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צורתהתהאבני·ארם,שלחברתםמ;תר ...

 ...סוגיהלכלהברירותמןתהא,אשר
לוינסעמנואל

קשריעלהאחראישלמפיולסיפורהאזנתילאחרונה,בהשהשתתפתיבפגישה

מזדהההואאםלהחליטהיהאפשראיהאוניברסיטאות.אחתמטעםהעיתונות

החדשותאתמבשרהואבעל-כורחו,שמא,אוהסיפור,שביסודהמבטנקודתעם

הדוברואילוהמאזין,בעמדתהואהיהשבהאחרת,פגישהעלנסבהסיפורהרעות.

בכתביםעודקוראאינואישכיטעןהנשיאאחת.אוניברסיטהשלנשיאהיה

להציע,דברעודאיןהרוחשלמדעימשוםהרוח,למדעיבמחלקותאורהרואים

לומרהתכווןהדובראםבטוחהאינניזמננו.לבנילהציעדברלהםאיןמוטב,או

אבלהמוסרית,סמכותםאתאיבדוהרוחמדעיכיאמרהאוניברסיטהשנשיא

ברצינות.אליהלהתייחסראויוכימישהו'שלהשקפתוזושחיתהעלהמדבריו

השקפה,באיזוהחזיקמילקבועהיהקשהמכן,לאחרשהתנהלוהדיונים,במהלך

הפכוהדיוניםכלשהי.השקפהבעללהיותבאמתמוכןהיההנוכחיםמןמישהוואם

לרלטיביזם,בנטייתםיושביםהםעליוהענףאתכרתוהרוחמדעיאםבשאלה

לרלטיביזםהמתנגדיםשלבידיהםזהענףנכרתשמאאוול,,ביקורת",לספקנות

מתחתהקרקעאתשמט-כלשהיקבוצהאוגורם-מישהוול,,ביקורת".ולספקנות

הנוכחים,מביןמישהועלגםכמוזהותו'עללהצביעאפשראיאבלהרוח,מדעי

שללטבורםנקלעתילאאםעצמיאתשאלתיזו.טענהשלבאמיתותהמאמיןאשר

באיזהמדבר,מיעודיודעאינואישבהםהרוח,מדעיאתהאופפיםוהמבוכההמבוך

האםמפיו?הבוקעותהמליםמאחורימישהועומדהאםכוונה.איזוומטעםקול

מחבר?שלדובר,שלעקבותיואחראלהמליםבאמצעותלהתחקותעדייןאפשר

בהן?המיצפןהשדרבעצם,ומהו'

לכבולעלינוכאילוכעתלטעוןמ~דיפרדוקסליזהיהיהכילציין'למותר

ושלהמחברשלמעמדםאתלשקם-וכךמחבריהם,אלברצועההמבעיםאת

רצועהשללהתרתהחלקיאתאניאףתרמתימביניכם,רביםלצדכאחת.הסמכות

הואולהידרשלשובראויאליוואשרהנוכחיבדיוןהחסרשהממדלינדמהאבלזו.

מגרונודיברמישלקולוידעתישלאאףשכזאת.בתורהפנייהשלבמבנהעיון

 2מטעם



באטלרג'ורית 88

הקולכיחשתיזאתבכל-אחרמישהושלקולואוקולו·שלו-אדםאותושל

אוזומזוויתללעגמ~שםהרוחמדעילכנותושנהוגדבר·מהוכיאלי,פונההזה

זומחויבותזו.לפנייהלהגיבהמחויבותאתעלינומטיליםהאלההזמניםאחרת.

היאשכאלה.בתורהסובייקטאוהמחברשלמעמדםבשיקוםבהכרחכרוכהאינה

רקהאהרשללעברושיוצאמהלךהפנייה,בעקבותתגובהשלגיבושהאתתובעת

לקבלממנידרשאובמחדל,אותיהאשיםתביעתו,אתכלפיהפנהשהאהרלאחר

שלמעמדלסובייקטהשומרבדפוסלהיטמענוחיםאינםהללוהחליפיןאחריות.

נושאשללמעמדהאהראתמרחיקבעודורפלקסיבית,לחקירההניתנתנוכחות

האחריותלזירהנכנסתכיצדלהביןכדיחשובהפנייהמבנהבו.לענותענייןלדיון,

פוניםשאנובלבדזולאכימביניםשאנומשעהמתקיימתהיאוכיצדהמוסרית

שפוניםמרגעלנוניתןכלשהי,בדרךשקיומנו,אלאמדברים,אנוכאשרלאחרים

חובתנומזו,יתרהמתמהמהת.הפנייהכאשרמתערערהזהבקיוםומשהואלינו,

שאיננוכךפניותיהם,אתבפנינוהאחריםשוטחיםבהןהדרכיםמןנגזרתהמוסרית

אותנומכוננתהזולתשלבפנייתוההינגפותלעקפן;אומהןלהתעלםעודיכולים

רצוננו.להתגבשותקודםיותר,הולםבניסוחאולרצוננו,בניגודבראש-ובראשונה

רצונואתלגבשהיחידשליכולתועםהמוסריתהסמכותאתהמזהההמחשבהכ,ד

הדרךשלבהחמצתהמסתכנתהשם,חתימתאתברצון,להטביעמאחוריוולהתייצב

התביעהשללפנייה,נתוניםאנובוהרגעשלמוסריות;תביעותעלינומוטלותבה

בדמותהנוצקתשמחויבותנוהתביעהם, wבלאאי·שםלעתיםמאי·שם,המגיעה

במשקלה.עלינוומכבידה

אינההיאלעצמי:להעניקושבכוחידבראיננההמוסריתהחובהבדברהתפיסה

מאי·שם,אלימגיעההיאהרפלקסיוויות.מחקירונכיאושליהריבוניהמעמדמןנובעת

תוכניונכי:אתלהרוסנוטההיא ,דברשללאמיתולא-מתוכננת.לא·צפויה,לא·קרואה,

חובהשללמרותהנתונהאניכיעלילהעידכדיבכךשישאפשרנהרסו,תוכניותיאם

מבעיהםאתלהכפיףשבכוחםכמינשיאיםעללחשובנוהגיםאנחנוכלשהי.מוסרית

כלשהי,אוניברסיטהשלמטעמההעיתונותקשריעלהאחראיכאשרולפיכךלרצונם,

למיאומרים,הםמהלדעתמצפיםאנומדברים,אחרת,אוניברסיטהשלנשיאהאו

כךומתוךסמכותית,לפנייהמצפיםאנוכוונה.איזוובשםדבריהםאתמכווניםהם

גדולמומחהודרושהנשיאותי,המבעשלדרכיונסתרותאלהבימיםאבלמחייבת.גם

"איוםבתוארזוכהעיראקלמשל,מדוע,צפונותיו.לחקרלרדתכדיברטוריקהממני

ואפילוקוריאה,מצפוןהמשוגריםשטיליםבשעההתרבותי"העולםשלשלומועל

אזוריים"?"ענייניםשללמעמדנדחקיםאמריקאיים,שיטכלילחטוףהניסיונות

מדועבמלחמה,האיוםאתלהסירארצות-הבריתבנשיאהפצירהעולםשלרובוואם
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שלחתחתיהלנוכחאבלזו?לפנייהמחויבעצמוחשאיננושהואהרושםמתקבל

אופניםביןהיחסשלטבעואתרצינותביתרלשקולעלינואוליהנשיאותית,הפנייה

שישהערכיםמהםלבררבאפשרותנויהיהכךמוסרית.סמכותלביןפנייהשלשונים

מוסרית.חובהשלהטלתהלשםהנחוצההשיחעמדתומהילהציע,הרוחלמדעי

כיצדלהסבירכדילדינםעמנואלשפיתחה"~נים"מושגאללהידרשמבקשתאני

תביעותמוסריות,תביעותלעברנומפניםמוסריות,טענותאלינוממעניםאחרים

עלימטילשלדינםלתביעהריקם.להשיבןחוריןבניאיננוואשרשאלנולאשמעולם

בהמשךנוספות.לתביעותלהיענותמחויבתאניאלהבימיםאבלמקדמי,מעמדשמור

האלימות.שלילתעלהנכוןיהודילמוסראפשרייםמתארקוויאחרלהתחקותאבקש

התובעותומוסראלימותבענייניאקטואליותשאלותלכמההדיוןאתאובילכךאחר

תמיההרבזמןמזהאליומושךלדינםשלה"פנים"מושגהתייחסותנו.אתבדחיפות

מוסרית,תביעהעלימטיליםה"אחר"מכנהשהואמהשלשה"פנים"נדמהביקורתית.

ולחלץהאחרשלב"פנים"לקרואניתןלאעלום.נותרזותביעהשלתוכנהזאתובכל

למרשםבמישריןמיתוגםאינואלינונושאותשהןוהציווינסתרת,משמעותמהן

הוראותיו.אחרלמלאואזהלשוןבאמצעותלהצרינושאפשר

כותב:לוינס

 en face de (לנגדיאינןהפנים ...האחריותשלביותרהיסודיתצורתההיאהפניםאלהגישה
mot (, לעיני.אותווחושףלמותומבעדמתבונןמותו,לפנימותו,לנוכחהאחרזהומעלי;אלא

אניזאתבעשותיכאילולבדו,למותלואניחשלאממנימבקששהואבשעההאחרהןהפנים

שתפסכמינחשףאנילפניםביחסתרצח.לאהפנים:ליאומרותכךבמותו.שותףהופךעצמי

בתואראותההכתירשפינוזהאשרהמהוללתהקיום""זכות •האחרשלמקומואתכדיןשלא

conatus essendt מתערערתהזוהזכותמו~נות,כלשלביסודההניצבכעיקרוןוהגדירה

עצמי,לשימורהטבעיתזכותיאתמשעההאחרשללפנייתולהגיבחובתילפנים.היחסעל·ידי

te drott vttale • מסוגלאינושהעצמיהעובדהמןנגזרלאחרבאהבההטעוןהמוסרייחסי

לחשוף ...היותו·בעולםבגבולותמשמעותלמצואמסוגלאינובלבד,בכוחותיו-שלולהתקיים

העמדהמצדשלי.האונתולוגיתהקיוםבזכותספקלהטילמשמעוהפניםשללפגיעותןעצמיאת

אשרקדימותשלי·עצמי,הקיוםזכותפניעלקדימותנודעתהזולתשלהקיוםלזכותהמוסרית,

לסכנה.יהאחרשלחייואתתפקירלאתרצח,לאהמוסרי:בציווימתמצה

 Face to Face with Levinasבתוך,לוינס".עמנואלעם"שיחהקירני,ודיצ'דדלוינסעמנואל . 1
23-24 • A[bany: SUNY Press, 1986, pp . ב"כבדזולתפיסההיסודותאתמניחלוינסTotality 

: i Exteriority, trans. Alphonso Lingis, Pittsburgh וand lnfinity: An Essay o 
187-203 • Duquesne University Press, 1969, pp . מאוחדיםחיבוריםעללהסתמךמעדיפהאני

הפנים.מושגשליותרונוקבבשלפיתוחמציגיםהםכיסבורהשאנימאחדיותר
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וכותב:מוסיףלריבם

הרצחתרצח"."לאהפסוק,עלעומדתשמשמעותומהלפחותאולרצוח,ניתןשלאמההןהפנים

כורחבחזקתאיננוהאתיהציוויהאחד;אתלהרוגיכולהאחדבנאלית:עובדהאל·נכוןהוא

טרודהשהיאככלאליהםחשופההאדםשלשאנושיותוהקודש,בכתבימופיעהוא ...אונתולוגי

בתחומה-האדםשלאנושיותועצם-האתית""הזרותשלמופעיהדבר,שללאמיתובעולם.

להחליםמצליחהההוויהאםגםמשמעות,נודעתהזהלשברשבד.בהמחולליםההוויהשל

 2ולהשתקם.

"לאלדיברמבעדנמסרתמשמעותןזאתובכלבמישרין,מדברותאינןהפניםכ,דואם

לחשובהיהניתןממש.בולנקובמבליהזההדיבראתאלינומוליכותהפניםתרצח",

דבר·אבלהפנים,שלמשמעותןעללעמודבניסיוננולנולסייעעשויהמקראישהציווי

ניתנותאינןהפניםמדבר:הפהשבובמובןמדברותאינןשה"פנים"מאחרכאן'חסרמה

נתפסותשהפניםבשעהמדבראחר,משהואואחר,מישהוללשונו.אולפהלתרגום

כורךאינולפחותאופה,שלמחללובוקעשאינודיבורזהודיבור:שלמסויםכסוג

מבהירלריבםוקרבה","שלוםושמהבמסההזה.בחללמשמעותואתומפיקמוצאואת

הואעמדתו,אתלהסבירכדי 3האנושיות,"הפניםעםבלעדיתמזוהותאינן"הפניםכי

במליםמתארהואשאותווהגורל","החיים 1וסמןגרליואסישללספרוהקוראאתמפנה

הבאות:

לנכלא]להגיעהמבקשיםוהוריהםנשותיהםפוליטיים,אסיריםשלמשפחותיהםשלסיפורם

מולמשתדךתוריקיריהם.אודותהאחרונותהחדשותאללהיוודעבניסיוןבמוסקבהלוביאנקה

ממתינהאשהחבריו.שלגבותיהםאתדקלדאותמסוגלבוהעומדיםמןאחדשכלתורהדלפק,

ולבטאכזאת,במידהכדב·הבעהלהתגלותעשויאדםשלשגבושיעדהלאמעולםבהיא]לתודה:

גבםואתצווארםאתמותחיםהאנשיםהדלפקאלבהתקרבםכל·כך.נוקבתבדדךנפשמהלכי

בוכות,הןכישדומהעדקפיציםכמונמתחותהכתפייםעצמותמזדקרות,כתפיהםמוזרה,בדדך

 .) 167(עמ'וצורחות.מתייפחות

שלמתיחתואתהגב,אתמתארותה"פנים"כקתחרזה:אפואמתפקד"פנים"המונח

קפיצים.""כמוהנמתחותהכתפייםעצמותואתהכתפייםשלהזדקרותןאתהצוואר,

פניםמוטב,אופנים,היוכאילווצורחים,ומתייפחיםבוכיםבתורם,אלה,גוףחלקי

נערכיםאינםמהםהבוקעיםההגאיםאשרוגרוןפהרקאלהשמאאווגרון,פהעם

Emmanuel Levinas, Ethics and Infinity, trans. Richard A. Cohen, Pittsburgh: .2 
.Duquesne University Press, 1985, p. 87 

Bas·ic Philosophic:al Writings, ed. Adriaan .ז ךותב ."הברקו םולש" ,םבירל לאונמע .3 
Peperzak, Simon Critchley, and Robert Bemasconi, Bloomington: Indiana 

.University Press, 1996, p. 167 
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ממשאלהאיןשובאךולצוואר,לגבמבעדמתגלותהפניםמלים.שלבתבניתן

מעונים.סובלים,קולותהםבאמצעותןאוהפניםמןאלינוהמגיעיםהקולותפנים.

שלבדמותומופיעותהןשבמהלכההתקרח,שרשרתפניעלנודדותה"פנים"כך,

המושחליםהשמותריבויולמרותמעונה.קולימבעשלכאתר ,מצדוהמתגלה,הגב

שאינולמבעשם,לושאיןלמההמוקדשבדימויאחריתההזו,השרשרתשללאורכה

באמצעותןלהביןנקראיםשאנווהמליםהפנים,שלשמןהפנים,כךבמישרין.לשוני

שלמשמעותןאתאלינונושאיםאינם-תרצח""לא-הפניםשלמשמעותןאת

ומתווההסבלשלנטול·המליםהקוליביטויונפערהשרשרתשבקצהמאחדהפנים,

במלים,משמעותןאתלהלבישנתעקשאםהפנים,התרגום.מעשהשלגבולותיואת

השפהשלקולהקול,מעיןהןהפניםלעולם;אותוהולמותאינןשהמליםמההן

תוכןכלשללהולכתוהקודמתהק;לי~תשלהרוחשתקרקעיתהממובנה,המתרוקנת

גבולותיו.אתוקובעתסמאנטי

מתגבשותשאינןהבאות,השורותאתמוסיףלריבםהזה,התיאורשלבסופו

כיקיצההשלוםהאחר.שלהמופלגתכפגיעותו"הפניםשלמים:משפטיםלכלל

מלעשותנמנעיםהללוהשקוליםהחיווייםשני ,) 167(עמ'האחר."שלפגיעותואל

כיאוהאחר,שלפגיעותוהןהפניםכי;אמדלאבאוגד.ובמיוחדבפועל,שימוש

מבנהבאמצעותמבטאיםהפסוקיםשניהזו.הפגיעותאלהיקיצהמצבהואהשלום

"האנושיותכילנואומדלריבםההוויה.סדרבפניהתחייבותלכלסירובםאתהתמורה

מבעבאמצעותההוויה,שלהשעייתהאתהזה,השבראתוממחיזבהוויה"שבדהיא

אתלהביןלפנים,להשיבבעת·ובעונה·אחת.ממנווחורגהשלםהמשפטמןהנופל

שלפגיעותםאלמוטב,אואחדיםחייםשלפגיעותםאללהקיץמשמעומשמעותן,

אללספחואזחיי·שלי,שלפגיעותםאלולהקיץלהקדיםיכולהאינניעצמם.החיים

בפגיעותוולהכירלהקדיםעליאחדים.חייםשלבפגיעותםההכרהאתהזאתההכרה

"פניוכותב,לריבםהמוסד.שללתחומוהפניםאתשמייחדהואהזההציוויהאחר.של

וקריאהלרצחפיתויבה·בעתבעבוריהןמהגנות,ומעורטלותפגיעותהאחר,של

לכת.מדחיקותהשלכותזואחרונהלהעדה .) 167(עמ'תרצח'."'לאשלשונהלשלום,

נוטעתהיאומדועלרצח?הפיתויאתבישנוטעתהיאהאחרשלפגיעותודווקאמדוע

שלפגיעותוהאםלשלום?תביעהאלימוליכהשהיאבה·בשעהלרצחהפיתויאתבי

עצםהאםאותו?לרצוחלרצותאותה,משיגשאנימשעהאותי,שמדרבנתהיאהאחר

אליהנושאותהאחר,שלפניואםלרצח?פיתויבענודינעשיתהאחרשלפגיעותו

להיכנעעליאוסרותובה·בשעהלרצחאותימפתותזו,פגיעותשלמשמעותהאת

המאבקאתומציבותמאבק,בקרבימעודדותשהפניםהיאהדברמשמעותזה,לפיתוי

באמצעותשמיוצגהואאלוהיםשלקולוכילחשובניתןהמוסד.שלבלב·לבוהזה
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הפניםתרצח.""לאמשה,באמצעות~מ;ךה,הואשהאלמאחרהאנושי,הקול

שאינובקולמדברותלממשהעליאוסרותובה·בשעההרצחתאוותאתביהמציתות

מוסרותהןבאחת:מבעיםכמהאפואמפיקותהפנים 4אנושי,אינוששובקולקולן,

 s.nלרצואלוהיאיסורמשמיעותהןובה·בשעהופגיעות,סבל
אירופה,שלייעודהלשאלתלריבםנדרשוקרבה","שלוםבמסהיותר,מוקדםבשלב

ביותרהמדויקבאורחמתמצהאירופיתתרבותהצירוףשלמשמעותושמאותוהה

היאהיכןאומתחילהאליה,מכווןשלריבםאירופה,היכןברורלאתרצח"."לאבציווי

אימתכללעולםשבאהאירופהזוהישמאאוגרפיים,גיאוגבולותלהישאםמסתיימת,

שמשמעותהאירופה,אירופה;שלמוזרדימויזהוכך,אוכךנמסר.אונשמעשהדיבר

בהנחלתםמותנההתרבותימעמדואשרהעברים,אלוהישללמילותיומבעדלהמתגלה

ההלניזם,שלמקומואתתפסההבראיזםשבהאירופה,המקרא;באמצעותאיסוריושל

ככלרקלשמהראויהשאירופהלנולומרמבקשלריבםאולימוקצה.נותרוהאיסלאם

נרמהמקום,מכלהחילוני.המדינהחוקפניעלהמקראיתהמורשתאתמרוממתשהיא

אפשרשכזאת.בתורהתרבותשללמשמעותההאיסורשלחיוניותואתמדגיששהוא

שחזונוכךעלהדעתאתלתתראויאבלבאירוצנטריזם,לריבםאתולהרשיעלהתפתות

אירופהאתהמכונןגופאלרצחהאיסורזהאיןאירופה.שלמזוההדגםשוםמכתיבאיננו

דרךאחרלהתחקותבניסיונומעורר.זהשאיסורוהתשוקההחרדהאלאשכזאת,בתור

לעימותיעקבנערךבול"ב,פרקבראשית,בספרנסלוימעייןהדיבר'שלפעולתו

פניואםבין-עשואחיוכיהבשורהמןמוטרד"יעקבכותב,לריבםעשו.עםהממשמש

פניאתלראותרשאיאינואישכילמשהמבהיראלוהיםשמות.בספרנפרשלכךהתיאולוגיהרקע . 4

אתלראותתוכללא"ויאמרלייצוג:ניתניםואינםלראייהנתוניםאינםהאלוהייםהפניםמשמעהאל,

אתרותי QQ1 "הפנים:שלכתחליפםהגבעלמורהאלוהיםבהמשך .) 20(לג,וחי"האדםיראנילאכיפני

הדיברותשלבדמותןהאלשלדברואתנושאמשהכאשר .) 23(לג, " 1י.ןאלאופניlי!חוןיאתוראית י<;~

פניועורקרןוהנהמשהאתישראלבניוכלאהרן"ויראכיל!?ריםאנוהברית,לוחותעלהחקוקות

לייצוג.ניתניםאינםפניו-של,גםהאלוהי,הדיבראתנושאמשהעודכל .) 3o(לד,אליו"ת rז.י; 1י-ךא 1

ן•תןאתםז,כןברמשה"ו;;ולפניו:אתלהציגיכולהואהאנושית,עמדתואתמשחזרשהואמשעהרק

ישראלבניאלךר;רר:~אצאתועדהמסוהאתיסיראתולדבריהוהלפנימשהובבואמסרה.פניועל
עדפניועלהמסוהאתמשהוהשיבמשהפניעורקרןכימשהפניאתישראלבניוראו .הן;:אשראת

אלה.לפסוקיםלביתשומתאתשהפנתהג'ונסוןלנדנדהמודהאני .) 35-33(לד, ",;ן.ן~לדברבואו

מצוויםאותי,תובעיםלי,קוראים-למוותבסמיכותם-בהבעתםאלי,הפונים"הפניםכותב,לוינס . 5

אליניבטהמוותענייני-שלי.הוא ...האחרשללפניוהאורבהלא·נראההמוותכאילולהופיע:עלי

שלמותובפני.המביטלמותי·שליהיהבטרםעודלו,נודעבטרםעודהאחרשלהעירומיםמפניו

זה,למוותהנחשףהאחרמןפניאתבהסתיריבאדישותי,כאילובפנייתו,אותישובהבי,מתנקשהאחר

בשעתולבדולהניחולאהאחר,שללמותולשעותעלייומיבאבטרםעודכאילובו:שותףנעשהאני

 Emmanuel Levinas, Alterity and Transcendence, New York :מתוךהאחרונה."
24-25 . Co\umbia University Press, 19991 pp 
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עמו.'איש'וארבע·מאותלקראתו-צועדלמלחמהמועדותהןאםוביןלשלוםמועדות

כדירש"ישלבפרשנותומסתייעלוינס '".ולו~;רמאדיעקב'וייראלנו:מגלהז'פסוק

מותו·מפניירא"ניעקב]כילמסקנהומגיע"ויצר",לבין"ויירא"ביןההבדלעללעמוד

 .) 164(עמ'אחר."שללמותולגרוםייאלץשמאלוצראבלשלו

האחרשללפגיעותוהראשוניתאוהראשונההתגובהכילוינסמניחמדועואולם,

המזדקרותהכתפייםעצמותלאלימותמישהוידרבנומדועלרצוח?התשוקההיא

אלאזאתאיןהאחר?סבלשלהקוליביטויואובמאמץ'הנמתחהצווארכקפיצים,

בעינימצטייראואותי,לרצוחמאייםעמואישמאותוארבעלקראתיהצועדשעשו

מייצגותשפניולמיביחסמוטב,אוהזה,המאייםלאחר'וביחסאותילרצוחשעתידכמי

אפשראיכימסבירשלוינסאלאבחיים.להישארכדיעצמיעללהגןעליאיום,בשבילי

אינולעולםכשלעצמוזהדחףכיעצמי,לשימורהדחףבשםהמבוצערצחלהצדיק

מציגשלוינסאפשראלימה.פעולהשלהמוסריתלהצדקתהמספיקתנאילשמשיכול

עלזועמדהלאמץבכוונתנואיןאםגםאךמוחלטת.קיצונית,פציפיסטיתעמדהכאן

בייצורהבההמוצגתהדילמהשלתפקידהאתבחשבוןלהביאעלינוקרבה,ועלכרעיה

למותולגרוםייאלץשמאלוהיהצראבלמותו·שלומפני"יראהמוסרית:החרדהשל

הללווהכוחותבאחר,אתנקששמאחרדהאניובה·בשעהלמות,פוחדתאניאחר."של

עצמו.למאבקקץלשיםכדיבזהזהנאבקיםשהםאלאאחים.כצמדבזהזהנאבקים

בוקעתהיאפנימי.שקטשלתולדהאינהבהדוגללוינסכאילושנדמהאי·האלימות

אלימותמפניהחרדהלביןנגדיהמופניתאלימותמפניהפחדביןהמתמידהמתחמן

על·ידיהמוותמפנילפחדקץלשיםיכולהאניהאחר.כנגדלהפנותעלולהשאני

אחרים,ועודעורולחסללהוסיףעלישיהיההואהדברשפירושהגםהאחר'שלחיסולו

איש,מאותארבעעודצועדיםאיוםבשביליהמייצגותהפניםבעקבותאםבמיוחד

לחרדהקץלשיםיכולהאנישתיים.אואומהעללדברשלאוחברים,משפחותשלכולם

אלימותהמצדיקהמוסרילמצעהפנייהבאמצעותלרוצחתלהיעשותעתידהאניכי

זכותועלאותועלת,חישוביעלעמדתיאתלבססיכולהאניכאלה.בתנאיםוהרג

תועלתנייםטיעוניםשימורן.למעןולפעולזכויותיועללהגןפרטכלשלהיסודית

הצדקה.תחתבאלימותלפעוללמכבירהזדמנויותלילהמציאעשוייםכאחתומוסריים

המוסראישהכלל.טובתאתמשרתתהאלימותכילטעוןעשויהתועלתניתהגישהבעל

שלעליונותועללערעראפשראלהבאמצעיםחיי.שלהמהותיערכםאתנסעליעלה

החרדה.ביקמהפניושלנוכחאיסורהרצח,עלהאיסור

הואהרירצח,להצדיקכדיעצמילשימורבדחףדיאיןלוינסשלדידולגביכיאף

הדחףהיאלרצוחהתשוקהאםהאדם.שליסודידחףהיאלרצחהתשוקהכימניח

לרסןכרילעולםבאהמוסריהצוהריהאחר,שלפגיעותולנוכחביהמתעוררהראשון
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לרצוחהתשוקהשלהפנייתההואהדברפירושפסיכואנליטיים,במונחיםזה.דחף

שלי.הקדימותתחושתאתתוקפנותי·שלי,שללרצחתשוקהלכדיותיעולהפנימה

שלגבולותיובפניניצביםאנושכעתאפשראבלנוירוזה,לייצרד fמ~כזהמהלך

אתהמחלץהואהמוסריהצודווקאלריבם,שלהשקפתופיעלהפסיכואנליטי.הדיון

ראשיצירהתוקפנותנגדהאיסורהופךשבאמצעותוהמהלךמןהאשמה,ממעגלהאדם

סופר·שלבצורתומקורהאלבחזרההתוקפנותמופניתאלהבתנאיםעצמה.לתוקפנות

ככלותהיא,שהאשמהמשוםזההרילאשמה,מעבראלחורגהמוסריהצואםנוגש.אגו

פניומתצורותיו.אחתאלאאינההיאשכךוכיווןהנרקיסיזם,שלמדויקתשלילהכל,

האהרשלפניוהזה.הנרקיסיסטיהמעגלאתוקוטעותמבחוץ,אלימגיעותהאהרשל

יותר.חשובדבר·מהלעברלנרקיסיזםמבעדלהבקיעליקוראות

כותב:לריבם

זהכוחזאת,ובכללהשתוקק.יכולאנילרצוח.להשתוקקיכולשאניהיחידהההוויההואהאחר

לרצוחהכוחשבוברגעשכזה.בתורתבוסתוהואזהכוחשלניצחונוכוח.כלשלהיפוכוהוא

הפיתוי .בהןפגשתילא ,בפניוהתבוננתילא ...מפנינמלטהאחר ,יריתחתמתגשםהאחראת

לאפירושופניםאלפניםהאחרלנוכחלהתייצבהפנים.שלנוכחותןזאת ...מוחלטתלשלילה

שיח.שללקיומוהיסודתנאיגםזהולרצוח.עורמסוגללהיות

 ...שיחשללקיומוהיסודתנאיגםזהו

זהכרוכיםוהשיח"הפניםכיבראיוןמסבירלריבםבכך.מהשלאמירהזואין ...

שלבמוצאווניצביםאפשרותואתמניחותהןובכךמדברות,הפניםלבלי·הפרד.בזה

הדיבורכינראהתרצח","לאהוא"אומרות"שהפניםשמהמאחר ,) EL , • 87 (שיח"כל

משוםמוסריתתביעהעלינומטילהשיחלרצוח.הכוחנוכחלדיבר,מבעדלעולםבא

כישאפשרבפשטותפינו.אתפוציםשאנו·עצמנולפניעודאלינומופנהשהדיבור

לפניעוד Iבלשונואלינוופונהמקדיםהאהרנס,לוישלכוונותיועםמתיישבתאינה

לשוננואלינו,פנהשהאהרמשעהרקמזאת,יתרהלשוננו·שלנו.אתמשיגיםשאנו

שלחיסולועםשיח.שללקיומוהיסודתנאיהואהאהרזהבמובןלפנינו.ערוכה

הפנייה.לצירמחוץלשרודמסוגלתאינהשהלשוןמאחרהלשון,גםאובדתהאהר

המוליכותהאחר,שלפניו-הפניםכילנושאמרהואלריבםכילזכורעלינואבל

כבר·אולשוןעדיין·לאסבל,שלקוליביטויאותוהן-המוסריתתביעתואתאלינו

בנוהמעירההפגיעותהאהר,חיישלפגיעותםאלמקיציםאנולנגדואשרלשון,לא

העדרמדועזה.לפיתוילהיכנעהאיסורואתלרצחהפיתויאתבעת·ובעונה·אחת

המוותמפניהפחדביןהמתחהאםשיח?שללקיומוהיסודתנאיהואלרצוחהיכולת
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כלשלביסודוהאמביוולנטיותאתהמייצרהואלרוצחתהיותימפניהחרדהלבין

לעברנו.הלשוןאתמפנההאחר-לפנייהחשופיםאנושיחכלשלביסודושיח?

ההולך·המתחאתהמייסדתהפגיעותהחיים,שלפגיעותםאתמוסרתהזוהלשון

זההאינוהשיחשלביסודושמונחמההאלימות.שלילתעלהנכוןמוסרשלונמשך

לשוןעלמיוסדהשיחלריבםבעבורלהיאמר.שניתןלמהמוטב,אושנאמר,למה

אוממש,בפועלעל·ידהנשביםשאנולא·קרואה,פנייהשלבדמותהאלינוהמגיעה

רוויהכברכשלעצמההפנייהכךערובה.כבניברשותהמוחזקיםלריבם,שלבלשונו

היקיצהאתעליווכופההסובייקטשלבשמוקוראתהיאשבההדרךבשלבאלימות

לפנייה.חשיפתושלהיסודבתנ~ישולטאינואישאחר~נ:י;:ז,שלהמכבידותלתביעות

מישלפיומוצאהיאהרצוןשלילתרצון.משולללהיותמשמעולפנייה,נתוןלהיות

לפנייה.שנתון

באירועאבלשלו.הפינהאבןהםשהשנייםמוסרימבנהמעמידהלריבםשלהגותו

אניסובייקטים.משנייותרתמידמעורביםהפוליטיהמרחבשלבגבולותיוהמתרחש

שללהצדקתהכאמצעיעצמילשימורדחפי·שליעללהסתמךשלאלהחליטעשויה

אוהבת?שאניאדםכנגדמופניתהאלימותבומקרהשלדינומהאבלאלימה,פעולה

איזהשללפגיעותואחר?באחרבאלימותנוהגכלשהושאחרבשעהלעשותעלימה

לפניעודלשעותעלימביניהםמישללפניולהתעורר?נקראתאניהאחריםמבין

כזה?במקרההצדמןלעמודעלישמאאושלי?העצמיהשימורביצרנועצתשאני

חוסרשלבעמדהלעלותעלולאחרכלשללפנייתולהיענותהניסיוןכיטועןרדידה

שואליםוהפרוידיאניםהתועלתנייםהניטשיאנים,והשפינוזיסטים,רדיקלי.אחריות

בשעההאחרשלחייואתלשמרליהקוראלציווילהישמעבכוחייש"האםאחד'פה

אתלעקוףניתןהאמנםעצמי?"לשימורזכותי·שליאתלצדילגייסמסוגלשאינני

ב'אתיקה'כותבשפינוזהלריבם?שלמדבריוהמשתמעתבדרךהעצמיהשימוריצר

ברצוןלחיות,בתשוקהבראש·ובראשונהמותניתצודקיםחייםלחיותהתשוקהכי

מאיים,הואכאשרגםהחיים,מדחפיתמידניזוןהמוסרכך,ואםולהיות.להוסיף

קל,ואפילואפשר,בטהרתו.המוותיצראתעלינולהמליךהסופר·אגו,שלבניצוחו

בתשובהסימוכיןלמצואתוכלכזוקריאהמסוחרר.כמאזוכיסטלריבםאתלקרוא

שלמצורותיהאחתזואיןהאםהפסיכואנליזה:עללדעתומשנשאללריבםשהשיב

גרפיה?נוהפור

ראשית,אלה.בימיםלריבםשללהגותוהפנייהאתמצדיקיםטעמיםשנילפחות

והומניזציה,ייצוגביןהיחסיםעללחשובנוכלשבאמצעותהדרךלנומציעלריבם

המחשבהשלבכליםישאםלחשוב.שנוטיםכפיוישיריםפשוטיםכהשאינםיחסים

הריכלפיו,להפנותואוהנוכחיהענייניםמצבאודותלאומרודבר·מההביקורתית
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מתחולליםודה·הומניזציההומניזציהשלמהלכיםשםהייצוג,שללתחומונוגעהוא

וחשבוןדיןיהודית,פילוסופיהשלמסורתבמסגרתעורך,לוינסשנית,הרף.ללא

לעברלחתירהביחסחשיבותנודעתשלהשלכותיוומוסר,אלימותביןהיחסיםאודות

בברכההמקדמיםאלהבמיוחדבינינו,רביםהאלימות.שלילתעלהנכוןיהודימוסר

לפיהזה.לניסיוןשותפיםהיהודית,במחשבהפוסט·ציונירגעשלהסתמנותואת

הפנים.שללדימוימבעדההומניזציהבעייתאללהידרשמבקשתאנישעה

כיההנחהעלמיוסדתודה·הומניזציההומניזציהשלבשאלותהמקובלתהחשיבה

אנושכבנילהיתפססיכוייהםעצמם,אתלייצגבזכותובעיקרבייצוג,שזוכיםמי

כפחותלהיתפסמ~עדיםעצמםאתלייצגההזדמנותמןשמנועיםומי ,יותרגבוהים

בפניניצביםאנוכלל.להיחשבלאאףאואנוש,מבניכפחותלהיחשבאנוש,מבני

האנושיות,הפניםעםבלעדיתמזוהותאינןאמנםהפניםכיהבהירלוינספרדוקס:

עושההתקשורתאחר,מצד 6הומניזציה,שלמהלךלכלהכרחיתנאיבגדרהןאך

אינהההאנשהשלפניהמגמתדה·הומניזציה.להשיגכדיבפניםשימושבימינו

הפניםלגירושדווקאמשמשתההאנשהלוינס,שלבמונחיוהאנושיות.בהכרח

לתפקדעלולהההאנשהלהראות,שאנסהכפיהאנושיות.אתאלינוהמוליכות

המעירותהלא·אנושיותהפניםביןלהבחיןנוכלכיצדדה·הומניזציה.שלכאתר

מבעדהמתחולליםדה·הומניזציהשלמהלכיםלביןלוינס,פיעלהאנושיאלאותנו

אנושיות?לפנים

הפניםשלהצגתןדווקאהואמהםואחדשונים,באמצעיםאלימותלחוללניתן

חוסיין.סדאםשלהפניםערפאת,יאסרשלהפניםלאדן,בןאוסאמהשלהפנים-

לשחקאותןמאלצתכךובתוך ,אותןממסגרתהיאאלה?בפניםהתקשורתעושהמה

הדיוקנאותאתמגייסתהתקשורתבהכרח.מגמתיתהתוצאההמסגרת.שללידיה

כאילו ,עצמוהטרורשלפניוהיולאדןבןשלפניוכאילוהמלחמה,שללשירותה

היוחוסייןסדאםשלפניוכאילוהמזימה,שלהערומיםפניההיוערפאתשלפניו

ממוסגריםפאואלקוליןשלפניוהללו,הפניםכנגדזמננו.בתהעריצותשלפניה

שלרקעעלמוחזתותפניםפיקאסו:שלהגרניקהשלהמכוסההבדרקעעלומופצים

התארחתישעברבחורףרעלותיהן.אתשפשטוהאפגניותהנערותשלופניהןמחיקה.

ל~דםשלו,המקררדלתעלהללוהפניםאתבגאווהשהציגפוליטיהוגהשלבביתו

לאחרימיםכמההדמוקרטיה.שללהצלחתהכאותנ~צל~,טרםאשרקנייהשוברישל

"פנים",לביןהחושים,באמצעותהנקלטותהפניםאתהמציין"קלסתר",ביןלהבחיןנוהגלוינס . 6

הפניםשל"פלסטיים"לייצוגיםגםמתייחסלוינסהחושים.לקליטתמעבראלחורגותשמירותיהן

כמוצאובהןלהתנסותאואותןלשמועיששכאלה,בתורהפניםאללהיוודעכרילמחיקתן.המביאים

קול.של
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הרעלה,שלהתרבותיתחשיבותהעלדבריםשמעתי Iהשתתפתישבובכנס Iמכן

ולהיסטוריהלשושלתלמשפחה,גםכמוולדתלקהילההשייכותאתהמסמלת

מפנילהגנהכאמצעיכאחת,וגאווהצניעותשלכביטוימעמדהעלבה:החקוקה

הביעהדובר 7 ,ובאמצעותומאחוריומתחוללתהנשיתשהריבונותכמסךהבושה,

התנגדותאותרבותי,פיגורלדיכוי,אותאלאחיתהלאכאילוהרעלה,הרסכיחשש

ובהשלטתהאסלאמיתהתרבותשלההדרגתיתבהכחדתהיעלההקידמה,לבשורת

ולייצגן.להסדירןיששבהןולדרכיםלריבונותלמיניות,באשראמריקאיותעמדות

ה"ניושלהראשוןמעמודועלתהאשרהניצחוןתרועתאתשליווהתמונותפיעל

והכרת·שחרורשלבמחווהפניהןאתהללוהצעירותהנשיםחשפוטיימס",יורק

הצופהבאחת.ה~תראשרתענוגשלהאקסטטיביטויותוךהאמריקאי,לצבאתודה

המצלמהלעיןדברשלבסופושנחשפוהאלה,הפניםאתלראותהוכשרהאמריקאי

הפניםרגעבאותואמריקאית.קדמהשלמוצלחלייצואלסמלבהבזקוהיוולמענה,

אףבמצלמותינו,אותןשלכדנובלבדזולאלבעליהן:היינוואנחנולעינינו,נחשפו

האלימות,אתדיוקנןבאמצעותלהצדיקניצחוננו,אתבארשתםללכודעליהןכפינו

טבועהיכןהאובדן?עלהאלההפניםלנומגלותמההאזרחים.הרגאתהפלישה,את

מרחיקותאומסתירותכמוהללוהמצולמותהפניםהמלחמה?שמסבההסבלבהן

הצערשלקולםאתהאלהלפניםמבעדשמענולאאליהן:כיווןשלריבםהפניםאת

החיים.שללפגיעותםכלשהיעדותבהןראינולאוהסבל,

מאנישותהללוהפניםכלמוזר,באורחאמביוולנטיות.שלמידהבפנינומסתמנת

לנשיםאנושיותפניםמעניקותהןהאחרונה:השנהבמשךשהתרחשואירועים

מובילההאמנםאךלךשע.פניםמעניקותהןלטרור:פניםמעניקותהןאפגניות:

אלמבטנואתפורצתאכןההאנשהואםהאנושי?אלהללוהמקריםבכלההאנשה

שלמהלךגםמתחוללמידהובאיזוהדברמתרחשכיצדהמקרים,במקצתהאנושי

על·שתוארבמובןפניםפוגשיםאנוהאמנםובאמצעותן?הללובפניםדה·הומניזציה

שהםלמסגרתמבעדהקובעים,כדימוייםמתפקדותהללוהפניםשמאאולריבם,ידי

;,יווה ?7ההתרבותשלבידיהכליםמשמשים Iהאנושישלגבולותיואתבה,מוצבים

שמייסדיםהםעצמםהדימוייםכילחשובניתןהאנושי?שלדמותואתלעצמה

ולחקותו,לגלמושישבצלםאותויוצקיםהאנושי,שלהוויזואליותהנורמותאת

מחוץהאנושיאתלשכןנקראיםאנוחרסייךסדאםאולאדןבןשלשבמקרהאלא

הרהוריםלמושיע?זקוקותהמוסלמיותהנשים"האמנםאבו·לאח'וד,ליילהשלמאמרהראו . 7

 American Anthropologi"vt ,בתוךאחרים,"וענייניםתרבותירלטביזםעלאנתרופולוגיים
783-790 • 104:3, pp • 
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אנועמןולאה~ג1יוותת,בקיצוניותןהאנושיותהפניםהןאלההדיוקן;למסגרת

באיכויות-במיוחדהעיניים-הללוהפניםשלהטענתןואכן,להזדהות.מתבקשים

אתלנומועידיםהללוהדימוייםהצופה.שלהזדהותובעדסוכרתמופלגרשעשל

שלוחעדשה,בשוםנלכדואינו~תמידשמבטומימיוצג,שאינוצופהשלמקומו

הנטייהבצדכך,בשדהו.הניצודהדימויאתממש,לפחלץלאאםולשעבד,ללכוד

ולחגוגהצעירותהאפגניותהנשיםשלהחשופות-לפתעפניהןאתנסעללהעלות

מגויסיםהללושהדימוייםהנרטיבמהולשאולהראוימןהמעמד'שלאנושיותואת

הפמיניזם,שלבשמונערכהלאפגניסטןהאמריקאיתהפלישהוהאמנםלשירותו,

עלינובראש-ובראשונה,מעשה.לאחרנעטפההיאפמיניסטיתאצטלהובאיזו

מטשטשיםהאלהשהדימוייםוכאב,צערשלמציאותשלעקבותיהאחרלהתחקות

שלפגיעותםאתמשעיםהללוהדימוייםשכלנדמהבממשותה.וכופריםתוויהאת

הצבאייםניצחונותיהאתמקדמיםלחלופיןאואמריקאי,ניצחוןמייצגיםהםהחיים;

הבאים.יעדיהאתאוהמלחמהשלשללהאתמציגיםהםבעתיד.הבריתארצותשל

צורבתהמלחמהשבהןהדרכיםאחתזוהישהושחתו.פניםהןהאלההפניםזה,במובן

זמנה.שלהפילוסופיתוהמחשבההייצוגפניעלחותמהאת

ל"פנים"מתייחסלוינסאפשרי.בלתיייצוגשלשוניםסוגיםביןלהבחיןחשוב

כזעקהאנושי,סבלשלכאתרהמ~~נותפניםפנים,בשוםתוםעד~תמצותשאינן

ה"פנים"זהבשימושייצוג.בשוםבמישריןמתלבשתואינההאנושיהסבלמןהעולה

אחריםאנושייםמבעיםגםלדמותניתןפנים.ממששאינולדבר·מהדימויתמידהן

הזעקהאחר.מסדרהנפלטיםהגאיםאוקולותאלאפנים,אינםשהםאףל"פנים",

הולם:בלתיצירוףעליהםאוכפתהחושים,אתמבלבלתלפניםמבעדהמיוצגת

אתלעינינולדמותיכולותשהפניםאלאקול.אינןהפניםהרילהיות,יכוללאזה

הפניםביןהכרויהפערמןנשמעהדימויזה,במובןקול.אינןשהןמשוםבדיוקהקול

בלכידתונכשלותהן-דברמייצגותאינןהפניםכ,ךלייצג.מיועדותשהןמהלבין

אותנו.~פנותהןשלעברומהשלובמסירתו

זוכההאנושיהפנים.באמצעותמיוצגאינוהאנושילוינסשלדידולגביכ,ךואם

באיהמומחשתהשבירהלייצגו,מניחהשאינהבשבירהדווקאבעקיפיןלאישור

להיכשל,הייצוגשעלבלבדזולאהאנושי,אתלמסורכדיהייצוג.שלאפשרותו

מבקשיםאנוזאתובכללייצוג,ניתןשאינודבר·מהישכישלונו.אתלהציגגםעליו

עצמו.בייצוגביטויועללבואחייבהזההפרדוקסאותו:לייצג

מהעםלזהותושאיןבמידהבהשמיוצג,מהעםהאנושיאתלזהותאיןזה,במובן

הפניםייצוג.ניסיוןכלשלהצלחתואתשמגבילמההואהאנושילייצוג;ניתןשאינו

הזה.הכישלוןשלאפשרותועלמתקיימותהןהייצוג.שלבכישלונו"נמחקות"אינן
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המתיימרהאנשהשלמהלךמשרתותהפניםכאשרבתכליתשוניםהדבריםפני

ללכודניתןלאלוינס,שללהשקפתובעליהן.שלהאנושיתמידתואת"ללכוד"

שהואאימתכלכלשהיבמידהנחסרהאנושיוממילאהייצוג,באמצעותהאנושיאת

 8 ,בדימוי"נלכד"

טוענתההאנשההפנים.באמצעותמואנשהרשעכאשרמתרחשתכזאת"לכידה"

בפניםהגלוםוהרשעהרשע,הןהפניםהפנים.לביןכביכול,הרשע,ביןלחפיפה

אתמאנישיםאנוהמוכלל.הרשע-הואבאשרהאנושיהרשעאתומקיףמתרחב

אתולמצותללכודלהוות,המיועדותפניםבאמצעותהצבאיהניצחוןאתאוהרשע

מבעדהפניםאתלשמועעודמסוגליםאיננואלה,בתנאיםמייצגות.הןאותוהרעיון

פגיעותםאלגישתנואתוחוסמותהאנושיהסבלקולותעלמכסותהפניםלפנים.

החיים.של

לאלפחותאנושיות,אינןשובהרשעשלדמותואתבעבורנוהלוכדותהפנים

הפניםעמן:מלהזדהותמנועאלהבפניםהפוגשה"אני"לוינס.כיווןשאליובמובן

רה·שלמהלךמשלימותהןככאלה,אפשרית.אינהעמושההזדהותמהאתמייצגות

לאלימות.הצופהאתומכשירותהומניזציה

ביןהאפשריותהזיקותמגווןעללעמודצורךישזובסוגיההדיוןאתלעבותכדי

ניצחוןשלמסוימיםדימוייםורה-הומניזציה.הומניזציהשלתהליכיםלביןהייצוג

למשלכמולהזדהות,נקראיםאנושעמוהאנושיהמופתאתדווקאלנולהורותיכולים

האגושללממדיוהפרטיהאגושלהאקסטטיתהרחבתואתהמדרבןהפטריוטהגיבור

ההומניזציהשלאפשרותהלביןהדימויביןהיחסיםאתלהביןאפשראיהלאומי.

ראוילהפקתם.והאמצעיםואי·ההזדהותההזדהותתנאיאתבחשבוןלהביאמבלי

וכילהכריעו,שואפתשהיאההבדלעלתמידמיוסדתשההזדהותכךעללהתעכב

לסילוקו.טוענתשהיאההבדלשלהמחודשתהמחזתועםרקיעדהאתמשיגההיא

בשעהההזדהות.שלהיסודתנאיהואלא·אניוהיותואני,איננומזדההאנישעמומי

ההזדהות,שלמותהאתמצדההקובעתזהות,לידיקורסתההזדהותמופר,זהשתנאי

ההזדהות,למערךחיוניכהבאורחהמובנההזה,ההבדל 9רוז,ג'קליןלנושמזכירהכפי

מתיימריםהניצחוןדימוייההזדהות.מהלךבעצםאי·ההזדהותשלמקומהעלמעיד

מפנהאניהאנושי,הסבללביןהתקשורתעל·ידיהמופציםהדימוייםביןהיחסיםבשאלתנרחבלדיון . 8

 Regarding the Pain of Others, Newסונטאג:סוזאןשלהפרובוקטיבילספרההקוראאת

2002 , York: Farrar, Straus, and Gtroux . 
 Jacqueltne Rose, Sexuality in theראובפסיכואנליזההנפשלתפיסתכיסודב"כישלון"לדיון . 9

91-93 . Field ofVision, London: Verso, 1986, pp . 
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אתה~נ;ינהההבדלאתלמחוקשבכוחההזדהותלהשרותהזה,ההבדלאתלהכריע

הזהההבדלאת1כ~ע.ל ?7כך,לכנותוניתןאםהביקורתי,הדימויאפשרותה-שלה.

שהואמהאתללכודבכישלוןמסתפקאינוהואהלוינסי;הדימויזאתשעושהכדרך

הזה.הכישלוןאתמציגאלאלדמות,מבקש

לדימוייםנוספים,,לדימוייםיותראמיתילדימויהתביעהשלבחשיבותהלהקלאין

הזההסבלשלמחיקתופלצותה.במלואהאנושיהסבלשלמציאותואתהמוסרים

שלנו,העולםתמונתאתמגבילהוייצוגיםדימוייםשלהפצתםמניעתבאמצעות

כילהניחטעותזותהיהאךולדעת.לראותלנוניתןשעודמהאתומצמצמתהולכת

לנותיוודעכברהמציאותוהאמיתיים,הנכוניםהדימוייםאתלמצואנשכילרקאם

מבעדרקאלאבדימוי,שמיוצגמהבאמצעותהמציאותאללהיוודעניתןלאמאליה.

 10הייצוג.בפנימציבהשהמציאותלמכשול

בזיקההדימויבאמצעותהאנושיאתהתקשורתמרוקנתבהןבדרכיםלדוןיש

ייחשבמהקובעיםמי~נותשלנורמטיבייםדפוסיםכיצד ,יותרהרחבהלשאלה

הדפוסיםלהתאבל.ראוימיתותאילוועללחיותראויחייםאילולא,ומהאנושי

עלהמתפרשיםדימוייםשלייצורםבאמצעותרקפועליםאינםהללוהנורמטיביים

האנושיתלדמותודימוייםמנפיקיםהםלעתיםיותר.אופחותהאנושי,הטווחפני

יכולפחות·מאנושישהואמהכיצדלנולהראותכדי ,פחות·מאנושישהואמהשל

האלהבפניםמזהיםאנוכילהאמיןבנולתעתעוכךאנושי,מעטהללבושזאתבכל

נוקביםאינםהאלההנורמטיבייםהדפוסיםולעתיםאחר.בן·אנוששלתוויואת

לאמעולםכאילוסיפור,שוםמגולליםואינםתמונהשוםמציגיםואינםם wבשום

מוות.היהלאומעולםחייםהיו

כרוכההאחתהנורמטיבי:הכוחשלשונותפעולהדרכישתיביןלהבחיןניתן

מהאלשגישתנוכךהלא·אנושי,לביןהפניםביןסימבוליתחפיפהשלבייצורה

לאמעולם-רדיקליתבמחיקהכרוכההשנייההדרךנחסמת.מעמדבאותושאנושי

הראשוןבמקרהרצח.התרחשלאמעולםוממילאחיים,היולאמעולםבן·אנוש,היה

במקרההעולם.תמונתאלהגיחשכברדבר·מהשלהאנושימעמדועללערעריש

הניצבתהמשימההזה.הדימוישלהדרתועל~כונהעצמההעולםתמונת ,השני

לשעותישכילואשרציבורייםוהקשבההתבוננותאורחותשלגיבושםהיאבפנינו

הזאתהזעקהאתהמגבירההעולם,מתמונתעולהשהיאכפיהאנושישלזעקתואל

משתיקהלחלופיןאורעבתנית,לאומנותלהצדיקכדימחריש·אוזנייםלשאוןעד

נוצקאינובתוכן,מתמצהשאינומההןהפנים'נראות.'אינןהפניםכילומר,"ניתןכותב,לוינס . 10

 .) El, pp . 86-87 (מזה."מעבראלאותךשנושאותהןהפניםלשאתן,יכולשאינךלפיבמחשבה;

 2מטעם



 101פגיעיםחיים
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j 

זכאיםאנוזהה.תוצאהדבר,שלבסופוהמשיגות,אסטרטגיותשתי-כלילאותה

הייצוגפניעלחותמהאתצורבתהמלחמהשבהןהדרכיםאחתאתזהבמצבלראות

השארביןפועלים-והכוח-שהפוליטיקהמאחרזמנה,שלהפילוסופיתוהמחשבה

להישמע.לושמותרמהלהיראות,לושניתןמהשלהגבלתובאמצעות

התאגידיםובתקיפות,בשקטמנצחים,הללוהמ~;נ~תדפוסישעללציין,למותר

ענייןאלהלגורמיםהעיקריים.התקשורתערוציעלהשליטהאתבידיהםךים p:ך ?7ה

אתהפנהבתקשורתהמלחמהסיקורהברית.ארצותשלהצבאיתעוצמתהבשימור

החוקהצעתכצפוי'בה.השליטהשלמקיפהבדה·מונופוליזציהלצורךהלבתשומת

אינההתקשורתבכליהשליטההקפיטול.בגבעתרחבהבהתנגדותנתקלהבנידון

כמציאותשלנוהעולםתמונתלתוךיתקבלמהקובעתהיאקניין:בזכויותמתמצה

במסגרתמתרחשתהאלימותאבלאלימות,לנומראיםלאלה.מחוצהייוותרומה

חייםשבאמצעותוהמנגנוןהיאהזוהאלימותלהיראות.לושניתןמהאתהגוזרת

מיוצגיםלחלופיןאוהייצוג,למסגרתמחוץנותריםמסוימותומיתותמסוימים

במקרההמלחמה.מכונתשלבקרביהנוספת)(פעםללכידתםהמביאותבדרכים

המחיקההשניבמקרההדימוי.שלחסימתובאמצעותמתחוללתהמחיקההראשון

עצמו.לייצוגמבעדמתרחשת

האיסורלביןהללוהחייםשללאובדנםשהביאההאלימותביןהקשרשלטבעומה

שלהמשכההואההתאבלותעלהמוטלהאיסורהאםבפומבי?עליהםלהתאבל

ייצורםאמצעיעלצמודפיקוחתובעההתאבלותעלהאיסורוהאםעצמה?האלימות

הייצוג,שלגבולותיואתההתאבלותעלהאיסורמכתיבכיצדומלים?דימוייםשל

ניתןמההקובעתלמסגרתמלאהבחפיפהנערכתשלנוהלאומיתשהמלנכוליהכך

כיצד-משהורואיםעודנואם-לראותנשכילהאםלהיראות?יכולמהלהיאמר,

בממשותוהכפירהלהיחשב?לושמותרמהשלגבולותיואתחוקקתהמלנכוליה

הדה·שלהפקתהמנגנוןהיא-ולמוותאנושילסבלביחסהקהות-האובדןשל

המסגרתלו.מחוצהאוהדימויבתוךאובדתאינההאובדןשלממשותוהומניזציה.

בה.שמתנקשתהיאהדימויאתהמכתרת

ארצותממשלתהציגהעיראק,נגדהמלחמהלטובתהמערכהשלפתיחתהעם

בחרווהצבאשהממשלההכינוימהממת.ויזואליתכתופעהמעלליהאתהברית

חזיון·לייצרכוונתםעלמעיד-וזעזוע""הלם-אלהצבאייםלמהלכיםלהעניק

אתהנשגב,שלמופעיובכלכמווישבית,החושים,שלפעולתםאתידביראשרראווה

האוכלוסייהשלחושיהאתרקלטרוףמיועדאינוהזההחיזיוןלחשוב.היכולתעצם

מבטחםאתהשמיםהמלחמהצרכניגםנמניםיעדיועםהמותקפת.העיראקית

כישלההטלוויזיוניהמלחמהסיקורעלוהעידהשחזרההרשתב·"פוקס",או cב·אא
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מיועדתאינהוהזעזוע""ההלםאסטרטגייתביותר"."המהימןהחדשותיהמקורהוא

הוויזואליתהאסתטיקהאתלנצלחותרתהיאאסתטיות.פניםלמלחמהלזpוותרק

ניכרחלקהיה CNNלרשתעצמה.המלחמהשללשירותהאותהלרתוםהזאת,

באיחוריצאאמנםטיימס"יורקה"ניוהזאת.הוויזואליתהאסתטיקהשלבייצורה

שלרומנטיותתמונותיוםמדיפיאר~הראשוניםעמודיואתאבלהמלחמה,נגד

המזדהרותהפצצותאוהשוקעתהשמשרקעעלהנערכיםהאמריקאייםהחילות

דרכםאתמצאולאצפוי(שבאורחבגדדשלובתיהרחובותיהמעלהלילה,בשמי

למתקפהשמורותוהזעזוע""ההלםאסטרטגייתעלהראשוניםזכויותהתמונה).אל

כולולעולםלאחרונההוכיחההבריתארצותאבלהתאומים,מגדליעלהראוותנית

משתכרתהתקשורתהרס.לזרועובנכונותהביכולתההמקורמןנופלתאינההיאכי

פעולתהאתלשבשהחובהמוטלתהמתנגדיםהקולותעלנשגב.הרסשלמחזיונות

חייםשלמקיףהרסמציגההיאכאשררגישותנואתהשודדתהחלומותמכונתשל

הצבאיתהעוצמהשללתחייתהם ?:7מר;א;ת p:וחוםחשמלמים,מקורותשלובתים,

האמריקאית.

אתגרפיבאופןשהציגותמונותלפרסםסירבוהעיקרייםהתקשורתערוצי

בתצלומיהםהדיןהואבעיראק.אמריקאייםחייליםשלהערופותגופותיהם

אתלמותם.הביאואומומיםבהםהטילוהאמריקאיותשההפצצותילדיםשל

מנקודת-תצפית Iהאווירמןתצלומיםועודעודתפסוהאלההמראותשלמקומם

גופותשלחשיפתןעםמידזאת,ובכלעליה.ופיקחהאותהייצרהשהמדינה

דרכןאתמצאוהןחוסיין,סדאםשלמשטרועל·ידילהורגשהוצאוהחיילים

שראויגופיםאלההיוהכל,ככלות-טיימס"יורקה"ניושלהראשוןלעמודו

נערכתבעודההמלחמהמכונתאתמזp~ןמותםעלהזעםעליהם.להתאבל

לכנותשנהוגממהמשמעותיבאורחנבדלאינואשרמנהל,שללהשלטתו

"כיבוש".

כיחוששתשהיאלאלימותאלימהפעולהלהקדיםמבקשתהבריתארצות

האלימותאתמולידהעצמההבריתארצותטראגי'שבאורחאלאכלפיה;תופנה

במישריןאחראיתהבריתארצותכילטעוןמבקשתאינניפוחדת.היאמפניה

המתאבדיםשלמעשיהםאתמצדיקהאיננימידהבאותהאזרחיה.עללמתקפות

רצחניותלפעולותאותםהמניעיםהאיומיםהחייםתנאילמרותהפלסטינים,

לביןנסבל,בלתיאףאוקשהדיכויתחתאיומים,בתנאיםהחייםביןאלה.

המרחקאתגמעבושהנשיאמסוים.מרחקנפ:זררצחניות,פעולותשלנקיטתן

התאבלותשלימיםעשרהמקץהאבל""תוםעלהכריזכאשרבמהירות,הזה

אמוןרגישות,פגיעות,ענווה,אותנוללמדעשויהסבלראוותנית.לאומית
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להסתייענוכלהאלה,המשאביםכלאתולפטורלפתורניחפזלאאםהדדי.

אין·קץ,עדושוב,שובהמגלגלהפרנואידי,הקורבןמתפקידלהיחלץכדיבהם

שלחשיפתםתוךהרצחנייםבדחפינוהמוסריהמאבקהמלחמה.שלבהצדקותיה

ההכרהמןלהפרדהניתןאינולשכנם,קמיםאלהשדחפיםהמצמיתיםהפחדים

מידינו.עליהםבאזהסבלשבהובמידהאחריםשלבסבלם

למוותהבועריםהילדיםשלתמונותיהםאלההיווייטנאם,מלחמתבמשך

תגובותועוררוהאמריקאיהציבורבקרבלזעזועשגרמוהנפאלםהפצצותבעקבות

ובתורלראותן,אמוריםהיינושלאתמונותאלההיוואבל.חרטההתקוממות,של

שלמגבולותיושנגזרההציבוריתהזהותואתהראייהשדהאתפרעוהןשכאלה

שלההגמוניהשדהאתפרעוהןבה·במידהאךמציאות,הציגוהתמונותהזה.השדה

דבר·עלאחר,מקוםעלהורוהתמונותהגראפית,יעילותןלמרותעצמו.הייצוג

אלההיוודעותלהציגם.אפשרשאיפגיעותועלחייםעל-לעצמןשמעברמה

הקונסנזוסשללהתגבשותולבסוףשהובילההיאשהשמדנוהחייםשלפגיעותם

הפגיעותאתאלינוהנושאותלמליםבחירשותנונתמידאםאבלהמלחמה.נגד

יימצאולאהללוהחייםאםהאלה,התמונותאתלהחריםתוסיףהתקשורתאםהזו'

קריסתם,בעצםפגיעותם,במלואלעינינויופיעולאהםאםולאבל,ם wלראויים

מוסריתהתקוממותשלרוחהבנותקוםלאעומדים.אנושבובמקוםנישאראו·אז

שובכיום,השורריםהייצוגתנאיתחתאחר.שלבשמואחר,שללמענוהמוקדשת

הפנים.שללציוי~ןלזקעותאוהמעוניםשלזעקתםאתלשמועמסוגליםאיננו

שנועדהעצמה,הפניםתמונתשלהשפעתהתחתלעתיםלפנים,עורףפנינו

מכלשמנועמהאתמת,שכברמהאתאנושי,איננוששובמהאתבפנינולהציג

אתדווקאלרצוחנקראיםאנוזאתובכלאותו:לרצוחניתןלאוממילאפגיעות

באחתלנותשיבהאלההפניםשלמעילןהעולםשלפטירתוכאילוהאלה,הפנים

שלפגיעותםאללהיוודעכדיהעדרה.אתמצחנועלנ:יזpבעולאאנושיותנואת

הלשון.מןהנבדלבדבר·מהמדברותבעודןהפניםאתלשמועעלינויהיההחיים,

להכירבה,ולחושהזאתבשבריריותלהכירלנויניחתקשורתאמצעיאיזהאבל

כלשהועתידהרוחלמדעינכוןאםהנוכחי?הייצוגמשטרשלגבולואתולחוש

התרבותביקורתשלמשימתהעלעומדשהואהריתרבותביקורתשלכמוקד

לפגושמצפיםשאיננוהיכןהאנושי,אלאותנולהחזיר-חייםאנושבוהזהברגע

אחרלהתחקותעלינויהיהמובן.להיעשותיכולתושלגבולהעלפגיעותו,בכלבו,

לראות,לשמוע,לדעת,שבכוחנומהשלגבולועלהאנושישלוהיעלמוהופעתו

בפרויקטמחודשיםחייםלהפיחאותנולדרבןעשויכזהניסיוןלהבין.למשש,

והתביעותהקשייםשלהבנתםלעבראותנולקדםהביקורת,שלהאינטלקטואלי

 2מטעם
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מרחבשלביצירתוולסייעהתנגדות,שלובהצבתהתרבויותביןבמגעהכרוכים

מוקיראלאאותם,מבטלאומוקיעאופוזיציוניים,קולותמפנייראשאינוציבורי

ממש.שלדמוקרטיהלעברלהסיתוהמזדמניםניסיונותיהםאת

וולקשטייןעודדמאנגלית:

 2מטעם




