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 דבר המערכת  

 רות בנג'ו 

ז.פרויד.    13-ב של  ומוות  מלחמה  לעת  מחשבות  על  עיון  יום  תפסן  במקום  התקיים  שעלתה במאי  יוזמה 

ביום העיון נכחו אורחים רבים כמו גם חברי תפס"ן בעקבות ארועי אקטואליה של השנתיים האחרונות.  

נזכיר  והוזמנו דוברים משדות שונים לדבר על קריאתם במאמרו של פרויד "מחשבות לעת מלחמה ומוות".  

צוויג אשר האמיו ויג ופרויד,  מאפרת קפלן על מחשבות לעת מלחמה בין צו  קצת מן הדברים שזכינו לשמוע  

כי "כדי לחיות יש להאמין שאין לשבור את רוח האדם" ונטש את גופו כדי לא לנטוש את נפשו מאחר ו"עולם  

  מוות היה כדי לחיות , זהצוויג שיצר   לשפה  לשונו שקע לגביו"  ברגע שלא הייתה אפשרות יותר לאותו יחס

אפשר לומר    הלשון והגוף הוא מה שמכונן את הסיבה לחיות.    מהזדווגות. היחס שהאדם יוצר כתוצאה  עבורו

 פרופסור  כי הוא זיהה את הנגיעה בנקודה האינטימית ביותר שלו שלא ניתן לגעת בה. כמו כן, שמענו את דברי

  מחשבות לעת מלחמה  על"מתוך קריאתה  רות רונןפרופסור ישראל כץ על המוות כמייצר קשר חברתי, ואת 

כלומר אין זה  עיוור למוות,   על כך שהאורגניזם רוצה למות רק בדרכו שלו, הדחף לא מאמין במוות,,  "ומוות

שמענו את דורון אביטל על המשטור   .  חיונית לדחףהיא זו האלא הכחשת המוות  ,  הדחף שמניע את המוות

ואת הגיגיו של מוניב סבית על מלחמת האזרחים בחברה הערבית והצלחנו    כפורמלית.      הליברליתשל השפה  

עוד  של  טעם  עם  הערות המ  לשמוע 

הוודאות ה הארעיות  על  מקדימות 

מפי גבריאל דהאן. אין ספק יום   והאדישות

הנוכחים   על  חזק  רושם  השאיר  זה  עיון 

בתפס"ן.  עיון  ימי  קיום  להמשך  והשראה 

להמשי עלתה המחשבה  ך  מתוך ההשראה 

גיליון   יהווה  אשר  הגיליון  בתוך  להתדיין 

מלחמה    לעת  מחשבות  של  בסדרה  שלישי 

. סידרה שהתחילה בפרוץ המלחמה  ומוות

עדויות עם  ואוקראינה  רוסיה   בין 

מפסיכואנליטיקאים מאוקראינה ודיון עם  

פסיכואנליטיקאים מצרפת , כמו כן גם עם 

מחשבות והגיגים מבני נוער על "מחשבות 

בתגובות לעת   והמשכו  ומוות  מלחמה 

על המחשבה  את  לקיים  - גוף  הממשיכות 

מוות יחס חיים,  - שפה,  אדישות,    מלחמה, 

 כפי

שהכותבים העידו במחשבתם שעלתה על  

 הכתב בגיליון זה.  

  

 

 

 

 

 

 

, גיליון זה מאויר על ידי נעמי ברוך

 , יפו'כיתה ז
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 זיקת רגש  

 אלעד לוי 

פרויד, של  בכתבים  לאקאן,  זה  לראשונה  שהן    טוען  הונחו  המורל,  שאלת  והן  המנהיגות  שאלת 

במונחים מדעיים של קשרי הזדהות. לאקאן מכנה בהקשר זה את ההזדהות לחש/כישוף, שנועד  

לספוג את הפחדים של כל פרט במסגרת הסולידריות של הקבוצה, בחיים כמו גם במוות, שעד אז  

ד, קרי אלה שעסקו בלחימה, שזו  )עד למלחמת העולם הראשונה( היו לנחלתם של הלוחמים בלב

    1הייתה אומנותם. 

ההתקשרות החברתית מבוססת על זיקת רגש המכונה הזדהות. זיקה זו היא שעומדת בבסיס יצירת  

, כנגד המלחמה. נוכל לומר כי  לאינשטייןהקהילה והתרבות אשר תשמשנה, מסביר פרויד במכתבו  

מל כנגד  משמש  הזה  ההתקשרות  גרעין  דיוק  ללהקות  ליתר  זאב,  לאדם  האדם  מן  וכל.  כל  חמת 

להקות של זאבים בדמותן של מדינות )איראן הזאב, רוסיה הזאב( כאשר אמת זו הקדומה, האמת  

הנפש   עת.  בכל  מיוצרים מחדש  להיות   יכולים  "...המצבים הפרימיטיביים  נעלמת.  אינה  דחפית 

ת הללו המכונות הזדהויות רודפת  בשם הזיקו  2הפרימיטיבית היא נצחית במובן המלא של המילה". 

של  רגש  לו  מתפתח  פרויד,  מסביר  גם,  אבל  ממשיכות,  המלחמות  שכנתה,  את  האחת  הלהקה 

את   מאחור  להותיר  מוטב  כאן  פציפיזם. 

הדימוי של הזאב, שהוספתי על פרויד, שכן  

לכך   מכוון  הוא  הובס  בו  משתמש  כאשר 

לומר   הוא מבקש  מנעוריו.  רע  שיצר האדם 

י טבעו של האדם, ואילו פרויד  דבר מה לגב

או   כטובים  הללו  הדחפים  את  שופט  אינו 

רעים. האדם נדרש לארגן מחדש את דחפיו  

הארוטיקה השפעות  תחת    - האנוכיים 

התרבותית.  המעשה    3התאמתו  מאחורי 

דחף   להימצא  יכול  ביותר  האלטרואיסטי 

בזאת לא מתערערים עמודי התווך    -סדיסטי

קס. הקושי עולה  של ההיגיון, אין בכך פרדו

המכונה   הרגש  זיקת  איך  השאלה  לנוכח 

לקהילה   האדם  את  המחברת  הזדהות, 

גבול   ובכך אמורה לשמש  ומייסדת תרבות, 

מייצרת   הסדיסטי,  או  האנוכי  הדחף  כנגד 

 את הפלצות הסדיסטיות של המלחמות. 

בסוף מכתבו שואל פרויד, אבל בעצם למה  

א אין  מדוע  המלחמה,  כנגד  מתקוממים  לאדם,  אנחנו  "טבעית"  קיום  כצורת  אותה  מקבלים  נו 

 ותשובתו היא שאין לו לאדם אלא להתקומם כנגדה.  

 
1 Lacan J. (2019) The Real and The Social Bond. Psychoanalytical Notebooks. p.18  
 
 .60( תרבות, דת ויהדות. רסלינג. עמ' 2008פרויד ז. ) 2
 .57( תרבות, דת ויהדות. רסלינג. עמ' 2008פרויד ז. ) 3
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 אבחן את מה שהינו ה"טבעי" לאדם, ואחרי כן אנסה לראות כיצד המלחמה מתמקמת שם.

בדיוק עם סיום חגיגות ניצחון המלחמה, והוא    1945לאקאן מספר כי הוא היה בלונדון בספטמבר  

ה הותירה בו אותה תחושה חדה של חוסר מציאות, שחוותה כל צרפת מתחילת  טוען כי המלחמ

תחושה של מציאות, זו, נוכל לומר, הינה תחושה אשר שמורה לאדם. היונקים    4המלחמה ועד סופה. 

  - האחרים ממנו, תוך שעות ספורות, לפעמים אפילו פחות מכך, מקבלים על עצמם את טבע הדברים

כדי לשרוד. כן מוטל גם על האדם, עם הארכת   -את המרחב, לרבות האוריינטציה של גופם בתוכו

את טבע הדברים, אולם עם המשמעות של המילה "דבר" בעברית. ה"דבר"  זמן קלה, לקבל על עצמו  

וגם מילה )כמו בביטוי "לשאת    -אובייקטים כגון עץ, אדמה, קיר  -הוא בה בעת מסדר הדברים בעולם

דברים"(. בניגוד ליונקים אחרים, המקבלים את עולמם, עולם הטבע, כנתון, האדם יקבל או יכנס  

דרך המסננת של המילה, שכן טבעו של האדם הוא טבע הדברים. מעשה    לעולמו רק אם הטבע יעבור

הדבר  של  הדבר-אריגה  עם  המציאות,  -אובייקט  חוסר  תחושת  את  להבין  יכולים  אנו  כך  מילה. 

המהווה סיבה לכניסתם של אחדים לאנליזה וגם את תחושתו של לאקאן ביחס למלחמה, תחושה  

ב קשורה  לעיל,  המצוטט  מהמשפט  שעולה  מאד  שכפי  הייתה  )שלא  במלחמה  צרפת  של  עמדתה 

צ'רציליאנית בלשון המעטה(. מדובר ברגע של התרה של הקשר בין המילה והדבר. המציאות אם כן  

פרננדו   אומר  לכן  המשמעות,  מגיעה  לאחריה  רק  והדברים,  המילים  בין  קשירה  של  מעשה  היא 

 פסואה כי למילה מציאות אין משמעות. 

ות ככל שהיא טבעית לאדם, היא בה בעת מרחיקה את האדם מן הטבע,  זיקת הרגש המכונה הזדה  

שכן האדם זוכה בנתח של הוויה אך ורק דרך זיקת הרגש הזו, כך הוא מאמץ לעצמו הוויה; "אני  

לאקאניאני, בעל של…, תלמיד של…, יהודי…אבל איפה זה גם נגמר? מתי זה הופך לציני? לדוגמה,  

 טי קצוצי פרווה… אני טיפוס של חתולים מסוג ברי

וולט וויטמן נחשב למשורר אחד שהיה לכל האדם, כיוון שהוא חש את מה שכל האחרים כולם חשו.  

שלו.   ההטרונימים  עם  פסואה  פרננדו  שעשה  למה  כן  אם  זהה  מפעלו  בשירתו.  זאת  ביטא  הוא 

,  הראשון חש את כל האחרים בעולם והשני היה לכל האחרים בעולם. נושא זה של התחושה הוא

 להבנתי, הגרעין היסודי ביותר של ההזדהות, או לחילופין הפן הדמיוני של ההזדהות.  

שבחפזונו לבית האופרה התבלבל ושם את כף רגלו הימנית בנעל    Baraltבורחס מספר על אדם בשם  

ובהתאמה את כף רגלו השמאלית בנעל הימנית. בעודו סובל מלחץ הנעליים על כפות   השמאלית 

שומע את הקולות ורואה את מראות האופרה, נולדה, כך טוען בורחס, המחשבה על  רגליו, כשהוא  

היות חבר  על  רגעי סבל חשב  -האגודות,  באותם  שכן  כי, אחרים במקומות    Baraltאיגוד,  לעצמו 

)זו מילה קצת חזקה  - שונים על המפה סובלים מאותה אי נוחות שהוא סובל ממנה. בורחס טוען 

י אחרת( כי הכוונה הראשונית של צורה זו של הזדהות היא לבסס את  לומר "טוען" אבל לא מצאת 

-מושג הפרסונה, על דרך קשירה יחדיו של כל צורות הדמיון הסמויות, שעד עתה כמו זרמים תת

קרקעיים חרשו את ההיסטוריה. הפרסונה משמשת כסלע כנגד הלאבה של האנרכיה, ואולם מסביר  

עי לעצום את  יכולים  אנו  אין  מאבק שהיא מביאה  בורחס,  של  נמנעים  הבלתי  הניצנים  בפני  נינו 

 
4.Real and The Social Bond. Psychoanalytical Notebooks. p.13Lacan J. (2019) The   
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איתה; "זה אשר יורד מהרכבת ידקור את זה שעולה. זה שקונה חבילות מסטיקים, כשהוא אינו  

 5תחת השגחה, יבקש לחנוק את זה, האידיאלי, שמוכר אותן." 

. התחושה של  engivפרויד מסביר כי, הסביבה של האדם אינה פשוט נתונה,    6במאמר "על השלילה" 

הדברים כנעימים או לא נעימים קודמת למציאותם. האדם הוא לא חלק מטבע הדברים אלא נמצא  

זוכה   הוא  לטבע הדברים,  להיות  הופך  הוא  זו  רגשית  זיקה  ורק מתוקף  רגש אליהם,  של  בזיקה 

הבאתי   לא  )אותו  בורחס  של  בסיפור  שמתחדד  מה  הקיום.  למשפט  קודם  היחס  משפט  בעולם. 

או( הוא שכל הקיים בסביבתו של האדם קודם כל מזהה את האדם, כיוון שהקיים מצוי כבר  במלו

בזיקת רגש איתו. כך, נפרד הוא או היא, האדם, מן הטבע )שימוש זה בגוף זכר ונקבה כבר מבטא  

זיקה   "טבעי"(. הוא מזהה את עצמו על בסיס  כיום לחשוב באופן  כותב  כל  ביתר שאת את שעל 

על אף חוסר    Xנוכל לומר שהאדם הינו    Xורה מעניקה לו הוויה. כשהוא מזדהה עם  רגשית, וזו בת

 .  Xהדיוק המשווע שיש בטענה הזו, שכן הוא לא כלו 

- שפינוזה קבע שכל דבר מבקש להמשיך להתקיים במהותו העצמית. ברצוני להציע שהתולדות הדו

ההזדהות רגש  של  הללו  ומימו  -קוטביות  מחד  האנוכי  לדחף  מנגד  מחסום  המעצורים  חסר  שו 

קשורות בכך שהאדם אין לו אלא להצדיק את קיומו. הוא לא יכול להתמיד בקיומו כמו     -במלחמה

האבן והנמר. בניגוד להם יש לו קשר אמיץ למהותו או לטבעו, וזאת על דרך של דבקות או עקיבה  

 אחר איוויו.      

בקרב" פעם במלחמה,  מדי  רוצה להשתתף  הייתי  ברומן משנת    "בגן העדן  חייל  של    1904)אומר 

Detlev Von Liliencron   ?האם כך הוא יתמיד במהותו העצמית .) 

בבחינתו את הרעיון של הטיפול בקבוצה ללא מנהיג, שהמציא ביון במלחמת העולם השנייה עם  

חיילים שסבלו מטראומות מלחמה ולא היו כשירים עוד להילחם, ואשר היו לו אפקטים תרפויטיים  

מאד ניכרים, לאקאן מציין כי המתבונן בהתנהלות של הקבוצה במסגרת הטיפול לא היה שם דגש  

המנהיגות, שלכאורה התעוררו אצל אותם סובייקטים, כי אם על המידה בה כל אחד    על יכולות

במטרה המשותפת, אותה ביקשה הקבוצה להשיג,  להיראות טוב  מהם מוכן היה להכפיף את דאגתו  

 7ואשר בזו האחרונה מצאה הקבוצה את אחדותה.  

באופן   נבעה  לא  התהילה  או  ההכרה  העתיקה  ספרטה  של  הלוחמים  את  בחברת  מפעולה.  ישיר 

ההדהוד של החידה היפנית באשר לקיומו או אי קיומו של עץ שנפל ביער, באם אף לא אחד חזה  

בזאת, אנו יודעים על בסיס שני מונחים יווניים שונים שביטאו, האחד את התהילה של הלוחם, חסד  

עובר מפה  רגעי המוענק לו על ידי האלים, והאחר את התהילה הצומחת מסיפור המעשה כשהוא  

מן האדם המספר אל   בכיוון ההפוך  והיא מגיעה, הפעם  גובר,  זו שאונה  עד כדי שתהילה  לאוזן, 

האלים. כלומר, המציאות איננה סך העובדות כי אם מושג צר מזה. סך העובדות הראויות להיזכר.  

זאת   כל  להיזכר.  הראויה  של הלוחם,  לפעולתו  קול  מתן  דרך  מעמדו  ביסס את  המשורר הקדום 

מעניין   הכתובות.  המילים  ולא  הזיכרון  את  נשא  הסיפור  או  הקול  בה  לכתב,  שקודמת  בתקופה 

 
566-Losada. p. 65 Cronicas De Bustos Domecq.Borges L.J., Casares B.A. (1967).   

 .174-171כרך רביעי. דביר. עמ'  -( כתבי זיגמונד פרויד1969פרויד ז. ) 6

7Bond. Psychoanalytical Notebooks. p.37.Lacan J. (2019) The Real and The Social   



 2022  יליו, 54גיליון זמן תפס"ן 

6 

 

לחשוב מה גורלה של האדרה זו של הלוחם או השגבתה של המלחמה עם עליית הערך של הדימוי,  

( לספר  לבדה  התמונה  על  מוטל  כיום  והכתובה.  המדוברת  המילה  מן  התרחקות    storyתוך 

 באינסטגרם(. 

 נן כיצד לאקאן כאותו משורר יווני משתתף במעשה סיפור תהילתה של בריטניה במלחמה: כעת נתבו 

let it be sufficient to recall that through the most constraining exigencies of a war vital 

to the group, and the very development of an apparatus for psychological intervention, 

which constitutes in itself a temptation to power, the principle of conscientious 
8objection has been maintained in Britain… 

היא אשר מסכנת את    אינדיבידואליםלאקאן מסכם הרצאה זו באומרו כי, לא חוסר המשמעת של  

היא    המצפון אגו עם הנטישה של  -עתידה של האנושות, אלא החבירה של כוחות האופל של הסופר 

אשר מוליכה אנשים למוות מן הסיבות הפחותות ביותר מן הבחינה אנושית. מה שנראה כהקרבה  

 9בהקשר זה הוא אינו הירואי. 

י שלך הינה לקיים את חובתך. אתעכב על מילר מסביר כי המשמעות של לא להיכנע בפני האיוו    

מושג החובה. האיווי של האחר הגדול הוא השם של החובה, מסביר מילר, לכן עלינו לא לבלבל את  

האחר.   של  האיווי  את  למחוק  דווקא  מטרתו  האחרון  זה  שכן  החובה,  עם  האובססיבי  המנגנון 

של   שדים(  גירוש  )כמו  גירוש  של  צורה  היא  האובססיבית  להיזכר  הכפייה  אפשר  ואיוויו.  האחר 

 your wishבצורה האלגנטית של מנגנון זה בסרט "הנסיכה הקסומה", כשהאביר אומר לנסיכה " 

is my command ." 

קבוצה   כל  ממחלוקות  ולשחרר  לאחד  להניע,  שיכול  מה  בהחלט  הוא  מלחמה  בעת  החובה  מושג 

לציטו בהמשך  כנוסחה  אציע  לדקויות.  לרדת  עלינו  כאן  שהיכן  חברתית.  מלאקאן,  שהבאתי  ט 

שההקרבה היא בהכרח הירואית, שם ישנה בגידה במושג החובה. שם הרצון להיראות טוב, קרי  

הקרבה   כל  כי  לומר  נוכל  לחילופין  או  והתרבות.  הקהילה  הקבוצה,  טובת  על  משתלט  כמנהיג, 

 , ההקרבה הינה הירואית. story-מצטלמת היטב; במחוז התמונה לבדה, ב

על  מילר מסביר   דבר  לדעת  רוצים  לא  היא שאנו  לאורך האנליזה  גם  שלנו  כי העמדה הבסיסית 

- האיווי שלנו. בסוף האנליזה מבין האנליזנט מהי סיבת האיווי שלו, ושסיבה זו הינה מהסדר של אי

הוויה. הגישה היחידה שיש לנו להוויה הינה על דרך ההזדהות, ואולם ברגע הגורלי הזה של סוף  

ליחה של הפנטזמה, מתגלה הצפיפות של ההוויה. מילר מדבר על רגע זה במונחים  האנליזה, עם הצ

של נוכחות; בשונה מן המצב הרגיל בו הצעיף של הפנטזמה סותם את החסר בהוויה, ובמובן זה שם  

את שאלת ההוויה בצד, בסוף האנליזה שאלה זו נמצאת במרכז על דרך מושג הנוכחות. כאן אנו  

שואל האם ההתגייסות למלחמה אינה כי אם צורה של הסובייקט לענות    חוזרים למלחמה. מילר

"נוכח" כשקוראים בשמו, כשהאחר קורא לו ל"הקשב!". כלומר, אפשר לחשוב על המלחמה כצורה  

בהרצאתו ביום העיון    דהאן  מה שכינה גבריאלמאד יסודית של האדם להתגבר על החסר בהוויה,  

הראשון", נוכחות.  "הרצח  של  דרך  פי    על  על  פעולה  של  ההגדרה  מהי  לשאלה  נחזור  אם  אולם, 

)השאלה היא   כי מדובר בסובייקט שכבר לא שואל שאלות  החובה, מילר מסביר בהקשר לפאס, 

 
8Lacan J. (2019) The Real and The Social Bond. Psychoanalytical Notebooks. p.47.  
 
 שם,שם.  9
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שעומדת בבסיס הנחת הידע, שמניעה את העבודה האנליטית(, שכן הוא הגיע לסוף האנליזה. הוא  

ם, טוען מילר בהמשך ללאקאן, בנובלה  זה שפועל על פי החובה. את האקסמפלר שלו אנו מוצאי

ה"לוחם החרוץ" מאת ז'אן פולאן. לא מדובר בלוחם שאוהב את המלחמה וגם לא בגיבור מלחמה.  

כלומר,    10בחריצות הכוונה היא לזה אשר שם עצמו בשירות החובה. אין הוא נדרש לאהוב אותה.

 בחריצות פעולתנו. היכן שזיקת הרגש מתערבת יתר על המידה עם החובה, עלינו לפקפק

 נסיים עם דברים מהנובלה, שמדברים בעד עצמם:  

"אפילו ברגעים של חוסר תנועה חשנו בנחיצות הצעדה שצעדנו ובנחיצות כיוונה. בעוצמה כה רבה 

  11עד כי לא היה מה להרהר בכך. חוץ מזה היינו חופשיים לנפשנו למיני רשמים פעוטי ערך ממין זה." 

השאר היתה זו התחושה הממושכת והפשוטה של קיומי ושל כובד משקלו: היא  "ואולם מעל לכל  

 12הקנתה למחשבותיי הפחותות ביותר פני אמונה." 

"לא עבדנו וכמעט שלא דיברנו, שכן אסור  

היה שיוודע לגרמנים דבר הימצאנו שם.  

וכך נותר כל אחד מאיתנו מכונס בתוך  

עצמו, מבודד; אשר לי, יקשה עליי לתאר  

תוויה שלה את עמדת מחשבתי   על פי 

באותה שעה. יותר מכל דמתה בעיניי  

בלי כל מועקה, בלי   -לאותם רגעים שבהם

כל רגש שניתן לכנותו בשם, מכיר אדם  

בעצמו רק ככזה: מובדל מכל דבר חיצוני,  

- ובראש ובראשונה מכל מה שהוא אפיון

פשוט   -חיוך, חיתוך דיבור, ייחוד של ביטוי

וכמו ירד לתחתית  נעזב על מישור אחר  

שאין למטה ממנה…ודאי שלא חשתי כי  

דלות שכזאת היא למטה מכבודי; אך  

דווקא משום כך נראתה לי אז כתולדה של  

לב מצדם של  - איזשהו מעשה חסד או טוב

הדברים, אשר ביקשו להצדיקני, כמו שולי  

אגרטל המשתפלים לגובה המים שהם  

  13מכילים." 

                                                                                                       

 

 

                                                                

 
10216-Miller, J. A.(2018) Del sintoma al fantasma. y retorno. Paidos. p. 214  
 
 . 16( הלוחם החרוץ. כרמל. עמוד 2001פולאן ז'. ) 11
 26שם,  12
 48שם,  13
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 מחשבות לעת טבח 

 דניאלה סער 

 

אל בית הספר היסודי מולו גרה, ירתה    16- , יצאה ברנדה ספנסר בת ה 1979בינואר    29-ביום שני, ה 

למוות בשני מבוגרים ופצעה עוד שמונה ילדים ומבוגרים. כאשר נשאלה מדוע עשתה זאת, ענתה  

 הנערה:  

"I don't like Mondays. This livens up the day  ללהיט  ". תשובה מפתיעה זו, שהייתה ההשראה

״, מכוונת דווקא אל החיים. אולי נכון יותר  I don’t like Mondays״  Boomtown Ratsשל להקת  

ירי קראתי דרך דחף המוות. הייתי תחת   לומר, מכוונת אל הרצון לחיות. את המעבר לאקט של 

תוכו.  -מה שהוא מדמה כמת בתוך-הרושם שהטבח הוא אקט המאפשר לסובייקט להתקל בדבר

את המוות ששוכן בו באופן ממשי. לעומת זאת, ספנסר ביקשה לחיות על גבי המוות    הטבח מכונן

דייגו התרחשו בארה״ב מאות מסעות ירי, אך אני  -של האחר. לירות כדי לחיות. מאז אותו טבח בסן 

 מבקשת לקרוא את אלו שמבצעים נערים ונערות במוסדות חינוך.  

של הדבקה. לאחרונה אני תחת הרושם שהטבח    השכיחות של אירועים מסוג זה מעידה על תופעה

של בני הנוער בבתי הספר היא צורה של התאבדות. סוג מאד מסוים של מה שמכונה התאבדות בידי  

אינה   זה  מסוג  לאירועים  האמריקנים  הבטחון  כוחות  של  התגובה  האחרונות  בשנים  הרי  שוטר. 

נוכח היסטוריה של התבצרויות  מאפשרת לרוצחים ולרוצחות לצאת מזירת הפשע בחיים. ביחוד  

והרוצחות בתוך הכיתות ומעבר שיטתי מכיתה לכיתה בחיפוש אחר קורבנות. אקטים   הרוצחים 

אלו, בדומה לטבח שביצע סלבדור ראמוס בטקסס בחודש מאי האחרון, נעשים כך שהדרך היחידה  

הרוצח. הסובייקט  חיי  של  לסיומם  גם  להביא  היא  סיום,  לידי  האירוע  את  זו,    להביא  תופעה 

שמעוררת הזדהות בקרב רבים ורבות מדי בקרב נוער האמריקני, מעוררת מועקה כמו גם שאלות.  

כותלי   בתוך  שהרצח  בכך  בהתחשב  ספר?  בבתי  דווקא  זאת  לעשות  מבקש  הרוצח  הנוער  מדוע 

המוסדות נעשה ללא הבחנה, במבוגרים כמו גם בצעירים ואף בילדים, אני מוצאת את הרצח כאקט  

 נה אל עבר המוסד של המסירה כמו גם של הנשירה, שעיסוקו בהעברת ידע, בכינון שם האב.  שמופ

 

הבחירה במוסדות החינוך ממקמת את הרצח כסוגייה שהמבוגרים נדרשים אליה על גבי האחריות  

שלהם אל ילדים ונוער. הפשט שלה הוא שמוסדות החינוך אינם בטוחים. נראה שהאקט האלים  

נוך נועד לגלם מציאות פנימית, את חוסר הבטחון שחש הסובייקט הרוצח. אקט  בתוך מוסדות החי

זה מערטל את הסדר הסמלי וחושף אותו כלא קיים. המבוגרים אינם חכמים יותר ואין בכוחם להגן  

יודעים לאן הם מוסרים אותנו וכאשר הם מגדלים אותנו, הם לא באמת שומרים   עלינו. הם לא 

וחיו  כולנו חיים  יודעים מה הם עושים, שביכולתם להבטיח דבר מה  עלינו.  ת תחת אשליה שהם 

אודות שלומנו או עתידנו. זהו אינו ילד שמצביע וצועק כי המלך הוא עירום, אך אומר זאת כאשר  

הוא מתקרב ויורה מטווח אפס בכל ילד אחר שנקרה בדרכו. אקט זה מעיד קושי לקשור שם אב  

ולכן  להכיל  מצליח  אינו  אם    שהסובייקט  ובין  הבטחון  כוחות  בידי  אם  בין  החיים,  מן  נושר 

 בהתאבדות.   

 

בחינה מעמיקה של מקרי הטבח מגלה כי לפני כל אירוע, היו פניות של הנוער הרוצח שלא מצאו  

מענה או נמען. פניות אלו כוונו אל עבר מי שלא השכילו להבין כי זהו דבר שיש לקרוא אותו. מעשים  

סרי פשר או חסרי חשיבות. נוער זה התנסה, כמו כולנו, בהמצאת המצאות  או התנהגויות שנראים ח
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גם   מתהוות  ובהמשך  המשחק,  היא  הראשונית  שההמצאה  אותנו  לימד  פרויד  הדחפים.  לעידון 

המצאה   להיות  יכולה  הלמידה  שגם  הבנו  בחינוך  ועוסקות  שעוסקים  אנו  והיצירה.  ההזיה 

הספר הוא לתמוך בלמידה ככזו שתאפשר עידון של   שמאפשרת חיים. יתרה על כן, תפקידו של בית 

הדחף במקום הדחקתם. על כך עמד פרנצי כשתיאר את בתי הספר כ״חממה לגידול נוירוזות״ ופרויד  

נדמה שהחשש המשמעותי היום הוא   אך  ״התנסות במשחק החיים״.  כי תפקידם לאפשר  הוסיף 

 ול פסיכוזה.  שהסדר החברתי, כמו גם מוסדות החינוך, מהווה חממה לגיד

 

רצח   עוד    19מורות,    2את הנשק שבעזרתו  ופצע  ותלמידות  רכש סלבדור    17תלמידים  בני אדם, 

, רכש רובה סער. למחרת חזר לאותה חנות ורכש למעלה  18-ראמוס כחוק. יום לאחר יום הולדתו ה

לרכוש    כדורים. כעבור יום, באותה החנות, רכש רובה סער נוסף. החוק האמריקני, המתיר  300-מ

נשק ותחמושת ללא הגבלות, מכונן מציאות שבה האיווי לבעלות על אובייקט של הרג נעשה ללא  

פנייה. גיבוש הגבלות, בין אם בדיקת רקע או מעקב אחרי דפוסי רכישה, מייצר פניה אל השלטון,  

״ב  אותה עליו לקרוא ולהכריע האם האיווי לאובייקט ההרג מסוכן לחברה או לא. כבר שנים שארה

בארה״ב.   המדבקת  הטבח  תופעת  נוכח  במיוחד  סוער  שהפך  דיון  נשק,  רכישת  על  בהגבלות  דנה 

אירועי ירי המוני. כיום, היעדר ההגבלות על    200-התרחשו בארה״ב למעלה מ  2022במהלך שנת  

כל   של  בייחודיות  ההכרה  הרי  האתית.  העמדה  מן  האמריקני  השלטון  את  מנשיר  נשק  רכישת 

דה האתית במקצועות הבלתי אפשריים. אל זו הקפיטליסטית, המתייצבת לצד  סובייקט היא העמ

זוהי סוגיה שבה, לכאורה, הבלתי אפשרי של השלטון יכול להפוך כבמטה  NRA-לובי הנשק, ה  .

קסם לאפשרי במיוחד. מיסוד הגבלות שונות תתפקד כמודיעין שיאפשר לסכל אירועי טבח מבעוד  

ששינוי החקיקה מאד  יתכן  לא    מועד.  אף אחד  עוד  כל  אך  דרמטית את המציאות.  ישנה  בנושא 

למות   –יתייצב כנמען לפניה, לדיבור, של נוער שמבקש לשלם את המחיר הגבוה ביותר על נשירתם 

 ארה״ב תתקל בדיבור בצורתו הקשה ביותר. האקט.   –ולהמית גם יחד 

 

לכן, כאשר ירה בסבתו    הטבח החל בביתו, או שמא בית סבתו אליו עבר להתגורר כחודש קודם

בפניה בניסיון להרוג אותה, ופצע אותה באופן קשה. הוא המשיך עם רכבו אל בית הספר היסודי  

״רוב״, אך התרסק עם רכבו בתעלה. אני בכוונה משתמש בפועל התרסק כי לא ברור האם הנער  

עקש למות על  ניסה במכוון לרסק את רכבו או שמא מדובר בתאונה. כך או כך נראה כי ראמוס הת

גבי היותו מסוכן לחברה. כאשר יצא מן הרכב, פתח באש לעבר מי שניסו לגשת ולעזור לו והלך אל  

עבר בית הספר היסודי, ״רוב״. בשלב זה החלו להודיע לשירותי החירום כי גבר חמוש עושה את  

ייתה  דרכו אל בית הספר וראמוס הצליח להיכנס דרך דלת אחורית פתוחה אל אחת הכיתות, שה

תלמידים    19-למעשה שתי כיתות המחוברות בדלת אחת. שם התבצר במשך שעה, רצח שתי מורות ו 

ששרד את האירוע, דיווח כי כאשר    9בני אדם. ילד בן    17ותלמידות. במהלך מסעו של ראמוס נפצעו  

״. It’s time to dieראמוס פרץ את הדלת שחיברה בין שתי כיתות, הוא נכנס לכיתה השניה ואמר ״ 

רבים? כיצד נער שבחייו שקט ומופנם הופך    אתו מדוע נער שכל כך נואש למות מתעקש להרוג יחד  

 את המוות שלו למופע מוחצן? 

 

של הנער לומר משהו לחברת המבוגרים. הוא ירה במורות    תניסיונו הדיווחים מהירי מעידים על  

ו  והילדות, שביקשו לחצוץ בינו לבינם  נרצחה  שנעמדו בינו לבין הילדים  ילדה אחת  להגן עליהם. 

כשהגיבה לשוטרים, שקראו אל עבר הכיתה המבוצרת: ׳תצעקו אם אתם צריכים עזרה׳. ראמוס  
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רצח לא רק את הילדה, אלא גם את האמון בחברת המבוגרים, בסדר שהוא מכונן, שהטוב מנצח  

נקלעו הילדים. האקט של ראמ וס מלמד  את הרע, ואת התקווה להתעורר מחלום הבלהות אליו 

אותנו שהמציאות הנפשית שלו, אותה כונן דרך מעבר לאקט של טבח, מסויטת. את חוסר התקווה  

והאמון, את הצביעות של המבוגרים וכשלון המסירה והנשירה שלו הוא דיבר דרך מעשי האלימות.  

ותר  מסיוט כזה אי אפשר להתעורר, אפשר רק למות ואכן ראמוס נורה למוות בידי כוחות הבטחון. נ

רק לדמיין מה יקרה אם החברה האמריקנית תהפוך את עצמה נמענת לפניה הצרכנית של בני ובנות  

  נוער רבים.
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 על לוקליות ועל מחשבות בעת מלחמה ומוות 

 טל שברו 

 

יום העיון מחשבות לעת מלחמה ומוות, שהתקיים  

אסוציאציות   עלו  ומתוכו  עניין  בי  עורר  בתפס"ן, 

 תודעתי עד שנשטפו בעצמן. ושטפו את 

לקרוא   ביקשתי  ההתעוררות,  בזמן  לזאת,  קודם 

בשיח,   עוד  להיות  עוד,  להקשיב  עוד,  לכתוב  עוד, 

בדיסקורס המתפתח וזה שמתקיימים בו חיים. כך  

שנכרכו   שונים  דברים  בין  הפגיש  העיון  שיום 

והשתרגו שלובים לא בגלל דמיון או זהות ביניהם,  

היצירתיות   גבי  על  ותחת  אלא  דובריהם  של 

מתחלפות   לעיתים  והאכזבה  האהבה  האהבה. 

 ביניהן. 

פרויד כותב על האכזבה מהמלחמה, בחיבור לעת  

מלחמה ומוות, שכתב לפני יותר ממאה שנים,  

דבריו, הוא התייחס לשלוש סיבות   ממש בפתח

 למלחמות בין בני אדם: 

 האחת, תנאי הקיום השונים כל כך בין העמים 

דול בערך החיים של הפרט, של  השנייה, ההבדל הג

 האינדיבידואל 

 השלישית, האיבה שחשים כלפי זה שנלחמים בו, מייצגת דחפים נפשיים חזקים כל כך.

בשנת   פרויד  ע"י  נכתב  ומוות  מלחמה  לעת  מחשבות  פרוץ    1915הטקסט  לאחר  חודשים  מספר 

 . 2022, ואינו זר למציאות חיינו בישראל של שנת  Iמלחמת העולם ה 

לא רק המלחמה שפרצה בין רוסיה לאוקראינה, כאשר לכאורה האחת מייצגת את שיגעון הגדלות  

מנהיגה, של  הגדולה  את  והשנייה  מנהיגה  בגדה    של  ושליטה  כיבוש  תחת  בינינו  כאן  גם  אלא 

: "שיווינו בנפשנו מפגן כח אבירי שכל  51המערבית, בחברון, ביהודה ובשומרון. כותב פרויד בעמ'  

ייעודו לקבוע את עליונותו של אחד הצדדים תוך הימנעות, עד כמה שאפשר, מפגיעה בצד החלש  

ה שפרויד מתאר וכותב עליה, מוכרת לי.  ומגרימת סבל קשה שאינו תורם עוד להכרעה". האכזב 

השליטה הצבאית על אוכלוסייה אזרחית מפרה את זכויות האדם שישראל אמורה להגן עליהם  

עולם ללא הבדל מעמד, דת,  לעגן את הזכויות הבסיסיות לכל באי  וחתומה על האמנה האמורה 

מ לא  וההסתה  העליונות  החשש,  הפחד  השנאה,  הכיבוש,  ומין.  גזע  חלקי  לאום,  בין  בדילים 

חדש   ישראלי  בשם  נקראים  נערה  או  נער  גם  כך  החבלה.  רעיון  תחת  מוכרת  וכולה  האוכלוסייה 

ניתן לחשוב על בני נוער שהמחשבות על המוות אינן זרות להן גם אם אינן   "מחבל" או "מחבלת".

זהות במלחמה חיצונית, האחר תמ  לעיתים מוצאת  בנפשןם, המלחמה הפנימית  יד  תושבות קבע 

אשם, נחות או רשע והמוות לעיתים נתקל ברצון המימוש מתוך כמיהה או הכחשת סכנה, מתוך  

 ייאוש או דווקא תקווה. 
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 14תגובה לשיר "שנאהבה"  

 כתבה וציירה  -כיתה ח רעננה ) שם אנונימי(   שוקו, 

 

 

 לניקול שלום 

  50קראתי את שירך "שנאהבה" בגיליון  

 . 

אני חושבת שזה נכון שאנשים משחקים  

ברגשות של האחרים אבל אני חושבת  

 , סיבה גדולה.  השיש סיב

אנשים אומרים לכולם להיות טובים  

ונחמדים אל כולם אבל אם אתה יותר  

מידיי נעים ונחמד אז אנשים משתמשים  

בך או לא מתייחסים אליך כמו  

דוקא פחות  ש ם לאחריםשמתייחסי

 טובים. 

מתייחסים אליך כאילו שאתה תמיד  

תהיה כאן ולא מפחדים לאבד אותך.  

ואם אתה מנסה לדבר על זה שהם 

משתמשים בך הם אומרים: "נו זה לא  

כל כך נעים מה שאתה אומר". אז אתה  

 מנסה להיות עוד יותר טוב ונחמד. 

אז תמיד יהיו טובים ופחות טובים ולא  

 הזה.  רק בדור 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   50השיר נכתב על ידי ניקול לימאנס בגיליון  14

 בני נוער מגיבים לבני נוער
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 מלחמה, מוות, שפה 

 רות בנג'ו  

 

ביום העיון כי    אותו אנו ממשיכים לקיים בתגובותינו  ,בהרצאתו  גבריאל דהאן  זה, אמר  בגיליון 

תהיתי האם נוכל לומר גם  שהשפה  לוכד בתוכו גם את החיים וגם את המוות.    ""בני חלוף  צרוףה

מתי נוכל לומר על שפה    את המוות.גם  את החיים וגם    היא בת חלוף? שהרי השפה לוכדת בתוכה  

מתה? או  חיה  מקום  שהיא  בסמינר  עסוקים  ב  ובעבודתנו,  אנו  הבתפס"ן  אודות  "לינץ    -לימוד 

אשר גבריאל  אשר רב הנסתר בה על הגלוי,    השפה והגוף  תהזדווגו  של  תולדה  שהנו  הפרימורדיאלי"  

הרצח  "  , החיה בהתהוותה נרצחת על ידי השפה.מקור הרצח של החיותכ   תוהזכיר גם בהרצאדהאן  

  .אותנו להוויות מדברות  ךהופ  מה שלמעשה  מהגוף הממשי  רוצחת דבר מה, השפה אשר  "של השפה

מוות,  אשר מכוננים את  ישנו אובדן,  והגוף,    לשוןשני איברים זרים, ה  ןבי  הזו    תבהזדווגוכלומר,  

  ל להיתקלא בכדי אנו יכולים  לרצח הפרימורדיאלי.  או  סיבת היחס, סיבת כינון היחס לאדישות,  

  ת ההזדווגו את    כובחרדה המופיעה אצל ילדים שמתחילים לקרא, שכן מעשה הקריאה כורך בתו

אך אנו בסכנה    רגע הזה של ההזדווגותלמדברים אין אנו מודעים    וגוף, כאשר אנ  – הזו של שפה  

שפגשתי כדי לעזור לו ללמוד את השפה העברית    6זה מזכיר לי תלמיד בן    מתמדת לחזור לרגע הזה.  

וכמו כן כדי לעזור לו ללמוד לקרא מכיוון שבבית הספר הוא התקשה ובבית הוא היה צריך עזרה  

היחס    הקריאה. האופן שבו הוא קרא עם המבטא הצרפתי שנשאר אצלו הדגימו את  כדי לחזור  על

הרגעים של הפרימה      וגם אתהעברית והצרפתית,  ,  הזרותהשפות  שתי  גש של  פהמ שהוא יצר בין  

של   של  והקשירה  הזה  עושים.    תהזדווגוהרגע  מה  זכר  ולא  נתקע  הוא  לעיתים  והגוף.  השפה 

פעם   נתקעהשלו    הרפטיציה   מפיו  מידי  שיצא  מוזר  לאחר  בצליל  ורק  מציאות"  "אובדן  כמעין   ,

לקריאה.   חזר  כמו  הוא  שלי,  מעסיקה  התערבות  המוות  ששאלת  ראיתי  השיעורים  אחד  במהלך 

זקנה או צעירה, זאת הייתה    ,לקריאה  אותו, שכן הוא לא ידע לומר אם אני, כלומר, המורה שלו

שאלה שהעסיקה אותו. בהמשך לאותה שאלה ששאל, לאחר שנרגע והחליט שהמורה שלו צעירה,  

מילה לומר  צריך  היה  הוא  כאשר  משחק,  לשחק  לו  באות    המתחילה  הצעתי    ש  בזמן שאמרתי 

. שאלתי אותו מאיפה הוא מכיר  מת  הוא אמר:    "מ"הכדור. כאשר הגיעה האות  את    לידיו"זרקתי"  

לי:   ענה  והוא  הזו?  המילה  מת"  "את  "אתה  אומרים  והילדים  בהפסקה   בחצר  משחקים  אנחנו 

   זמן..."מאת המילה הזאת מיודע "אבל אני  את דבריו: ולאחר כמה שניות המשיך

ללינץ הפרימורדיאלי, לא מזמן נתקלתי במאמר "דקדוק" מתוך  נ של אילון    מהשפה פנימהחזור 

הטוען כי ויכוחי התחביר הראשונים לא הסתיימו  , 51בעמוד   20/5/22- גלעד, במוסף הארץ שיצא ב

כאשר     10-בטוב, זה נגמר למעשה בלינץ. הוא מספר כי הדקדוק העברי נולד למעשה באמצע המאה ה

ולהיות מזכ ירו. כך  מנחם בן סרוק נענה להזמנתו של חסדאי אבן שפרוט לעבור לגור בקורדובה 

העברי  הראשון שנקרא "מחברת מנחם". המילון כלל    ןהתחיל מנחם בן סרוק לכתוב את המילו

וכלל את התיעוד המוקדם ביותר של המילה דקדוק, לא    שלל ניתוחים דקדוקיים של שפת המקרא

מערכת   -במשמעותה המוקדמת  מהמשנה של "עיון יסודי, דיוק", אלא במשמעותה הרגילה בימינו 

ם של שפה נתונה. אך, למרבה הצער, מזלו של מנחם לא שפר לו בשל המתחרה שלו, יליד  החוקי

אף הוא לקורדובה. דונש היה תלמידו של הרב    הגיעפאס שבמרוקו, אשר שמו דונש בן לברט, ש

לאחר הוא,  אף  והוזמן  בבגדד  גאון  לקורדובה  סעדיה  להגיע  רבו,  כמדקדק    מות  להמשיך  כדי 

שמנחם ודונש לא הסתדרו כלל. דונש חיבר ספר ובו השגות על המחברת    בעבודתו וכמשורר. אלא
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קשה על דונש, וטען שכתיבת שירה עברית על פי השיטה    ת של מנחם ומנחם בתורו הגיב בביקור

של דונש ואולי הוא עצמו פנו לאבן שפרוט עם    חסידיו    ,הערבית מסרסת את העברית. כתוצאה מכך

כנגד מנחם , והיועץ הבכיר שלח את אנשיו אל ביתו של מנחם,  האשמה חמורה ביותר ולא ידועה  

את שערות ראשו ולהשליך אותו לצינוק. עד היום לא    שלא פחות ולא יותר, ביום שבת כדי לתלו

הנה לנו תיעוד של לינץ פרימורדיאלי עברי ראשון שנגמר במוות  ברור אם אי פעם הוא נחלץ ממנו.   

 חלקי.  סמלי בשל אי הסכמה לאובדן   כל הגוף הממשיממשי... כלומר בלאבד את 

מה שעניין אותי עוד באותו מאמר הוא התאור על כך שדונש השתמש במילה "מבטא" כדי לתאר  

מקראית שעניינה בעשיית דין. כך גם    להיהיא מ את מה שאנו מכנים היום "משפט" , כאמור משפט 

שכל אחד מייצר לעצמו עם דיבורו כיחס    "מבטא "גזר דין. חשבתי על ה  " sentence"באנגלית למשל  

קוראים , היחס לזרות של השפה שהוא כמו  מדברים או  לשפה הזרה, אפשר לומר גם האופן שבו  

גזר דין שמאפשר לנו למעשה להמשיך  ללינץ הפרימורדיאלי, גזר דין לרצח המקורי הזה,  יחס  / מענה  

 להתקיים כ"חוק"....  

עם   גם  כמו  שקיימנו  העיון  יום  עם  שנתקשרה  זו  לכתיבה  אותי  שהובילה  בהשראה  אסיים 

עם מורים מסמינר לוינסקי בתחילת    שהתקיים במקום תפסןהפרקטיקה של הוראת השפה והמפגש  

ודים פרלמן. מאחר והפרקטיקה  " מאת  חודש יולי. כך משך את ליבי שם הסרט "שיעורים בפרסית

 .   שלא להסתקרן ילא יכולת" שיעורים בעברית "שלי עוסקת ב

הישר לכיתת יורים על ידי חיילי    1942ז'יל צעיר שוויצרי מובא במשאית עם עוד כמה יהודים בשנת  

לידו, להחליף  אך בקשתו של יהודי פלוני אשר ישב    אס אס, כשבתיקו כריך אחרון שהוא שומר היטב, 

קרא שתי מילים  מצא בדירתו לפני שנעצר מצילה את חייו. ז'יל מספיק ל  להאת הכריך בספר שה

ובאבא, כלומר    ) בעל הדירה בו גר היהודי(  לפני שהמשאית נעצרת: רזא , שזהו שמו של בעל הספר

בפרסית. ש  אבא  ז'יל  בזמן  ביהודים  יורים  עצמוהחיילים  שיעל הרצפה    מנשיר את  בו    וריםלפני 

 וצועק שאיננו יהודי אלא פרסי.

אותו "שקר" מציל את חייו בשל העובדה שמפקד בכיר במחנה נחוש בדעתו ללמוד פרסית כדי לנסוע  

המילים   שתי  מלבד  בפרסית  מילה  יודע  שאינו  ז'יל  מסעדה.  שם  ולפתוח  המלחמה  בסוף  לטהרן 

ערב   כל  נקרא  הוא  לחיות.  כדי  שפה  להמציא  יצטרך  במטבח  לאחשהזכרנו  עבודתו  של  ר  לחדרו 

ז'יל מתחיל להמציא מילים בפרסית עבור  כל מסמן שהוא רואה במטבח,  המפקד כדי ללמדו פרסית.  

. אין לו עפרון ואין לו  מציאהוא חייב לזכור את המילים שהוא מ  .... אך  , מרקמזלג, כפית, צלחת

. הדיוק קריטי עבורו. כל טעות תעלה בחייו. ז'יל  ובזיכרונ  םמחברת. כלומר השפה צריכה להירש

של מילים עם מספר מילים מתוקצב ביום כך    רשימון ממציא גם מבטא. המפקד מתחיל לנהל פנקס  

ז'יל עד שלמזלו   יגיע לאלפי מילים. המשימה הופכת לבלתי אפשרית עבור  שבסוף כל חודש הוא 

"יוצאים" כלומר  הנכנסים למחנה וההמפקד מבקש ממנו לנהל את מחברות רשימת השמות של  

ברטו = תקווה. כשהוא מחלק    –המתים. ז'יל משתמש בשמות כדי להמציא מילה. למשל אלברטו  

לאסירים היהודים אוכל הוא מבקש לדעת את שמם וממציא את המילה הבאה. הוא הוזה וחולם  

המפקד מתקדם  בשפה שהוא ממציא עד כי אם היה ספק בהתחלה שהיהודי משקר כבר אין ספק.  

של המילים ויודע אותם בעל פה מבלי לדבר את השפה עד שיום אחד ז'יל מבקש ממנו   הרשימוןעם 

הגרמני    מבטא  /משפטים ביחד, הטון  יוצרים, הם  לדבר. הוא מבקש ממנו לדבר עם המילים שלמד

אמוציונלי, עם  ארוטי,  הוראות הופך עם השפה הפרסית לטון רומנטי,  ו של המפקד, טון של ציווי  

אך הוא  שומר עליו שלא ישלח למחנה השמדה.  . כך הוא נקשר יותר ויותר לז'יל.  מדויקתחביר לא  

, הוא רוצח בני אדם ששמם  הופכים להיות השפה החיה שלו.  אחרים  ממשיך להוציא למוות יהודים
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בסוף המלחמה, רשימות    .חיים  - מוות,  נוצרה המילה ויוההמחנה  מהשם אביבה, הילדה שנשלחה ל

בזיכרונ אחד  אחד  נשארים  השמות  אך  נשרפות  הנייר  על  לעומתו,  והשמות  ז'יל.  ה"שפה    של 

 הפרסית" שהמפקד מדבר בהגיעו לטהרן , מסגירה אותו. המבטא/ משפט/גזר הדין הפך לממשי.  

 

 

 


