
 

 

 2020 ינואר|  הוצאה לאור|  31גיליון 

 

 

 

 הוצאה לאור דבר המערכת:  אילנה רביןעמרי ביכובסקי,  2

 לכבוד הוצאה לאור  אפרת קפלן 4

 חאג' מטופח קפוצ'ון צחור וכתם חריונים   חובב רשלבך 7

 על שם השפה  מרחב ישורון 10

 לאור)ג(הוצאה   גבריאל דהאן 16

 יוצא אל הכלל  עמרי ביכובסקי 21

 ערכים שפה ושובבות  דוד כהן 24

    

 

 

 

 זמן תפס"ן הוא כתב העת של עמותת תפס"ן: תחנה פסיכואנליטית לנוער

 : עמרי ביכובסקי, אילנה רביןעורכים

 רות בנג'ו: מערכת



 2020נואר , י31זמן תפס"ן 
 

2 
 הוצאה לאור  דבר המערכת: 

 עמרי ביכובסקי ואילנה רבין

 

הוצאה לאור. בעוד שהמילה האנגלית  

publish   ,נותנת לנו מושג מצומצם במה מדובר

דווקא הביטוי העברי ממקם את אקט ההוצאה  

 לאור בשדה הפומבי של הנראה. 

מהו שיוצא אל האור? מהו זה שהופך  

לנראה? במישור אחד יכולנו לומר שאלה הן  

מחשבותיו של הכותב. משהועלו אלה על הכתב,  

ומשנמסרו לידיו של עורך, עברו תיקוני הגהה,  

קו כהלכה, כך שיוכל הציבור למצוא אחיזה  ופוס

לקריאתו בהם. בתוך מוסכמות של שפה  

שכן,   –ציבורית, הופכת מחשבת השווא הזאת 

 –כל מחשבה היא בסופו של דבר מחשבת שווא  

להיות נחלת הציבור. ובמהלך הזה כפי שמעידה  

, באיטיות ובקושי, את ערימות  הסופרת נטליה גינזבורג בראיון על הלקטורים שלה, ״היה עלי להזיז מדרכי 

. לטקסט  publicהופך את הטקסט ל    publishing  - המחשבות המתות״. ובנוסף לפעולת העריכה עצם עובדת ה

היתה כתובה   Scilicetגלוי לעיני כל, לניתן לידיעה. לא עוד התרדמת, ידע בהישג יד. על כריכת כתב העת 

אתה יכול לדעת מה האסכולה    Tu peux savoir ce qu’en pense l’École freudienne de Paris״ההזמנה״:  

 הפרוידיאנית של פריז חושבת על כך. כן, אתה יכול לדעת! 

מישור שגם אם הוא חופף מעט אינו חופף  –אולם הדברים הולכים מעבר לכך. על גבי מישור אחר 

באחר   –בט במקרה זה  האובייקט מ  –נוכל לומר שפעולת ההוצאה לאור ממקמת את האובייקט    –לחלוטין  

הגדול. זו התזה של לאקאן בסמינר על המועקה, שהאובייקט הוא חלק מהגוף שנעקר ממנו ונתפס במכונה  

הפורמלית הזאת הקרויה האחר הגדול. ומדוע לא לחשוב על המחשבות הללו שקיבלו מילים, ועלו על הכתב,  

 "מכונה הפורמלית" הזו? סודרו וקיבלו צורה כזו או אחרת, כחלק שנעקר מהגוף ונתקע ב

תרם בקט טקסט קטן לתערוכה    1967ידידות רבת שנים נרקמה בין סמואל בקט לבין אביגדור אריכא. ב  

גירסאות של תיקונים עד שהניח את דעתו   5של אריכא שהוצגה בגלריה קלוד ברנרד בפריז. הטקסט עבר 

לעשות." ההחבטות הזאת נושאת  - ניתן - לראות והבלתי - ניתן - "הלוך ושוב נחבט המבט כנגד הבלתי  : 1של בקט 

 )דבר מה(.    לנוכח"- להיותו  להיותאת סימניו של מה שהוא " 

 
1 Atik, A., How it was a memoir of Samuel Beckett, London: Faber& Faber, 2001 

 עמרי ביכובסקי צילום:
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"הפריבילגיה של האיווי לא יכלה להתיישן לולא המפנה המסוים בלבירינט בו אש המפגש חרכה את  

מדבר לאקאן על המצור שמטילים )במקרה זה הנערות   3מקום אחר ב 2(".coat of armsסמל האבירים שלו )

ששיתפו ביניהן סימפטום היסטרי במאמרו של פרויד "פסיכולוגיית ההמון ואנליזה של האני"( על שפת החור.  

 . impregnable withoutנראה שבנקודה זו מוטל גם המצור של בקט כאשר הוא מדבר על  

התערוכה של אביגדור אריכא. בקט מדגיש   –של יציאה לאור  לא נשכח שזהו טקסט שמלווה גירסה

מפגש בין העין והיד, בין הבלתי ניתן לראותו ובין הבלתי ניתן לעשותו. שם מופיעים "הסימנים   –מפגש 

 העמוקים האלה שמראים את עצמם".

ה שאיננו  נוכל לומר, אם כן, שעניינה של ההוצאה לאור היא לתפוס את מה שהותיר סימנים עמוקים במ

מה שלא ניתן היה לומר. להוספה זו של   –"הכתוב" של יצירת האמנות, אלא סימניו של החור שחבוי בה 

החבוי בגלוי ניתן אולי לייחס את אמירתו של ביון בהרצאותיו בברזיל שהעיר דלפט השתנתה לעד מאז  

וא האחרון בסדרת ״המאבק״:  שוורמיר צייר אותה. ועוד מוסיף הסופר קרל אובה קנאוסגורד בספר ״סוף״ שה

(. הכל נמצא שם, הבתים,  fastening one’s gaze״אני יודע מה זה לראות משהו מבלי להדק את המבט שלך )

העצים, המכוניות, האנשים, השמים, האדמה ועדיין משהו חסר....״. אנו אם כך בתנאים לאו דווקא להידוק 

    הוצאה לאור.עם האתיקה של ה חגורת הבטיחות אלא להידוק המבט

מפגש חומק, מפגש   אין זה בלתי רלוונטי עבור זה העובד עם נערים ונערות )התפסן( החותר למפגש: 

(, בין כותב לעורך, בין אנליטיקאי לאנליזנט, בין mindכושל, מפגש בין יד לעין, מפגש בין מחשבה לרוח )

 מורה לתלמיד.  

ו בערב שנערך בתפס"ן לרגל צאתה לאור של ההוצאה  בגליון זה מובאים בפניכם, קוראינו, דברים שנאמר

. אפשר  לי- קל - לא שהוא תמיד    –"הוצאת תפס"ן." הדברים ספוגים באהבת העברית כנשא של הלוקלי   לאור: 

השפה הסמויה מהעין, זאת ששפות    –לומר שמערש הולדתה היתה העברית "שפת האם" של הפסיכואנליזה  

מעיד גם דוד כהן המתארח    –על אודות שובבותה האפשרית    –מדינות הגלות החליפו אותה. ועל עברית זו  

 בשנית בזמן תפס"ן, במדור "תפס"ן מארח." 

לכן בחרנו בדבר מערכת זה להצביע על הנראה  

אור. ממש  והבלתי נראה במשחקם עם ה)הוצאה ל(

כפי שייחס לואי אלתוסר למרקס קריאה של הבלתי  

 נראה המצוי בטקסט באופן אינהרנטי.

4All writing is a sin against speechlessness 

אשתו של אביגדור   –אן עתיק אומר סמואל בקט ל

אריכא. אם אכן כך, אזי ההוצאה לאור הינה מה  

ש"מכשיר את השרץ", אבל בה בעת שותף לחטאו  

 של הכותב.

מהו, אם כן, חטאה של המערכת? האם זו  

לאור של   הרציפה הפאוזה הארוכה למדי בהוצאתו

  או שמא דווקא עצם ההוצאה לאור? זמן תפס"ן הנשברת עם גליון זה?

 

 

 
2 . (B. Fink, Trans.) New York, ÉcritsLacan, J. (1958). "The Youth of Gide, or the Letter and Desire", in: 

London: W.W. Norton & Co. 2006. p. 636 
3 . (B. Fink, Trans.) ÉcritsLacan, J. (1958). "On a Question Prior to any Possible treatment of Psychosis", in: 

New York: Norton & Co. 2006. p. 470 
4 Op cit. Atik A., How it was  
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 2019יוני    13  –  לכבוד הוצאה לאור 

 

 אפרת קפלן 

 

  כתיבה

  תרגום     

  עריכה       

  קריאה         

 

גבריאל   : על כל אלו תשמעו היום מפי הדוברים

שספרו  ,ן, ד״ר עמרי ביכובסקי״דהאן מייסד תפס

- הספר  )אפשר לשמוע זאת גם כך:  הסימפטום הסורר 

הוא הספר הראשון שיצא לאור   ימפטום שלו(ס 

על שתי    ן ״ תפס   הוצאת של  את ייסודה    .ן "בהוצאת תפס 

אנחנו    -   סדרת זמן וסדרת מקום   -  הכלולות בהסדרות  ה

דובר נוסף   .מציינים וכורכים בזמן הזה ובמקום הזה

עוסק בין היתר בשפה המשורר מרחב ישורון הוא ה

ד"ר  אחריו ידבר ובכתב אצל הרמב"ם ואצל עגנון, ו

  חובב רשלבך על דימוי וכתב.

יפרטו בפנינו את מה שהיא הדרך אל ההוצאה לאור,   ,הקריאה  /הדוברים אודות הכתיבה/ התרגום/ העריכה

בסיום נשמע את נגינתם של תום מרגלית   כדרך המובילה אל הפרסום ברבים של הכתוב, הערוך, המתורגם.

  לו. ׳ד ורוני רפופורט בצבעו

בזמן המנוסח אירוע  - ספר לכם על אירוע ההוצאה לאור הראשון שלי. התנסות. כמה שהוא התנסות א

מתנגד למסירתם לרשות הרבים.  והווה. זה אירוע שבה בעת מכוון להוצאה לאור של הכתבים האינטימיים, 

בין הפרטי ובין   –  התמפגשות  –התנגשות   –גוף, של פיצול, שהוא גם מפגש  – אחד מסדרת אירועי חיים  וזה

שורות, בעפרונות    14דף,    40הפומבי. הייתי בת תשע. כתבתי סיפורים, הגיגים ושירים במחברות דפרון חומות,  

מצד העופרת כתוצאה של שרבוט   –צדיהם  משני  זפיר צהובים מתוצרת עפרונות ירושלים, שהתקצצו 

מופע דיסהרמוני ראשון בין הכותבת והנכתב,   – ה העיפרוןוכתיבה, ומצדם השני בכסיסה מתמדת של קצ

 אחת הצורות הראשונות של מה שעלול היה להיקרא היום הפרעות הקשב והריכוז שלי.  

זכור לי שבאותן שנים, בהן מילאתי מחברות במילים, ניסיתי לחקות את תנועות היד של הסופר, שסבתי  

, בכסת ובדיו, בדיוק וברצינות, כאילו כל אות היא עולם  הייתה נשואה לו, ששרטט את האותיות אחת אחת

זו שאחריה כדי לתת מובן לכתוב. סופר  גם לא נדרשת האות שאחריה וכלל ומלואו, אחת ויחידה, כאילו 

כתבו סיפורים, על גבי אותן   סתם על כפל המשמעות שבביטוי זה. גם חברותי הקרובות אז, סמדר ועטרה, 

שורות, אותן קנינו כולנו בחנות זעירה לספרים ומכשירי כתיבה בקרית  14דף,  40מחברות דפרון חומות, 

 מלאכי, אפופה בריחות דפוס משכרים.  

לצד דמותו של הסופר המתואר, המשרטט את האותיות שהודפסו בהמשך במכונת כתיבה, הפכו לספרים  

בגלריה ביפו, הפתוחה לקהל, והציג גם והופצו ברבים, סבי היה פסל שהתגורר בתוך תערוכת פסלים קבועה  

ציבורי שלו, מעת לעת. בהשראת שניים אלו הזיתי את היוזמה להוציא את  –בתערוכות מחוץ למרחב הפרטי 

אוצרות   – לכאורה דלים, שהיו המחברות הכתובות שלנו לאור, באמצעות החומרים שעמדו לרשותנו

משק במושב, מחברות רבות שכתבה כל אחת מאתנו, מתקן חבלי כביסה חורק ואטבי  : שעוררנו לחיים

ימנעו מאתנו את מעשה ההוצאה לאור. כאמרתו    שהאמצעים הדלים שלנוכביסה, תפסני עץ. לא חשבנו אז  

 גליה ודנה מפליאות לרקוד
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אם היומיום שלך נראה לך דל, אל תבוא אליו בטרוניה, האשם את עצמך שאין אתה משורר דייך    - של רילקה  

לעורר את אוצרותיו לחיים. לאותו אירוע נתנו את השם ״תערוכת הוצאה לאור״, שם שלוכד שניים   כדי 

יחד, ואני רואה בו הימלטות מן הצורות הרגילות והשגורות   –תערוכה והוצאה  –שלכאורה אינם קשורים 

ור לארבעה  חילקנו את אתר חבלי הכביסה של ההוצאה לא לטובת המצאה סינגולארית של היומיום הכפרי.

מקומות. על גבי האחד תלינו בריסטול עליו נכתב: תערוכת ספרים, וכל אחד משלושת החלקים האחרים של  

סמדר, עטרה ואני; מיצג של מחברות   - מתקן התלייה יוחד למחברות של כל אחת מן הכותבות הצעירות 

יץ שרבית. הכנו בעמל רב  מתנודדות על חבלי הכביסה ברוח ק תפסנים,- באמצעות אטבים חומות, תלויות, 

הזמנות לאירוע, שנכתבו אחת אחת, בכתב יד, כל אחת מהן זכתה לעיטורים ייחודים, וחילקנו את ההזמנות  

 בתיבות הדואר של תושבי הכפר.  

בשרב כבד, תחת חבל הכביסה והמחברות התלויות,    –  התלייניות  –ביום האירוע ישבנו שלוש הכותבות  

יגיעו לאירוע. אירוע שנועד להביא את המחברות שכתבנו לידיעת הכלל, שלא  במועקת ציפייה למבקרים ש

ההדפסה, השכפול וההפצה, ואף לא בויתור הכרוך במסירתם לאחר, כי אם בדרך הצגתם לכלל, אחד   על דרך  

של רילקה במכתבו   . מבלי דעת צייתנו להנחייתו הוצאה לאור : ואחד, כאחד, בתערוכה שנשאה את השם

יר: ״לא תעשה כל ניסיון לעניין בבתי השיר האלה כתב עת כזה או אחר שכן תראה בהם את  למשורר צע

קניינך היקר והטבעי, חלק מחייך, קול הבוקע מתוכם״. קולות החיים נתלו על גבי חבלי הכביסה והמתינו  

ות תחת  לקהל שיביט בהן. אין לי כל זיכרון האם הגיעו אנשים לאירוע ההוא, או שנותרנו יושבות ומצפ

קול החיים   ...מחברותינו התלויות על חבל, שותות את מיץ הלימון החמוץ מתוק שהכנו עבור האורחים, אבל

שבקע מן המיצג שלנו הדהד את השאלה: מי אמר שהחלטה להוציא לאור חייבת בהכרח לכלול הדפסה,  

  שכפול והפצה ברבים? 

יני על כך שתערוכת ההוצאה לאור ההיא במהלך השנים, יחד עם האהבה שלי לשירה, חשבתי ביני וב

הייתה פלירטוט ראשון עם הפער אליו מתייחסת רחל המשוררת בשירה ״ספר שירי הלבן״ בין הכתיבה 

 האינטימית והאישית, ובין הפיכת האינטימי ביותר לנחלת הכלל : 

ת  בֶׁ ת, ּכֹואֶׁ שֶׁ ַרְחִתי נֹואֶׁ צָּ  ְצִריחֹות שֶׁ

ן, ה ְוָאְבדָּ  ִבְשעֹות ְמצּוקָּ

ת,  בֶׁ יּו ְלַמֲחֹרזֶׁת ִמִלים ְמַלבֶׁ  הָּ

ן. בָּ ר ִשיַרי ַהלָּ  ְלֵספֶׁ

  

ְביֹונֹות ֹלא ִגִליִתי ְלֵרַע,   ִנְגלּו חֶׁ

תּום ִבי ְבֵאש, חָּ  נְֶׁחַשף הֶׁ

ל ַהֵלב ַהּכֹוֵרעַ  תֹו שֶׁ ת תּוגָּ  ְואֶׁ

ה    ְתַמֵשש. ַיד ֹּכל ִבְמנּוחָּ

 

בתערוכת ההוצאה לאור במושב, אי שם בשנות השבעים,  

אמנם הוצגו לראווה על גבי חבלי הכביסה,  –וקורע  –  "החביונות החתומים באש" ו"תוגות הלב" הכורע

 ל .ואולם הם לא נמסרו ל"מישוש" ליד הכ

מר חותרים  ודויק יותר לזוהי הכרזה נוספת על הקשר שאנו מחפשים, או מוצאים, או מ -  ן״ הוצאת תפס 

היא אחת מהתשובות ליצירת  ,  למצוא, בין הפסיכואנליזה והעברית. פסיכואנליזה עברית, בעברית, היא מקום

  פסיכואנליזה בעברית.  - קהילה או עדה, סביב 

 מפגש בין עוד לצ'לו רוני ותום:
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כמי שגדלה בתוך שפת אם שאינה שפת אם, בתוך העברית האנגלית והגרמנית, אך דיברה, קראה וכתבה  

נפש, היא , בעברית, מצאתי זה מכבר כי מה שקושר אותי למקום בו אני גרה, כמו גם לכל מי שהוא חבררק 

השפה. מצאתי, בשיטוטי הסיווג שלי, כי ישנם אנשי הבשר, ישנם אנשי הגוף וישנם אנשי המילה לבדה. בתוך  

לא מילים ברוח,   המילה., מילה שתבע המשורר דוד אבידן, הקושרת בין האדם ואדמילהכל אלו ישנם אנשי ה

 ולא בשר ללא מילים. מילים לפותות בגוף.

שמוזכרת באופן   –  האם זו באמת הוצאה לאור? אני חושבת שאני משיבה בכך שאת ההכרזה  - נשאלתי  

ישנה. יחד עם זאת שזו משימה  -יש הוצאה לאור, יש לקיים. בדיוק כמו שאת האהבה יש לקיים כ  –  רשמי כאן 

שכן היא מיוסדת גם על גבי תשוקה, כלומר מה שמקיים את מה שאיננו. לקיים הוצאה לאור, מורכבת יותר,  

  מעבר להכרזה, היא יוזמה גם מן הסדר של האהבה וגם מן הסדר של התשוקה.  

  מייחסים לביאליק, שייסד הוצאה לאור עם חבריו, את האמירה הבאה :  

 מספיד".   - מפסיד, ולסוף  כך  - ״כך דרכו של מו"ל בישראל: תחילה מדפיס, אחר 

באשר להדפס להפסד ולהספד, רילקה כותב למשורר הצעיר: "הייתי שולח לך ברצון את ספריי העשויים  

לגרום לך שמחה כלשהי. אבל אני עני מאד, וספרי עם צאתם לאור שוב אינם שייכים לי, אין בידי לקנות  

 אותם ולתתם, כפי שאני מתאווה״.

לדברים שלו, שבזמנו שקלנו גם להשתמש בה ככותרת לערב הזה: הוצאה  סביב הכותרת שנתן גבריאל

להורג , כמובן ב א' וב ה', אני מציעה שכדי לקיים את ההכרזה על הוצאה לאור נעשה מאמץ להפוך  - לאור 

נצא לאור כדי   - נספיד, אבל נספיד היטב, מחר נפסיד ולאחר ההספד וההפסד  הערב את סדר הדברים: 

   להדפיס.  

  שלוש וריאציות שמאפשרת רק העברית.  -   פ ס ד  - ד פ ס    - ס פ ד    - נה  ה

 +++ ראו בכך דברי הספד על "ההוצאה לאור" שלי, על מופעיה השונים+++.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חובב רשלבך :צילום
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 "חאג׳ מטופח, קפוצ׳ון צחור וכתם חריונים" 

 

 חובב רשלבך 

 

מבקר הספרות והמסאי רולאן בארת כותב בספרו  

הלשון "השוק במרקש:   המכתם בזאת ה"ערבי פריז" 

בארת מצליח  בכתיבתו שושני בר על מגשיי מנטה". 

לאפיין באופן ייחודי ובתיאור פואטי מקום שהוא שם  

דבר: שוק מהגדולים במרוקו. צורת הניסוח מדייקת  

ית. מדובר  אופן הבנה שמתמצה להבעה אמנותית מופת

מישורי  - בצירוף של דימויים לשוניים שיתרונם בגירוי רב

של חושניות הדימיון. באופן ניסוחו בארת מציג תחביר  

כוחו הפואטי בהארת הדימיון לחוויה רוחנית. שמילולי,  

בין   , על דרך העימות,מפגישש תיאור  כניתן להסביר זאת  

רשמיי עבר שזכר טעמם חקוק בתודעת הקורא. בגישתו  

הספרותית בארת מכין את התנאים בהם הדימוי יתמסר  

,  מוכריםלדימיונו של הקורא. דהיינו, בכוח צירוף לשוני ייחודי, בארת מפגיש את דימיון הקורא עם דימויים  

. במרחב הכרה  מוכרת ותכוח התנגשותם מתמסרים לזיכרון החושי של התודעה תוך הישענות על סמלי מש

את זיכרון הריח, הטעם והמגע   שמתניעה קריאה 'רואה' ו'שומעת'ּונָּע על ידיי שבו הדימיון המגורה מ –זה 

במאמר שלהלן אתייחס אל הגישה של בארת למעשה    .שם מתּכֹוֵנן מענה אפשרי להגדרת "השוק במרקש"  –

 הכתיבה. 

ת  וי ועל אפשר שנשענתקביעה כמבקרת הספרות סוזאן סונטאג מסכמת את סגנון הכתיבה של בארת 

של הקורא תוך כדי   יםהחי - ן מפעילה את ניסיושכתיבה זו יש שיאמרו . הדמיון מכוח חיכוך פשוט הנעת

בין חווייתו כאן ועכשיו לבין מכלול  את הקורא  מניע, למעשה בארת כלומרדחיפתו אל הניסיון כידע כללי; 

שהיא  תקנה; משום - מאופיינת בקו מכתמי חסר . סונטאג מוסיפה שהכתיבה של בארתהשקפת עולמו

מכוח מבנה כתיבה שמאזן בין: מונחים, מצבים ורעיונות.   –לזקק תובנות קצרות כחוכמות חיים  תמאפשר 

, בכפוף למצב רלוונטי.  מוסכמות בסובייקטיביות שנשענת עלרגישותה הפואטי של כתיבה זו מאופיינת 

 .  גרת המיגבלותבמסחירות    מציאתבארת עצמו ראה בגישתו  

במכתם אחר בארת כותב ״חאג׳ קשיש, זקנו קצר ואפור ומטופח מאד, כמו ידיו, עטוף להפליא בגלבייה   

מבד מעודן ולבן מאד. שותה חלב לבן לגמרי. בכל זאת, זה: כתם, כמו טיפה קטנה של חרא, אולי של יונה, 

. הכתיבה מימיו במרוקו ין רישום מצבעל הקפוצ׳ון הטהור שלו״. התיאור ניכר כתיעוד ביומן אישי; מע

פשוטה, ועם זאת התבוננותו הבוחנת של בארת מזהה חריגה שמשנה את המשמעות הבסיסית של תיאור  

ובהיפעלּות הדמיון   ,הקורא דמיונו שלמניע את באופן הצגת הדברים בארת המצב: הוא קולט כתם בטוהר. 

  ,אירונית הבנהאל הטוהר המוחלט. כאן מתגבשת  חולשת החתירה האנושית מחשבות אודות  צפות ועולות 

 ., הקורא מבין את הצפוי לו: רגע של השפלה בפרהסיהלרגל  עלייתו  עקבזכה בתואר המכובד  החאג'  אף ש

שעניינה:   פנומנולוגית הגישה רוח הבוהרוח, הגוף  קשר ההדדי בין ב התמקדות תמשני המכתמים ניכר 

הכתיבה. הוא בוחן את הנושא    מעשהבארת בוחן את    הזשיח הב  .הבנתו והשקפותיו על העולם- האדם, אופני 

מתוך יחס ההשלמה שמתקיים בין קצוות אופניי הכרה: בין העקרוני לבין השּוִלי. מבחינה זו בארת צועד  

ש"]...[הלשון   כותבבארת , בספרו הראשון "דרגת האפס של הכתיבה" .היידגר אל הלשון היחס של בעקבות 

היא כמעין מעגל מפושט של אמיתות, שרק מחוצה לו מתחילה לשקוע דחיסותו של דיבור בודד. היא מכילה  

בתוכה את היצירה הספרותית כולה, כמעט כשם שהשמים, האדמה והחיבור ביניהם משרטטים עבור האדם  

ר גם גבול וגם תחנה. כלומר  חומרים, מאשר קו אופק, כלומ ת[אספק]למגורים מוכרים. היא פחות מאגר 
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של בארת להגיע לקביעה אפשרית   ניסיון הטוענת ש סונטאג על כך המרחב המרגיע של כלכלה מסוימת". 

גוון אחר,   במפגש עם , חריפות הגוון ניכרת  כלומרגוון ההבעה, בקצה שלו: בדרגת האפס.    חריפותעובר דרך  

מכתם הבא של בארת:  לנוכח ה קבלת חיזוקמבשעה שהאחרון מסמן את גבולו של הראשון. תובנה זו 

"מדינה, שש אחר הצהרים, ברחוב זרוע רוכלים בודדים, איש עצוב מציע למכירה סכין חיתוך אחת בקצה  

כאן היחס בין הכלל לבין הפרט מודגש בעצם העמידה על הקצה; בעמידה על סיפו הקריטי של   . "המדרכה

 הרוכל.  ו שלמצב

בגדר עמידה   –עמידה על הקצה' ה' יון רע  

מאפשר לי להניח    –  אפס  לדרגה  גבולית כירידה

כביטוי שמציין  'מתמסר הדימוי ה'את רעיון 

מילולי או חזותי.  בעל כוח דיאלקטי, דימוי 

שנושא עימו  ביטוי - אתייחס אל אופן דהיינו, 

התנגשותם  מכוח כוחות פנימיים סותרים ש 

חדשה. בספר "מחשבות על   תובנהלצת ומח

הצילום" בארת מציג את הכוחות הסותרים  

תחת שתי תמות: הראשונה מבטאת את סדר  

סטודיום; בפיו המוסכמות החברתיות ומכּונָּה 

מבטאת   , המכונה בפיו פונקטום,השנייה

ייחודיות עצמאית שמאופיינת בחריגתה  

הצגת התמות  . מוסכמותה- סדרהסטודיום כמ

  הבארתיאנית שה הללו משקפת את הגי 

  . הכתיבה  גבלותי תוך מב מציאת חירות  שעניינה  

מפרספקטיבה זו ניתן לומר ש'הדימוי המתמסר' מתאפיין בהיבט חריג כלשהו, כזה שמשבש את יחס 

הקורא לגבי אחדות רשת ההסכמות החברתיות. מבחינה זו הדימוי, הטעון בסתירה פנימית, שומר על  

קשורים לכוחות הסותרים שמגולמים בו, אך בה בעת הוא מתמסר  אופני ההבנה של היבטים מסוימים ה

לכוחות ההכרה החופשיים ומאפשר חילוץ של אופני הבנה מובלעים. התהליך מלווה בביטול הדדי של  

ההיבטים הסותרים, בגדר דחייה של היבטים מסוימים באופני ההבנה הקודמים לטובת הבנה מחודשת.  

עם זאת, הדגשת ערך ההתמסרות של הדימוי עוזרת לאפיין   .וי דיאלקטי 'הדימוי המתמסר' הוא דימש  מכאן 

פתח למשמעויות חדשות בהיותו נטול קביעה י : כמסמן אדיש שבכוחו להכלומראותו כמסמן בדרגה אפס,  

רתיאנית בין סטודיום לבין פונקטום מהדהדת את תמת  אההבחנה הבמהבחינות הללו,  חותמת.

בפרט במקום שבו ביכובסקי מברר את תמת    ,ספרו של עמרי ביכובסקי   "הסימפטום הסורר" שמצעידה את

 ההעברה הלאקאניאנית ומציגה כמרחב שבו ניתן לחצות את סף הדיבור הרציונלי.

התואר חאג' ניתן לעולה הרגל המוסלמי כחותמת למסע ההיטהרות שלו. במדריך לעולה הרגל הנוצרי    

השלישית בחשיבותה לעולם הנוצרי, מוצגת השאלה ״למה לבצע את  עיר ה ה,לסנטיאגו דה קומפוסטל

]העלייה לרגל[?". המענה מתייחס אל מסע הצליינות רווי הקשיים כאופן של "התמודדות עם משבר  

קיומי...״. מסע העלייה לרגל מציב בפני היחיד אתגרים שהעמידה בהם היא חלק מחוויית ההיטהרות.  

ות החיים בגדר מענה לתהיות, למידת לקח יומיומי והיפתחות לאופק חדש.  חוויה זו מלווה בהרהורים אוד

  ופרגמנט החאג',   טהרות עצמית', והנה, ברוח כותרת המאמרי מבחינת הממסד הדתי המסע מוכר כ'דרך לה

חושף  . בארת בשל כתם אקראי  להנות עד תום ממעשה ההיטהרות שלו עולה הרגל בארת לא מאפשר ל

ע דׇיֶׁ : ציפור חירבנה על סממני הטוהר שלו. מבחינה זו, והמביש שהגורל זימן למצב הטהור בחאג' את ה

מּוֲעד להחטאה. דהיינו, השלמות המוחלטת   לעולםאנוש הנושא את התואר המכבד חאג': בן האדם ה

אינה אלא אידיאל אנושי וניתן לממש אידיאל זה רק לרגע חולף. עם זאת, התואר חאג' מדגים לסביבה  

 .ת של התגברות הרוח על הגוףהחברתית מופ

 חובב רשלבך צילום: 
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הכיר  עבור בארת יחסיי הרוח והגוף הם יחסים של השלמה הדדית. לגביו, מנקודת מבט אנושית, יש ל  

כל ביטוי אחר שמצליח לערער את  בם מדובר בכתם על גלביית החאג' או אבין  - הכתמה של חיובי הבערך 

,  הכרחית  היא הפרת־סדר  , שכן היא ערך חיובי  ' תהשלמו 'הכתמת טוהר  עבור בארת, כסמיולוג,  הסדר החברתי.  

האנושית    אפשרות. הפרה כזו היא שמכוננת את המיסוד היחס הראוי, כיחס שאין בילתו  נועדה לערער עלש

 .את התרבות  פתחול  לקדם רעיונות

  בארת "דרגת האפס של הכתיבה"  בספר

של עורך כתב עת    תוסגנון כתיב  מתייחס אל

מגוון קללות.   בכתיבתו נהג לשלבצרפתי ש

תהליך חברתי כלשהו תוך שילוב  ב  דן העורך  

מילים כמו 'לעזאזל' או 'לכל הרוחות'.  

היבט גופני   זובארת מוצא בהכתמה לשונית  

שלו על  מבט הנקודת בהתייחס ל נדרש

חירות  ה הכתיבה, שעניינה מציאת 

גבלה. מבחינת בארת לסגנון  י במ

תבטאות של העורך יש תפקיד: להנכיח הה

את הגבוה לצד  אנושי הביטוי המרחב ב

הלכה למעשה ההכתמה היא זו  שכן,  .  הנמוך

ת  ושמאפשרת לאדם להיחלץ מיומר

האידיאל. וככזה, הכתם הוא זה שמאפשר  

בעקבות ביכובסקי  .את השינוי התרבותי 

  ת את מייחד ניתן לומר שמחשבה זו

 ני.א'הסימפטום הסורר' הלאקאני 

   

רתיאנית בחירות  אשופכים אור על סגנון הכתיבה של בארת. אם יסודה של הכתיבה הב אלודברים   

, אזי מדובר בכתיבה שיסודה בתיאור של מצב עניינים, כמעין כתיבת יומן בפרגמנטים  גבלותי שמעוגנת במ

שמתארים מצב או אירוע, אולם עד מהרה הכתיבה נוטה להגיע להרהור רפלקטיבי אודות נושא מסוים.  

יחס שמתקיים בין חלקי הכתיבה  זמניות האופן ניסוח שהבנתו מתגבשת מבעד לכתיבתו כהתייחס ל בארת 

הבנתה כשלם. ניתן לראות אופן ניסוח זה כמשוואה שבה מצד אחד מוצב הנושא ומנגד מוצבת הגדרה  לבין  

ככלל,  .  דומות  מילות תואר החלפות מתמידות של  שנשענת על מושא שמורכב מתחביר ייחודי שמושתת על  

וקריאה  עניינו הנחת טיעונים באופן שמאפשר כתיבהשמכיר בערך ההיסט הלשוני,  ,אופן הכתיבה המבני

שמהדהדים אופני הבנה שונים. אופן כתיבה כזה מאפשר לתודעה התפתחות תוך השענות על דימויים  

בארת מציב מחשבות דיאלקטיות שונות במארג של פרגמנטים, שמתאגד  בכתיבתו  הלכה למעשה,    מתמסרים.

שאחריתם:  , רגעיים דיאלקטיים היסט במצביםתחת כותרת מרכזית אחת. תפקוד מבנה הלשון מחולל 

התגלמות של ביטוי ייחודי מתוך מחשבה מתפתחת. בניסוח אחר, הכתיבה הבארתיאנית מבקשת להניח לפני  

בין מחשבה סובייקטיבית   מיזוג, הבנה כזאת מושתתת על  לומרהקורא את האפשרות להבין הבנה דינאמית. כ 

 לה. י חופשית לבין מחשבה אובייקטיבית מגב

ניתן   .הגותית שעניינה תורת התופעות, נענית לאופן הכתיבה הברתיאני הפנומנולוגיה, כתפיסת עולם 

.  החריגה הפורעתרתיאנית משקפת את ההכרה בערך החיובי של  אלומר בתמצית שהגישה הפנומנולוגית הב

להתנהלות  שמאפשר להתייחס הלשון מייצגת את מרחב  "דרגת האפס של הכתיבהמחשבת "מבחינה זו, 

 ר" הלאקאניאני."הסימפטום הסור   ברוח קבלת  –  הומניסטי   מסדר  האנושית

 

 

 חובב רשלבך צילום:
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 על שם השפה 

 מרחב ישורון 

על "הסימפטום הסורר"    ברכות לרגל הספר הראשון שיוצא בהוצאת תפס"ן, ומזל טוב לעמרי ביכובסקי 

להמציא   –שלו. לא קל למצוא מו"ל שלא מונע משיקולי מסחר, אז טוב אתם עושים שאתם ממציאים כזה 

כמו שאומרים בבית המשפט: על הנ"ל להמציא את המסמכים, כלומר להביא לידי מציאות. יציאה לאור הוא  

ספר בראשית אבל הוא מפציע לראשונה  ביטוי יפה של העברית ואפשר היה לצפות שהוא יופיע חגיגית ב

מוזר    .(איוב יב, כב)"  צלמוות ויוצא לאור חושך; - "מגלה עמוקות, מני דווקא אצל איוב, ובצורה מפתיעה: 

רבנו בחיי בן אבל  .  5רוב המפרשים שותקים על הפסוק הסתום הזההצלמוות הזה שדבוק לאור, ואולי בגללו  

", הוא מדלג עד לספר איוב כדי "ויהי אורסיפור הבריאה, בפרושו למתקן את זה, כשהוא קורא את אשר 

בפרושו של בן אשר, האור עצמו   מעשה הבריאה.וכמו משיב אותו למקומו ב"יוצא לאור"  לדלות ממנו את 

   יוצא לאור, ואת הצלמוות הוא מבין באנלוגיה ללילה והיום שהם כלולים ובלולים זה בזה, בלתי נפרדים.  

הגעתי להתעניין בצירוף  אני 

  הזה בעקבות סיפור של עגנון על חוקר 

. הוא מסתגר  לא מצא מוציא לאור ש 

בביתו ומשכתב במשך שנים את הספר  

גומילדתא.   –שלו על העיר הקדומה 

לבסוף מתברר לו שספר תולדות  

גומילדתא נמצא בבית המצורעים.  

והוא יוצא מהעיר ויושב עד עולם בבית 

מגלה חידושים  המצורעים, שם הוא 

רבים על העיר, והחידושים האלה  

מתפרסמים בעולם, אבל לא ברור איך  

שהרי הוא לא בא במגע עם העולם  

שבחוץ, ואסור להוציא דבר מתוך בית המצורעים. העובדה שחידושים מתפרסמים בעולם היא פלא. עגנון 

הווה מסתובבים ומתהפכים, ותוך  יצר כאן לולאה שיכולה להזכיר מהלכים של בורחס, שבה פנים וחוץ עבר ו

. הצרעת היא  המקום בו הגוף והסימן מתאחדיםכדי מתהווה אנלוגיה קשה בין כתב לצרעת. הצרעת היא 

מחלה של העור והיא פורעת את היחס בין פנים לחוץ. הספר שמוצא החוקר בבית המצורעים עשוי מעור  

ב על עורו של מצורע ,ולא בדיו אלא במוגלה. יש  ומלא במוגלה מרוב ידיי הקוראים שנגעו בו, הוא כמו נכת

והשכבות של המוגלה שמכסות אותו הן שכבות    –המקרא    –כמה סיבות לראות בספר הזה את ספר הספרים  

ההפרשה של הפרשן. עגנון שואל על ההגעה של הדברים מהספר אל העולם, מה   –העודפות  –הפירוש 

 הזו הוא נובר דרך נגע הצרעת.    בשאלה  –המגע של הספר בעולם    –שמגיע נוגע  

יציאה לאור היא דימוי התממשות ולידה. כשישב החוקר בביתו וחיכה לשעה הנכונה לצאת לפגישה עם  

)כל   6ת ובאה באותיות דפוס…" עבר המו"ל, הוא דימה לעצמו "היאך כתב ידו נמסר לדפוס והיאך צורתו מת 

 
ר"ל דברים הנעלמים   -ר"ל מלמד האדם דעת להשכיל דברים עמוקים קשה ההבנה. צלמות    -מצודת דוד מפרש:  "מגלה    5

ה לאור היא כמו ביותר מוציא לאור כי יחנן האדם דעה ויאיר עיניו להבין דבר מתוך דבר" על פי מצודת דוד ההוצא
גילוי של סתרי תורה, מכאן שהצלמוות הוא החושך של אי הידיעה, והוצא לאור היא הבאה לתחומה של הדעת. נוצרת 

 כאן השתקפות מתמיהה בין ידיעות מעומק התורה לבין מוות.
 ש"י עגנון, האש והעצים, שוקן תשכ"ו,  עמ' שיח.  6
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מעוצב כהתעברות. כך הביאה של האותיות בדפוס  היד לדפוס - המעבר של כתב ההדגשות במאמר הן שלי(. 

מה יוצא? מה עובר מצד לצד, מהכותב לקורא, מהעבר האחד לעבר  יציאה של הספר לאור.    –מובילה ללידה  

יש כאן דימוי של נבט שצץ    –"ויאמר אלוהים  תוצא הארץ דשא"    –השני? העברית אומרת מה שיוצא נמצא  

אפשר למצוא אותו. זה ביום השלישי לבריאה, עד   –כלומר מצוי    –א  מה שיוצא נמצ  –ויוצא אל פני השטח  

הארץ    –עכשיו אלוהים אמר והעולם נהייה, ומכאן הוא מעניק לבריאה את כוחו, הבריאה בוראת את עצמה  

 עצמה מוציאה את הדשא. זה סיפור שהעברית מספרת על האופן שבו מה שיוצא נמצא.

. במקרא יש רק מקום אחד שבו השפה מכנה  השפה שלנו מכנה את עצמהלשאול על השם שבו  אני מבקש  

. אבל הסיפור של העברית לא נחתם במקרא. בספר היובלים,  7את עצמה בשם ואז היא קוראת לעצמה יהודית 

)בתלמוד הוא כבר מופיע   8ספר חיצוני מהמאה השנייה לפנה"ס מופיע לראשונה השם עברית ביחס לשפה 

אמר בשם הזה על השפה? ומה זה אומר עלינו הדוברים בה? מה העברית כשהיא משתמעת  כמה פעמים(. מה נ

מתוך שמה? אותי תופס קודם כל העניין של ההעברה. לא במובן הקליני, את זה אני משאיר לכם, אלא במובן  

  של המשמעות המקורית של המילה "מטאפורה", מטאפורה ביוונית משמעה העברה, כך שביוון אפשר למצוא 

משאיות שכתוב עליהן "מטאפורה". מטאפורה היא משוואה שמעבירה משמעות מצד לצד: מהנצנוץ של  

  – , אם תרצו  כיוונית  - דו הכוכבים לעיני האהובה, אבל מה שבדרך כלל מתפספס כאן הוא שהתנועה הזו היא  

ץ המרחק, אולי  תמיד מתחוללת העברה נגדית, שני הדימויים במשוואה מהבהבים זה מול זה, האור , הנצנו

גם הקור, אלא תכונות שזזות בין העיניים לכוכבים. בורחס אמר שאם מחפשים מספיק והופכים בה, מגלים  

שכל מילה היא מטאפורה. אז העברית היא השפה המעבירה, שפה שבעצם שמה מודיעה את הכוח המטפורי  

 זה פירוש אפשרי לשם השפה ואותי הוא גם משמח.    –הגלום בשמות שלה  

באנגלית זוהי   –בל יש משהו אחר מטריד בשם של השפה העברית. לשפה של האנגלים קוראים אנגלית  א

(, וככה גם הגרמני גרמנית,  English language( אינגליש לנגוויטש ) English manזהות מוחלטת אינגליש מן )

נכון שגם במקרים   והישראלי מדבר עברית. לא ישראלית ולא יהודית, עברית. –האיטלקי איטלקית וכו' 

גם האמריקאים מדברים אנגלית, אבל גם במקרה שלהם זה מצביע על קונפליקט   –אחרים זה לא תמיד ככה  

בזהות. במקרה שלנו, הישראלים דוברי העברית, יש כאן בעיית זהות שאני רוצה להתבונן עליה דרך הדמות  

מי שנלד בגוף בעל מסמנים   –ס'גנדר של הטרנס'. לא הטרנסאטלנטי ולא הז'אנר המוסיקאלי, אלא הטרנ

מיניים של מין אחד אבל חש זהות עם המין האחר, ועובר תהליך לשינוי כדי ליצור הלימה בין הגוף והזהות 

העצמית. כמו השפה העברית גם טרנסג'נדר מודיע את עצמו כישות מעברית, דרך השם שלו, ותוך כדי מרמז  

יודעים לספר שבהתחלה קראו עברי לכל מי שהגיע מהעבר השני    על מה שנותר בעבר השני. האנתרופולוגים

של נהר הירדן, אברהם עבר את הנהר ולכן נקרא עברי. לנהר יש שתי גדות כך שדי מהר הוא יכול לציין גם  

קו גבול,  כארון הישיש מעביר בספינה את המתים אל הצד השני של נהר הסטיקס. במקרה של אברהם  

ה הנהר שבו הטביל יוחנן את המאמינים, ואפשר להפליג עם הדימוי של ההטבלה עד מדובר על נהר הירדן. ז

לויטגנשטיין שאומר שהשפה מטבילה את הדברים בשם. הרגע של מתן השמות לדברים הוא בהחלט רגע  

,  מי שעבר צד שנמצא בעבר השני, שמתגלה כאן כקו גבול של התודעה. בכל אופן הסיפור העברי הוא על 

של התינוק שנכנס לשפה, מה שלא עבר נשאר מחוץ לסיפור. רבי נחמן אמר : עברים הם אלא    וכמו במקרה

שעוברים על הספקות שלא ניתן ליישב אותם. הוא אמר את זה בתורה ס"ד על החלל הפנוי, תורה שנמצאת  

  .הםשם אומר ביאליק שהדוברים לא רואים את התהום ".. –ברקע של "גילוי וכיסוי בלשון" של ביאליק 

   9את הנהר על פני קרח מוצק..."  שעובראת דרכם בלשון בטח. למה הם דומים? למי    עוברים

 
ִמית ִּכי ֹשְמִעים אֲ  7 יָך ֲארָּ דֶׁ ל ֲעבָּ ר נָּא אֶׁ ֵקה ַדבֶׁ ל ַרְבשָּ ה ְויֹוָאח אֶׁ ְבנָּ ן ִחְלִקיָּהּו ְושֶׁ ִקים בֶׁ ְליָּ ר אֶׁ נּו ַוֹיאמֶׁ ְחנּו ְוַאל ְתַדֵבר ִעמָּ נָּ

ה. מלכים ב, יח, כו.  ר ַעל ַהֹחמָּ ם ֲאשֶׁ עָּ  ְיהּוִדית ְבָאְזֵני הָּ
. וראו הדיון היפה של זלי גורביץ בשורש עב"ר 2006תרגום: שלמה ראבין, אתר דעת, לב, ב-ספר היובלים, פרק יב, לא 8

 . 2017בספרו העברית על פינו, כרמל, 
 ח.נ ביאליק גילוי וכסוי בלשון, דביר, תשט"ז, עמ' כט. 9
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- בהשוואה למעברים האלה אני חושב על הטראנסיות, ספציפית על הטראנסיות שעומדות בשדרות הר

ריים. הן ציון, כי אני רואה אותן כמעט כל יום בדרך לבית שלי בשכונת שפירא. אלה נשים שנולדו בגופים גב

עברו תהליך וכעת השאלה היא האם הן "עוברות" כלומר האם המעבר המגדרי צלח והאישיות הזו "עוברת"  

כאישה. המחמאה "עוברת" מאשרת את ההצלחה להידמות לנשי אבל באותה נשימה מזכירה את העבר ואת  

 עוברת?    –ת  תהליך המעבר ואת חוסר האפשרות לעבור לגמרי את השאלה הזו אני שואל על העברי 

אפשר להגיד שבתוך הסיפור הגדול של העברית אנחנו נמצאים בפרק חדש יחסית: הציונות מספרת  

בזמן הגולה העברית     –בן יהודה בדמות האביר נשק לה והיא התעוררה, זה מוגזם    –שהעברית קמה לתחייה  

ם כלשון משותפת לשיחה  הייתה אמנם בעיקר לשון קודש אבל שימשה לא רק ללימוד תורה ולתפילה אלא ג 

ולכתיבת איגרות בין יהודים ממקומות שונים. אבל מה שנכון הוא שבשיבה הציונית חזרה העברית ונעשתה  

לראשונה מזה אלפיים שנה שפת אם. המעבר הוא לא ממוות לחיים אבל יש כאן מעבר משפת קודש לשפת  

 לשפת אם.    –שפת האל    –חול שהוא גם במידה רבה מעבר מגדרי משפת אב  

אני אומר שהעברית עברה ניתוח לשינוי מין, משפת אב לשפת אם, זה כמובן ניתוח מאוד בעייתי ומאוד  

לא מושלם. היא שפת אם כי היא מדוברת מלידה, בניגוד למצב הקודם שלה שבו פגשו אותה דרך המלמד  

חד עם זאת העברית היא גם שפת החוק  בחדר. כאן היום האם מדברת עם התינוק מיומו הראשון בעברית, י 

שפת הצבא שפתם של אדוני הארץ, ובמובן הזה היא שפת אב. גם לטרנסג'נדר יש לפעמים שדיי אישה ואיבר 

מין זכרי. הניתוח הציוני לשינוי העברית ניסה להוציא את אלוהים מהמשוואה. עכשיו השאלה המופנית  

 חוק מהשפה את זכר האל.  לשפה "עוברת?" משמעותה האם החילון הצליח למ

החילון הוא תוצר של הנאורות, וככזה הוא מבקש לשים את האדם במרכז, אבל המילה "אדם" נמצאת  

המטפורה הבסיסית של המקרא היא "נעשה אדם בצלמנו כדמותינו". אמרנו   –מבראשית ביחס לאל 

האל המופשט הבלתי נתפס    –כיווני, במשוואה הזו האדם מאניש את האל  - שבמשוואה מטפורית חל מעבר דו

מדומה דרך מאפיינים אנושיים. האל המקראי הוא כל כך אנושי עד שמפתה לטעון שהאדם ברא את האל    –

בצלמו. כך או כך יש לנו משוואה עם שני משתנים שמקיימים יחס הדדי בן אלפי שנים. והשאלה היא האם 

 אפשר לפרום את היחס הזה. 

ת המטפורות שמהן מורכבת דמות האל המקראי. רוב המטפורות האלה  במורה הנבוכים מיפה הרמב"ם א

מורכבות ממילים שמתארות את גוף האדם ואת פעולותיו. זה שהגוף הוא הבסיס למנגנון ההפשטה וההעברה 

האל.  –לא מיוחד לעברית דווקא, אבל בעברית נראה שכל השמות מחזרים אחרי הנעלם הגדול של השפה 

ין, אף, ידיים, רגליים, לב... האל עושה, הולך, יורד, עולה. כל אלה הם דימויים מהמקרא למשל לאל יש פנים, ע

שהרמב"ם מבקש לשלול כי לתפיסתו לדמיין שיש כזה אל אנושי זהו חטא ממש כמו לעשות צלם בחומר.  

קדמת  מהלך הברור הלשוני במורה הנבוכים הוא מהלך של מחיקה. לשפה אין יכולת לדבר על האל, השלילה מ

 את המאמין בכך שהיא מרוקנת את מוחו מדימויים כוזבים ומפנה אותו לעבר מה שלא ניתן לדבר עליו.  

אני קורא את הרמב"ם נגד כיוון הזיפים, כלומר לא נענה לתיאולוגיה השלילית שלו, אלא מאזין למה 

המקראי הוא עבורי   שאומרת העברית מבעד לניסיון להוציא את האל מתוכה. תהליך הפירוק של דמות האל

תהליך חשיפת המנגנון המטפורי של הלשון העברית; הד.נ.א של ציורי הלשון בשפת עבר. צריך להגיד  

שהמורה נכתב במקור בערבית כך  שרמב"ם משקיף על העברית דרך שפה אחרת, אבל זהו טקסט העשוי  

העברית, העניין בולט במיוחד, שתי וערב של ציטוטים מהמקרא, הגמרא, והמדרש. בפרקים המוקדשים ללשון  

מה שויטגנשטיין יקרא  –כי כדי לברר את משמעות המילה הרמב"ם בורר דוגמאות לשימושים שונים שלה 

 משמעות כשימוש.    20- לו במאה ה

בפרק כא חלק א מטפל הרמב"ם בשורש ע.ב.ר . מתי האל עבר? למשל במפגש עם משה נאמר "ויעבור ה' 

די לשלול את האפשרות שהאל עבר, הרמב"ם מתחיל מהמשמעות הקונקרטית של  על פניו' )שמות לד, ו( כ

המילה, ומראה את המהלך המטפורי שהיא עוברת, כמו עליה בסולם מהמוחשי אל המופשט. המשמעות  

הראשונה היא "תנועת העתקה מקומית של הגוף" והיא מודגמת בפסוק "והוא עבר לפניהם" )בראשית ל"ג(.  

פסוקים, כי הקורא המדומיין שלו יודע אותם בעל פה, כאן הכוונה ליעקב העובר על  הרמב"ם מצטט שברי 
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פני אנשיו בדרכו להתפייס עם עשיו. המשמעות השנייה מודגמת דרך הפסוק: "ויעבירו קול במחנה" )שמות  

ן, ל"ו, ו(, התנועה של הקול באוויר מתוארת כמעבר. הקול הוא עדיין חומר פיזי אבל הוא לא נראה לעי 

"את קולך שמעתי מתהלך בגן לרוח היום" )בראשית ג,ח( וכאן הוא   –לפעמים הוא מתואר במקרא כהליכה 

מעוצב כמעבר. דוגמא נוספת של הרמב"ם "השמועה אשר אנוכי שומע מעבירים עם ה'" )שמואל א, ב, כד(. 

לדבר על שמועה   הדוגמא הזו מאוד קרובה לעברית שלנו, אנחנו אמנם לא מעבירים קול, אבל יודעים

מהתנועה של הקול שהוא אמנם בלתי נראה, אבל עדיין קיים, מוחש    –שעוברת. מהנקודה הזו של ההפשטה  

מכאן עוברת המילה ומשמשת לייצוג האל. ביחס לשאלה שלנו על העברית, מה שבא כאן לידי ביטוי הוא   –

בדוק את הציטוט בהקשרו נראה שהעם  הקשר בין העברית לבין קול האל העובר. "ויעבירו קול במחנה" אם נ

מעבירים קול במחנה אבל ההוראה להעביר את הקול באה מלמעלה, האל מוסר הוראה למשה ומשה מורה  

זה רגע חשוב בסיפור של שפת עבר וביכולת שלה   –באופן הזה הקול העובר במחנה הוא קול האל  –לעם 

א עדיין מעבירה אותו, או האם הוא עדיין עובר להעיד על עצמה כשפה שמעבירה את דבר האל. אבל האם הי 

 בה?

אני טוען שהמנגנון המטפורי שהרמב"ם מאתר במקרא עדיין קיים בעברית העכשווית, ובאופן לא מקרי  

קיים דרך אותו המילון הגופני שהתווה הרמב"ם. כשמאיר אריאל כותב "עברנו את פרעה נעבור גם את זה"  

הוא מזמן כאן מהעבר, אבל כשחמי רודנר שר "אל תשאלי מה שעובר עלי"  יש מצב טוב שהוא מודע להדים ש

נדמה שהוא פשוט משתמש בשפה שהוא מכיר, ובעצם ההוא לא מהדהד כאן שום פסוק ושום הקשר. אבל  

השאלה 'מה עובר עליך?'   –יש כאן מטפיסיקה שמגולמת דרך השורש הטעון ע.ב.ר . יש פה מטפורה מתה 

שגם היא עשויה משתי מילים שהרמב"ם ער אליהן(   – ב הרוח )עוד מטפורה מתה היא דרך לשאול על מצ

השאלה מה עובר עליך, מניחה סובייקט יציב שבתוכו מתחולל משהו, והמשהו הזה עתיד לחלוף, כרגע הוא  

"שיר כאב עובר ושב" בצירוף "עובר ושב" אפשר   –עובר עליו, תיכף הוא יעבור, כמו שכתב מאיר אריאל 

גם רמז לחשבון הבנק השוטף, ואולי גם לגורל של העם היושב בציון. האל אומר על עצמו  "אלך   לשמוע

אשובה אל מקומי" )הושע ה, טו( ועל העם הוא אומר ושבתי את שבות עמי ישראל )עמוס ט, יד(,  ואנחנו  

וצב הזמן  אל תעשה את זה שוב. כאן מסתתרת המטפיסיקה של  היומיום, כך מע–שוב פעם, או – אומרים 

קהלת אמר "דור הולך ודור בא" ) קהלת א, ד( ואנחנו אומרים: הלך לי כל היום, נתראה בשבוע    –כעובר ושב  

הבא. והרי השבוע לא יבוא, גם לא יגיע, הזמן לא נע במרחב, גם אם אנחנו מציירים אותו ככה. כשאנחנו  

ול במבה, צורת הביטוי הזו מניחה את  בא לי החשק לאכ  –בא לי במבה, נראה שאנחנו מתכוונים    –אומרים  

החשק כעובר ושב. ומה עם ביאת המשיח? אני לא אומר שמי שבא לו במבה, או מי שאומר נתראה בשבוע  

הבא, מדבר על המשיח, אבל התיבה "בא" קושרת את היום הבא לביאת המשיח, ובמובן הזה תפיסת הזמן 

כנראה תרגום מיידיש אבל זה לא משנה, משנה   של העברית היא משיחית. מישהו שואל "מה נשמע?" זה

 שהשאלה נשאלת בשפה שבה תמצית התפילה היא "שמע ישראל".  

אני רוצה לנסות להדגים את העניין הזה דרך העברית של אתגר קרת, שהוא לדעתי הנציג הטוב ביותר של  

מה שמכונה הכתיבה הרזה. זו לא ספרות שמתעניינת בחילון היא כבר יורשת של החילון, אבל היא מתעניינת  

ומיומיות ומושא  בעברית בת הרגע, ואכן מצליחה להתרחק בקלילות משכבות המסורות, המילים שלה י 

החיקוי שלה הוא שפת הרחוב. הספר הראשון של אתגר קרת נקרא "צינורות" ועל העטיפה שלו מופיע מעין  

 וידוי קטן מפי המחבר: 

ידי -כשיש לך התקף אסטמה אין לך נשימה. כשאין לך נשימה קשה לך לדבר. המשפט שלך חסום על

הרבה, משהו בין שלוש לשש מילים. זה נותן לך כמות האוויר שאתה מסוגל להוציא מהריאות. זה לא 

  עולותלך בראש. בוחר את הכי חשובות, וגם הן  שעולותבין ערימות המילים  עוברכבוד למילה. אתה 

 10לך... 

 
 . 1, עמ' 1992אתגר קרת, צינורות, עם עובד  10
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ההצהרה הארספואטית הזו קשורה לחסכנות, למינימליזם. זוהי ספרות אסטמטית, אין לה זמן לבזבז מילים, 

הכבוד למילה. אחד הסיפורים    –וכך דווקא דרך צמצום הרוח היא שבה ומגיעה לנקודת המוצא של המסורת  

י לראות לא מעט תלמידים  המוכרים ביותר מ"צינורות", הוא "הצפירה". זהו סיפור שקוראים בתיכון, ויצא ל

נהנים ממנו. הסיפור משתרע בטווח הזמן של החגים הלאומיים. הוא נפתח ביום השואה ומסתיים בצפירה  

של יום הזיכרון. אלי, גיבור הסיפור מסתבך עם שני הבריונים של הכיתה וכשהם עומדים להכות אותו נשמעת  

צפירה... אני המשכתי ללכת הביתה,    מקום באהום  הצפירה, שני הבריונים קופאים ואלי חומק: "פתאום מש

   11." נראהברחוב בין האנשים הקפואים כמו בובות שעווה, הצפירה עוטפת אותי במגן בלתי    עובר

קודם כל אפשר לשים לב למילה מקום. זהו אחד השמות של אלוהים )המקום ינחם( והוא מופיע כאן  

ממש כמו האל מן המכונה. המחבר יכול היה להשתמש גם    כפתח דרכו נכנסת הצפירה כדי לחלץ את הגיבור,

מילים אחרות, אבל נראה שהוא מדייק כשהוא אומר משום מקום, הצפירה אמנם בוקעת מהרמקולים של  

הרשות המקומית, אבל במישור של החוויה היא אכן באה משום מקום. אפשר להיזכר כאן בפסוק שציטט 

שעובר במחנה מאחד את העם, כולם שומעים אותו, ואפשר גם   הקול –הרמב"ם: "ויעבירו קול במחנה" 

הקול עובר לכל אורך מחנה וכל מי ששומע אותו נעשה    –להגיד שהקול עושה את המחנה לעם עובדי השם  

לחלק מהקהילה. גם הצפירה היא קול כזה שעובר בארץ ומאחד את כל השומעים אותו מרצון או מאונס.  

קומו של האל אבל המפתח הלשוני דרכו נכנסת המטפיסיקה נותר זהה.  אמנם כאן המדינה תופסת את מ

הדבר השני שמעניין אותי הוא שהגיבור עובר ברחוב. אפשר להגיד שהוא באמת עובר, פשוט עובר, הולך  

הוא כמו יוצא    –הוא עובר על החוק ואז עובר למימד אחר  –ברחוב, אבל אפשר לקרוא כאן טרנספורמציה 

ם העומדים בצפירה, הם קפאו בזמן, והוא עובר, הצפירה עוטפת אותו במגן בלתי נראה  מעולמם של האנשי 

זהו  –צינורות  –המגן הזה הוא הפלא. המעבר למימד אחר נמצא במרכז הסיפור הנושא את שם הקובץ  –

  מונולוג קצר של נער מתבודד שנעשה למכונאי ובנה מערך של צינורות דרכו אפשר להגיע לגן עדן. מסתבר 

יש  12כדור הארץ." פני אלו שבאמת לא היו מסוגלים להיות מאושרים על  עבור מקום שגן עדן הוא "פשוט 

כאלה שעבורם העולם הוא לא מקום. הטרנספורמציה מהעולם לגן עדן מעוצבת דרך המילה מעבר "אני לא  

יודע מה קרה אחרי שעברתי נקודה מסוימת בצינור, אני יודע שעכשיו אני כאן". קל לראות שהמעבר כאן  

וונה לטעון שהקוראים  הוא פיזי ומטפיזי בעת ובעונה אחת, וזה מה שהמילה עצמה מאפשרת לעשות. אין הכ

עומדים בהכרח על רב המשמעות של המילים "מקום" ו"מעבר", או שהכותב מודע בהכרח לקשרים שנוצרים  

בין הצפירה לבין הצינורות שנבנו בסיפור ולבין צינורות מוחו שם הוא מעביר את המילים שעולות לו, אבל  

 לשון פועלת בו, העברית עוברת בו. הם נקשרים דרך המילה עבר, כי הוא פועל בלשון ובה בעת ה

הסיפור "צינורות" שולל את הפירוש הנוצרי לגן עדן כמקום אליו מגיעים האנשים הטובים לאחר מותם,  

וכמו משיב את הגן למשמעות המקורית שלו כמקום טוב מחוץ לעולם. בהקשר הזה מעניין לראות את  

ַמְעתָּ  ע במעמד הגירוש מגן עדן: "ההופעה הראשונה של השורש ע.ב.ר במקרא, כי הוא מופי  ם ָאַמר ִּכי שָּ ּוְלָאדָּ

ה  מָּ ֲאדָּ ה הָּ ּנּו ֲארּורָּ ר ִצִּויִתיָך ֵלאֹמר ֹלא ֹתאַכל ִממֶׁ ֵעץ ֲאשֶׁ ָך ַוֹתאַכל ִמן הָּ ָך ְלקֹול ִאְשתֶׁ ּנָּה ֹּכל  ַבֲעבּורֶׁ בֹון ֹתאֲכלֶׁ ְבִעצָּ

יָך אדם עבר על צו האל ולכן האדמה ארורה    –ש נמצאים כאן  " )בראשית ג, יז(.  גם העבירה וגם העונְיֵמי ַחיֶׁ

האדמה   –כלומר בשבילו, וגם בגללו. בגן עדן הוא היה חי לנצח, מכאן  הוא נידון להיות בן חלוף  –בעבורו 

ימיו כצל עובר. ההופעה הראשונה של השורש כוללת גם   –ארורה בעבורו והוא עצמו עתיד לעבור ממנה 

ש מייצר נקודה ברורה של לפני ואחרי, הזמן מתחיל לרוץ קדימה, ובאותו נשימה גם  הגירו  –את מימד הזמן  

 העבר נוצר.  

 
 12שם, עמ'  11
 . 165שם, עמ'  12
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אסיים בתמונה נוספת של מעבר, כדי להגיע אליה נדרש סיבוב מסוים, אבל הוא עשוי להשתלם כי  

לך בלק  מדובר  בתמונה של פי האל.  בספר במדבר בפרשת בלק מסופר על בלעם שהיה נביא בין הגויים. המ

 –מזמן את בלעם לקלל בשבילו את עם ישראל, אבל בכל פעם שבלעם מנסה לקלל יוצאת לו ברכה מהפה 

בא לקלל ויצא מברך. בפתח ההתרחשות בלעם מסרב ללכת עם השליחים של המלך, אבל הם שבים ומפצירים 

לך אתם ואך את   בו, ובלילה השלישי מתגלה אליו האל בחלום ואומר: "אם לקרוא לך באו האנשים קום

הדבר אשר אדבר אליך אתו תעשה" )במדבר כב כ(. הפסוק הבא מספר שבלעם קם בבוקר עולה על אתונו  

ויוצא עם השליחים לדרך ואלוהים כועס ושולח מלאך שיתעלל בו. זה מוזר כי אלוהים אומר לו ללכת ואז  

דרך כפל המשמעות של הלשון, כי  כועס עליו כשהוא הולך. זה רגע שבו הפשט עצמו מאלץ את רש"י לדרוש  

, אם הקריאה שלך  "אם לקרוא לךעל פניו יוצא שהאל פשוט סותר את עצמו. רש"י בפרושו לפסוק כותב: 

על כרחך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה, ואף על פי   ואך וסבור אתה לטול עליה שכר קום לך אתם:  

משמעו    –ן את האירוניה שבביטוי 'לקרוא לך' . לקרוא לך  כן 'וילך בלעם'." על פי רש"י בלעם פישל כי לא הבי 

לקרוא לאיש שהוא אתה, אבל האתה הזה תלוי בך, הם קוראים לך אבל ההיענות לקריאה היא שלך. זה 

לך להנאתך ולטובתך, מהקריאה הזו יוצא גם   –מזכיר את הפירוש של רש"י לקריאת האל לאברהם לך לך 

ליכה היא לך כלומר אליך אל היעוד שלך. הקריאה של רש"י מסלקת את  הה –הפירוש האקזיסטנציאליסטי 

מסתבר שהאל    –האפשרות שהאל אומר משהו ומיד מתחרט, ובמקום זה היא משעינה את הפיצול על הלשון  

משמעית ומכאן כובד האחריות המוטלת על הפרשן. בלעם נענה לקריאה. הוא רוכב על אתונו  - דובר בלשון דו

ומגיע למעבר צר, ושם מלאך ניצב כשטן וחוסם את הדרך. בלעם לא רואה את המלאך, רק    בדרכו אל הקללה

האתון רואה אותו, היא מפסיקה ללכת ובלעם מכה אותה. זה הרגע המפורסם בו האתון פותחת את הפה  

ואומרת: "מה עשיתי לך?" המלאך מתגלה לבלעם ומורה לו "לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר  

ותו תדבר" )כב, לה(. אין ספק שהנושא של הסיפור הזה הוא הדיבור והשאלה מי שולט בו. האל מראה  אליך א

לא מדבר אלא   –החי המדבר  - שברצותו גם חיה יכולה לדבר בלשון בני אדם, וניתן להסיק מכאן שגם האדם

יסיונות בהם  לפי רצונו של האל. בלעם מגיע למפגש עם בלק ומנסה לקלל כפי שהתבקש, לאחר ששלושה נ

את פי ה' " ) כד, יג(. הנביא לא מדבר   לעבורמתחלפת הקללה בברכה, אומר בלעם לבלק הזועם: "לא אוכל 

מליבו אלא רק את מה שהאל שם בפיו. הצירוף "פי ה''" ואי האפשרות לעבור אותו, מזכירים את התמונה  

את הדרך. בלעם ניצב כאן על פי אדוני, של בלעם התקוע בדרך, משני צדדיו סוגרים קירות ומולו מלאך חוסם  

החלל הצר דרכו צריך האוויר לעבור    –זהו קו הגבול, סף השפה, הקירות הצרים עליו משני צדדים הם הלוע  

הצליל   –והאתון עליה הוא רוכב היא הלשון, וליתר דיוק חומר הגלם הפיזי של הלשון  –כדי שהדיבור יצא 

שרת את הרוכב ולהביאה אותו למחוז חפצו, כפי שהלשון אמורה  שאמור לשאת משמעות. האתון אמורה ל

לשרת את הדובר ככלי יעיל להבעת רצונו. אבל הדובר לוקה בעיוורון נדמה לו שהוא רוכב על בהמה שוטה, 

בעוד שרק היא רואה את המלאך,  

אבל מי הוא המלאך? מפתה לומר  

שזוהי רוח הלשון. ברור לי  

שהקריאה האלגורית שלי הגיע  

קצה שלה, נדמה לי שזיהינו את  ל

המקום בו התורה מציירת את פי 

האל, זה בטח לא מקום  

להשתהות בו, לא נוכל לעבור את  

 פי העברית.  
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 הוצאה לאור)ג( 

 

 גבריאל דהאן 

 

 לרגל ההוצאה לאור של הוצאת תפס״ן  

 

 

בפתח דבריי ברצוני להעלות  

הווה  ,1986שנת  ,זיכרון משנים עברו

כאשר יצאה  ,שנים 33- אומר לפני כ

לאור מחברת התנועה הפרוידיאנית  

בישראל הראשונה. היא יצאה בסימן 

של תהייה לא רק באשר לשפת  

הפסיכואנליזה כי אם גם באשר לשפה  

העברית. הללו שטרחו על הוצאתה  

לאור עשו זאת על גבי סנטימנט עז  

של זרות, חשש והעזה, הכיצד  

רית? כמובן  פסיכואנליזה בעב

שהצליחו לכתוב זאת במילים יפות 

ובעברית מצוחצחת ברובה אבל תחת הכינוי של ״הוצאה לאור חשוכה״, מי שטבעה את הכותרת הזו לא  

״פרויד״ אילו גדל וכתב  - מתגוררת היום בארץ. המערכת כתבה את הדבר הבא: ״אפשר ופרויד לא היה ל

את תפס״ן יוצאת לאור ומוציאה לאור את ספרה הראשון  ומטעמים רבים״.  הוצ  - במקומנו, בארץ האבות 

על גבי הנחה עבודה אחרת לחלוטין, כלומר, הפוכה, הכיצד פסיכואנליזה לולא הייתה העברית. שנים רבות  

 לאחר מכן ניהלתי שיחה עם אחד מן הקולגות שהיה בזמנו גם ידיד סביב השאלה הזו בכיוון אחר.  

היא הדת של   העכשווית המציאותיות -  הענייניות –המעשיות  - טענתי באותה שיחה שהפרגמאטיות 

ימינו,  כאשר הפסיכואנליזה לאור זאת, המהפכנות שבה, נותנת אולי תשובה אחרת לשאלה מהו מעשה. את  

כישלון, על עצם ההצבה - השתלטנית של הצלחה על החלוקה את המוסכמות זאת היא עושה תוך שמערערת 

הפעולה.... - הפרקסיס- האקט- המעשה- ן דיכוטומי ואקסקלוסיבי של הפרקטיקהכישלון כקריטריו- של הצלחה

אני אומר ״אולי״ שכן יש ספק האם הפסיכואנליטיקאי של ימינו אכן מצוי מחוץ לתשובה של "העולם", שמא  

גישה, ולא רק משום   הוא כאילו לא כמו כולם בעודו פועל כמו כולם. על אף זאת, לפסיכואנליזה עדיין יש

לשאלה של הפרגמאטיות. היא מפגש   ין נגשים אליה, לתשובות אחרות, לעיתים ביזאריות עד מאוד,שעדי 

 body- עם "מאמץ לתשובה אחרת". אך מי ניגש אליה בימינו? ספק רב אם נגשים אליה הללו שעוסקים ב

modification ראשם, או  , או הללו אשר מנתחים את גופם על מנת  שייצרו להם פני חתול, או קרניים על

כדי לפצל את איבר המין שלהם, ועוד מיני מוזרויות מעין אלה. גם לא פונים אליה הטרוריסטים של העולם,  

ובדרך כלל גם לא המיליונרים, או אנשי השלטון, או הרבנים הגדולים, או השופטים בבתי המשפט הגבוה  

כלומר, בעוד היא לא   לא מיליארד סינים.לצדק, ולא הנזירים הבודהיסטים, ולא ההומלסים, ולא, ולא, ולא...ו

נחת בתרבות, על גלובליזציה. היא בפועל - חדלה מלדבר על כלל האנושות, על הסובייקט של ימינו, על אי 

המעטים. היא עבור המעטים. בעברית באופן יחסי יש לה הצלחה גדולה למדי. אולי אף גדולה   פוגשת את 

ל לאקאן, או בגרמנית שפתו של פרויד. אולי בדומה לספרדית  יותר מאשר בצרפתית שהיא ללא ספק שפתו ש

בגלל היהודים. אינני יודע זאת לבטח, אולי, על כן אמרתי, אולי הפסיכואנליזה היא היהדות   - של ארגנטינה  

גם לא יהודים כפי שקרה בעבר עם היהדות הזו שהפכה לנצרות.   החדשה הלא דתית. יהדות שנקלעו אליה

ה מחדש. אותו קולגה ידיד הציע לי  אולי זוהי יהדות  בריות שלה כדי לעְברָּ אשר חוזרת אל הִעְבִריות, אל העָּ
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סכום כלל לא רע לדברים: זוהי אם כן הצעה שנחזור בנו מההתייוונות המדעית אל המקורות הממשיים של  

  היהדות.

נכרכת עבורנו  בתפס״ן לא פעם אנו מוצאים עצמנו מדברים על פסיכואנליזה ככרוכה בעברית, היא 

בעברית, ובמובן זה מדובר במאמץ להוצאה לאור על גבי זיקה מיוחדת בין העברית לבין הפסיכואנליזה,  

בפעם הזו אין מדובר ב״הוצאה לאור חשוכה״ כי אם בהוצאה מן החושך לאור של הפסיכואנליזה בעברית  

אותה ניסח לאקאן   הדרה פנימיתשל  כדי לחלץ אותה מן הקולוניאליזם אל הלוקאליות שלה. זו הוצאה במובן  

.  זהו מונח אותו לכדנו בתפס״ן כמצפן ביחס לשאלת הנשירה. זאת משום שההבדל  internal exclusion - כ

נשירה״ אלא בין ״נשירה פנימה״ לבין ״נשירה החוצה״. הנשירה במובן זה יכולה   איננו בין ״כן נשירה״ ל״לא

. הוצאה לאור בעברית לגבי דידינו בהקשר הזה הינה להיות לא כלולאו צורה של    להיות כלוללקבל צורה של  

:  . זוהי התרחשות שגלומה באופן בו כתבתי את הכותרת של דבריי הוצאה פנימההדרה פנימה, או אם תרצו  

הדבר שמצד אחד בהיותו כתוב כך הוא מונגד לאופן בו הוא לא כתוב, קרי, ההוצאה לאור)ג( מנוגדת להוצאה  

להורג. תחת זאת הכותרת כותבת את היחס בין הדבר וההופכי שלו, ולא בינו לבין היפוכו. כך לדבר אין קיום  

לאריג שיהא ללא ההפכי שלו,   ללא ההופכי שלו והוא אשר מגולם במעשה האריגה, שכן אין זה אפשר לו

אם כך מגולמת הפעולה של הנשירה    במעשה אורגשאינו בבחינת היפוכו, או ניגודו אלא בן הזוג ההכרחי שלו.  

 פנימה כתנאי הכרחי ליצירת האריג.  

משמעי. די לנו אם נתבונן בסוגיית ההבחנה בתלמוד  - לבל תחשבו שעניין מעשה האורג פשוט הוא או חד

באריגה של תשמישי המשכן, כדי מיד להיווכח בכך שפעולת הנשירה פנימה   למעשה רוקם שבמעשה חובין 

פנים רבות לה והיא שולחת לפרקטיקות שונות, לפעולות שונות זו מזו אשר עשויות להטעות אותנו כאילו  

 מדובר רק במחלוקות טכניות. הנה כך בגמרא במסכת יומא: 

ר שרוקמין במקום שחושבין. תנא משמיה דרבי נחמיה רוקם אמר רבי אלעז  -"מעשה רוקם מעשה חושב  

 )יומא עב(. מעשה מחט לפיכך פרצוף אחד. חושב מעשה אורג לפיכך שני פרצופות"

לפי רבי אלעזר היו רושמין צורה על הבגד על ידי צבע, ואחר כך היו רוקמים במחט לפי הצורה. אלא שפעמים  

)וכך   13עשייתם, ופעמים על שם הרקמה במחט בסוף עשייתם הציורים כונו על שם הרישום בצבע בתחילת 

 לשון רש"י ד"ה שרוקמין במקום שחושבים: בתחילה מתקן הצורה על הבגד ע"י צבע ואחר כך רוקמה במחט(.

לעומתו, רבי נחמיה סובר כי 'מעשה רוקם' הינו מעשה מחט כלומר היו רוקמים ציור אחד שהיה נראה בשני 

ה חשב' הינו מעשה אורג שנארג בתוך הבגד בשעת אריגתו, ולא מרוקם עליו לאחר  צדי הבגד. ואילו 'מעש

האריגה ובכל צד של האריג היה ציור אחר. מעשה אורג נעשה בשתי שכבות ובכל שכבה נעשה ציור אחר ולכן  

 יכול להיות בצד אחד צורת אריה ובצד שני צורת נשר. וכך מסביר רש"י בד'ה חושב מעשה אורג:  

ה ליריעה שתי קירות ושתי צורות על שתי קירותיה אין דומות זו לזו פעמים שמצד זה ארי "שיש ל 

 ומצד זה נשר כמו לחגורות של משי והיינו שני פרצופים אבל רוקם כצורתו מכאן כך צורתו מכאן". 

 בניגוד להסבר זה, שיטת הרמב"ם הינה שונה:  

ות הנעשות באריגה נראות מצד אחד בפני "כל מקום שנאמר בתורה מעשה רוקם הוא שתהיינה הצור

האריג, ומעשה חושב הוא שתהיה הצורה נראית משני צדדים פנים ואחור" )הל' כלי המקדש פ"ח, הלכה 

 טו(. 

העובדה שהבד זהה בשלושת המסכים, תוך התחשבות בהבדלים בין הפרוכת העשויה מעשה חושב כרובים  

ויים מעשה רוקם, מלמדת כי הפתחים המובילים מבחוץ  לבין מסך פתח אוהל מועד ומסך שער החצר העש

פנימה הינם בעלי משמעות וחשיבות הנובעת מן היעד אליו הם מובילים. לכן שלושת המסכים עשויים תכלת  

חומרים הזהים בצורתם וחשיבותם ליריעות המשכן, אלא שהפרכת זהה בצורת  - וארגמן תולעת שני ושש משזר

 חושב כרובים, ואילו המסכים האחרים הם מעשה רוקם.  עשייתה ליריעות המשכן מעשה  

 נקודה נוספת בנוגע ליחס בין מעשה חושב למעשה אורג, מובאת בדברי 'משך חכמה': 

 
 ושו לרמב"ם הלכות כלי המקדש ח,טו.וכך המשנה למלך בפיר 13
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"לפי שאין כאן הפסק בן קדשי קדשים להיכל במחיצה, לכן הפרוכת היה מעשה חושב, לרמז על ההבדל 

ה ונשר מצד זה. לא כן במסך לפתח האהל אשר מצד פרוכת זה לצד פרוכת זה, לכן היה ארי מצד ז

ולפתח החצר היה 'מעשי רוקם' )כו, לו(, שהיו המחיצות מבדילות בין הפנים לחוץ. ולכן נסתפקו מקום 

מחיצות גופייהו אי קדושת חוץ להן או קדושים כמו בפנים, יעויין שם ביומא נא, ב. ולכן הכהן הגדול 

טר לפני ולפנים, אשר שם ההפסק במעשה חושב, לא שנקרא קדש קדשים, ומעלתו היה שנכנס להק

במחיצה, לכן נעשו בגדיו: האפוד וחושן, מעשי חושב. וכתונת ומצנפת ואבנט )כח, לט( שבהן שווה 

)שמות . נעשה 'מעשה רוקם' ודו"ק" –לכהן הדיוט, אשר זה יורה על ההגשה למזבח אשר עומד בחצר 

 כ"ו, לא(

ההבדלים המהותיים בין הפרוכת המבדילה בין קדש הקדשים, למסך פתח  המשך חכמה עומד על אחד 

הפרוכת הייתה מעשה חושב ואילו מסך פתח אוהל מועד ומסך שער החצר היו    : אוהל מועד ומסך שער החצר

מעשה רוקם. כפי שראינו, רש"י מבאר כי מעשה חושב הוא אריגה על שתי קירות, הציורים משני עבריה אינן 

 ה. במקרה זה ארי מצד זה ונשר מצד זה.    דומים זה לז

ה'משך חכמה' מסביר כי היות ואין מחיצה בנויה בין הקדש לקדש הקדשים מפני שהפרוכת מבדילה בין שני  

חלקים באותו המבנה, לכן תפקידה של הפרוכת הינו להוות מחיצה. זו הסיבה לדעתו שהפרוכת הינה מעשה  

שני עבריה באה לבאר את ההבדל בין שני צדי הפרוכת, במקרה זה העובדה שישנם ציורים שונים מ  ; חושב

 בין קדש לקדש הקדשים.  

לעומת זאת, במסך פתח אהל מועד ומסך שער החצר בהם הבד מהווה מחיצה בין חוץ לפנים )במסך  

פתח אוהל מועד בין החצר למבנה המשכן, ובמסך שער החצר בין מה שנמצא מחוץ למשכן לבין חצר המשכן(,  

כן בשני אלו ישנו מעשה רוקם ולא מעשה חושב, כיון שהמסך עצמו מהווה מחיצה. אין צורך באופן עשיית    על

המסך שהוא ישמש כגורם מבדיל מפני שעצם המסך, מבדיל מספיק בין חוץ לפנים ועל כן זהו מעשה רוקם  

 חוץ או פנים(.   )זו הסיבה לדעתו שהגמרא ביומא מסתפקת לגבי מקום הפרוכת, האם הוא נחשב כקדושת

בהמשך, מוסיף ה׳משך חכמה׳ הערה חשובה ועקרונית לגבי היחס בין בגדי הכהונה, למקום אליו נכנס הכהן. 

הכהן הגדול הנכנס רק הוא לפני ולפנים מעבר לפרוכת שהיא מעשה חושב, נכנס עם חושן ואפוד, שגם הם  

ו(. ומכאן שישנו קשר  ", ט'ח" המשפט בשמות כח, וכך לגבי חושן  "הינם מעשי חושב )כך לגבי האפוד בשמות כ

בין מדרגת הכהן הגדול לבגדיו ולמקום שאליו הוא נכנס, וביטויו המעשי הינו הן באפוד ובחושן המשפט, והן 

 בפרוכת שמעבר לתחומה הוא נכנס. 

 

ב קשור  מהו עניינו של האורג הזה לענייננו שלנו? במקורות שלנו מי שנחן בידע הנחוץ למעשה חוש        

הוא האמן בצלאל, האמן של הידע לעשות של המעשה חושב, אותו אנו יכולים כבר להחשיב כפרדיגמה של  

 ״כפרקסיס עברי״ אם תרצו.    ,אקט

 אני מצטט מספר שמות:  

"ראה קראתי בשם בצלאל בן עורי בן חור למטה יהודה ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה 

חשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלאות ובחרושת ובדעת ובכל מלאכה, לחשוב מ

 " שמות ל"א פסוק א'.עץ לעשות בכל מלאכה

מה שאדם שומע מאחרים ולומד. ]אנחנו יכולים לכנות את מה שהוא הידע על הבסיס    - רש"י אומר: בחוכמה  

הזדהות[.  - , על דרך האנליזה והדהמבין דבר מליבו מתוך דברים שלמד, ]קרי   -של ההזדהות או החיקוי[. התבונה  

 דעת, זה רוח הקודש. קרי, מעשה חושב, מעשה אמן ]מה שאנו נכנה המצאה של סינטום[. – ובדעת

ואיך ממשיכה עם כך הגמרא בסדר זרעים מסכת ברכות דף נ"ה: "עושה להיכן הכניסם, שמא כך אמר לך         

שמא בצלאל היית, וידעת. אמר רב יהודה אמר רב: יודע  הקדוש ברוך הוא עשה משכן, ארון וכלים אמר לו: 

היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ כתיבך״. האמן של המקרא, אם כן, האמן בצלאל קשור  

  –לרוח הקודש, קרי, לפי הפירוש של הגמרא, קשור לאותיות שאיתן נבראו שמים וארץ. ה"מעשה חושב" 

עשות עם האותיות.  - פי פירוש זה אל אותו סדר. מעשה חושב משמעו הידעגם כן שייך ל  –  הידע לעשות הזה
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לאקאן אומר "איש אינו חושב" אבל אנחנו    ת, הרבה שנים אחרי מות בצלאל, אנחנו שומעים א1975  - אמנם ב

מקשיבים, לראות אולי תגיע מחשבה. זה דומה לכל אותם שמקדישים את חייהם סביב אותם מכשירי קליטה 

חכים לראות מתי יגיע האות, הסימן מן האחר של האנושות וסוף סוף נוכל לדעת שיש משהו או  מן החלל ומ

מישהו שחושב. אלא שלאקאן מבחין בין האותיות לבין החושב. שכן אף הוא התעכב בסופו של דבר כמו גם  

 בתחילתו על האות והקשירה שלה כמה שמעניק את הממד הממשי המטריאלי למסמן. הנה כי כן מעשה 

)לארוג(, נכרכים זה בזה   texere - או ה  textus - האריגה, הטקסטורה )מעשה רוקם(, הטקסטיל, הטקסט מן ה

על גבי שאלת הוצאתם לאור, הוצאה שאינה אלא הוצאה לאורג, מעשה של אריגה הנשען על ערגת האות,  

 כתיבת האות, אותה כתיבה עליה יאמר לאקאן:  

מה אשר קרוי הממשי, לא יהא זה במקום אחר מאשר על גבי הלוח "אם יש בנמצא סיכוי לתפוס דבר  

השחור. ואף זאת, מה שיהא לעיל ידי כדי להעיר, אשר יקבל צורה של דיבור, אין לו יחס כי אם למה 

 (.1970במאי  20שנכתב על גבי הלוח השחור" )לאקאן, 

ואחרי הטופולוגיה של לאקאן בין זו אותה כתיבה אשר מטלטלת אותנו אחרי דפדפת הפלא של פרויד       

החרדה לבין התימהון, בין הלא מודע הפרוידיאני לבין הממשי הלאקאניאני על גבי פרקטיקות של כתיבה  

 אשר גורלן מותנה תמיד במאמץ לקריאה שיתרחש או לא. 

של   הווה אומר שאף התיאוריה של הדיסקורסים של לאקאן, איננה אלא פרקסיס של כתיבה, אריגה,       

הממשי בעולם הדיסקורס, שמניחה לא רק את זה אשר מונח לידע, הסובייקט, כי אם גם את זה אשר קורא.  

על כן, הפרקסיס באשר הוא, כל פרקסיס, הינו אקט של קריאה, וככל אקט שומר על יחס מסוים לאטימות  

 של המודחק. 

שי, הזמן שהוא זה אשר נמצא במוקד  כך מתגלה הדיסקורס כאפרטוס, מכשיר לייצור של הזמן של הנפ       

הדחיפות של אותה התרחשות שנטלנו על עצמנו בתפס״ן לצאת לקראתה, התרחשות המכונה מתבגרים, או  

 נעורים, קרי, זה סביב האריג הזה שהינו הדיסקורס שנרקם מעשה הנשירה פנימה או החוצה. - בני 

קאן לדיסקורס עצמו כתפוס בזמן, הדיסקורס למעשה עוד לפני שכתב את הנוסחאות שלו מתייחס לא        

 לא יכול להסתפק בהווה אידיאלי נטול משך: 

"…un discours n'est pas un événement punctiforme à la Russell, si je puis dire. Un discours n'a 

pas seulement une matière, une texture, mais il prend du temps, il a une dimension dans le 

temps, une épaisseur". 14 

"...דיסקורס איננו אירוע נקודתי בסגנון ראסל, אם אוכל לומר זאת כך. לדיסקורס אין רק חומר, 

 טקסטורה, הוא גם לוקח זמן, יש לו ממד של זמן, עובי". 

השאלה שעולה היא מהו ממד הזמן הזה, מה מעניק לו את משכו, האם הוא מה שניתן להיות נמדד   

ר במה שיכול לקבל מעמד של יחס, הזמן כיחס בין יחידותיו, מה שאנו  על גבי מכשירי המדידה, או שמא מדוב

מכנים ריתמוס ולא טמפו, מה שכינינו בזמנו האידיוריתמוס של ההוויה המדברת. קרי, הנפשי כאריג שנארג,  

שנכתב באותיותיו, כיחס שנארג בין השפה לבין הגוף. והלוא זה האריג שלאקאן מעניק לו בסופו של דבר   

 ך של מה שהינו ממשי:  את הער

״אם דברתי על סמלי, דמיוני, וממשי, זה בהחלט משום כך שהממשי הינו אריג. אם כך, כיצד לדמיין 

אותו את האריג הזה? נו טוב, זה כאן בדיוק שישנו אותו בקע פעור בין הדמיוני לבין הממשי, ומה 

תה מידה יש לנו כאן דוגמא, אין דבר שביניהם זו העכבה...בדיוק מלדמיין. אך מהי העכבה הזו, שכן באו

קשה יותר מלדמיין את הממשי עד כדי כך שנראה שכאן אנו מסתובבים סחור סחור בעניין הזה של 

אריג, הממשי הינו בדיוק מה שחומק ולכן אנו סובלים מעכבה. זה הבקע בין הדמיוני לבין הממשי ככול 

 (.25סמינר  1978במאי  9-יעור של ה)מתוך הש שאנו יכולים לשאת אותו שמחולל את העכבה״

 
14 Lacan Jacques, Le séminaire, livre v, Les formations de l'inconscient, p.15, Ed. Du Seuil 1998.  
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, אותן ואת צירופיהן השונים, בני אדם זורים בכל יום לרוח, בכוונה ולפי תומם, מלים, חמרים, חמרים״

ורק מועטים מהם יודעים או מעלים על לב מה היו המלים ההן בימי גבורתן )ביאליק, גלוי וכיסוי 

 בלשון(. 

אשר מלבישה את האובייקט שארית במילותיה, באריג   ,parlêtre  למעשה זה מה שהנה ההוויה המדברת,

הדימוי, הדימוי אשר מוחזק על ידי הבטנה הזאת  של השפה, בטקסט, כדי לתפור אתו את הטקסטורה של 

"הוויהמדברת" של לאקאן מופיעה כבר בעברית אצל אותו ביאליק   -שאיננה אלא ההפכי שהיא האובייקט. ה

בכינוי 'החי המדבר', וביאליק נטל אותה מן הרמב"ם אשר במורה נבוכים ) חלק ראשון פרק נ"א( אשר נכתב  

מופיע כתרגום מן היוונית שבה הביטוי הוא "זֹואֹון לֹוגיקֹון". ושאחד הרב   ערבית, 'אלחיואן אלנאטק', הוא

 , זו שהדבר והדיבר הם המכוננים אותה כמעשה חושב. כלומר כמעשה של אות.  הנפש הדיבריתקפאח כינה  

על כך בדיוק לאקאן משעין את פועלו של אמן אחר, ג'ויס: הסינטום שלו מורד באפקט של המובן, כלומר, 

מה שלא ניתן לאנליזה ואת זאת מכנה לאקאן האמנות של ג'ויס. כלומר, האמנות בהקשר הזה הינה  הוא

עשות של האמן. זהו מעשה  - ההפכי של הפסיכואנליזה, הפכי שאיננו מנוגד או הפוך. זהו הפכי אשר נוגע לידע

.  pieces detachesשל אריגה שההוויה המדברת אורגת כדי לייצר אריג מחומרי הטקסטיל המפורקים, 

הפסיכואנליזה נוטה להשיב על האניגמה לגבי החיתוך בין הסימבולי והממשי בהציעה חיתוך בין הסימבולי 

והדמיוני. אין ספק שזהו מענה אווילי, אומר מילר, הסובייקט ההפכי לאמן הזה שבו נתקל פרויד בקליניקה, 

יעה עצמה למעשה אורג של שפה, של  הוא ההיסטרית, היא ההפכי של האמן. זאת משום שההיסטרית מצ

מודע. ההיסטרית היא על כן  - פענוח שמוצע לה על ידי האנליטיקאי. זה מה שמאפשר את הנחת הלא

יכולתם לייצר סינטום ממתינים להיוושע מן הסימפטום  - הפרדיגמה של כל אותם סובייקטים אשר משום אי 

ר דבר מה. זהו ממד האמונה שיש בסימפטום  שלהם. סימפטום זה של הנברוטי באשר הוא, רוצה תמיד לומ

הנברוטי: הוא מאמין שישנו מובן בממשי. הוא לא מרחיק עד כדי להאמין בזה שישנו שם ידע. וזה ההיפך מן 

עשות של האמנות. עניין זה צריך לשמש אותנו בבואנו לדון בשאלה של האקט, באניגמה של האקט  - הידע

        של הוצאה לאור)ג(. ימים יגידו.      
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 יוצא אל הכלל 

 עמרי ביכובסקי

 

מרבים לדבר על הכתיבה אבל פחות מדברים על ההוצאה לאור. אפתח בלראות כיצד ניסים אלוני "מוציא 

 לאור": 

איך מטפלים שם, בתיאטרון במחזה שלי.   –באחת החזרות  – "יום אחד הזמינו אותי לבוא ולחזות 

התבשמתי לקראת המאורע. ירדתי לתל אביב, סוף סוף מחזה ראשון! ישבתי באולם הריק. סצנה אחת מתוך  

המחזה )ואני זיהיתי טוב מאוד את כל הסצנות במחזה( לא הייתה בכלל. שאלתי 'איפה הסצנה?' 'הוצאנו'.  

והטלתי אותה על הבמה. הסצנה   –אז אפשר היה  –בים איך לבטא את אי הסכמתי? עקרתי שורת מוש

אפשר לראות מתוך האנקדוטה הזאת שבהוצאה לאור אין המדובר בהכרח במהלך של הסתגלות.    15נשארה." 

זו לדעתי נקודה מכריעה שעוד אחזור אליה. שורות אלה מופיעות בהקדמה שכתב ניסים אלוני למחזה "אכזר  

מה שמעביר אותנו גם    –"דיוקן המחזאי הצעיר כפרזיט"   מה הזו בכותרת: מכל המלך". הוא מכתיר את ההקד

 מסיבות מוצדקות נוספות אל ג'יימס ג'ויס. 

אם תקראו את הביוגרפיה המצוינת שכתב ריצ'רד אלמן על ג'ויס, תיווכחו לדעת שיותר עמודים בספר  

, דרך  chamber musicחל מ מוקדשים לענייניו עם ההוצאות השונות של ספריו, מאשר לעצם הכתיבה. ה

דבלינאים ודיוקן האמן...ועד ליוליסס ופינגנז וייק, הוא נתקל בקשיים על גבי קשיים. ופעל מולם בדרכים  

מדרכים שונות )איומים בתביעה, הסכמה לשאת בהוצאות, הסכמה להכניס שינויים בספרים, כתיבת מכתב  

ילולא פעולתם הנחושה של עזרא פאונד והרייט וויבר, למלך ועוד(. למעשה ייתכן והוא לא היה מפרסם דבר א

שהיו מעורבים בהוצאתו לאור של כתב עת בשם "האגואיסט" שהיה הראשון שהוציא את כתביו לאור על  

גבי כתב העת. הרייט וויבר היתה גם זו שהציעה לו כאשר ניצב מול שוקת שבורה עם ההוצאות השונות,  

את דיוקן האמן... כספר. בכך לא נסתיימו הצרות מפני שבתי הדפוס   לחרוג ממנהגו של כתב העת ולהוציא

התנגדו להדפיס   –שהוחזקו אחראים, מבחינת החוק, באותה מידה כמו המו"לים לפרסום דברי תועבה  –

 אותו. 

ג'ויס מסכם את תלאותיו עם ההוצאות לאור במכתב לידיד: "הספר הזה עלה לי בהוצאות משפטיות,  

עורכי דין,  7שנים מחיי. בעניין זה עמדתי בקשר עם  9זה עלה לי גם ב  פרנקים:  3000ר כרטיסי רכבת ודוא

 40דבלינאים סורב על ידי  כל אלה, למעט מר עזרא פאונד, סרבו לסייע לי... –עיתונים וכמה אנשי עט  120

האגואיסט הסכים    הוצאות. הרומן שלי 'דיוקן האמן כאיש צעיר' סורב על ידי כל מו"ל לו ]זה הוצע[, וכאשר

 16מדפיסים באנגליה ובסקוטלנד סרבו להדפיס אותו..."  20להוציא אותו לאור כ  

"שם ביושבי ליד השולחן, חושב על הספר   לאחר אחד הסירובים של המו"ל שלו, ג'ויס כותב לנורה: 

שאת  שכתבתי, הילד שסחבתי שנים על גבי שנים ברחם של הדמיון, כפי שאת נושאת ברחמך את הילדים 

 (.  330אוהבת, ואיך שהאכלתי אותו יום אחרי יום ממוחי וזכרוני..." )אלמן עמ'  

אנחנו יודעים שהמטפורות של ג'ויס הן חמורות וחומריות. יש לקחת אותן ממש כמו אירועי גוף )יש  

א כתיבת ספר הי  לכך דוגמאות רבות בספריו(. הבה נציב אם כן לנגד עינינו את המטפורה הזאת של ג'ויס: 

כנקודת הכניסה   –אני מקדים את המאוחר  –הריון, הוצאתו לאור היא לידה. זה ממקם את ההוצאה לאור 

 לעולם, או אם תרצו, לשדה החברתי.

 בנקודה זו מוצדק לפנות אל עבודתו של העורך; זאת גם לאור צאתו של ספר חדש לאור בהוצאת תפס"ן: 

ואייר אותו המאייר המוכשר )עדיין נער   –יאל עשהאל איתי דנ –"רוז השמח בחלקו". את הספר כתב נער 

בעצמו( אריאל טופלר. הח"מ הוא זה שערך ספר זה והביא אותו לדפוס. ספר זה מביא לידי ביטוי את מה 

 
 7, עמ' 1997למשכל הוצאה לאור,  אלוני, נ., אכזר מכל המלך, תל אביב: 15
16 rsity Press.. New York: Oxford UniveJames JoyceEllmann, R. (1965).  
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להיות מקום בו אפשר לבני נוער להוציא את הדברים שהם   שמערכת הוצאת תפס"ן שמה כמצפן עבורה: 

 כותבים לאור.

ו של העורך? אנחנו יודעים את פרטיה של עבודה זו. בכל הנוגע לעריכה לשונית  מהי, אם כן, עבודת  

עליו להתקין את הפיסוק על פי הכללים, לתקן שגיאות תחביריות או סרבול תחבירי, לכתוב את הערות  

השוליים על פי התקנות המקובלות וכו'. מצד התוכן עליו להציע קיצורים או פיתוחים לעלילה ולדמויות,  

ם לב לשטף הדברים בספר, לאי הלימות המתקיימות בו, ולשקול סוגיות סגנוניות של המחבר אל מול  לשי 

מה שנכון ותקני. האם נוכל לומר על בסיס כל אלה מהי הפונקציה של העורך? לטעמי הפונקציה שלו היא 

בין הסינגולרי    – תמיד רעוע    –קרי ליצור את הגשר    –להניח את האידיוסינקרטיות של הכותב בשדה החברתי  

 לציבורי, בין השפה הפרטית לשפת התקשורת. 

ובמה כל זה מסתכם? בסופו של דבר מדובר על להיות זה שבאמצעותו בונים מסלול. הייתי אומר, מסלול  

חברתי )לא בכל המקרים אותה מילת יחס מתאימה(. מה זאת אומרת מסלול? פגשנו את זה בתפס"ן  - באו    אל

שהמסלול עבורם הוא דרך לנוע בעולם. כלומר מדובר בלהכניס לפעולה    –  פרקורכאשר שוחחנו עם אנשי ה

 ספר.כסובייקטים את הקטגוריות של זמן ומרחב, שמצויות בשפע גם במה שהייתה עבודת העריכה של ה

הנתיב הזה  –מהו אותו נתיב אל החברתי שבו אני ממקם את ההוצאה לאור? וזכרו את ניסים אלוני 

איננו זה של ההסתגלות. להיפך על נתיב זה לתפוס את התנועה הבלתי אפשרית בין האידיוסינקרטי לבין 

ומשפטים נהגו   המובן הכללי. שכן, מהו ספר? ספר נושא בחובו את האפשרות של הנס של מפגש. מילים

( ]השפה הפרטית[ שלו, כאלה הנושאות  lalangueאפשר לומר, מילות הללנג )  –במוחו הקודח של מאן דהוא  

אלה נכתבו על גבי דפים, עברו עריכה והגהה, כדי שהספר   –עבורו משקל של התענגות ולא של מובן משותף  

א שאולי מילים אלו יהדהדו באפקטים יישא בין דפיו את האפשרות לחולל את נס המפגש, קרי לפגוש קור

אובססיבי וביורוקרטי, כל מי   –ואף עושה זאת    - של גופו. לא נשכח שהאחר של ההוצאה לאור יכול להיות   

שניסה לפרסם ספר או מאמר יודע זאת, למשל העמידה על קוצו של יוד ביחס לרישום פריטים ביבליוגרפיים. 

 אחר של ההוצאה לאור היא שונה, ואתייחס לכך. אבל הפונקציה היסודית של מה שקראתי ה

מרגריט דוראס קוראת לכך קריאה ראשונה וקריאה חוזרת. ישנה קריאה ראשונה שהיא זו של המחבר  

עבודה עם מקף באמצע, כמילה אחת(, מפני - , אומרת דוראס )לאעבודה- לאבעת הכתיבה. הכתיבה הזאת היא  

כותב לגמרי לבד". אבל    זה"  מצטטת את לאקאן כדי הבהיר זאת: שלא מרגישים יותר עבודה ברגע הזה, והיא  

יש קריאה שניה שבאה לאחר הראשונה הזאת, שבה הקריאה מופקדת בידי האחרים. וזה לא נעשה ללא  

השלכות. לדעת דוראס במהלך הזה נמחק משהו מהזהות של הכותב. "למרות", אני מצטט אותה, "שהוא אף  

 אות הללו אנו יכולים להציב בסינטגמה הפרוידיאנית הגדולה:פעם לא אף אחד". את שתי הקרי 

  Wo es war Soll ich werden . 

. המוטו של הספר  ICHאל ה    ESנוכל אם כן לומר שפעולת ההוצאה לאור מתרחשת בתוך התנועה הזו מה  

  לקוח ממשפט של ז'אק אלן מילר בשיחת  - , הראשון שיצא בהוצאת תפס"ן 17הסימפטום הסורר  –שלי 

ארקשון. המשפט הוא "הקשר החברתי הוא בעצמו סימפטום". אני יכול להעיד, שכל הספר שלי הוא ניסיון 

 להבהיר לעצמי את המשפט הזה. 

והנה הוצאת הספרים הזו והעבודה במסגרתה שופכת על כך אור נוסף, שכן מה שדרוש בין הקריאה 

, לבין הקריאה השנייה, בין הריון ללידה אצל ג'ויס, הוא הסימפטום. ליתר דיוק,  הראשונה של מרגריט דוראס

. ICHאל ה  ESהסימפטום הוא זה שקושר את שתי הקריאות, הוא המאפשר שתתרחש התנועה הזאת מה 

זה בדיוק מה שאומר פרויד ב"עכבה סימפטום וחרדה": "הסימפטומים הם תחנות גבול בשליטה מעורבת" .  

חר  אמי? של האני והסתמי. הסימפטום במובן הזה מגשר על המרחק האינסופי שבין הסובייקט ל  שליטה של

 
 2019הוצאת תפס"ן,  ביכובסקי, ע., הסימפטום הסורר, תל אביב: 17
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(. מרחק אינסופי מפני שיש שם משהו שלא  18של קפקא )כפי שזה מוצג בצורה מופתית ב"הודעה מהקיסר"

הנקודה    [.S()] חר  א מסמן החסר ב  –שסוע    Aשל    Sניתן לגישור, אתר שלא ניתן למיקום, שלאקאן קורא לו  

בה האחר הגדול חסר )יש על כך פיתוח נוסף בספר "הסימפטום הסורר", שלא אכנס אליו כאן(. מסמן החסר 

חר הוא גם האתר שבו מתרחשת הנשירה )במובן המהפכני שניתן לה בתפס"ן(. אני הייתי מנסח את עבודת  אב

 צמו סימפטום" .אלן מילר: "הספר הוא בע- ההוצאה באמצעות פראפרזה על מילותיו של ז'אק

התנועה הזאת, שאנו מדמיינים שמתאפשרת על ידי הסימפטום, מהפרטי, היוצא מן הכלל, המיוחד לכל  

אחד אל החברתי איננה תנועה דידקטית מקוטב אחד למשנהו. זוהי תנועה של התהוות, כפי שזה שבא לידי  

( היה על אני  itבמקום בו זה ) , שתרגומו לעברית הוא: Wo es war Soll ich werdenביטוי במשפט הזה, 

  should. לאקאן מדגיש את ה  should becomeהוא באנגלית פחות או יותר    werdenלהתהוות )פועל העזר  

אייג'י, - אך שימו לב שההתהוות הזאת שבה מדובר איננה מהלך הרמוני, ניוהזה כחובה מוסרית להתהוות(. 

חר הגדול, הפניה לאחר, שאיננה, מדגיש  אכבר כלול ה אני ב רציפות.- אלא שהיא דווקא כרוכה בשבר, באי 

"הסימפטום לא צריך אתכם"(. מהותו של   לאקאן, ממהותו של הסימפטום )הוא אומר בסמינר על המועקה: 

ולא חלק   הסימפטום היא התענגות שאינה מופנית לאחר, אבל באותה נשימה משהו שאיננו חלק מה"אני"

ארוטית עם השדה החברתי. כדי  - לקשור את הממד של ההתענגות האוטומה"סתמי", ולכן, ככזה, הוא יכול 

 בסימפטום נדרש הטרנספרנס, אבל על כך בהזדמנות אחרת.    כנמעןשהאחר יופיע  

המילה הזאת "נמען" מובילה אותי לנקודה האחרונה שאני רוצה להציע לכם. כאשר פונים אלינו, נערים  

להקשיב. איננו חוטאים בלא להקשיב    –בים אנשי טיפול רבים  כפי שחוש  –או נערות למשל, אין זה מספיק  

נמען הוא מי   –לבני הנוער. אנו חוטאים הרבה יותר, בלא לענות להם. תמצאו את העדות לכך במילה נמען  

  responsibilityל  response. אנחנו מכירים את הקשר של ה מענהשעונה. מען הוא המקום ממנו מצופה 

ת. אנו יכולים לומר, אם כן שמענה הוא מה שעשוי לפתוח את הדרך לכך שסיפוק ושל האחריּות לאחרּו

  אופרציה   הינה   לאור   הוצאה חר הגדול, ובכך, פשוטו כמשמעו, לצאת לאור.  אמסוים יכול לעבור במסלול של ה

 . מענה   של 

, כדי לתת באופן זה מענה בפעולה, לתפוס את  זו אחת הסיבות המרכזיות שהקמנו את הוצאת תפס"ן 

ובכן   –ועשוי גם שלא להיות מופנה, וההבדל בין השניים האלה יכול להיות גורלי    –מה שעשוי להיות מופנה  

 חר.  אלתפוס את מה שעשוי להיות מופנה ל
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 ערכים, שפה...  ושובבות 

 על עיצוב השפה המשחקית כפלטפורמה 

 לשינוי ערכי בקרב נוער בסיכון   

 דוד כהן 

רבים מאיתנו, כנראה הרוב המוחלט, אינו מודע לאחת מעובדות היסוד של בחירותיו. כמעט כולנו  

משתמשים בשפה כדי להביע אותם. מה שלא מספרים   וחושבים שיש לנו עמדה, דעה, השקפה או רצון ואנ

לנו, ואין אנו מתאמצים כל כך לדעת, הוא שהמצב הפוך מיסודו. בראשית הייתה לנו, ויש  לנו שפה ואנו  

 את השפה.    –משתמשים בדעה שלנו או בהשקפה שלנו כדי להביע אותה  

אולם המשמעות   ; דיסציפלינותשלל המשמעויות של רעיון זה, נוגע לאין ספור תחומים, מישורים ו 

מבחינה פסיכולוגית, חברתית ולאומית, היא המשמעות   ,הדרמטית, כמו גם התועלתית והחשובה מכולן 

 הפדגוגית של הרעיון.

התלמידים הנכנסים בשערי בית הספר, נושאים איתם שפה שמבקשת להנכיח את עצמה ואת אופייה  

בשפה שלא הם אחראים ללידתה, אך הם נושאיה ומפציה   באופן שהופך את התלמידים לשבויים בעל כורחם

העזים והנחושים מכולם. בהקשר זה, וכאשר בוחנים את מצבם באופן מדוקדק, אין מנוס מהמסקנה  

שמשמעות העבודה החינוכית שלנו איתם, היא קודם כל להבין ששפה זו היא המנוף העיקרי, גם אם לא  

בקרב נוער בסיכון בפרט. אין דרך אחרת  מלבד השפה שיכולה לשנות  היחיד, לשינוי ערכי בקרב הנוער בכלל ו

באופן כל כך דרמטי ומשמעותי את הערכים או את התחושות שלהם. זאת משום שמבחינות רבות ומכריעות,  

מה שקיים במציאות של הקשר בין המורה לתלמיד היא רק המציאות הלשונית הנוכחת ברגע נתון בכיתה.  

 היא ואין בלתה.

אמר קצר זה אנסה להציע ולהצביע על מודל אפשרי למימוש שיח עם התלמיד כאשר הלשון  במ

המשחקית והשפה השובבה עומדות במרכז. העמדתה של השפה במרכז אין לה עניין עם לימודי העברית, 

  הלשון והכתיבה והיא לא ניסיון עקיף ללמד את התלמידים לדבר  יפה או נכון. כמו כן אין לשפה המשחקית

מחוות גוף, אינטונציה, תפאורה ועוד. הצעת השיח    –   actors)הפדגוגית עניין ישיר במשחק עצמו כשחקנים )

הלא רשמי, המשחקי והשובבי עם התלמיד, היא דרך להגיע למגע בלתי אמצעי עם השפה שבה חיים תלמידים  

, השובב, נטול ההגנות,  בילדותם. במקום המשחקי  –רבים כיום והיא בדיוק המקום שבו נולדה  שפה זו 

נולדה שפתם, וכעת היא מגובשת, מאובנת, נואשת ונעדרת יכולת השתנות מצדם. הם כעת עבדיה הנרצעים  

 ומגינה הנועזים ביותר, ללא יכולת גאולה עצמית.  

לחזור איתם לרגעי לידת השפה, למקום שבו הייתה להם בחירה מסוימת    –אנחנו המורים    –אם נצליח  

אולי נניע שינוי   אה ואיך לפתחה אצלם, אולי נוכל גם להתערב בעיצובה מחדש ואגב אורחכיצד לשחק ב

 ערכי בקרבם. 

 תפס"ן מארח
 מאמרים משולחן המערכת

 מתארח בשנית דוד כהןהפעם 
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 שפה מחפשת דעה   – פוליטיקה  

כדי להציג  בצורה מובהקת את מנגנון הפעולה של שפה הבוחרת בשביל האדם את עמדותיו ואת ערכיו  

אותו מנגנון בשדה הפוליטי. כאשר  בהקשר הפדגוגי,  ניתן לראות בצורה מובהקת את פעולתו של 

פוליטיקאים, מדינאים ושאר נוקטי עמדה נחרצת בנוגע לשאלה פוליטית או לאומית זו או אחרת, מדבררים  

את עמדתם ונוקטים בשפה מסוימת, הם מבטאים את אישיותם, את אופיים ואת מורשתם המשפחתית  

שהם מגינים עליה בלהט. לאמיתו של דבר  הבאה לידי ביטוי בשפתם, הרבה יותר מאשר את אותה עמדה 

עיקר משמעותו של רעיון שאדם זה או אחר מביע, קשור יותר לשפה שבה הוא משתמש כדי להביע אותו  

מאשר לרעיון עצמו. השפה היא השחקן המרכזי בשיח הציבור ברובדי העומק של הדיאלקטיקה הפוליטית 

ואלים בני חורין לקבוע את עמדתם, אלא פיונים  באופן שאינו מאפשר למעשה לראות בפרטים אינדיביד

 עיוורים במקום שבו השפה מנהלת את שלטונה.  

רבים מבעלי הדעה הפוליטית המוצקה, עשויים להישבע בנקיטת חפץ שזו עמדתם האיתנה והמוצקה 

ות".  שאותה כרו בדי עמל ממעמקי תודעתם ואותה גיבשו במהלך דיאלוג, אמיץ ונוקב עם העובדות "החיצוני 

רבים מהם מאמינים בכל לבם שאותה דעה, עמדה, השקפה, נתחברה אל זהותם חיבור שאין חזק ממנו, בשל 

גיבוש מהותי של דעתם ובירור ענייני של דעות אחרות מולה. הם אינם יכולים לקבל מצב שיבהיר להם  

הם מביעים, כי   לא דעה שהשקפה זו היא פרי יצירתה של השפה שאותה הם מדברים ואיתה הם חושבים. 

. אחת הדרכים המשעשעות, גם אם לא הכי אלגנטיות להציג את מפלצת השפה שמהתלת בבני אדם  אם שפה 

ות, היא לנתק באופן מלאכותי ויזום את הקשר בין הדעה וההשקפה לבין השפה ולהציג רק את  טמריונבכ

 הישמע כך: השפה. שיח של שני אנשים הנצבים בשתי קצותיה של הקשת הפוליטית עשוי ל

" "דעתי  ," "אתה פשוט טועה ומטעה." "אני אומר בצורה ברורה,"תסלח לי מאוד "אין לי צל של ספק"  

"אני יכול   ",ן " "אין לי שום אינטרס אישי בעניי ," " לא יעלה על הדעת," "באופן חד משמעי .מגובשת בעניין 

" "אני יכול להשחיל מילה?" "הדבר הוא אבסורד  ." "בשום פנים ואופן .בבקשה להביע את עמדתי בלי הפרעה

" "אנחנו  ." "אני אמרתי מספר פעמים." "חייבים להגן ." "הדבר הזה מסוכן ,"  "דעתך היא פשוט אסון נורא.גמור

" "תקשיב לי  ," "תן לי להסביר לך.סכים איתך"אני לחלוטין לא מ "." "בנפשנו הדבר,מגנים על הדמוקרטיה

 ".ותקשיב לי טוב

השיח הפוליטי מלא ברובו במשפטים מעין אלה ואין כמעט חשיבות מי אמר מה או מה דעתו של פלוני  

בסופו של דבר. רוב אנשים, רוב הזמן, אומרים שפה ומעט מאוד זמן הם אומרים דעה או את דעתם שלהם  

 כמעט באופן זניח.   - 

 למיד נמצא בשפתו הת 

הדוגמה הפוליטית מאפשרת לפתוח צוהר אל משמעותה של השפה ותפקידה בקרב הנוער בסיכון. 

כאמור, תלמידי הנוער בסיכון כלואים למעשה בתוך השפה שמייצרת בעבורם את התחושות, המחשבות  

בשפתו וכלל לא   ואת הערכים הנגזרים ממנו. התלמיד נמצא "הסיכון "והלכי הרוח, שמייצרים בתורם את 

בערכים או במהויות הפדגוגיות האחרות שאותן אנחנו מבקשים לשנות או לנתב בעבודתנו החינוכית.  

לעומקו של דבר מדובר בדפוס חשיבה הבורא את העולם סביבו ומכתיב למציאות את אופן התהוותה בפועל,  

הרעיון דומה או מזכיר את    .כאשר במקרה זה השפה בוראת את המציאות הנפשית של התלמיד באופן קבוע 

אחד הרעיונות המכוננים של ספר היצירה הקבלי, הקובע שהעולם כולו נברא באמצעות השפה. אחד 

הסיפורים המפורסמים בהקשר זה מובא במסכת סנהדרין )דף ס"ה עמ' ב( על רבי חנינא ורבי אושעיה  

שלו על פי  –דפוס החשיבה השפתי שהצליחו לברוא בעזרת מילים עגל משובח ואף אכלו אותו. השפה או 

יצר עגל שאליו הם התייחסו... העגל הפך לאובייקט במציאות   –הקבלה יש אנרגיות מחוללי מציאות 

הוא למעשה התגשמות או התממשות השפה. גם   –אותו אובייקט  –החיצונית וכעת המציאות החיצונית 
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התיאולוגי מיתי של הסיפור לאספקטים הפילולוגים  אם לא ניתן למצוא קשר ישיר וחד ערכי בין האספקט 

והפסיכולוגים של לשון התלמידים, עדיין ניתן להבחין עד כמה השפה  היא  רשות בפני עצמה שיכולה,  

 ה.י בקונסטלציה מסוימת, לנכס לעצמה מציאות ואף לבוראה באופן שיחייב התייחסות אליה ואל צורות

ש'ך, לא בא לי ללמוד עכשיו", הוא אומר את דפוס המהות   לכן כשתלמיד אומר לי: "עזוב'תי באמ

הלשונית שלו אשר בראה את עולמו ואינו מבטא בהכרח איזו שהיא עמדה או התייחסות בקשר ללמידה או  

לאי למידה. כשתלמידה מבקשת בזו הלשון לצאת להתפנות: "ווואלה, אימל'ה, דוד, יש לי שתינה צרחות",  

ר שהיא רוצה להתפנות.  פעמים רבות היא אינה רוצה כלל להתפנות, אבל  היא אומרת הרבה יותר מאש

שנמצא בארסנל שלה וחשוב לה לומר אותו כרצון   –או אחר  –מאוד מאוד רוצה לומר את הביטוי הזה 

 ממשי ליצור את העולם שלה סביב שפה זו מול השפה שלי.  

אותה חיים התלמידים כפרדיגמה של  אלה הן  שתי דוגמאות בולטות אשר מייצגות שפה שלמה שבה ו

מציאות לשונית המבקשת להנציח דפוס חשיבה וערכים מסוימים. אנחנו, המורים, שומעים אותה ומזהים  

בה רק את השגיאות בתחביר, בדקדוק ובהגייה. אין אנו מבחינים בעובדה שזהו עולם שלם של ביטויים  

נו בכיתה. אם נקשר לרגע בתודעתנו את כל מה שהוא הוא התלמידים שלנו. הוא ורק הוא נמצא שם אית

שאנחנו יודעים על עברו של התלמיד )על משפחתו, על המורכבויות הרבות שקראנו בתיקו האישי( אל 

הדינמיקה השפתית המתקיימת בכיתה, נבחין בתופעה שהיא לב דרמת הקשר בין התלמיד למורה. בכיתה 

פת המורה לשפת התלמידים. בהקשר זה שיעור בסופו של  מתנהל  הלכה למעשה מאבק  על ההגמוניה בין ש

דבר הוא פחות מאבק או מאמץ  להקניית ידע, ערכים נימוסים "וחומר לבגרות", ויותר ניהול מאבק על ביטוי 

לשוני דומיננטי. השפה, מטבע הדברים, אוהבת להיצמד למטבעות לשון, למחוות, ובעיקר לכוח שבביטוי  

בהקשר זה שיעור שנשמע למשל כך הוא דוגמה קלאסית לעליונות הצורה על  שהיא מביאה עימה, ולכן 

 התוכן: 

"בספר תורות אני חייב לצאת המורה". "חזרתי על זה מספר פעמים בשיעור שעבר". "קחו אחריות על    

המעשים שלכם!" "יאללה שחרר, שחרר ממני המורה", "מה החלומות שלך? מה אתה רוצה לעשות עם  

יוצא עכשיו מהשיעור!" "מה יצא לי מכל החרא הזה?" "שב בבקשה!" "אני מדבר אליך!"   אתה לא" עצמך?" 

מה אתה מרגיש בקשר לאירוע שהיה הבוקר?" אני לא מוכן להתנהגות כזו בכיתה  ""יאללה חפרת של החיים",  

ם חיים".  אתם לא עושים לי טובה שאתם לומדים". "יאללה צאו לי כבר מהווריד כל המורים, אין לכ"שלי."   

על הזין שלי כל הבגרויות,  " "אנחנו כאן בשבילכם", "באמא שלי אתה המורה הכי גבר בבית ספר, באמא שלי".   

   "איך אני איתך? 

למרות שהביטויים של המורים והתלמידים הוגשו ברצף וללא מיון, לא היה קשה,  לנו המורים     

מאבק בין שתי  - ך כל ביטוי. למעשה לפנינו דיאלוגואולי גם לתלמידים ולכל אדם מן השורה, לקבוע למי שיי 

שפות שמבקשות להנכיח את עצמן במרחב הבית ספרי והכיתתי ופחות מאבק על נימוסים והליכות או  

התקדמות זו או אחרת בחומר הלימודי או בהקניית ערכים. לכן סר טעם הוא הניסיון לשנות את הערכים,  

הביאו אותם לדבר באופן הזה, כיוון שהם פשוט לא נמצאים  התחושות וההשקפות של התלמידים הללו ש

במרחב השיח הזה. הערכים והאירועים שיצרו את השפה כבר אינם ומה שנותר מהם זו רק אנדרטה מאובנת  

 –אולי  –של צלקותיהם בשפת התלמיד ובלשון שבה הוא מדבר. לפיכך הזירה היחידה שבה ניתן לשנות 

 הזירה הלשונית עצמה ובקונסטלציה מסוימת מאוד, שאותה אציג להלן.  ערכים, תחושות, השקפות היא  

למרבה הצער, ובלא משים, השיח הקיים כיום בכיתה בין המורה לתלמיד מתנהל כאשר ההתכוונות של  

שלא לומר צורחים    –  המורים היא אל התכנים, הערכים והתחושות של התלמיד ולא אל השפה שהם מביאים

ות הכלליות בשדה החינוכי הן עגומות למדי, למרות המאמצים האין סופיים כמעט,  באוזנינו. לכן התוצא

שמשקיעים כולם בתחום החינוך לערכים. יתרה מזאת: בתחושתם של המורים, הלשון היא מכשול מחויב  

המציאות בדרך אל היעד שהוא הנעת שינוי בקרב התלמיד,  או למצער הם רואים בשפה אמצעי בדרך אל  
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מיתי" "הפנימי" של התלמיד. ההתכוונות המרכזית של המורים, מטבע הדברים, אל המהויות  עולמו "הא 

הפדגוגיות, הרגשיות והערכיות שמעבר לשפה, מביאה לכך שהם לא שומעים מה אומרים לנו התלמידים  

באמצעות השפה שלהם. הם )המורים( משתמשים בשפה שלהם )של המורים( כדי שהתלמידים יבינו את מה  

)המורים( אומרים ומקשיבים לשפה של התלמידים כדי שהם )המורים( יבינו, כביכול, מה התלמידים   שהם

שהם רוצים לשמוע מתוך שפת התלמיד אינו מה שחשוב כלל   מהשהם אומרים ו מהאמרו להם, אולם 

מה שחשוב  בדיאלוג בין המורה לתלמידיו. הוא למעשה מיותר לחלוטין, כי הוא לא קיים כלל במציאות השיח.  

תלמיד( ויחסי הגומלין - לדיאלוג משמעותי, פורה ומניע שינוי הוא ההתממשקות של השפות )מורה

 אם וכאשר הם מתקיימים.  –המשמעותיים ביניהן  

שיח מרכזית,   כיצד עושים זאת הלכה למעשה? כיצד הופכים את השפה לזירת  היא השאלה המרכזית  

משמעותית ואפקטיבית בדיאלוג בין מורה לתלמיד מבלי להסיט מבט מהערכים והתכנים שאנחנו רוצים  

 להנחיל לו ומבלי לזנוח את ההכרה שזה תפקידנו?  

 לשחק שפה 

 אסטרטגיית התקשורת התומכת החליפיתבסיסו הרעיוני של המודל שאציע, נשען על 

( בה מוצעת לילדים המתקשים לדבר "בשפה  (Augmentative and alternative communication, AAC)תת"ח

שלנו", תקשורת אלטרנטיבית, הכוללת מגוון אביזרים, מחוות  וסייעני ביטוי המשיקים לעולמם התקשורתי  

משחקי שיהווה נדבך  אלטרנטיבי  - ח הפדגוגי נדבך לשוני הסגור. בדומה לתקשורת התת"ח אציע לשלב בשי 

 לעיצוב ממשק תקשורת שפתי משמעותי.  

הנדבך החסר  בקשר הפדגוגי בין מורה לתלמיד הוא נדבך משחקי ושובבי, שכל מטרתו לצמצם את  

הניכור של המורה מתלמידיו מחד גיסא ואת התחושה של התלמידים שהמורה מתנשא עליהם מאידך גיסא.  

דומה לתקשורת התת"ח, המשחק הוא המקום שמובן לשני הצדדים ומוסכם עליהם באופן הדדי. לכן צמצום  ב

הניכור והפחתת ההתנשאות במקום הלשוני המשחקי, עשויים לפתוח פתח לדיאלוג מסוג חדש בין מורה  

 .אלתלמיד ובעיקר לאפשר למורה לגעת בערכים העומדים בבסיס הקשר ביניהם אגב אורח

של הנדבך המשחקי, השובבי, היא שימוש בשפה משחקית שבה כולם, כאמור, מבינים שמדובר   מהותו

בשפה משחקית. ההבנה בין כל הצדדים שמדובר במשחק ואין צורך להכריז שעכשיו מדברים בשפה משחקית  

ודי לשומעים להקשיב להקשר שבו היא נאמרת, הופכת את השפה המשחקית לשפה משותפת מהימנה בין 

 ה לתלמיד. בשפה זו כללי השיח הם קבועים וידועים גם אם הם אינם כתובים.  מור

ישנן אפשרויות יישום רבות, מגוונות  ומלאות עוצמה ומעוף לנדבך המשחקי והשובבי ורובן ככולן 

תלויות ביכולותיו של המורה להשתמש בשפה המוצעת באופן פדגוגי ובאוריינטציה ערכית מובהקת. לא  

אפשר, כאמור, מטבע הדברים. לא בכל סיטואציה מתאים להשתמש בשפה זו ולעתים היא תמיד הדבר מת

אינה מתאימה כלל )כגון בין מנהל לתלמיד חדש או בין מורה לתלמידים צעירים מדי(. כשאין היכרות מעמיקה  

עם התלמיד או שישנו מתח ומשקעים בין המורה לתלמיד או שפערים שונים בין המורה לתלמיד אינם  

מאפשרים זאת עדיף להימנע מיישום המודל. עם זאת מדובר, כאמור, באמצעי רב עוצמה ואפקטיביות, כפי 

שאציג להלן בעזרת מספר קטן של דוגמאות, שבהן אני עצמי השתמשתי בנדבך זה בעיקר כמחנך בשנה  

ה חזקה של  השנייה ובשנה השלישית להיכרותי עם תלמידיי. בהתחלה השתמשתי בו בבלי דעת ומתוך תחוש

נכונות, למרות המבוכה שהתלוותה לדבר, אך עם הזמן הלכו ונתגבשו בי מספר טכניקות שפה משחקית,  

 שחוללו פלאים בתחושותיי כלפי התלמידים וכנראה גם בתחושותיהם כלפי ובגישתם למה שאני מציע להם.

בצורה מדויקת, אולם  אכן, זה אזור "מסוכן", שבו על המורה המוביל את השפה לשלוט בה למטרותיו 

המטרה החשובה והדחופה מקדשת את כל האמצעים. אם וכאשר נשתמש בשפה ככלי להשגת יעדים ערכיים  
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התנשאות שחשים התלמידים כלפי המורה, אזי נוכל  האו פדגוגיים באופן שיצומצם הניכור ותתמעט תחושת  

 לדבר על תחילת קשר משמעותי ועמוק מורה לתלמיד.  

 התחזות 

כים הראשונות למימוש הנדבך המשחקי הייתה התחזות. פעמים רבות הרגשתי שלא אצליח  אחת הדר

אם אמשיך להשתמש בשפה שלי, שאותה אני אמנם אוהב וממנה איני רוצה להיפרד.  להשיג את מטרותיי 

כמשחק.  הרעיון  לא היה   –להתחזות למישהו אחר ולדבר בשפתו  –הבנתי שאני יכול לדבר בשפה שונה 

ות מישהו אחר" או "לשחק מישהו אחר", אלא רק לדבר את שפתו של האחר, כפתח עבורם "לזנוח" גם  "להי 

הם את שפתם, לרגע קט ולצורך המשחק בלבד. למותר לציין, שלעתים רחוקות הם הצליחו להגיע בפועל  

ל  אל השפה השלישית המשותפת )להתחזות בעצמם בעזרת השפה(, אולם במרבית המקרים הם היו שם כ 

כולם, והם הגיבו  באופן שביטא חירות מסוימת מן השפה שלהם וייתכן מאוד שגם חירות ערכית להיות  

 אחרים. 

באחד משיעורי הספרות הבחנתי שאחד התלמידים מגלה התנגדות או אפילו עוינות מופגנת כלפי  

מה יש לו נגד אותה  התנהגותה של חנה, העיוורת בסיפור "העיוורת" של יעקב שטיינברג. לא הצלחתי להבין  

לאלמן זקן? הרגשתי את עניין השקר וחוסר האונים שהופכים לעוינות    הבשקר על ידי אמ  שהושאהאומללה  

כלפי הקורבן דווקא, וניסיתי להתחזות בשפתי )הציטוטים נכתבו מהזיכרון בסוף אותו יום( לאותו תלמיד  

 כדי לאפשר לו לבטא את עצמו באופן עקיף.

ים לכל הסיפורים האלה, יאללה שתלך כבר זאתי עם הבעל שלה. אתה בא נחתוך מהשיעור?  אני: "אין לי עצב

 אכל לי ת'ראש המורה הזה? 

"ואללה, גבר אתה, דוד, אבל אתה מורה. איך נחתוך  : תלמיד )צוחק צחוק קל, נכנס לשפה המשחקית(

 מהשיעור שלך? 

ומה נסגר עם העיוורת הזאת. מתחתנת לא  אני: "נמאס לי מהמורה החופר הזה! די, כמה הוא מדבר? 

 מתחתנת, הולכת אליו, לא הולכת אליו, עני עשיר, טבק לא טבק, יאללה שתלך תחפש." 

תלמיד )צוחק צחוק מתגלגל(: "איזה טרול אתה המורה, הרגת אותי... החנה הזאת באמת טאמבלית  

בה, אשקרה בובה. תמות כל  אכושרמוטה, לוקחים אותה מביאים אותה, לא עושה כלום. בספת'שלי בו

 הספרות. אמן."

אני: "חחח איזה גדול אתה. בוא נגיד  את זה למורה הזקן לפני שימות ... תראה אותו? מתי הוא יצא לפנסיה  

 כבר??. תגיד המורה למה לא קוראים לסיפור הבובה חנה?

 " בגלל אמא שלה הצולעת."תלמיד: )צוחק(  

פה לי כמורה, אפשר לו לומר את צמד המילים "אשכרה בובה". המקום שבו הרגיש התלמיד שותף שווה ש

צמד מילים אלה, סייע לי  לזהות את המקום הרגשי והערכי שממנו נולד הביטוי הזה ואולי גם להבין ממנו  

את היחס של התלמיד לעצמו ולתחושות חוסר האונים שלו עצמו, בקשר לגורלו. בלא מבחן ובלא תרגיל,  

ה למפנה משמעותי, בשל השינוי השפתי בשיח, והבנתי אותו, ואולי את עולמו הפנימי, הבנתו את הסיפור זכת

אפשרה לי לשנות את התייחסותי אליו. השיח כמובן התמשך והיה עוצמתי מאוד, מלא הומור וצחוק רם, אך  

 כזה שמכסה במבוכה טבעית תובנות ואינטרוספקציה מעמיקות באמצעות השיח המשחקי.  

מה הבאה, לא רק תובנות יכולות לצוץ בעקבות השיח המשחקי והשפה השובבה, אלא  כפי שאציג בדוג

        ואולי בעיקר, אפשרות לשינוי ערכי ולשינוי בתפישת התלמיד את עצמו, את יכולותיו ואת אתגריו.                                        
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 הפוך על הפוך 

ל לחולל נדבך השיח המשחקי, הוא משחק שפת ההפכים. אחת הדוגמאות המרכזיות לשינוי הערכי שיכו 

מזו המצופה ממנו. השפה המשחקית כאן מאפשרת   –באופן משחקי כמובן  –המורה נוקט עמדה הפוכה 

למורה לנקוט בשפה כזו שמצד אחד תאפשר לתלמיד לחוש ביטחון שפתי מסוים )זו לא השפה של המורים(  

 ומצד שני תאפשר לו להיות נוכח בשיח.

אחד מתלמידי החינוך שלי עשה מאמצים  חסרים ומהוססים במטרה לסיים את  חובותיו ומטלותיו  

בספרות. הוא אמנם הצהיר שהוא יסיים את הכול ובזמן, אולם בפועל גילה אוזלת יד ורפיון רבים. בדרך כלל  

הבין את השפה מצב זה גורר אין ספור שיחות מוטיבציה עקרות כאשר התלמיד באמת ובתמים אינו יכול ל

יש לך יכולות ואינך מנצל אותן". העברית  ""עליך לשפר הישגיך", "אינך משתדל מספיק",    –שבה מדברים אליו  

קשר שיכול לחולל הנעה   –כמובן, אבל השפה שמעבר לה, אינה שלו ואין לו שום קשר אליה  מובנת לו,

ייתכן  שמשהו בהבנתו של התלמיד את  כלשהי. לכן ניסיתי לדבר בשפה המשחקית. אחרי השיחה בשפה זו, 

 מצבו השתנה. )נכתב מן הזיכרון בסוף אותו יום.(

 אני: "מה קורה?"

 התלמיד: "סבבה המורה".

 " .תאמין לי, אח שלי, אני במקום המורה שלך לא מגיש אותך לבגרות" אני: )כניסה לשפה משחקית(  

 טוח באיזו שפה אנחנו מדברים(התלמיד: "מה זה הדיבור הזה המורה? למה ככה?" )עדיין לא ב

אני: "מה באורגינל, אתה לא לומד... שם פס על המורה.. כל השיעור רק דאחקות. זקן, זקן אבל אתה חושב  

 ר." אשהוא לא שומע ת'שטויות שלנו? הבן אדם אשכרה ראד

התלמיד: )צוחק, מבין שהוא בשפה משחקית(. "מה אתה מחרטט.. אני קורע ת'תחת באמא שלי. סיימתי 

 חוברת שלמה. היד הלכה לי. אני לומד! וחוץ מזה יש לי בעיות. ים בעיות בחיים. "

 איזה בעיות יש לך?."   אני: "הרגת אותי... אתה לומד?! אולי בשתיים בלילה בפורטנייט. יאללה יאללה

התלמיד: "מה זה קשור? אני לומד, באמא, אני לומד, אבל אני מסובך רצח. סגרו אותי מכל הכיוונים משטרות,  

 אמא ראבק  נמאס לי כבר מהכול". 

הרעיון מאחורי דיאלוג זה היה לחלץ מתוך התלמיד בשפה המשחקית את ההכרה במצבו, את המאמץ  

שלו לבצע. כאשר הגעתי אליו בשפה המשחקית הוא הפסיק לחוש מאוים  הדרוש להצלחה ואת היכולות 

מהשפה "הגבוהה" הדורשת והתובעת  מתוקף תפקידי כמורה והתפנה להקשיב למהות התביעה שלו מעצמו  

וכך חשף גם חלק מהקשיים שלו שלהם לא ציפית. הוא הפך ער להשקעתו, אבל מנגד הצליח להסתכל גם  

הכול בשפה משחקית בלתי   –ת היעד, על מצבו האישי, על קשייו ועל יחסנו על דלות מאמציו להשיג א 

 מאיימת.

בהקשר זה הנדבך המשחקי אפשר לי כמורה להגיע לאיזו התחלה של שינוי של התייחסותו לעצמו ואולי  

גם לחוש את הערך שבלימוד באופן שבו הצלחנו שנינו לגעת במהויות מעבר לשפה הקיימת כאן ועכשיו. כן  

נתי שיש לו קשיים אובייקטיביים שאליהם לא הייתי מודע כלל. אל כל זה הגעתי כיוון שהשפה הייתה הב

שפה משחקית. לא היה צורך לברוח, להתגונן או להסתתר מפני האמת והיא הגיעה בצורה הרבה פחות 

באופן בהיר מאיימת מבחינתו של התלמיד. הכול כביכול בצחוק ולא מאיים, אבל גם מאפשר לתלמיד לראות  

את הערכים שעליהם הוא מבסס את התנהגותו באמצעות ניטרול זמני של פערי השפות. משחק שפת ההפכים  
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מאפשר לומר דברים קשים ומורכבים בלשון סגי נהור ומאפשרים לתלמיד פתח מילוט לדיאלוג משמעותי  

 עם קשייו וכוחותיו. 

ל שיח משחקי שובבי שאני מממש בעבודתי  שתי דוגמאות קצרות, אלה הן רק חלק קטן מארסנל שלם ש

והן משתנות ומתגוונות בכל שנה בהתאם לאופי הספציפי של התלמידים בכל מחזור. כל מורה יכול כמובן 

לפתח שפה משחקית משלו לפי אופיו ולפי אופי תלמידיו. ברם, העבודה עם השפה המשחקית היא בהחלט  

ציונלית בעת ובעונה אחת כדי להגיע ליעדים ברורים  לא משחק והיא מצריכה מחשבה אינטואיטיבית ור

 ומוגדרים שנבחרו מראש.  

הרגישות הרבה המתבקשת במימוש שיח כזה היא מכרעת ודרמטית, אולם חשוב לא פחות שלא לחשוש  

להכניס שיח זה אל תוך המאמץ הפדגוגי כאלמנט משלים והכרחי לעשייה החינוכית שלנו. זאת ועוד הפער  

א לומר התהומי והעקרוני, בין דור המורים ומעמדם לדור התלמידים ומעמדם, שמתבטא  האימננטי, של

 בעיקר בשפה כקצה קרחון, מחייב פעולה דרסטית, מהירה ונחושה בשדה זה.  

רבים מן המורים טוענים, ולעתים בצדק  שהוכשרנו להיות מורים. לא הוכשרנו להיות   הערה אישית.

כולוגים, עובדים סוציאליים, שומרים, ליצנים  ובטח לא שחקנים. ובכל זאת  פעמים רבות, ובלי משים,  פסי 

אנחנו גם מעט פסיכולוגים, עובדים סוציאליים  או שומרים כי אנו רואים את התמונה הפדגוגית השלמה  

בר מקשיש באמצע העשור  לנגד עינינו והיא מחייבת אותנו לתת מענים הצצים באופן מהותי מן השטח. אני, ג

)ברור שיש לתלמידים מילים אחרות לציין    השישי לחיי, בעל שיער מלבין וחזות הכי פחות "קולית" ו"מגניבה"

זאת( מעולם לא הייתי ולעולם לא אהיה סטנדאפיסט או מצחיקן, אולם אני  אעשה את כל המאמצים  

אם אלה יכללו ריקוד, רקמה, משחק, שירה   גם  –הנדרשים כדי לענות על הצרכים הפדגוגיים של תלמידיי 

או פיסול בחימר. בתחושתי האישית לא הוכשרתי רק להיות מורה אלא התחייבתי בתוכי לחולל שינוי ערכי  

בתלמידי, ולחפש דרכים לעשות זאת בצורה הטובה והמועילה ביותר, גם אם הדבר כולל, לעתים, מאמץ  

  עה.בתחום לא שגרתי ולא מקובל בחינוך, לפי ש

 עמרי ביכובסקי צילום:


