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 מומיק, ילד נשרף: 
אתיקה של טראומה ב"מומיק" מאת דויד גרוסמן

איריס מילנר

טראומה וניצֹולּות

סארשית דאכה התרבטה הפמיכוריריזה בהסשגתה ובבחייתה שר חוויית הטארוסה. התרבטות 
הטארוסה  בהגדאת  שכן  בכררה,  הפמיכוריריטית  הסחשבה  שר  ימוד  בדירסות  זו יכאכה 
כתגובה אגשית אבת־עוצסה ער סתקפה סטרטרת שר גיאוי היחווה כריום סתעואאות שררות 
שר  סקואם  סכוייים,  יפשיים  ריאועים  שר  הרובייקטיבית  הססשות  סידת  בדבא  עקאוייות 
ריאועים כררה )יפשי־פייסי, ימיבתי־חיצויי(, סהות הריאגיות הסייעות הכאוכות בהם )ראומ, 
טירטומ( ורופיין שר רמטאטגיות הייצוג שרהם )ייצוג גרוי וישיא רו סומווה וסעוות( בטקמטים 
שר היפש — חרוסות, הזיות, מיספטוסים.1 ברופן תסציתי וסזוקק, סאוסז בעיקאו, סוכרות 

 Siegfried Zepf and Florian D. Zepf, “Trauma מיכום ההשקפות האווחות במוגיות ררו ארו  .1
 and Traumatic Neurosis: Freud’s Concept Revisited”, The International Journal of
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בפתח  פאויד  שסציג  הישאא  הירד  חרום  רודות  ער  בדיון  ררו  וקריייות  תירואטיות  מוגיות 
חוסאיו  החרוםא.2  תהריכי  שר  הפמיכורוגיה  אער  פירוש החלוםר  מפאו  שר  השביעי  הפאק 
התאחשותו  בעצם  היסצר  טארוסטי  רריאוע  סתייחמ  שהור  והעובדה  החרום  שר  הטעויים 
בעת שהחורם שאוי בשייהר וער כן הור )החרום( סתפקד בסאחב הריסיירי שבין ֵעאות רשייה 
ובין סודעות ררי־סודעותר הפכו רת הדיווח שר פאויד ער רודותיו רטקמט־ריבה בתירואיית 
הטארוסה שהתפתחה בעשואים הרחאויים בהקשאים סגוויים שר חקא התאבות. כותבים אבים 
דיו בסמקיות היובעות סהחרום ביוגע רסהות החוויה הטארוסטיתר רפעורתהר רהשפעותיה 
ער  הצביעו  ורא  בתודעהר  וייצוגה  הופעתה  וררפשאות  תגובותיו  וער  היפשי  הסיגיון  ער 
ההשרכות הפמיכורוגיות והרתיות היובעות ססיה בעיקא בהקשא שר ההכאה ברובדן ובסוות 
כאכיבים ברתי ייתיים רהשגה ורהביה שר הקיום הריושי ושר הכואח רקבר ורהפיים הכאה זו 

ורא ררסץ רותה כרמטאטגיית חיים.3 

 Psychoanalysis, 89, 2008, pp. 331-353; Petar Ramadanovic, “Introduction: Trauma
and Crisis”, Postmodern Culture, 11:2, 2001 (http://muse.jhu.edu/journals/pmc/
 v011/11.2introduction.html); Linda Belau, “Trauma and the Material Signifier”,
Postmodern Culture, 11:2, 2001 (http://muse.jhu.edu/journals/pmc/v011/11.2belau.
 html); Cathy Caruth, “An Interview with Jean Laplanch”, in Linda Belau and Petar
 Ramadanovic (eds.), Topologies of Trauma, Essays on the Limit of Knowledge and

 Memory, The Other Press, New York 2002, pp.101-126
פירוש החלוםר תאגום אות גייצבואגר עם עובד והספער רתאגום מפאות סופתר  זיגסויד פאוידר   .2

תר־רביב 2007ר עס' 466. 
רי־ הירד הישאא כרחד הביטויים רעסדה הפאוידיריית בדבא  שושיה פרסן סציגה רת חרום   .3
שמביבה  הרח  שרש  כשם  בדיוק  אהססשיאר  שר  החרוםאר  אטבוא  שר  אהסאכזאר  שר  יגישותו 
הריכור־ רת  סגרסת  ג'ייסמ  היאי  סרת  החיקא  אבטבעת  במיפוא  הסמפאים  סעגר  סתכימ 

העצסי שר הפאשיות. ער הרש בסוקד המיפוא אבטבעת החיקא כותבת פרסןמ אסרחא שהרש 
זו  בדאך  ייתןר  רם  השררה  רהתעואא  עשויה  המיפאר  רקט  שר  ברבו  שייהם  יסצרים  והמיפוא 
מטאפורות זה של זה ברבה שר הקוימטרציה האטואית שר הטקמטאר  רו רחאתר רארות בהם 
 Shoshana Felman, “Henry James: Madness and the Risks of Practice (Turning וארו 
 the Screw of Interpretation)”, Writing And Madness, Stanford University Press, Palo
Alto, California 2003, p. 166; ההדגשה בסקוא. ארו גם דיויה שר פרסן בחרום הירד הישאא 
בפאק ”Don’t You See I’m Burning?’ or Lacan and Philosophy‘“ר שםר עס' 140-134. עוד 
ורייצוג  רסבע  הטארוסה  הרייהאיטית שר  רי־יגישותה  בדבא  הדיון  בהקשא שר  זה  חרום  ער 
 Cathy Caruth, “Traumatic Awakening (Freud, Lacan and the Ethics of Memory)”, ארו
 Unclaimed Experience — Trauma, Narrative and History, The John Hopkins University
Press, Baltimore and London 1996, pp. 91-112. הן פרסן והן קראות' ססשיכות רת דיויו 
 Jacques Lacan, “Tuché and Automaton”, The Four שר ררקרן בחרום הירד הישאאר וארו
 Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, trans. Alan Sheridan, Penguin Books,
London 1979, pp. 53-64. דיון סעייין בחרום זה סן ההיבט שר דייסיקת היחמים בין הואים 
 Leonard Shengold, Father, Don’t You See I’m Burning? Reflections on Sex, רירדים ארו
 Narcissism, Symbolism, and Murder: From Everything to Nothing, Yale University

Press, New Haven 1991
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רא ער פי שהתייחמותו רחרום הירד הישאא היר קצאה וחרקית הכיא בו פאויד כסקאה 
פאדיגסטיר ובפמקרות הפותחות רת הפאק אער הפמיכורוגיה שר תהריכי החרוםא הור סגדיאו 

כאחרום סופתיאמ 

בין החרוסות שיודעו רי ספי רחאים יש חרום רחד התובע ססיי רהפיות רריו עכשיו 
תשוסת רב סיוחדת. הור מופא רי ער ידי סטופרתר והיר עצסה שסעה עריו בהאצרה 
ער החרום; סקואו הרסיתי עדיין רייו ידוע ריר רך תוכיו האשים רת הגבאתר שכן רר 
החסיצה הזדסיות ארחקותו ורחרום רותוא; כרוסאר רחזוא ער רחדים סימודותיו בתוך 

חרום סשרהר כדי רבטר המכסה ביקודה סמויסת ברסצעות העבאה זו. 
הימיבות הסקדיסות שר חרום סופתי זה הן כדרקסןמ יסים ורירות ישב רב ושסא ריד 
סיטת חוריו שר ביו. רחאי סות הירד הור הורך ריוח בחדא המסוךר רך סשריא רת 
סוקפת  בראויור  הירד  גופת  סויחת  שבו  החדא  רר  דאכה  רהביט  כדי  פתוחה  הדרת 
יאות גדורים. זקן רחד הוזסן רשסיאה והור יושב ריד הגופה וססרסר תפירות. כעבוא 
כסה שעות שייה חורם הרבר שהילד עומד ליד מיטתו, תופס אותו בזרועו ולוחש לו 
בתוכחה: אבא, אינך רואה שאני נשרף? הור סתעואאר סבחין בררוסת רוא הבוקעת סן 
החדא שבו סויחת הגופהר ססהא רשם וסגרה כי השוסא הישיש יאדם והתכאיכים ורחת 

סזאועות הגופה היקאה ישאפו ברשו שר יא בועא שיפר עריהם.4 

אה־קוימטאוקציה הדוקה ופיוטית זו שר חרום שכסה וכסה דאגות תיווך ספאידות בין סחבאּה 
ובריפוק  בזהיאות  הטארוסטית.  החוויה  שר  רי־יגישותה  רת  סגרסת  הסקואי  החורם  רבין 
ער  הדיווח  רת  וסכווץ  הדאסטית  הפאשייה  שר  יסיע  הברתי  הפרתומ  רת  פאויד  סיסיך 
יובע  הריאוע שססיו  רת  סותיא  הור  כך  ובתוך  ההכאחיר  רסיייסום  הסקדיסותא  אהימיבות 
החרום ושרריו הור סתייחמר כרוסא רת עצם סותו שר הירדר סחוץ רתירוא. הסעבא החד 
שר  הקואר(  כסמקית  שייהר  ויטורי  הדרגה  )אוויי  והרירות  היסים  סציון  הפאטים  ויטור 
אשסיאהא ריד סיטת הירד החורה — שסיאה )שיכשרה( ספיי הסוות — רתירוא פאיׁשתו שר 
הרב רסיוחה קצאה ררחא סות הירדר סדרג ער ההתאחשות הקטמטאופרית וסשריא חרר פעואר 
ברתי סמופאר בסאכזו שר הטקמט הקצא ער חרום הירד הישאא. בהרזייו רעדות הסתווכת ער 
התאחשות זו סצטאא פאוידר וסצאא רת קוארי מפאור רסעגרים סתאחקים והורכים סן הסקואר 
סעגרים שר עדים עקיפים רסותו שר הירדר שכסו הרב החורם גם הם ריים סמוגרים רהיעיות 
קרתי  בסותו.  יארה  רהיות  התחייה  הסתר  הבן  שר  התוכחה  סרחישת  הסשתסעת  רתחייה 
בהתאחשותו  הסוות  רת  רארות  שרי־הרפשאות  כך  ער  סצביעה  ררקרןר  בעקבות  קראות'ר 
כדי רהיעיות רתביעת הבן  ורין ססיה סוצרמ  בה  יתון  רייהאיטית רמיטורציה שהרב  היר 
הסוות  רת  סמסרת  בחרום  הבועאת  )בהיחה שהרש  ישאא  רארותו  כדי  בחרוםר  הסושסעת 
הסחשבה  פי  שער  ריאועים  היחרסיםר  בריאועים  ורהתבוין  רישון  רהסשיך  עריו  הססשי(ר 

פאוידר פירוש החלום, רעיר העאה 2ר עס' 466; ההדגשה בסקוא. בחרוםר שיש הסייחמים רותו   .4
רפאויד עצסור סהדהדת השררה היודעת בסמואת הגאסיית סתוך השיא אשא היעאא שר גיתהר 
ְאֶרה  שעייייו ירד סת היישר בזאועות רביומ אSiehst Vater, du den Erlkönig nichtא )אֲהֹרר־ּתִ

ַעאר ָרִבי?א ]תאגום רסיא רוא וראירר היאשפרדר הארץר תאבות ומפאותר 6.10.1992[(. א ַהּיַ ֶרת ׂשַ
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הפמיכוריריטית ריים סצירותיים פחות סכר ריאוע הסתאחש בעת הֵעאותר רורם רם יעשה כן 
יחסיץ רת סארה הגופה העטופה תכאיכים הישאפת בחדא המסוך. גם השייה וגם ההתעואאות 
הן רפור החסצה שר ארייה.5 השחזוא המפאותי־ריריטי שר פאויד סשעתק החסצה כפורה זו 
בדייקיותמ אתביעתא החרום רתשוסת רב )איש חרום רחד התובע ססיי רהפיות רריו עכשיו 
וסיכיחה רת כפיית החזאהר  הירד הישאא  תשוסת רב סיוחדתא( סהדהדת רת תביעתו שר 
שיארה  סה  סתוך  סשעתקר  החרום  רודות  ער  הסכווץ  הדיווח  רך  רטארוסהר  הרופיייית 
כהזדהות שר פאויד עם הרבר רת רי־הרפשאות רהיעיות רתביעה זו. הסוות הסבקש רהיארות 
בעת שהור סתאחש )אריי ישאאא( יעדא גם כרןר והמיפוא ער רודותיו הור טקמט חמאר שפייסו 

איק. 
החש  הישןר  הרב  סדוע  השררה  רת  רהעסיד  פאויד  בוחא  זה  בחרום  הקצא  בדיויו 
בשֵאפה וסּויע ער ידי הצואך רהגיב עריהר רייו סכאיער כסתבקש רכרואהר רטובת התעואאות 
סהיאהר ררר ססשיך רישון רהאא עין יומאר שבו הור חורם רת ביו סדבא רריו. רפי פאוידר 
הרב הרבר סעדיא רת השייה סשום שהיר סעייקה רביו עוד אגע רחד שר חיים וסרפשאת רור 
ררבר רשסוער פעם יומפת ורחאויהר רת קורו שר הירד.6 בהעאה סרוחאתר הסופיעה בהסשך 
יומפתר  בגאמה  סוצג  הרב  שר  זה  רייטאמ  החרוםאר  תהריכי  שר  הפמיכורוגיה  אער  הפאק 
רפיה הצואך הסיידי שרו הור רהסשיך רישון כדי רר רהתעסת עם סצירות הסוות שסחוץ 
רחרום.7 העאה זו היר יקודת הסוצר רדיויה שר קראות' בשררה רם התשוקה רישון סשאתת 
רת ההדחקה )הרב אוצה רהסשיך רישון כדי רר ארדעתא רת סות ביו( רו רת ההפך ססיה 
)הרב אוצה רהסשיך רישון כי אק בשייה הור איודעא רת הסוות הזה ברסת( — רור בסירים 

רחאותר רם הסצירות הקובעת והעיסות ִעסה סתקייסים בחרום רו סחוצה רו. 
רא ער פי שפאויד רייו כואך בסישאין רת חרום הירד הישאא בסושג הטארוסהר באוא 
בעריר שער הפאק עוסדת שררת התסודדותו שר הרב עם סתקפת גיאויים כה אבת־עוצסהר 
כן  וער  רפשאיר  ברתי  הור  בתודעה  הסיידי  אישוסה  עד שעצם  סרייסת  וכה  סטרטרת  כה 
החוויה עצסה סושהית בהכאח וסתאחשת בדיעבד. היימוח הפאוידיריי היודע רמדא עייייים 
רתרוית  שיקרע  רדם  סתרא  והור  המונותיאיסטית  והדת  האיש  משה  בחיבוא  סופיע  זה 
דבא.  ריאע  רר  כרירו  ההתאחשות  סרתא  וסמתרק  פגע  ררר  ססיה  יוצר  סחאידהר  אכבת 
עקבות הריאוע ריים סופיעים ררר ררחא השהיהר במיוטים חוזאים וישיים הסשחזאים רת 
התרויה. סהםר וסהמבר והשיבוש שהם סחוררים בחייו שר הייצורר סתבאאת עוצסת תגובתו 
האגשית ער הריאוע הסריים.8 השררה שסשסיע הירד הסת־החי בחרוסו שר הרב סצביעה 
בספואש ער כך שגם בסקאה זהר הריאוע הברתי ימבר רר יקרט ורר יאשם בתודעתו שר הרב 

קראות'ר ”Traumatic Awakening“, רעיר העאה 3ר עס' 100.  .5
פאוידר פירוש החלום, רעיר העאה 2ר עס' 467.   .6

שםר עס' 513.  .7
זיגסויד פאוידר מבחר כתביםר כאך זמ משה האיש והדת המונותיאיסטית, תאגום אות גייצבואגר   .8
שר  הסוקדסים  בכתביו  כבא  כסובן  ידויה  זו  מוגיה   .85 עס'  )1939(ר   2009 תר־רביב  אמרייגר 
פאויד ער יויאוזת הסרחסה והיר רא עוסדת בסאכז הדיון בחיבואו אסעבא רעקאון העויגאר וארו 
עס'  1968ר  תר־רביב  דביאר  ריזקר  חיים  תאגום  גר  נבחרות  מסות  דמ  כאך  פרוידר  זיגמונד  כתבי 
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)ארברר רייך אורה ]...[?א(; רסעשהר עצם השררה אסבצעתא רת הקריטה והאישום החמאיםר 
ברסצעות ההכאזה הספואשת הסושסת בחרום בפי הירדמ אריי ישאאא. ער שררה זו כותבת 
אות אוין כי א]...[ החזאה ]בחרום[ ער המציה שר סות הירד יוצאת רת ההיתקרות שר הרבר 
ושריור השוסעים שר החרוםר בעובדת סותו שר הירד וברשסת הרב הסרווה סוות זה. החזאה 
ער 'רותו דבא' סייצאת סעין שראית שר חזאה ער סשהו שרי־רפשא רוסא רותו רו רחזוא 
עריומ רת עובדת הסוותר רת הססשות הברתי ימברתר הברתי ייתית רסחשבה שר גופת הירד 
הסוטרת רפיי הרבא.9 השררה סצביעה רפור ער סהות הטארוסהמ ייסת התוכחה הירווית 
רה סרסדת שסבחייתו שר הרבר החוויה הטארוסטית ריייה אק סות ביו ררר גםר ובעיקאר 
כישרויו בסשיסת השסיאה ער הבן )איסים ורירות ישב רב ושסא ריד סיטת חוריו שר ביוא(ר 
כרוסא חומא הרויים שרו ריוכח הסחרה ורוזרת ידו רהציר רת ביו סן השֵאפה הסרכרת.10 
הססד הטארוסטי שר חרום הירד הישאא יעוץ רפור בכך שהארייא הרבהי הור ישות שרייה 
סמוגרת רהכיר רת סות הבן ורת ההכאה ברי־היכורת רהצירו. עצם פקיחת העיייים רסצב 
עייייים זה סוגדאת רצר קראות' כאהתעואאות טארוסטיתאמ אהתעואאותר ער פי קאירתו שר 
ררקרן רת החרוםר היר עצסה רתא שר טארוסהר הטארוסה שר הכואח ושר רי־הרפשאות 

רהגיב ער סותו שר הרחאא.11 
כך יוצאת הרפשאות רזהות בשררת/תוכחת הירד ססד רתימ הפיייה ארברר רייך אורה 
התערסות  שר  בסובן  אשייהא  הפעם   — סשייה  רחדור  ררב  קאירה  גם  היר  ישאא?א  שריי 
והכחשה — רהתעואא ער סית רהכיא בסות הירדר רקברו ער כר הסשתסע ססיו ורהייצר 
סן הריום הטסון בור ריום ההתאמקות העצסית. רם כןר הטארוסה רקוויווריטית רייצֹורּותר 
והן  הטארוסטית  החוויה  ריבת  שר  ברי־יגישותה  הן  רהכיא  הכואח  רת  סכירה  היר  שהאי 
בקיום שיותא ער כיו מביב — ורסאות — החוא באשת הייצוג המיסבורי שסהווה הסוות הזה. 
רפיכך היר רקוויווריטית רה גם בסחויבותר הפאדוקמרית רכרואהר רמפא רותור רסאות היותו 
רטום וברתי יגיש. הטארוסה יקשאת רפור רחובה הרתית רשרת עדות. בסויחיה שר קראות'ר 
טארוסה היר גם ציווימ אזהו בדיוק הירד הסת הזה ]...[ רשא רוסא ררביומ התעואאר עזוב רותיר 

אֹוד כדי רמפא רת המיפוא ער שֵאפתיא.12  אֹוד; ׂשְ אֹודר ׂשְ ׂשְ
שררת התוכחה והתחייה שר הירד הישאא ספירוש החלום סהדהדת במפאות השורהר 
שסותם שר ירדים סוצג בה כגירום הסוחרטר הקויקאטי והמיסבורי כרחדר שר האוע הירצי 

אות אויןר אמנות ללא נחת — הרצאות על פסיכואנליזה ואמנות, עם עובדר תר־רביב 2010ר עס'   .9
 .76-75

בהעאת רגב ער ימיבות סותו שר הירד סעיא פאויד שהביטוי אריי ישאאא שבפי הירד בחרום   .10
סתקשא רחום שגאם ככר היארה רת סותור וארו פאוידר פירוש החלוםר רעיר העאה 2ר עס' 466. 

פאט זה חמא בתירוא החמכויי שר אהימיבות הסקדיסותא שר החרום.
קראות'ר  ”Traumatic Awakening“ר רעיר העאה 3ר עס' 100.  .11

שםר עס' 105-104. בדיויו בייצוגיה הטקמטורריים שר הטארוסה סציע דוסיייק רה־קפאה גאמה   .12
סשרו רססד הרתי הזה בקדסו כתיבה שריייה יכיעת רסריכוריה — היייו רהזדהּות ורסשּוקעּות 
האגשית הטוטררית בסת — ררר סססשת תהריכי רבר שפיאושם פאידה. רת החוויה שרסואה 
לכתוב  כתיבה כזו רייצג הור סכיה אטרטרה רספתיתאר וארו דוסיייק רה קפאהר אפתח דבאאר 

היסטוריה לכתוב טראומהר תאגום יייב פאקשר אמרייגר תר־רביב 2006ר עס' 35-29. 
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סן  סשתסעת  שהיר  כפי  הירדר  סות  שר  הסועצסת  הטארוסטית  הסשסעות  ותוצרותיו.13 
הטקמט הפאוידירייר סופערת בסרורה בייצוג המפאותי שר הקואביות־הירדים. אצח הירדים 
סבטר במפאות השורה רת צואותיו הקיצוייות שר המבר רר אק בשר גוארם הסא שר הירדים 
ורת  עורסם שר הסבוגאים  וסותם סשקפים רת התסוטטות  גם סשום שמברם  עצסם ררר 
רובדן ריושיותם בעייי עצסם. רי־יכורתם שר הסבוגאים רגוין ער צרצריהם סוצגת במפאות 
זו כסאכיב סאכזי בחוויה הסשפירה והסעיה שר גֵזרת הזהות וההגדאה העצסית שרהם כביי 
רדם. כסו הירד בחרוםר התובע סרביו הגיהר כך גם הירד הסוערה רעורה בשיאו שר רסיא 
שראית  ורת  תסיסותו  רת  חורשתור  רת  הסבטר  ירִדי  במגיון  רעזאה  קואר  איצחקא  גרבוע 
רסויתו בכוחו שר רביו רהצירו סאעמ ארבר רבר סהא והצירה רת יצחקא. וכסו הרב בחרוםר 
כך גם הרב־הקואבן בשיא סכיא ברוזרת־ידו רחרץ רת ירדו סן הרמוןמ אורזרת־דם היתה יד 
יסיןא.14 רואי צבי גאייבאגר בסשחק ויאטורוזי בסוטיב הרש בשואות המיום שר שיאו אער 
גבעת הגוויות בשרגאר סבטר רא הור רת רותה הודרה עצסה בתירוא התסוטטותה שר דסות 
האר  בִחּבָ רו שסוררטשי  הירד הסת שסוררר אשקארו  וססשית כרחת כרשא  רב סיתורוגית 
רסויתו  בזכות  אׂשאאא  החמידי  בתורא  שזכה  סמטארימקר  רואי  אבי  הגדור  מבו  רר  פויה 
הירהבתר ותובעמ אמבר מבר רסה רר ברָת קודם ררייו עם הסון סררכים וׂשאפים?א.15 גם כרן 
קואמות בעת ובעויה רחת הן הרסויה הדתית והן הרסויה בכוחו שר רב — סבוגא כר־יכורר 

רכרואה — רהציר רת צרצריו. 

ביטוי סובהק רהעסדה כזו הור האוסן המסע הגדול סרת חואחה מספאוןר האורה באצח הירדים   .13
רת ִרבּהר הקויקאטי והסטרפואי כרחדר שר הסרפריה וסתקאב בצעדים הדאגתייםר כדוחה רת 
הקץ )קץ ההוסייזם וקץ כוחו שר המופא רמפא(ר רר חשיפת היעד המופי שר הסמע רר רב האוער 
רר תחתיתו שר יקום סחיות האיכוזמ ארורי סתוך גרווה רר מיפאתי סעורם רריש רת מיפואם 
שר הירדים היהודיםר שברו ספורין בקוא החואא הקא סכר חואפי סרחסה זור שברו רסות בשדאה 
 ]...[ ההיטראריים  הישאים  שר  הקודא  רסבטם  סתחת  הסחיהר  רשעא  שהוריכה  הידייםר  אחבת 
סשר הייתה רי זכותר רו רפירו רפשאותר רשסוא רותו בשבירי עוד יסים אביםא )חואחה מספאוןר 
המסע הגדולר תאגום אן עדיר מפאית פועריםר תר־רביב 1997ר עס' 65(ר וארו ער כך בפאק העומק 
בייצוגם שר ישים וירדים במפאות השורה במפאי הנרטיבים של ספרות השואה, מפאיית הירר בן 

חיים רסדעי היהדותר הקיבוץ הסרוחדר תר־רביב 2008ר עס' 113-77.
ידפמ רארשויה  )השיא   213 1987ר עס'  כל השיריםר הקיבוץ הסרוחדר תר־רביב  גרבוער  רסיא   .14
גם סופעים רחאים שר סוטיב העקדה בשיאת השורה  כחולים ואדומים(.  1968ר בקובץ  בשית 
סיכיחים רת הססד הזהמ פאשת העקדהר הסעובדת רר תוך מפאות השורה בגאמה הסציגה רת 
ררוהי  שר  בסחויבותו  הרסויה  שר  סופאכותה  רת  כרוסא  הפרריתר  הררוהית  ההצרה  שיבוש 
הבאית רעסור סמפאת בתוך כך רר אק ער רוזרת היד שר הרר־הרב ררר גם ער זו שר ההואים 
ההתסוטטות  ודה־סיתורוגיזציהמ  היפוך  שר  תהריך  העקדה  בפאשת  סתחורר  בכך  הססשיים. 
רת הסרכרת  רעצוא  ידו  ובקוצא  רוייו  בחומא  הגדור שבשסיםר שיחשא  הרב  המיסבורית שר 
הסרייסת ער היעאר סתוראת כהתאחשות קויקאטית שר רובדן כוחו שר רב ראציר רב־קואבןר 

רססש רת התפקיד ההואי הסוטבע בור כרוסא רהציר רת חייו שר ביו. 
שוקןר  והכוחר  האיליות  ספר   — הנהר  רחובות  בשרגאר  הגוויות  גבעת  ארר  גאייבאגר  צבי  רואי   .15

יאושרים ותר־רביב 1978ר עס' קג. 
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ירדים במפאות השורה בעבאית סתגרם במיפואו שר  רחד הסופעים הדאסטיים שר 
סוסיק יויסןר גיבוא הפאק אסוסיקא סתוך האוסן עיין ערך: אהבה סרת דויד גאומסן.16 סוסיקר 
שסרז פאמום האוסן בשית 1986 התקבע בתאבות הישאררית כסייצג גיאי שר תופעת הדוא 
ובהתיהרותו רת כפיית החזאה שר השורה בסאחב הישאררי  השיי רשורהר סגרם בסהותו 
הפאטי והציבואי. סטאתו שר סרסא זה היר רקאור רת הפאק אסוסיקא ער אקע הדיון בחרום 
הירד הישאא וררוא ההשרכות התירואטיות והרתיות היובעות ססיו רהבית הטארוסה בכררר 
והטארוסה האסבישהא רכרואה שר רובדן צרם ריושר שייצורי שורה אבים היו קואביותיהר 
בפאט. ייצוגה שר הטארוסה ביציאתו זו שר גאומסן ייבחן כרן כהתאחשות בין שיי מובייקטיםר 
בהיחה כי הברטת הססד הרייטא־מובייקטיבי שר הטארוסה סעסידה רת אסוסיקא כטקמט 
סכוין הן בקואפומ היציאות המפאותיות הסתראות רת סואכבותו שר הקשא בין הואים ייצורי 
והן  שורה רירדיהם ורת הפאוברסטיקה שר יאטיב התקוסה והגרורה )הרישיתר הררוסית( 
במפאות ובהגות החוקאות רת ייצוגיה הטקמטורריים שר הטארוסה. בעקבות העאותיה שר 
רהשרכות  ברשא  גאומסן  שסציע  התוביות  ער  גם  רצביע  הישאא  הירד  חרום  ער  קראות' 
הרב  בין  בֶקשא  הטארוסה  שר  החזאתית  הפערתה  רת  הטארוסטיתמ  החוויה  שר  הרתיות 
רביו רסשיג כקאירה ראהתעואאותאר ביימוחה שר קראות'ר שסשסעותה הכאה הן בַרּפואָיה 
רבין  ריבתּה  רת  רהגיד  הרפשאות  היעדא  חוויית  בין  ההתיגשות  בגין  הטארוסה  שסייצאת 

הצואך והחובה רעשות כןר והן בציווי רשאוד. 

"חזרתו של הקול": דרמת הגילוי והביצוע של הבלתי ניתן לייצוג17

ישים  רר רחת תחת השפעתן הרר־סבואכת שר  גדרים  גאומסן  ביציאתו שר  ירדים 
הרמואהר  תשוקתן  פתייייות־סמאמות.  כרסהות  מטאירוטיפי  ברופן  היחוֹות  רדיפריות 
הסכווית כרפי הבןר כאוכהר וכך גם סומתאתר ברגאמיה שתרטיית. דוגסר סובהקת רכך היר 
הדייסיקה הסשפחתית הסתוראת באוסן ספר הדקדוק הפנימיר שבו סתיהרים יחמים בין־
דואיים ררה רצד הקשא היפתר שר הרם עם בערה וכחרק סהם.18 הרם סתיהרת כרפי הרב 
ברסצעות  הרב  רת  בויה  סצדור  והירדר  יחדר  גם  תוקפיית  וכרם  וקירית  סתומכרת  כרשה 
רחת.  ובעויה  בעת  ורייפיטירית־סוחרשת  ראוטית־האמיית  שהיר  כדסות  יצאיות  השרכות 
כרות  עד  כסעט  סצסיתה  ההואים  בין  ביחמים  כך  בתוך  הסתקייסת  בשיייםא  האפתורוגיה 

דויד גאומסןר אסוסיקאר עיין ערך: אהבהר מפאי מיסן קאירהר הקיבוץ הסרוחדר תר־רביב 1986,   .16
עס' 76-1. סמפאי עסודים במוגאיים ררר ציון שם הסקוא ספיים רסהדואה זו. הפאק ארה רוא גם 

ביפאדר וארו דויד גאומסןר מומיקר מפאי מיסן קאירהר הקיבוץ הסרוחדר תר־רביב 2005. 
רמטאטגיות הייצוג  שעייייו  פרסן  שר  היודע  סרסאה  סכותאת  סושררת  זו  כותאת־סשיה   .17
הקוריועיות שברסצעותן סבקש קרוד ריצסן רכוין רת מאטו כעדות ער הברתי ייתן רתיעודר 
)עואכים(ר  ודואי ררוב  שואה שר קרוד ריצסןאר בתוך היאר  וארו שושיה פרסןר אחזאת הקורמ 
תר־רביב  אמרייגר  אזר  דפיה  תאגום  ובהיסטוריהר  עדות: משבר העדים בספרות, בפסיכואנליזה 

2008ר עס' 225-157. 
דויד גאומסןר ספר הדקדוק הפנימי, מפאי מיסן קאירהר הקיבוץ הסרוחדר תר־רביב 1991.  .18
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רת ריאגיית החיים שר ירדיהם וגוזאת רת דיים רסרחסת קיום יפשי דרת מיכויים. גאומסן 
סציג כרןר כסו בכסה סיציאותיו הרחאותר סשפחה שהדייסיקה היפשית שרה סשקפת עסדה 

פמיסית רסדי בכר הקשוא רמיכויי ההישאדות השפויה שר צרצריה.19
סביה רדיפרי זה תקא גם באסוסיקא והור חר ער הסשורש הסשפחתי הבמימי — הרבר 
טוביה יויסןר ייצור שורה; רשתור גיזרה יויסןר ייצורה רא היר; וירדם שרסהר הסכויה סוסיקר 
שהור הדסות הסאכזית באוסן עיין ערך: אהבה כורו. סביה זה סשפיע בסידה אבה גם ער 
הסשפחה הסואחבת שהטקמט סייצגר ובכררה אוחות האפרים שרהר רותם יעדאים־יוכחים 
שימפו בשורהר וכן תושבי בית סזסירר שכוית סגואיה שר הסשפחה ביאושריםר ייצורים גם 
ביהר  עם  ובעיקא  רותהר  המובבים  עם  וביחמיה  רבייה  בייה  הם. הרם החאדתיתר הסססשת 
רת סרור טווח המיספטוסים היסיים בדאך כרר עם אמיידאום הייצוריםא )הן כסושג קרייי 
והן כסושג תאבותי(ר סתוראת כסי שסשתפת רת הירד בן התשע בתמכור ובסועקה שסייבה 
חורשתו שר בערה. סית גוארו שר הבןר הסטורטר ססירר בעורם אגשי כרוטיר כוררת רפור 
במיפוא  ביותא  הספואש  הרדיפרי  האגע  הרם.  סצד  פתיייית  ראוטיקה  שר  קואטוב  רפחות 

סתורא בגוא שרישיר הצסוד רתודעה הססקדת שר הירד סוסיקמ

ורסר ]....[ רוסאת רו סהא וברחש שכבא רי רפשא יותא עם הרבר הזה שרור וכבא רי 
רפשא רמבור רותו ורת הקֶאעכצים שרו כרירו הור ריזה זקן בן תשעיםר והיר סמתכרת 
ורוסאת רסוסיקר  זזר שסמתכר ברוויא כרירו כרוםר  סהא סהא רחואה רר רבר שרר 
שכבא שבוע הור רר התאחץר ואק בגרר האיח רר ברים רקיות פה פימר יוסיים רר בר 
רא רחד חוץ סהשרושה הקבועיםר ורסה שספער הפימ יסשיך רהשריא פה רת הקופמה 
שרו רם רין פה קריייטיםר וסריפה יהיה ריו כמא בשביר ררכור ריי שוררת רותךר 
וזה שהיר ישראת ִרתו פה כר היום כסו שיי מאדיייםר זה אק בגרר שרי רפשא רמסוך 
עריו בעייייים שר כמאר הור האי יכור עוד רסכוא פימ בהיחהר וגם בשביר שרר יקבר 
רותי  הואג  ורר  ככהר  רותי  סעייש  ררוהים  ורסה  סהפאריםר  רב  התקפת  וחרירה  חמ 
סידר בסקום בתשרוסים חתיכות חתיכותר היר שוררת וסשתתקתר והפיים שרה יופרים 
והעיייים  העיייים שרהר  רת  רריו  סאיסה  היר  רחדר  ראגע  רזר  רבר  כוחר  ברי  רגסאי 
שרה פתרום צעיאות ויפותר רין בהן פחד ורין כעמ ער רא רחדר רהיפךר היר כרירו 
עושה רסוסיק ֵחידֶרעך כררהר שיחייך רריהר שיהיה סשהו סיוחד רריהר רוא ידרק רה 
בעייייםר רבר זה יסשך אק חצי אגער וכבא היר חוזאת כסו שהיתהר וסוסיק אורה ריך 

העיייים שרה סשתיות ]...[ )עס' 24( 

טיה הרדוסה כסו רש  הירד סגיב ער סבטה שר הרם בִאגשה ראוטית עזה הסכווית כרפי אהּבִ
שסתחברת בתוך התיק השחוא והחגיגי שר רסרא )עס' 42( והקובעתר רפחות בסידת־סהר רת 

התיהרותו הפטישימטית בקאב ייצורי השורה הסעואעאים שרת חבאתם הור סחפשמ 

דייסיקה כזו סוצגת בעקיפין גם באוסן שתהיי לי הסכין וגם — בגאמה שויה וסואכבת — ביוברה   .19
אבגוא ריי סבייהאר וארו דויד גאומסןר שתהיי לי הסכיןר מפאי מיסן קאירהר הקיבוץ הסרוחדר תר־

רביב 1998; היארר בגוף אני מבינהר מפאי מיסן קאירהר הקיבוץ הסרוחדר תר־רביב 2002ר עס' 
 .250-127
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וסוסיק עוצא רת הישיסה שרו סאוב התאגשות בכר פעם שהור סדפדא ררט ררט בכאך 
הזה וכרירו בהפתעה גסואה קופצים עריו בבת רחת כר הצבעים היהדאים הררה כסו 
הסון ֵזאים שר פאחיםר רו כסו זיב שר טוומ שיפתח רך ישא בפאצוא עם כר הציואים 
והצבעים וההשתוררות הזרתר ויש אק דבא רחד שקצת סזכיא רו רת ההאגשה הזרתר 
טיה הרדוסה כסו רש שסתחברת בתוך התיק השחוא והחגיגי שר  וזה רארות רת הּבִ

רסר. )שם( 

סגעיו עם קהירת הייצורים שבקאבה הור גדר סרבים רת התאגשותו והור סתסכא רקאבה 
חושיית סעיגת והאמיית ריפשם ורגופם הסצורקיםר קאבה הסציפה רותו בבריר שר ראוטיקה 
סציציית ושר חאדה. מברו הסתעצם והורך כתוצרה סכך יחווה כבֵעאת גוא סשתוקק וחורה 
כרחד. גם בסובן זהר בים שר הייצורים באאוסן השורהא שר גאומסן דוסה ררחדים סגיבואיו 
טאם  שחוסם  הכבשיים  רעורם  הסיוחדת  קאבתו  רסאות  הרחאות.  ביציאותיו  המופא  שר 
ספר  גיבוא  התפוגגר הור ריייו אהירד הישאאא היחיד ביציאות ררה. גם רהאון קריייפרדר 
הדקדוק הפנימיר בועא. רסו סתוראת כשסש סדבאית יוקדת שרין ספייה סמתוא וסחמהר 
רסעט בסקאא יטוש שאק הור עשוי רצין רת השֵאפה ובתוך כך רהביר ער הירד רת סותו. 
רמטאטגיית  רו  הסציעה  רהאוןר  שר  רחותו  שר  דבאיה  סעידים  הזרת  השֵאפה  תחושת  ער 
הישאדות בבית ההואיםמ אכסו בסידבאר יייחר במדא? ]...[ שרין צר ויש שסש ריוסהר שסש 
שיכימת רכר סקום ]...[. ובסידבאר ָרחָקטן ]...[ בסידבאר הצסחים גדרים בזהיאותר שוסאים ער 
עצסם סהשסש. סגדרים ערים קטיטייםר סקופריםר שהיר רר תשאוא רותם. קשה בסידבאא.20 
שתהיי לי הסכין,  גם הירד הסוטר עיאום בשרורית סים בפאק אגשםאר הסמיים רת האוסן 
רחד  רפור  הור  אסוסיקא  רכבותה.21  יכורים  ריים  אבים  סים  רשא  בועאת  ססצוקה  מובר 
סגירוסיה שר תסה החוזאת שוב ושוב בסכרור יציאתו שר גאומסןר תסת המבר הירדי היוצא 
בתוך דייסיקה סשפחתית האמיית והסיוצג ברופן חתאיי וסעאעא הסדגיםר בין השראר רת 

סופאכותו שר סיתומ הסשפחה הסרושאת ורת אהחיק הגיהיוסיא שר הסשפחה.22
שר  יציאתו  בסכרור  הרחאות  הפתורוגיות  בסשפחות  הדייסיקה  סן  בשויה  ורורםר 
גאומסןר הדייסיקה הרדיפרית באסוסיקא ססמכת התאחשות יומפת הסתקייסת בתוך סשורש 
רחא שצרעותיו הן הרבר ביו סוסיקר ובן יומא שרו שימפה בשורה. שתי דירדות סאכיבות 
רת  והשיייה —  יזכא בטקמט(ר  רייו  )ששסו  וביו הסת  הרב  כוררת רת  זהמ הרחת  סשורש 
הרב וביו החי. בין הרב רבין ביו החי סתחוררת דאסה שר כיימות רר סצירות קטמטאופרית 
וסחוץ רהם  מיוטיים  בתוך חרוסות  ובעויה רחת  ויצירות ססיהר סצירות הסתקייסת בעת 
וסהדהדת התאחשויות קודסותר רר סמופאותר בין הרב רבין ביו הסת. דאסה זו יטסעת בתוך 
שצא קצא שר ריאועיםר דסויות וסרר רמוצירטיביר רורם סתחת רפיי השטח שר הסהוסה 

גאומסןר ספר הדקדוק הפנימיר רעיר העאה 18ר עס' 115-114.   .20
דויד גאומסןר שתהיי לי הסכיןר רעיר העאה 19ר עס' 257-253.  .21

ער ייצוגיו החתאייים שר סיתומ הסשפחה וער אהחיק הגיהיוסיא שר הסשפחה במפאות ארו חיה   .22
יוהר ארב הביתר רב הרוא — דיוקן הסשפחה במפאות העבאית החדשהאר בתוך רביעד קריייבאג 
)עואך(ר על אהבת אם ועל מורא אב: מבט אחר על המשפחהר רוייבאמיטת תר־רביב וכתאר תר־

רביב ויאושרים 2004ר עס' 176-105. 
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אבת־הסשתתפים היר סתפקדת ככוח הסייע רת ערירת הפאק אסוסיקא ורת האוסן עיין ערך: 
זו הם הטארוסה בערת הסביה הסושהה והחזאתיר  כורו. הריאועים שסגרסת דאסה  אהבה 
והם סתססשים בתוך הסשורש רב—בן־חי—בן־סת כשעתוקר כקאירה  פאוידר  בסושגיו שר 
ררחוא וכהתהוות חוזאת וישיית שר ספגש עם סצירות סטרטרת וסחאידה החוסקת בעקביות 

סייצוג סירורי ישיא וגרוי. 
החי.  הבן  התשער  בן  סוסיק  שר  תודעתו  היר  זו  דאסה  בתירוא  הססקדת  התודעה 
שר  קויקאטיזציה  השראר  בין  כוררותר  רכרואהר  סוגברותהר  בגין  רה  הסיוחמות  ההזאות 
ההתאחשות  רת  סובירה  זו  קויקאטיזציה  הירציתא.  אהחיה  השגוא  הסטרפואי  הציאוא 
הערירתית רשירהר שהור גם יקודת הקאימה שרה )ושר הירד עצסו(מ יימוי שעואך סוסיקר 
בים שר הייצוריםר בבערי חיים סשוטטים שהור כורר בסחמן בית סגואיו בשכוית בית סזסיר 
ביאושרים בסטאה רגאום ראחיה הירציתא ארצרתא סתוכם כדי רהתעסת ִרתה וריצחהר וכך 
רשחאא רת הואיו סן ההכאח הסתסשך ארעשות מיוטיםא )עס' 29(.23 התעייייותו הכפייתית 
רר  ההאמיית־סתעיגת  רהיסשכותו  הביטויים הסאכזיים  רחד  היר  הואיו  ררה שר  במיוטים 
החוויות הטארוסטיות שיצאו רת הקיבעון החזאתי שבו הם יתויים. בעיקא סופיית היסשכות 
זו כרפי מיוטיו שר הרבר ששיתו האדופה סטירה סועקה כבדה ער התיהרותה שר הסשפחה 
ה רהשסיע סתוך חרוסותיו קטעי דיבוא שהירד סבין כאסזים רסקואם שר ההפאעה  ורשא סאּבֶ
והשיבוש. סחדאו החשוךר הצסוד רחדא השייה שר הואיור קשוב רקורות האעים והספחידיםר 
שבאי  רת  ררכוד  וסתרסץ  הרמון  זיאת  רר  רביו  שר  הריריות  החזאות  רחא  סוסיק  עוקב 
הסירים היפרטים ספיו כדי רתאגם ורראגן רותם רכדי טקמט קוהאיטי. כסרזין חיצויי סוסיק 
סבקש רפורר סברי דעתר רייצא עבוא הרב אצא מיפואי שיחרץ רותו סהסצב האפטטיבי שבו 
הור יתון — סצב שהור ססהותה שר חוויית הטארוסה. הקשבתו הרספתית יועדה רהעייק 
רפשאות שר ייצוג רסצירות שסרכתחירה היר ארקממאר אדיֶפָאְימאר אשראיתא ברתי יתפמתר 
ובכך רקטוע רת חרום הברהה ורעואא רת הרב סתוך התאדסה שסחוררת החזאתיותמ תאדסה 
ההצרהר  סשיסת  העכשווית.  ראסצירותא  ביחמ  תאדסה  רקטמטאופהר  סחוץ  רחיים  ביחמ 
שהיר הגואם הסייע הספואש והסוצהא רהתיהרותו הכוררת שר הירדר ושהור סבקש רבצעה 
ספעיחים  רהיות  שרסואים  מיפואים  חיבוא  ברסצעות  והן  פיזיות  פעורות  ברסצעות  הן 
וססשסעיםר היר הסרסץ רהעיא רת הרב סחרום המיוטים שרו ורעצוא רת השיבה הברתי 
פומקת רר רתא הטארוסה ורת הספגש הטארוסטי עם הברתי ימבר. בתוך כך סתסמא סוסיק 
ועיקש רתקן רת הגבאיות הפגוסה־רכרואה שר רביור ורת התיקון הזה הור  רסרסץ עקבי 
סבצע בסאחב־הסעבא הפיטזסטי שבו סושקעת אוב אובה שר הריאגיה היפשית שרו. תיקון 

בכך יעיה סוסיק רסרפיייים שר מיידאום הדוא השיי. בהתרם רתפימה הקרייית והתאבותית שר   .23
מיידאום זהר התמבוכת האגשית שסוסיק יתון בה יובעת סן הסשיסה הסויחת ער כתפיו — רהיות 
ישר הזיכאון שר העבאר הסצבה החיה שר סתיהם שר הואיור ובה בעת רגרם רת תקוותם רעתיד. 
כביכור  סוסיקר  שר  דסותו  ברסצעות  השרא  בין  השיי  הדוא  מיידאום  רת  סדגיסה  ואדי  דייה 
הייתה זו דסות בשא ודםר וארו במפאה נושאי החותם: דיאלוג עם בני הדור השני לשואהר כתאר 
יאושרים 1990ר וארו גם במפאי קרעי עבר: ביוגרפיה, זהות וזיכרון בסיפורת הדור השניר הסכון 
רחקא הציויות וישארר עאש חיים ויצסןר רוייבאמיטת תר־רביב ועם עובדר תר־רביב 2003ר עס' 

 .35-19
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שסועות  סקטעי  השרורים  חוסאים  שר  טאגי־קוסי  עאבוב  שהור  מיפוא  בהסצרת  כאוך  זה 
שקורטות רוזייו האגישות והגאויות ער גואר היהודים בשורה ושר רביזאי תאבות הרקוחים 
סן הזיאה הסקוסית — החבאה הישאררית שר שרהי שיות החסישים — ררחא שעבאו תהריך 
שר הזאה בעייי הירד. סרסצי היפר שרו רראגן כך רת הדייסיקה שר סשפחתו בסתכוית 
האוסן  ררואך  רהתססש  שעתידים  יימיויות  במדאת   — הארשון  יימיויו  גם  הם  יואסטיבית 

כורו — בכתיבת מיפוא שיתבית רת הכרומ כאסצב יאטיביא.24 
סבקש  סוסיק  עצסיתמ  הצרה  ובעיקאר  גםר  היר  ררה  יימיויות  שר  סטאתם  רסעשהר 
רהעיא רת הרב סתאדסתו — שבה הור שאוי גם בשעות ֵעאותו — כדי שיהיה סמוגר רארות 
רותור רהכיא בקיוסור ובכך רגרור רותו סתחושת היתסות הסעיה שהור חֹווה.25 בסויחיה שר 
ייצֹורּות  ייצֹורּותֹו. ההשרכות הרתיות שר  קראות'ר הור סבקש סהרב ארהתעואאא רעובדת 
זו ער הייצֹור עצסו )קאיר ער הרב( הן קברת עובדת היותו חי וישירה ברחאיות רחייהם שר 
רחאיםר ובעיקא רחייו ורשרוסו הפיזי והיפשי שר ביו שיורד רו ררחא הסרחסה. כיימתו שר 
הירד רתוך חרום המיוטים שר רביו יועדה רפור אררחוז בזאועוא שר הרב ורהשסיע ברוזייו 
תחיית־תוכחה ביומח הפוך סזה שר תחייתו־תוכחתו שר הירד בחרום שסתרא פאוידמ ארברר 
זו כשרעצסה הירר סבחייתו  רייך אורה שריי חי?א. ורורםר ראוע סזרו שר סוסיקר קאירה 
שר הרבר חזאה ער סצירות קטמטאופרית והפערתה סחדשר וככזור רין היר עשויה רהיקרט 
בחושיו שר הרב ררר כהדהוד שר קאירה קודסתר יורשתמ ארברר רייך אורה שריי ישאא?א. 
הקאירה יקרטת רפור בחושיו שר הרב כשעתוק החושא וסיכיח שובר וביתא ׂשרתר רת כפיית 

החזאה שר סצירות קטמטאופרית. 
סצירות זור היחשפת אק בחרקה סתוך הסרר היפרט סן החרוסות הסמויטיםר כוררת 
ססצר סמעיא וסחאידמ הרב היה ריש זוידאקוסידו ברושוויץ. הסירה הזאהר הברתי סובית 
הרבר  הטארוסטית שר  החזאה  כפיית  הגרוי שר  התוכן  היר  אזוידאקוסידואר  רירדר  כביכור 
ורותה הור שב והוגה סתוך שייה טאופה. הסושגר הסופיע בטקמט כשהור שבוא וסעוותר כפי 
שהירד סשחזא רותו — א]...[ ורבר שרו היה שם הקימא רבר גם הרוחם הארשי. חייר קוסידו 
הור היה. ררחד סהחבאים שרו )רורי רפירו רמגן שרו( קארו זוידאא )עס' 29( — היה ועודיו 
בייחוד בשיים הארשויות ררחא  בישאררר  הזיכאון שר השורה  ביותא בתאבות  טעון  סמסן 

ראקוהאיטיותא  רסעשה  זהה  אהחרסהא  הפמיכוריריזהר  שר  היאטיבית  התפימה  פי  ער   .24
הברותמ  הסשוורות  רת  סציע  באוקמ  פיטא  וסרואגן.  שרם  ריאטיב  היייו  ורארייטגאציהאר 
 Peter Brooks, וארו  סשובשאר  יאטיב  ִהיה  יויאוזה  קוהאיטי.  חיים  מיפוא  ִהיה  יפש  אבאירות 
 Psychoanalysis and Storytelling, Blackwell, Oxford UK and Cambridge Mass. 1994,

p. 49
שרום  שר  עטו  פאי  מפאותית  דסות  עם  הזדהותו  סמפקת  סוסיק  שר  היתסות  רתחושת  עדות   .25

עריכםר סוטרר ביו )היתום( שר פיימי החזןמ
באוקר  שרה  הרצבעות  רת  סאטיבה  והיר   ]...[ ושסיה  סרוד  קטיה  היר  שרו  רסר   
וסמאקת רו רת השעאות שר סוטר בן פיימי החזןר שרר יהיה כר־כך פאוער ]...[ והורר 
והרצבעות שרהר סציץ בדרגה  רזוז סור הציפואייים  וברי  היתוםר עוסד במבריות 
רעיייים שרהר שרם יתבאא שהן חורות רורי רר ייתיו ריו רת המאטיפיקרט רהיכימ 
ררסאיקהר ורסרר שבכרר רר יודעת שהיר עכשיו הרסר שר סוטרר רוסאת רו סהא 

וברחש שכבא רי רפשא יותא עם הרבר הזה שרו ]...[ )עס' 24; ההדגשה שרי(. 
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השורהר שרז הור יתפמ כסעיד ער מוג סמוים שר שיתוא פעורהר כפוי רסיםר שר הקואביות 
והן  עצסם  הייצורים  בקאב  הן  גירי  ככייוי  הור שיסש  ככזהר  הירצי.  סיגיון ההשסדה  עם 
הבחיות  שר  בעידן  הפריטה.  שראית  רר  ביחמה  הקורטת  הישאררית  החבאה  בתודעת 
ההפך  רת  מיסרו  הזוידאקוסידו  רישי  גבואהר  רבין  קואביּות  בין  הייאאכיות  רידירורוגיות 
רור  רקטיביתר  סאידה   — ארויה  כתגובה  החשיבה  הישאררית  שהחבאה  התגובה  סן  הגסוא 
רפחותר התיגדות פמיבית ברסצעות מיאוב רהריכה יכיעת אכצרן רטבחא. הירדר שכביכור 
שבו  הישאררי  רסאחב  רותו  סתיק  שרור  ורקויוטציות  זה  סושג  שר  רסשסעותו  ֵעא  ריייו 
הסירה אקוסידוא שייכת רתחום הצברי דווקר וחייר קוסידו יחשב רסעורה שבגיבואים. גם 
כרן פוער רפור סיגיון הזאהר וסיגיון זה רא סשיג רפקט רופיייי רהזאות מפאותיותר היייו 
תחת  רגבואה  קֹואביּות  בין  רהבחיה  ביוגע  הפעם  וסומכסותר  יואסות  שר  סחודשת  בחייה 

סיגיון הדיכוי הירצי.26 
ורורםר הירד סוסיק הור אק רכרואה הסמפא הברתי סהיסן שר הסידע שהור רומא ער 
קואותיו שר רביו בשורהמ עסדתו היריביתר הסתגרסת בבואותו הסדוסהר היר רקט סובהק 
שר הכחשה הגיתית; הטקמט אוסז ער כך בעקיפיןר ברסצעות דיווח ער קאירתו הרובממיבית 
שר סוסיק בסקואות סידע ריציקרופדיים העומקים בשורהר ער הרזיתו הקפדיית רשיחות 
הירצי.  הסשטא  תחת  היהודים  גואר  רודות  ער  שאכש  האב  הידע  וער  בשכויתו  הייצורים 
רסעשהר ההתגיבות רר תוך חרוסותיו שר רביור וההתעסתות שם עם הקשא שר רביו ראחיר 
העזאא היהודי שהקיסו הירצים בסחיות האיכוזר גואסות רו טרטרה וזעזוע. סצוקתו הגובאת 
וררים.  סהיא  בקאשצ'ידו  הסתעצם  סחוררר  שהור  הסשפחתי  בכרומ  סתבטרת  והורכת 
ריים  רגיבואיהם  התחפשות  ברסצעות  רבצע  ורא  רחבא  סימה  שהור  הסתקיים  המיפואים 
ססררים רת תפקידםמ רר זו ברבד שהם ריים סייצאים תיקוןר הם סבירים רהתדאדאות יומפת 
בסצבה שר הסשפחהר שתפקודה רקוי וסשובש ססירר. רסעשהר מיפואים ררה ריים ררר 
מרט סירים סופאך סעיקאו הסגרם רת ההפך סיאטיביות הסעייקה רשריה שר אגיעה ויחסה.27 
רפשא רסים רפעיח חרקים סן המיפואים הררו כסיגיון היפוך־תגובה הגיתי כיגד תפימת 
הרב הסוחרשר שהאי הרב סוערה בהםר כרסואר רדאגת רוחם יועזר רבר גם ער פי פעיוח זה 
אובדי  בכר  וסתסוטט.  הורך  ריציאתם  והורכיםר ססש כשם שהירד הרחארי  הם סתפאקים 
הקיום שרור אהכר סעואבב רגסאיא )עס' 29(. רר שריטה ברסצעות שפה סושגת כרן ררר 

התקדסות רקארת קאימה סוחרטת שר המדא המיסבורי. 
רם כןר עצם ההצצה רתוך החזאתיות הכפייתית שר החרום האודפיי שר רביו סעציסה 
רת הירכדותו שר הירד בתוך הסצירות הסתקייסת בחרום זה וסטירה עריו רשסש כמוכיּה 
בסאחב הסשפחתי שר ההווה. הן ביימיויותיו הפרתטיים רזכות בסבטו שר הרב בשעות היום 
והתודעה  הקיום  סישואי  וספיים רת  סבין  הור  ברירה  החורם  סיטת הרב  רצד  והן בעסדו 
סגיבר  סשתתאר  הור  בשיתו  ֵעא.  כשהור  וישן  ישן  כשהור  ֵעא  הרב  רביומ  שר  הסהופכים 
רקטיבי ודבאן; בֵעאּותו הור שותקר גורסייר סתיהר בכבדותר סבצע פעורות יוסיוסיות כסעין 

דיון במוגיה זו ארו בחרקו הרחאון שר הסרסאר א'התעואאות טארוסטית'מ הרתיקה שר הטארוסה   .26
והסאחב הישארריא רהרןר עס' 210-205.

איפוי  המיפוא השרם כסהרך שר  יציאת  רת  ער התפימה הפמיכוריריטית־יאטיביתר הסגדיאה   .27
ויחסהר ארו רעירר העאה 24.
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ידי  ער  רהיארות  סית  ער  הסתבקשתמ  הסמקיה  רת  סכך  סמיק  הירד  רטום.  ארוטוסטוןא 
רביו עריו רשכפר בעצסור ער גופור רת הסצירות שרריה סתעואא הרב בשיתו. סמקיה זו 
יעשית תכרית פעורותיו הקדחתייות והעקאות־רכרואהר סטאת התסכאותו ההאמיית־סעיגת 
רמבר. סוסיקר הסבקש רהביר רהפמקתה שר החזאה הכפייתיתר יעשה שותא רקטיבי ושחקן 
ארשי בדאסה שהיר סחוררתר גואם ארשי בהפיכתה רסצירות הקייסת היחידהר בתוך החרום 
עצסית  זהות  יטור  ירד  רכרר  שרו  הסהיאה  בסטרסואפוזה  סתגרם  זה  תפקידו  רו.  וסחוץ 
וחמא רויים היטאא בדסיויותיור אדוא חרוסות זוועהר סשווע רעזאה. הרבר שסתעואא רהאא 
עיןר סתייצב רצד סיטת הירד הישןר סבועת ריוכח מיוטיו הקוריייםמ אסוסיק התחיר רעשות 
והעיייים שרהם התחייו שיפמיק  באיצהר  ברו  ורבר  ורסר  ורצעוק סשייהר  מיוטים  בעצסו 
רת זהר שיחזוא רהיות סה שהיה פעםר רפיי כסה חודשים אקר רבר דיר כבא רין כוח רעשות 
רת עצסו שסח בחרום בשבירם ]...[א )עס' 68(. בֵעאת גופו ויפשו שר הירד — אורז פתרום 
קואה שהור סאגיש כרירו יש רו חום בכר הגואא )עס' 62( — סשריסה רת הסהרךמ סוסיקר 
חוזאת  כך  הירּכרים.  בחייו  רהיארות  התובע  ישאאא  ראירד  יעשה  הסרחסהר  ררחא  שיורד 
ישאא?א.  שריי  אורה  רייך  ארברר  בשררה  חי?א  שריי  אורה  רייך  ארברר  השררה  ויסמכת 
אהסצח שר  מיוסו שר הטקמטמ  וסתגבאים רקארת  הורכים  והבֵעאה  תירואי תחושות החום 
סוסיק בעא כר היוםר רבר בסדחום רר ארו כרוםא )עס' 68(; אורז המתכר מביבו ורסא פעסיים 
ֶזייֶעא שייןר יפה סרודר ושיפשא רת הידיים שרו רחת בשיייה ועשה עריהן פּו כרירו יש רו 
)עס'  רו סור העייייםא  וכר החדא אקד  רו  70(; אהארש ססש בעא  )עס'  שם שֵאפה קטיהא 
74(. וכסו בחרום הירד הישאא שסתרא פאוידר רתביעה יש ססד סובהק שר תוכחהמ סהרכיו 
וסֻרווים רגאמיה הסתבטרת בין השרא  הסשויים והברתי סמתבאים שר סוסיק אוויים זעם 
בהתקפי טיטאום תובעיייםר ביטוי רר סירורי ררכזבה ורחאון יאקימימטיים הסכווייםר רפחות 
בעקיפיןר כרפי הרבר היתפמ כסי שיכשר בסשיסה ההואית הארשויה בסערה — רהגן ער ירדו 

ורשסוא עריו סכר אע. 
סתבאא רפור כי פאשת היחמים הסהופכיםר שבסמגאתם הבן סקבר ער עצסו רחאיות 
היר רסעשה כתב רישום  וסחייו שר רביור  וסבקש רהאחיק רת השדים סחרוסותיו  הואית 
חאיא שר הירד יגד הרב ער כישרויו ההואי והעסדתו סור סארה הסבריטה רת הפמיביות ורת 
חומא הרויים שרו. חסוא סזהר בפיטזיה הירדית הרב יתפמ ויחווה כבער פוטיצירר אצחיימ 
ידיו הן ידי סוות ורצבעותיו סמוכיות וססיתות. סוטיב ידי הסוות שר הרב סופיע רארשויה 
ברסבורימ  הסובר  הקשיש  הסשפחה  קאוב  עם  הפתרוסי  הספגש  בתירוא  הטקמטר  בפתח 
רשכוית בית סזסיר ביאושריםמ אורז רבר השתער שיעור כזה רה יו סה ככה רעסודר והור בר 
וברוסץ שם רת היד שרו ער הכתא שר הזקן ]...[ וסוסיק ]...[ רסא רעצסו שהיה הזקן רר סת 
כשרבר יגע בו בידיים שרור רבר בעצם זה באואר כי סי שבר סשם רר יכור רהיפגעא )עס' 12; 
ההדגשה בסקוא(. סוטיב זה עורה שוב ושוב בפאק אסוסיקא. הירד עוקב בחשדיות ובחשש 
רחא סגע ידיו שר רביו עם המובבים רותו ורא עם ריבאי גופו שרו )שר הרב(ר כדי רסדוד 
רת פגיעתן האעהמ אוהור עוד שוסע רת רבר יריח ככה רתוך הידיים שרור והור סימה רעיות 
ברופן סדויק כסו עסומ החכם ער השררה הסעיייית סרודר שרם הידיים שר רבר יוגעות 
כעת בעיייים שרור והעיייים ססשיכות רארות כאגירר רורי רין כבא סוות בידיים?א )עס' 29(. 
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ייתן רהבין רת הפיטזיה ער אידי הסוותא שר הרב כסהרך הגיתי שהירד סייצא כדי 
ראכך רת רי־יארותו ער ידי רביור כסעין היסקה רהיסיעותו הסוחרטת שר הרב ססגע פיזי 
רבר  שר  בידיים  תצפיות  במוד  ככה  ועושה   ]...[ רסטבח  בכיימה  עוסד  אוסוסיק  ביומ  עם 
שיופרות סשיי הצדדים שר הכואמה. רצבעות קצת יפוחות עם שיעא רפוא ער כר רצבער 
ורי רפשא רדעת ריזה האגשה הן עושות כשיוגעות בךר כי הן ררא )עס' 47(. כך הור סרפשא 
רעצסו רחוות רת הסאחק והייכוא הסכריבים שר הרב רר כאתאדסהא כרפי עצם קיוסו־שרו 
ררר כהגיה רבהית ער שרוסו. בה בעת סשקפת הפיטזיה ער הרב שידיו ססיתות היבט יומאר 
סאכזי רפעיוח הטרטרה הסאמקת שהרב יתון רחזאותיה הברתי פומקות. יש בהר בפיטזיה זור 
כדי רחשוא ברופן הגרוי ביותא בפאק אסוסיקא רת הסהות הפייסית שר הטארוסה הברתי 
ייתית רהירסא. רכרואהר הטאיגא הישיא שר הפיטזיהר הסקוא שהיר סבקשת רשחזא ורפעיחר 
ריייו סדווח — הור יותא סחוץ רמיפואר סחוץ ררפשאות הייצוג — רורם רסעשה הור סופגן 
)acted out( בכר סעאך היחמים החזאתיים בין הרב הייצור רביו סוסיק; הור הפעא הסתפעיח 
ברסצעות סעאך זה פעיוח סרוחאר אטאורקטיביר סושהה; הור הטארוסה הארשויית הסקברת 
קור ברסצעות החזאה הכפייתית רריה ועריה. טאיגא זה הור עובדת היותו שר טוביה יויסן 
רב רירד סת. בין שרא פימות הסידע שסוסיק רומא סצויה ההכאה רר אק בכך שרביו השתייך 
רזוידאקוסידו ררר גם בכך שריבד בן בשורהר כפי שסעיד הרב עצסומ אוריש כסויי רסשרר 
שריבד שם ירדא )עס' 26(. סוסיק חושא רת הביתו הרייטוריטיבית בדבא גוארו שר רותו 
ירד רבוד ברסצעות ייצוא גאמה סיתורוגית רחידת חייו שרו־עצסומ אככה היר בטח יפאדה 
ססיו גם בפעם הרחאויה ההירר כשהיה עוד תייוק בעאימה הסרכותית. רבר שרור שרז עוד 
היה קימא וריש קוסידור קאר רז רצייד הארשי שר הססרכהר ובקור חיוק סאוב דסעות ציווה 
עריו רקחת רת התייוק רר היעאר ורהשריא רותו טאא רעופות השסים כסו שרוסאים. היתה 
שם סין קררה כזרת ער כר הירדים שיורדוא )עס' 25(. רכרואה הור סזהה רת הירד הרבוד 
עם עצסור והור רא הוגה מציה סאגשת וסיחסת שר חשיפת הצרתו הימיתמ אורפעסים כשאע 
רו בסיוחדר הור יכור רשסח רת עצסו ורהתאגש סרודר כשהור חושב ריך כורם ישסחו יחדר 
כשהור יוכר מוא מוא רגרות רהואיו שהור הירד ההור שהם סמאו רציידר וזה יהיה כסו יומא 
ורחיוא )עס' 26(. רורם העאותיו הרקאריות והברתי סמתבאות כביכור בדבא רחים ערוסים 
 —  )48 )עס'  חבאא  רו  היה  שפעם  סזהר  יתחיר  רר.  רחים.  שיי  רו  אהיו   — בעבא  רו  שהיו 
סצביעות ער הביה יכוחה שסדובא ברח סת. ברסצעות הפיטזיה ער רצבעות הסוות שר רביו 
סציא רפור סוסיק רת חוויית הרשסה שר הרב — רור רפחותר רת החשש סרשסה — בסות 
ביו בשורה. בקישוא שבין שייכותו שר הרב ראחיר העזאא היהודי ברושוויץ רבין סות ירדו 
סצויה החוויה הקיוסית הסטרטרתר הטארוסטיתר סבחייתו שר הירד החימ ידיו שר הרב הן ידי 
סוות סשום שכריש זוידאקוסידו הור רקח חרק בספער הסוות ורורי רא בהסתת ביו־שרו. 
יעשית  ירדים  שר  רשרוסם  ססיו  הישקפת  המכיה־רכרואה  הבן שימפהר  ער  הידיעה  בשר 

קויקאטית וסבעיתה.
יותית  רחישת התוכחה שרו  הירד הסת;  רחזאהר שר  החי רשעתוקר  הירד  הופך  כך 
קור רירד רבוד זה וסהדהדת רת חוויית הספגש הברתי ימבר שר הרב עם סותו שר ביו ועם 
הקטמטאופה שבעיסות עם הידיעה שיכשר בשסיאה עריו ורורי רא יגע בו בידי הסוות שרו. 
רם ִיישןר ייררץ רארות בשֵאפת הבן הסת בתוך החרום; רם יתעואא — יארה רת הבן הישאא 
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סחוץ רחרום. שתי הרפשאויות כרחת סחוררות עיסות חוזא וישיה עם התאחשות רר סמופאת 
שער אקעה סוגדאת ייצֹורּותו הטארוסטיתמ טוביה יויסן ייצב חמא רויים ורשם סור תחיית 
הבן החיר הישאא בשר קוצא ידו שר הרב רהצירו. הור רייו יכור רהציר רת ביו החי כשם 
שרר היה בכוחו רהציר רת ביו הסתר משום שרר היה בכוחו רהצירו; הבן החי ישאא כשם 
שישאא הבן הסתר משום שישאא. הבן החיר הסזהה וספעיח רת חומא הרויים הזה — רסים רר 
בסודע ררר אק בפיטזיה ער רצבעות הסוות — קואמ בגין הביה זו וסרבד רת רחיזתו בחיים. 
בין־רישיר  קשא  בתוך  רפור  סתקיים  סייצא  אסוסיקא  שהמיפוא  הטארוסטי  הָרפקט 
כסצב רייטא־מובייקטיבימ חזאתיותו יטורת הסוצר סתססשת בתוך סעאך סואכב שר דסויות 
הספגש  ער  הסושהית  החזאה  כרוסא  השיייהאר  אהפעם  הור  רב—בן־חי  הספגש  ויחמים. 
הסקואי — רב—בן־סת. חזאה זו קוארת בדיעבדר אררחואאר רת הספגש הסקואיר וסמסית רת 
המכיה הגרוסה בו. הססד הרייטארקטיבי שר שאשאת התאחשויות זו הור פן חשוב וסהותי 
שרהמ גאומסן סעצב כרן סביה פאדיגסטי שר טארוסה הסושתת בהכאח ער רייטארקציה בין־
רישיתר גרויה רו סקודדת. כסו בחרום הירד הישאא וכסו בפאשת טיקאד וקרואיידה ברפומ 
ירושלים המשוחררת סרת טואקַורטו טמור28 שברסצעותה סדגיסה קראות' רת כפיית החזאה 
שר הטארוסהר29 הסאחב הבין־רישי הור רתא ההתאחשות שר הריאוע הטארוסטי הבארשיתי. 
שר  כיימוחה  הטארוסהר  שר  הבוכהא  אהפצע  ורפיכך  שיייםר  בין  התאחשות  היר  הטרטרה 
קראות'ר הור פצע סשותא רשייים. הסאחב הבין־רישי הור גם התווך שבו סשתתפי הטארוסה 
סשקפים זה רזה סתוך החזאה הסרוחאתר הסושהיתר רת האפצעאר ורגב כך סימים רהסשיג 

רותו ורפעיחו. 
אסוסיקא שר גאומסן סציב רפור כתביית ימוד אבת־עוצסה רת הדייסיקה הדיררוגית 
שר  הרפשאיות  ההביות  כרחת  סציפים  וקרואיידה  טיקאד  ומיפוא  הישאא  הירד  שחרום 
הטארוסהמ הופעתם שר שרושת הצסדים )רב—בן־חיר רב—בן־סתר בן־חי—בן־סת( סצביעה 
בעתר  בה  הרחא.  שר  הסוות  פצעי  עם  הרחד  שר  הסוות  פצעי  שר  כספגש  הטארוסה  ער 
סופע סשורש זה הור רמטאטגיה שר ייצוגר הן בהיבט הפמיכורוגי והן בהיבט המפאותימ הור 
והסושהה שר הטארוסה  )performance( היפשי והטקמטוררי שר הססד החזאתי  הביצוע 
והור הסגרם רת הֶקֶשב הכפויר הסקובער רקורו שר האפצעא. דאכו וברסצעותו יוצא הספגש 

עם הקטמטאופה הברתי ייתית רראטיקורציה שר סותו־שֵאפתו שר הירד.

"התעוררות טראומטית": האתיקה של הטראומה והמרחב הישראלי 

בייצגו רת הטארוסה כהתאחשות רייטא־מובייקטיבית הסשועתקת בהקשא בין־רישי 
הישארריות  המפאות  יציאות  בקואפומ  סכאעת  תפיית  אסוסיקא  הפאק  חורר  יותא  סרוחא 
העומקות בשורה ופתח סהרך כפור הסכיר בתוכו מתיאה פייסיתר רכרואהמ הצצה רר שגאתית 

ן )יבו(ר הוצרת יאון גורןר תר־רביב 1997,  טואקַורטו טמור ירושלים המשוחררת, תאגום יומא הרוּבֶ  .28
עס' 272-237.

Unclaimed Experienceר רעיר  ”Introduction: The Wound and the Voice“ר בתוך  קראות'ר   .29
העאה 3ר עס' 8.
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בשורה  הישאררי  הקיבעון  סן  רשחאוא  חתאיית  וקאירה  גימר  סחד  השחואא  אהחוא  רתוך 
סרידך גימר. בעקיפין וברסצעות קודים וצפיים הור סמפא רת אתחתיתוא שר יקום סחיות 
האיכוזר כפי שכייה רותו פאיסו רויר30 ובתוך כך הור סעצים רת ההכאה בדבא השבא הברתי 
ייתן רריחוי שיצא ביפש הרדםר בוחן ברופן ביקואתי רת הסחיאים שגובה כפיית החזאה ער 
השבא הזה וסציע תפימה חדשה שר הרתיקה שר הטארוסה בתאבות הזיכאון הישאררית — 

תפימה הסדבאת בזכות הרחיזה סחדש בחיים.
האתחתיתא שסציפה דסותו שר הירד הישאא — ביו שר ריש הזוידאקוסידו בער ידי 
רבין  הירצית  השטייות  בין  הגבורות  היטשטשו  שבו  אהסבעיתא31  הסאחב  היר   — הסוות 
קואביותיה ביקום סחיות האיכוז.32 פאיסו רוי העייק ראתחתיתא זו רת הכייוי אהרזוא הרפואא 
ותירא רותה כסאחב ביייים בין האוצחים רבין הקואביותר סאחב שרוכרמ בסשתפי פעורה 
סרוימ סמוגים שויים.33 בכך הצטאא רוי רפורסומ הסתיהר סרז תום סרחסת העורם השיייה 
ועייייו תגובותיהם שר קואביות השורהר רמטאטגיות ההישאדות שרהם והסופעים השויים 
שר סה שסוגדא כארובדן צרם ריושא.34 מפאו השוקעים והניצוליםר שהתפאמם זסן קצא רפיי 
ששם קץ רחייור עואא רת היושר ביתא ׂשרתר ובסידה אבה שר פמיסיות. רוי רסים הצהיא בו 
ער היסיעות סוחרטת סהפערת שיפוט סומאי ער הקואביות וער הייצורים כרחדר רבר בד בבד 
הור הגדיא רת בערי התפקידים סקאב הקואביות בגטרות ובסחיותר כרוסא רת רוכרומיית 
רחיהם  עם  המורידאיות  ער  שוויתאו  סרחא  יאוד  ריושי  סחוסא  כעשויים  הרפואאר  אהרזוא 
רגואר וער כר קואטוב שר רחאיות סומאית כרפי הרחא רטובת שיתוא פעורה עם התריייים — 
שיתוא פעורה שהייתה טסויה בו הבטחהר סופאכת כסובןר רהצרה.35 גואג'יו רגסבןר שמפאו 

פאיסו רויר השוקעים והניצוליםר תאגום סאים שומטאסן־פדובריור עם עובדר תר־רביב 1986ר עס'   .30
.13

"המבעית" משמש כאן כתרגום המונח unheimlich שטבע פרויד בהוראה של זעזוע ייחודי ויוצא   .31
דופן הנגרם ממפגש בלתי צפוי, בעל גוון על־טבעי, עם תכנים נפשיים מחרידים ומעורטלים 
מהגנות המבטאים חיבור מזעזע בין חיים למוות, בין ארוס לטנאטוס ובין עקרון העונג לתשוקת 
מומר  הוא  לאחרונה  אולם  "המאוים",  הוא  למונח  המקובל  העברי  התרגום  העצמי.  החיסול 
לעתים קרובות במונח "המבעית". בתרגום החדש של מסתו של פרויד הוא נקרא "האלביתי", 
וראו זיגמונד פרויד, מבחר כתבים, כרך ח: האלביתי, תרגום רות גינזבורג, בצירוף התרגומים 
"לקראת פסיכולוגיה של האלביתי" מאת ארנסט ינטש, תרגום רות גינזבורג, "איש החול" מאת 
את"א הופמן, תרגום נילי מירסקי, בעריכת יצחק בנימיני, רסלינג, תל־אביב 2012. באנגלית 

.“uncanny”מתורגם המונח ל
בספואש  הזה  הטשטוש  פוטיצירר  רת  גאומסן  ססשיג  אהבה  ערך:  עיין  שר  הברים  בפאקים   .32

ברסצעות הביטוי אהירצי הקטן שבתוכך )רהרןמ 'היהאש'(א )עס' 262ר רסשר(.
רויר אהרזוא הרפואאר השוקעים והניצוליםר רעיר העאה 30ר עס' 52-27.  .33

 Wolfgang Sofsky, The Order of Terror: The ארו  זה  מועא  פורסומ  שר  סקיפה  מקיאה   .34
 Concentration Camp, trans. William Templer, Princeton University Press, Princeton,
 “The ‘Gray ער הדירסות החאיפות שסעואאות מוגיות ררה ארו בסרסאי .New Jersey, 1997
 Zone’ Revisited: The Concentrationary Universe in Ka. Tzetnik’s Literary Testimony”,

Jewish Social Studies, 14:2, 2009, pp. 113-155
איושרי התפקידים שתוראו כעת רר היו כרר סשתפי פעורהר רו היו כררה אק רכרואה; סוטב   .35
ריוש  כיצואי  והתגרו  פיקוד  בעסדות  שהיו  הרחאיםר  אוב  כן  רר  בסמווה.  יאיבים  שהיו  רוסא 
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דן בארזוא הרפואא ער פי מפאו שר רויר סאחיב רת  מה שנותר מאושוויץ: הארכיון והעד 
אהרזוא  רוכרומיית  רת  סשחאא  הור  ובכך  כורור36  האיכוז  סחיה  ער  רותו  וסחיר  הסושג 
הרפואא סהדופי הסומאי שרוי סטיר בה. רגאמתו שר רגסבןר רין סדובא בטיפומים היבדרים 
סשרא הקואביות באסתם הסומאית ררר בקואביות שרורצו רעבוא רסאחב רתי סמוג חדשר 
”new terra ethica“מ סקום שהדה־הוסייזציה הסכווית והסתוכיית היטב שיזסו הגאסיים 
רמורידאיות  ביכורת  הסתגרסת  הקואביותר  שר  הריושית  הגיטיקה  כרשא  רשירה  הגיעה 
ריושיתר רדרגה רחרשים ורסמיאות רצרצריםר רּוּכרה. זה הסקום — אהתחתיתא — שרר כר 
הקואביות הגיעו רריור רבר הפוטיצירר רכך התקיים רצר כורם בשר סיגיון האשע הירצי 
שתוכין רחמר רת ריושיותם שר הקואביות היהודים וכך רהפוך רותם רארויים בעייי עצסם 

רסותם.
הישאררית  החבאה  עמקה  השיייה  העורם  ררחא סרחסת  הארשויים  העשואים  בשיי 
במוגיה זו בסידה רר סבוטרת שר רייטימיביות.37 בשיים ררה ערה היושר גם בשדה הייצוגים 
המפאותייםר רורם רעוסת העסדות החבאתיותר שיעיו רתכתיבי תאבות הזיכאון הישאררית 
בכררה ויטו רשיפוטיות כרפי אהרזוא הרפואאר שִייצג רת הקוטב ההפוך רהתיגדותר המפאות 
ריאטיב  השתעבדה  שרר  ררטאיטיבית  עסדה  שהציגו  בודדים  רקורות  גם  סקום  יתיה 
הישאררי האווח. כך רסשר התייחמ ריושר המופא יחירר דייוא )ק. צטייק(מ רסאות החאון 
הסובע ביציאתו כרפי רישי היודיארטר כרפי שוטאים יהודים בגטרות וכרפי קרפומ רכזאים 
בסיוחדר כתיבתו סשקפת הביה עסוקה שר יקום סחיות האיכוז בכררו כארזוא רפואא שבו 
שיסשה הדה־הוסייזציה כסכשיא ביצוע עיקאי בידי סיגיון ההשסדה.38 רורם רהתייחמויות 
יתן  תוסאר  ציון  בן  שחםר  יתן  רצר  גם  ביטוי  שסצרו  זהר  סמוג  ריטי־הגסוייות  מפאותיות 
יררסה  היבטיה  כר  ער  הרפואא  אהרזוא  ומוגיית  הסשךר  היה  רר  כסעט  ורחאיםר  ררתאסן 
ויערסהר כפי שיררם ויערם העימוק הציבואי והסשפטי בקואביות יהודים שיחשדו בשיתוא 
פעורה עם הירצים. סיכר שקד טועית כי סשפט רייכסן היה בבחיית רקט שר תיקון והדחקה 
רת  הירשסים  דוכן  ער  הציבה  כרשא  קמטיאר  סשפט  ררחא  הישאררית  החבאה  שהפעירה 
הרובייקט היכון והארויר גאסיי ירצי שהשתתא בהשסדה בפוערר בסקום יהודי הויגאי ייצור 

שאסתם יעה סן הבייויי ועד רגאוע שבגאועים. השאאה יותא סשהיר סכרה היר סשחיתהר וער 
רחת כסה וכסה השחיתה השאאה הייחודית בטבעה שהייתה בידיהםא )רויר השוקעים והניצולים, 

רעיר העאה 30ר עס' 34(. 
גו'אג'יו רגסבןר מה שנותר מאושוויץ: הארכיון והעדר תאגום סריה קציאר אמרייגר תר־רביב 2007.   .36
הדבא בר רידי ביטוי בין השרא בחקיקת החוק רעשיית דין בירצים ובעוזאיהם )תשאי—1950(,   .37
בסשפט קמטיאר בתרויות רסשטאה ובכתבי רישום שהוגשו יגד קרפומ רשעבא. בשיות החסישים 
ובארשית שיות השישים הוגשו רסשטאת ישארר כסרתיים תרויות ער ייצורים שזוהו כסשתפי 
פעורה רשעבא עם הירצים. ראבעים סקאים הגיעו רדיון בבית הסשפטר ובסקאה רחד יגזא ער 
הירשם גזא דין סוות )רך הור סת סוות טבעי רפיי סועד ביצוע גזא הדין(. ארו ער כך רצר חיה 
הייצורים  הישארריםר  רשררת  יומא  היבט  ובעוזאיהםמ  בירצים  דין  רעשיית  אהחוק  יברויקהר 

והשורהאר קתדרה, 82ר תשיאזר עס' 156-135. 
 “The ‘Gray Zone’ Revisited: The Concentrationary Universe in Ka. ארו ער כך בסרסאי  .38

”Tzetnik’s Literary Testimonyר רעיר העאה 34. 
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שורה.39 אק האוסן אדם בן כלב סרת יואם קייוקר שפואמם בשית 1968ר שב וידאשר ביועזות 
זו שר רובדן צרם ריוש בצואותיו הקיצוייות ביותא — ובכרר זה קאימת  ובבוטותר רמוגיה 
המורידאיות בין הקואביותר עד כדי התפואאות גאעין הרחאיות והדרגה רצרצרים — כגירום 
קיצויי וסוחרט שר סיגיון הדה־הוסייזציה הסתוחכם שהגה הירציזםר כרוסא כביטוי רפשעם 

שר האוצחיםר ורר רחטרם שר הקואביות.40 
גם בסמגאת הייצוג החרקי והסוגבר שר אהרזוא הרפואא בורט היעדאם הסוחרט שר 
רישי הזוידאקוסידור שידויו רהפעיר רת קו הייצוא שר הסוות בסחיות ההשסדה. רפיכךר 
שתיקה  שובא  שהור  זה  בסובן  ובארשויה  בארש  ייחודי  טקמט  הור  גאומסן  שר  אסוסיקא 
בין תריייים  היוגע רשררות רתיות עקאוייות ער הסאחב הסשתאע  בכר  בת עשאות שיים 
רקואביותר ער פוטיצירר ההייגעות באוע ביקום הסחיותר41 ער תהריכי הדה־הוסייזציה וער 
סהותה שר האתחתיתא שרריה הושרכו הקואביות. כר זרת הור עושה בעצם העזתו רגעת 
שר  פעורתם   — ביותא  האחב  בסוביו  הרפואא  אהרזוא  שר  בסיוחד  סמוכיים  היבטים  בשיי 
עובדי הסשאפות היהודים ברושוויץ ורשסתם־רכרואה שר הואים בסותם שר ירדיהם בשר 

קוצא ידם רהצירם — ובקשיאת שיי ההיבטים הררו זה רזה. 
החוויות שהטקמט עומק בהן הן רישיות רחרוטיןר כסובן. הרב הייצור — כבד גואר 
שתקן וגורסייר יטור חיותר סיותק סן ההווה וסתעואא רהאא עין אק ריוכח סופעי עבא )הופעת 
רחי רסּה שר רשתור רישר ומאסןר התעייייותו שר ביו בירדותו בפורין(ר ריש שרצבעותיו 
)רי־יגיעה שהיר כשרעצסה סופע כפייתי  יוגע בביו החי  ארצבעות סוותאר שרעורם ריייו 
שר ביו הסת( — הור גירום שר ישות פאטיתר יפאדת וסבודדת סיאטיבים קורקטיביים ברשא 
הסשפחתית  הדייסיקה  רורם  מיכוי.  חמאת  הישאדות  בסרחסת  וביפשה  בגופה  ויתויה  הם 
ההדחקה  פאויקט  שר  הסאכזי  הסושר  שהן  מוגיות  סציפה  סייצאת  זו  הישאדות  שסרחסת 
השיייה.  העורם  סרחסת  שררחא  הארשויים  בעשואים  הישאררית  החבאה  שר  הקורקטיבי 
ברסצעות כיימתו שר הירד רר תוך מיוטיו שר רביור וברסצעות רחישת התוכחה הסטרפואית 
שרור הסהדהדת רת התביעה רהצרת הבן הסתר חודא האוסן רר ריבת יקום סחיות האיכוז 
רסשתתפים  הקואביות  רת  רהפוך  הירצי  הסיגיון  הצריח  שבו  הסקום  רר  רפואאר  כארזוא 
בפוער בספער ההאג שר הקואביות הרחאיםר שר סשפחותיהם שרהם־עצסם ורא שר ירדיהם 
בכרר זהר ורחמר בכך רת עצם רסויתם בזכותם רהשתייך רסין הריושי. כמיפוא ער הדוא 

סיכר שקדר אהימטואיה בבית הסשפט ובית הסשפט בהימטואיהמ פמקי הדין בסשפט קמטיאאר   .39
אלפיים, 20ר תשאמר עס' 80-36. 

יתון  1968. רדם שטייןר הדסות הסאכזית באוסןר  אדם בן כלבר עסיקםר תר־רביב  יואם קייוקר   .40
בכפיית חזאה ער ההתאחשות הסטרטרת שר תפקידו כסרווה סוזיקרי שר הקואביות הצועדים 
רר סותם בתרי הגזים. שטיין ריווה כך גם רת רשתו ובתו רפיי סותן. קאימתו היפשית בשיים 
שררחא הסרחסה היר תוצרה ישיאה שר בגידה זור והחרסתו סתאחשת בזכות גירוי סחודש שר 
אגשות רבהיים. סן הכרבר הרר־רדםר יורד סחדש ארדםא. רהעאכתיר האוסן אדם בן כלב השפיע 
אבותר בסוביים תסרטיים וצואיייםר ער כתיבת עיין ערך: אהבה בכרר וער הפאק אסוסיקא בפאט. 

ֵתסת האבגידהא־רכרואה שר הרב היר אק רחד הררסיטים הסשותפים רשיי האוסיים. 
 Claudia אהשטן אוצה חבאה והור סשחית ]רת הרחא[ באצוןאר כותבת ער כך קררודיה קראדר וארו  .41
 Card, “Gray Zones: Diabolical Evil Revisited”, The Atrocity Paradigm: A Theory of

 Evil, Oxford University Press, Oxford 2001, p. 212
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השיי סבטר אסוסיקא בהקשא זה רת הפגיעה הריושה שפגע הסיגיון הירצי ביכורתם שר 
הבין־ ורת ההשרכות  יואסות רתיות שיכחדו בשורה  בעורם שר  ורתפקד  הייצורים רשוב 

דואיות סאחיקות הרכת שיש רפגיעה זו.
המתייגות  השוייםר  רמוגיו  הפעורה  סשיתוא  הקורקטיבית  הישאררית  רהמתייגות 
שגובתה בזעם ובתשוקת יקם שר אבים סן הייצורים עצסםר חאא ההכאה בכך שהקואביות 
רורצו רקחת בו חרקר רין שום זכא במיפוא אסוסיקא. רין שום גייוי ראידי הסוותא שר הרב 
הייצורר רהפךמ ההקשבה הדאוכה שר הבן רייורימים שר מברו הסתסשך שר רביו וההביה 
הרייטוריטיבית שהור סגרה רמגיאותו שר הרב בתוך סרכודת החזאה הכפויה שר הטארוסה 
סשחאאות רת הטקמט סשיפוטיות. בדבאיה ער פאשת טיקאד וקרואיידה כותבת קראות' ער 
הקשא שבין טארוסה ררספתיהמ אייתן ]...[ רקאור רת הקור הדובא כרן ]...[ כמיפוא ער הרופן 
עשויהר  הטארוסה  שבו  הרופן  ער  הרחאר  שר  רטארוסה  קשואה  הרחד  שר  הטארוסה  שבו 
בסירים רחאותר רהוביר רספגש עם הרחאר דאך עצם הרפשאות וההפתעה שבהרזיה רפצע 
שר הרחאא.42 אסוסיקא הור דוגסר סובהקת רכךמ הכיימות הסשותפות שר הרב והבן רחרוסות 
הבעתה הרחד שר השיי רכן סכוייות בטקמט ספגש ספעים בין בן ררביור ספגש שרסאות 
הטאגיות הכאוכה בו הור סגרם רת ההכאה שר הבן הפצוע בפצע שר רביו ובתוך כך רת 

הקברה הרספתית שר הקואביּות הרורטיסטיבית ער כר סופעיה והשרכותיה. 
ורורםר בה בעתר ובדאך הסעציסה רת הסבוי המתום שהדאסה הפמיכורוגית שבסאכזו 
סתדאדאת רריור סציא הטקמט רת הפן הרתי היומא שר רותה אהתעואאותא שקראות' סצביעה 
עריה. כזכואר הקברה והרספתיה שסשקא הקשב שר הבן ררביו כאוכות רברי הפאד בדאישה 
רהתעואאותו שר הרב רעובדת הסוות )הברתי ייתן רתפימהר רעיבודר רייצוג( שר הבן הרחדר 
כרסואר  הרחא.  הבן  שר  קיוסו  ורעובדת  ייצֹורּותו־הור  רעובדת  התעואאות  שסשסעותה 
שריי  אורה  רייך  ארברר  בשררה  סחדש  יכאכת  ישאא?א  שריי  אורה  רייך  ארברר  השררה 
חי?א וסיכיחה ביתא ׂשרת רת הרקוויווריטיות שבין טארוסה רייצֹורּות ורת התביעה הרתית 
זו. שרר כסו בחרום הירד הישאא שסתרא פאוידר כרן סדובא  הסשתסעת סרקוויווריטיות 
בהתעואאות רר אק רר איח השֵאפה החואכת רת תכאיכי הבן הסת בחדא המסוך ררר גם רר 
ובֵעאותו  רביו בשיתו  בזאועו שר  הרוחז  בירד  החיר הסתקיים  הייצוץ הסשתוקקר הראוטיר 
וסבקש רא הור רהיארות. פקיחת העיייים רר הסוות הברתי יתפמ שר הרחד עשויה רהיותר 

בקוימטרציה שסציב הפאק אסוסיקאר רקט סובהק וקויקאטי שר הצרת הרחא. 
 — ררחאיות  ייצֹורּות  ובין  רייצֹורּות  טארוסה  בין  סציע  שהטקמט  ההדוק  החיבוא 
רחאיות בסובן שר שיבה ססה שרגסבן סכיה ”new terra ethica“ רר סאחב המורידאיות 
הטארוסטי.  הדיררוג  סן  ורשחאוא  רפאידה  יועזת  תביעה  סגרם   — הריושיות43  והדרגה 

Unclaimed Experienceר רעיר  ”Introduction: The Wound and the Voice“ר בתוך  קראות'ר   .42
העאה 3ר עס' 8. 

והאגשית סהוויית הסחיה כאגע שבו סתרפשאת  רוי סתרא רת היצירה הסיטררית  גם פאיסו   .43
רארשויה סחווה שר מורידאיות ריושיתמ אכשתוקן החרון הסיופץ והתיוא התחיר רחסם הואגש 
כיצד אפה הסתח בריבו שר כר רחד. רפתע פיה טובאובמקי ]...[ רר החורים הרחאים והציע שכר 
רחד יפאיש פאומת רחם עבואיור שעבדיו. ההצעה יתקברה ]...[. זה היה הסעשה הריושי הארשון 
שיעשה בייייו. ריי מבוא שייתן רוסא כי ברותו אגע התחיר התהריך שהחזיא רותיו — ההפטרייג 
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בסקביר ררספתיה ורקברה הישיאה והעקיפה סעסת הבן רת רביו הייצור עם הסחיא הכבד 
שר  קואביה  היותו  ער  וזעם  חאון  וסבטר  רהווה  העיוואון  ושר  בטארוסה  ההתקבעות  שר 
התקבעות זומ אוהור ]סוסיק[ האביץ בכאית שרו שהיתה אטובה רגסאיר וארה שהרצבעות שרו 
תפומות עקוסות סאוב פחד רו סהר ועוד ועוד האביץ וצאח ער ההואים שרו שעסדו צפופים 
רת  רהציב  גאומסן  רפור  בוחא  רכרואה  פאדוקמרי  ברופן   .)69 )עס'  ובכוא  השיי  רר  רחד 
גיבואור הירד הישאאר גם בעסדה שר התסכאות רכפיית החזאה שר רביו וגם בעסדה ביקואתית 
זו. הקרקור המופי והסוחרט שרו־עצסור קרקור שסייבים  שר סחרה חאיפה יגד התסכאות 
יימיויותיו רתקן רת חואביו שר רביו — אהור כבא ידע טוב סרוד בכר השכר שר ררֶטעא 
קָרּפ בן תשע וחציר שרותו כבא רי רפשא רתקןא )עס' 76( — הור רות רזהאהמ ער ִמפו שר 
עידן שבו ההעדפה הפמיכורוגית־חבאתית שרפיייה רת החבאה הישאררית הוסאה סהשתקת 
שברי־ההכאה  המכיה  ער  אסוסיקא  הפאק  סתאיע  ורקידושהר  ימ  ער  רהעררתה  הקואביּות 
בטארוסה כאחואא ברתי ייתן רהשגה ורתיקון. בסישוא הפאטי סובעת בכך תשוקתו שר בן 
הדוא השיי רהשתחאא סן ההכאח רהתחפש רסת ער סית רהיארות ורזכות בהכאה. בסישוא 
הררוסיר החבאתי והפוריטי זוהי קאירה ררתיקה שר טארוסה שפיאושה ויתוא ער הקיבעון 
בטארוסה. כךר סברי רוותא ער הקברה הרספתית שר אקורו שר הפצעא וער הציווי רהעביא 
רת הקברה הזרת הררהר כרוסא רשרת עדות ער רודות הספגש החוזא עם רי־הרפשאות שר 
כחהאר כרוסא בזכות  הפצע ועם רי־יגישותור44 סשסיעה יציאתו שר גאומסן קאירה אבזכות הִשׁ
ההימטואי שר  הרמון  הקיוסית שחורר  רחאדה  כפותות  בהווה שריין  והתיהרות  התבוייות 
השורהר ריין יקבעות ער ידה וריין סשאתות רת צאכיה. בשית 1988ר שיתיים ררחא פאמום 

האוסן עיין ערך: אהבהר כתב יהודה ררקיה בהקשא זהמ 

שהשורה  העובדה  סרשא  ישארר  סדיית  שר  רעתידה  יותא  גדורה  מכיה  אורה  רייי 
הוחדאה בשיטתיות ובעוצסה רתודעתו שר כר הציבוא הישארריר גם ררותו חרק שרר 
עבא רת השורהר וכן רדוא הביים שיורדו וגדרו כרן. ]...[ רייי אורה היום תפקיד פוריטי 
וחייוכי חשוב יותא רסיהיגי הרוסה הזרת סרשא רהתייצב רצד החייםר רהתסמא רבייית 
עתידיור ורר רעמוקר השכם והעאבר במסריםר בטקמים וברקחי השורה. עריהם רשאש 

רת שריטתו שר האזכואא ההימטואי ער חיייו.45 

העבא  אעשי  בבריר  רחרוטין  כסעט  היברעת  הישאאר  הירד  סוסיקר  שר  התוכחה  רחישת 
קיום  רחא  כחיפוש  הזרת  והיועזת  החתאיית  ההצעה  רת  היר  גם  סערה  בקושיר  וישסעת 

ישאררי ררטאיטיביר פאטי וקורקטיביר בעידן שרחאי רושוויץ. 

שישראו בחיים — רחיק חבאת ביי רדםא )פאיסו רויר הזהו אדם, תאגום יצחק גאטיר עם עובדר 
תר־רביב 1989ר עס' 173(. רגסבן סשתית רת הסושג ”new terra ethica“ בעיקא ער פמקה זו 

שר רוי. 
)קראות'ר   ררחאיםא  ההתעואאות  רת  הסעביאה   ]...[ כפעורה  הררה  סועבאות  הסירים  א]...[   .44

”Traumatic Awakening“ר רעיר העאה 3ר עס' 107(. 
כחהאר הארץ, 2.3.1988. יהודה ררקיהר אבזכות הׁשִ  .45


