בדזךפןחזתפ—פסןפבת־זפ'אקס־תפאבסתנפילבסת'פשספאנשזד־תפממ־־תפכ־שספן־פסןפממ־מש?".פ
בבחנזתנפסאתמקדפבלנ ־זפעספמשא,פאדמ־תפש ז־נדפקנשז,פכנד־ע,פסחבנ־אפשספאח־־נאפעצמאפ—פ
עספאש עתאפאמתמשכת,פאן קטנבנ־תפשסאפן־פ"ממש־תא",פבסנפשתשןנזפןחזנאפכספעקבא,פ
לנמאפן־פ צעפיזןנםפסענאפ—פןנינפנ־צןתפיגדפאבנק־זתפא לנכ־ןיסנטנתפכשסעצמאפןסןפיגדפ
איטננאפבת־ךפאתנן־זנאפא ־לטמ־דזינתפאמ־ש עתפמאפא לנכ־ןיסנראפסצמצםפןתפן שז־נ־תפ
אח־־נאפשספמאפשקןז־ת'פתנןזאפכ"תי־דאפבנאפמשבר מוותפ־בנאפמשבר חייםפאת־ןםפס־:פבנאפ

לנ ־זפןנוילבס־ת־פשספןנז־עפ־בנאפלנ ־זפןנוילבס־תאפשספאאנשזד־תפב־".75

השתקפותו באחרים; אם אהרן והאחרים תופסים את כבודו ויראים ממנו, אנו הקוראים מקישים 
את "חפותו" מכך שעליו ללמוד או להסיק מן התגובה שהוא מעורר אצל אחרים מה הוא הדבר 

שקיבל מאלוהים.
זיגמונד פרויד, משה האיש והדת המונותיאיסטית, מגרמנית: רות גינזבורג, רסלינג, תל־אביב   .73
2008, עמ' 85. ל"פגישה" בין אלוהים למשה, המוחמצת ברגע התרחשותה, יש מבנה של אירוע 
טראומטי, אך כיוון שהיא נחווית כמספיקה, היא אינה מחוללת שום כפיית חזרה, כפי שמחולל 
האירוע הטראומטי עם העודף "הבלתי מוטמע" שלו. אין כשל בנוכחות של משה — אין דבר 
שהיה יכול לעשות כדי להיות ֵעד "טוב" יותר או "מוכן" יותר לאירוע. לעומת זאת, בדבריה של 
קארות' על ספרו של פרויד, העידון או הריכוך של החוויה כך ש"אינה משאירה כל צלקת" הם 
רק הגנתיים, ובה בעת כוזבים, כיוון שהרצח החבוי של האב, אב שפרויד מזהה עם דמות משה, 
 Cathy Caruth, רצח שאין תובעים עליו בעלות ואין זוכרים אותו, נידון לחזור ולהישנות; וראו
 Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History, Johns Hopkins University

Press, Baltimore 1996, p. 22
בקריאת קטע זה קארות' מאתרת את "אירוע התאונה" לא רק, בפשטות, ב"הלם ממה שקרה בזמן   .74
התאונה", אלא גם "בעובדה שהאדם 'נמלט בעור שיניו'": "הדבר הזה, שאדם נמלט בעור שיניו 
מתאונה ]...[ אינה רק האירוע הלא־נחווה של ההתנגשות אלא גם אי־החוויה של העובדה שהאדם 
אמנם נשאר 'ללא פגע'" )קארות', שם, עמ' 71(. כך, עּובדת ההישרדות עצמה חוזרת כחלק מן 

המודחק — בדרך כלל האמת האחרונה שאדם נעשה ער לה.
שם, עמ' 7. קארות' עצמה מקפידה להבחין בין שני המשברים, וכך, אף על פי שגם הבריחה   .75
מן ההרס נתפסת כפצע או כטראומה, אין משוואה פשוטה בין מוות לבין הישרדות. למעשה, 
תנועת ההכפלה שהיא מתארת — מסוג אחד של חוויה שלא התממשה או שלא ניתן לסבול אותה 
לסוג אחר — דומה מאוד לתנועת ההכפלה בזמן בין מצבים שאינם זהים ואינם מנוגדים זה לזה 

מבחינה אגנוסטית, תנועה שאני מנסה לתאר בהקשרים לא־טראומטיים. 
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ןםפכא,פבמ־באפמל־נם,פןינפש־ןסתפןםפאזגסנפאבנק־זתפשסי־פמל־גסנםפסתמ־ךפבקזנןתפ
אקטעפאמקזןנפעספ נפמ־יחנפאנ אפ־סןפעספ נפמ־יחנפאישגב,פברכזי־פששנחפאנ אפמדגנש,פבן־ אפ
מל־זתנ,פןתפמל נק־תםפן־פןתפאסנמ־תםפשספכ־ח־תפאננצ־גפ־אח־־נאפשספאל־בננקטפ)ן נס־,פ
־בננח־ד,פבאנעדזפמ־שןפמ־גדזפן־פת־כאפחנ־בנפסח־־נאפר־(פ־ע־מדפבן־ אפשעז־זננתנפ־קסנספכןחדפ
עספ"אע־בדא"פשאתש־קאפמל־ קתפ—פאעניננםפשבע־ת,פמחרנק־תפבמ־שןנאא,פ־סמז־תפרןת,פ
בדזךפיל,פמ־לנ ־תפסאתב־יא.76פא"נ א",פבננח־דפכשא־ןפמת ־גגפסת־ךפִאמא־םפשבנע־תפאזצ־אפ
אמש־עממתפ־אאזגספאבנתנפשיעשאפישנ,פמננצגפחס־ אפןחתפסננן־שפמאפאי־כח־תפאמ־חסטתפאמטנספ
ןתפצס־פעספאמל־זתפא)ןיטנו(מטן נרנתפאמעזבנתפ—פאננן־שפשג'־זג'פקננטבפ)Kateb(פמכיאפ
"לסנדתאפשספאןי־ש־תפאמעזבנתפמאפ'אע־סםפכית־א'"פ־ןשזפלטיסנפקן־־ספמכיאפ"אתכחש־תא"פ
שספא נס־ל־ נאפס"ת ק־דפאנ־םונ־מנ"פשספאש א.77פד־גמן־תפד־מ־תפסלנ ־קפמק־בס,פשבן־ אפ
מש־יאפןני־פיבדספמאפאיכ־י־תפסאינחפסדבזפסאת ־גגפן־פסחס־ף,פננמצן־פגםפביטנ־תפאןזצנ־תפ
־אמימנכ־תפשספאל־ זויט־זסנרםפאטבענפאז־מיטנפן־פבמל־ז־תפאןיטנוטזגנ־תפאיח־ש־תפשספ
אל קי־תפשספנּ־םפ־שספא זגמטנרםפאןמזנקןנפ)אמדבז־תפעספא"טבע"פדנב־זפןיטנומלדתינפ
]antifoundational[,פבסנפן־תפזנשנת(.פבערזתפאאשק ־תפשמל ק־תפסי־פאמל־ז־תפאסס־פןי־פ
נכ־סנםפסקז־ןפןתפאקטעפמשמ־תפסגפסןפכינל־חפשספא נצ־ספן־פא עזפחלזפאתקיאפבנאפןדםפ
סןס־אנם,פבנאפאל־בננקטפסןחז,פבנאפאח־־נאפסי־כח־ת,פןסן,פעספ נפשקנעת־פשספחנב־קפאמינחפ
נ־תזפמשא־ןפן־חר,פכד־גמןפסתי־עאפכס נפמטאפאמכּ־יאפסעתנםפ"חנס־א",פ"א־מינרצנא",פ"א ימא"פ
ן־פ"יט־זסנרצנא".פןךפןסאפשמ־תפשג־ננם,פסןפזקפמש־םפשאםפמע־זזנםפצמדנםפבניןזננםפ
משתננזנםפ)מק־דש/חנס־ינ,פןס־אנ/ןי־שנ,פטזילצידיטנ/ןנמייטנ,פעסוטבענ/טבענ(,פשאתי־עאפ
עצמאפע־שאפן־תםפסבסתנפמ־בינם,פןסןפמש־םפשבבנּ־תפכראפמ־יחתפעספאכףפא קזת־פשספכספדבזפ
שינתאפסרא־תפכשני־נפג־זסנפ־דזמטנ.פגםפכןאפןי־פמח־נבנםפסת־זפןחזפצנז־ נםפמ־רזנם,פמי־גדנםפ
סןניט־ןנצנאפ—פaufhebenפבמא־ ך;פטזילצידיטנ־תפמשטחת,פמננשזת;פ"זנ ־נפאןדמא"פןצספ
־ןסןלפלטנבילפן־פאאנטשטש־תפסת־ךפאןאבאפןצספבןזתפ—פכדנפסאבנאפשתאסנכנםפןס־פכ־ססנםפ
נ־תזפ־גםפ ח־תפמןשזפאעבזתפלמכ־תפמןתזפןחדפסןחז:פשני־נפבל־גפתש־מתפאסבפשאתגס־תפ

ד־זשת,פאקטיתפאלנכ־ינםפאכז־כנםפבא,פחנז־תפסקבספןתפאמתגסאפכמ־באפמןסנ־.78

כדרך משונה  הקוראים  בעיני  להצטייר  עשוי  ואלרי,  מפול  זה, השאול  לכך שדימוי  ערה  אני   .76
לתאר את קבלתה של הבטחה להטייתו/מניעתו של חיזיון, הבטחה שרק ניתנת וכבר היא נזנחת, 
אך למרבה התמיהה, אולי רק המיידיות והיעדר הפגם, כביכול, של התפיסה החזותית, יכולים 
ברגע  המקוימת  הבטחה  של  הלימותה  ואת  המדומיינת  הנוכחות  של  מספיקותה  את  למסור 

נתינתה. 
 Stanley Cavell, “The Uncanniness of the Ordinary,” In Quest of the Ordinary: ראו   .77
 Lines of Skepticism and Romanticism, University of Chicago Press, Chicago 1988, pp.

153–78, esp. p. 154
 “Content of fading / Is enough( / אתפוגג אל אלוהות"   — / אסתפק בזאת  לי להתפוגג  "די   .78
”for me – / Fade I unto Divinity( מכריזה בצניעות )כוזבת( דוברת בשיר של דיקינסון. קריאה 
קונבנציונלית רואה צניעות זו ככוזבת, כמובן, שהרי היא מְתנה את נכונותה להתפוגג בסיפוק — 
למות? להיעלם? שלא יבחינו בה? שלא תיראה? — בהתבטלותם הטרנסצנדנטית של מונחים אלה 
באלוהות. אולי רק בלאנשו היה יכול לדמות את ה"אלוהות" כך שניתן יהיה לקרוא את המשפט 
האחרון לא כתנאי מסייג, המבטל את ביטולו המאוים של ערך, אלא כהתמשכותה של ההתפוגגות.
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אכזתפת־דאפ—פןניאפארכזתאפשספןנר־פעדני־ת,פ
ןסןפאעזכאפדמ־מאפ

אל־טאפמןיךפאדנב־זפ—פ79

כךפדנקניל־אפמכנזאפבמב־נפאלת־םפשספןנונכ־סתי־פסןמתפן־פסש ־טפקבסאפ(reception),פ
־רןתפזקפכדנפסדסגפמעסנ־,פכןנס־פאנןפמבןזתפגםפןתפאשתנקאפשבאפמשאפמקבספןתפאבטחתפ
ןס־אנם,פגםפןתפא עזפן־פאקנט־עפשמ־תנזפאמל זפאמקזןנפעםפלנ־םפא זק.פבן־ אפמכזנע,פ
א"עדני־ת"פאמ־בטחתפעצמאפבןאפבתג־באפסא ־גאפמ־קדמתפנ־תזפ־עמ־מאפבן־תאפמנדאפשן־זכאפ
ןני־פבז־זפ—פשתנקאפשספאכזתפת־דאפן־פשספןנושבנע־תוזצ־א?פשספבנטח־אפן־פשספןנוןמ־א?פ
שספאביאפן־פשספןנומ־בי־ת?פ—פאא ־גאפשמשאפמדגנשפבןמצע־תאפןתפאבטחת־פאישינתפשספ
ןס־אנםפ"ססכתפס ינ־"פ־סא־בנספןתפבינפנשזןספןספאןזץפאמ־בטחת.פ)כנ־־אפשאבטחאפר־פגםפ
מרכנזאפסמשאפבמ־בסעפשא־ןפעצמ־פסןפנזןאפןתפאןזץפארןת,פננתכאפמן־דפשח־לזפלנ ־קפ
מן ננאפןתפ]ןנו[תג־בת־פאןנסמת(.פןכא,פקזנןאפק דינתפשספאקטעפמגסאפשמשחקפאמשמע־נ־תפ
איזמר־תפ־אתש־ק־תפאמש־עז־ת,פ־כמ־א־פאאנשעי־תפעספאנעי־ת־פאמד־מנניתפןךפסןפמ־בטחתפ
בהכרחפשספאןחז,פמתחנסנםפס ינ,פ־ימשכנםפןחזנ,פאקב־זאוסמחצאפשספמשאפבמק־םפ"קז־ב"פ
סןס־אנם.פשכא,פסמעשא,פמשאפסע־סםפןני־פמבקשפסזן־תפממשפןתפןס־אנםפ ינםפןספ ינם;פ
א־ןפמבקש,פבסש־אפיקננאפנ־תז,פסזן־תפןתפכב־ד־,80פ־בתג־באפסכךפןס־אנםפח־רזפב ל־קפ19 
עספאאבטחאפאכססנתפבדבזפע־צמתפאןספ־מיאנג־ת־.פזקפכןשזפמשאפיזןאפכמאללפ־מ־־תזפעספ
ת־ז־פבדנןס־גפאאדדנ,פןס־אנםפ—פשןני־פיזןאפכמנפשמחלנזפ ענמאפ—פשבפ־מ זשפןתפאבקשאפ
בת־זפקזנןאפסןאבא,פבת־זפתש־קאפסאתגס־תפן־פסמגעפאקז־בפבנ־תזפשן שזפסאעס־תפעספ
ָינפכנפסןפנזַןינפאןדםפָ־ָחנ".81פכ נפשז־בזטפןסטזפמענז,פ אדעת:פ"־נןמזפסןפת־כספִסְזןֹתפןתפָ ּ

  “Gratitude — is not the mention / Of a Tenderness, / But it’s still appreciation / Out of  .79
Plumb of Speech –”

ורוב חשיבותו של אלוהים —  "כבוד", המילה העברית ל־dignity, המציינת את כובד משקלו   .80
glory, בתרגום המלך ג'יימס — שייכת למשלב מטאפורי של משקל, לא של אור או של נהרה; 
כפשוטם  משה  דברי  את  מקבל  שהוא  אפשר  בכפו,  משה  את  לכסות  מבטיח  כשאלוהים  כך, 
את  שמאיינת  מחווה  אותה  באמצעות  נוכחותו  כובד  את  ירגיש  שמשה  לכך  לגרום  ומבטיח 
בפירושו  בעיני משה.  "להיחשב"  דרך עליה  באיזו  החוויה, לכאורה, שאינה מאפשרת לקבוע 
לשמות לג רוברט אלטר מציין שהמשמעות המילולית של "כבוד" היא "כובד" ומעיר על החיבור 
יוצא הדופן "של הפועל 'לׂשֹוך' )לסכך או למסך( עם 'כף'" — "הְפּנים" או "החלק הרך של כף 
היד"; אלטר הולך בעקבות פרשנים קודמים וטוען שייתכן גם שזהו "כתיב מדמה של 'כנף' )כנף 
 Robert Alter, The( "שם עצם הקשור קשר אידיומטי לסיכוך או להגנה ,)של עוף או שולי בגד
 Five Books of Moses: A Translation with Commentary, W.W. Norton & Co., New York
p. 505 ,2004(. אני מודה לרוברט אלטר על שיעץ לי בנדיבותו בעניין הטקסט העברי עוד לפני 

פרסום ספרו זה.
מאחר שאלוהים הוא שמייחס למשה את התשוקה לראות את פניו, אם כדי להכיר בתשוקה קודם   .81
לביטויה, כפי שאני טוענת לעיל, אם כדי להאשימו באותו צורך בגילויי נוכחות נראים לעין 
שפרק אחד בלבד קודם לכן הוביל לעגל הזהב, מסתבכת הקריאה המסורתית הרואה בסירוב 
לבקשתו של משה שיעור באיקונוקלזם. כפי שלסלי בריסמן טוען, עבודה זרה בהקשר זה אינה, 
בעיקרה, סגידה לאלים אחרים אלא צורך ושימוש בייצוגים כדי לסגוד לישות האלוהית. אלא 
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את־־נתפאח־רזתפ"־נןמז"פמצנניתפבדזךפכסספחנס־ נפד־בזנם,פןךפכנ־־אפשכןאפ ל־קפ19פ־ ל־קפ20 
מנ־חלנםפשינאםפסדבזפאןס־אנם,פןי־פזשןנםפסאלנקפמאפאמנסאפאמנ־תזתפ"־נןמז"פב ל־קפ20פכנפ
קננמתפתג־באפסןומל־מיתפשספשתנקאפמצדפמשא,פאבןאפבנאפשינפא ל־קנם.82פא לקתפאדנב־זפ
אמ־שמטתפ־אתגמ־ספעסנאפמלמינםפנחדנ־פשני־נפבִמשסבנם,פמעבזפמאפאמשחקפאדנ ס־מטנפשספ
חנס־ נפלנמינםפאדדננםפשספמח־נב־תפ־מאנמי־תפןספ יננאפןניטנמנתפנ־תז,פ־יזןאפשןס־אנםפ
מ זשפןתפאשתתק־ת־פשספמשאפכקזנןאפס" לקפרמא"פמת קנדנאםפאצנב־זננםפ־אאנלט־זננםפ

במשןפ־מתאפעספג־זס־פשספעם.
ן־סנפזקפבלנס־קפאשמ־תפאמכבנדנםפ"ןס־אנם"פ־"משא"פי־כספסשמ־עפןתפאעדני־תפשבאפ
ן'פמננחלפסמ'פ)סןחזפשתנקאפןשזפמאפן־זכא?(פמחןאפבסנפק־ספ־תש־קאפסחנרנ־אפסןומֻת־־ךפ
אמשקנטאפ־משתנקאפןתפעצמא.פבקזנןאפכר־,פאאכזראפ"סןפנזַןינפאןדםפָ־ָחנ",פאיןמזתפןספת־ךפ
דממאפשןניאפמןשנמאפ־ןניאפד־זשתפןסןפזקפמחכא,פש־ןבתפןתפא ןת־לפשסאפמכךפשסזןש־יאפ
מב־טן־תפעב־זפמ'פצנ נ־תפשא־ןפעצמ־פסןפינלחפבדנב־ז,פן נס־פסןפכדנפס־־תזפעסנאא,פ־מינחנםפ
עב־ז־פן־בדאפשא־ןפסןפטעאפכנפח־־א.פןנאפראפ—פן־פס ח־תפןנאפראפב שט־תפ—פןרנקתועצמ־פ
אנד־עאפשספאח־ק,פאנ־צזפזןש־אפןתפאתש־קאפשא־ןפן־לזפמעצםפאבנט־נפשסא.פשכא,פכןשזפן'פ
ס־קחפעספעצמ־פסקב־עפןתפאח־ק,פשסןפכתג־באפסדזנשאפחנצ־ינת,פא־ןפןני־פמגבנספן־פמגיא,פ
ן נס־פןני־פמרמנאפבציעאפןתפאא זא,פןסןפמכ־־אפןתפעצמ־פסמחס־קתפסגנטנמנת,פ־ןחתפאנןפןםפ
אנןפמתגסאפ־מבטןתפעצמאפבת־זפשכרןת,פכןנס־פא־ןפן־מזפבבתפןחתפ־בסנפלתנזא:פ"ןינפנ־דעפ
עספמאפןתאפח־שב;פןנינפנכ־ספסמסןפןתפבקשתך;פרכ־תךפסאעס־תפדבזפראפעספדעתך".פבמ־באפ
מל־נם,פאק־שנפססכ־דפןתפאינמאפשספאחסטא/אשסמאפשקט־תפ־שספיחזצּ־תפשןניאפשנכ־זתפ
ינצח־א,פשבאפןדםפעש־נפסאצנבפגב־ספע־דפס ינפכספבחניאפשאנןפ—פק־שנפראפקז־בפסשןסא:פ
כנצדפנכ־ספןדםפסאכנזפבמגבס־ת,פסא־ד־תפבכנשס־י־ושס־פכס נפאןחזפן־פבכנשס־אפשספאןחזפ
כס נ־פבעיננאפדזנשאפכרןתפן־פןחזת,פ־רןתפכןשזפבכסספסןפא־טספכספןשם,פ־נחדפעםפרןתפלא 

סאנחשבפסמנפשמתג־יאפבצ־זאפןגזלנבנת?
אמעמדפאסןובט־חפשספמח־־תפמקדנמ־תפכןסאפ—פא ־טיצנןספסב־שא,פסחשנ א,פאלנכ־אפ
־אאנמיע־תפמלנכ־אפשספש־ת ־תפסדבזפעֵבזאפכןשזפמדמננינםפמאפאןחזפז־צאפ—פמעמדפראפעש־נפ
סמסןפןתפעמ־דנ־פשספז־מאפג'ננמלנןינ,פןסןפשבל־ ־פשספדבזפג'ננמלפישןזפבש־סנ־פשספל זפ
רא,פבנאפאשןזפמש־םפשאל־בננקטנםפשספאנצנז־תפאכס־ס־תפכןא,פשסןפכמ־פא זשינםפאכ ננתננםפ
בלנ ־זתפשספאיזנפג'ננמל,פ ש־טפ ־ינםפאסןאפמאפאלחזח־זתפשספל ק,פןנו־דן־תפ־ינח־שנםפ
 זשיננםפשמרמיתפאל־בננקטנבנרצנאפשספאןחז.פבמ־באפרא,פא ענס־תפא ינמנתפאיזחבתפ־אימשכתפ
בלגי־י־פאמן־חזפשספג'ננמלפמבסנטאפעספדזךפאינג־דפןתפאאחסטנ־תפאחמ־זאפ־אמע־דיתפשספ
מןדןםפדאפסאפ ןננטפ־שספג'ננאפן־לטא.פכ נפשטעיתנפעדפכא,פןס־אנםפע־רבפןתפמשאפבל־ףפ זקפ

שאי־הוודאות הטקסטואלית בנוגע לשאלה אם משה אכן "אשם" בבקשה לראות את פני אלוהים 
מבליטה את עמימות הדרישה לנוכחות נראית לעין, שלעתים קרובות מדי מצומצמת בנרטיבים 
היהודיים־פרוטסטנטיים הדומיננטיים של התקדמות הרוח האנושית לכדי כשל אמונה ילדותי 
 Leslie Brisman, “On the Divine ותלות לא־בוגרת בתמונה, ולא כביטוי לאהבה רבה מדי. וראו
 Presence in Exodus”, in Harold Bloom (ed.), Exodus: Modern Critical Interpretations,

Chelsea House, New Haven, CT 1987, p. 116
82.  אלטר, The Five Books of Moses, לעיל הערה 80, עמ' 505.
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סגפבעמדאפשבאפמשאפן־מז,פללא אירוניה,פ"ת־דאפעספסןפכס־ם",פ־ןנואן שז־תפ—פכמעטפ—פ
סשמ־עפמנסנםפןס־פןסןפבן־ אפןנז־ינפן־סנפדיאפסכנשס־אפןתפכספאקזנן־תפא לנכ־ס־גנלטנ־תפ
שספאלציא,פ־ןחתפאנןפעדפכמאפאנןפבשסאפס זשי־תפבאנ־תאפ"בעסתפזקעפןח־זנ",פבמנס־תנ־פ

אנד־ע־תפשספןזנךפן־ןזבך.83
סמעשא,פיזןאפשןףפןחתפמאתג־ב־תפאבנק־זתנ־תפאמ־כז־תפסמאפשמ־בטחפסמשא,פסאחמצאפ
אקז־באפבע־דפןס־אנםפמכלאפעסנ־,פןניאפמל־גסתפסאכנספןתפאן שז־תפשספ"ת־דא"פן־פקבסאפ
סןוןנז־ינ־תפשכןס־פמצדפמשא.פמצדפןחד,פאזצנ־יסנלטפאןנילטז־מיטסנפחלזפאלבסי־תפשדמנניתנפ
ק־דםפסכאפןני־פמבנאפמאפאטעםפבאקיטאפכרןתפ)ןםפמ'פןני־פע־מדפסקבספדבז,פעדנףפסדסגפעספ
כספאעיננא(.פמצדפןחזפ—פ־אדבזפמתןנםפס נז־שנםפאקי־יננםפנ־תזפ—פא־־נת־זפעספא גנשאפ ינםפ
ןספ ינםפבתמ־זאפסאמשךפחננ־פשספמשא,פשןני־פמשןנזפן־ת־פכסספססןפ גע,פע־מדפכןסג־זנאפ
סכינלתפאל־בננקטפאןי־שנפןספת־ךפאאנלט־זנאפ־אש א;פבמ־יחנםפסןקןינןיננם,פא־ןפמננצגפןתפ
אכילת־פסלנמב־סנפ־אכ  ת־פסח־קפאק־זבאפ־אאחס א,פסלמכ־תפאמ־ ימתפ־סדחננאפאקב־עא.פןכא,פ
עספ נפז־בפאקזנן־תפאתסמ־דנ־ת,פאמעבזפשספאי־כח־תפאןס־אנת,פשאחמצת־פמ־בטחתפבל־ףפ
 זקפסג,פאכןפמתזחשפ־אכןפמת־עדפב זקפשסןחזנ־,פכשןס־אנםפמופיע כקולפאק־זןפבשםפעצמ־פ

ס ינפמשאפ־מדקסםפןתפתכ־י־תנ־פאןס־אנ־ת,פשיעש־פסחסקפמאת נסאפאסנט־זגנתפאנא־דנת:

םפא'. ְקָזןפְבֵשׁ םפַ־ִנּ בפִעּמֹ־פָשׁ ְתַנֵצּ ָעָיאפַ־ִנּ ֶזדפא'פֶבּ ַ־ֵנּ
ִנםפְ־ַזבפֶחֶלדפֶ־ֱןֶמת. ְקָזןפא'פא'פֵןספַזחּ־םפְ־ַחּיּ־אפֶןֶזְךפַןַ ּ ָינ־פַ־ִנּ ֲעֹבזפא'פַעספָ ּ ַ־ַנּ

אפ]ןתפאןשמנם[.פ)שמ־תפסדפ5–7(84 אפסֹןפְנַיֶקּ ָןאפְ־ַיֵקּ עפְ־ַחָטּ ןפָע־פֹאפָ־ֶ ַשׁ יֵֹצזפֶחֶלדפָסֲןָסִ נםפיֵֹשׂ

מוסד  קרוא,  ברוך  מגרמנית:  המערב,  בספרות  המציאות  התגלמות  מימזיס:  אוארבך,  אריך   .83
חופש פעולה  מיטיב במיוחד להעניק  בריסמן  זו,  10. מבחינה  ירושלים תשי"ח, עמ'  ביאליק, 
מלא לעמימויות ה־détente הידידותי בין אלוהים למשה; הוא מבליט במיוחד את הִקרבה בין 
"להישאר ִעם" ובין "לנטוש" — ואת הקושי לדעת איזה מעשה אדיב יותר — ומזכיר לקוראים 
שאת הבטחתו הקודמת של ה', "ָפּני ילכו והִנחֹתי ָלְך", המתורגמת בדרך כלל "נוכחותי תלך 
לפניך ואתן לך מנוחה", משה עשוי להבין גם כך: "נוכחותי תלך ]תסתלק[; אעזוב אותך לבדך" 
שוב,  כאן,   .)118 עמ'   ,81 הערה  לעיל   ,“On the Divine Presence in Exodus” )בריסמן, 
ההבטחה בוחנת אם המקבל ראוי לה בכך שהיא מניחה שיש בו כוח לתת אמון ולספק משמעויות 

מובלעות — במקרה זה, המילה המובלעת "ִאתך" לצד הפועל העמום "ילכו".
על פי הפרשנות התלמודית, הגב או החלקים האחוריים, שבשמות לג 23 נאמר למשה כי יציץ   .84
בהם, הם הקשר שיוצרות על עורפו של אלוהים רצועות התפילין הכוללות תפילות ליטורגיות. 
לסלי בריסמן מעיר על התקת המשמעות או ההיפוך יוצאי הדופן של ההייררכיה של הזמן ושל 
ההייררכיה האלוהית שקריאה זו מחוללת, כיוון שלא זו בלבד שהיא מדמיינת את אלוהים עצמו 
מתפלל אלא שהיא עושה את "העיבוד הליטורגי — כלומר את ההתפתחות ההיסטורית המאוחרת 
יותר", ל"מקור" של שמות לד 5–7 )בריסמן, שם, עמ' 110(. בריסמן מתייחס גם לעמימותה של 
המילה "נקה" המופיעה בטקסט המקראי בתור "ונקה לא ינקה ]את האשמים[", ואילו בתפילה 
היא מופיעה בתור טיהור, הן במובן של "למחות, להשמיד, להרוס" הן במובן של "לנקות, לזכך 
וכדומה" )שם, עמ' 121(. אם נקבל את טענתו של בריסמן שלפיה "האשמים" המובלעים בשמות 
של  האחרונה  התכונה  הרי  מאוחרת,  תוספת  הם  זה(  מפסוק  העולה  הכללית  )והמסקנה   7 לד 
טובו או יושרו של אלוהים — הטענה ש"נקה לא ינקה ]...[" — עיקרה כוח שלילי במהותו לחוס, 
לא להרוס, וכדומה. עמימויות אלו מאפיינות כמובן גם את התנועה המגוננת  להשאיר שלם, 
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בקזנןאפר־,פאדבזנםפןניםפישןזנםפכ נפשאנ־פ־אמן־זעפןני־פנכ־ספסאנ־תפמכזנעפנ־תזפמבחניאפ
אנלט־זנתפ־י שנת,פשאזנפןס־אנםפמסמדפןתפמשאפסקבספןתפח־קפאת נסאפאמנס־סנתפבמק־םפ
ח־־נאפשספזןננאפן־פמנש־שפשספאי־כח־תפאןס־אנת.פכך,פבןסג־זנאפכר־,פכגמנסאפמאפאתס־תפ
באתגסמ־תפיזןנתפסענאפ־כשנע־זפבקנ־םפבצס־פשספגבפאא־־נא,פאמןמזפאמ־שםפסכן־זאפבל־גזננםפ
יעשאפס תעפמזכרנפסחס־טנאפסמ־דזינ־תפאמעזבנתפ־מ־זשת־פינכזתפבבדנד־ת־פשספאל־בננקטפ
אקןיטנןינפס ינפאח־קפשא־ןפחננבפסאעינקפסעצמ־,פ־כאפב נג־זאפשספאדזנשאפשסע־סםפןניאפ
יגמזתפסןחזנ־תפ זשינת,פ נג־זאפאחנ־ינתפכספכךפסתנן־זנ־תפןנק־י־קסלטנ־תפמן־חז־תפנ־תזפ

שספ)ןנו(אןנז־עפשספאל־בננקטנבנ־תפאןתנת.
כך,פסמשס,פכ נפשמזטנאפג'ננפמרכנזפסי־,פס־ניל,פב נס־ל־ נאפאןתנתפשס־,פא־ ךפןתפ
אאתגס־תפאמ־לטתפשספאןספסלמספסדחננתפאאכזאפ ינםפןספ ינםפשמצנעפא ־רנטנבנרםפאמ־לזנפ
שספאין־ז־ת,פאמצמצםפןתפאןחזפסכדנפבב־ןתפאעצמנפ־מגבנספןתפאח־באפסלדזאפל־ נתפשספ
מעשנםפאינתינםפסבנצ־עפבצנב־ז.פסדעתפס־ניל,פמרע־זפאןנז־עפסכדנפכמעטפסןפכס־םפ—פמאפ
שןי־פעש־ננםפסכי־תפ"א־־נזט־ןסנ־תפשספאןנז־ע"פן־פ")ןנו(אגשמת־פאבסתנפמרנקא"פ—פןני־פ
יגזםפבןשמתפנכ־סת־פאמ־גבסתפשספמשאפסעמ־דפבמסן־תפאי־כח־תפאןס־אנתפ־גםפסןפבשספ
אאלתגס־תפןסנא,פןסןפסא ך:פא־ןפי־בעפמאנעדזפכ־חפןכנ אפשספאןספעצמ־פ)שסמקבספי־תזפ
סאתמ־דדפעמא(,פממשפכשםפשא נג־זאפאקש־זאפשספאליאפאב־עזפשבדזךפילפןני־פישזףפןניאפ
י־געתפסל־ נ־תפאכ־ח־תפאןי־שננםפןסןפסןנאול־ נ־תפאנ־םונ־מנתפשספקנ־םפאח־קפבן־זחפתמנדנ,פ
שסע־סםפןני־פמגנעפסכסספלנ־ם.85פש־בפ־ש־בפס־נילפמדמאפןתפגנשת־פאיל־גאפשספאןחזפסדבזו
מאפאח־זגפמל־סםפאח־־נ־תפשספע־סםפאת־ ע־תפ—פא־דעאפיט־סתפטקלנ־תפאמֻס־־אפבאתכחש־תפ
חלזתפחשנב־תפבמנדאפש־־א:פ"תחנסאפאתגס־ת,פןחזפכךפסןפכס־ם";פ"]א זעתפאןינגמא[פיכילתפ
]סלדזפאית־אפשספאדבזנם[פבצ־זאפמע־דיתפכספכך,פעדפשאנןפכבזפ זשאפממי־פןסןפןםפכאפןי־פ

מחרנקנםפבא.פ]...[פאנןפישןזתפזקפבשבנספמנפשז־צאפסןמצא".86 

וההרסנית כאחת של המונח ההגליאני aufheben: להתעלות מעל ולהשאיר ללא פגע, להשעות 
ולהעביר הלאה, לשמור ולבטל בנשימה אחת, להעמיד למחיקה.

במאמרו "ההתגלות במסורת היהודית" לוינס מציע פירוש זה על הסנה הבוער: "אין חושבים   .85
על האחר אלא בצורה נצלנית, בתור יריב של הזהה־לעצמו, אחרותו מזמינה לא למשחק של 
מיוחסת  שלא  הזהה־לעצמו,  שלוות  קדימות  של  בספק  מתמדת  להעמדה  אם  כי  דיאלקטיקה 
לה כל ראשוניות, כמו בֵערתה הבלתי מתכלה של להבה שלא ניתן לכבותה. המצווה הנשמעת 
בהתגלות היהודית, במחויבות הבלתי מתכלה שבה, האין היא עצם אופן קיומה? מחויבות בלתי 
יכול להיות באופן כלשהו עצם המבוסס על  מתכלה, בערה שלא משאירה אפילו אפר שהיה 
עצמו; תמיד פיצוץ של ה'פחות' שאין באפשרותו להכיל את ה'יותר' שהוא מכיל: בצורה של 
ללכת  בלי  לתשובות  להפוך  כשלעצמה  הטרנסצנדנציה  יכולה  האם   ]...[ האחר'.  למען  'אחד 
לאיבוד בתהליך זה של הפיכה לתשובות?" )עמנואל לוינס, מעבר לפסוק, מצרפתית: אליזבט 

גולדוין, שוקן, ירושלים ותל אביב 2007, עמ' 197(.
 “Il y entre d’une façon si subtile qu’il s’en est déjà retiré, à moins que nous ne le retenions  .86
 […] Il ne reste que pour celui qui veut bien lui donner suite” (Emmanuel Levinas, En
 Découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger suivie d’essais nouveaux, Vrin, Paris
p. 290 ,2001(. במסה זו מ־1957, "אניגמה ותופעה", לוינס מעמיד את ה"אניגמה" בתור חלופה 
את  לחפש  האחר  של  זו  "דרך  כך:  אותה  ומגדיר  התופעה"  של  והמנצחת  הבוטה  ל"הופעתה 
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תמןטנרצנאפר־פשספמ גשפמ־חמץ,פשאחמצת־פןניאפיכילתפכסספסל זנפאחשב־י־ת,פן נס־פ
סןפבת־זפא לדפן־פֶחֶלז,פןניאפןךפ־זקפתזגנספבןנז־ינאפן־פתס־יאפמזאפעספאנעדזפאמקזנ־תפ
אג־זסנפאמביא,פככספאיזןא,פןתפאח־־נאפאןי־שנתפבת־זפ"עדננאפסן"פן־פ"כבזפסן".פיא ־ךפא־ן:פ
ןםפס־נילפח־רזפש־בפ־ש־בפןספדמ־תפאןספאיעסם,פשןני־פי־דעפןסןפבילנגת־פ־מת־ךפילנגת־,פאזנפ
ראפכןנס־פא־ןפח־רזפןספלציאפאמח־ססתפ־מננלדתפןתפתש־קת־פשספאןחזפ—פאלציאפ"אזןש־ינת"פ
שספאחשנ אפסןֵחזפאענז־םפ־אל־בס,פשןניאפ ־געתפבחנז־ת־פשספאל־בננקטפן־פמגבנסאפן־תאפ
)כ נפשאנאפק־זאפןנס־פאנחלפאןתנפאנאפמב־ללפעספדגםפשספק־זסצנא,פאתכ־־י־תנ־ת,פןמיאפן־פ
מח־נב־תפאדדנת(,פןסןפג־זמתפסל־בננקטפ)בבחניתפמל־גסּ־תפסתג־באפןנאול־ נתפ־בסתנפמ־גדזת(פ

סאנעש־תפסכרא.
בארכזתפאטז־ ־לפאס־נילנןינפשספאא זעאפהלא־משבשתפ־חלזתפאחשנב־תפשספאןחזפ
ןנאפכ־־יתנפסחר־זפעספמשבזפאלבנס־תפשב־פאןחזפח־מקפמת נלתנפ)בדנ־קפבכךפשןני־פמעמנדפש־םפ
מכש־ספמ־חשנפב ינפכ־חפאת נלאפשסנפ/פשאכ־חפשסנפנכ־ספסת ־ל(,פןסןפסאשתמשפבאחס תפ
א"טזן־מא"פב"דזמא"פבלנ ־זנםפןס־פשספגנס־נפאמ־שםפבל־גזננםפכדנפסאמחנשפןתפאגסנשאפ
אכמעטפבסתנפימיעתפבאזגסנפאבנק־זתפשסי־פמסש־אפאמעטאפססש־אפאגרמאפ־ממנע־טומשמע־תפ
סע־דףומשמע־ת.פבמ־שגפ"ןינגמא"פשספס־נילפנשפ־דןנפק־־נפדמנ־אפמעיננינםפסענל־ק־פשספל זפ
ראפבצ־ז־תפשספח־־נאפסןויחשבתפ־שספמעסאפחלזתפעזךפ)ן־תאפדזכנםפסןוןלזטנבנ־תפסאנ־תפ
בע־סם,פשןינפמצנניתפבמ־יחפ"ל־ד־תפגס־ננם"(,פבננח־דפמש־םפשאד־גמן־תפשא־ןפמבנןפמסמד־תפ
כנצדפמ גשנםפחלזנפמשקס,פןלזטנבננםפבמנדאפמרעזנתפ־סןפמ־דגשנם,פמעסנםפןתפאשןסאפ
כנצדפסשז־דפן־פס ע־ספסןחזפח־־נאפ)מתיתפחלד,פןאבאפןס־אנת,פילנגתפאןחז(פשמא־תאפאנןפ
שאמקבסתפןניאפנ־דעתפכנצדפאנןפי־געתפסא.פעםפרןת,פאןתנקאפאס־נילנןינת,פן־,פס ח־ת,פגזלאפ
 ־ ־סזנתפמל־נמתפשסא,פעס־סאפסחל־םפמזןשפשןסאפר־פ־סאחסנףפןתפח־לזפאמ־גדז־תפארןתפ
בדזנשאפמאפאמקבסתפסאנ־תפןחזןנתפסמאפשאןחזתפןניאפמבקשתפממיא,פסמאפשישןזפבסתנפ
ית לפבדזנשתאפשספאןחזת.פנשפן ־ןפתי־דאפח־רזתפבנאפאקצ־־תפשספ"סןפכס־ם"פ־"אכ־ס"פ—פ
ידידאפבנאפמ־חסטנםפחלזנפענד־א,פשסטעיתנ,פבל־ ־פשספדבזפןניםפכ־ססנםפןתפקבסתפאח־־נאפ
חלזתפאמשקספ—פדבזפאינכזפבלתנזאוסכן־זאפשא־צגאפסענספבנאפאגדזתפגנשתאפאיל־גאפשספ
אןחזתפכתי־עאפלא מזיקה,פלא פוגעת ונטולת כוחפמבחניאפאנלט־זנתפ־בנאפכני־נאפעספנדנפ
כ"מלדתינת"פ(foundational),פבןיס־גנאפס"לציאפאזןש־ינת"פשספא לנכ־ןיסנרא:פמצדפןחד,פ

ההכרה שלי בו בעודו שומר את עצמו לא מזוהה, ולבוז למפלט שמציעה קריצת העין של ההבנה 
 (“Cette façon pour l’Autre de quérir "או של השותפות, דרך זו להציג עצמו בלי להציג עצמו
 ma reconnaissance tout en conservant son incognito, en dédaignant le recours au clin
 d’oeil d’entente ou de complicité, cette façon de se manifester sans se manifester, nous
 l’appelons - en remontant à l’étymologie de ce terme grec et par opposition à l’apparoir
”indiscret et victorieux du phénomène - énigme  ]שם, עמ' 291[(. לוינס מגדיר את התערבות 
האחר כהפרעה כל כך מוחלטת עד שאי אפשר לשוב ולשלבה או לקלטה בתוך הסדר הקיים, 
לא משום שהיא מעמידה כנגד סדר זה דבר־מה חיובי או ממשי אלא רק משום שהיא כבר שבה 
מעצמה לשתיקתה, "מנפצת" את סדר התבונה לא באלימות, לא בתוצאה נראית לעין, אלא רק 
בכך שאינה משאירה שום דבר שיבוא במקומה: "ההפרעה היא תנועה שאינה מציעה שום סדר 
יציב המתנגש בסדר קיים או מתיישב עמו, תנועה שלוקחת ִעמה בחזרה את המשמעות שהביאה: 

ההפרעה שמפריעה לסדר בלי לשבשו ברצינות" )שם, עמ' 290(. 
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אא זעאפןניאפמ־לנ אפש־םפדבזפחנ־בנפסאנלט־זנאפכןשזפר־פאןחז־יאפמ־ביתפבדזךפיןנבנתפ
בןמצע־תפמ־יחנםפז זיצנןסננם;פמצדפןחז,פת־כאפאמתיאפהוא־הואפקזנןתאפסתג־באפבסתנפ
מ־גדזתפ) יננאפןספאחנז־תפא זשינתפשספאמקבסתפן־פןספא"ל־בננקטנבנ־ת"פשסאפכןספמשא־פ
שבדזךפןחזתפסע־סםפסןפאנאפנכ־ספסאנ־תפסא(.87פמכןאפאתבינתפא זשינתפאמ־כזתפמינת־חנפ
טזן־מאפ־מאפא ־ןטנקאפשספאישגב,פשבאפמחל־זפתחנסנפבמלמינםפמ־בנספסג־דשפשספמשמע־ת:פ
אאבטחאפסבזכאפח־ס תפ—פןס־אנםפמכלאפןתפענינפמשאפבחס ־פעספ ינ־פ—פיעשנתפסלנ ־זפשספ
”blessure“פן־פ צעפססןפדםפשןנאפסאחסנםפממי־.פיזןאפשעספאקזנןאפעצמאפיגרזפסאתי־דדפ
בנאפחס־ ־תפחמ־ז־תפ־כפויות טובהפבן־תאפמנדא:פן־פשןנאפא־ עאפ)Parousia(פטזיל ־זמטנבנתפ
שספי־כח־תפןס־אנתפן־פשנשפזקפחני־ךפעספדזךפאחלזפן־פשינפאדבזנםפגםפנחד:פמשאפגםפאחמנץפ

ןתפןס־אנםפוגםפ"אאנמסט־ת"פאננתאפןשסנא.פ
־ש־ב,פןינפמצנעאפזנש־םפחט־ףפראפשספתי־עתפ)ןנו(אבֵזזאפבנאפן־בדאפל־ נפמצדפןחדפ
־בנאפח־בפןנאול־ נפמצדפןחזפ ח־תפכ"קזנןא"פשספאזענ־אפאס־נילנןינפבדבזפאןיטנון נ ינאפן־פ
אאתגס־תובילנגאפשספאןחזפ־נ־תזפכאעזאפעספאמאנז־תפשבאפ—פבעקב־תפאזגספאמ־ינפמל־נםפשספ
קזנןאפדק־ילטז־קטנבנתפ—פןי־פעס־סנםפסעש־תפןתפאמרעזנפסמ־חסטפ־סא ־ךפאחמצאפן שזנתפ
סאתגס־תפשספןשמאפן־יט־ס־גנת.88פבמ־באפרא,פ"י גע"פ(”casualty“)פןחדפשספתנן־זנ־תפ ־לטו
אגסנןינ־תפשספאןנז־עפא־ןפא"ןגבנ"פ(”casual“)פעצמ־,פן־פאנכ־סתפסאבחנאפבנאפח־־נ־תפשינתאפ
סאאפבנט־נפמנינמסנפ־בנאפעקב־תפמח־סס־תפטזן־מאפשספי־כח־תפשיל־גא.פןכא,פננתכאפשבחזתנ,פ
סמזבאפאתמנאא,פןתפאד־גמןפאטע־יאפנתזפעספאמנדאפשספאבטחת־פשספןס־אנםפסעב־זפעספ ינפ
ֵעד־פאןי־שנ,פן־פס ל־חפעסנ־,פבדנ־קפמש־םפשאנןפממחנשא,פבןמצע־תפאטז־ ־לנםפשספקזבאפ
־למנכ־ת,פןתפאאתסכד־תפאמ־רזאפשספש תפאןנמייטנ־ת,פשספאאגשמאפאנ־םונ־מנתפאמ־בסעת,פ
אמ־יחתפבמז־מר,פאשכחינתפ—פאח־סף,פאשגזתנ,פחלזפאןנז־ענםפ־אשנןנםפ—פעםפא נג־זאפשספ
אטזילצידיטנ־ת,פשספאנ־צןפמאפאכסספאסןומ־טמע,פאמ־שםפבל־גזננם,פשןסנמ־ת־פיע־צאפבכךפ
שא־ןפגםפמשןנזפ־גםפןני־פמשןנזפןתפאדבזנםפכ נפשאנ־.פאחנכ־ךפאקספבןס־אנםפן־פאמגעפ

אף על פי שלוינס מבקש להעמיד לנגד עינינו את "אי־הפוגענות" של האחרּות, במטאפורות   .87
שלו — "שיבוש", "קרע" ו"הפרעה" — ממשיך להדהד ההיגיון הפאלוצנטרי )שהוא היה מתנגד 
לו( הרואה בפעולה חדירה, עירור וכיבוש של המרחב הנשי הרדום והריק. דבר זה, בתורו, מזמין 
לקרוא את "אי־הפגיעה" על פי ההיגיון של הטראומה כפצע המנפץ ומכונן זהות עוד יותר כיוון 

שהסיג את עצמו קודם שיכול היה להתרחש.
בעשור האחרון, גם אם רק בהערות חטופות על לוינס, ניסחו ז'יז'ק וסנטנר ביקורת על משקל־  .88
היתר שניתן לאחריות חסרת הגבולות ולחוב האין־סופי כביטוי ל"אני עליון מעניש" )סנטנר, 
על הפסיכו־תיאולוגיה של חיי היום־יום, לעיל הערה 16, עמ' 174( וכתנאי לחוסר הסיפוק הקבוע 
מהעולם )Slavoj Žižek, The Fragile Absolute, Verso, New York 2000; סנטנר, שם(. כיוון 
שז'יז'ק מציג במפורש את ביקורתו כבחירה "בעד" הנצרות ולא "נגד" התעקשותה של היהדות 
על "שארית בלתי מתחלקת" שאינה ניתנת לגאולה )ז'יז'ק, שם, עמ' 98(, אפשר להשוות את 
ביקורתו לדרך שבה האברמאס ִאפיין את דרידה בעבר כדמות פוריטנית באופן מוזר "המחדשת 
את המושג המיסטי של המסורת כאירוע התגלות המעוכב לעד", וכך לעולם אינה צריכה לעצור 
 Jürgen Habermas, The Philosophical ולעולם מובטחת לה עבודת פרשנות אין־סופית; וראו
 Discourse of Modernity, trans. Frederick Lawrence, MIT Press, Cambridge, MA 1990,

p. 183
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ְמק־םפמזןאפעניננםפ"משנק",פאאפבמ־באפאמנס־סנפ אעקנףפ)כףפאנדפאח־ס ת(פאמ־בטחפסמשאפּבִ
 going off ‘at a(אאפבמ־באפא נג־זטנבנ,פעספ נפמנס־אפן־קל ־זד:פי־געפ־"ל־טאפמאפאענקזפ
’tangent(פבעתפ־בע־יאפןחת;פסןפצ ־נ,פ ־יאפאִצדא,פדנגזלנבנ".פאמשנק,פכמ־פראפש ־לחנםפ
עסנ־,פןני־פש־־אפעצנזא,פןךפןנאפ נז־שפאדבזפשא־ןפחלזפעזך.פן־סםפבל־ ־פשספדבז,פמ־באפראפ
שספח־־נ־ת,פמק־מ־ת,פמ גשנםפאמל־מינםפבמידה מספקתפזקפבןמצע־תפאקסנםפ)־מקסנפאזןש(פ
שבסנט־ נם,פשא־קזתםפןניאפצזנכאפססב־שפצ־זאפ ־זמסנתפ—פמ־באפראפישןזפרזפסןניטזלנםפ
אגד־סנםפשספאמחשבאפאןתנתפ)ן נס־,פ־בננח־ד,פכשאנןפמצ־מצמתפסלבנס־תפ־סןנו ־רנטנבנ־תפ
שספאןחזנ־תפאןתנתפאס־נילנןינת(פ־א־ןפשננךפבמק־םפרןתפסןת־לפשספזגנסּ־תפשן־סנפמ־מחשפ
ט־בפנ־תזפבח־לזפתש־מתפסבפןלתטנתפאמי־מקתפב"ח־ שנּ־ת",פן־פבמ־דע־ת־פשספאןק־ס־גפ
סקנ־מ־פשספנ־תזפממנאפןחדפב"זקע",פן־פבל־גפאחבז־תפאל קומן־אבתפשצננאפבעבזפאמ־יחפ

"ינש־ןנפב־לט־א".*
ןםפיקזןפןתפ"אנכ־סתפסקבספכמ־באפמןסנ־"פקזנןאפסןומרסרסתפ—פסןפכןדנש־תפן־פככשספ
דמנ־אפןסןפכאנעדזפחנ־בנפשספכספצ־זךפמ־זגשפסדמננאפןתפאע־סםפבצ־זאפןחזתפ—פאזנפמֵחנז־תפ
ר־פמשתמעפגםפשחז־זפמאפאח־באפסש ז.89פאל־דפאגס־נפא־ןפן ־ןפdispensationפבמ־באפאכ ־ספ
שספאמנסא:פאאפןנז־עפן־פלנד־זפןנז־ענםפשספאאשגחאפאןס־אנתפ—פחס־קתפבזכ־תפ־ננל־זנםפ—פ
אאפאקסאפן־פאשענאפשספאח־ק,פ טֹ־ז,פא ־גאפן־פשחז־זפמאתחננב־ת.פ־ש־ב,פקשאפסאמענטפ
באעזכתפשכנח־ת־,פבן־ קפאבנק־זתפאעכש־־נ,פשספאטז־ ־לפשספמתיאפעמ־מאפר־פשספג־זספ
אמתגשםפבזגעפ קנעת־.90פןכא,פחסקפגד־ספמאפאמחשבאפא ־לטמ־דזינתפמענדפעספאאקטיא,פעספ
אמרע־זפ־עספאא נכאוסלבנספשספאמעשאפאןתנפ)־כאפשספאןנז־עפא ־סנטנ(:פזנק־י־פמת־כאפחנ־בנ,פ

]המונח "נישואי בוסטון" הוטבע במאה התשע עשרה לציון חיים משותפים של נשים עצמאיות   *
מבחינה כלכלית. מערכות יחסים דמויות־נישואין אלו היו על פי רוב מונוגמיות אך לא בהכרח 

מיניות )המתרגם([.
להשתמעויותיו של שחרור כזה בוויכוחים האקטואליים על ביוטכנולוגיה ועל מזון מהונדס גנטית   .89
 “‘O Happy Living Things!’: Frankenfoods and the Bounds of Wordsworthian ראו מאמרי

Natural Piety”, Diacritics, 33, 2005, pp. 42–70
מחוק   )unplugging( "התנתקות  סנטנר  של  המטאפורה  במיוחד  מהדהדת  כאן  שלי  בפרויקט   .90
 ,)157  ,92 עמ'   ,16 הערה  לעיל  היום־יום,  חיי  על הפסיכו־תיאולוגיה של  )סנטנר,  הכישרונות" 
המשמשת כדי לתאר את שחרור הנפש מהדחף לדעת נפשות אחרות ולגרום להן לדעת אותה, 
שחרור שסנטנר מגדירו כמהותי — ולא כזר — להכרה באחרים. אולם מתיאור הפרויקטים האתיים 
הכישרונות"  מ"חיי  "מתנתק"  שהעצמי  לעתים  דומה  סנטנר  אצל  רוזנצווייג  ושל  פרויד  של 
)המרדף אחר הכרה למדנית, מקצועית, מוסדית וכדומה( רק כדי "להתחבר" אל החובה שלעולם 
אינה נגמרת "לשאת את קרבתו של האחר או האחרת ב'רגע ההתענגות' שלו או שלה" )שם, 
עמ' 93(. זוהי חובה להעיד על כל דבר באחר/ת הנשאר בלתי ניתן להכרה לעצמו ולאחרים, 
לאיבוד  הולך/הולכת  האחר/ת  הדרך שבה  האחר/ת,  הטירוף של  "קורטוב  מכנה  מה שסנטנר 
בעולם, חסר/ת־כול, משולל/ת זהות שתמקם אותו/ה ביציבות בתוך שלם ָתחום כלשהו" )שם, 
עמ' 92(. המטאפורות של סנטנר — "סבילות" ו"חשיפה" ל"הבעתיות העקשנית" של האחר/ת — 
רחוקות מלחולל "שחרור", ולעתים קרובות נראה שהן משמרות את מה שהוא מכנה "ההנפשה 
פרויד  על  סנטנר  בדברי  האחר/ת  אם  הארציים.  עיסוקינו  "האלמוות" של  או  הנוקשה"  הזרה 
ורוזנצווייג, שלא כאחר/ת הלוינסיאני/ת, "מתעקש/ת" תמיד, אפילו ובייחוד בעצמיותו/ה הלא־
מודעת, הרי הפרויקט שלי מבקש לשאול במקום זאת כיצד עלינו לחשוב את "חובתנו" כלפי 
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מאבדספיזןאפסענאפ־מת־צןאפינכזת;פשחז־ז־פמלנ ־זנוןבפשספקדמאפ־מא כא;פצמצ־מ־פסכדנפ
כמעטפסןפכס־ם,פכמ־פב"בחנזא"פאמן־סצתפאסןקןינןינת/אננדגזנןינתפ"'סקבספבח־ שנ־ת'פןתפ
אג־זספאיכ א".91פ"אנזנדאפןספקזקעפאמצנן־ת"פשספרמאפקנ־םפאח־ק,פאמ־־תזתפעספקזנטזנ־ינםפ
 ־רנטנבנלטננםפשספשני־נפ־באפבעתפמעסאפןתפאמיח־תפא ש־ט־תפבנ־תז,פא ע־ט־תפבנ־תז,פשכבזפ
י־כח־ת,פמ־ נעאפן ־ןפברמאפאןחז־אפבכמאפתנן־ס־גנ־תפשסנסנ־תפן־פןּ ֹ־ָ ןטנ־תפשספ"אע־סםפ
ארא",פשספאןנמייטנ,פא י־מי־ס־גנפ־אנ־םונ־מנפ)"אחננםפאחש־ נם"פ־מצבפאחנז־םפאקב־עפןצספ
ןגמבא;פ"אמ־חסטפאשבנז"פןצספר'נר'ק;פ"אצ ננאפבע־סם"פןצספלנסבזמא;פאחשנ אפאנ־םונ־מנתפ
סקזבתפאתעיג־ת־פאעקשינתפשספאןחז,פשסדעתפליטיזפמכ־ייתפןתפ"א לנכ־ותנן־ס־גנאפשספ
חננפאנ־םונ־ם";פן נס־פאתזחש־תאפאצ ־נאפתמנדפשספ ע־סאפצבןנתפמת־ךפ"אשתת ־תפחנ־ינתפ
שןנאפמי־לפממיאפבמעזכתפאמבינםפאחבזתננם,פבסנפכספן שז־תפסאתעס־תפמעסנאם",פשאןזדטפ
־יגזנפמכינםפ"שמחתפאא־־נא"(.92פ־בכספרןת,פכ נפשטעיתנפעדפכא,פאזבאפממל־זתפמימנכאפר־,פ
עדפכמאפשאנןפיקבעתפעספנדנפןלתטנקאפשספאישגב,פי־טאפגםפסאזנםפןתפאקטאפסןנאפשנע־זפ
סדזגתפןנדנןספבסתנפן שזנפ־מ־חסטפ־ַמְתיאפןתפאשחז־זפמןיזגנ־תפאז־ןנ־תפ־מכ־־י־תומטזאפ
בדזנשאפסדזנכ־תפקב־עאפ־סמ־כי־תפתמנדנת,פ־כךפאנןפמשעתקתפןתפאתי־דאפשארכזתנפבנאפ
שנת־קפסי־כחפא"סןוכס־ם"פשי־תזפסעש־ת־פ־בנאפאןיזגנאפאמח־דשתפסי־כחפאדחנ ּ־תפאןנאו

ל־ נתפשספאמשנמא.93

פורמליות  דרישות  ולא־אנושיות שאינן מתעקשות, לא באמצעות  אנושיות  חיים  צורות  אותן 
מודעות להכרה ולא באמצעות התענגותן הלא־מודעת מעצמן.

 Slavoj Žižek, The Ticklish Subject: The Absent Center of Political Ontology, Verso, ראו  .91
New York 1999, p. 18

 Giorgio Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, trans. Daniel Heller-  .92
לעיל   ,The Fragile Absolute ז'יז'ק,   ;Roazen, Stanford University Press, Stanford 1998
 ;Kaja Silverman, World Spectators, Stanford University Press, Stanford 2000 ;88 הערה
 Michael Hardt and Antonio ;16 סנטנר, על הפסיכו־תיאולוגיה של חיי היום־יום, לעיל הערה
כיוונים  אלו   .Negri, Empire, Harvard University Press, Cambridge, MA 2000, p. 413
ביקורתיים שונים מאוד זה מזה, כמובן, ואת התבלטותם העכשווית יש להסביר, גם אם בדרך 
אלימה ורדוקטיבית, מתוך "התייחסות" למה שהדקונסטרוקציה מבקשת שנדמיין אחרת, ולא 
כנקודת התייחסות, ולמה שבעצם מנכיח עצמו יותר ויותר בממדים האונטיים שלו־עצמו כִריק 
חסר בסיס וחסר מקום המתרחש ללא מסגרות התייחסות רגילות, ובכללן מרחב הפוליס או החיים 
הפוליטיים: "ההיסטוריה העכשווית", כפי שהיא מוגדרת על ידי מה שקרוי "קץ ההיסטוריה" 
)קריסת האימפריה הסובייטית, ניצחון הקפיטליזם העולמי הניאו־ליברלי ועליית הפונדמנטליזם 

הדתי( ומסומנת על ידי התרחשותו הצפויה של אסון אקולוגי עולמי.
נסבל  הפחות  בקצה  היאחזות  מתוך  המחשבה  של  לרדיקליזציה  זו  כפייה  של  העכשווי  כוחה   .93
לרעיון  אגמבן  ג'ורג'יו  של  הפרשנות  את  משווים  כשאנו  בהירות  ביתר  ניכר  נוח  והפחות 
הפאוליני בדבר חוק המושעה ומבוטל בעצם השגתו — אגמבן נעזר בקריאתו ברעיון של שמיט 
בדבר טיבה ה"מסדתני" (foundational) של השעיית החוק בידי המדינה ובדוגמא של השעיית 
של  מידה  באותה  "הגליאנית"  אך  אחרת  צורה  אל   — ב־1933  הנאצים  בידי  הגרמנית  החוקה 
אנטינומיזם פאוליני: קריאת הרומנטיקה כהפנמה של רומנס החיפוש (quest romance), קריאה 
הקריאה  והרטמן(.  אברמס  )בלום,  ספרות  חוקרי  של  קודם  דור  בזכות  פופולרית  שנעשתה 
katargeō — להפוך דבר־מה ללא־פעיל, לבטל את פעילותו,  של אגמבן נתלית בפועל היווני 
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ןחתפאדזכנםפשבאאפאל זפOpen Secretsפיבדספמן־תאפתנן־זטנרצנ־תפמארמאפאןחז־אפ
שספאּ ֹ־עסּ־תפ(agency)פאלבנסאפ־מן־תםפאזא־זנםפנשנזנםפן־פעקנ נםפעספאאבטחאפא ן־סנינתפ
"ַבֻחסשאפֻתשסםפגב־זתנ"פ)אןנגזתפאשיננאפןספאק־זניתנםפנבפ9(פאנןפבאתזחק־ת־פמיטננתםפסאקצנאפ
־סעזעזפןתפאי־זמאפ)גםפכןתזפשספ טֹ־זפל־דנפ־קב־עפמאח־ק,פגםפכאתק־ממ־תפ ־טיצנןסנתפ
־גםפכאתעיג־ת־פאמ סצתנתפשספאןחז(,פ־בכךפסבטספןתפאכ־חפסקבספכספדבזפכמ־באפמןסנ־פ
־סחש ־פכת־דעאפכ־רבת.פבמק־םפרןת,פאדמ־נ־תפאכס־ס־תפבמחקזפראפמגס־תפןתפטנבא,פסעתנםפ
עדפכדנפסרערע,פבמאפשאאפמ־כי־תפסקבספ־סאלכנםפס־פ—פןםפסןפכ"י־זמסנ"פאזנפכ"מל נק".פ
סחס־ נא,פןךפבסנפלתנזא,פש־י־תאפינכזתפבדזךפשבאפאאפד־זש־תפ—פמעצמא,פמאע־סם,פמשכינאאפ
־ממןאבנאאפ—פןתפאבסתנפן שזנפבת־זפאמעטפשבמעטפ)”la moindre des choses“(,פ־מלזב־תפ

סקבס־פןםפןני־פמגנעפככראפ—פבת־זפאדבזפאטבענפבנ־תזפבע־סם.94

מאנגלית: שירן בק

להשעות את יעילותו — ועל החלטתו הגורלית בעליל של לותר לתרגמו במילה aufheben, וראו 
 Giorgio Agamben, The Time That Remains: A Commentary on the Letter to the Romans,
הניגוד   .trans. Patricia Dailey, Stanford University Press, Stanford 2005, pp. 95–108
הגשמה  של  תנועה  וורדסוורת'  של  בשירתו  הקורא  הרטמן,  ג'פרי  אצל  יימצא  ביותר  הבולט 
המתכוננת, באופן דומה, כשחרור מעול המותיר ואינו מותיר הכול כפי שהיה. בספרו על שירתו 
של וורדסוורת' הרטמן מצביע, למשל, על המרת ההבטחה "כולנו נשתנה" )האיגרת הראשונה 
אל הקורינתים טו 51( למילים מתוך "בית בגרסמיר" )”Home at Grasmere“( — "הכול ישרוד", 
וראו הרטמן, Wordsworth’s Poetry, לעיל הערה 13, עמ' 50, 352. הד נוסף לכך יש בשורות 

:“Hart-Leap Well” אלו מתוך
היא מותירה כל אלו לריקבון איטי,  

כך ייוודע מה אנו, מה היינו;  
אך בבואו של יום נעים מזה  

החורבות הללו יכוסו צמחים.  
 “She leaves these objects to a slow decay, / That what we are, and have been, may be  
 known; / But at the coming of the milder day / These monuments shall all be overgrown”.
ולגלותה  האנושית  ההיסטוריה  את  לפענח  האפשרות  את  במובלע  כאן  ממוטטים  החרוזים   
במלואה בשל ספיגתה המחודשת באדמה: אותה תנועה המשאירה זמן לקריאת ההיסטוריה — 
הפקרת הדברים בידי הטבע ל"ריקבונם האיטי" — כבר שייכת ל"יום נעים מזה", יום גאולתה של 
אותה היסטוריה. אפשר שדבר זה, שמה שמתואר בתור "נטורליזציה" אצל וורדסוורת' הוא בעל 
מבנה זהה לניכור הקבוע אצל אגמבן, הוא עצמו ביטוי לדיאלקטיקה הרומנטית של "המאּוימות/

אי־הטבעיות" )uncanniness( — ואולי נאמר עתה "אי־הכנסת האורחים" — של ה"יומיומי".
כפי שטענתי בהקדמה לספר זה ]שלא תורגמה כאן )המערכת([, הנועזות הנשית המוזרה וההדר   .94
הצנוע של יחס שאינו מוכן לדרוש את מה שִייקח בחפץ לב אם יינתן חינם מסבירים את המקום 
המיוחד שתופסות ה"פסטורלה" והֶתמות הפסטורליות בקריאתי את היצירות של מאדאם דה לה 
פאייט וג'יין אוסטן, ובייחוד של ויליאם וורדסוורת'. שהרי הפסטורלי הוא בדיוק המקום, הז'אנר 
או האופן בספרות שבו אנשים בעלי אמצעים מוגבלים וללא זכויות־יתר חברתיות נעשים לכלי 
הביטוי של האתוס האריסטוקרטי והנשי של המעטה ככל האפשר בניסיון לשכנע אחרים בערך 

עצמך ובהפניית דרישות כלפיהם.


