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 דבר מערכת  

 רות בנג'ו 

בתל אביב . גיליון זה מוסר    6ברחוב אנגל  בסוף החודש האחרון נפרדנו מהמבנה של מקום תפסן  

דהן וגבריאל דהאן בערב הלימוד "מבנים"  שהתקיים לרגל הפרידה  מיהונתן  שנאמרו  את הדברים  

שנים ובו פעל מקום תפסן. בימים אלו שאנו ממשיכים לקיים את  וחצי    6מהמבנה בו שהינו במשך 

מקום תפסן בנוודות ויחד עם זאת נפרדים מהמבנה שהיווה מקום מיוחד עבור המבקרים בו ועבור  

מדברים על מבנים , אנו מדברים גם    השאלה  האם כאשר אנו  הפועלים בו מרחוק ומקרוב נשאלת

המבנה,   מיוחד.  מקום  בעלי  ביטויים  הרבה  תופסת  מקום  המילה  שכן  משמע  תרתי  "מקום"  על 

הבניין ממוקם במקום כלשהו, תופס מקום כלשהו,  המבנה משויך למקום ולכתובת שהופכת גם  

לכתובת בדיעבד? האם העדות שנכתבה  לשם. האם העדות היא זו שעושה את ה"מקום" מקושר  

מקושר    6  ורחוב אנגל   6לרחוב אנגל  כמקושר  מקום תפסן  בגיליון זה הופכת את  המבנה בו התמקם  

היא זו שתתפוס מקום בזיכרונותינו ובעדויותינו או השם    6למקום תפסן ? האם הכתובת רחוב אנגל  

בעיר ליון במקום שנקרא "בית הצעירים"     מקום תפסן הוא זה שייחרט בזיכרונותינו?  בילדותי גרתי  

אשר  היה גם בית משפחתי וגם בית לצעירים שהגיעו למקום, בני נוער מהקהילה היהודית אשר  

 20.  ובכן, המבנה, או יסודותיו התומכים  היה ברחוב קטן שנקרא   60- אבי הקים לתחייה בשנות ה 

Allee Picard , St Fond  תובת למקום. כלומר לבית הצעירים.  אם  ולא ניתן היה להפריד בין הכ

 A la maison des) בבית הצעירים  היכן את גרה , תשובתי הייתה  הקטנה  שאלו אותי בילדותי  

jeunes(    שנים לאחר שעלינו ארצה, בהיותי כבר בוגרת, הזדמן לי במסגרת  עבודתי לנסוע לעיר .

ליון למספר ימים כך שהיה ברור שאלך לבקר במקום. ידעתי שהמקום נהרס עבור בנייה אחרת אך  

בכל זאת רציתי לראות את הרחוב בו גלשתי על סקייטים, שברתי יד, רכבתי על אופניים עם אחיי  

ל  ואחיותיי,       boulangerieהלכתי 

בעודף   ומאפים  סוכריות  לקנות 

הפקידה   שאמי  מהקניות  לי  שנשאר 

בידיי,  רבתי  וגם שיחקתי עם השכנים  

בגדר   מגודרת  הייתה  שכונתם  אשר 

של   הצעירים  בית  בין  שהפרידה 

הגויים,   של  לשכונה  וד  ועהיהודים 

. איני יודעת אם הייתה זו הפתעה   ועוד

המוני  כאשר  אבל  לא  התקרבה  או  ת 

"בית   למבנה  זכר  היה  לא  לרחוב, 

הצעירים"  וגם לא הצלחתי לזהות את  

הרחוב עצמו. כמו נמחק מהשטח אך  

מהמונית   ביקשתי  מזכרוני.  לא 

לכתובת של האשה ששמרה  להמשיך 

כאשר  או  חליתי  כאשר  בבית  עליי 

אשר   האשה  מאוחר,  חזרו  הוריי 

חיכתה לי ולאחיי בסוף היום כשחזרנו  
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האשה אשר ידעה כל פינה באותו בית, כל סיפור , כל ארוע  אשר נרשם בבית הצעירים    מבית הספר,

אשר אם הקירות יכולים היו לדבר, או עדיין היו קיימים היו  בודאי מספרים על כל אחד מהם ,  

אשה אשר ידעה טעמו של כל אחד מבני הבית ופינקה אותו במטעמים האהובים עליו, אשה אשר  

ושמה מאדם דיפיליפו , וגם שמה עם הזמן מקושר היה למבנה או למקום שנקרא  מולדתה באיטליה  

, כשהיא גאה   "בית הצעירים".  לאחר מאמצים של חיפוש, מצאתי את עצמי בביתה באותו ערב 

לספר    , שמחהלטעמיקודם לכל דבר להגיש לי פסטה שהכינה במו ידיה ולאחר שוידאה שהפסטה  

אותו "בית הצעירים"  ועל מה שקרה בגורלו ובגורלה כאשר עזבנו,  לי על כל הסיפורים  שחווינו ב

דהן   יהונתן  להתנחם  שמנסה  כפי  הזכרונות,  משפחתי.  ועל  עליי  ממני  לשמוע  קץ  לאין  ושמחתה 

בדבריו שמוסר לנו, נשארו בשם "בית הצעירים" והדיבורים היו על "בית הצעירים". האם זה מה 

תשובה לכך יכולה להיות על פי מה שמוסר לנו גבריאל דהאן  שנקרא "שמור וזכור בדיבור אחד"? ה

"בית הצעירים" נבנה על ידי האנשים שגרו בו, שפעלו בו, שביקרו    מקוםבעניין המבנה הנפשי  כי ה

בקומה   והצנוע   הקטן   והבית  והאולם  והחצרות,   והחדרים,  הקירות  בעל  למבנה  כתשובה  בו,  

 לצעירים העולים ויורדים.   העליונה שדלתו הייתה כל הזמן פתוחה

על המקום כ"מבנה"  אשר נתן להם בטחון כפי שאומרת אלינה, או מקום    מעידיםן  "תלמידי תפס 

פניהם דיבור מעניין, מפגשים מעניינים, כריכים טעימים, כפי מעידים תום, יאנה ומריה.    בשפתח  

ה תומך ויציב ואריאל מצייר  טאיס מציירת עבור גיליון זה מבנה  יווני עתיק אשר עבורה מסמל מבנ

   , את דבריהם?נוכל לקרא את ציורו  כיצדאת חדר הישבות בו הוא למד עברית. 

  

הדלת המרכזית של 

המבנה/מקום "בית 

ביום   1/8/1977הצעירים" 

 העזיבה. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

המלוות את הגיליון  6ורחוב אנגל תמונות ממקום תפסן 

ובחלקן מצוין שמו  אלעד ורה הנן פרי צילומה ומבטה של 

 של אוריה כהן תלמיד שהשתתף בתוכנית קיץ בין לבין
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 המבנה והעדות

 ונתן דהן הי

על המבנה רוצים לחשוב כעל דבר קבוע. 'מבנה של קבע', לא נייד )נדל"ן(, כביכול משהו שעל אף  

שנוצר על ידי בני האדם, פטור מאיום הזמניות. היה מוזר מאוד לחשוב למשל שעל כל מבנה  

שמקימים, היו חותמים מראש יזמיו וקבלניו את תאריך תפוגתו. חושבים אותו כעל נצחי, כמו  

תפת שתיטול את עול הזמניות של האדם בעולם ותאפשר לו לחיות. כך גם ביחס למבנים  הזיה משו

התרבותיים של לוי שטראוס שחשף איך המיתוסים כולם והסמלים התרבותיים אמנם שונים  

בתכנם, אך אוחזים מערכת קבועה של יחסים בין מקומות, כזה הוא גם המבנה השפתי של סוסיר  

דם לדיבור ולמשמעות. גם לאקאן מנגד לתפיסות הפסיכולוגיות על  שמצביע על מערך מבני שקו 

הדינמיקה של הנפשי, עסוק במבנה, שאמנם אינו מתאפיין בהבחנה שבין הפנים והחוץ, ההבחנה  

שמטעה לחשוב שאת המבנה יש לחפש  

בפנים, במעמקים, בנסתר, כביכול  

הבחנה בין מה שעל פני השטח ובין מה  

שהינו    שבעומק, אלא שהמבנה כפי 

למעשה בסמלי, בשפה ולאחר מכן  

בטופולוגיה שניסח, מגולם ביחס של  

האחד לאחר כזה שנוכח בהתנסות על  

פני השטח, יחס שקובע את המבנה  

הנפשי, שהינו יחס קבוע, לא רק במובן  

שנקבע אי שם ברגע המיתי של מפגש  

הגוף והשפה, אלא קבוע גם במובן שלא  

וטי  ניתן לשנותו, לא ניתן לו לפסיכ

 להפוך נוירוטי.  

 

אם כך, בפני מה אנו עומדים היום  

כשאנו עדים להתפרקותם של מבנים?  

האם מרגע שמתפרקת ההזיה של  

הנצחי, שוב מוטל על בני המקום  

להתמודד עם עובדת הזמניות ולמהר  

לפתור אותה על ידי הקמתם של מבנים אחרים. זה ברור, אם כך הנטייה להתכחש לאפשרות של  

וככל שהרהרתי בעניין, הגעתי למסקנה שאין זה מפתיע שמצאנו עצמנו ברגע עזיבתנו    ההחרבה.

 את המקום הזה, מבלי שיש בידינו חלופה שתאפשר לנו תנועה כביכול רצופה ממקום אחד לאחר. 

כידוע, הכניסה למבנה הזה התרחשה תחת הידיעה כי זהו מקום זמני שעומד בפני הריסה. רעיון  

כנגד כל אותם הגיונות רווחות של שקלולי השקעה אל מול תמורה, כאילו   כמעט הזוי, שהולך

אפשר היה להניח בשני קצותיו של סולם אחד ולהמיר את ערכן למספר. זהו שקלול, לא רק במובן  

של הניסיון לתת משקל מוחלט לפעולה, אלא גם מה שהופך את הפעולה כולה כפופה לסדר  

דיוק הנטייה הזו, שהולכת ומתעצמת במסגרות החינוך  השקלים, המדידות והספירות. וזו ב

השונות המבקשות למדוד ולאמוד, לשקלל, להשוות, לציין, להעריך, לבחון, לאבחן, וכמובן לתת  
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משוב, שעומדת כמכשול לתלמידיה ולחתירה לעבר ייחודם ותשוקתם.  להתמקם במבנה שכל  

בדיוק כמו הסטטוס של בני הנוער, כאילו    לבין, ןקיומו מונח בסטטוס של מועד להריסה, זמני, בי 

המקום עצמו זוהה כבן נוער המצוי בתחום הביניים האופייני למתבגר ושיש להושיעו מנשירתו,  

תוך יצירה של השהייה בזמן. השהייה שהפכה לעיקרון של פעולה בתפסן, לנוכח התכניות  

ו אותה החתירה כנגד כל  המוסדיות הכתובות מראש שעל גביהן פונים אלינו הנערים. האם ז

הדיעות הרווחות, שהובילה אותנו גם להשתהות עם חיפוש המבנה החלופי, כמו סירוב להאמין  

שהפעם זה על אמת? סירוב שכולל בתוכו את העמדה שלא מוכנה, עד לרגע האחרון להסכים  

 אן.  לנשירה מוחלטת המתהווה לנגד עינינו, כפי זו שתתרחש בעוד מספר ימים בהרס שיחול כ

כשם שהיינו אומרים על נער שפנה אלינו, שהעבודה אתו לא מייחלת למנוע את נשירתו, כי אם לכך  

שיוכל להעיד על נשירתו שלו באופן אחר מזה שעליו העיד או לא העיד כשהגיע,  אפשר שנשאל את  

ת, לאחר  עצמנו,  אם יכל היה הבית הזה לומר לנו את דברו, ולהעיד בפנינו על נשירתו שלו המתקרב

 שש וחצי שנים של עבודה, האם דבר מה השתנה בו?  

אם רק יכלו קירותיו לספר לנו על גורלן של  

חדריו,   לחלל  שנמסרו  הרבות  המילים 

שנצבעו כחול, ורוד ואפור, שחלקיקי צלילם  

הטיח   שכבות  עם  והתמזגו  בו  נספגו 

אותן   כל  של  משקלן  האם  עליו,  המרוחות 

את עמודיו עד  מילות כאב ועצב הן שמוטטו  

עוד?    לשאת  יכל   שלא 

ואם רק היה מוסר לנו דבר מה על התמורות  

שחוללו בו כל אותם גופים שעברו וחלפו בו,  

גופי   אם  בין  רצפתו,  על  מסתם  שהניחו 

אנשים, כלבים, או עכברים, על הדהודם של  

הויברציות שהוטחו בו אשר נבעו מריגושים  

או של  ליבידו,  עשירי  ומגוונים,  תם  שונים 

כל מה שלא חזר  על  בין קורותיו,  הפועלים 

שיירי   על  אליו,  שדיבר  מי  לכל  חזרה  ממנו 

המהומות שהתרחשו בו מבלי שנתנו החוצה  

כל סימן. על מטענם המאסיבי של הקשרים  

שנקשרו במסדרונותיו ואלו שהותרו ושוחררו, האהבות שנרקמו תחת צילו, האותיות שנכתבו בו  

, האם שינה לו למשל מה היו סדרי האותיות הכתובות בגיר טרם נמרח  ועל הלוחות התלויים עליו

והפך אבקה שהתפזרה לאויר המקום?  האם היטיבו עמו אותם הציורים שכיסו את אחד מכתליו  

מפוזרים   אבנים  לפירורי  יהפכו  רגע  שעוד  לדעת  שצויירו מבלי  ציורים  בקיץ האחרון?  הנוער  בני 

ים מרחפים של אי מובן, האם התיישבו גם אצלו ונעשו לחריצי  באתרי פסולת בניין. על רגעי חור

קירות? האם הפכו לסדקים שגורלם להיות שברים של ממש? ועל רגעי ההקלה כשאיזה דבר קיבל  

מובן, האם גם למבנה הוקל? על צלילי המוזיקה שזלגו מחלונותיו ושלחו אותות לבניינים אחרים  

תיו העתיקות והמעוטרות, על לילות של קריאה ולמידה  לו, על תנועות המחול שריחפו על מרצפו

שהפרו את דממת הלילה הצפויה. על ניחוחות קפה שנישאו בערפילי אדים ונשקו לתקרותיו, האם  
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הלוך    -גם הוא התעורר? על שינויי כיוון רבים ונשנים 

ויצרו   האקלים  תנאי  את  שהפכו  ושוב  הלוך  ושוב, 

צפויים,   בלתי  אוירודינמיים  גם  זרמים  פעלו  האם 

שהופיע   ספציפי  אחד  ושוב  הלוך  בדבר  ומה  עליו? 

וחזר בכל יום שלישי בכיבוי והדלקה ללא הרף של  

נטל   את  נושא  שבנדיבותו  אחד,  מזגן  מכשיר 

 המחלוקת כולה, האם ראה מזה משהו?   

האם משהו מכל אלו נרשם בחומרי האבן והחול,  

אותם חומרים שיהפכו לעפר ומי יודע אם בעוד  

י שנים, אולי יהיו ליסודות עליהן יקום ויוולד  אלפ

יצור חי מסוג כלשהו, האם ידע הוא על תפסן? האם  

גופו שלו הנושא תו תפסני, ייקבע אותו? האם  

אפשר שנניח אם כן שגם אנחנו כאן, נושאים בגופנו  

   מטען שהמדע טרם איתר, ועליו איננו יודעים דבר?

מסוימת, על האופן שבו שיירי המבנה הזה יהיו הם  בינתיים אפשר שנחשוב כצורה של נחמה 

שרשומים בזכרוננו ובזכרון חלקיקי גופינו של אלו ששהו ועבדו פה במקום הזה. ואולי טוב עשינו  

לפני שפעלנו עם עקרון הרציפות של המעבר ממקום למקום, כשהכנסנו עצמנו לזמן הזה של הבין  

ר מחד מערים עלינו קשיים לוגיסטיים, אך יחד  לבין שיאפשר לנו לתת להריסות לשקוע, זמן אש

מבנה חדש שגם עליו יהיה להצליח   - עם זאת מאפשר לנו להשהות את הקפיצה לפתרון חדש

להתנער במידה מסויימת מאשליית הנצחיות ולהיות זמני באופן שלא יאפשר לנו לשקוע לשינה  

   עמוקה תחת הרעיון של מה שקבוע.

 

 

 

ז'ורז' פרק סופר  
צרפתי,  יהודי 

  -מתוך פרק ברומן
חלל וכו' 

שמתורגם 
 מצרפתית.
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 האדם הוא המקום  

 יונה וולך  

 

 

 

 צילום העץ במקום תפסן : ורה אלעד 

.. 

 

 

 

 

 

 

                                                                        הכל נראה יקר פתאום

 הכל היה זול קודם 

 הכל היה עלוב ודהוי

 חסר צבע מהוה

 הכל יקר פתאום מנצנץ וחי

 כמה חיים הצבעים

 הכל ממניהכל מאתי 

 הכך הוא מצבי

 הכל נראה לך שגרתי

 כולם נראים מענינים

 ?מי הם? איך הם? מה חייהם

 הכל נראה לך שגרתי

 לא מעניין

 אבל זה מצבך

 הראיה השגרתית

 הבעיה של השגרה

 הענין המעט

 תראה הכל מעניין..זה רק אתה קובע

 ..הקובע איך נראים הדברים

 וכל קביעה אוביקטיבית

 היא שדה ימרה

 איני רוצה להקלע לתוכוש

 ברור שהדברים הם על צד ההפרזה

 ההפרזה, מדת העניין

 ..היא עצמה וכף היופי וכל החיוב

 ל היתר הן תקלות שאנו מסביריםכ

 ומתקנים

 ומתקנים

 ומתקנים

 ומתקנים

 

 אדם יכול להיות בשני מקומות

 עבר והווה במקרה הרע.

שני זמנים, זמן מתחפש למקום במקרה 

 הטוב

 ומותשני מק

 אחד לבך ואחד ליבי.

 !!שני אנשים

 אדם הוא מקום. אחד אתה ואחד אני.

 .שני הרגשות

 ..אחד שלך ואחד שלי..שתי מחשבות

 ..אחת שלך, אחת שלי..אני בשניהם

 אחד בי ואחד אצלך
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 עבודת אמנות , מבנה יווני עתיק / חותמת 

 טאיס ניקיטין 

זאת הייתה החותמת הראשונה   

שעשיתי ורציתי לנסות לעשות סגנון  

חדש )ראליסטי יותר( היה לי חיבור  

מיוחד לחותמת זו כי גיליתי צד חדש 

של אמנות וכל התהליך לקח לי  

 הרבה זמן והרבה השקעה.  

היו לי הרבה אפשרויות לקחת מהן  

השראה אבל עקב הרצון שלי באותה  

ים, עצם התקופה להרגיש יציבה בחי

וגרם לי    י העובדה שעמוד היווני הזה נשמר יפה ושלם לאורך עשרות שנים אמר לי משהו לגבי

 . משום מה להרגיש בטוחה יותר במקום שלי ואולי אפילו להרגיש יציבה כמוהו

 

 
בניין ישן מול שדרות  - 6אנג׳ל 

רוטשילד. כשאני חושב על המקום 
כים יהזה, אני מרגיש נוסטלגיה: הכר

המוכנים שתמיד חיכו לנו, האריחים 
בגוונים שונים שהתחברו יחד 

באמצע החדר הראשי ,שבו כל פעם 
 פגשנו אורחים חדשים ומעניינים.
איני יודע אם אפשר לקרוא לזה 

נוסטלגיה מכיוון שהייתי שם בפעם 
הראשונה לפני קצת יותר משנה 

ומאז, הייתי שם רק עוד כמה פעמים 
בודדות. למרות זאת, ליבי כבר מלא 

מהמקום, מהאנשים  בזיכרונות
שפגשתי ומדבריהם ששמעתי. אני 

מקווה שבמקום החדש, אוכל 
, להרגיש את אותה אווירה ביתית

 בבנייןחמה וכיפית שהייתה נוכחת 
הקטן ברחוב אנג׳ל בכל עת, בכל 

 שעה ובכל מזג האוויר.
 

 תום 

יה ה 6מקום תפס״ן ברחוב אנגל 
מקום עם אווירה חמה  עבורי

 וונעימה. במקום הזה תמיד נפתח
הנושאים הכי מעניינים המעוררים 

תערוכות צחוקים, מחשבות, 
מדהימות וכמובן מפגשים שלא 

 נשכחים.
מחכה להגיע למקום החדש 

 .פעילותבולהמשיך 

 יאנה

 

 6כשהגעתי למקום תפסן ברחוב אנגל 

בתל אביב הרגשתי את עצמי בטוחה והיה 

 להיות שם ,ממש נעים ונח 

 אלינה 

 כותבים ומציירים על מבנים ועל תפסןתלמידי תפס"ן 

נהנתי מאוד להגיע 

 6לתפסן ברחוב אנגל 

ואזכור את המקום 

 לעוד הרבה זמן.

 מריה
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 חדר ישיבות תפס"ן

 אריאל מינה    

 

 

"The monster is supposed to be outside the window in the first 

one which is a monster in Greek mythology called oizys. 

It's supposed to mean that inside of Tafsan everyone can be 

happy while outside a very depressing life shall return to us". 
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  ״מבנים״

 6לרגל הפרידה של מקום תפסן מרח׳ אנגל 

 גבריאל דהאן 

האגרסיביות  במאמרו    1948בשנת  

אומר  בפסיכואנליזה החמישית,  בתזה   ,

 לאקאן את הדבר הבא: 

הצירים   מן  כאחד  האגרסיביות  ״הבנת 

במיוחד   האנושי  האגו  של  ההתכוונותיים 

לנו   מאפשרת  המרחב  של  לקטגוריה  ביחס 

לתפוס את תפקידה בנוירוזה המודרנית ובאי  

 הנחת של התרבות״.   

ב מעניינת  שאלה  נבחר  זו  מדוע  עצמה  פני 

יפו.  - בתל אביב  6מרחוב אנגל     מקום תפסןהשם הזה עבור הערב בו אנו מציינים את הפרידה של  

האם כדי להבחינו מהמונח של מקום? שאם כך הוא הדבר, כי אז טוב הוא בעיני ומעניין שכן מה  

  ים שחלפו.בשש השנ  מקום תפסןכי אם המבנה בו שוהה   מקום תפסןשממנו אנו מתפנים אינו 

בימי העיון על הפסיכוזה והילד הצביע לאקאן על ״הדאגה שלנו להכשרה/תצורה האנושית״ ועל  

אנושי, תחת שנחשוב שהכוונה היא לביטוי  - ״ההומניזציה של האיווי״, אך לנוכח האפשרות של בלתי

ר במובן  אנושי, עלינו לחשוב שמדובר בשם תוא-שהנו שם עצם, קרי, שהאיווי של האדם הינו בלתי

בפנותו  -שבלתי לאקאן  זאת  את  יציין  עיון  יום  באותו  האדם.  של  יחודו  דווקא  הינו  אנושי 

    לפסיכואנליטיקאים כך:

« Il semble en effet que nous risquions d’oublier 

dans le champ de notre fonction qu’une éthique 

est à son principe, et que dès lors, quoi qu’il puisse 

se dire, et aussi bien sans mon aveu, sur la fin de 

l’homme, c’est concernant une formation qu’on 

puisse qualifier d’humaine qu’est notre principal 

 1». tourment 

שלנו   הפעולה  בשדה  מסתכנים  שאנו  נדמה  ״למעשה 

 בשכחה של זאת שביסודה מונחת אתיקה, ושהחל מכך,

מה שלא יוכל להיאמר, ובאותה מידה אף מבלי שאתוודה 

על כך, על אודות סופו של האדם, זה בנוגע להכשרה אותה  

 נוכל לאפיין כאנושית שהינו הסבל העיקרי שלנו״.  

 

 
18, 1967.  0, in Recherches n» journées sur les psychosesDiscours de clôture des  «Lacan j.,       
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  בעניין המבנה הנפשי

מן המבנה    מקום תפסןביחס לכותרת הזאת ״מבנים״ שניתנה למפגש שלנו הערב לציון הפרידה של  

אנגל   אביב   6ברחוב  רצוני  -בתל  הלוי,   יהודה  לרחוב  רוטשילד  דה  אדמונד  רחוב  בן  המחבר  יפו 

הסכמתו של לאקאן לטענה של הסטרוקטורליזם על קץ האדם. ההתייחסות של  -להדגיש את אי

מדברת אינה    של הפסיכואנליזה משמעה שהיא מוציאה מכלל אפשרות שההוויה לאקאן לאתיקה  

אלא מריונטה של מה שהינו מעבר להשגתו ובכלל זה גם הדיסקורס והשפה. למן ראשית הוראתו  

בהתייחסו לפסיכוזה מניח לאקאן את זאת שהאדם אינו אדם ללא החופש והבחירות שהוא מאפשר  

בעניין   כך  השיגעון.  גם  למבנה  ובכללן  לענות  חובתו  הינה  האדם  מהות  הסטרוקטורליזם, 

לסטרוקטורה, לענות למבנה, והדרך לענות למבנה היא ביצירת מקום. כך אני מניח זה מנגד לזה  

לא   אף  האקסיסטנציאליזם  מדבר  עליו  חופש  באותו  מדובר  אין  המקום.  ואת  המבנה  את 

יחסי הקירבה והמשפחתיות, כי אם  בדטרמיניזם של הסטרוקטורליזם, כאשר הסטרוקטורה איננה  

של האפקטים של השפה. אפקטים ממשיים שנכתבים בממשי. לכן האתיקה איננה זהה למוסריות.  

לממשי ביחס  עמדה  היא  לאקאן    .האתיקה  מיטלטל  למעשה  שאיתה  השאלה  זו  זה,  ממשי  מהו 

במילוי חובתי  לאורך הוראתו ובדבריי במקום תפסן ובסמינר מקום לאורך השנים איני עסוק אלא 

 להוסיף את חלקי לטלטלה הזו. 

בסמינר על האתיקה הממשי של לאקאן נמתח במסלול רצוף בציוני דרך החל מן הדחף של פרויד  

של   השם  את  זה  בסמינר  שמקבלת  להתענגות  שני  das Dingועד  בין  מתמקמת  כשהבעייתיות   ,

גבול אינם לא ערכי המוסר ואף  המונחים של האיווי וההתענגות. מה שבולם את ההתענגות ושם לה  

לא מסמני האדון כאידיאלים של האחר הגדול, כי אם משהו מבני שכרוך בשפה עצמה. באותו סמינר  

כי אם תולדה של   איננו אפקט של דחף של ההוויה,  אליבא דלאקאן  עיקרון ההנאה הפרוידיאני 

זה יוביל את לאקאן    המבנה של האחר הגדול של השפה המכונן של כל דיסקורס. בסופו של דבר

 אחרי זה הם אחרים קטנים שבאמצעותם הדיסקורס מייצג אחר    שנותרלנסח ״אין אחר גדול״. מה  

                                                                 

 

 

צילום:        

 אוריה כהן                        
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יכולתו לשמוע  -גדול מחורר אשר אין האונים שלו באי

אפשרי. זו גם  -את הסובייקט ולענות לו הינו מן הבלתי 

על האב שחולם על בנו    הפרויידיאניהקריאה של החלום  

שעולה באש וקורא לאביו ״ אבי, אינך רואה שאני עולה  

עם   האחר  עם  המוחמץ  המפגש  של  כתמצית  באש?״ 

  האב.  

תחזרת למעשה דבר יום ביומו בכל  נוסחת ההחמצה מש

המדינית,   הפוליטית,  החברתית,  ההתרחשות  נתיבי 

כאשר שוב ושוב מתנפצת הפנטסמה של האחר כקיים,  

לנוכח ההיתקלות בכישלונו המובנה ובאין האונים שלו.  

השתנה,   הסמלי  בה  זו  בתקופה  שהשינויים  ספק  אין 

הדיסקורסים   של  המאחדים  הסמבלנטים  כאשר 

האחר  החברתיים   של  מקומו  את  למלא  יכלו  אשר 

החסר, כאשר הסמבלנט של האב לא יכול עוד לתפקד  

רק מקצינים את ההיתקלויות הללו.   - כאחר של האחר 

אנו שנתקלים בתפס״ן שוב ושוב מדי יום אפשר לומר  

שהינה   במה  גם  כמו  בימינו  ההורה  שהינו  במה  הן 

מערכת החינוך הממלכתית של המדינה, יכולים לנסח  

הינם  א המדינה  גם  כמו  היום  ההורה  שגם  זאת  ת 

מקום,   ממלא  אחר  לחיפוש  ומובילים  טראומטיים 

תמיד   כמעט  עצמו  את  מציע  הקורבני  השיח  כאשר 

של   שלטראומטיות  שבעוד  אלא  מיידי.  באופן 

ההיתקלות הזו בילדות יכולה הייתה להיות תוצאה של  

נשירה מיטיבה, של פרידה מהאחר הגדול ההורי, הרי  

בהתבגרות  שבג כמו  מאוחרים  היותר  ילים 

אי של  לנתיבים  הזאת  בעת  יותר  הזו  - הטראומטיות 

סדר, רעש, אלימות, האשמה, וריגוש מוגבר והתמכרות  

 סביב צורות הבילוי והשעשוע האלקטרוניים ועוד. 

זאת   את  להדגיש  במטרה  רק  מזכיר  אני  זאת  כל  את 

שמה שקובע את ״מקומו״ של הסובייקט, איננו המבנה,  

לא של הסדר החברתי, או המשפחתי, או הפוליטי, או  

כל אלה יתגלו לסובייקט בגרסאות השונות של    -השפתי  

האימפוטנציה שלהם. כלומר, הסדר הסמלי שמבנה את  

הסובייקט, כמו את הסדר בין המינים ובין הדורות לא  

יצליח להיקבע על ידי המטפורה האבהית או התסביך  

 לאקאן את הלאמודע הממשי.  האדיפלי. בנקודה זו הציב 

 



 2022, דצמבר  58גיליון זמן תפס"ן 

13 

 

  על המקום

( שנים  מאוד  הרבה  חבורת  2004בנובמבר    26לפני  של  הרצאות  של  בסדרה  חלק  נטלתי   )

פסיכואנליטיקאים לאקאניאנים מהקבוצה הישראלית. ההרצאות ניתנו סביב מאמרו של פרויד:  

מושג ה"מקום" כלומר,  למה מלחמה? במה שהיה חלקי באותה סדרה נגשתי לשאלת המלחמה דרך  

המלחמה, כמלחמה על המקום. משם הגעתי בזמנו לשאלת השנאה והמקום. מה שהתנסח בסופו  

של דבר היה המקום כמה שניצב כסיבת השנאה אבל גם כמה שמופיע כפתרונה של השנאה. הווה  

 אומר את השנאה לא ניתן להכחיד ניתן רק למקם היטב. זהו עניין בלתי נפרד מכל מקום.

למקם היטב, חשבו לרגע על אותו עניין שביחס אליו ישנה למעשה הסכמה הן אצל מה שמכונה   

הימין והן אצל מה שמכונה השמאל במציאות הישראלית, קרי עניין ההפרדה. הפרדה בין האזרחים  

הישראלים לבין הפלשתינאים, ובמיוחד הפרדה בין אנשי השלטון של אלה ואלה, כמו גם הפרדה  

ריות. לעיתים לשם ההפרדה הזאת נדרשת תזוזה על פני הטופוגרפיה, ולעיתים איננו  בין הטריטו

של   היא מהלך  לסימונה באמצעים סמליים. ההפרדה  לבד מאשר  פיסיקלית  תנועה  לכל  נזקקים 

התמקמות, של סימון של מקומות, היא פתרון מוצע במונחי התמקמות למאבק שהחל כמאבק על  

  מקום.

הבעיה  את  אחרת    דהיינו,  התמקמות  באמצעות  לפתור  מצפים  כסיבה  אחת  התמקמות  שיצרה 

אחד   לכל  דבר  של  בסופו  יהיה  המקום  על  הזה  המאבק  מן  שכתוצאה  הוא  המעניין  כתוצאה. 

מקום   פחות  במאבק  מהצדדים 

למרות   הפיסי  במובנו 

לא   הטופוגרפית  שהפיסיקה 

הוכחה   זוהי  זה.  כהוא  תשתנה 

טובה לכך שאכן לעיתים השלם 

מסכום   יכול יותר  גדול  להיות 

חלקיו. הווה אומר ישנו דבר מה  

על   נלכד  שאיננו  למקום  ביחס 

כמו   המספר,  או  הספירה,  ידי 

האורך   של  הרבועים  המטרים 

גם  זאת  עם  יחד  אך  והרוחב, 

 צילום:אוריה כהן                                        איננו ללא קשר למספר ולספירה.

הדברי  בעקבות  זה,  האוריינטציה  היה  עם  לפעול  מכן  לאחר  בדעתי  שהעליתי  הללו,  ם 

הפסיכואנליטית כדי להציע מפגש של חקירה עם פרקטיקנים מתחומים אחרים ששאלת המקום  

עשויה להיות מעניינם. תיכף ומיד עלתה השאלה/בעיה מה יהא המקום אשר יכול להיות מוצע עבור  

ְרָזה )מקום ש אינו מוקף חומה(, או מקום ְפָרזֹות )שהוצאו ממנו  מפגש מעין זה. האם תהא זאת פִּ

כוחות הצבא של הצדדים הלוחמים(, האם נפגש כבעלי ַמְפרּוז )כלומר כל אחד כבעל זכות בעלות  

מלאה על דירה בבית משותף(, או כבעלי מּוַשע )שעל פי החוק העותומני היא שותפות של בעלים  

ין האפשרויות. רק אומר שבדיעבד אפשר ועד עצם אחדים על אותה חלקה(. לא אפריז כרגע במני

בבית   מקום  סמינר  בשמה  הידועה  זו  יוזמה  של  בתוצאותיה  דעת  בבלי  נושאים  אנו  הזה  היום 

 האדריכל.  
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אפשרי של מפגש בין  -אפשרי. הבלתי-הייתה זו יוזמה שהטיחה את ראשה בשני קירות של הבלתי

ז זרים  והמשגה  חשיבה,  של  שונים  והגיונות  לבלתישפות  שייך  זה  לזה.  שבין  -ה  משום  אפשרי 

הדיסציפלינות השונות לא שוררת נכונות או אפשרות של שיג ושיח יותר משזה בין אויבים שהמקום  

בלתי זה  אך  הבלתי-יצר.  הפסיכואנליזה  שעבור  משום  גם  לא  -אפשרי  קטגוריה  איננו  אפשרי 

הנכון. למעשה הוא  דבר  של  היפוכו  פרקטית.  לא  או  יודע שהפרקטיקות    אופרטיבית,  העולם  כל 

אפשרי. ראו למשל את הקשר בין הגבר לבין האישה. גם שם  -המכריעות הינן כולן בממד של הבלתי

 אפשרי בין הגיונות זרים זה לזה. - מדובר במפגש בלתי

ה"עולם" במובן זה מפוצל ומפורד כל כך עד כי אין יותר ספק בכך שהוא לא קיים. על כן, היה    

בהצעה של המפגש הזה מעין קריאת תגר על צורת התמקמות הידע עצמו. גם לו יש טריטוריות,  

אסכולות, מאבקים, תחנות גבול, משטרות גבול, חדרי החדרים שלו, המקורבים או המודרים שלו  

ו האדריכלות,  וכו'  של  החדרים  לחדרי  הפסיכואנליזה  של  החדרים  חדרי  דומים  ואין  כו'. 

 הפילוסופיה, הספרות, האמנות, החינוך, המשפט, וכן הלאה. 

כפי שידעתי על כך מראש וכך גם הסתבר בהמשך ישנו תשלום על ניסיון לחולל מפגש מעין הזה, על  

רק בשטרי ממון, משל ולא  זו.  מעין  גבולות  בעוד אפנים רבים על מה שאפשר שהוא  חציית  מים 

ביסודו בבחינת עבירה, עבירה על הסגרגציה הבסיסית של הידע והפרקטיקה. זוהי עבירה על איסור  

השעטנז, על העירוב של מין בשאינו מינו. אך מהו המפגש בין האיש והאישה אם לא ביסודו אף הוא  

 עירוב של מין בשאינו מינו? 

של  בסבל  למשל   משלמים 

עם   ביחסים  שמקורה  היוהרה 

הידע. יוהרה מעין זאת הייתה גם 

יחד   שבא  שעה  פרויד  של  חטאו 

הראשון   לביקורו  יונג  עם 

האישה   למראה  כאשר  בארה"ב 

לפיד   הלפיד,  את  שמחזיקה 

לא  הם  ליונג:  אמר  החירות, 

את   להם  מביאים  שאנו  יודעים 

 הדבר. 

בהפגשה   חלק  ליטול  בהסכמה 

א שכל  היה  צפוי  זאת  חד  מעין 

ישלם בכך שיוהרתו תמצא עצמה 

פורחת,  היותה  עם  יחד  נפגעת 

היא:   משונה  עניין  היוהרה  שכן 

באחת   משמשת  כשלעצמה  היא 

כחטא וכעונש. אפשר לראות זאת 

מופיעה   היא  כאשר  למשל  היטב 

לא   השעמום.  של  שלה  הפן  עם 

  בקלות יעלה על הדעת שהשעמום הוא גם יוהרה וגם העונש עליה.
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כולים להעיד על כך שללא ספק היא כבר נוכחת כאן, אנחנו מביאים אותה אתנו בין  כולנו שבכאן י

ביודעין, ובין שלא ביודעין, בין באמצעות הללו ששומעים ובין באמצעות זה שמדבר. יהא זה האחר  

שיטיח עובדה זאת בפנינו תמיד, כמובן בעזרת יוהרתו שלו. וגם אם יודעים אנו עליה דבר אחד או  

ש פגיעתה לא תהיה פחות קשה אלא אם נמצא לה את מקומה ונהיה פחות צדקניים  שניים מרא

 לגביה. 

אפשרי  -אפשרי כך ואני מצטט: ״ הבלתי-דברתי על הבלתי  2004כאשר הצעתי את הדברים בשנת   

והדיון בינינו.   כרוך בשאלה בקשר לאפשרות היווצרותה של פרקטיקה אזרחית שתנבע מן העיון 

רבה לפני שפרץ הרעיון של תפס״ן בגלוי[ אין מדובר בפרקטיקה של צורה אחת  ]ואני מזכיר שזה ה

בלבד. כי אם פרקטיקה של הצורות האפשריות. לא ארחיב על כך את הדיבור כעת ואשאיר זאת  

אפשרי שציינתי יש כדי להפוך את הטיפול שנטפל במושג  -לשיחה אחרת. בשני המובנים של הבלתי

  -פרקטי, או אם תעדיפו ברוח העגה של ימינו   -אפיסטמולוגי   - חברתיהמקום לפרויקט, או לניסוי  

לסטארט אפ חברתי. תורת הסיכויים איננה לצידנו. אך גם אם זהו הכשלון שאורב לנו בפינה יהא  

הנחת הכשלון המובטח,   לייצר פרקטיקה סביב  צורתו. כלומר, אפשר  זה מעניין לבחון מה תהא 

א עבורנו  ואולי  פחות  לא  מעניין  ההחמצה,  זה  יהא  למשל,  ההצלחה.  הנחת  סביב  מאשר  יותר  ף 

אפשרי בחיים  - לראות האם הכישלון ידמה לזה שמנבא לנו פרויד בסוף דרכו ביחס לכך שישנו בלתי

  הנחת בתרבות״. עד כאן, סוף ציטוט.-החברתיים שבשלו לא ניתן למחוק את אי

ודת מבט לאקאניאנית, שכן אליבא  כאשר אני מדבר על הכשלון כנקודת מוצא מדובר למעשה בנק

של   האובייקט  דלאקאן 

משהנו   יותר  הפסיכואנליזה 

או  ההחמצה  הוא  ההצלחה 

כך  אם  למפגש  ההזמנה  הכשלון. 

כולנו   שנהיה  משמעה  אין  תמיד 

פנים   מעמידים  עצמנו  מוצאים 

ודברים   אחת  ב"שפה  אנו  כאילו 

שייכים   כבר  אנו  אחדים". 

לאנושות שלאחר דור הפלגה. זוהי  

ושות ששפתה נובלה אחרי אשר  אנ

 בלל האלוהים את שפת כל הארץ. 

   צילום אוריה כהן                                                                                                               

, הפרק  מעניין לקרוא בהקשר זה את הפירוש של הרב הגאון רפאל הירש לפרק יא בספר בראשית

בבל. התנועה שרפאל   מגדל  פרשיית  ביותר, שהיא  המוזרה העתיקה  הנדלני"ת  שעניינו הפרשייה 

הירש מתאר היא מן המצב בו הייתה "שפה אחת ודברים אחדים" ) בשפה אחת ודברים אחדים  

הכוונה היא להבחנה בין שפה אחת ללשונות אחדות. שפה אחת מתייחס לאחדות פונטית של השפה,  

וזה מבוסס על התאמה רוחנית בראיית    -חדים מתייחס לשוויון ביצירת מילים ומשפטים  דברים א

הדברים ויחסיהם(, אל מצב אשר בו אפילו אם ישנה שפה אחת אין דברים אחדים. דבר זה הינו  

הינו   הזר  והיסוד  לשפה.  זר  יסוד  החדרת  של  פעולה  הינה  הבלילה  השפה.  בלילת  של  תוצאה 

ע"י הקולקטיב, או  הסובייקטיביות אשר הת ידי הציבור,  על  ערכו של הפרט  ביטול  כנגד  קוממה 

לנו   ה"נעשה  עליונה במסגרת  ליחיד הוא מציג עצמו כמטרה  העם, אשר במקום לפעול כהשלמה 
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שם". זהו למעשה האתוס של נמרוד אשר במקורות שלנו לא זוכה להערכה לה זכה באמנות. בניגוד  

את דגל הסובייקטיביות כי אם את נס המנהיגות כשלעצמה,  למקובל נמרוד הוא זה אשר נשא לא  

אשר במסווה של תפארת הציבור, או האומה, הוא עוסק בתפארתו שלו ובזר הדפנה שלו תוך ניצול  

- הכוחות הגנוזים בציבור. יכול להיות שהיו ועדיין ישנם חברים שחושבים שלכך יש לייחס את אי

חה לכולנו אפרת לפני כיומיים לקראת המפגש שלנו  הציות בהקשר של שמי שמוזכר בסרטון ששל 

 הערב.  

אני מזכיר את מגדל בבל לא רק משום שהוא קשור לעניין ההפגשה בין השפות הבלולות שלנו עצמנו  

בתפס״ן, ולא רק שאפשר שיש בסיפור זה עניין למבנים ונדל״ן אלא גם משום שהוא קשור לניסיון  

בתפס״ן, אשר עניינו לא מפסיק להיות עניין בנייתו של מקום  מיתולוגי קדום, דומה לניסיון שלנו  

אמנם מקום עשוי חומר ולבנים שרופות, כדוגמת המבנים שלא מעטים מבינכם    -כתשובה למבנה  

ארכיטקטוני   מפעל  אינסופי,  שהוא  מבנה  זאת  עם  יחד  אך  האדמה,  פני  על  בזרייתם  עסוקים 

באים יהיו חייבים להמשיך בו על מנת שלא יהפוך  אינסופי, כזה אשר יבטיח את זאת שכל הדורות ה

למה שבימינו מכנים פיל לבן. זהו מקום שאי אפשר יהיה לשכון בו אלא כבלתי מסתיים, או לחלופין  

מצב ששום תב"ע )תכנית בנייה עירונית(  בת    - כמסתיים בנקודה בזמן אשר נהדפת אל האינסוף  

 לל אחוזי הבנייה האינסופיים שנובעים מכך.ימינו קרוב לוודאי שלא תוכל לשאת ולא רק בג 

הבניינים של ימינו הנם כאלה אשר לא יכולים לסבול את הרעיון    -זהו מפעל בנייה משונה ביותר 

של האינסוף כנקודת הזמן של השלמתם. ומשעה שהגיעו להשלמתם , וכמעט תמיד באיחור, הם  

היחיד שתכנונו היה מושלם, על אף  מתחילים את התפוררותם שלעיתים נדמית כמה שהינו הדבר  

שמה שנבנה נבנה כביכול עבור הנצח. האינסוף הוא הבלתי נסבל ביותר ולעומתו הנצח הינו השאיפה  

של   בנייה  של  כספור  כפי שהנו,  בבל,  מגדל  ספור  שנבחן את  יהיה  נראה שראוי  האולטימטיבית. 

מקום. זהו ספור אשר באופן 

את  בתוכו  כורך  מעניין 

המקו השפה מושגי  ם 

יהיה  והדיבור זה בזה. ראוי 

לבחון במסגרת החקירה של 

ניתן  האם  המקום  מושג 

בבל"  "מגדל  את  להפוך 

כסיפור של מקום שלא מושג 

  למושג בפני עצמו.
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שנאמר שההדיפה הזאת   אם נקדים את המאוחר אפשר

שהיא   ממה  נפרד  בלתי  מרכיב  הינה  האינסוף  אל 

את הגדרתו כי אם  הגדרתו של מושג. המושג אינו משיג 

באינסוף. הווה אומר, אף המושג הינו כשלעצמו מעשה  

של בנייה אשר לא מגיעה אל השלמתה לעולם. לאקאן  

ה בסמינר  פרויד  בעקבות  כך  על  שלו    XI-מצביע 

כך:  מודע. הוא אומר זאת  בהתייחסו למושג של הלא 

"ההמשגה שלנו את המושג מניחה שהמושג תמיד נוסד  

בלתי קשורה לזאת שנכפית עלינו,  בתוך גישה שאיננה  

אם   ואכן  האינפיניטסימלי.  החשבון  ידי  על  כצורה, 

אל   גישה  גבי  על  עיצובו  את  מקבל  נבנה,  המושג 

המציאות שהמושג נוצר מלכתחילה כדי לתפוס, כי אז  

יהא זה באמצעות קפיצת דרך, מעבר לגבול, שהוא ינסה  

  לממש את עצמו".

ניסוח ראשון ביחס למושג המקום בפסיכואנליזה וזאת באמצעות  כאן אנו כבר נכנסים ביתר שאת ל

מתמקם   היכן  הוא  הלאמודע  השאלה  ראשית,  הפרויידיאני?  מודע  הלא  מתמקם  היכן  כמושג, 

מתמקם בנקודה הזאת שבה בין הסיבה לבין מה שהיא גורמת לו ישנו תמיד דבר מה שגוי. שנית,  

לנו את הפער, הבקע, שדרכו מייצרת  יותר משהוא, הלאמודע, מייצר את הנברוזות, הו א מראה 

הנברוזה מחדש הרמוניה עם הממשי, זאת יאמר לנו לאקאן. שלישית, בתוך הבקע הזה, החור הזה,  

הבלתי   של  הממד  מן  שהוא  מה  את  קרי,  מה.  דבר  מוצא  פרויד  הסיבה,  למושג  כך  כל  שאופייני 

שמחזיק עצמו בהשהיה בתחום של  ממומש. כלומר, לאמודע זה הוא מה שמופיע בפנינו כדבר מה  

נולד. הרי לכם מושג מרכזי בפסיכואנליזה, הלאמודע, אשר תופס דבר מה ממה שהוא   מה שלא 

הממשי בפסיכואנליזה והוא דווקא ממוקם בממד של מה שאיננו ממומש. במובן זה הוא זהה כמעט  

נו כמגדל בבל. אין  לחלוטין במעמדו האונטולוגי למעמדו של המגדל הבלתי ממומש הזה שידוע ל 

ספק שלעומתו הסטטוס של מגדל היסטורי אחר, המגדל של "חומה ומגדל"  כביכול הפוך. הוא  

דווקא ממוקם באופן עז בתחום של המימוש ויהי מה. על דרך ההעזה נאמר שבניית המבנים, זו  

המבואות   בפני  כהתחמקות  ואילך,  בבל  מפרשיית  החל  שם,  מתחילה  אדריכלות,  גם  המכונה 

הסתומים של השפה המדוברת, כהתחמקות מעשיית מקום. בניית המבנים כנשענת על הקו ולא על  

מפעל נגד השפה, נגד המבואות הסתומים של הדיבור, כלומר כמעט נגד הדיבור. כל זאת על    -האות  

שאנו תמיד מגיעים. כביכול לא    בל ממגדל  מנת שנוכל לשכוח שבמפעלי הבנייה האנושיים זה אל  

עוד בבל וגם לא עוד מבול. גם המבול שארע חמשה פרקים קודם לכן היה פרוייקט של בנייה, אלא  

שהאדריכל היה האלוהים. המבצע, הקבלן, זה אשר קיבל בשלמותן את ההנחיות של האדריכל, היה  

שיצליח במאת האחוזים שכן  נוח שבנה את התיבה. הנה כי כן, אי אפשר לו למפעל הארכיטקטוני  

הוא ימשיך בנקודה של הביצוע להיות מותנה ב"קבלן", כלומר, בזה שמתמחה בקבלה או בדחייה  

של ההוראות המשורטטות, זה אשר מכניס מחדש לסיפור את הממד הבבלי של הדיבור שהוחסר  

חלל, או חור  ממנו במתכוון. מעצב הפנים, קרי זה אשר ייעודו להסתיר את העצב הפנימי של כל  

 מעשה ידי אדם, עדיין לא היה בנמצא באותם זמנים.
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בבל   מגדל  של  מהספור  להתחיל  לנו  אפשר  כן  כי  הנה 

של הלא ממומש,  מקום שלא מושג, המקום  על  כסיפור 

דווקא כדבר מה מכונן, מייסד, כדבר מה אשר מכונן לא 

כל כך את היעדר המושג כמו את המושג של ההיעדר, כמה  

בב החברה שניצב  בבסיס  האנושית,  החברה  סיס 

הולם במובנים  כן,  בבל, אם  כאנושית. סיפורו של מגדל 

ה הפרויידיאני  הלאמודע  את   Unbewusste -יסודיים 

ה הינו  שלו  הלא   Unbegriff  -שהגבול  אם  -לא  כי  מושג 

 המושג של חסר, או של החור. 

עם עניין המושג ברצוני להגיע לקאנט. ביחס למתימטיקה  

להוגים ולפילו גורמת  סופיה אומר קאנט שהמתימטיקה 

ומציגה   לאבד את ראשם מכיוון שהמתימטיקה מודיעה 

המתימטיקה   כלומר  כהבניות.  שלה  המושגים  את 

טעו   והפילוסופים  ההוגים  מושגים.  של  הארכיטקטורה  באמצעות  ההבניה,  באמצעות  מתקדמת 

אליבא   זה. אך ההוגים,  באופן  יכולים להתקדם  מילר    -דקאנט  לחשוב שגם הם  ז'.א.  כך מחדד 

העניין   את  באמצעות    -עבורנו  ולא  המושגים  של  ההבניה  באמצעות  לא  להתקדם  יכולים  אינם 

או   "דחף",  נאמר  כלומר כאשר  ביאורים.  פירושים,  לעשות  יכולים  רק  המונסטרציה שלהם. הם 

הופיעו המושגים  "תבונה" לא נוכל להציג את ההבניה של מושגים אלה. כל שנוכל הוא לחפש היכן  

הללו בעבר ומה השימוש שנעשה בהם ולאחר מכן להבהירם, או להגדירם מחדש, אך לא לבנות  

אותם. השקפה זאת מנוגדת לזאת של דקארט אשר האמין שאפשר להכיר במציאות האל באותה  

 וודאות בה נדע ששניים ועוד שניים הם ארבע. 

  1938בשנת    על פני שורות ספורות כותב פרויד בערוב ימיו, 

יכול להיות   את אחת ההערות האחרונות של חייו: המרחב 

אחרת  נגזרת  אין  הנפשי.  המכשיר  התפשטות  של  ההיטל 

אפשרית. במקום הדטרמיננטים האפריוריים של קאנט של 

המכשיר הנפשי שלנו. הפסיכה שלנו מתפשטת בחלל; אינה  

 (. אמירה זאת של300, עמ'  vol., XXIIIיודעת על כך דבר" )

על ידו לראשונה, נכתבת כמעין   פרויד שבחלקה לא נאמרת 

סקיצה לעבודה שהוא ידע שלא יהיה הסיפק בידיו להשלימה. 

במובן זה אנו נוטלים על עצמנו מתוך הומאז' לפרויד להמשיך 

כדי   ראשית,  אותנו.  שתוביל  היא  לאמירתו.  ביחס  משהו 

לפענח את מה שסתום בה, ושנית כדי להפכה לנקודת מוצא 

יגיע לאקאן באמצעות הטופולוגיה. כרגע   ביחס למה שאליו 

רק נוסיף שפרויד טען מספר פעמים שהתגלית של הלאמודע הינה בבחינת חידוש ביחס לתפיסה  

הקאנטיאנית את האפריוריים של הזמן והחלל. הלאמודע קורא קריאת תגר על ההנחה של המקום  

  ( באשר היא.appearancesה)והזמן כתנאים האפריוריים הפורמליים של כל הופע 

 כצעד ראשון בפענוח של הכרזתו של פרויד אפשר להביא את העניין הבא:  
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במקום כלשהו מצאתי מישהו שאומר את המשפט הבא: שלא כלאמודע, המקום איננו כל כך שנוי  

  במחלוקת, או כל כך פולשני, או מביך עד כדי שיידרש להדחקה. להיפך, בדיוק מכיוון שמקום הנו 

כל כך אתנו ואנחנו אתו, שהוא נלקח כמובן מאליו, הוא גם נדון כלא ראוי לטיפול נפרד בפני עצמו.  

בהלימה עם הנחות היסוד שמובלעות באמירה הזאת בת ימינו נמצא גם את ההנחה של אריסטו  

(, כלומר, איש אינו מדבר או  212b34-35אשר יאמר בפיסיקה: כל דבר נותר באופן טבעי במקומו )

מבלי שיכיר מעובדה זאת לבדה, בקיומו של מקום,    -גם כאשר המחשבה או המילה שגויות  -ושבח

כך במילותיו של הנרי ברגסון ב"הרעיון  

( ",אצל אריסטו. או גם  Lieuשל מקום )

של    Nothing we do isבאמירה 

unplaced . 

קודם   בפניכם  לפרוש  שהחילותי  ממה 

זאת   את  לשער  היה  כבר  אפשר  לכן, 

למושג   קשור  בלתי  אינו  שהלאמודע 

הדבר   הוא  כך  אכן  אם  אך  המקום. 

בפסיכואנליזה   והמקום  שהלאמודע 

כרוכים זה בזה במישור של ההמשגה כי אז המשפט שהבאתי קודם ביחס למחלוקת סביב הלאמודע  

בהשוואה למושג המקום הופך להיות משפט שמוטל בספק. כלומר, אפשר שנמצא עצמנו אומרים  

 מקום מביך לא פחות מן הלאמודע וזאת משום שהלאמודע הינו כשלעצמו מקום. בהמשך שה

ודווקא ביחס לכך שהלאמודע הינו מקום מגלה לנו הפסיכואנליזה את האפשרות של להיות בלתי  

פיסיקלית  הכמעט  התפיסה  מול  כלומר  במוסכמות  -ממוקם.  ביטוי  לידי  באה  אשר  קלאסית, 

פיסה אחרת שמביאה בחשבון את זאת שאנו מתעלמים מן  שצוטטו לעיל, מעלה הפסיכואנליזה ת 

המקום לא בשל היותו סוג של מובן מאליו. תחת זאת הוא סוג של לא מובן מאליו שלקיחתו כמובן  

מאליו, כאפריורי של קיומנו או של מחשבתנו, היא הצורה המובהקת ביותר של דחייתו. כלומר,  

ת ממוקמות ולהביא בחשבון גם את האפשרויות של  עלינו דווקא להתחיל מכך שאיננו בהכרח הוויו

דחיית המקום, או הדחקתו. עניין זה מתגלה במלוא עוזו דווקא ברגעים בהם לפתע מטלטל דבר מה  

בקשר להתמקמות. או אז אנו נתקלים לפתע בעובדה שאנו והמקום שלנו איננו אחד על אף שהניסיון  

  לנתק ביניהם יעלה לנו בחיינו.

בפניכם שוב סיפור אירוע שכבר הנחתי בפניכם לא פעם. מדובר בדיווחים טלוויזיוניים    כאן אני מניח

פיגועים שאחד מהם היה בשוק הכרמל בתל   לא מעט שנים בהם צפיתי באותה תקופה של  לפני 

אביב. היה רגע אחד מסוים שזכור לי היטב בדיווחים האלה והוא היווה עבורי המחשה עזה לשאלת  

היה הרגע בו השדרן והצלם שהיו ממוקמים בשוק בזירת האירוע דווחו "בזמן    המקום. הרגע הזה

עליהם   הדיווח  לבין  הדברים  את  שלהם  הידיעה  בין  שהפער  כך  אמת",  "במקום  כלומר  אמת", 

ויודעים תוך כדי שהם מדווחים. סביבם רואים   יודעים  התאפס. הם דווחו וצלמו תוך כדי שהם 

ומתרוצצים, מבוהלים, לכל כיוון ועבר, וגם את הללו שמסיבה  בכתבה את קהל האנשים שנמלטים 
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השדרן   בקרבת  להסתודד  העדיפו  דיה  נהירה  לא 

גם את הידיעה שזה    ןוהצלם. תוך כדי כך מוסר השדר

ישנו במקום מחבל   נודע מן המשטרה  שכנראה  עתה 

שעלול   נוסף  מטען  נושא  אשר  זוהה,  שטרם  נוסף, 

שבע מספר  -יר בארלהתפוצץ בכל רגע, וכפי שקרה בע

שבועות קודם לכן, על פי השיטה שמחבל אחד מתפוצץ  

וברגע שהאנשים מתגודדים לפעולות החילוץ וההצלה  

מפוצץ עצמו בתוכם מחבל שני, כדי להרוג יחד אתו מה  

הידיעה   את  השדרן  מדווח  בו  ברגע  אדם.  בני  שיותר 

הבחנתי בדבר מה שקל מאוד שלא להבחין בו, במיוחד  

שנמשך לא יותר ממספר חלקיקי השנייה.  משום שהוא  

השדרן הצלם וכל אלה שסביבם, שכמו הצופה בשידור  

שמעו את הידיעה באותו רגע ב״זמן אמת״, אם כי בכל  

על   לרגע  קפאו  הצופה,  אחרי  רגע  של  חלקיק  זאת 

עמדם, מבלי לדעת מה לעשות עם מה ששמעו אזניהם. כלומר, מבלי שידעו על פי מה עליהם לדעת  

עשות. המוות אורב עתה היכן? במקום שאליו ינוסו, או במקום שמפניו הם ינוסו? הכל קפא,  מה ל 

וגם המיקרופון. בחלוף הרגע הזה המצלמה החליטה לרוץ, המיקרופון כבר ניתק ממנה    המצלמהגם  

ודבר ממקום אחר. הסובייקט המשדר אשר כלל שני אינדיבידואלים, שני גופים חיים, שתי הוויות  

זה  מדברות היה  שונים.  לכיוונים  נעים  והשנייה שמדווחת התפצלה כשחלקיה  שמצלמת  , האחת 

כאילו הפה הולך לכיוון אחד והעיניים לכיוון אחר, מה ששומע ומשמיע לכיוון אחד ומה שמראה  

ואולי הייתה זאת המצלמה עצמה   עבר,  ונפוצו לכל  לכיוון אחר. האנשים סביב התרוצצו  ורואה 

גם   היה כבר קשור למה שהמצלמה  שהתרוצצה, היו  אלה שקפאו על מקומם. הקול המדווח לא 

הראתה. יכולתי לראות ולשמוע את החתך עצמו, החתך שלהב האימה והמועקה חתכו בבשר החי.  

אם נשאר אנו צמודים למה שאמרתי בעניין המקום נוכל לנסות לחשוב לרגע על האימה אשר נפלה  

אימה, או מועקה, התולדה של רגע בו נחשף באחת, באופן    לפתע פתאום על הללו שבמקום האירוע.

הברוטלי ביותר, שמה שמתמיד נחשב כעשוי מקשה אחת, אינינו כי אם שני דברים, אמנם שונים,  

לזה,   זה  חשופים  עצמם,  בחיים  משלמים  כן  אם  אלא  להפרדה,  ניתנים  בלתי  להיות  נדונים  אך 

שנדו על  לזה  זה  ועוינים  בזה  זה  באימה  על  מביטים  והידיעה  עצמו  הפיצוץ  הזאת.  לתאומות  נו 

קורבנותיו מטיחים באותו רגע באופן אלים בסובייקט את הידיעה,  -טרפו הנוסף שתר אחרהמחבל  

את הגילוי, על כך שהוא ומקומו אינם דבר אחד, ויותר מכך, שהוא, גופו, ומקומו אינם כי אם, לכל 

זה מ להינתק  יכולים  הגרסא  הפחות, שלושה, שלושה שאינם  זוהי  עצמו.  ידי המוות  על  זה אלא 

הממשית מכולן של קשר בורומאי, אותו קשר שהאחד שבו מתחיל בשלוש. המחשבה הרגילה של  

"לי זה לא יקרה" נשברת באחת כדי לחשוף את לועו האפל והפעור של המקום שהיה עד אז מזוהה  

נפרד ממנו, והנה הוא מתנ גופו, בלתי  ועם  עליו כדי לטרוף אותו. זהו  לחלוטין עם הסובייקט  פל 

המקום עצמו ש"תופס" הסובייקט אשר הופך למוות, חורץ ונושא באחת את גורל הסובייקט והופכו  

בהרף עין לא רק למנושל, לעקור כי אם גם לחסר כל אפשרות להניח את גופו במקום שיהא מקומו  

שגם כתמיד נשכח. כיצד נעשה  שלו. המקום קם על יוצרו ומתגלה כזר ועוין, כפי שתמיד היה, אלא 

כדי להרים את גופנו מן המקום בו הוא נמצא כך שיהא מחוץ לכל המקומות אשר עשויים להתפוצץ  
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יחד אתנו, היכן המקום הזה אשר יהא פנוי משלטונו של מר המוות, האם אפשר שלרגע קט נפסיק  

  להיות היכן שאנו נמצאים בכל רגע?

להתרח   אפשרי  המשך  להמחיש  מאתנו,  כדי  רחוקה  ספרותית  לדוגמא  שנפנה  אפשר  הזאת  שות 

"מעבר להרים הרבה, לפני שנים הרבה". אף היא התרחשה בשוק, אף הוא שוק של המזרח התיכון.  

של סומרסט מוהם הפגישה בסמרה. את  sheppey)  הכוונה למחזהו  על  ידוע  סיפור  ( אשר מעלה 

האובייקט הנעלה של האידיאולוגיה. הסיפור מובא  הסיפור הזה מצאתי בספרו של סלבוי ז'יזק על 

בספר לצורך אחר, אך אפשר שנעשה בו שימוש לצרכינו. הסיפור מסופר בגוף ראשון על ידי המוות.  

וכך הוא מובא בפנינו: "סוחר אחד היה בבגדד אשר שלח את משרתו אל השוק לקנות מצרכים  

בריצה מתנשף, חיוור ורועד כולו. והוא מספר  לביתו. לא חלף זמן רב יצא המשרת לדרכו והוא חוזר  

לאדונו: כאשר הגעתי לשוק נדחפתי במרפקים על ידי אשה בתוך ההמון. כאשר הפניתי את מבטי  

לאחור ראיתי שהיה זה המוות שדחף אותי. היא הסתכלה עלי ועשתה לעברי תנועה מאיימת. ועתה  

הרחק מכאן למען לא ישיגני גורלי.    אנא ממך אדוני, כך אמר המשרת, השאל לי את סוסך ואדהר

אדהר לסמרה ושם המוות לא ימצאני. הסוחר השאיל לו את סוסו והמשרת דהר כברק אל סמרה  

להימלט. ירד הסוחר לשוק בעצמו ומשהבחין בי בקהל   

נגש אלי ושאל אותי בטרוניה מדוע זה איימתי על משרתו  

ו  כאשר פגשתיו הבוקר. או, לא, השבתי, לא איימתי עלי 

כלל, אלא שהופתעתי לראותו בשוק בבגדד ביודעי שיש  

לי פגישה עמו הלילה בסמרה". זהו הסיפור. הוא גרסא  

לסיפור   גם  כמו  בבל,  מגדל  בסיפור  מסוים  לפן  נוספת 

של   סיפורו  פסיכואנליטי מפורסם,  לסיפור  נוסף שהפך 

אדיפוס. בכל הסיפורים המגמה להפר את גזירת הגורל,  

א האלוהים,  עצת  למרכיב  את  הופכת  האלים  צו  את  ו 

  הכרחי בהגשמת הגזירה.

כדי    בפסיכואנליזה  משמשים  אשר  המושגים  מן  אחד 

המעבר   הנו  למקום  מחוץ  או  מקום  ללא  היות  לציין 

לאקט. המעבר לאקט מציין את זאת שסובייקט כלשהו  

של  הכלל  מן  עצמו  הוציא  מסוים  שסובייקט  כמקום,  להיחשב  שיכול  מה  מכל  עצמו    הרחיק 

. שמתייחס למעשה שנשען על  acting-outהממוקמים. )המושג הזה עומד מנגד למושג אחר שהינו  

 eineסובייקט ממוקם, כרשום במה שמכונה הסדר הסמלי(. ישנו גם הביטוי שפרויד נטל מפכנר:  

andere Schauplatz    כלל . התרגום מסתיר את זאת  ל: סצנה אחרתאשר תורגם לאנגלית בדרך 

. בתחילה פרויד משתמש במושג הזה כדי לציין את זאת שמקום ההתרחשות  ום אחרמק-בשמדובר  

של פעולת החלום שונה מזה של חיי הערות והמחשבה. מאוחר יותר זה מוביל את פרויד לדבר על  

עם   לבלבל  אין  הזאת  המקומיות  הזאת,  הלוקאליות  את  הפסיכית.  הלוקאליות  של  הרעיון 

בהמשך לאקאן ייטול את המחשבה הזאת על הלוקוס כדי להגיע    הלוקאליות הפיסית או האנטומית.

 עד הטופולוגיה. 

היא אשר מכוננת את הסובייקט    un-placed-מצידה של הפסיכואנליזה דווקא קיומה של אפשרות ה

האנושי. הלא ממוקם הנו כינוי נרדף למה שפרויד נסח בחלק השני של הוראתו כ"דחף המוות". יש  

-למה שהיה בהוראתו הראשונה אין מדובר בבינר, או בניגוד בצורה של דולהטעים כאן שבניגוד  
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קיום של דחף המוות לעומת דחף החיים. ההבניה היא שונה והיא אומרת את זאת: בראשית ישנו  

הוא ההתנגדות לדחף המוות. הסובייקט הוא   -דחף המוות ומה שמתנגד לו הוא הסובייקט האנושי

כנות הממשי של דחף המוות. זוהי הגדרה של הסובייקט שהיא שונה  התשובה נגד מה שאנו נוהגים ל

ממה שהייתה בראשיתה של ההוראה של לאקאן. בתחילה הסובייקט הוא התשובה לאחר הגדול  

לראשיתם של הדברים. שכן   חוזר  וכאן אני  של הסדר הסמלי. הוא התשובה למה שחסר לאחר. 

ל האנליזה: לדחוף את האנליזנט עד הנקודה  למעשה זה בצורה הזאת שניתן להגדיר את המטרה ש

בה הוא מגלה שמה שבונה אותו כסובייקט אנושי איננה התשובה שהוא מהווה עבור האחר, כהוויה  

חיונית לאחר, כהשלמה לחסר המדומיין של האחר, או כמי שנענה לתביעותיו של האחר בבלבול עם  

שמה שמכונן אותו הוא ריק, שקודם לכל  איוויו שלו. כלומר, לדחוף אותו עד הנקודה בה יתגלה  

הזדהות, ריק שמכוסה על ידי פנטסמה כתשובה של הממשי ולא של האחר. הנקודה הזאת של הריק  

כמה שמכונן את הדברים, כמה שהנה הדבר הממשי ביותר היא ההמשגה היסודית בפסיכואנליזה  

מהפיסיקה הפסיכואנליזה  את  מבחינה  אשר  זאת  והיא  המקום,  מושג  הסוציולוגיה,  של   ,

 .   ההדחקה הפרימורדיאליתהגיאוגרפיה, וכו'. לנקודה הזאת התייחס למעשה פרויד בכנותו אותה 
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