
28 

רוזג'קלין

האחרונהההתנגדות

לארנולדמווינה,גלותוערבפרוי,דזיגמונדביןההתכתבותעל

בחיפההגולהצווייג,

היכולתחוסרניצבאחדמצדכפולה.בהתנגדותנתקלהפנימיהעולם

ישירה,רגשיתדחייהכנגדומתעודדתהאחדחצרומןזה:עולםלהבין

הדיוןשלבכליומתעכלתאינהאשדקרואה,בלתיהתערבותבוהדואה

הרציני.

דיווי:דג'ואן

המכתביםחליפתשללתחילתהסמוך , 1930מאוגוסטצווייגלאדנולדבמכתב

הפסיכואנליזה.שלבעתידהטיפוסיבלתיביטחוןפרוידמבטאביניהם,המפורסמת

הפסיכואנליזהעתידההבאיםהדורותבמרוצת"כיפרויד,כותבפיקפקתי,"לא"מעולם

המרות"האכזבה"מילותאתבתשובתוצווייגמזכיראושרוברובגורף."ניצחוןלנחול

אלהמליםכיצווייג,כותבלהיווכח,"שמח"אניהאחרונה.בפגישתםפרוידשהשמיע

ממש."שלפרוידיאנישיפוטעלשהעידומכפייותרברגשותיךחולפתעננה"ביטאו

שהיאלדעתטוב ] .... [ממךיותרהזובעננהלהתעטףזכאיאינוש"אישפיעלאף

ואמונתוצווייגשלמליבונשכחתשהאופוריהנדמההפסקהסיוםלקראתאךהתפזרה."

תורהכיחש"שאינךממשיך,הואכך,"עללהצראלאלנו"איןלהתערער.מתחילה

אתלהגבירעתידההיאהעולםאלשתרדמשעהכשלך,ומהפכניתדינאמיתשוקקת,

עללהעריםהעולםעלולאשרהס~~ים,ההתנגדותכיסיאחרוןשללהכנעתועדחילה
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ההתנגדותמטופל.הואהעולםהשלושים,בשנותצווייג,שלראותומנקודתדרכה."

שללרשותההעומדיםביותר'הקהההמכשיראוביותר'החזקהנשקעיוורון;בגדרהיא

פרשנותופיעלאולםההכרה.בתתהכמוסההמכאיבההידיעהנגדבמערכההתודעה

ביותרהמרוחקותפינותיהםאתומשיגהמתפשטתההתנגדותשלמשמעותהצווייג,של

לבשורתו,התנגדותמגלהוהעולםמהפכןהואפרוידהפוליטיים.הציבוריים,החייםשל

אינןצווייגשלמילותיובניצחון.לזכותהפסיכואנליזהעתידהדברשלשבסופואף

המפגששלמושגיואתחתללאפורשותבעודןתיאורטיסומקשלבדלגםול~מעלות

 , 1934משנת ,יותרמאוחרבמכתברבה.תבלפניעלהקליניקהבחביוןהנערךהטיפולי

הואאפשרי!"בלתי-אחתבכפיפהועריצות"פרוידיותר:עודרבהתעוזהצווייגמגלה

שליטהלוקונהעקרונותיהפיעלוחיהעמוקהתורתךאתלוהמאמץ"אדםמכריז.

שחרורלמעזנלחםהואכךומתוךחיוביות,תכליותלשרתאותםומסגלברגשותיו

באידיאללדבוקאדםיכולמנגד ], .. [לאומניםעריציםשללהדחתםופועלהאדם

רשאיאדםבפאשיזם"ההדרגתיתהשקיעהמלבדאחראופקהאנושילמיןמורהשאינו

פאשיזם.אופסיכואנליזה-אפואלבחור,

צווייגפונה,כאשר 1927בשנתלצווייגפרוידביןהמכתביםחליפתשלראשיתה

מתוודהצווייגהאנטישמיות.עלספרואתלולהקדישרשותממנוומבקשלפרויד

עלהפסיכולוגיה",אל"הפסיכהאתשהחזירעל-לפרוידהמשולשחובועלבמכתבו

עלש"השיבועלבזכותו'עמוקה""קידהלוחבכולושהעולםבאנטישמיותמחקרו

לדמותאין-הסתייגותשמץללאממש,(כךצווייגשלהשלמה""אישיותואתכנה"

ורחימו'בדחילולראשונה,פונהשהואבשעהאפילוזאת,ובכלמזו).גדולההתמסרות

חובואתלהעתיקמתקשהצווייגאיןמייסטר,שלבהילהדידולגביהקורנתלדמות

"חבהעולםבאנטישמיות,האמורבכלהפוליטי.המרחבאללפסיכואנליזההאישי

העולםשללחובוצווייגשלהמובהקהאישיחובונעשהכךעמוקה".קידהלפרויד

אינווכינפרעלאהאמורהחובכיהאישיםלשנינהירההתכתבותשלסיומהעםכולו.

תשעההתאריךאתנושאלפרוידצווייגשלהאחרוןמכתבוחלדם.בימילהיפרעעתיד

השנייה.העולםמלחמתפרוץיום- 1939בספטמבר,

פרוידלאיזההבאה:השאלהאתלהציבמבקשתאניזו,טעונהמכתביםחליפתלאור

השלושיםבשנותצווייגשמציגהפרוידיאנייםהנפשהלכימשנילאיזהלהאמין?עלינו

המדעית,לשיטתוהמזומןבניצחון ljהב;~לפרוידלשעותעלינוהאםלהיענות?עלינו

בשנתכיום,-לנוראויהאםאירופה?עלהיורדתהחשכהאלהצופהלפרוידשמאאו

כביטוידווקאאוחולפת","עננההיוכמופרוידשלהייאושמילותאתלקרוא- 2006

מורשתןהכל,ככלותבשבילנו?רלוונטישעודופרוידיאני","שיפוטשלוצלולעמוק

ליעדהנימהכמלואהתקרבנואםספק-אותנוללוותמוסיפההשלושיםשנותשל
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האנטישמיותלאומנים".עריציםשלוהדחתםהאדם"שחרורצווייג,עליושהכריז

אירופה;שלברקמתהגתמשורעודנה-לצווייגפרוידביןהמכתביםלחליפתהעילה-

כאומההיהודיםשלבהתגבשותםנימיםבאלףכרוכההאנטישמיותשבימינואלא

בשעתם.לועדיםהיווצווייגפרוידאשרהמשברשלמובהקתכתולדההאומות,בין

העתכתבשלמיוחדלגיליוןמאמרלתרוםבלונדוןהגולהפרוידמסרב 1938בנובמבר

Time and Tide יתרהמעורבותיסודעלסירובואתמנמקפרוידהאנטישמיות.בנושא

שאינםכותביםעלהמשימהאתלהטילומציעהנאצית)מאוסטריהנמלטעתה(זה

עלמתקבלזה"האיןהיתממות:שלבמידהשואלהואלעורךמכתבובסיוםיהודים.

הארץ?"ברחביהיהודיםכלפיאהדהשלגלדווקאיעוררוהללושהרדיפותהדעת,

מלבהאלאאהבהמעוררתאינההשנאהרובפיעלכילדעתמיטיבפרוידלאאםמי

יותררבהבפזרנות,"מופצת-1937בריוויירג'ואןכותבתשלנו,""השנאהנוספת.שנאה

מסגולותיהדבראיבדהלאהיאמעצמה.ניזונהמתפשטת,מתרבה,השנאההאהבה."מן

כ;לה,כריסטופרהבריטיהפסיכואנליטיקןלאחרונהשפיוסםבספרהימים:ברבות

חייועלהרגילמגדריוצאתבטרילוגיההשניהחלקשרות",היםבנותאת"שמעתי

פי(עלבהאמפסטדקפהבביתהדמויותמןכמהנאספותאנליטיקן,שלמחשבותיוועל

שלמצבואודותעלרםבקולומהרהרותחיל)זp~ר;t;כליןג'ירףקפהזהוהסימניםכל

המסוכים .בספטמבר 11ה·אירועיאתמכנותשהןכפי"הקטסטרופה",לאחרהעולם

ומתייחסיםדיים,רוזאלינדושמהפסיכואנליטיקניתשלעטהפריבמאמרדנים

להילחםאדםבניהמניעההתת·מודעתהסיבההשקפתה,פי"עלהמחברת:לטענות

מתמידהשישראלכדרךאויותרחלשותארצותעלמתנפלתשמעצמהכדרך-בזהזה

שגורמת"התענוגבשנאה."הגלוםהתענוגהיא-הפלסטיניםעלהצבאיתבשליטתה

לאינטרסידידותקשרישלהאפשריתתרומתםעל"מאפילהספר,גיבורמעירהשנאה,"

שלגילוייהלנוכחביותר.המספקיםהאנושייםהרגשותעםנמניתהשנאההלאומי."

כורחו,בעלללונדוןגולהפרוידואילו ,-1933בלפלשתינהצווייגעוקרזו,מעיןשנאה

המערכה,~יק;דהשניים,צורפיםלחיפה,וינהבין . 1938בשנת-ממשהאחרוןברגע

אומותשלגורלןאודותעללנולהורותהפסיכואנליזהשלשבכוחהלמהאחתגרסה

המודרני.בעולם

"אחרוןאתלהכניעעתידההפסיכואנליזהכיצווייג,שלקביעתועללהתעכבראוי

הרווח,הפוליטיבמילוןדרכה."עללהעריםהעולםשעלולהס~~ים,ההתנגדותכיסי

אתמפנההעוולשבואתרבמערכת,שברמייצגתהיאלזקחרור:.רת wמק~ההתנגדות

מתנגדיםאנומזאת,יתרהלכיבוש.לדיכוי'לעריצות,מתנגדיםאנולחירות.מקומו

לתיאורומתנגדיםאנולמשל,(כ,דמאלהאחריםבמונחיםההתנגדותשללתיאורה

בתמיכתםהנערכת,חשוכהכאופוזיציהבעיראקהאמריקאיהכיבושנגדהמאבקשל
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ביעלוהללוהמחשבותוהדמוקרטיה).החירותכוחותאתלבלוםזרים,גורמיםשל

תחתלונדוןאוניברסיטתשללכלכלההספרבביתלאחרונהשהתקייםכנסבעקבות

לאחרלסוף,נדחקהה"התנגדות"התנגדות."פוליטיקה,פסיכואנליזה,ודם:"בשרהשם

כמו-השתייםביןחוצצתבעתובהה"פסיכואנליזה"לביןבינההמתווכתה"פוליטיקה"

התנגדותלביןפסיכואנליזהביןהזיקהפוליטית,מבטשמנקודתכךעללרמזמנתעל

ה"התנגדות"הוצבהלומתפרשהצירוףהיהכיצדהמעטה.בלשוןושברירית,קלושה

השתיים?ביןלכודהשמאאוה"פוליטיקה"אלה"פסיכואנליזה"מןמוליכה-בתווך

-הזהבשילושביותרוהרדוףהמטרידהמונחהיאההתנגדותכילטעוןמבקשתאני
בשעההחירות,אלכדרךההתנגדותאתמגדירהפוליטיהמילוןמאמרי.כותרתומכאן

לאילוציםעיוורתכניעהמעצורים,כפייתית,חזרהעםאותהמזההשהפסיכואנליזה

ההתנגדות,בהכנעתמותניתהעולםשלגאולתוצווייג,שלמבחינתומצמיתים.פנימיים

שחרורההיאאחר,במכתבפוסקהואהפסיכואנליזה,מטרתהפסיכואנליטי.במובנה

לתסוסבמקוםהריאקציה."בכוחותו"להילחםבעולםלהתפשטהעתידהאנרגיהשל

נימהזועמדהנושאתסופר,שלמפיו-בכתיבהלרוחלהיזרותאוהנפשקרקעיתעל

הממשייםבחייםביטוייםעללבואלהם"ראויהללוהכוחות-עצמיגינוישלחריפה

התנגדויות."ולהכניעהכרעותולקבלעכבותעלולהתגברקשריםולייסדסדרלכונן

ובראשונהבראשהפסיכואנליזה.שלוהציבורייםהאישייםיעדיהמצטלביםזובנקודה

במכתבמדווחהואנפלאה,"התקדמות"חלהשלו:מהתנגדותולהירפאצווייגמבקש

לביןההתנגדותביןהמאבק"בחזית ,ן-932בוהנערץ"היקרפרוידל"מרהמופנה

פרוידחותםהתנגדויותי,ך"שלהכנעתןלרגללבביות("ברכותההחלטה"נחישות

מטעמופעולהבהתנגדותרואהאינוהפסיכואנליטיהמילוןכ,ראם .)ן-934ממכתב

ההתנגדותהמדוכא;שלמצדוראשוןחייםאותעריצות,כנגדמאבקהחירות,לוחםשל

החירותאלדרכהאתחוסמתבעודהעצמהנגדהתודעהשמנהלתהמלחמהאתמבטאת

לברוא.בכוחההיהאשריותר'וחופשיטובעולםאלכךומתוך

פאשיזםשלדיוקנותוויאתהרושמיםהיהודים,הסופריםשנישלדידםלגבי

לנשק.אחיותבבחינתהפרד,לבליבזוזושלובותוההתנגדותהעריצותרחמים,חסר

שבכוחההאידיאללביןהתודעהביןהניצבכחיץהתנגדות,שלכצורהנתפסהפאשיזם

שאיןעדלוהמוקצהבמקוםמתאבןונחתם,ננעלדבר·מהשיעורו.ל~לואלצמוח

כמכונה"."נוקשההפךאשרואכזר"רע"עולםעלצווייגכותבן-934בעוד.להניעו

מחשבותכנגדיותר?)(ושמאשנהארבעיםמזהמנהלשאתההאיתניםמאבק"האין

כמאבק,"כמוהון-932בלפרוידכותבהואדורנו,"בנישלוההדחקותהאיסוריםהשווא,

הואהפסיכואנליטיקןכך,ואםאומותיהם?"שלעורפןקשיותכנגדהנביאיםשניהלו

סוררת.אומהלהוכיחעליושהוטלנביא,
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ובעוצמהבדחיפותהפסיכואנליזה,אתמייעדתלצווייגפרוידביןהמכתביםחליפת

הלאומנותהלאומית.ההתבשמותלביקורתאחרים,בכתביםמשללהןאיןשכמעטנבואית

באשרהפסיכואנליטית,התובנהלמכאוביההתנגדותשלביותרהמובהקתהצורההיא

הואהלאומיהלהטכך,(ואםלעצמהלאהבתהמעצוריםבלאלהתמסרלאומהמניחההיא

כגרמניכותבצווייגאהבה).שלבמסווההשנאהמנעמיעללהתענגבדוקאמצעיבגדר

כוזבלדימויהמתמכרתהזאת,האומה"מראהאתלשאתמתקשההואכגרמני,וכיהודי.

גרורותיהמפנילהתגונןמבקשהואכיהודי,הנאצל";וסבלההכביריםהישגיהשלוזול

צווייגעתידפרויד,כמושלאהזאת.והזולההכוזבתהעצמיתהאהבהשלהאנטישמיות

השנייםשלהתכתבותםבמוצאשתעמודהיאזוהגירהואמנם,-לפלשתינהלהגר

עיקרוזה-לפלשתינהעוקרשצווייגפיעלאףאךהפאשיזם.שלעלייתורקעעל

מגידוליהלמעברמסתגלאינוהואזה.במהלךלעמודמתקשההוא-זהבמאמרענייננו

לגרוףהעתידלאומי,להטשלמחודשלפרץבאירופההלאומיתהזהותשלהאלימים

קיומומאשלייתצווייגשלהתפקחותובפלשתינה.היהודיםמקרבכל·כךרביםעמו

"אניומוחלטת.מהירההיאכלשונו,"אימפריאליסטי",או"רוסויאני"ציונימקלטשל

הואהזה."במקוםביתבןאינני"כי ,-1935בלפרוידכותבהוארוח,"בקורלקבועיכול

היהודיההגירהזרםכנגדיסודן."בטעותלכאןלבואאותנושהניעוהסיבות"כלמוסיף,

ויוצאפלשתינהאתצווייגעוזבהמלחמה,לאחרתכףלפלשתינהמאירופההמאסיבי

כעתישראל.מדינתשלהקמתהערב ,-1948בגרמניהמזרחממשלתבהזמנתלגרמניה

בפלסטין,החייםמןוהתלהבותואבותי","ארץלגרמניה,בטבורוקשוראינושובצווייג

"להטלו,משיבוזההזיקות,שתירפיוןעללפרוידכותבהואהיא.אףשככהיהודים,בין

"אהבהמאותה"החלמתו"עלצווייגאתמברךפרוידמ;גרנו." p:ל~יאהאינוזהמעין

מולדת."בשםמכנהשאתהל"ארץמאמללת"

לתוכניתופרוידמתייחס-שבולעילהובאכברממנוחלק-המפורסםבמכתבאפילו

אבותינושאבות"אפשרהסתייגות:שלנימהבבירורניכרתלפלשתינה,להגרצווייגשל

הואתמימות,"שניםאלףאלהשהיוואפשרשנים,מאותחמשפניעלההואבמקוםחיו

לדעת"איןממשיך:הואאפשרות)."אלאאינהזוגם"(אךמוסגר,במאמרומוסיףכותב

ומסתייגשבואזעצבינו,"ואלדמנואלמקרבהספגנוומהההיאהארץלנוהורישהמה

לצטטן,מרביםשאיןהללו,ההערותבשתיבטעות)."לומרשנהוג"(כפימוסגר,במאמר

פלשתינה.עלהיהודיתהזכותבטענתהתומכיםהתווךעמודיצמדאתפרוידמנתץ

בדמנו.מפכהאינההארץכך,אוכךשלא.ואפשרההוא,במקוםלפניםשחיינואפשר

בלתיצורההיא-והעצביםהדםפרויד,שלבגרסתואו-והדםהבשרשלעדותם

לאומית.השתייכותשלמהימנה

במאמר~~ךס;ןגילשטעןכפילהדהים;מודרניתכמובן,היא,פרוידשלהביקורת
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עללניצחוןהשישיםהשנהביוםשעברה,בשנההלונדוניךו.ךר" 9ב"או;שהופיענפלא

-תבלברחבי:פיציאדםבנישמיליוניבכךפסולכלראהלאלמשל,צ'רצ'יל,הנאצים,
כל·לרביםבדומההאומה:טוהרבשם-המלחמהלסיוםעדאישמיליון 12-10בקירוב

מדינתשלובריאותהביטחונה"כיאשרסון,כותבהאמין,""הואתקופתו,בנימקרבכך

 17אובזרוור,לחיות",חופשיים("שובבה."השוררתהגזעיתבהומוגניותמותניםלאום

 .) 2005באפריל,

השקפותיוהקומוניזם,כלפיחשדנותולנוכחפוליטיכשמרןפרוידאתלתייגנהוג

ראויזהרקעעלדווקאובשיטתו.במחשבתושניכרוהרודניותוהנטיותלנשיםביחס

כלעלהלאומנותכלפיפרוידשגילההעקביהסובלנותלחוסרמכריעמשקללהעניק

פרוידכותבדוסטויבסקי,שלהגדולכישלונושיהיו.ככלוהדורים:;כבידיםגילוייה,

מוסדיתלסמכותהשתעבדותלידי"הנסיגההואהאב",ורצח"דוסטויבסקיבמאמר

רוסיתול"לאומנותהנוצריםלאלוהילצאר,עיוורתצייתנותכדיעדכאחת,"ורוחנית

מעיריותר,"קצרותבדרכיםזולעמדההגיעויותרנחותים"מוחותאופקים";צרת

לכללהגיע"לאדוסטויבסקיכיאופייניתבלתיבפסקנותקובעפרוידביובש.פרויד

 ,כסופרדוסטויבסקישלמהישגיולגרועכדיאלהבכלאין"ריאקציונר".ונעשהחירות"

אתהזורההסופרכיצווייג,שלטענתואתלהמחישכדיפרוידשתיארב"נסיגה"ישאך

קלטרףבהיעשותופוליטית,בהתרוששותכךעללשלםעלולהמליםאלכוחותיו

שיצאהכהתנגדותהלאומנותנתפסתזהניתוחפיעלהעריצות.שלהשוואלהבטחות

שלקיצוניבצמצוםעולההיאולאל,לצארההשתעבדותכמופרע;וגדלהלחופשי

הפנימיים.האופקים

הצדקזאת,ובכליתרה;באופטימיותחוטאצווייגשמציעהדגםכיניווכחעוד

את~~ןהשזוביןעריצות,כנגדמתייצבתהפסיכואנליזהכימניחהואכאשרעמו

שתיאתפרוידכורךפעםאחרפעםמבחוץ.עליהצרהשהיאוביןמתוכההתודעה

עצמנועללמנותמבקשיםאנותת·ההכרה,ילידיבהיותנובזו:זוהעריצותשלצורותיה

החרדהשללהדיפתהאמצעיהתנגדות,שלצורהאלאאינההרודנותשולל.ממשלות

במאמרפרוידכותב ,בהכרתנוהמונפקותההודעותהתודעה.שעריעלהמידפקת

אךמהימנות,ומשוללותמסולפותהן ,) 1917 (הפסיכואנליזה"שלדרכהעל"מכשולים

בשורותבפניאוזנינואתואוטמיםלתכתיביהןבשקיקהמתמסריםאנוכךמשוםדווקא

אנו,תודעתנושלשטחיםעלסגרלהטילמבקשיםאנוכאשרהמעמקים.מןמערערות

שריושלבגרסאותיהםלושדיאבסולוטיכשליטנוהגים"אתםמאתנו.אכזרייםאין

הבריותביןבאאינולעולם"והואמדומיין,לקהלפרוידפונהבממלכה,"למתרחש

ממשלהראשבהיותוהמתהדרכלייך,טוניאתלהזכיראפשרכאןקולם."אתלשמוע

בעיראקהמלחמהנגדבמחאהלרחובותשיצאוהמיליוניםשללקולםמניחואינוקשוב
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החרדותאתדוחהובה·בעתהדמוקרטיהשלהגינוניםאתמאמץכלייךלאוזניו.להגיע

המתנאההמנהיג-להקשיביודעשאינוהמנהיגמפניהישמרובה.הגלומותהמרעישות

שהואהזההמנהיגעלחזקהדבר.שומעואינושמקשיבכמיומתראההקשבביכולת

בהדיפתם-אחרותלמטרותלהפנותםהיהשניתןמשאבים-משאביומיטבאתמשקיע

תת·ההכרה.שלמכיכרותיהאליוהנישאיםהמחאהקולותשל

ביותרהחריפיםממבקריואחדוהיוםהלייבורלממשלתיועץבעברקלארק,ויוריד

בייחוד-טעויותיוזהובכללבלייר,שלהמדיניותמהכרעותיורבותכיטעןכלייך,של

מחולשתונובעות-בעיראקלמלחמההקשורבכלבבושהמעצוריםחסרתתמיכתו

גילוייםלנוכחה"נמס"להשפעהנוחכאדםקלארקמתארשאותוהממשלה,ראששל

לצאתכלייךאתשהניעופנימישכנועאותעוזהאלההיולאזהניתוחפיעלכוח.של

כרוךזהמהלךיהיו,אשרהסיכוניםיהיוכי"במחשבהבושאחרנההכלייךלמלחמה;

מך~לרפה,קולמציינתההתנגדותזהבמקרה .) 2005(מארסביותר"המועטהבהתנגדות

מכלכקלהלהתבררעתידהאךהרסנית,ואףכקשהראשוןבמבטהמצטיירתבדרך

להופעתםהמוקדמיםבכתביוהנדרשפרוידהכוח.שלהנגדלמשקלתודותהדרכים

מנגנוניאתלעקוףבניסיונםהמודחקים,התכניםכיטועןהיסטריים,תסמיניםשל

ומסתפחיםביותרהקלהבדרךבוחריםההכרה,שלבתחומהביטוייםעלולבואהצנזורה

כאשרמזרועותיה.באחתמצפדתא.אנהסבלהלמשל,כך,קיימת.גופניתלמצוקה

כדיידהאתלהניףביקשהלסלידה,יגוןביןנקרעתדווי,ערשעלאביהאתסעדה

הצפדתכאביואילךזהמיוםהתאלחשה.החולהשהזרועוגילתהדמיוני,נחשלגרש

הגוף,אברימכלנחש.צורתהזכירהשצורתוחפץכללמראהבזרועהוהתעוררושבו

האנרגיהפרויד,פיעלהפנימית.המצוקהשללהולכתהביותרהזמינההזרועחיתה

המועטהבהתנגדות"הכרוךהנתיבאלעצמהאתלתעלנוטההמודחקבתוכןהאצורה

עלכך,ואםמועד.מבעודשהוכשרמצעעלרישומיהאתמטביעהתת·ההכרהביותר."

להתנגדותלגרוםכדיקלהבהתגרותדיהפסיכואנליזה,שלהמוקדמותגרסאותיהפי

שלהאל,שללמרותםלהיכנענוחהארעית,רופפת,ההתנגדותמשמרתה.אתלנטוש

מעצמת·העל.ושלהצאר

ככלותהתנגדותי.אתלבססמבקשתאניזאת,ובכלהזו;לעמדהלהתפתותנוחהאני

פרוידמדי.קלים-פסיכואנליטייםמהלכיםגםכמו-חייםלנומניחהזותפיסההכל,

וארעי,עדיןגבולכמחסוםההתנגדותאתמציגבעודוזמן.לאורךבהדבקאינועצמו

בתכלית.שונהבכיווןפונותמחשבותיותת·ההכרה,שלגששיהבפנילהצ~ךדנוח

נגדכמאבקמשמעותהמלואאתמשיגההיאובהתמדה,לאטמתקשחת.ההתנגדות

ובעיקשותובתושייהבתחבולותדרכיואתהז?נ:י~ןפעולהלשתףסירובתת·ההכרה,

עלמכסהשהיאמשוםטיפולית,כטכניקהההיפנוזהאתלזנוחנאלץפרוידגדולה.
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חלקימידעאלאמניבהאינהכן"ועלעמהלהתעמתבמקוםאותהעוקפתההתנגדות;

עיןבהרףהשטחפניאלהמודחקאתמעלהההיפנוזהחלוף."בניטיפולייםוהישגים

משעהקלושרישוםאלאבמטופלמותירהאינההיאכךמשוםדווקאמאבק;ללאוכמו

נגדכמכוונתההתנגדותאתפרוידתופסואילךזומנקודהלהשפעתה.עודנתוןשאינו

אתלפתוח"היא ,-1907בכותבהוא[הטיפול],""מטרתעצמו.הפסיכואנליטיהטיפול

ללאההתנגדות."אתלהכריעישזומטרהלהשיגמנתעלההכרה.בפניתת·ההכרה

מאבק.ללאתת·ההכרהאלגישהאיןהאפשר.מןאינההאנליזההתנגדות,

אפשריותר.קשההופךהכלהפסיכואנליזה,לגרעיןנעשיתשההתנגדותמשעה

מהלךאתלהתוותעתידבהתנגדותהכרוךהקושיכיבהגזמה,להסתכןבלילטעון

האמונהאתצווייגעםלחלוקיותרקשהזאתלאורימיו.לאחריתעדפרוידשלעבודתו

הפוליטי.במרחבוהןפנימהבתודעההןההתנגדות,אתלהביסעתידההפסיכואנליזהכי

שלבמידהזמננושלהפוליטיהאקליםעלהמשקיףהיחידהאדםשאינניבטוחהאני

צווייג,שלהראשוניםבמכתביוהמפעמתהתקווהאתלאמץרצוניכלעםפסימיות.

קודםהפוליטיתהזירהאלההתנגדותמושגאתלהעתיקרשאיםשאנוסבורהאינני

האופטימיותאתמחדשלשקולאותושהובילהבדרךפרויד,שלבעקבותיוונלךשנוסיף

פרוידהיהצווייגשלבעיניו •-1933בצווייגשלידיואתכזאתבמידהולרפותשלו

אפשרנביא,פרוידאתבכנותובממשות.להתגשםדרכואיןנביאשלוחזונונביא,

אותנוהמזהיריםלבדםפרוידכתביאלהאיןאךניבא.מהידעולאניבאעצמושצווייג

אתלשטוףהעתידההפסיכואנליזה,שלהסופיבניצחונההאמונהאחרשבינלךלבל

נוקבתיגר~??א;ר;בכיה.מ;ךא;ב:ויואתלגרשבו,המושליםהעריציםאתלהדיחהעולם,

שהואהמפעיםהרומאןובראשםעצמו,צווייגשלמכתביועולהזותפיסהעלפחותלא

פלשתינה.שלליבהמלב-פרוידעםהמכתביםחליפתבעקבותרבהבמידה-כותב

שקוע"אניבדיכאון.צווייגשוקע-11932בבפלשתינההראשוןמביקורושובועם

הדרך,מתלאותתשושצווייגבדיכאון."שקועאניבמידה"ובהכותב,הואבעבודתי,"

אתתולההואזאת,ובכלבברלין;השוררהנוראהפוליטיהמצבמחמתשחהורוחו

אודותעלקצרורמאןעלשוקדצווייגבעבודתו.ובראשונהבראשבושאחזהייאוש

"דמותו . 1924בשנתבירושליםשנרצח Iהאןרהישראליעקבהיהודי·הולנדיהסופר

שחיברבשיריםבירושלים'אלוהיםשלשמו'חירףאשרהאורתודוקסיהיהודישל

זו,"ומורכבתחשובהדמות-ערבינערעםאהביםפרשתבמחתרתוניהלבמחתרת,

לפלשתינההמסעהשפוך."דמהנקרשבטרםעודדמיוניאת"שבתהלפרויד,כותבהוא

~תווהאתבארץביקורובמהלךעודרשםוצווייגהי;,ינה","התוכניתאתלחייםהעיר

באמת".ו"מרתקכמבטיחתיארשאותוהרומאן,

לאהאןרההמכרעת":בנקודה"פגםמגלהצווייגכאשרקורסתכולההתוכניתאבל
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מתנקשבידיאםכיהאחרונות,השניםשבעבמשךצווייגשסברכפיערביםבידינרצח

החלהאןרהבארץ."חיועודנולרבים"המוכרקיצוניותעמדותבעלציוניפוליטי,

כאשרז'בוטינסקיזאבעלהגןדיןעורךבהיותולמשל,כ,ד-ציוניכפעילדרכואת

והואהציוני,במפעלאמונתולואבדהבהדרגהאולם .-1920בהבריטיםבידינעצרזה

שלשנאתואתעליווהקיםישראל,לאגודתהצטרףהואבפלשתינה.הציוניםכנגדפנה

נורת'קליףהלורדהעיתונותלאילמשלחתבראש-1922ביצאכאשרהציוניהממסד

בשמו,מלנקובנמנעשצווייגאףהציוניים.המוסדותשלהעריץשלטונםעלבמחאה

מוחזקישראל,מדינתשלהשנינשיאהולימיםההגנהבארגוןבכירמפקדבן·צבי,יצחק

שלהפוליטילמפעלםבשנאתו"אשר ,האןבדהההתנקשותשלמיוזמיהכאחדכיום

ומוסר."בוגדבחזקתהיההיהודים

עלעומדהואמכןלאחראךאגרוף":"כמהלומתבצווייגהזוהתגליתמכהבראשית

לאשורם,דבריםלראותאותיאילצה"היאהחדשה":הגרסהשלהמופלגים"יתרונותיה

 ,יהודיבידייהודישלפוליטירצחהיהודיםלטובתעודמוטהשאינובמבטלבחון

את"לצללבצווייגדחקההחדשהההבנהבגרמניה."פוליטירצחזההיהכאילוממש

כמעט,"לשאתהשאיןבמידה-האפשרבמידתהדרוש,במידתהפוליטיתהתפכחותי

ולוחפה,אינההיהודיתהלאומיותכי-זמנואתהקדיםזוובהכרתו-גילהצווייג

חסרתמשולהבת,הזדהותמנתיניהתובעתהציונותחפה.לאומיותבעולםשאיןמשום

הדולקהלאומניהלהטחפים.בדםאותהמכתימהעצמהזושתביעהאלאמעצורים,

מכהזהגילויומחוץ.מביתומוות,אלימותשלנתיבלהכובשהציונותשלבעורקיה

תוכניתושל-לפרוידמסבירהואכך-ה"קריסה"כןפיעלואףכמהלומה,בצווייג

בקרבאפילופוליטיורצחלאומנותשלגילוייםה"מגנהברומאןשיוצקתהיאהמקורית,

האמיתיים"."ממדיואתיהודים"

החיטוטמהמשךלהימנעטעותו,עלשעמדלאחרהרומאןאתלגנוזהיהעשויצווייג

רהלגיבורו,בדומהזאת,תחתהיהודיות.ברגישויותלפגועכדיבהשהיהבפרשה,

עדבדרכולהתמידבוחר-הואהביתה"!שבוריאנט"ךההואהרומאןשלוריאנט-שמו
: : 

יושב.הואשבקרבםהציוניםשלחמתםאתעליולעוררובכךוהאלים,המכאיבלסופה

באמצעותברביםפיקחונואתומבשרהיהודיתהלאומיותמחזוןמתפקחהואכאשר

"ריבוןנידוי:שדינוחטא-האןרהשלהקדמוןחטאועלביודעיןצווייגחוזרהרומאן,

ליפוניםשבניולאום,ולאותולימה"אך ,-1936בכותבהואיהודי,"אניהעולמים,

צווייגמתוודהלפרויד(במכתביוהביתה'?"שבוריאנט'רהשללאורצאתומאזעורף

זהכלשחיבר).הרומאןגיבורעםבעוצמתה,מטרידהחקר,מניעמוקההזדהותעל

רביד.בהוצאתאדרוך,צבישלבתרגומובעבריתאורראההרומאן 1
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בפלשתינההסףעלנדחתההמתגבשתהאומהשלאורחותיהעלהביקורת .מוכרנשמע

בימיםישראלמדינתשלהתנהלותהעלשהביקורתכשםממשהשלושים,שנותשל

בהרחבה).זומגמהעלעמדהכברבאטלר(ג'ודיתבאנטישמיותלמפרעמירשעתאלה

עומדת.בעינההחירשותאךהשתנו,והטעמיםהנסיבות

מתמצהאינואלה,ימינואלהשלוחפרוידיאניכטקסטצווייגשלהרומאןשלמעמדו

הגורליהפגםבעקבותבצווייגשהינהההלםכינדמהבו.המקופלתהלאומיותבביקורת

כלשלמקרשיהםאתלחללאותוייעדטראומטית,חירותלמעיןאותודןבתוכניתו

כלחוצהוראינטרהשבהם.לאחרוןעדזהאחרבזהצלמיהםאתלרוצץהאלילים,

היאבטעות.יסודההציונותהדעת.עללהעלותושניתןמגדריאולאומידתי,גבול

שלעיקרה(זהאלוהיםשלמעמדלולכבושהמבקשהאדםשלההיבריסמחטאנולדה

הציונות"של"מפלתהעלחולםוראינטרההציונות).עלהאורתודוקסיתהביקורת

-אירופהשלבמזרחהנפשותלההעושהאנטי·ציוניתמערכהעלפנטזיותומטפח
לשיאומגיעה-הרצלשלהכושלותהדיפלומטיותהיוזמותשלפארודיתשלילמין

שלהנבחריםכנציגיולשמשהציוניםשל"טענתםובובווינההנערךבקונגרסמהדהד

רחמיםחסרמבקראורתודוקסי,יהודיהואוריאנטרהוכל."מכלנדחיתהיהודיהעם

הדתייםשנאמניובשירים,שמיםשםמחללהואזאתובכלהציונית:החילוניותשל

מותו:לאחרלגלותםמזדעזעים

מבוששים:הםעוד-ומושיעיםנביאים

די~ה:מיוריםמתינוומלחמותרעבבאסונות,

לאנשים:ונהיהנשובאיכהממעש,עניים

מלחמה:שלמתחבולותלבדאל,לנו,הורינ:יומה

] ... [ 

 ,ע~ f ~אטומותאוזניךגפןוצמרבשעווה

המעונים:נציקנגעולאכירכות,כהידיך

הך~ע:בנתיבינחרץשלאהמצח,חלקוכה

אדונים!שלכפםיצירהלבן,האדםאלוהיהר

האמונהאשליותעלפרוידשלממתקפתוהיישרנגזרכמוהלבן,המיוחס,העיוור,האל

ה"תרבותמןחריפהבלשוןמסתייגהואשבמהלכהאשליה"),של("עתידההדתית

טריקשלחיבורואתגםזהבהקשרלהזכיר(אפשרבכיפה"המושלתהלבנההנוצרית

אתפשעעלחטאבבחינתלהוסיףישאלהכלעלהפונדמנטליסטים")."התנגשותעלי,

אלעליושהשית הן~??אשמתו,מקורהאפל,סודו-וריאנטרהשלההומוסקסואליות
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תפילותיוקןהאוטופיים,חלומותיומקלטהחידות,אלמס;עדמוצאובה·בעתגחמני,

בתשוקהשדאהני, 9;דליאואתהמאהבמחציתמקדיםצווייגיותר.טובלעולם

שלהנרקיסיסטיהמראותלאולםמבעדלהבקעההיחידהאמצעיאתההומוסקסואלית

מעליולהשילמזו:עמוקהתשוקהידעלא"הואהאוטופיה:שלאופקיהלעבדהאני

באקראי:בונתגלמהשהווייתוהגסה~לםאתהדוחותלכללהשליךהמעוות,האניאת

צודהוללבושלשובואזהשמיםכנפותלכללפ~ץלהםלהניחלחלקיקיה,רדודלקרוא

עדשלוהדומאןאתודחקהסתכןצווייגיותר."טובהבשעהיותר,מאידכוכבשלבחוגו

כאנטי·ממש.שלפרוידיאניאנטי·גיבודלעולםבאכךלו.ומעבדהאחרוןהגבוללקו

של(אחיובערביםבוגדהואכהומוסקסואל,ביהודים:בוגדהואערבים,ואוהבציוני

הואשיד'בטוריאמונתוקודשיאתשמחללכמיבו);להתנקשהואאףמבקשמאהבו

נורא;בסבלכךעלושילםבדרכו,שנקרתהאבןכלהפךצווייגבאורתודוקסיה.בוגד

הואכילפרוידכותב(הוארדוףלאדםצווייגהיהבשעתו,האןכדהנרדף,היותועלנוסף

חיבורוכיהרושםמתקבלצווייג,שלמכתביולמקראעצמית").אנליזהב"מעיןמתנסה

בידועולההיהלאלאוד,צאתוערבלפרוידח.רךהבהתרגשותשלחשאותוהדומאן,של

קלטההעולםלחללומשהגיחהריונו,אתסעדהאשדהפסיכואנליזה,שלדוחהבלעדי

לפרוידגצווייכותב " 1בידיךזהעכשיובחוץ'זהעכשיו"זהו;אמונות:בידייםאותו

בעומקתחושבספר'תקרא"כאשדדפוס.שיבושיעקבהספדשלבהוצאתועיכובלאחד

כלפיך,"חובו

סעידאדואדדשחילץלזהקרובפשוט,מסדצווייגשלהדומאןמןלהפיקאפשר

אתלהצילמנתעלוהלא·אידופי":"פרוידבמאמרומשהעלפרוידשלהאחרוןמחיבורו

הוודאויותעםולתתלשאתמנתעלומבוצרת,נוקשהזהותשלמרודנותההחדשההאומה

אתלמנועמנתעללאודכם,נערכתשהיאהגבולותאתולגנובבהןמסתגרתשהציונות

וריאנט:רהשלבמילותיואולפרויד.זקוקההציונותפלשתינה,עלהמתרגשהאסון

מניב]אינו ... [המודרניתהלאומיותלביןהמקראית,בהודאתוישראל,"עםביןהבלבול

הספקןהיהודישלחזונואתסובלתאינההחדשההאומהדעת."וחולשתשיתוקאלא

מייצרתהיהודיתהלאומיותנביאו.אתהורגצווייגבעיקריה.לכפורהמרהיבוהמסוכס,ך

אינהזוהכרהלמרותה.סדיםשאינםיהודיםנגדגםכמוהערביםנגדהמופניתאלימות,

שעולהכפיבפלשתינה,היהודיםנגדהערביםשלמטעמםהאלימותבהכחשתכרוכה

פהבפליטותהדואההפסיכואנליזה,שלבדוחהאך . 1929מאורעותמתיאורבבידוד

טענתואתלאמץניתןמודחקת,אמתשלמטעמהשלוחיםצידיםמעידותמיניובשאר

לדומאןשהעניקוהםהמקוריתהתוכניתשלוקריסתההמכריעהפגםכיצווייגשל

מקללתהדומאןשלהכובדמרכזאתלהעתיקמהססאינוצווייגהאמיתיים.ממדיואת

המחקרשלהתפתחותואתמקדיםהואזהבמהלךהלאומיות.למאדתההומוסקסואליות
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שלהפוליטיקהאלהמיניותשלהפוליטיקהמןהאחרוןבעשורשנטההפסיכואנליטי,

אתלחרוטצווייגיכולציונים,בידינרצחהאןרהכישגילהמשעההלאום.מדינת

סיוםלקראתהמתהווה.האומהשלובדמהבבשרההלאומיותמאשלייתהתפקחותו

נתקלהואשםנידח.לכפרהחוקמפניבמנוסתווריאנטרהשלרוצחומגיעהרומאן,

להצילכדיהזקןשללגופומדמול~ר;תמציעהרוצחדווי.ערשעלהשוכבזקןביהודי

הזה.לפשעכפרהתהיהלאהדם.מןלקבלממאןהגוועהאישאךחייו.את

כדיבהשישכפעילותהכתיבהאתותופספרוידשלבעקבותיוהולךצווייגכאמור,

טרףולעשותובעולם,תמורהלחוללמנתעלהנחוציםהכוחותמןהאדםאתלרושש

לסיפורתצווייגמייעדשלפנינוברומאןזאת,ובכלואדם.אלוהיםשללעריצותםקל

העולםשהשקפתמציאותלשכבותפומביתהודהחללחוצבתהספרותשונה:תפקיד

בשדהלכלולאנךש;תזקוקה-הזמן""רוחבייאושומכנהוריאנטשדהמה-הרווחת

ביןהיחסיםאתממחיזצווייגמראותיהן.אתלשאתבכוחהאיןאךשלה,הראייה

ומדמו.מבשרוקרועהבמיוחד,גראפיתמטאפורהבאמצעותתת·ההכרהלביןהסיפורת

העין,"ברשתיתלסדק"מבעדלעיוורון.עדלהחמירהעתידהעינייםממחלתסובלהוא

שלמעמקיה"ניבטיםמחלתו,בעקבותאותושפקדולהזיותומתייחסלפרוידכותבהוא

תת·ההכרה."

קשהתת·ההכרהאלהגישהכייודעכברפרוידאלה,שורותכותבשצווייגבשעה

ההתנגדותאתלההמזמנתהדרךאתבוררתאינהתת·ההכרהשדימה.מכפיבהרבה

במלואלאורכםערוכהשההתנגדותהצירים,אתמבכרתהיאלעולםביותר;המועטה

כיההכרה,תתאלהמופניתלהתנגדותנדרשאינושובפרוידימיובאחריתהעוצמה.

המסרבתפעילהלישותנעשתהתת·ההכרהכאילו-מטעמההבאהלהתנגדותאם

אלה,ימינושלהעולםוכמוהשלושיםשנותשלהעולםכמוהתודעה,עצמה.אתלדעת

דבריםנושאהואכאשרהציונותמןסופיתנפרעצווייגאימה.מטילקודר,מבצרהיא

כזאת,במידההלאומיבדמיון"אחוזיםהפוליטייםשותפיוכיומגלהפועליםבהפגנת

שלנאומואתלתרגםביקשוהמפגיניםשבפי."הגרמניתאתהבינולאכיטענושהם

דיברלאהנוכחים 2,500מבין"אישבמרירות,מוסיףהוא"כאילו,"-לעבריתצווייג

פועליהשמאלמפלגתשלמטעמה"בהפגנהצווייג,ממשיךזאת,""כלבביתו."יידיש

קוסמופוליטיות."בנטיותאותהמאשימיםמ'ימין'סוציאל·דמוקרטייםגופיםאשרציון,

"בהדרגההציונית:האוטופיהשלהמתיםבארוןהאחרוןהמסמרזההיהצווייגשללדידו

מגמתשזוהידומהאךזמן,לנויידרשעודהזאת.הארץאתלעזובההחלטהבנומבשילה

אתמדחיקההעולם,שלסאונדמפניאוזניהאתאוטמתהציונותעתה,כןכאזפנינו."

לשמוע.ברצונהשאיןהקולותאתומשתיקהבההגלוםהקוסמופוליטיהממד

לואלהקוסמופוליטיהממד ,פרוידשל"משה"עלבחיבורוסעידאדוארדשטעןכפי
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המצריהרכיבאללהיפתחהלאה,להפליגלוראויהאירופי;שללמידותיולהצטמצם

מצריםשלהשפעתהבשיעורהמופלג"הפיחותהישראלית.האומהשלבעברההטמון

לצווייגפרוידכותבהישראלית,"האומהשלהדתיתדמותהעיצובעלהפרה·היסטורית

התורנית.המסורתמןעולהשהואכשםממשאורבאךשלבכתביו"ניכר ,ן-935ב

מקורםבהםבורכההישראליתשהאומההיצירהושיאיההיסטוריהעמידהכושראפילו

הכל,ככלותסעיד;לאדוארדכמחווהפרוידשלמדבריומביאהאניהמצרית."במורשת

כל·כך."קטןמקוםכיוםהיא"אירופה ,-1938בלפרוידצווייגשכותבכפי

שלבעתידהאמונתואתלשמרהנאבקבצווייג,ניזכרהדברים;לראשיתנחזור

לשקףמיטיבהללוהנפשהלכימביןאיזהפרויד.שלייאושולנוכחהפסיכואנליזה

בידנונותרתשלאלינדמההזה?הזמןשלרוחובדברומהההוא?הזמןשלרוחואת

אםכיחולפת""עננהבגדראינהפרוידשלספקנותוצווייג:עללחלוקאלאברירה

העולםלה,שמחוצההעולםעםהפסיכואנליזהשלביותרעמוקהלהתמודדותביטוי

מקרהזהאיןמפניו.בהסתגרותבצדק,שלאמואשמת,היאכל·כךקרובותשלעתים

שיטתו,שלבעתידהפרוידשלפקפוקיולצדוצווייג,פרוידשלהפוליטישייאושם

בחדרלפסיכואנליזההמזומניםהמעקשיםעלפרוידשלעמידתועםבבדבדמחריפים

הפסיכואנליזה,שלכמשימתהבהתנגדותהמאבקאתמציבשפרוידמשעההטיפולים.

"אל,להגיע-1907בכותבהואחותרים,אנובפניו.הניצבהחדשהאתגראתמזהההוא

אתדוחקבדורההטיפולשלהרועםכישלונואךהסילופים."סמךעלשסולףהחומר

עודםהתנגדותשלכצורותבהםנתקליםשאנוהגורמיםמן"חלקכיההכרהאלפרויד

גםאלה-הנשיותביסודותהאבל,בתהליכיאמוריםשהדבריםככללדידנו."עלומים

פרוידנאלץתת·ההכרה,שלהווייתהבעצםגםכמו-כ"חידות"פרוידבידיתוארואלה

רגלהשכףמקומות'ישאחרוןבחשבוןהפסיכואנליטית;הידיעהשלבמגבלותיהלהכיר

"שהנגינההשנה,באותהפרוידכותבכלי,"היא"התודעהבהם.לדרוךעתידהאינה

וגילדנשטרןרוזנקרנץמשייקספיר:הדימויאתשואלפרוידבמיוחד."קלהאינהעליו

בכינור.לפניולנגןבהםמפצירוהנסיךהמלט,שלייאושוחידתאתלפצחנשלחים

"מלאכהכילשכנעםכדימגדרוהיוצאהמלט,שלתחינותיוחרףמסרביםהשניים

כי"חשבתהמלט:שלהנוקבתתגובתואתמביאפרוידכזבים."להפיחכמוהיא,קלה

לנגןנקלכיחשבת,]האומנם ... [סודיאתמלבילמלטאמרתלך;נהיריםנפשימנענעי

להכותתוכליכול-עליתקראהואשרכלי·הזמרשםיהיהאשרויהיבחליל?מלנגןבי

מבלינוירוזותלרפאבכוחםכיהטועניםעלמלעיגפרויד , 2תוכל"לאבילנגןאךבי,

מכוונתבדבריוהמהדהדתהאזהרהכיספקאיןאך Iשיטתוכלליאתעצמםעללקבל

 100-99עמ' , 1971המאוחד,הקיבוץהוצאתשלונסקי,אברהםמאנגלית: 2
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 .לעצמוובראשונהבראש
מגיעיםאנובשעתו,פרוידוכמוהולם,באורחכך?אםהאחרון,ההתנגדותכיסמהו

תסמינים"עכבות,למאמרשולייםבהערת , 1926בשנתהדברים.באחריתזולשאלה

אפוא).התרבתה(ההתנגדותהתנגדותשלשוניםסוגיםחמישהפרוידמונהוחרדה",

המחלה.מןהתודעהשמפיקהוהרווחהעברההדחקה,האגו:מןנובעיםמביניהםשלושה

שלהחמישיהזןואילותת·ההכרה,שלמטעמהההתנגדותאתמצייןהרביעיהטיפוס

מקורו-בעוצמתו"מהםנופלשאינואףמכולםוהעלוםלהתגלות"האחרון-ההתנגדות

משוםלהחלמההמתנגדהכוחלביןזהמטיפוסהתנגדותביןלהבחיןראויבסופר·אגו.

והמנוצלת,הזנוחההרעיהאתזהבהקשרמצייןפרוידהמחלה;מןמפיקשהואהרווחים

המחשבלכוחבניגודהאנוכי.בעלהאתלרצונהלהכפיףסוףסוףבידהעולהשבמחלתה

ההתנגדותצעדיו.אתמכלכלאינוהאחרוןההתנגדותכיסהמחלה,מפירותליהנות

שמפיקהמהתענוגהניזוןשיעור,לאיןקטלניכוחמציגהוהאחרוןהחמישיהסוגמן

 ",זושהתנגדות"דומהטובתה.תחתולחתורשלהעצתהאתלהפרההזדמנותמןהתודעה
היאוכךלהיענש,התשוקהמןאואשמהמרגשותעוצמתהאת"שואבתפרויד,מסביר

הפסיכואנליטי,"הטיפולשלהצלחתוזהובכללהצלחה,לעברצעדכללסכלנערכת

פרוידואמנם,ההתנגדות.מןנובעתההתנגדותבטאוטולוגיה:גובליםפרוידשלדבריו

ניתן"כלוםהמאוחר,מאמרולמקראהתנגדויות."שלחשיפתןלעצם"התנגדותמאבחן

להכניעו.שאיןבכוחמדוברכיהרושםמתקבל ,) 1937 (גמר?"לידיהאנליזהאתלהביא

הכוחכילדעת"נוכחפרויד,כותבעבודתו,"במהלךבהתנגדויותהנתקל"האנליטיקן

בנחישותונאחזההחלמהמפנילרשותוהעומדיםהאמצעיםבכלמתגונןלעומתוהניצב

נותר"לאהנפש.""איתנילנוכחפרויד,כותבעומדים,אנוובסבל."בחוליברזלשל

עלולהכניעםמאמצינושכלהכוחות,שלעליונותםבפניראשנואתלהרכיןאלאלנו

בתוהו."

עלהאוכפתהמענישה,האכזרית,הנוגשת,-הרשותלסופר·אגובדבריומכווןפרויד

המכתביםחליפתעלמעיבהזוהרשותשלהארוך~לההחוק.שלמרותואתהפסיכה

עקרונותיהפיעלוחיהעמוקהתורתךאתלוהמאמץ"אדםניזכר:לצווייג.פרוידבין

נלחםהואכךומתוךחיוביות,תכליותלשרתאותםומסגלברגשותיושליטהלוקונה

לדבוקאדםיכול]מנגד ... [לאומנייםעריציםשללהדחתםופועלהאדםשחרורלמעז

בפאשיזם."ההדרגתיתהשקיעהמלבדאחראופקהאנושילמיןמורהשאינובאידיאל

נלחםהואכךומתוך ] .. ,["כנתינתם:צווייגשלדבריוהנהפרפראזה.אלאזואיןאך

יפיתחלאלאאינםשלאומנייםעריציםשללהדחתםופועלהאדםשחרורלמען

עצםאתלהעלותאדםיכולמנגד ] ... [המ;לךשלוצלמיםאב

אופקהאנושילמיןמורהשאינובאידיאלולדבוקלךומלרבןקותויושנוא
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שלהאופטימיותכ,ךואםשלי).(ההדגשותבפאשיזם"ההדרגתיתהשקיעהמלבדאחר

שלטונםמכסעריציםולהדיחניצחוןלנחולעתידההפסיכואנליזהכיאמונתוצווייג,

התודעה.מתוכניבאדםהרועצתהמחוקקת,הרשותשלבמיגורהמותניםאלהכל-

שקר.אלילישלמזבחותיהםעלחינםקורבנותיועלולאשובהזוהרשותשלבמפלתה

האלים.שלזעמםאתלהפיסמנתעלעודיוקרבולאילדים

נפשבהלכימדובראיןלצווייג.פרוידביןביותרהעמוקההבדלמתגלהזובנקודה

ביחסיהםהאצורהלהטשלעוצמתובמלואהבוערממששלבפעראםכיחלוף,בני

רגשותיו.אתמסגלשליטה,לוקונההאדםצווייג:שללמילונונקשיבהשניים.של

שללטובתוהרתומיםבכוחותהרגשותמתגלגליםהפסיכואנליזה,שלהקסםכבמטה

כיסשלמושבוהואהסופר·אגואםאחר.במקוםניצבכברפרוידן 937שב·אלאהעולם.

הסופר·אגוהנפש:חיישלהמושחתכעריץמעמדומשוםזההריהאחרון'ההתנגדות

סלאבוישלטענתומכאן-ממשלתותחתהנאנקתתת·ההכרהשלמשאביהאתבוזז

מצרים:ללאמושלהסופר·אגובחוק.הגלוםהתועבהיסודבדברלאקאן,בעקבותז'יז'ק,

ן-923בכברפרוידכתבבעוצמתו,"אובדרגתושקולכוחבנמצאאיןקרובות"לעתים

האנליטיקןכןאם(אלאנגד"כמשקללהציבויכול"שהטיפולוהאיד","האגובמאמרו

הגואל").המושיע,"הנביא,תפקידאתלגלםומתפתההאנליזהלכלליעורףפונה

הפסיכה,בתוכניהקודחהאליםהמוקדהמוות,בדחףהפרדלבליקשורהסופר·אגו

השנייההמחציתבמהלךבמשנתומפליגיםשינוייםלערוךפרוידאתהובילגילויואשר

בעולם,"מעשינון-937מבמאמרופרוידזאתשמנסחכפיהמלחמה.שלבצלהחייו,של

בכאב.תענוגישבהשתעבדות;תענוגישלבדה."התענוגתשוקתבידימונעיםאינםהזה

העצמיאתבשמיוהרוקעהאדםהללו.התענוגותמןמתפרנסהאחרוןההתנגדותכיס

עםומתןבמשאלבואאפשרלעולם.שובעה~דעשלאאדוןלוממנההאומה,אתאו

כאחתזואפשרותלהציבעתידפרוידואמנם,-תביעותיואתלרכךאפשרהסופר·אגו,

שלטונו.מכסהסופר·אגואתלהדיחאי·אפשראךהאנליזה;שלהעיקריותממטרותיה

אתומשמיעהחוזרת-ברגשותיו"שליטהלוקונה"אדם-צווייגשלהשליטהלשון

סוףנפטרהנה,כין~ה ?7הלשכך.מאודהבכלמבקשתהיאשאותוהקולשלציווייו

פרוידשללשונוזו,התנגדותלנוכחלעריצות.צווארואתמושיטהחוק,שלמעולוסוף

הטיפולית"המציאותעליה:הצרהמשברשלצבעיואתתוכהאלוסופגתמחשיכה

מדודותבכמויותאנרגיהעומדתהאנליזהשללרשותהכיושוב,שובלנומזכירה

איןהאויב.כוחותנגדהממושכתהמערכהלטובתבמשורהלהקצותןשישומוגבלות,

(הדבריםהגדולים"הגיסותשללצדםהניצחוןמתייצברובפיעלכיהמסקנה,מןמנוס

ימצאופרוידלאוסטריההנאציםיפלשושנהבתוךהאנשלוס.לפנישנה p:נכתביםהללו

באנגליה).מקלט
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מסקנתובשללשמצהנודעגמר?"לידיהאנליזהאתלהביאניתן"כלוםהמאמר

בחזקתהןמזההאשהשלהפיןוקנאתמזההגברשלהפאסיביותחרדתכיפרויד'של

אוהמאמר:שלעיקרוזהאיןכידומהמחודשת,בקריאההפסיכה.שלהשתייהאבני

שלהרומאניםבמרביתכמואךאלה,בקביעותמאמרואתחותםאמנםפרוידמוטב,

עלילהאחרון,יחיד,בתולהקפיאמאולץכניסיוןהזההסיוםנדמההתשע·עשרההמאה

נמריה,עומדתהעלילהאךנשמע,הסיוםאותרומאנים,באותםכמווממשאנפין:רבת

ההתנגדותשלהניצחתעוצמתההזההמאמרמןעולהמכליותרלהתנגד.מוסיפה

האנושית.התודעהשלהתושייהורבתהתחבלניתהמתמדת,פעילותהעליון,כעיקרון

לעצמומסגלהואבתבוסתו:להודותנאלץשפרוידבלבדזולאזו,התנגדותלנוכח

באישיותו).התבלטולאשמעולם(תוויםענווהלומרשלאזהירות,שלכלשהימידה

חרוש."בלתיפרע,מגודלזר'בור:כשדה"כמותופרויד'כותבכולו'המחקרשדה

כרעיעלהניצבתמסופקתכהפלגהמשהעלמחקרואתפרוידמתארמכןלאחרשנה

בכללואורבתההתנגדותידיו:ביןומתפוררהולךפרוידשלשמפעלודומהתרנגולת.

במידהמקובעפרויד,כותבהליבידו,בשמם.קראלאשעודבמרחביםפושהפינה,

כזאת,במידהנזיללחלופיןאואיתן:בסלעהנאבקל~~למשולשהאנליטיקןכזאת,

בחומרפיסלנולא"כאילומעולם:נטבעלאכמומעליונמחההאנליזהשלשרישומה

אתממשילפרוידהפלאים","פנקסהמפורסםבמאמרוהמים."פניעלכתבנואלא

הדףאתומסיריםמוחקיםואזמשהוכותביםשבוהמוכר'הילדיםלמשחקהתודעה

שנכתבמהשלעקבותיובומסתמניםזאתובכלריק,לעיןהמתגלההעמודהעליון:

רשמיםלקלוטערוכההתודעהכיצדלהסבירבניסיוןזהלדימוינדרשפרוידונמחק.

כותבכעתאךתת·ההכרה.שלעקבותיהאתמשמרתבעודהלהשמחוצההעולםמן

היאהשנהלמחיקה.יותרמ~עדתיותר,פגיעהכתיבהלדמותאיןהמים.פניעלפרויד

הפלאחופיאךלחתור,להוסיףהפסיכואנליזהעתידהאלהימינועצםועדמכאן : 1937

אתיאירולאשובובעולםבתודעהההתנגדותכיסישלהגמורביעורםאתהחוזים

הכוזבת.בהבטחתםנתיבה

הואגםמכירצווייג-אחריםנפשהלכישלהשפעתםתחת-אחריםברגעים

"רהחיבורושלה.בדרכהדבקההתודעהכילדעת,מיטיבהואהאנליזה.שלבמגבלותיה

ההומוסקסואליותאתהשטחפניאלהמעלהאיום,ניסיוןלוהואהביתה"שבוריאנט

ערבינעראחתובעונהבעתהייתיהרומאןעלהעבודה"במהלךעצמו:שלוהמודחקת

היאהזו":בתובנהליבצע"מהצווייג,שלכניסוחואךאורתודוקסי-כופר."וסופר·מאהב

עמהמביאהאינהברגשותהשליטהבדיכאון.שקיעתואתלהחישכדיאלאהועילהלא

מתנפלהואוברעבונותמציתם,עדחייואתלחיותמבקששנשתחרר"הדחףנחמה:שום

בערתואתהמשלמתהתודעה,שלבשרהאת~מא:פלהדמיוןלשדאתומוצץהרגשותעל
: T •• 
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שהםכשםתת-ההכרהשלה~~ןהעורמתהעלמוריםוהדםהבשרובדמה."בחלבה

עלנערךהאחרוןההתנגדותכיסמלחמה.ועבותותדםקשרישלסבוכהלרשתמ;נוונים

התודעה.שלודמהבשרה

ועלעליוהסוגרהפוליטיברגעצווייגשעורךלניתוחמעניקותהללוהעוצמות

שהאבחנהאחרונה,דוגמהלהביאמבקשתאניהגדולה.דחיפותואתחריפותו,אתפרויד

ימינו:שללציונותיפהבההמקופלת

גאולתהדתות:שלדמותןאתשעיצבהואהרעותהרוחותומפניהמוותמפניהפחד

הכוחותלידיהמדינהאתומסרההאדםהצלתשלבמקומהבאההמוותלאחרהנשמה

לכוהניהמלךשאולשלכבימיונחלקוותושביהןהמדינותשלכוחןשבאיעדהמזוינים,

משחיתבכלילצווארםעדמבוססיםהזההעידןבניואילומזה.ולחייליםמזהדת

מאבותינויותרעודגדולהבאימהוחייםהחדשההברבריותשלממשלתהתחתונאנקים

עצמם.דחפיםלאותםונכנעים

בבשרםתולדותיהםאתהנושאיםהאנוסים,צאצאיאלמאליהנודדתהמחשבה

האורתודוקסיה.שלבתיווכהשלאאבותיהםדתעםבריתםאתלחדשומבקשיםובדמם,

סיפורםשלעקבותיואתתישאאשרבריתשללכינונהאםכידת,להמרתמשאלהזואין

דת.ובפולחנימלחמהבכליהמחושלתזהותכנגדאמונים,זיקתברית,המפותל;

כיצדזוכרתאניפוליטית.לאופטימיותרבמקוםמותיריםאינםשדברייודעתאני

תפקידועלכנסשלהפתיחהבמושבשנשאדבריםבעקבותסעיד,אדוארדאתשאלתי

באשרמהרצאתושמשתמעכפיפסימיהואאם ,-2002בהאינטלקטואלשלהציבורי

המצטיירים(סיכוייםפתרוןלכללהישראלי-פלסטיניהסכסוךאתלהביאלסיכויים

שלתשובתופעם).מאיכקלושיםההתכנסות,וחזונותההתנתקותחגיגותבצלהיום,

אתלנולצוותסעידשלועבודתוחייוכמואיןאךזהירה".ב"פסימיותהצטיינהסעיד

הפלסטיניםשלבמאבקםהמגולמתזומעיד'התנגדותאחרמסוגהתנגדותשלאפשרותה

הוא"שמיהמטלטלתבהצגהקורירייצ'לכותבתבלילה,"עשרהשעה"לאחרבכיבוש.

"קשההאחרון,ברגעבוטלהיורקבניוהעלאתהואשרבלונדוןשהועלתהקורי"רייצ'ל

ההתנגדותמכוחותכחלקברחובשעוברמילכלמתייחסהישראליהצבאכילנוע,מאוד

הפלסטיניתההתנגדותמדי."מעטיםמעטים,אנחנוספק,ללאבאש.לעברוופותח

האחרון",ההתנגדות"כיסלתוארבדיןזכאיתבזמננוביותרהממושךלכיבוש

הפסיכואנליזהכמוגרידא:כנוקשותלתיאורניתנתאינהזהבמובנהההתנגדות

ההיסטוריתהאפלהאללשובאםהכוח.שלעורפוקשיעלתיגרקוראתהיאעצמה,

הזההזןמןהתנגדותשלביותרהמפורסםגלגולהוצווייג,פרוידסביבבהדרגההמתעבה

מעטיםמעטים,אמנםהםימינושלבישראלהאופוזיציהכוחותבנאציזם.המאבקהוא

הולךשקולההתנגדות,שלעקשניתבמסורתמשדרגיםהמדינהשלתולדותיהאךמדי,
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 45ולאומיותפסיכואנליזהעלהאחרונה,ההתנגדות

המצבלנוכחכיהנוכחיםאחדהעירהציונות,עלפתוחדיוןבמהלךבאחרונה,ומצטלל.

כיהפסיכואנליזה,שלהיסודהנחתאתהזכרתיבתגובהלפסימיות.להיכנעשלאקשה

החומהשלסופההפסיכי;במשק-תובעניבזבזני,-משתלםבלתייסודהואהתסמין

מגדירכךבחומה,"הסדקיםאתלאטוםהניסיונותלכלהאמצעיםבכל"להתנגדליפול.

להמעיטבליהגבול",קו"עלבספרוהמטרהאתורשבסקימיכאלהאנטי·ציוניהפעיל

הווייתנו."עצםשלמחודשתהגדרהעלנאבקים"אנחנוהקושי:שלבשיעורו

זהירות.שללמידהקוראיםהםפסימיות,להשרותמכווניםשדברימכפייותר

שלתפקידיהםעללעמידהביותרהחזקהאמצעיבעיניונותרהחיתההפסיכואנליזה

זהויותשללנתיניהןונעשיםתת·ההכרהבידיהמונעיםאדםבני-אנושייםסובייקטים

אניומדינות.אומותשלבבניינן-העולםעלחורבןימיטואלאאותםיגאלושלא

שלתיאורהאתהזההרודניהזהויותמשטרכנגדמציבההפסיכואנליזהכימאמינה

להקימועלינושניטלחזון-חתומהובלתימנוחהחסרתפגיעה,כהתרחשותהזהות

הכלככלותהיאהפסיכואנליזהאבלזמננו.שלהשוואודאויותעלפעםאחרפעם

להטילבשעתו,כצווייגנתפתה,אםממנה.בתביעתנולהפריזלנואל-לאותואנליזה,

כאחת,ולשונהרוחהבסילוףנסתכןהגואל,המושיע,הנביא,אתבעבורנולגלםעליה

אצלהבשילהזווהכרה-להבאההפסיכואנליזהשלעוצמתהפרויד.שהתריעכפי

לעומתה.הנערכיםלכוחותהוגהשהיאהעמוקהכבודמן-השניםבמרוצתפרויד

מציעבגרונו,פשהכברלהכריעוהעתידשהסרטןלאחרימיו,באחרית ,-1935ב

המתעוור,צווייגשלבאוזניוכאדם,,,//משההאחרון,הגדולחיבורואתלקרואפרויד

עםבאוזניךבקולהספראתקוראעצמיאתמדמיין//אני :א;ר~~עששותכברשעיניו

החיבוראתלקרואאוכל//מתיבקולי.//שחלהעיוות//למרותפרויד,כותבלווינה,,,בואך

עמלהואפרויד.שלביותרהקשהיצירתו(זוהישנהמקץוכותבשבהואבאוזניך?//

בעינילהשלימה).כדינוספותשנתייםלוונדרשוהגלות,אלהמעברבימיחיבורהעל

מבעדלזהזהידייםמושיטיםאנשיםשניהמכתבים:חליפתבכלהמרעידהרגעזהו

הזו,השבריריתהמפגשמשאלתאתדבריבסוףלהניחמבקשתאניהגוף.שללמפלתו

בהדרגהשהחשיך-בעולםתת-ההכרהאתלדובבהניסיוןלגבותשעלוללמחירכדימוי

הכוחותשלבשיעורםלמעטלנואלסביבנו.ומחשידההולךבעולםוצווייג,פרוידסביב

האחרון.ההתנגדותכיסעלהצרים

וולקשטייןעודדמאנגלית
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