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במרכז עבודת המחקר מוצגת ביקורת של מודל האינטרפלציה .מודל זה פותח על-ידי תיאורטיקנים
מארקסיסטיים ופסיכואנליטיים בשלושים השנה האחרונות ,כדי לענות על אחת השאלות החשובות
ביותר בחקר התרבות' :כיצד אידיאולוגיה מייצרת סובייקטים?' .למשימה של בירור ההיקף ,העוצמה
והעומק של נתינות הסובייקט לסדר-קיים ,להגמוניה ,ל פרקטיקה דתית או אידיאולוגית ,נרתמו
תיאוריות ומסורות מחשבה רבות .דרך ארוכה עשה מושג 'הסובייקט' ,מתקופת הנאורות שתפסה
אותו ,לפחות פונטנציאלית ,כאדון מוחלט על עצמו ,ועד 'מותו' בגרסאות הפוסט-סטרוקטורליסטיות
של סוף המאה העשרים .למ ודל האינטרפלציה כוח מיוחד על שאר התשובות ,בכך שהוא מנסה
לחשוב בצורה משוכללת את הזיקה הקיימת בין מבנים נפשיים למנגנונים חברתיים ,ללא רדוקציה של
האחד למונחי השני ,ומאפשר התבוננות ,ברזולוציה גבוהה ,באופנים הסמויים והגלויים שבהם נתין
של סדר קיים מתומרן להאמין שהוא אדון הסדר הקיים.
המטריצה המושגית של עבודה זו שאובה מ'הפסיכו-מארקסיזם' ,מסורת המחשבה שהעמידה את
שאלת הסובייקט במרכזה ,ואשר סיפקה לה את אחת התשובות העמוקות והמפורטות ביותר שיש.
נקו דת המוצא לדיון נמצאת במאמר פורץ דרך " אידיאולוגיה ואפרטוסים מדינתיים אידיאולוגיים" של
לואי אלתוסר ( .)9191במאמר זה הציע אלתוסר לתפוס את האידיאולוגיה כמי שתומכת בשכפול הסדר
הקיים ,באמצעות הפעלה מבוקרת ורחבת-היקף של מנגנון ההזדהות האימז'ינרית .ליתר דיוק טען
אלתוסר ,כי הסובייקט נפגש במהלך חייו עם אינספור 'קריאות' המופנות לכיוונו ,והמציעות לו לקבל
על עצמו דימוי/מסמן או עמדת-סובייקט מסוימת' .היי ,אתה שם!'' ,המזל רודף אחריך' ,או 'תהיה
ילד טוב של אמא' הן דוגמאות מייצגות ל'הזמנה' להזדהות .אינטרפלציה היא מעין חליפין ,בדרך כלל
סמוי ,שבו מוענקת לסובייקט זהות עצמית או חברתית כלשהי על-ידי נציג של האידיאולוגיה,
ובתמורה מושגת כפיפותו ונאמנותו לסדר הקיים .האפקט המרכזי והמשמעותי ביותר של החליפין
הזה הוא ייצור נתין המאמין וחושב שהוא אדון ,אינדיבידואל סינגולרי מדומיין ,שזהותו העצמית
מובנת מאליה ,בשבילו ובשביל אחרים ,המדחיק את התלות הנרחבת שלו באחר.
מאז נוסחה לראשונה על-ידי אלתוסר ,עברה תיאוריית האינטרפלציה תיקונים ושיכלולים לא
מעטים ואף זכתה ליישומים רבים ,בחקר הקולנוע ,התיאטרון ,הסוציולוגיה ,מדעי המדינה ,החינוך,
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המשפט ,הפילוסופיה ,המארקסיזם ,הפסיכואנליזה ,הפמיניזם ,היסטוריית הרעיונות ,וכמובן פרשנות
הספרות .עובדה זו מעידה על הפוטנציאל הרב הגלום ב מושג האינטרפלציה ,ועל הצרכים
התיאורטיים המגוונים שהיא ממלאת .מצד שני ,הפעילות הביקורתית הענפה סביבה מסמנת לא פחות
כי תיאוריית האינטרפלצ יה מותירה עדיין סידרה שלמה של בעיות ,פערים ונקודות עיוורות שחשוב
לאפיינם ולשרטט את כיווני הפתרון האפשריים להם.
במהלך המסע שעורך 'הסובייקט' בעבודה זו ,הוא נפגש עם המשגות שונות ומנוגדות שלו
המצויות בשורה של טקסטים ספרותיים ,מדעיים ,עיתונאיים ,תיאולוגיים ,או פסיכואנליטיים;
ומתעמת עם סיטואציות קצה ,החושפות את גבולותיו ואת גרעין השיעבוד שלו .העדפתי לנסות
ולהפעיל את 'ארגז הכלים' הפסיכו -מארקסיסטי על אלגוריות נוספות וחדשות של סובייקטיביות .כאן
ממלאים אוסטר ,דוסטוייבסקי ,קפקא ,אלוורז ,קזנובה ,פרויד ולאקאן ,ספר איוב וספר יונה ,תפקיד
מכריע .סצינות האינטרפלציה המופיעות בטקסטים אלו יעזרו לשכלל ולעבות את המודל ,וייתכן אף
שאולי להפכו על פיו.
אחת הטענות העיקריות של עבודת המחקר היא כי אי אפשר לחשוב את היישות המכונה
'סובייקט' ,ללא מתן דין וחשבון על סיטואציות מקריות בהן הוא נתקל .כפי שאראה בהמשך' ,מינונים
גבוהים' של מקריות חושפים בסובייקט צדדים לא-מוכרים והתנהגויות חדשות ,ובעיקר מחוללים –
בסיוע מתאים כמובן – התרחשות אינטרפלטיבית רבת עוצמה .לפיכך ,לאחר ההבניה המחודשת של
מודל האינטרפלציה בחלק הראשון של העבודה ,הוא נבחן מחדש בסיטואציות המערבות מקריות:
הימורים לסוגיהם השונים מצד אחד ,והיתקלויות בצירופי מקרים מצד שני.
בחלק העוסק בהימורים משמש מודל האינטרפלציה השלם לניתוח 'זירת ההימור' ,אחד
האפרטוסים האידיאולוגיים הגדולים והאוניברסליים ביותר שיש .בחרתי באפרטוס האידיאולוגי של
ההימור ,לסוגיו השונים ,משום שלהימורים היה תמיד ,מרגע הופעתם הראשון ועד ימינו אנו ,זיקה
הדוקה למה שאלתוסר קרא לו בשם 'אידיאולוגיה כללית'; אותה אידיאולוגיה שאחראית על כינון
הסובייקטיביות בצורתה הגולמית והאלמנטרית ביותר .במהלך הפרק אני בוחן את התגלגלותם של
ההימורים מימי קדם ,תקופה שבה הם שימשו לא רק למשחק ,אלא גם למסגרות דתיות ופוליטיות
מרכזיות ,עובר דרך 'ימי המחתרת' תחת שלטון הדתות המונותיאיסטיות ,שבהם הימורים היו 'עניין
של מזל' ושל 'כופרים' ,וחותם בניתוח של זירת ההימור העכשווית :הקזינו .אני סבור שזירת ההימור
עשירה מדי מכדי להיקרא דרך תפיסות סוציולוגיות ופסיכולוגיות מיושנות ומוסרניות אודותם ,וכי
קריאת ההימור במונחים של אינטרפלציה והזדהות סוללת דרך ראשונית ,מושגית ותיאורטית אל
התרחשות ,חוויה ,אפרטוס מדינתי אידיאולוגי שהמחקר רק מתחיל לקלוט את היקף השפעתם על
החברה.
צירופי מקרים מסוגים שונים ,ובעיקר אנליזה צמודה של אפיזודות שונות מהמקרא ,מכתבי
פרויד וממוסיקת המקרה ,יעמדו במרכז החלק השלישי של העבודה .במהלכו ,המפגש של תיאוריית
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האינטרפלציה עם מושג המקריות יקבל ,כך אני מקווה ,תפנית חדשה ומפתיעה .לטענתי ,בעזרת
הסיטואציה האינט רפלטיבית הגבולית שמקיים צירוף המקרים עם נמענו ,אפשר לחדור לשורשי
הפרובלמטיקה של האינטרפלציה ,כפי שהיא מומשגת בפסיכו -מארקסיזם על שורשיו השונים.
צירופי -המקרים שינותחו כאן נועדו להביא את מודל האינטרפלציה לקצה גבול האמירה שלו ,לשרטט
את גבולותיו ולהבין את 'הגרעין הטראומתי' שאותו הוא מבקש לסלק.

8

חלק ראשון

מהי אינטרפלציה?

אידיאולוגיה "פועלת" או "מתפקדת" כ"מגייסת" סובייקטים מבין האינדיבידואלים (היא
מגייסת את כולם) או שהיא "הופכת" את האינדיבידואלים לסובייקטים ( היא הופכת את כולם)
באמצעות הפעולה שכינינו אינטרפלציה ,שאנחנו יכולים להציגה כאותו טיפוס של
האינטרפלציה המשטרתית הבנאלית יותר (או לא) והיומיומית" :היי ,אתה שם!" .אם הסצינה
התיאורטית שאני מדמיין כאן היתה מתרחשת ברחוב ,האינדיבידואל הנקרא היה מסתובב.
בסיבוב פיסי פשוט זה של  981מעלות הוא נהיה סובייקט .מדוע? משום שהוא הכיר
שהאינטרפלציה היתה "אכן" מופנית אליו ,ושזה "אכן הוא שנקרא" (ולא מישהו אחר).

לואי אלתוסר
What I seek in speech is the response of the other. What constitutes me as
subject is my question. In order to be recognized by the other, I utter what wa s
only in view of what will be. In order to find him, I call him by a name that he
must assume or refuse in order to reply to me. I identify myself in language, but
only by losing myself in it like an object. Jacques Lacan

השכם בבוקר ,הרחובות נקיים וריקים ,הלכתי לתחנת הרכבת .כשהשוויתי את שעוני לשעון-
של-מגדל ,ראיתי שהשעה מאוחרת בהרבה משחשבתי ,היה עלי להזדרז ,הבהלה על גילוי זה
גרמה לי לפקפק בדרך ,עדיין לא התמצאתי כל-כך בעיר הזאת; למזלי היה שוטר בקרבת מקום.
רצתי אליו ושאלתי אותו בקוצר נשימה לדרך .הוא חייך ואמר" :ממני אתה רוצה לשמוע על
הדרך?" "כן" ,אמרתי " ,משום שבעצמי אינני מוצא אותה"" .תשכח מזה" ,אמר והסתובב
בתפנית חדה ,כמי שמבקש להיות לבד עם צחוקו.

פרנץ קפקא
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אינטרפלציות אימז'ינריות

לואי אלתוסר השתייך ל קבוצה של אינטלקטואלים בצרפת של שנות הששים והשבעים ,שכתיבתם
היתה מזיגה ייחודית של זרמים שונים במחשבה ,ואנשיה חוסים תחת המטריות של 'פוסטמודרניזם',
'סטרוקטורליזם'' ,פוסט-סטרוקטורליזם'' ,דקונסטרוקציה'' ,פסיכואנליזה צרפתית' וכדומה .אלתוסר
היה כמובן ,לאורך כל הדרך' ,המארקסיסט' שבחבורה ,וכך גם התשובות המפורטות ,היבשות
והתיאורטיות כל-כך ,שנתן לשאלות שהעסיקו אז והיום את המחשבה הקונטיננטלית .עם זאת ברור כי
המארקסיזם החדש ,המהפכני שהציע אלתוסר היה קרוב לשיטות האחרות שהחלו להתנסח באותן
שנים אצל דרידה ,לאקאן ,פוקו ,בודריאר ,קריסטווה ולוי-סטרוס" .הצרפתים" ,כפי שמכנים אותם,
הכירו כמובן זה את זה טוב מאוד ,לימדו באותם מוסדות ,הסתכסכו איש עם רעהו פעמים רבות
מסיבות רומנטיות או אקדמיות ,והעמידו שיטות נבדלות של ביקורת ,אך כולם החזיקו באותה
'תיאולוגיה' מושגית ,אם לא מוגזם לתאר זאת כך ,שבמרכזו השילוש – 'סובייקט'' ,אחר'' ,שפה'.
ב עיני אותו זרם ביקורתי שהתפתח בצרפת "הסובייקט" (  )the Subject, le Sujetרחוק מאוד מן
הדימוי שהעניקה לו הנאורות ,בעקבות דקארט ,והדומיננטי עד היום .הנאורות ראתה את האדם
כמישהו שהתנתק מהאלוהים ומ"אדונים" אחרים ,ועתה עומד ברשות עצמו ,בעל רצון חופשי ,מעצב
את עולמו בהתאם לאמונותיו הפרטיות ,סינגולרי לחלוטין .ישות שכזאת כונתה בשם 'אינדיבידואל'
או 'סובייקט' .לעומתם ,הצרפתים חושבים שהאדם הוא יצור ש"נובט" בחברה ,וניזון ונשלט על ידה
באלפי צורות מגוונות ,שרובן סמויות מן העין .החברה היא אחד ממופעי 'האחר' .הגדרת "האחר"
( )Other, Autreמשתנה כמובן מהוגה להוגה (לחלק מהם ,כמו לאקאן ,יש כמה סוגים של "אחרות"),
אבל העיקר נשאר זהה .האחר הוא כל אותו דבר שהסובייקט ימקם מחוצה לו ,בלי לראות כיצד הוא
עצמו מהווה כבר חלק ממנו ,ולמעשה קיבל ממנו את מושג החוץ והפנים שלו .משמעותו הלקסיקלית
של המונח "סובייקט" חדורה באמביבלנטיות שאותה כמובן מנצל לא רק אלתוסר אלא גם
סטרוקטורליסטים ופוסט-סטרוקטורליסטים אחרים .כל עיון במילון אידיאות יעלה כי המונח
"סובייקט" מציין בעת ובעונה אחת את ה"נתין" (של החוק ושל האידיאולוגיה) ,אך גם את המצע,
התשתית שעליהם מונח הכל .למשל ,ההיסטוריה .אלתוסר עצמו ,וכך גם רוב הכותבים בשיח אודות
1
האינטרפלציה ,שמים את הדגש על המובן הראשון (הפסיבי) של המושג.
אלתוסר היה בהכשרתו פילוסוף ובאמונתו מארקסיסט .הוא הציע קריאה חדשה של הקפיטל,
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שהטיפה לניתוק מוחלט מהיגל ,ניקוי כל האלמנטים האידיא ליסטיים מחשיבתו של מארקס,
הרמנויטיקה ביקורתית של שדות שיח וטקסטים (הקריאה הסימפטומטית) ,ומה שקשור לענייננו:
מתווה ,פלטפורמה ,מערך של הצטלבויות וקשרים ,כפי שמכנה זאת לאקלו ,בין סובייקט
לאידיאולוגיה ובין המארקסיזם לפסיכואנליזה ( .)Laclau 1987ההישג הגדול של אלתוסר היה
בשידוך בעייתי אך סוגסטיבי מאוד בין האנתרופולוגיה הסטרוקטורליסטית של לוי-סטרוס,
הפסיכואנליזה של פרויד ולאקאן והבלשנות של דה-סוסיר .הכלאה ,או שידוך תיאורטי ,שמפרה עד
היום ,בצורות סמויות או מפורשות ,את חקר התרבות בכללותה.
מוקד התפר הזה ,המקום שבו כ ל השיטות שאותן הטמיע אלתוסר אל תוך המערכת המושגית
שלו מצטרפות יחד ומדברות בבת אחת ,מצוי במודל האידיאולוגיה בכלל ,והאינטרפלציה בפרט,
שאותו פיתח במהלך ארבעה חודשים אינטנסיוויים במיוחד ב .9191-מהלך זה מצא את ביטויו
הראשון והאחרון במסה ארוכה ,הכתובה בשפה יבשה ואנליטית; לעתים פסקנית מאוד .לעתים
מהורהרת ,המחולקת לשני חלקים ,כביכול מ' מחקר גדול יותר שמעולם לא הושלם' ,ואשר נושאת את
השם המסורבל ' אידיאולוגיה ומנגנונים מדינתיים אידיאולוגיים'; אך נודעת יותר כ 2.ISA-במאמר זה
השתמש אלתוסר במונח 'אינטרפלציה' כדי לציין את התהליך הכולל שבאמצעותו הופך אינדיבידואל
מיתי כלשהו לסובייקט ,כלומר לנתין של סדר קיים.
המופע הראשון של המלה 'אינטרפלציה' נמצא במאה הארבע-עשרה ,ואז היא מציינת רק
הפרעה לדיבור .אבל כבר בתחילת המאה השבע -עשרה היא מתאזרחת בשיח של החוק ,ומציינת אז –
תביעה לאמירת אמת ,התערבות בהליכים משפטיים ,הפרעה למהלך הרגיל של בירור משפטי,
ו"שאילתה" המופנית לנציג בממשל 3.בצרפתית שבה נכתב המאמר ,היא מציינת בשיח היומיומי
קריאה ברחוב ("היי ,אתה שם!") ,או זימון לחקירה .אלתוסר מרחיב את המונח כך שהוא כולל אצלו
כל סוג של חליפין העשוי להתקיים בין אינדיבידואל ל'סובייקט אבסולוטי' כלשהו (הורה ,בוס,
אלוהים ,שליט ,שוטר) ,ואשר במסגרתו מתכוננת סובייקטיביות ,על כל צורותיה – מהטהורה ביותר
(הקוגיטו) ועד למורכבת והפתולוגית ביותר ('הסובייקט המלא') .לחליפין אלו יש תמיד משמעות
אידיאולוגית ופונקציה אידיאולוגית ,גם אם הם מצטיירים כתמימים ופרטיים לחלוטין .רוב
האינטרפלציות המתרחשות לסובייקט הן לא-מודעות; הראשונות שבהן קורות בתא-המשפחתי ,שבו
לומד כל אחד את הדברים ההכרחיים להמשך קיומו החברתי :זהות מינית ,משמעת ,סדר ,נימוסים
והליכות ,יחס אל האחר ,וכו' ,ואחר-כך ממשיכות 'להיתקל' בו בבית-הספר ,במקום העבודה ,ברחוב,
בימי זיכרון ,או מול הטלוויזיה ,אם לציין מקצת מן 'המימסרים' הגדולים ביותר שלה .החליפין
האינטרפלטיביים הטיפוסיים ביותר מתרחשים בעת מפגש בין אינדיבידואל לסובייקט אבסולוטי,
שבמסגרתו הם מעבירים זה לזה את הכרתם ההדדית ,מזדהים זה באמצעות זה כנתינים או כנציגים של
מסמן זהות כלשהו (ג'נדר ,לאומיות ,מקצוע וכו') .סובייקט אבסולוטי הוא מי שמעניק לסובייקט
רכיבי זהות בתהליך של אינטרפלציה .כל סובייקט אבסולוטי הוא גם 'בעל-כורחו' נציג של
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האידיאולוגיה השלטת (הכוללת אצל אלתוסר גם את השפה ,הלא -מודע ומנגנוני ייצוג חברתיים) .הוא
נבנה ממנה ובונה אותה .למעשה ,הוא מתפקד עבור האינדיבידואל כמודל לחיקוי ולהזדהות ,מקור
לאמונה או לידיעה ,בעל עוצמה שיש להיזהר מפניה או לחסות בצילה ואולי אף להיטען בה .בסופו
של דבר ,הסובייקט איננו אלא אפקט מורכב מאוד מצד אחד ,פשוט מאוד מצד שני ,של אינספור
אינטרפלציות.
' כיצד משתכפלים יחסי הייצור?'

אלא שהדיון באידיאולוגיה ובאינטרפלציה כרגע המגע שלה עם הסובייקט צומח במאמר של אלתוסר
משאלה אחרת לגמרי ,לפחות למראית עין' :כיצד משתכפלים יחסי הייצור?' אין צורך להיות
מארקסיסט מושבע כדי להתעניין בשאלה של 'יחסי הייצור' ושל 'שכפולם' [ .]reproductionלמעשה,
כל קפיטליסט שואל את עצמו את השאלה הזאת ,יום יום ,לפחות ביחס לעסק שלו ,טוען אלתוסר.
המטאפורה של השכפול היא במובהק אורגנית .גוף חי ,עסק קפיטליסטי ,הגמוניה ,סדר קיים – כולם
זקוקים ל'מזון' השומר על מערכות הגוף התקינות ועוזר לגוף הזה 'לצמוח'' ,לגדול'' ,להשתכפל' .כל
סדר קיים ,שאותו אפשר כמובן להבנות ולהמשיג בדרכים שונות ,מתקיים בעזרת קבוצה שלמה של
מנגנונים (חברתיים ,אידיאולוגיים ,כלכליים) ,שגורמים ליציבותו (היחסית) ,ובמקרים מסוימים גם
להשתכללותו ולהתפשטותו לתחומים חדשים " :השכפול של כוח העבודה דורש לא רק שכפול של
מיומנויותיו של הפועל ,אלא גם ,ובאותו זמן ,שכפול של הכפיפות שלו לכללים של הסדר הקיים ,של
האידיאולוגיה השלטת ושכפול של היכולת של סוכני הניצול וההדחקה לתפעל היטב את
האידיאולוגיה השלטת" ( .)173 ;931יחסי הייצור הקפיטליסטים נחשבים ליציבים במיוחד בעיני
המארקסיסטים ,ולמעשה לסיפור הצלחה פנומנלי" .היום" ,אומר פרדריק ג'יימסון בספרו פוסט-
מודרניזם ,או ההיגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר ,העולם ניצב בפני מציאות שבאה לאחר
התמוטטות כל המודלים החברתיים האלטרנטיביים כמו הסוציאליזם והקומוניזם ,ושבה מודל כוחות
השוק מאומץ בהתלהבות רבה יותר מאי -פעם והחוקים הבסיסיים של הקפיטליזם ,שעליהם איש אינו
מערער עוד ,הם באמת המחסום האחרון בפני כל שינוי חברתי ,וכי "אין זה רק השוק ,אלא הדימוי של
השוק שנצרך ומשווק בהצלחה גוברת והולכת" ( .)Jameson 1988: 356ואילו סלבוי ז’יז’ק מעיר
בעקבותיו ,שהיום קל יותר לתפוס איך ייראה העולם לאחר שואה גרעינית מאשר איך הוא ייראה לאחר
4
היעלמות כוחות השוק (.)Žižek 1994b: 3
אלתוסר כותב את מאמרו בין ינואר לאפריל  ,9191כתגובה לאיר וע הטעון מאוד של מרד
הסטודנטים בצרפת ,אותה מהפיכה צרפתית מודרנית הנתפסת ככושלת .מרד הסטודנטים היה אירוע
מכונן בחוגי השמאל על כל גווניו הפוליטיים ,ולא רק בצרפת ,וככזה הוא העלה מחדש את השאלה
של המישטר הקפיטליסטי ,ותפקיד המדינה והאידיאולוגיה בעיצוב ,בשכפול ובהבטחת הסדר הקיים.
אלתוסר ,בכיר התיאורטיקנים השמאליים באותה עת בצרפת ,ותלמידיו אטיין בליבר ,ז'ק ראנסייר,
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מישל פשה ,פייר מא שרה ואחרים מודעים לכך שהמאורע הזה לא ניתן לניתוח בכלים מארקסיסטיים
מקובלים ,אלא מחייב שינוי דרסטי של הז'רגון ,השיטה ,והנחות היסוד .למעשה ,עוד הרבה לפני
מהפיכת הסטודנטים ,המארקסיזם המערבי הכיר בצורך 'לרענן' את התיאוריה .אך כשאלתוסר סוקר
את הניסיונות בתוך המארקסיזם לפתח את מושג האידיאולוגיה ,הוא מגלה העדר מחשבה שיטתי,
למעט אצל גרמשי ולנין .על לוקאץ' או על אסכולת פרנקפורט שפעלה כעשור קודם לכן ,הוא בכלל
לא טורח להתעכב.
בעיני אלתוסר ,השדה עדיין חשב את האידיאולוגיה במסגרת הפרמטרים הכלליים ,ההגליאניים,
הדיאלקטיים-מדי ,האידיאליסטים שהתווה מארקס המוקדם ,בעיקר בחיבור על האידיאולוגיה
הגרמנית .עד לבואו של אלתוסר ,המארקסיזם גרס כי אידיאולוגיה היא מערך מסולף של רעיונות
ואמונות האוחז בתודעת הפועל ומשעבד אותה' .הקאמרה אובסקורה' והטופוגרפיה של הבסיס
ומבנה-העל – היו המטאפורות המרכזיות שלו .מושג כזה של אידיאולוגיה בוודאי שלא השתלב עם
הפרויקט של אלתוסר לקריאה -מחדש של מארקס לפי קווים מאטריאליים ,נעדרי הגליאניות .דעתו על
תיאוריית המדינה המארקסיסטית לא היתה שונה בהרבה ,למעט המחמאות העקיפות שהוא חולק
ללנין ולגרמשי .מבחינתו ,גם מושג האידיאולוגיה וגם מושג המדינה מצויים עדיין בשלב תיאורטי
עוברי ,שעדיין לא התפתח לכלל מדע מאטריאלי של ממש (.)178 ;938
החברה כטוטאליות חסרת-מרכז

התיאוריה של האידיאולוגיה ושל המדינה נועדה להשלים את ה תיאוריה של החברה שאותה פיתח
אלתוסר מספר שנים קודם לכן בשני חיבורים גדולים ומהפכניים – בשביל מארקס ()Althusser 1965
ולקרוא את הקפיטל ( ,)Althusser 1968שהיו בעצמם סדרה של מאמרים שנכתבו מתחילת שנות
הששים ,ושכמעט כל אחד מהם היווה מהפיכה-זוטא בחשיבה המארקסיסטית .מבנה החברה אצל
אלתוסר שונה לגמרי מהמבנה המארקסיסטי המוכר המדבר על בסיס חברתי-כלכלי ועל מבנה-על
הכולל את מערכת החוק ,התרבות ,האידיאולוגיה וכו' .אצל אלתוסר ,המעביר את תמונת העולם
המארקסיסטית דרך פריזמה סטרוקטורליסטית ,החברה הופכת להיות טוטליות מובנית מורכבת מאוד
של יחסים חברתיים המתנהלים סביב ספירות או תחומים נבדלים פחות או יותר .לכל אחת מהספירות
הללו (תרבות ,תקשורת ,פרסום ,חינוך וכו') יש אוטונומיה חלקית ,כלומר הרציונל להתנהגות הספירה
מצוי ,בין השאר ,גם בכללים ובחוקים האופיינים לה .בין הספירות החברתיות מתקיימים יחסים
מורכבים של השפעה וסיבתיות .כל ספירה משפיעה על ספירות אחרות ,בדרגות שונות .שינויים
בעולם המשפט עשויים לגרום לשינויים בעולם הכלכלי ,או אפילו בעולם האמנותי – ולהיפך.
משמעות עקרון סיבתיות זה ,שאותו שאל אלתוסר במוצהר מפרויד ,היא שכל אירוע בהיסטוריה – בין
אם זו מלחמה ,הפרטת חברה ציבורית ,או אפילו בחירותיו הקונקרטיות של פרט זה או אחר – הוא
5
בגדר תוצר של כמה וכמה ספירות חברתיות וכי אין שום הכרח המוביל מאירוע אחד לשני.
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'היקבעות-היתר' ( )over-determinationהופכת לחיונית ,אם מניחים כי באותה טוטאליות חברתית
ממש מצויים חלקים שונים של החברה בדרגות שונות של התפתחות .החוקים יכולים להיות ליברליים
(למשל ,חוק העבודה ושוויון ההזדמנויות) ,אבל היישום שלהם בפועל ארכאי בהרבה ,ומייצג שלבים
מוקדמים יותר של התפתחות .ב'מציאות' שכזאת ,אין פלא שהיחסים בין הספירות השונות מתוחים
וקונפלקטואליים ,וכי אלתוסר אף קובע כי לטוטליות החברתית אין מרכז ,אין ליבה מחוללת כל ,אין
מהות שריבוא הפנים של המציאות אינו אלא ביטוי שטחי שלה .גם לכלכלה ,אומר אלתוסר ,אין
קדימות על הספירות האחרות של החברה .לכל היותר ניתן לומר שהכלכלה משפיעה בחשבון אחרון,
6
אך רגע זה לעולם לא מגיע.
המדינה והאפרטוסים שלה

אבל זו בכל זאת 'טוטאליות' חברתית ,בעלת 'מבנה' משלה ו'סדר קיים' ,וגם אם המבנה והסדר
קורסים באחת (כמו במהפיכה הצרפתית ,או הקומוניסטית) ,עוברות שנים רבות עד שזה קורה .מה
אפוא מאפשר את היציבות היחסית הזאת? לפחות כשמדובר בתקופה המודרנית ,אלתוסר גורס כי אם
ישנו סדר קיים ,ואין זה משנה אם מדובר בקומוניזם או בקפיטליזם ,אזי זו המדינה שמבטיחה,
באמצעות שימוש בכוח (פיסי או סימבולי) את הישארותו .אלתוסר מגדיר את המדינה כסך כל
האפרטוסים שלה .לרשות המדינה עומדים אפרטוסים שלמים המבטיחים את הציות באמצעים של
כפייה ,איום וכוח ערום ,וכן – חוקים ,כללים ,פקודות ,תקנונים ,נהלים ,המלווים במערכות ענישה
וגמול ,טובות הנאה וצנזורה מסוגים שונים .אלו הם ה'אפרטוסים המדינתיים הדכאניים' ,שהבולטים
ביניהם :המימשל ,הצבא ,המשטרה ,מערכת בתי-המשפט ,בתי הסוהר וכו' ( .)181 ;943לצידם
עומדים לרשות המדינה אפרטוסים מסוג אחר ,אותם מכנה אלתוסר 'אפרטוסים מדינתיים
אידיאולוגיים' .אפרטוסים אלו עובדים באמצעות 'אידיאולוגיה' ,ופירושו של דבר שהם פועלים
באמצעים של שכנוע 'לא אלים' ( גם אם שכנוע זה הוא בעיניו נצלני ,מניפולטיבי ,דכאני) ,רטוריקה,
ריטואלים ופרקטיקות שלתוכן גדל האינדיבידואל כסובייקט צייתן ,כמי שמציית מרצונו 'החופשי' ,כי
זה טוב ,כי זה ראוי ,כי זה צודק ,כי זה משתלם ,כי זה מובן מאליו .ביניהם מונה אלתוסר את מערכת
החינוך ,התא המשפחתי ,איגודי העובדים ,אמצעי התקשורת ,הספרות והאמנויות השונות ,הספורט,
הכנסייה וכו'.
ניתן לחשוב בטעות כי ההבדל המכריע בין שני סוגי האפרטוסים הוא ,שהדכאניים שייכים,
לכאורה ,לתחום הציבורי ,בעוד האפרטוסים האידיאולוגיים שייכים לתחום הפרטי .בעיני אלתוסר
ההבחנה בין הציבורי לפרטי היא הבחנה בורגנית חסרת תוקף המיוצרת בדיוק על-ידי האפרטוסים
השונים .כל האפרטוסים שייכים בסופו של דבר למדינה (ובכך לסדר הקיים) ,כשם שהם גם ספוגים
באידיאולוגיה .בתי -ספר וכנסיות מבטיחים את הציות של נתיניהם לעתים גם באמצעים אלימים; מצד
שני ,ברור כי שוטרים ומפקדים בצבא לא יכולים לבסס את השפעתם רק על הכוח המדינתי הערום
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העומד לרשותם .יחסי הייצור מובטחים על ידי האפרטוסים המדינתיים לסוגיהם השונים .וכל סוגי
האפרטוסים פועלים בהרמוניה לפחות תחת האידיאולוגיה של המעמדות העליוניים (גם דיסהרמוניה
לוקאלית בין שני אפרטוסים מדינתיים [ מערכת החינוך ושוק העבודה בישראל ,למשל] יכולה להיות
הרמוניה בקומה גבוהה יותר) .חיי היומיום ,אומר אלתוסר ,שזורים במערכת מסועפת של אפרטוסים
מדינתיים ,דכאניים ואידיאולוגיים שהאפקט הכולל שלהם הוא ייצור שיטתי של סובייקטים מסוגים
שונים.
מהפרספקטיבה הזאת ,ההבדל בין חברות פרה -קפיטליסטיות לקפיטליסטיות הוא שבקודמות
רוב הפונקציות האידיאולוגיות היו מרוכזות בידי הממסד הדתי ,והן הופכות לעצמאיות יותר ויותר
במאות השש-עשרה והשבע-עשרה ,עד שהן מגיעות לריבוי הפנטסטסי הקיים היום .המהפיכה
הצרפתית לא רק החליפה את צורת השלטון ,אלא גם מוטטה את האפרטוס האידיאולוגי מספר אחת
בתקופתה – את הכנסייה ( .)187 ;951-959השתחררותה של האידיאולוגיה מתלות באפרטוס אחד
דומיננטי ,בין אם זה כנסייה או מפלגה ,אמנם פיזרה אותה בין 'פרקטיקות רבות ,מובחנות ובעלות
עצמאות מסוימת' ,אך כל הפרקטיקות האלו ,גם בתקופה המודרנית שהפכה אותן לרבות ומסובכות
כל-כך ,מבטיחות בסופו של דבר את האינטרסים של האידיאולוגיה של המעמדות העליונים .במובן
הזה ,אלתוסר נשאר עדיין מארקסיסט שמרן:
כל אחד מהאפרטוסים תורם לתוצאה האחת – השכפול של יחסי הייצור – בדרך המתאימה לו.
האפרטוס הפוליטי מכפיף את הפרטים לאידיאולוגיה הפוליטית של המדינה ,האידיאולוגיה
'העקיפה' (פרלמנטרית) או ' הדמוקרטית הישירה' (עממית או פשיסטית) .האפרטוס של אמצעי
התקשורת מלעיט כל אזרח באמצעות הרדיו ,העיתונות והטלוויזיה במנות יו מיות של לאומנות,
שוביניזם ,ליברליזם ,מוסרנות ,וכו' .כך גם האפרטוסים התרבותיים (התפקיד של משחקי
הספורט בשוביניזם הוא מכריע) ,וכו' .האפרטוס הדתי תומך ביחסי הייצור באמצעות הדרשות
והטקסים הגדולים של הלידה ,הנישואים והמוות ,האומרים כי האדם איננו אלא אפר ,אלא אם
כן יאהב את שכנו ויפנה אליו עד הלחי השנייה .התא המשפחתי…[במקור] נראה כי אין שום
צורך להמשיך .הקונצרט הזה נשלט על ידי מנגינה אחת המופרעת לעתים על ידי סתירות
( שאריות של משטרים קודמים או אלו העתידים לבוא) :זוהי המנגינה של האידיאולוגיה ושל
המעמד השליט הנוכחי ,אשר הטמיע לתוך המוסיקה שלו את התמות הגדולות של ההומניזם
של אבותינו ,אשר ייצר את הנס היווני אפילו לפני הנצרות ,ואחרי זה את התפארת של רומא,
העיר הנצחית ,ואת התמות של הריבית ,הפרטיקולרי והכללי ,וכו' .לאומנות ,מוסרנות וחסכנות.
(.)111 ;954-955
המאטריאליזם של האידיאולוגיה

אלתוסר מדבר על אידיאולוגיה כעל חלק בלתי נפרד מאפרטוס מדינתי ממשי ,ולא על אידיאולוגיה
כמערך של רעיונות ,משום שתפיסת האידיאולוגיה שלו שונה בצורה רדיקלית מקודמותיה .בעיניו,
אידיאולוגיה לא מורכבת מאידיאות ,דימויים ואמונות מסולפות הנמצאים בתודעה אלא היא בעלת
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ממשות חומרית לכל דבר .הסובייקט איננו מהות אנושית פנימית הקודמת לאידיאולוגיה ואשר עוברת
סילוף או ניכור ,אלא בדיוק מה שנוצר 'מבחוץ' ,על-ידי האידיאולוגיה .למעשה ,בעיני אלתוסר
המציאות כולה ,או יותר נכון הפרקטיקות החברתיות כולן ,ספוגות באידיאולוגיה .היא חלק אינטגרלי
מהן ,ולא איזו תוספת 'רוחנית-טקסטואלית' .במובן זה ,אם מארקס המשיל את האידיאולוגיה לצעיף
המכסה את הפנים ,אלתוסר היה ממשיל אותה למחזור הדם .כלומר ,למשהו שאי אפשר להיפטר ממנו
לעולם .מאחר שהיא מערך של התנהגויות בעולם ולא טענות אודות העולם ,אי אפשר לדבר יותר
בהקשר שלה על קריטריונים של אמת ושקר ,אלא רק על ביצוע מוצלח או כושל של הכללים והחוקים
7
המסדירים אותה.
אפשר להמחיש את ההבדל בין תפיסת האידיאולוגיה של מארקס לזו של אלתוסר באמצעות
האמונה בדת .מארקסיסט מסורתי רואה את הדת כמערך של אשליות אודות העולם ,המתפקדות
כאופיום להמונים או במסגרת 'חלומית' .בני אדם לוקחים אופיום דתי כדי לראות את העולם בצבעים
יפים .ואופיום ,אם להמשיך את המטאפורה ,משפיע על המוח .אם נסלק את האופיום מהמוח – נסלק
את ההשפעה הדתית-אידיאולוגית על האדם 8.אבל אלתוסריאני יאמר שאמונה דתית לא ממוקמת רק
ב'ראש' ובוודאי לא בתודעה ,אלא בעיקר במעשים ,בפרקטיקה של הדת .לפי הסכימה האידיאליסטית
האינטואיטיבית שאותה אלתוסר רוצה לדחות ,אם ישאלו אדם דתי למה הוא הולך לכנסייה ,מצטלב,
מתוודה וכך הלאה הוא יאמר לך שהוא עושה כך משום שיש לו מערך של אמונות בראש שמדריך
אותו לעשות כן .אבל אלתוסר משתמש באמרתו המפורסמת של פסקל – "נהג כאילו אתה בתפילה,
כרע ברך ,הנע שפתיך ,והאמונה כבר תגיע מאליה" – כדי לטעון שהכיוון הוא למעשה הפוך .וכי אלו
9
הם המוסדות והריטואלים של הכנסייה (הווידוי ,התפילה וכו') שחוללו את האמונה מלכתחילה.
בוואריאציה על פסקל אלתוסר בעצם אומר – ' כרע ברך ובכך תאמין שכרעת ברך כתוצאה מאמונתך
הפנימית' .למעשה ,גם אם אותו חבר של פסקל לא יאמין מעולם בדת מתוך שכנוע עצמי ,יחשוב תמיד
על עצמו כמי שמבצע את הפרקטיקות הדתיות מתוך 'אינטרס' או 'הצדקה' כלשהי ,אבל יתנהג בפועל
כאדם דתי ,יקיים את כל המנהגים והמצוות ,הוא ייחשב ,לפחות מפרספקטיבה מארקסיסטית ,לנתין
של האידיאולוגיה הדתית .הכוונות ,האמונות ,הדעות ,הרציות ,המאוויים ואפילו ה'הכאה על חטא' הן
כמעט בגדר אפיפנומנה של חיי הנתין בתוך האפרטוס .ההבדל בין מאמין 'ציני' לבין מאמין 'מוחלט'
איננו משמעותי בשביל אלתוסריאניים.
קשה להבין את ההיפוך הזה בין 'ידיעה' ל'מעשים' אם חושבים על חוזרים בתשובה – אבל אם
בוחנים את התפתחותו של ילד קטן שנולד למשפחה דתית התמונה מתבהרת יותר .האמונה הדתית לא
הופיעה כך סתם במוחו של הילד .בהתחלה הוא לא מבין מה זאת דת; אי אפשר לומר עליו 'שהוא
מאמין' .הוא מחקה את הוריו ואת חבריו ואת מחנכיו; הוא משתתף בכל הטקסים ומקיים את כל
המצוות בלי לדעת בדיוק מה משמעותם .הוא עושה זאת באופן מכאני; כדי לרצות את נותני החסות
שלו .רק אחר -כך מתגבשת במוחו ההכרה הבוגרת בדבר היותו 'אדם מאמין' ,הכרה שזה הוא שבחר
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להאמין .מסקנה אחת העולה מכאן היא כי את הדת אפשר לקיים באופן ציני ,בלי להאמין באמונות
היסוד שלה כלל .ההבדל בין שני המשתתפים – לפחות ההבדל האידיאולוגי – הוא מזערי לדעת
אלתוסר .כי מה שקובע באידיאולוגיה ,כלומר מה שמעניין את החברה ,אלו הם המעשים שלנו ולא מה
10
ש'מסתובב' לסובייקט בראש.
אידיאולוגיה כללית ואידיאולוגיה פרטיקולרית

נוסחת האידיאולוגיה המקורית של אלתוסר גורסת כי:
אידיאולוגיה מייצגת מעל לכל לא את מערכת היחסים הממשיים אשר שולטים על קיומו של
האינדיבידואל ,אלא את היחס האימז’ינר י של אותם אינדיבידואלים לתנאים הממשיים שבהם
הם חיים ( )...אידיאולוגיה מתקיימת תמיד בתוך אפרטוסים והפרקטיקות שלהם .הקיום הזה
הוא חומרי.

אלתוסר מחלק את המושג "אידיאולוגיה" לשתי קטגוריות" :אידיאולוגיה כללית"
ו"אידיאולוגיות פרטיקולרית" .הקטגוריה הראשונה מציינ ת את הפונקציה האידיאולוגית פאר אקסלנס
שמהותה היא לגרום לאדם לתפוס את עצמו כ"סובייקט אוטונומי" ,כלומר מי שמאמין שלא האחר
אלא הוא זה שמהווה את המקור הבלעדי לאמונות הפנימיות שלו .זוהי ,לדעת אלתוסר ,תפיסה
מסולפת ,אימז'ינרית' ,סילוף-הכרה' ) (méconnaissanceאימננ טי הכרוך בכל תפיסה עצמית של
אוטונומיות .האידיאולוגיה הזאת שגורמת לנו להאמין שאנחנו סובייקטים אוטונומיים ,נתינים של
עצמנו ולא של הזולת ,וחשוב מכך נותנת לכך ביטוי מוסדי (למשל באמצעות אקט ההצבעה לכנסת)
מכונה "אידיאולוגיה כללית" ( .)ideology in generalהחברה לא יכולה לפעול ללא שיתוף הפעולה
של הסובייקטים שלה ,הנתינים שלה; ושיתוף פעולה זה לא מושג בדרך כלל באמצעי כפייה אלימים,
אלא באמצעות הפרקטיקות האידיאולוגיות (מערכת החינוך ,הדת ,התקשורת וכו') הפועלות באמצעות
שכנוע ורטוריקה .פרקטיקות אלו גורמות לנתינים לשכפל את ה סדר החברתי מתוך הכרתם
"הפנימית" ,מתוך "רצונם החופשי" ,משום ש"כך ראוי וטוב לעשותו" .דרכי השיעבוד שלו מגוונות
להדהים ,רובן לא מורגשות ולא נחוות ככאלו ,משום שהאפקט המרכזי שלהן הוא בדיוק הטשטוש
העקבי של עקבותיהן .ייצור נתין החושב עצמו לאדון היא המשימה המרכזית של הסדר הקיים ,בוודאי
מאז הנאורות ,ואת הביצוע מפקידים בידיה של האידיאולוגיה הכללית ,על מוסדותיה השונים – מתן
11
שם ,תעודת הזהות ,הכספומט ,הקלפי הדמוקרטי ,בתי המשפט ומושג האחריות הפלילית ,וכו'.
הסובייקט של הנאורות מתגלה ,תחת הביקורת הסטרוקטורליסטית והפוסט-סטרוקטורליסטית,
המושפעת ממארקסיזם ,פסיכואנליזה ,פנומנולוגיה ובלשנות כנתין נרצע ברוב המקרים של סדר קיים,
המומשג במונחים של 'שדות שיח'' ,סדר סימבולי'' ,אפרטוס אידיאולוגי' ,או טקסט-אינסופי.
לכל חברה יש גם אידיאולוגיות פרטיקולריות ,כלומר מערך של התנהגויות ,כללים ומוסדות
המשתנים ממקום למקום ,ומזמן לזמן .אם להיעזר בדוגמה קרובה ,כאלו הם למשל המוסדות השונים
של הציונות – קרן קיימת ,הסוכנות ,ספרי החינוך ,המפלגות ,שירי-עם ,ההמנון ,תנועות הנוער,
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היאחזויות והתנחלויות .שני סוגי האידיאולוגיה ( הכללית והפרטיקולרית) מאופיינים בכך שהם
נתפסים ,על ידי כל סובייקט המשתתף בהם ,כטבעיים ,כמובנים מאליהם – ולא כתוצר חברתי
קונטינגנטי.
אלא ששני סוגי האידיאולוגיה לא יכולים לפעול ללא 'מצע' [ ,]Trägerשהוא הסובייקט ,הפועל
ונפעל על-ידה:
אנחנו אומרים :הקטגוריה של הסובייקט היא הקטגוריה המכוננת של כל אידיאולוגיה ,אבל
בעת ובעונה אחת ומיד אנחנו מוסיפים שהקטגוריה של הסובייקט היא הקטגוריה המכוננת בכל
אידיאולוגיה כל עוד כל אידיאולוגיה היא בעלת הפונקציה (מה שמגדיר אותה) של "כינון"
אינדיבידואלים קונקרטיים כסובייקטים.
נובע מכך ,כי לך ולי ,הקטגוריה של הסובייקט היא "מובנות מאליה" ראשונית ("מובנויות
מאליהן" הן תמיד ראשוניות) :זה ברור שאתה ואני סובייקטים (חופשיים ,מוסריים ,וכו'.)...
כמו כל מובנות-מאליה ) )évidenceכולל זו אשר גורמת למלה 'לציין דבר' או ' להיות בעלת
משמעות' (ומכאן גם המובנות-מאליה של 'שקיפות' השפה) ,המובנות-מאליה של היותי
והיותך סובייקטים – והעובדה שזה לא מעורר לגבינו שום בעיה – היא אפקט אידיאולוגי,
האפקט האידיאולוגי האלמנטרי .זה אכן המיוחד באידיאולוגיה שהיא כופה (מבלי שתצטייר
ככזאת ,משום שאלו הם דברים 'המובנים מאליהם') את 'המובנות מאליה' כמובנת מאליה ,אשר
איננו יכולים שלא להכיר ושלעומתם אנו באופן טבעי והכרחי מגיבים בקול (רם או ב'קול
החלש של המודעות')' :זה מובן מאליו! זה אכן כך! זה אמת!' (.)313-314/971

המובנות -מאליה של כל הזדהות הסובייקט עם עמדה אידיאולוגית (היותו אדון למעשיו ,בן
ללאום מסוים ,לבן או שחור וכו') מושווית מיד על-ידי אלתוסר למובנות-מאליה של המשמעות" :כמו
כל מובנות-מאליה ,כולל אלו אשר גורמות למלה 'לשמש כשם של דבר' או להיות בעלת משמעות'
(ומכאן גם המובנות-מאליה של 'שקיפות' השפה) ,המובנות-מאליה של היותי והיותך סובייקטים –
והעובדה שזה לא מעורר לגבינו שום בעיה – היא אפקט אידיאולוגי ,האפקט האידיאולוגי
האלמנטרי" .עבודת האידיאולוגיה מתבררת בפיסקה זו ככינונו של האינדיבידואל כסובייקט ,המאורגן
סביב 'מובן מאליו' שאיננו אלא מכלול של אמונות ופרקטיקות המעניקות לו מעמד פרטי וציבורי של
מי שהוא מקור עצמו ,מקור שאיפותיו ,רצונותיו ,מאווייו .קרוב מאוד לאגו של פרויד ,גם אם מצומצם
ממנו .כדי "אינדיבידואלים הם תמיד-כבר סובייקטים" ,ופירושו של דבר הוא שאין מצב נייטראלי,
ראשוני שאיננו כפוף לעבודת האידיאולוגיה 12.השקיפות של השפה והשקיפות של הסובייקט לעצמו
היא קו-פרודוקציה אידיאולוגית שתכליתה להביא את הסובייקט לסצינת הסיפוק האולטימטיבית,
הפנטזיה האידיאולוגית הטהורה ביותר לפי אלתוסר; סצינה שבה התשוקה לאדנות עצמית מסופק
בצורה כל כך משכנעת ,טבעית ,משוחררת מעכבות ,עד שהסובייקט לא יכול שלא להפטיר בשעה זו –
"בקול (רם או ב'קול החלש של המודעות')' :זה מובן מאליו! זה נכון! זה אמת!'" .סצינה שכזאת
מביא אלתוסר במאמרו ,מיד לאחר הצגת המובן מאליו:
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ובתגובה זו של 'זה מובן מאליו' " אנו מוצאים בפעולה את פונקציית ההיכרות האידיאולוגית
אשר היא אחת משתי הפונקציות של האידיאולוגיה ככזאת (ההפוכה לה היא הפונקציה של
סילוף-ההכרה 13,ה .)méconnaissance-אם לתת דוגמה "קונקרטית" מאוד ,לכולנו יש חברים
שכאשר הם דופקים על דלתנו ,ואנחנו שואלים דרך הדלת 'מי שם?' ,עונים ('מאחר שזה מובן
מאליו') 'זה אני' .ואנחנו מכירים ש'זה הוא' ,או 'היא' .אנחנו פותחים את הדלת ,ו'זה נכון ,זו
באמת היתה היא שם'")314 / 971( .

בעיני אלתוסר ,המפגש התמים ,היומיומי ,הנייטראלי כל כך של דפיקה בדלת הוא ריטואל
אידיאולוגי לכל דבר .אחרי הכל ,גם דפיקה בדלת מתנהלת על-פי כללים מסוימים ,שכל סובייקט
לומד להפנים במהלך השנים .היחס העדין בין עוצמת הדפיקה למשמעותה; התשובות והשאלות
שמותר להציג; מתי מותר ומתי אסור לבצע את הפרוצדורה הזאת (כידוע ,החוק מאפשר לשוטרים
במקרים מסוימים להיכנס בלי לדפוק) .ומכאן ,לריטואל 'הדפיקה' יש משמעות אידיאולוגית החורגת
הרבה מעבר לכוונות המשתתפים בו ,משום שהיא איננה נעשית 'סתם'' ,לשם ההנאה' (והרי גם הנאה
יש לקרוא במשקפיים אידיאולוגיים) .למעשה ,שני החברים מבצעים פרקטיקה של הכרה הדדית ,אך
מסלפים לחלוטין את מעמדם בתוכה ,או יותר נכון את הלוגיקה של הפגישה הכובלת אותם .מצד
האשה הדופקת בדלת לומר "זה אני" פירושו להאמין ולהתנהג כאילו היא באמת יכולה להעיד על
זהותה בעצמה ,ללא תלות באישור של האחר העומד מצידה השני של הדלת ,או כל אחר לצורך זה.
כאילו מספיק לומר ,להעיד 'זה אני' כדי להיות באמת 'אני' .מצד הדייר ,לשאול 'מי שם?' פירושו של
דבר לתת לנמען שלו הזדמנות להעיד בעצמו ,על עצמו ,ולהאמין כי הוא עצמו ,הדייר ,לא זקוק בכלל
להכרת הנמען ,שהרי מציאותו בדירתו היא טבעית ,מובנית מאליה.
קל לראות כי אין בקריאה האלתוסריאנית הזאת של הפגישה התמימה את מודל הקאמרה
אובסקורה הישן והטוב ,אלא מודל סילוף מעט שונה .אומר מישל פשה" :בהכרה-ההדדית של איש
את רעהו ושל סובייקט את עצמו 'נשכחת' ההיקבעות ששמה אותו במקום שאותו הוא מאכלס –
להיות תמיד-כבר סובייקט" ( .)Pêcheux 1982: 120מה שנעלם מעיני המשתתפים בפרקטיקה
המופשטת הזאת ,הוא שכל משתתף מוגדר בתורו על ידי המשתתפים האחרים .שאין פה הכרה של
זהות ,אלא כינון של זהות; שאין כאן אישור – אלא קביעה; שאין כאן אקט מתאר – אלא אקט
פרפורמטיבי .כלומר ,שהתיאור הוא אקט בזכות עצמו ויש לראות בו פעולת-דיבור לכל דבר 14.כדי
לחשוף את הסצינה האידיאולוגית הכמוסה המצויה במפגש הזה מספיק לדמיין סיטואציה מעט שונה:
נשמעת דפיקה בדלת ,הדייר שואל "מי שם" ,והס ובייקט עונה "זה אני!" ,אלא שהדייר לא מזהה
אותו ,ולא פותח את הדלת .אין ספק שזהו רגע מטריד מאוד עבור הסובייקט ,בעיקר אם הדייר אמור
להיות ,כמו בפנטזיה של האינדיבידואל ,חברו שמכיר אותו זה משכבר .כמובן ,שאם הסיטואציה
הזאת תחזור על עצמה שוב ושוב ,אם גם 'מכרים' אחרים לא יזהו אותו ,יתעלמו ממנו ,יסתכלו עליו
כעל מטרד ,הסובייקט האומלל יחווה את הפרקטיקה של ההכרה-ההדדית באופן הישיר שלה ,ללא
הסילוף וללא הפיצול שבה .בשלב מסוים סביר להניח ש הוא אף ייצא מהאידיאולוגיה הזאת ,שכן
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הפרקטיקה הזאת כבר לא עובדת בשבילו ,כבר לא מספקת את איוויו להכרה הדדית ,ואולי אף כבר לא
מייצרת אותה ,ויתאשפז מרצונו או בכפייה במוסד .וכך ,מבלי להצהיר על כך ,ומבלי להשתמש
במונחים עצמם ,הוצגה עכשיו אנליזה אינטרפלטיבית לסצינת הדפיקה בדלת.
הפגישה של האזרח עם השוטר

אידיאולוגיה 'מתחברת' לאינדיבידואל ומטעינה או תו בסובייקטיביות באמצעות אינספור
אינטרפלציות קטנות כגדולות ,כאלו שכמעט לא מותירות רישום כלשהו ,וכאלו שמשנות אותו לעד.
ההתרחשות הבסיסית והמינימלית ביותר של אינטרפלציה מתוארת כיחסים בין שני סובייקטים .האחר,
הסובייקט האבסולוטי ,הוא מישהו שצריך לומר לפחות "היי ,אתה שם" ,כאשר האינדיבידואל יכול
רק לענות ב"הנה אני" ,זה אני .מכיר עצמו כנמען של הפנייה ,ובכך הופך מאינדיבידואל (מיתי)
לסובייקט של סדר חברתי מסוים ,כפי שעולה מן הדוגמה הבאה של אלתוסר:
[ ]...אידיאולוגיה "פועלת" או "מתפקדת" כ"מגייסת" סובייקטים מבין האינדיבידואלים (היא
מגייסת את כולם) או שהיא "הופכת" [ ]transformeאת האינדיבידואלים לסובייקטים (היא
הופכת את כולם) באמצעות הפעולה שכינינו אינטרפלציה 15,שאנחנו יכולים להציגה כאותו

טיפוס כשל האינטרפלציה המשטרתית היותר בנאלית (או לא) והיומיומית" :היי ,אתה שם!"
אם הסצ ינה התיאורטית שאני מדמיין כאן היתה מתרחשת ברחוב ,האינדיבידואל הנקרא
[ ]I'individu interpelléהיה מסתובב .בסיבוב פיסי פשוט זה של  981מעלות הוא נהיה [ il
 ]devientסובייקט .מדוע? משום שהוא הכיר שהאינטרפלציה היתה "אכן" מופנית אליו ,ושזה
"אכן הוא שקראו [ ]lui qui était interpelléאליו" (ולא למישהו אחר).
[…] באופן טבעי ,לשם הנוחות והבהירות של התיאטרון הקטן שלי ,הצגתי את הדברים
בצורה של מהלך ,עם לפני ואחרי ,ומכאן בצורה של עקיבות זמנית .ישנם אינדיבידואלים
ההולכים לתומם .מהיכן שהוא (בדרך כלל מאחוריהם) נשמעת האינטרפלציה' :היי ,את/ה
שם!' אינדיבידואל אחד (בתשעים אחוז מהמקרים זה האינדיבידואל הנכון) מסתובב,
מאמין/חושד /יודע שהיא מופנית אליו ,כלומר מכיר ש'זה אכן הוא' אשר התכוונו אליו
בקריאה .אבל במציאות הדברים האלו מתרחשים שלא בסדר עוקב .קיומה של אידיאולוגיה
והקריאה או האינטר פלציה של האינדיבידואלים כסובייקטים הם אותו הדבר (.)319/975

את סצינת הפגישה ברחוב במאמר מכנה אלתוסר בהומור "התיאטרון הקטן שלי" ,אך במרוצת
השנים היא הפכה בפסיכו-מארקסיזם ל'סצינה הראשונית' של האזרח ,זו שמהדהדת בכל פגישה
ופגישה שלו עם סובייקטים אבסולוטים ,מכל מין וסוג .אינטרפלציה היא סוג של התרחשות ,של
אירוע [ .]Eventדבר מה קרה .בשלב הראשון ,האלמנטרי ביותר ,פוגשת את האינדיבידואל קריאה
כלשהי – 'היי ,אתה שם!' .הקריאה מכוננת מעין נמען פוטנציאלי אחד ,אניגמטי ,שהוא גם הזדמנות,
צ' אנס קולקטיבי להכרה הדדית .בהתחשב בתנאי הסיטואציה ,לנמען הפוטנציאלי אין שום בעיה
להסיק שמדובר בשוטר ,שזה עתה חלף על פניו .מה עוד שידוע כי שוטרים נוהגים לקרוא לאנשים
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ברחוב ,זה חלק מעבודתם .בשלב השני 'שוקל' ("מאמין ,חושד ,יודע") האינדיבידואל האם להזדהות
כנמען הקריאה ,אם לאו .אך יש לזכור כי מרגע שהקריאה 'תפסה' אותו ,אין לו ברירה אלא להגיב
אליה .האם להסתובב? לברוח? להתעלם? או אולי לקפוא במקום? כל האפשרויות הללו הן בגדר
תגובות לקריאה של השוטר .רק אלו שלא 'שמעו' את הקריאה ,ולכן לא נאלצו להגיב אליה ,פטורים
מדרמת ההזדהות הזאת .אל דאגה ,אותם תשיג האינטרפלציה בדרך אחרת.
אינטרפלציה היא אפוא התהליך שבו האידיאולוגיה מבודדת ומייחדת את הסובייקט בדרך
כלשהי וזה נענה לקריאתה ,מכיר שזה "באמת" הוא שפנו אליו .בדוגמת השוטר ,אותו הלך נעצר מיד
בשומעו את הקריאה ומסתובב לעבר השוטר ,מראה בכך ,אומר אלתוסר ,מוכנות להזדהות עם האופן
שבו השוטר עשוי לראות אותו" .קריאות" אחרות או "הזמנות" להזדהות יכולות להיות לדוגמה' ,אתה
הילד הטוב של אמא!'; 'המזל רודף אחריך!' ,או להבדיל 'הטובים לטיס!' בעת גיוס לצבא.
"קריאות" אלו ,שכמותן מתרחשות יום יום ושעה ושעה ,מושמעות על-ידי "נציגים" של פרקטיקות
שונות" .נציגים" אלו – המחנך ,ההורים ,הפוליטיקאי ,ואף גיבורים בסרטים ובספרים – מכונים על-
ידי אלתוסר " סובייקטים אבסולוטיים"" .סובייקטים אבסולוטיים" – משום שהם מהווים עבור
הסובייקט מודל אידיאלי ספקולארי של הזדהות; בכך שהם מכירים בו כנמענם הם הופכים אותו,
בתהליך ספקולרי של שכפול ,לכמותם – או יותר נכון ,מעודדים אותו לחשוב שהוא בדיוק כמוהם.
ככלל ,בין סובייקט לסובייקט אבסולוטי יכול להיות מספר רב של ממדי התקשרות.
האינטרפלציה היא רק אחת מהן ,אך מהחשובות ביותר שכן היא עוסקת בהבניית המטריצה של הזהות
העצמית .אלתוסר סבר כי בראש ובראשונה ,מתרחש במפגש הזה חליפין אידיאולוגי של 'זהויות',
המבוסס על זיהוי הדדי מסולף .שני הצדדים מכוננים זה את זה באמצעות המבט שלהם ולחיצת היד,
כאשר הם נפגשים ברחוב; ולפעמים ,כשמכר דופק בדלת ,או מרים טלפון ,מספיק לי רק קולו כדי
לדעת ש'זה באמת הוא' .התלות של הסובייקט בהכרה של סובייקט אחר (במובן הזה ,סובייקט
אבסולוטי 'רק מקצר תהליכים') היא מכרעת ושקופה כאחת .היא איננה פוסקת לעולם ,אבל נתפסת
כמי שלא התקיימה מעולם .קוצר הראייה הבסיסי ,הכמעט מולד ,של כל סובייקט ,אומר אלתוסר,
נעוץ בחוסר יכולתו להכיר בהיקף העצום של נתינותו .אלתוסר מכנה את היחסים האלו בשם 'יחסים
אימז'ינריים'.
שלב המראה וההזדהות האימז'ינרית

סטרוקטורת השכפול וההזדהות שעליה מדבר אלתוסר נשענת באופן מסוים על התיאוריה
הלאקאניאנית של שלב המראה ,השלב האימז'ינרי ) .(Lacan 1977: 1-8לפי לאקאן ,בין חצי שנה
לשמונה עשר חודשים מפתח התינוק יכולת לראות גשטלטים ,כלומר דימויים מובחנים זה מזה –
ובעיקר את הדימוי של גופו .תהליך קוגניטיבי זה מתממש בצורה המובהקת ביותר כאשר התינוק
מביט במראה ,רואה את השתקפותו ,ומזהה את עצמו בה ( זו איננה חייבת להיות מראה של ממש – גם
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ההורה הוא בבחינת מראה) .ההשתקפות הקוהרנטית והאחדותית הזאת שהוא מזהה כדימויו העצמי
עומדת בסתירה לתחושותיו הגופניות חסרות המיקוד והאחדות .זהו דימוי אידיאלי ולכן נחשק,
והתינוק מגלה כלפיו שמחה רבה .אבל בהיות הדימוי בעת ובעונה אחת מסולף שכן התינוק מכיר
עצ מו רק באמצעות דימוי פיקטיבי חיצוני אשר את מאפייניו הוא חש כי הוא לא חולק ,הוא גם חווה
כלפי הדימוי האידיאלי ניכור וזעם .יחס זה של משיכה ודחייה ,של שיקוף וסילוף ,ממשיך בעצם לפי
לאקאן גם בחיינו הבוגרים .בעיני לאקאן ,ואלתוסר ,העולם החיצוני הוא עבור הסובייקט עולם של
מראות; הוא כל הזמן משדר לו דימויים של עצמו .והצורך של הסובייקט להכיר את עצמו שוב ושוב
באמצעות המראות האלו ,לאשש את דימוייו האידיאליים ,הוא משום שהם אף פעם לא מתאימים
ממש ,כמו כפפה ליד ,עם מה שהוא "באמת" (מה שמכונה אצל לאקאן ,בעקבות היידגר ,הBeing-
שלו) .בפשטות אפשר לומר כי האני של הדימוי איננו חופף אף פעם לאני שמביט בדימוי .מה
שאלתוסר הוסיף על העיקרון הזה הוא לזהות את עולם המראות הזה כאידיאולוגיה .ליתר דיוק,
אלתוסר טען כי האידיאולוגיה היא זו שמייצרת את הדימויים החברתיים שהסובייקט יתפוס בדיעבד
כ"שלו-עצמו" ,והיא גם זו שעוזרת לו לפרש ולהעריך את משמעותם .בתהליך ספקולארי מתמיד
מעודדת האידיאולוגיה את הסובייקט לגלות מחדש כביכול את זהותו האידיאלית ,השלמה באותם
ייצוגים קוהרנטיים וטוטליים כביכול של "עצמו" ,ולהעלים בכך טנטיבית את הפער שנוצר בין האני
של הדימוי לבין האני שתופס אותו.
תחת הפרשנות האלתוסריאנית הדרמה האימז' ינרית מתנהגת אפוא לפי הקווים הבאים :אני זקוק
לדימוי של עצמי ,כדי להכיר את עצמי .את עצמי אני יכול להכיר רק דרך דימוי חיצוני (למשל ,הדימוי
במראה ,או האדם שמולי) ,שאתפוס כדימוי שלי .אבל מה יבטיח לי שהדימוי מולי הוא אכן הדימוי
"שלי"? כאן נכנס הגורם השלישי ביחסים ,שישמש בעל כורחו תמיד כסוכן של האידיאולוגיה ,בין אם
הוא מכיר בכך ובין אם לא (ההורים ,הבוס ,הכומר ,אלוהים) .נציגי האידיאולוגיה מחליפים את
ההורה ,בדרמה של אלתוסר .האידיאולוגיה היא זו שתאשר לסובייקט כי זהו אכן 'הדימוי שלו',
'השיקוף שלו' ,הייצוג שלו .היא גם זו שתספק לו את הדימויים האלו:
מה היא אידיאולוגיה אם לא "המוכר"" ,הידוע" ,המיתוסים השקופים שבאמצעותם חברה או
עידן מכירים את עצמם ( אבל לא יודעים את עצמם) ,המראה שבה הם מביטים לשם אישור-
עצמי ( )...מה ה יא אידיאולוגיה אם לא מודעות החברה או התקופה את עצמם ,כלומר :חומר
מיידי אשר באופן ספונטאני מרמז על ,נושא עיניים אל ,ובאופן טבעי מוצא את צורתו בדימוי
של מודעות העצמי החי את הטוטאליות של עולמו בשקיפות המיתוסים שלו ( Althusser
.)947 :1971

הלוגיקה האימז'ינרית הי א לוגיקה בסיסית אצל הסובייקט .הוא איננו יכול להיפטר ממנה ,אבל
הוא יכול להימנע ממנה ככל יכולתו .היא שייכת לחומרים שאותם מנצלת האידיאולוגיה הכללית.
האידיאולוגיה תעודד את הלוגיקה הזאת ,הבנויה על עיוורון ,על דואליות ,על ניסיון למיזוג ,על
המובן-מאליו וכו' ,כדי להבטיח את תפירתו החוזרת ונשנית של האינדיבידואל לסדר הקיים.
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האינדיבידואל (המיתי) הופך לסובייקט כאשר הוא נעשה נמען של מסר ספציפי ,אידיאולוגי המופנה
אליו מסובייקט אחר .מסר זה יכול להיות מילולי (כמו "היי אתה שם!") ,אך גם חזותי-דימויי (כמו
דימויי גוף שונים ,גבר יים או נשיים שהסובייקט מעודד להזדהות עימם) ,או אפילו התנהגותי (כמו
שילדים לומדים יותר ממעשי הוריהם מאשר מציווייהם המפורשים) .באינטרפלציה מוצלחת הנמען
מזדהה עם תוכן האינטרפלציה ,ומדחיק את עקבות ייצורה .תהליך האינטרפלציה כולל חליפין של
סימנים בין שני סובייקטים ,הנמצאים בתוך פרקטיקת סימנים ספציפית ,ושהטלאולוגיה שלו היא
הפיכת המסר ל"טבעי" ,ל"מובן מאליו" ,ל"שקוף" ,כלומר למראה שממנה נשקף אלינו כביכול דימויו
"האמיתי" .או כמו שאומר בחדות מישל פשה'" :האובייקטים' האידיאולוגיים באים תמיד עם
'הוראות השימוש שלהם' – שהן משמעותם ,האוריינטציה שלהם ,האינטרסים המעמדיים שהם
משרתים"(. )Pêcheux 1982: 89
הציפייה להיות נמען היא ציפייה למישהו שעתיד להיות ושעדיין לא קיים ,בדיוק כמו הדימוי
האחדותי במראה המצביע בשביל התינוק השקוע עדיין במצב של תלות ודיסקואורדינציה על האדם
השלם ,הבוגר האחדותי שהוא עתיד להיות .הסובייקט מאמין שהוא אדון כמו שהילד מאמין
שהגשטלט של הגוף במראה ,או ההורה שלמולו' ,משקפים' אותו .כלומר ,שכך הוא 'באמת' :אחדותי,
יציב ,שלם ,סגור .הילד רוצה להתלכד עם הדימוי /סובייקט שהוא רואה מולו ,כי דימוי זה מחניף לו.
הוא היה רוצה לחצות את המרחק הקטן שמפריד בינו לבין האחר .אבל משהו עוצר אותו .רק במקרים
פסיכוטיים הוא יחצה את הגבול הזה .במקרה של שלב המראה ,כלומר באותו גיל מוקדם ,הגבול הזה
קיים ומתנסח באמצעות התחושות העולות מגופו .גם תחושות אלו מבקשות להתארגן לכדי 'תבנית'
סגורה ,אבל בש לב שבו הדימוי האידיאלי נגלה לו הן אינן מצליחות לעשות כן .זה שמביט במראה
חווה עצמו ,מבחינה ָאפקטיבית ,כגוף שסוע ,מבותר ,פרוץ לכל עבר ( מה שלאקאן מכנה האימגו של
הגוף המבותר) ,אבל זה שניבט אליו מהמראה ,או ההורים שלמולו ,נראים מאורגנים ואחדותיים
להפליא .גם אם מתרחשת התלכדות רגעית (טרנסיטיוויזם) ,היא מייד מופרעת על ידי הגוף (או כל מה
שעשוי 'לעמוד במקומו') .יחסים אימז'ינריים הם יחסים מתוחים מאוד ,אמביבלנטיים ,שנעים בין
16
הקטבים של התלכדות מוחלטת עם הדימוי העצמי ובין 'ניתוק מוחלט' ממנו.
מי שמייצב אותם ,מי שמנהל את ההצגה ,הוא המבנה הסימבולי שבתוכו כל יחסים אימז'ינריים
נאלצים להתקיים .התינוק המביט במראה אמנם מצויד ביכולת קוגניטיבית מולדת לזהות כבר מוקדם
מאוד בחייו את דימויו במראה ,אבל הוא זקוק למבוגר שיפרש עבורו את הדימוי ,ויעריך אותו;
בקיצור ,הוא זקוק שילמדו אותו איך לקרוא את הדימוי ,גם אם תהליך זה נעשה בדיעבד ,מתוך נקודה
מאוחרת בזמן ( . )Silverman 1983: 160כל שכן ,כאשר התינוק עובר את השלב האדיפלי והסימבולי
שבו מוענקת לו היכולת לדבר ,להפיק ולהבין סימנים חברתיים .את המבנה הסימבולי מכיר הילד
באמצעות החניכה לשפה ,אבל למעשה הוא נגלה לעיניו ,מנכיח את עצמו ,כבר בשלב המראה ,בדמות
ההורה המאשר לילד (ב'ניע ראש' ,אומר לאקאן) שאכן הדימוי שניבט אליו מהמראה הוא הדימוי
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שלו .שאכן' ,זה באמת אני!' .המבנה הסימבולי הופך את היחס הקוטבי ,הבינארי ,האימז'ינרי ,ליחס
משולש צלעות .בין כל שתי נקודות עובר קודם כל המתווך .ורק אחר-כך אפשר להחליט אם למתוח
קו ישר .במובן הזה ,כל הזדהות של סובייקט היא הזדהות כפולה .הוא תמיד מזדהה באופן אימז'ינרי,
17
ובאופן סימבולי ,כאשר הסימבולי הוא זה שקובע את האימז'ינרי.
הנמען ,ההסתובבות

ההסתובבות היא בעת ובעונה אחת הנ כחה מאטריאלית של ההזדהות עם האינטרפלציה ,אך גם פעולה
של ציפייה שפותחת את ההזדהות בפני האפשרות לחיסולה .שכן ,בהחלט ייתכן שהסובייקט המזדהה
עם הקריאה יגלה שאין הוא האדם הנכון שנקרא ("ב 91%-מהמקרים ,יאמר אלתוסר) .כמובן שעצם
העובדה שהאינדיבידואל הזדהה עם הקריאה מעידה שהוא כבר סובייקט ,כלומר נתין של דימוי-
הנמען; מצד שני ,כמו בשלב המראה ,שבו נוכחות האחר (ההורים) מעמיקה כשם שהיא מתווכת את
קריאת הדימוי ,כך גם השוטר ,באינטראקציה שתבוא לאחר ההסתובבות (למשל ,בדיקת תעודת-
הזהות ,או שימת אזיקים) ,יעניק לסובייקטיביזציה המופשטת הזאת של הנמענות את הקואורדינטות
הקונקרטיות שלה .הוא עשוי לאסור את האזרח או להזהיר אותו מפני סכנה מתקרבת.
עמדת הנמענות המתוארת בתיאטרון הקטן היא בעת ובעונה אחת אליגוריה של כל נמענות
באשר היא (האידיאולוגיה הכללית) ,כשם שהיא גם צורה פרטיקולרית (ההבדל בין אשה ,ילד ,לבן,
שחור וכו') .ואילו ההזדהות האימז' ינרית שנידונה כאן היא הזדהות במשמעות כפולה' :להזדהות כ' –
כלומר להזדהות בפני עצמי ובפני האחר כנמען האינטרפלציה ('אני הוא האיש שקראו לו');
ו'להזדהות עם' ,שכאן אפשר להבינה רק בצורה אחת :עם הנקרא ,עם מה שהולך ל היקרא ולהתבצע.
אם יש מישהו שמבצע כרגע פעולה של קריאה ,בשני המובנים שלה ('קריאה ל '-ו'קריאה את') ,אז
אהיה שם ,כשהוא מבצע אותה ,כדי להיות נמענה ,כדי להיות הטקסט שלה .ההזדהות במקרה זה היא
אפוא הציפייה שהיא גם הבטחה עצמית להיות מזוהה עם /באמצעות קריאת וקריאות האחר; או ליתר
דיוק ,להפוך את מה שהוא כרגע רק בגדר הזדהות (זיהוי/קריאה פיקטיביים ,שהרי רק השוטר יכול
לאשר שאכן 'אתה הוא זה') ,ל'זיהוי'/קריאה של ממש (על-ידי השוטר) 18.הזדהות היא תשובתו של
האינדיבידואל לאינטרפלציה המופנית אליו מסובייקט אבסולוטי – 'מי שם?' שואל הדייר שאת מעונו
פוקדים' .זה אני!' ,עונה הסובייקט ,מזדהה כאדון היכול להעיד בעצמו על עצמו.
מהי אינטרפלציה אימז'ינרית?

האינטרפלציה האימז'ינרית היא קודם כל פעולה ,התרחשות ,פגישה .האירוע האינטרפלטיבי יכול
להתרחש כהרף עין ,אבל גם לארוך זמן רב .תלוי כיצד תוחמים אותה .אפשר לומר שאינטרפלציה של
רומאן או סרט מתרחשת כל זמן שהנמען שלה 'נחשף' לטקסט .אבל ברור כי היא איננה התחילה עם
העמוד הראשון ולא מסתיימת עם העמוד האחרון .היא לא התחילה עם העמוד הראשון משום שכמו
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כל אקט אידיאולוגי ,וכמו כל טקסט שהוא ,היא איננה מופיעה  ,Ex Nihiloאלא על רקע של
אינטרפלציות אחרות ,והיא לא מסתיימת עם העמוד האחרון משום שכמו כל אקט אידיאולוגי וכמו כל
טקסט שהוא היא מאופסנת בלא-מודע ובחלל-זמן המיוחדים לו.
רכיבי ההתרחשות האינטרפלטיבית הם :הסובייקט האבסולוטי (שוטר) ,הקריאה שהוא משמיע
('היי ,אתה שם!') ,בהקשר שבו היא מופיעה (פגישה מקרית ברחוב) ,הנתין (אינדיבידואל) והתגובה
המשוערת שלו (הסתובבות; 'הנה אני') .הסובייקט מוקף ,ונתון למתקפה ,של אינספור אינטרפלציות
מכל כיוון וסוג אפשריים ,ולעתים גם מייצר אותן בעצמו .ריבוי הדוגמאות במאמר על האידיאולוגיה
מעיד על כך – פגישה מקרית עם שוטר ברחוב; חבר הקופץ לביקור; מורה המחנך את תלמידיו; כומר
המרביץ תורה בפרח כמורה; אלוהים הפונה למשה מתוך הסנה הבוער.
חשוב לציין כי אינטרפלציות אינן מצטיירות בעיני הסובייקט שלהן כאקט כוחני .נהפוך הוא,
הסובייקט בדרך כלל מקבל אותן באהבה ,מתוך שכנוע עצמי ,רואה בו משהו מובן מאליו שעל
משמעותו והשלכותיו הוא איננו בדרך כלל עוצר להרהר .גם אם בשלב כלשהו הסובייקט מכיר
בכוחניות האקט ,בעובדה שאין הוא מייצג את האינטרסים שלו ,גם אז אין האפרטוסים הדכאניים
צריכים להתערב .הציות מגיע ,אבל מכיוון אחר .כי הרי "אין ברירה" ,כי "זה חסר תוחלת להתנגד"
ואין צורך משום ש"זהו טבעו של העולם" .במקרים המועטים יחסית שבהם האינטרפלציה נכשלת – 9
מתוך  91מקרים אומר אלתוסר ספק בהומור ספק ברצינות – הנתין הופך ל"סובייקט רע" .גנב ,רוצח,
אנס ,מורד ,סרבן שירות ,פציפיסט – כולם סובייקטים רעים ,המסרבים לקבל את הסדר המדינתי
הקיים ,העוברים על החוק ,בין אם מציניות ,ובין אם מחוסר ברירה או חוסר-אכפתיות .להם שומרת
המדינה את המשאב האחרון שלה – את האפרטוסים הדכאניים .את המשטרה ,בתי המשפט ,הצבא
וכו' .האפרטוס המדינתי הדכאני הוא המשכה של האידיאולוגיה בדרכים אחרות.
הזדהות כתשובה; איווי כשאלה

אלא שמהר מאוד הבין השדה כי הנוסחה האלתוסריאנית – ' הזדהות של אינדיבידואל כתשובה על
אינטרפלציה' – נשענת במובהק על נוסחת האיווי הלאקאניאנית 19.ז'ק -אלן מילר נותן לה ביטוי
תמציתי:
הזדהות היא האופן ( )modeשבאמצעותו איווי מסופק .אפילו האיווי הבלתי מסופק של
ההיסטרית – האין הוא בא על סיפוקו באמצעות הזדהות עם חוסר הסיפוק של האחר? מכאן,
במובן מסוים ,איווי מסופק באופן מהותי דרך הזדהות .זוהי הסיבה שלאקאן אומר מוקדם
בעבודתו שאיווי הוא איווי להכרה .זה אומר כי איווי הוא תמיד איווי שמישהו יאמר לך' :אתה
הוא זה '.עם המושג של ההכרה ההדדית ,לאקאן הראה שאיווי מסופק דרך הזדהותMiller ( .
.)1996: 424

מילר מנסח כאן שתי טענות עיקריות ( )9הזדהות היא האופן שבו מסופק האיווי; ( )1איווי הוא
תמיד איווי שמישהו יאמר לך מי אתה ,שמישהו יעזור לך ,א ם להשתמש בטרמינולוגיה של אלתוסר,
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להפוך את זהותך ל"מובנת מאליה" עבורך ועבור אחרים .ואכן ,הזדהות היא מה שמחבר בין שאלה
לתשובה' .אתה הוא זה' .ללא הזדהות עם המשיב ,אי אפשר לראות את הקשר שבין שאלה לתשובה.
זה כמעט בנאלי ,אבל הכרחי לציין זאת .כדי לדעת כיצד מגיעים לרחוב מסוים ,עלי לשאול עובר-
אורח .השאלה שלי כבר מכוננת אותו ,בצורה רגעית ,כסובייקט האמור לדעת ,ומציבה אותי ואותו
ביחסים חלקיים של טרנספרנס ,גם ללא אהבה ( .)Dolar 1993: 81-92בין שאלה לתשובה מתקיים
אפוא תמיד מרחב של טרנספרנס ,של השפעה ,של שליטה ,של קבלה ,של סובייקטיביות ,משום
שברגע שיש צורך בהזדהות כדי להגיע מ'שאלה' ל'תשובה' ,יש צורך גם בסובייקט .הסובייקט הוא זה
שיחבר בין השאלה לתשובה ,ונתינותו תתפרש כמוכנות לחבר (באופן 'אורתודוקסי') בין שאלות
מסוימות לתשובות מסוימות – בין 'מי שם?' ל'זה אני!' .גם אם אידיאולו גיה לסוגיה השונים נתפסית
כיצרנית השאלות וכמספקת התשובות ,היא עדיין זקוקה לסובייקט שיאפשר ל'שאלות' ו'לתשובות'
להתחבר יחד .ללא סובייקט ,ללא נתין המצויד לפחות במינימום של אפשרות בחירה ,שעוד צריך
להמשיגה במונחים מדויקים יותר ,אין טעם בהבחנה בין אפרטוסים אידיאולוגיים לאפרטוסים
20
הדכאניים ,שבהם לשאלה ולתשובה יש מובן אחר לגמרי.
מעניין כי למרות שמושג 'האיווי' תופס מקום מרכזי ביותר אצל לאקאן ,אלתוסר מעולם לא
הזכיר אותו .במבט ראשון נראה כי הצדק עם אלתוסר .הכנסת 'האיווי' לתוך סיטואציית
האינטרפלציה ,כמעט שלא משנה דבר .הזדהות אימז’ ינרית היא האופן שבו מסופק האיווי הכללי,
הבסיסי של הסובייקט באשר הוא סובייקט – האיווי לזהות ,האיווי שמישהו יאמר לו מי הוא.
והתהליך הזה מתרחש "בחסותה" של האידיאולוגיה הכללית (והשווה ;Macey 1994: 148-151
 .):Ricoeur 1994וכך ,אידיאולוגיה כללית הופכת להיות המדיום שבאמצעותו מתגשם האיווי להכרה
הדדית ,בהיותה מי שמתווכת את ההזדהויות של הסובייקט ,ומי שאולי מייצרת אותן מלכתחילה ,כפי
שטענו רבים בעקבות אלתוסר .עם זאת ,אין להתעלם מכך שיחסי האיווי וההזדהות מסובכים
ובעייתיים לאין ערוך מיחסי אינטרפלציה-הזדהות ,כפי שהומשגו על-ידי אלתוסר .ראשית ,הכנסת
האיווי למודל האינטרפלציה מדגישה ביתר שאת את הכיוון ההגליאני ,הלא-מודע ,שאליו סוטה
המודל ,בניגוד גמור ל'כוונות' מחברו ולאלרגיה הידועה שלו להיגל 21.תחת ההשפעה של היגל מקבל
האיווי הטהור אצל לאקאן את הצורה האלמנטרית של "זה לא זה" ,של חוסר סיפוק סופני ("איווי
הוא תמיד איווי לאיווי ,המטרה הראשונית שלו היא לשמור על עצמו כאיווי ,כלומר לשמור פתוח את
הפער של חוסר-סיפוקו – אפרופו האובייקט שלו ,החוויה של האיווי היא תמיד 'זה לא זה'" [ Žižek
 .)]1996: 181 ff.48ומכאן ,לא רק שההזדהות ש עליה מדובר היא בפירוש הזדהות ספקולארית-
דיאלקטית ,אלא שעתה מצטרף אליה מומנט הגליאני נוסף ,בדמות האיווי שתחת הפרשנות
הלאקאניאנית מקבל את התכונות של הרוח ההגליאנית המפורסמת ,העוברת התפתחות דיאלקטית
(סופית או אינסופית ,זה כבר ויכוח אחר)' .קללתו' של היגל – האידיאליזם שלו ,שאלתוסר כה תיעב –
כופה עצמו על המודל ,שלא יכול ,לפחות לא כפי שאלתוסר ממשיג אותו ,לחשוב על הזיקה שבין
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מאטריאליות לנפש ,שבין סובייקטיביות המוטמעת בפרקטיקות ובין סובייקטיביות המוטמעת בנפש,
שלא דרך קווים אידיאליסטיים.
הוויכוח על המימשקים הנכונים ,הנאותים ,בין מאטריאליות לנפש ,בין חומר לרוח ,יכול גם
להתפרש ,מזווית מסוימת ,גם כוויכוח על הזיקה שבין מסמן למסומן .או כפי שמנסח זאת איגלטון:
"העובדה שיש כאן [באינטרפלציה] איווי – עובדה שהמודל המקורי של אלתוסר התעלם ממנה –
פירושה שאני לא יכול בעצם לתפוס לחלו טין את הסובייקט האבסולוטי ואת קריאתו כפי שהם ,כמו
שהוא לא יכול לדעת אם אני באמת הגבתי לשדר שלו" ( .)Eagleton 1994: 145במלים אחרות ,מאחר
שההתרחשות האינטרפלטיבית מערבת איווי ,ולכן היא ביסודה קריאה-הדדית של שאלות ותשובות,
אי אפשר ,סטרוקטורלית ,לפתח תיאוריית א ידיאולוגיה אינטרפלטיבית במנותק מחשיבה על המימד
(התיאורטי והפוליטי כאחד) של הקריאה ,של פיענוח הסימנים .ואכן ,בעמדה זו מחזיקים רוב
התיאורטיקנים בשיח של האינטרפלציה ,גם אם חלקם לא מבצע אקספליקציה שלה.
הפסיכו-מארקסיזם של אלתוסר

לרטוריקה המיוחדת שבה השתמש אלתוסר במאמר ,היתה חשיבות רבה בכינון מה שיכונה לימים
'פסיכו-מארקסיזם' או 'פוסט-מארקסיזם' .רטוריקה זו התבססה בעיקר על מציאת מסמנים משותפים
למארקסיזם ולפסיכואנליזה – עיוות ,אימז'ינריות ,חלום ,לא-מודע ,סימפטום ,היקבעות-יתר ,סובייקט
– וניסיון רב-ממדי להראות כי מע צם קיומם של מסמנים משותפים נגזרת גם האפשרות לשיתוף
המסומנים ,אפילו אלו הנראים בהתחלה שונים לגמרי .רטוריקה זו איננה רק מציינת פוליטיקה
מחוכמת של יבוא המושגים ,שאלתוסר חייב היה להביא אותה בחשבון בסיטואציה התיאורטית
והפוליטית שבה היה נתון ,אלא בעיקר יצירת תפר ים גסים אך מלאי השראה בין שתי מסורות מחשבה
שעד אז נחשבו לעוינות זו לזו .אלתוסר בונה שרשרת של הקבלות ,מעניק מטריצות אפשריות
להדמיית האידיאולוגיה על סמך מושגים או דימויים או מנגנונים נפשיים שאותם הוא שואל
מהפסיכואנליזה ,ובעצם אומר לקוראיו :הזדהות ,לא מודע ,חלום ,פנטזיה – זהו אוצר המלים שיש
22
להשתמש בו כדי להבין ,להמשיג ,לדמיין ולנתח מהי אידיאולוגיה וכיצד היא מייצרת נתינים.
ב 9141-הכריזה המפלגה הקומוניסטית בצרפת על הפסיכואנליזה כעל מדע ריאקציונרי .אחד
ההישגים הגדולים של אלתוסר במאמר על האידיאולוגיה ,אך גם בחיב וריו המפורסמים פחות כמו
'פרויד ולאקאן'' ,התגלית של ד"ר פרויד' ,או החלק הראשון של 'לקרוא את הקפיטל' שבו מחולצת
ממארקס תיאוריית קריאה מאטריאליסטית ,הנבנית על סמך קווים פרוידיאניים ברורים ,ומכונה על-ידי
אלתוסר 'קריאה סימפטומטית' – הוא הרהיביליטציה של הפסיכואנליזה כמדע ביקורתי 23.מה שקוסם
לאלתוסר בלאקאן הוא האופן המיוחד שבו הוא תירגם את פרויד לתוך הסטרוקטורליזם והפוסט-
סטרוקטורליזם ,שכן מהלך דומה ביצע אלתוסר ביחס למארקס .ועתה ,לא נותר אלא 'לאחד כוחות',
ולשלב בין תיאוריית החברה המארקסיסטית לתיאוריית הסובייקט הפסיכואנליטית .ואכן ,במאמר על
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האידיאולוגיה מציג אלתוסר מספר הנחות יסוד המשותפות לשתי הפרובלמטיקות הזרות כל כך זו לזו,
באותו שלב בהיסטוריה של התפתחות הרעיונות ,שמצביעות עד כמה המצע הביקורתי המשותף של
השתיים גדול וחזק מכשנדמה .הנחות היסוד שנראות חשובות במיוחד לענייננו הן:
 .9האונטולוגיה של החסר .בין אם מדובר בחברה (מארקס) ובין אם מדובר באדם (פרויד) ,בשני
המקרים הישות היא בהכרח חסרה ,מבוססת על אנטגוניזמים מסוגים שונים (כלכליים ,לאומניים,
משפחתיים ,נפשיים) .המסורות אמנם חלוקות על תכניו וסיבותיו של החסר ,כשם שהן חלוקות על
האפשרות למלא אותו 'מחדש' ( האוטופיה הקומוניסטית מול סיום האנליזה) ,אבל לא על קיומו.
האונטולוגיה של החסר מלווה בלוגיקה של שארית ,של ' יוצא מהכלל המעיד על הכלל' :תמיד נותרת
שארית ( בין אם זה מארקס המדבר על הריבית ועל העבודה האנושית כסחורה 'מיוחדת' ,ובין אם זה
פרויד המדבר על המערכת הליבידינלית-כלכלית במסגרת הפרויקט המוקדם ,או על הדחף במסגרת
24
המטא-פסיכולוגיה המאוחרת).
 .1תפיסת הסובייקט .אנתוני איסטופ קורא את אלתוסר כמגדיר סובייקט באמצעות שני חתכים:
 .9בנתינות שלו [ .)Easthope 1994: 216( By its apparent self-presence .1 .]his submissionשתי
אלו הן גם תכונות מובהקות של האגו ,בראייה הלאקאניאנית .ואכן ,ברגע שאלתוסר טוען כי שתי
המסורות רואות את הסובייקט כ'נתין המאמין שהוא אדון' ,השאלה על טיבה המדויק של הנתינות
והאדנות ,כלומר השאלה האם לדבר על אפרטוסים אידיאולוגיים או על סופר-אגו ,הופכת מכאן
למשנית .גם אם אין זה אומר שהיא איננה חשובה.
הנחות היסוד האלו הספיקו כדי לבנות פלטפורמה מושגית משותפת ,אך זו כרעה לעתים תחת
עומס הסתירות ,או תחת מאוויה המנוגדים של הרטוריקה .כך ,למשל ,בחלק הראשון מוצגת השאלה
שטורדת את המארקסיזם :השכפול של תנאי הייצור .אלתוסר סוקר את תיאוריות האידיאולוגיה
הקיימות ומציע ,עדיין במסגרת שיח הנשלט לחלוטין על ידי לוגיקה וטרמינולוגיה מארקסיסיטית ,את
הביקורת שלו .במהלכו מתגבשת ההבנה כי לשכפול הזה אחראים אפרטוסים מדינתיים דכאניים
ואידיאולוגיים .בחלק השני של המאמר מנסה אלתוסר לענות על השאלה כיצד מגייסים האפרטוסים
האלו את 'כוחות היצור' שלהם ,כלומר את הנתינים .בעוד היה זה המארקסיזם שהציב את השאלה של
התמדת הסדר הקיים ,החברתי ,כלכלי ופוליטי בצורה החריפה ביותר – הפסיכואנליזה מקבלת את
המעמד של מי שמספקת את הכלים למציאת התשובה ,באמצעות הקטגוריה של ההזדהות .זהו
הססטוס של הטיעון האלתוסריאני בצורתו המופשטת ביותר ,כאשר בוחנים את יחסי הכוח בין שתי
מסורות המחשבה כאן.
הבעיה היא ש אלתוסר מאמץ במאמר בצורה לא ביקורתית את התזות של לאקאן כתשובה
לשאלות שעולות מתוך המארקסיזם .ל א רק שהוא עצמו לא מציג קריאה מפורשת של לאקאן ,אלא
שגם זו שניתן לחלץ בדי עמל מהחלק השני חסרה מושגים בסיסיים כמו "הממשי" ,או "הסימבולי",
ואפילו "איווי" .יש אפוא חוסר איזון ברטוריקה של הטיעון .מצד אחד ביקורת חריפה מאוד על מודל
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האידיאולוגיה המארקסיסטי המסורתי ,מצד שני אימוץ רדוקטיבי חסר ביקורתיות של תיאוריית
הסובייקט הלאקאניאנית .חוסר איזון זה הוא בין הגורמים שייצרו את התחושה המשותפת לכל
הפרשנים ,כי אלתוסר סיפק תובנה כללית אודות יחסי סובייקט אידיאולוגיה אך לא העמיד אותם על
קרקע מוצקה .מצד שני ,בדיוק חוסר איזון זה ,האופן שבו אלתוסר השאיר פתוח את השימוש שלו
בלאקאן ,איפשר כך נראה לפרשנים רבים לחזור ולקרוא בו מחדש 25.גם אם ,כמו שמזהיר לאקלו:
To think the relationships which exist between Marxism and Psychoanalysis obliges one
to reflect upon the intersections between two theoretical fields, each composed
independently of the other and whose possible forms of mutual reference do not merge
)into an obvious system of translation. (Laclau 1987: 330

בהחלט ניתן לתאר את היחס בין שני חלקי המאמר לא רק כיחס בין שתי פרובלמטיקות שונות,
או בין שאלה ממקום אחד ותשובה ממקום אחר ,אלא גם כיחס (שיש הטוענים כי הוא
אינקומנסורבילי) בין שני צמדים של מושגים .התשובה שאלתוסר נותן בחלק הראשון של המאמר
לשאלת היסוד שלו אודות שכפולו של הסדר הקיים מאתרת שני שחקנים מרכזיים' :המדינה'
ו'האידיאולוגיה של המעמדות השליטים' .אבל בחלק השני של המאמר אלתוסר מחליף אותם
ב'סובייקט' וב'אינטרפלציות' .המהלך כולו מצביע על כך שכדי להבין ממה 'ניזון' הסדר הקיים ,מי
מזין אותו ,ועד כמה הוא יכול לגדול ולהתפתח – בקיצור ,כדי לחקור את 'סביבת החיים' שלו –
חייבים להשתמש במושגים כמו 'מדינה'' ,אידיאולוגיה'' ,סובייקט' ו'אינטרפלציות' .הבעיה היא
שהתיאוריה של המדינה ושל האידיאולוגיה של המעמדות השליטים מספקת מעין תמונה ניוטונית של
החברה ,בעוד התיאוריה של הסובייקט ושל האינטרפלציה מנסה להמשיג את 'העולם הסב-חברתי',
כפי שהוא נחווה ומיוצר ברמה של הסובייקט .וכמו בפיסיקה ,גם בין שתי רמות ההפשטה האלו ,או
יותר נכון צורות הפילוח התיאורטיות של החברה ,מתקיימים פערים בלתי ניתנים ליישוב של המשגה
ופעולה .הדבר בולט במיוחד בכל הקשור ל'מאטריאליות' ,כפי שמעיר ובצדק מלאדן דולר ( Dolar
 .)1993: 76מצד אחד ,אפר טוסים אידיאולוגים הקרובים מאוד למכונות המייצרות נתינים; מצד שני,
אינטרפלציות ,הזדהויות ,הפנמה בתוך מערכת 'פנימית'' ,לא-מודעת'' ,נפשית' של הנתין .כיצד אפוא
מתבצע המעבר מהמאטריאליות ה'גסה' של האפרטוסים למאטריאליות 'המעודנת' של הנפש? במלים
אחרות ,האם באמת אין הבדל עקרוני בין הכנת המפעל לייצור עתידי של סחורות (שכפול תנאי
הייצור) ובין הכנת האינדיבידואל לנתינות ( שכפול תנאי הסובייקטיביות הרצויה)?
האידיאולוגיה מנצלת את השסע המכונן של הסובייקט כדי לבנות אותו "מחדש" ,לבצע בו
אינטגרציה מסולפת ( הסובייקט כנתין צייתן של המדינה) .אינטגרציה זו מתוארת כאפקטיבית מאוד,
וסיבות הכישלון הספוראדי שלה ( 9מתוך  )91לא נחשבות ברצינות בטקסט .לא רק שאלתוסר מתמקד
כמעט רק ב"אידיאולוגיה כללית" ,כלומר בתצורה היסודית והטרנס-היסטורית של האידיאולוגיה ,ולא
בוחן מה שהוא מכנה "אידיאולוגיות פרטיקולריות" ,משאיר בכך את הדיון ברמה מופשטת ,מוכללת
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וטרנס-היסטורית ,הוא גם קובע – כמו במטאפורת התזמורת – שהסובייקט של המדינה הוא אחיד,
שכל האפרטוסים הם בעלי אותה פונקציה בדיוק ולא מנסה לדון אפילו לדון ב"דרגות" של שיעבוד
ונתינות וכו' .נראה כי בבסיס כל ההתעלמויות הללו עומדת שאלה אחת שאותה אלתוסר לא שואל את
עצמו :האם לא ייתכן כי סיבת השיעבוד ( הצורך התמידי והנואש של הסובייקט לבצע אינטגרציה
מלאה של האגו שלו ,יהיה גם מקור לשחרור מהשיעבוד (אחרי הכל ,ההנחה הפסיכואנליטית היא כי
אינטגרציה איננה מן האפשר)? במלים אחרות ,שבדיוק מה שגורם לסובייקטים לציית לאידיאולוגיה,
הוא גם מה שמאפשר להם להתרחק ממנה ,אולי אף למרוד בה?
ארבע שאלות היסוד

אנליזה מדוקדקת של הפגמים ושל היתרונות העצומים במודל האינטרפלציה של אלתוסר עלולה
לארוך זמן רב; במהלך שלושים השנה שעברו למן פרסומו ועד היום ,לא היה תיאורטיקן אחד חשוב
בביקורת התרבות שלא התייחס אליו ,לרוב באופן ביקורתי .בהכללה גסה ,ניתן לקבוע כי ארבע בעיות
או שאלות מעסיקות את השדה מאז ,ביחס למודל האינטרפלציה והן –
 .9כיצד להמשיך ולפתח את המודל של האינטרפלציה ,בהינתן שמודל ההזדהות הספקולארי
26
איננו מספק?
 .1באילו מקרים אינטרפלציה עשויה להצליח ובאלו מקרים להיכשל? מהם אפוא התנאים
ה"גיאוגרפיים" או המוסדיים להתרחשותה של אינטרפלציה ,להצלחתה? (בהינתן שאי אפשר
להסתפק בהתייחסותו הלאקונית של אלתוסר לסוגיה במלים " הניסיון מלמד כי בתשעה מקרים מתוך
עשרה הקריאה מגיעה ליעדה").
 .3האם ישנם סוגים שונים של אינטרפלציה ,ואם כן ,במה מתבטא ה"שוני"? האם כל אפרטוס
נושא עימו את האינטרפלציות הספציפיות לו? כיצד רגעים אלו מצטרפים יחד ,לכדי תצורה ספציפית
27
של סובייקטיביות ,כפי שמניחה הפסיכואנליזה למשל.
 .4כיצד אפשר להימלט מהדימוי של הסובייקט כאוטומטון חסר תודעה ,העושה בדיוק מה
שהאידיאולוגיה פוקדת עליו – דימוי שהטקסט האלתוסריאני רחוק מלשלול?
הרצון להיחלץ מהתמונה הפאסימית כל כך של אלתוסר עמד בבסיס הביקורות של המודל,
ובבסיס המודלים שפותחו אחר-כך .כמעט כל ממשיכיו של אלתוסר יניחו כי לאקאן סיפק את
התשתית שממנה ניתן לחלץ את חוסר -מוחלטותו וסופיותו של האפקט האידיאולוגי .איש לא חולק
על הקביעה של אלתוסר כי יהיה אשר יהיה טיבו ,האפקט האידיאולוגי (גם אם חלק מהם לא ירצו
לכנותו כך בדיוק) הוא רב-עוצמה .חשוב לזכור כי גם אם המודל האלתוסריאני הספציפי לא התקבל
בסופו של דבר ,ועבר אצל כל ממשיכיו רוויזיה ניכרת ,גם בפלגים שאינם מושפעים מהפסיכואנליזה
(לוינאס ,דלז ,ננסי ולאקו-לבארת) ,עדיין חשיבותו של האקט האינטרפלטיבי ,כמימשק בין סובייקט
לאידיאולוגיה או לכל תצורה אחרת של סמכות ,נשארה בעינה .מה שמכונן סובייקטיביות ,ומה
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ש'מתחזק' אותה משעה שהתכוננה ,הם אותן פעולות אינטרפלטיביות של האידיאולוגיה ,המתרחשות
בכל הפרקטיקות שבהן אחוז סובייקט במהלך חייו ,הציבוריות והפרטיות כאחת.
בחרתי לכנס בצורה אידיאלית ,היוריסטית ,את כל הניסיונות הפוסט-אלתוסריאניים לחשוב
מחדש את מודל האינטרפלציה ,תחת שתי קבוצות ,שני מהלכים ,שתי פרספקטיבות שרוצות מאוד
להיבדל זו מזו אבל מוצאות עצמן נפגשות שוב ושוב סביב אותן בעיות -יסוד שנוסחו בארבע שאלות
הפתיחה .הקבוצה הראשונה כוללת תיאורטיקנים אנגלו -סקסיים וצרפתיים שהתרכזו סביב חקר
הקולנוע וכתב-העת  ,Screenשפרח בשנות השבעים והשמונים .קבוצה זו פיתחה מודל אינטרפלציה
פוסט-סטרוקטורליסטי במובהק ,המנסה להמשיך את הקו שהחל בו אלתוסר ,הרואה את
האינטרפלציה כחליפין של הזדהויות; הקבוצה השנייה ,או "החוג הסלובני" כפי שהוא מכונה היום,
פיתחה במהלך שנות התשעים מודל אחר של אינטרפלציה המתבסס על חליפין של אניגמות .שני
המודלים מתבססים על קריאות מחודשות של הסובייקט הפרוידיאני-לאקאניאני ועל מוטיבציות
ביקורתיות .כך למשל ,תחת שתי הגרסאות המאוחרות ,הסיטואציה האינטרפלטיבית לא מכילה רק
קריאה להזדהות אלא גם משבר של הזדהות ושל קריאה של איווי האחר .משבר שבדיוק ממנו מגיעה
האידיאולוגיה לחלץ אותנו .כפי שאראה בהמשך ,כל הניסיונות המשמעותיים לתקן את המודל,
ולנסות לענות על ארבע שאלות יסוד אלו ,התבססו על חשיבה מחדש של שני מושגים :מאטריאליות
וסובייקטיביות .יש לזכור כי שאלות היסוד הן כמובן רק חלק קטן מהשאלות שמעלה מודל
האינטרפלציה המקורי ,ותפיסת האידיאולוגיה בכללותה .הפסיכו-מארקסיזם ,נאמן לשתי השפות
הרשמיות שאותן הוא חייב לדבר ,ניסה לחשוב מחדש את מודל האינטרפלציה ,באמצעות עשרות
תיקונים תיאורטיים – גדולים וקטנים – שהתרחשו לאורך כשלושה עשורים בדרגות שונות של
אינטנסיביות ובשלות .המפתח היה ,כמו תמיד ,מושג משוכלל יותר של סובייקטיביות .ובאותן שנים
יכול היה לספק זאת רק לאקאן 28.למעשה ,ככל שמתקדמים בציר הזמן רואים עד כמה הפלטפורמה
התיאורטית של אלתוסר היתה מלאה חורים ,שאותם מנסה רוב השדה למלא ב'תוכן' לאקאניאני 29 .את
המודל הראשון שהציעה חבורת  Screenכיניתי בשם 'אינטרפלציה סימבולית' ,משום שהסימבולי היה
הקטגוריה שאותו הכניסו התיאורטיקנים האלו לשימוש בהבנת תהליך האינטרפלציה .את המודל
שהציע החוג הסלובני כיניתי בשם 'אינטרפלציות ממשיות' ,משום שהדגש בו נופל הפעם על הממשי
ונציגיו השונים שאותם אציג עוד בפרוטרוט בהמשך .אבל תחילה ל'אינטרפלציות סימבוליות'.
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אינטרפלציות סימבוליות

קבוצת Screen

בשנות השבעים והשמונים ביקשה קבוצה של חוקרי ומבקרי קולנוע אנגלו-סקסים וצרפתים לפתח
שפה חדשה ,ביקורתית לקולנוע ולספרות .הפלטפורמה התיאורטית של אלתוסר נראתה להם אז ככיוון
המבטיח ביותר ,אבל היה גם ברור כי יש לעבות אותה ולשכלל אותה בצורה רחבה ,בטרם אפשר יהיה
"להשמיש אותה" .קבוצה זו ,שנודעה לימים כחבורת  Screenעל שם כתב-העת שבשנים האלו היווה
את הבימה העיקרית לפרסומים ,ואשר כללה את ז'אן-פייר אודאר ,דניאל דיין ,ז'קלין רוז ,קולין
מקייב ,סטפן הית ,לורה מאלווי ,כריסטיאן מץ ,קאיה סילברמן ,קתרין בלזי ואחרים ,האמינה
שלסרטים יש אינטרפלציות חזקות ואפקטיביות במיוחד 30.הם שאלו את עצמם שאלות ביחס
לאינטרפלציה הספציפית של קולנוע הוליוודי ושל רומאנים צרפתיים ואנגליים מהמאה התשע-עשרה,
אבל השתמשו בממצאים שלהם כדי לגזור מסקנות (תקפות פחות או יותר) לגבי מנגנוני אינטרפלציה
בכללותם.
מי שהניח את התשתית התיאורטית הראשונית היה כריסטיאן מץ ,בספרו The Imaginary
 Signifierשכינס מאמרים משנת  '73ועד שנת  .'79בעיני מץ ,הקו לנוע הוא מקום קולקטיבי של
הזדהות ,ולכן זירה אינטרפלטיבית מובהקת .במה מאופיינת הזירה הזאת? הדרמה האינטרפלטיבית
הגדולה מכולן מתרחשת בעת הקרנת הסרט .הצופה מוצא עצמו נדחף ,באמצעים שונים ,לשלל של
הזדהויות .הוא נדחף להזדהות עם הגיבור ,וככל שיזדהה עם הגיבור יותר ,יחווה הנאה גדולה יותר.
הצופה נדחף להזדהות גם עם ארגון מציאות מסוים ,עם מבנה-עולם ספציפי (מה שפעם היו מכנים
"האידיאולוגיה של הטקסט") ,שמציע לו הסרט בצורה האטרקטיבית ביותר; 31ולבסוף ,הצופה נדחף
להזדהות עם האפרטוס הקולנועי עצמו ,כלומר ,עם המצלמה ,העריכה ,האפקטים הקולנועיים וכו'.
בית -הקולנוע הוא זירה מוגברת של הזדהויות ,ממשיך וגורס מץ ,משום שהוא מחולל חזרה על דרמה
קדומה יותר ,הדרמה של שלב המראה .האידיאולוגיה 'שוכנת' ,כך גרס מץ ,באימז'ינריות הזאת.
הזדמנות הפז של האידיאולוגיה לגעת מחדש בסובייקט ( ,)to move the subjectהיא במהלך חזרה
(מתוזמרת ככל האפשר) על הסצינה הזאת ,שבה הסובייקט גילה את דימויו האידיאלי במראה.
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פרקטיקות סימוניות

ממרחק של שנים נראית ההצעה של מץ תמימה למדי .אבל כנראה שמספיק היה בגירסה גרעינית זו
של מבנה האינטרפלציות בקולנוע כדי לדחוף את התיאוריה של אז לכיוונים פרודוקטיביים יותר של
מחקר; לעבות מבחינה תיאורטית ומעשית את הנוסחאות המופשטות והמעורפלות כל כך של
אלתוסר 32.אולי הדוגמה המובהקת ביותר הוא העברת מושג 'הייצוג' האלתוסריאני ל'פסים מעשיים',
באמצעות הדיבור על 'פרקטיקות סימוניות'.
במאמרו על האידיאולוג יה לא התאמץ אלתוסר במיוחד להגדיר את מונחי היסוד שלו ,והדבר בולט
במיוחד כאשר הוא עובר לדבר על הפונקציה הייצוגית המאטריאלית של האידיאולוגיה .הנוסחה
המפורסמת שלו על מאטריאליות האידיאולוגיה הולכת כך" :הסובייקט פועל כשם שהוא מופעל
באמצעות המערכת הבאה (המוצגת בסדר פעולתה) :אידיאולוגיה מתקיימת באפרטוסים אידיאולוגיים
מאטריאליים ,המכוונים פרקטיקות מאטריאליות הנשלטות בידי ריטואלים מאטריאליים ,ואשר
מתממשות בפעולות המאטריאליות של הסובייקט הפועל בכל מודעותו לפי אמונותיו"
( .)Althusser 1969: 302/107מדוע אלתוסר חוזר כל הזמן על המלה מאטריאליות? האין חזרה זו
אלא ניסיון (נואש? הירואי?) לשכפל בעצמו את המאטריאליות ,את המאטריאליות של המסמן
"מטאריאליות"? להנכיח את המאטריאליות של המסמן – את המסמן של המאטריאליות.
מ-א-ט-ר-י-א-ל-י-ו-ת .החזרה .הקצב .המעגליות .הוורטיגו הרטורי ככל שמגיעים לסוף .אין ספק
שהנוסחה הזאת דומה יותר להשבעה מאשר לטיעון פילוסופי ,אולי אפילו לתפילה ,לאלוהי
המאטריאליות המארקסיסטית ,להופיע כאן ומיד .אלתוסר עצמו מודה כי לא הוכיח את תקפות
הצעתו ,והוא רק מבקש מאתנו לאמץ אותה "בשמו של המאטריאליזם" (.)Majumdar 1995: 110
ואכן ,כדי לפתור את בעיית הייצוג המאטריאלי ,קבוצת  Screenהחלה להתייחס לקולנוע כאל
' פרקטיקה סימונית ספציפית' [  ]specific signifying practiceבלשונו של סטפן הית' ,אחד
התיאורטיקנים החשובים של הקבוצה (  .)Heath 1974: 128התפיסה הביקורתית שעמדה מאחורי
המרת המונח המעורפל של ה"ייצוג" ב"פרקטיקה סימונית ספציפית" ,גרסה כי קודם כל ,וברוחו של
אלתוסר ,יש להחזיר לסימון את המאטריאליות שלו ,להנכיח את העובדה שסימנים כוללים ממד
חומרי מובהק .המסמן כאות ,כצליל ,כחריטה על האובייקט (נייר ,שלט חוצות ,גוף אדם וכו') ,הסדר
שבו הוא ממוקם "פיזית" ,ובכך להפוך את ה"תחביר" למקום של מאטריאליות (.)Wollen 1976: 19
אחר -כך פונים לאובייקט ש"נושא" את הטקסט (נייר העיתון ,שלט החוצות ,הפין הנימול] וכו',
וקוראים את המאטריאליות שלו .מץ למשל גרס כי יש חמישה ביטויים שונים של מסמנים קולנועיים:
הקול ,הכותרות ,הליווי המוזיקלי ,הרעשים ,וכמובן ,הדימויי הקולנועי עצמו .הם מכוננים את רשת
המסמנים שנקרא "סרט" .כמובן שבית-הקולנוע עצמו ,הפרקטיקה המסועפת סביב סרטים (ביקורות,
כרטיסים ,כתבות-יחצ"נות ,חברות ההפקה ,וכו') מהווים בתורם גם רשת מסמנים ותשתית
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מאטריאלית נוספת מצורות שונות)( .שם .)39 ,מץ עצמו עורך את ההבחנה ,בין תעשיית הקולנוע
לתעשייה המנטאלית ,כדבריו " :המוסד הקולנועי איננו רק התעשייה הקולנועית (שמטרתה למלא
אולמות ,לא לרוקן אותם) ,אלא גם המיכון [[ Machineryהמנטאלי – עוד תעשייה – שצופים
'הרגילים לקולנוע' הפנימו באו פן היסטורי ואשר התאימה אותם לצריכה של סרטים" ( Metz 1975:
 33.)18-19לטענת מץ ,מן המאטריאליות של הפרקטיקה נובעת אפוא גם הספציפיות שלה .כל
פרקטיקה היא בעלת כללים ואפקטים אידיאולוגיים המיוחדים לה ,שיש לבודד אותם מפרקטיקות
אחרות .הקולנוע ,גרס השדה ,יוצר את הזירה האינטרפלטיבית המיוחדת לו ,גם אם הוא משתתף
באינטרפלציות דומיננטיות אחרות.
הריאליזם

נקודת החיבור בין האינטרפלציה המיוחדת לקולנוע לאינטרפלציה הדומיננטית של התקופה במערב
(הצרכן  /האזרח /הנתין של הדמוקרטיה) היה הריאליזם של הקולנוע ההוליוודי .קולנוע הוליוודי ,כך
גרסה הקבוצה ,אישרר בצורה דרמטית מאוד את ההבניה הדומיננטית של סובייקטיביות תחת
קפיטליזם ,על כל הפאזות שלו 34.ואכן ,כשבוחנים את הריאליזם הקולנועי על רקע אפשרויות הייצוג
האחרות שהתפתחו בראשית הקולנוע (הקולנוע האילם ,האקספרסיוניזם הגרמני וכו') ,או אלו
שקיימות בהווה (וידיאו-ארט ,סרטי תעודה ניסיוניים) ,ולא כעובדה טבעית ,מובנית מאליה ,קל יותר
לבודד את התכונות שעושות אותו נוח כל כך להתערבות אידיאולוגית .הריאליזם הפך לצורת הייצוג
הדומיננטית ביותר בקולנוע ,ולצורת הביטוי המסחרית המובהקת ביותר ,קודם כל בשל העובדה
שהפ רויקט המסורתי שלו הוא פרויקט מובהק של הסתרת עקבות הייצוג ,של הפיכתו לשקוף .טקסט
במסורת הריאליזם הקלאסי למשל ,שצומח יחד עם הקפיטליזם התעשייתי ,מאופיין בכך שהוא מטמיע
את הקוראים בתוך העולם המיוצג ,ולא מפנה תשומת לב למבע ,כלומר לאפרטוסים שכוננו את העולם
( .)Belsey 1980: 66, 87סרטים מקדמים אפוא את עמדת הסובייקט הזאת הרואה עצמה אדונה
לעצמה .במישור של הסובייקטיביות הטהורה ,טכניקות בימוי ,עריכה ,דיבוב והיום גם אפקטים
35
מיוחדים חוברים ביחד ,לטענת אנשי סקרין ,להעניק לצופה עמדה של ויזיביליות מלאה ,פנורמית.
עמדה שרק ממנה ,אפשר להבין את הסרט מבלי להסתבך בסתירות ,או מבלי להיווכח בעקבות הייצוג
המלאכותי שלפניו 36.ובלשונו של מקייב:
Classical Realism involves the homogeneisation of different discourses by their relation
to one dominant discourse – assured of its domination by the security and transparency
of the image (MacCabe 1976: 12).

מה שאיפשר לקבוצת  Screenלהטעין את השדה המושגי של 'הריאליזם' (בעבר קטגוריה
אסתטית) במונחים ליבידינליים ופוליטיים ,היה בעיקר סדרה של זיקות שהם מצאו בין העמדה של
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הילד למול הוריו או למול המראה בשלב האימז'ינרי ובין העמדה של הצופה (התמים) מול הסרט
(הריאליסטי) .שלב המראה נתפס בראייה הזאת ,כמטריצה הדימויית והליבידינלית שמאפשרת בכלל
'יצור ז'אנרי' מסוגו של הריאליזם .או כפי שמנסח זאת מץ " :הרבה פעמים ובצדק נטען כי  ...הקולנוע
הוא טכניקה של האימז'ינרי  ...במ ובן הלאקאניאני שבו האימז' ינרי מנוגד לסימבולי אבל נמצא באופן
מתמיד במגע איתו ,ומציין את הפיתיון הבסיסי של האגו ,החותם הדפיניטיבי של הפרה-אדיפלי ,של
שלב המראה שבו האדם הופך להיות מנוכר מההשקפות שלו ( )...כל זה ללא ספק מופעל מחדש
באמצעות התהליך של המראה האחרת ,מסך הקולנוע ,שבמובן זה הוא כמו סארוגייט נפשי ,תותבת
של איברנו הקטועים הראשונים" ( .)Metz 1975: 15המסך ,אך גם הטקסט במידה רבה ,נתפסו כמעין
מראה או זירה שבה משתקפת בבואתם (המדומיינת ,האידיאלית) של הצופים/קוראים ,כפי שהיא
מתווכת על-ידי האפרטוס עצמו והאידיאולוגיה שבה הוא ספוג .הזדהותם של הצופים/הקוראים עם
המבט השליט של המצלמה/עמדת הגיבור/עמדת המספר וכו' הופכת אפוא להיות חזרה ()repetition
על הזדהותם עם בבואתם האחדותית בינקותם ,ועל האופן שבו הם "אימצו" מסמנים מסוימים
כמרכיבי זהות 37.הזדהות שמעלימה את הפער ביניהם לבין המסמנים התרבותיים המייצגים אותם.
מבחינה ליבידינלית ,שלב המראה בנוי על כלכלה של זיהוי והזדהות .הסובייקט מזדהה עם
דימויו במראה (שאת מאפייניו הוא לא חולק) ,כלומר מקיים איתו יחסים מטאפוריים לכל היותר ,אבל
הזדהות זו מתייצגת אצלו כפעולה פשוטה ,טבעית וישירה של זיהוי עצמי" .זה אני! זה באמת אני",
יאמר אלתוסר .פעולת הזיהוי ,שאיננה אלא האפקט הבולט ביותר של ההזדהות האימז'ינרית ,מענגת
את הסובייקט ,אבל נושאת עימה תמיד את האיום שבקריסת השקיפות המדומה ,המובן מאליו,
האידיאל .המחיר שמשלם הסובייקט על הזיהוי הכוזב של הד ימוי במראה כדימוי שלו עצמו ,על אי
שמירת המרחק שבין המסמן למתבונן ,הוא הזדקקות הבלתי פוסקת לאישור מחודש של הייצוג
'המימטי' הזה .הסובייקט זקוק שהחברה תאשר לו מחדש עד כמה הוא אחדותי ,סינגולרי ,לא-משתנה
( אלא בתוך הפרמטרים המוסכמים מראש) ,מתמיד בזמן וכו'; שתאשרר לו שוב ושוב את
האוטונומיות שלו ,את האדנות שלו על עולמו ,גם אם מצומצם וקטן.
הצגה זו של הדברים היתה נראית כניסוח מחודש של המודל האלתוסריאני שנשען אף הוא על
הזדהות ,לולא תיקון אחד ,משמעותי ,שאותו הכניסו כולם .התיקון הזה נבע מההכרה שמכך
שלסובייקט יש צורך בא ישרור מתמשך ,רציף של זהותו ,לא נובע כי הוא נהנה או מושפע רק
מפרספקטיבות סטטיות ,נרקיסיסטיות ,כאלה שלא מאיימות עליו בשום צורה .למעשה ,השדה גרס כי
אינטרפלציות של סרטים לא בנויות על סיפוקים נרקיסיסטיים מיידיים ,אוטומטיים" ,מובנים
מאליהם" ,אלא להיפך ,על תצורות מורכבות של משבר ופתרון ,של שאלה ותשובה ( MacCabe 1976:
 .)16תצורות אלו בנויות על אותה שניות שעליה מדבר פרויד בין שני עקרונות של הנפש :העיקרון של
צמצום הריגוש למינימום ,ההגעה למצב סטטי ,לנורמליזציה שעומד מול העיקרון לחזור לאותם
רגעים בדיוק שבהם האיזון הופר ,והריגוש התעצם לדרגות בלתי-נסבלות .בהתבססו על האלגוריה
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הידועה של הסובייקטיביות שאותה הציג פרויד ב"מעבר לעיקרון העונג" באמצעות משחק הפורט-דה
של נכדו ,שעוד אחזור אליה בהמשך ,גורס מקייב כי הסובייקט ,כמו הנכד ,משתעבד לכלכלה של חסר
וסיפוק חלקי .החזרה של הכדור (הנוכחות של האם) תלויה בזריקתו (היעלמותה) .כתגובה לאיום
בלתי-נסבל ,מארגן לעצמו הסובייקט את הכלכלה הנפשית שלו בצורה של סימולציה [חזרה מאורגנת]
על המשבר .חזרה ,אבל עם הבדל .ההבדל של החוט ,של הסליל ,של המשחק ,של השליטה .המשחק
כתגובה למשבר של סובייקטיביות .באופן מקביל ,שדה הראייה נשלט גם הוא על ידי הלוגיקה הזאת
של נוכחות והעדר ,של העצמת הריגוש ושל הפחתתו המבוקרת .העמדה האימז'ינרית הטהורה
מבקשת להעלים את המאטריאליות של הייצוג ,להחליק על הסתירות הטקסטואליות ,ולהעניק תחושה
של פנורמה ואדנות ,ביחס לעולם וביחס לשפה .אך עמדה זו ,מדגיש  Screenאיננה אפקטיבית ללא
איום ברקע ,או משבר של ממש ,שיגרום לסובייקט להיאחז בה ,מחדש .המשבר הזה נתפס בידי
התיאורטיקנים של הקבוצה כמשבר הזדהותי סימבולי.
שדה הראייה מתחיל להיטען בליבידינליות ,כאשר נשללת ממנו האחדות שלו באמצעות המבט
של האחר ,שנתפס כ"גורם השלישי" ,כמתווך הנעלם .הקסם של הריאליזם הקלאסי ,אומר מקייב ,היא
ביכולתו לייצר את המבט ,אבל כנגדו להציע ,בסופו של דבר ,נקודת תצפית עליונה" .האיום [המבט]
מופיע ,כדי שיוכל להיות מוחלק ,נשלל ,ובתהליך זה אנחנו יכולים למקם את ההנאה שבצפייה" (שם,
 38.)99אינטרפלציות עובדות אפוא על ידי יצירת משבר של הזדהות (אימז'ינרית וסימבולית כאחד)
והבטחת מוצא 'מדומה' ממנו 39.בעבור מקייב ,כ" סובייקטים מדברים אנחנו כל הזמן מתנודדים בין
הסימבולי לאימז’ינרי – באופן מתמיד מדמים את עצמנו לאדוני המשמעויות של המלים שאנו
משתמשים בהן ,ותמיד מופתעים למצוא אותן נקבעות בסופו של דבר על ידי כוחות ויחסים שמחוץ
לשליטתנו" ( .)MacCabe 1985: 65הקולנוע הוא זירה שבה נחווית ההתנודדות הזאת בין שני
המימושים של העולם ,האימז'ינרי והסימבולי ,באינטנסיביות רבה ובתיזמור אידיאולוגי .אבל זירה זו
איננה היחידה כמובן .הדרמה שבין האימז' ינרי לסימבולי לא מוגבלת רק לקולנוע אלא יכולה
להתפתח בכל פרקטיקה שהיא .למעשה ,היא אפילו קיימת באופן הכי אלמנטרי שבו אנחנו משתמשים
בשפה .שימוש אימז' ינרי בשפה פירושו למשל לתפוס אותה כשפת אובייקט אוגוסטינית ,שפה
שקופה ,שמעלימה עד כמה שאפשר את עקבותיה ,המבקשת לייצר אחדות מיסתורית בין סימן
לרפרנט; ואילו שימוש סימבולי בשפה ינכיח בדיוק את היותה שפה ,ייצוג ,המבקש לשווא ללכוד את
40
הרפרנט ,אך בעצם מכונן אותו ללא הרף.
האיחוי ,או עיסקת החבילה של הסובייקט

את ההתנודדות המבוקרת בין האימז'ינרי לסימבולי ובחזרה ,המתרחשת במהלך צפייה בסרט הוליוודי
קלאסי ,תיארה קבוצת  Screenבאמצעות המונח "איחוי" [ .]Sutureאת המונח הציג ז'ק-אלן מילר,
בשנת  ,9171במאמר קצר .הנה ההגדרה המקורית –
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Suture names the relation of the subject to the chain of its discourse…it fi gures there as
the element which is lacking, in the form of a stand-in. for, while there lacking, it is not
purely and simply absent. Suture, by extension – the general relation of lack to the
structure of which it is an element, in asmuch as it implies the position of taking-theplace-of (Miller 1977/8: 25-26).

בקיצור נמרץ ,האיחוי הוא פעולת "התפירה" של הסובייקט אל סדר המסמנים החברתי ,הסדר
הסימבולי .מילר הציע לראות את הכניסה של הסובייקט לסדר הסימבולי ,כ"עסקת חבילה" ,או יותר
נכון כ"בחירה כפויה" .בבחירה הזאת ,הדומה לזו של "הכסף או חייך!" של שודד הדרכים ,הסובייקט
"נאלץ" לבחור במסמן ("כסף") ובעמדות -סובייקט נוספות שייצגו אותו מעתה והלאה במגעיו עם
החברה – אך בתמורה הוא מקריב את צרכיו ודחפיו ,כלומר את כל הממדים שלו הנמצאים מעבר
לסימון ,שמעתה והלאה יהיו תמיד בחזקת היעדר ("החיים") .ומאחר שהמסמנים הללו ,בראייה
הלאקאניאנית ,ל א יכולים אלא להוות תחליף בלתי מספק ל ,being-ובוודאי שלא להורות על
הסובייקט שמעבר לשפה ,נדרשת תפירתו החוזרת ונשנית של הסובייקט לתוך הסדר הסימבולי.
בדומה אם כן לגירסה המוקדמת של האינטרפלציה ששמה את הדגש על ההזדהות האימז'ינרית
החוזרת ונשנית ,ועל זיהוי הסובייקט (הנמען) כ"אגו" – גרסת האיחוי המאוחרת יותר מכניסה את
המימד של הזדהות עם מסמנים ( . )Heath 1977/8: 73פרשני האיחוי שהמשיכו את הקו ששירטט
מילר טענו כי הפרקטיקות האידיאולוגיות (וביניהן גם הספרות) ,נועדו להבטיח שהסובייקט "ייתפר"
שוב ושוב לתוך הסדר הסימבולי ,בצורה "הולמת" – כלומר "הגמונית" .כיצד הן עושות את זה? מבלי
להיכנס לניואנסים ביניהן ,הרי שלפי פארדיגמת האיחוי ,כל פרקטיקה אידיאולוגית מכוננת סובייקט
ועמדת סובייקט שעימם המשתתפים מוזמנים להזדהות או לחוש ניכור .בטקסט הספרותי
(עמדת)סובייקט זה יכול/ה להיות הגיבור ,המספר ,או אפילו המחבר .וכיצד מובטחת ההזדהות
הזאת? היא מובטחת משום שהסובייקט זקוק למסמנים שמספק לו האחר ,זקוק שהוא יאמר לו למה
ולמי להתאוות ואיך להתאוות .אבל בעיקר משום שהטקסטים האלו מנסחים בצורה הגמונית את עולם
הערכים ,העמדות והיחסים החברתיים .במצב עניינים זה ,נוצרת ברית נרקיסיסטית מסולפת בין
הקוראים לבין הטקסטים המוצעים להם ( .)Bracher 1993: 22קוראים שכוננו בעבר בצורה מסוימת,
כלומר אימצו מסמנים-שליטים כחלק מזהותם ,ייטו להזדהות עם טקסט שמציע להם תמונת עולם,
ואיוויים ( )desiresהמאשרים את יציבותם ,נכונותם וטבעיותם של מסמנים אלו; וההיפך ,טקסטים
המערערים על תוקפם של מסמנים שליטים של הקוראים עשויים ליצור אצל נמעניהם קשת של
41
תגובות הנעה מאפתיה ועד אגרסיה וחרדה (. )Ibid
פעולת התפירה של הסובייקט למסמני הזהות שלו בטקסטים קולנועיים או ספרותיים זוכה
לתמיכה ולעידוד כ תוצאה מאותם משברים טקסטואליים -הזדהותיים מבוקרים המתחוללים בטקסטים
אלו .איחוי נתפס כדרמה סמויה (בד"כ) בין הסובייקט למסמני הזהות שלו ,למנדטים הסימבוליים
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שהוא שאל מהאחר הגדול .הקולנוע משחק בקשר האינטימי הזה שבין הסובייקט למסמני-הזהות
שלו ,ממש כאילו היו קשורים זה לזה במעין 'גומיה' הזדהותית .הסרט מרחיק את הסובייקט מחלק
ממסמניו על ידי כך שהוא נותן לו הצצה אל חוסר האפשריות של הקשר הזה ,ואז ,לקראת הסוף ,ברגע
אחד פתאומי ,או בסדרה של אירועים ,יציע לסובייקט חזרה 'הביתה' אל מנדט סימבולי מועדף ,או
בלשונה של קאיה סילברמן:
The system of Suture functions not only constantly to re-interpellate the viewing subject
into the same discursive positions, thereby giving that subject the illusion of a stable
and continuous identity, but to re-articulate the existing symbolic order in ideologically
orthodox ways…Suture can be understood as the process whereby the inadequacy of the
subject’s position is exposed in order to faciliate (i.e. create the desire for) new
insertions into a cultural discourse which promises to make good that lack. (Silverman
1983: 221, 231).

מדברי סילברמן עולה כי אימוץ מסמן ספציפי (או עמדת-סובייקט) על ידי הצופה/הקורא נובע
מכך שהטקסט מערער בשלב ראשון באמצעים רטוריים שונים על תוקפן והתאמתן של עמדות
הסובייקט של צרכניו .ערעור זה מעורר חרדה רגעית אצל הצרכן של הטקסט ,שכן זהותו היציבה
והבטוחה מתפרקת .במצב זה ,יתאווה הנמען לחזור למצב הקודם" ,להיתפר" חזרה לסדר הסימבולי,
כדי לפוגג את החרדה .בדיוק בנקודה הזאת מתחיל האיחוי להשפיע .הטקסט מציע בשלב פגיע זה את
ה"פתרון" המדומיין ,המסולף ,כמוצא אפשרי מהסירוס הנפשי ,שהוא אובייקט חדש/ישן של איווי –
מפטישיזציה של האשה ועד עמדה אפיסטמולוגית 'מרגיעה' (למשל הזדהות עם המבט של המצלמה;
או עם עמדת הגיבור ,המספר ,או המחבר) .כלומר ,אם הגישה הראשונה ראתה את האינטרפלציה
כמושתתת על ההנאה שיוצרת הברית הנרקסיסטית-אידיאולוגית בין הטקסט לנמעניו ,הרי שהשנייה
רואה את האינטרפלציה כמושתתת דווקא על החרדה שעשויה להתעורר כאשר הברית הזו מופרת –
חרדה מתוזמרת היטב על-ידי הטקסט.
'מארני'

סרטו של אלפרד היצ'קוק 'מארני' [) ]Marnie (1964מעמיד במרכז אשה צעירה ונאה (טיפאני הדרן),
שדימויה סוטה בהרבה מובנים מהדימוי המקובל של האשה .מארני היא נוכלת ,המתחזה לפקידה
תמימה ולאחר שהיא קונה את אמון מעסיקיה ,היא פורצת לכספת במשרדם ושודדת את כספי החברה.
אלא שבזה לא מסתכמת ההתחזות שלה .היא מסוגלת להסתיר את מעמדה החברתי ,או את הביוגרפיה
שלה .למעשה ,איש ,גם לא אמה ,יודע עליה דבר .מארני לא מתעניינת בילדים או בנישואים .היא
נרתעת מקרבה פיזית לגברים ,ואת שגרת יומה מפריעים מדי פעם סימפטומים חזקים .כל ההתנהגות
הסוטה הזאת מוצגת כבר מהתחלה כקשורה לאמה שלה ,שעליה היא מעתירה מתנות אחרי כל תרגיל
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עוקץ .עד שהיא פוגשת את מארק רתלנד (שון קונרי) ,מעסיקה החדש ,שלוקח על עצמו (איננו יודעים
מדוע) לנרמל את מארני ,להחזיר אותה לדרך הישר ,לתקן את הנשיות שלה ,ולשחרר אותה
מהפרידג'ידיות שלה .מארק בהחלט מצויד למשימה הזאת :הוא גבר מושך ,עשיר ,חכם ,דמות אבהית
פנטזמטית .טיפוס שיצא מהרומאן הרומנטי .הוא תפס אותה מ ועלת בכספי חברתו ,אבל אהבתו אליה
גוברת על כל השיקולים .הוא מתחתן איתה ,והם יוצאים לירח דבש באוניית פאר ,שהופך מהר מאוד
למפגש טיפולי מתמשך.
בניסיון לפענח את מארני ,נעזר מארק בסימפטומים הבולטים מאוד שלה .מארני נחרדת מסופות
ברקים ,ונעשית משותקת כשהיא רואה את הצבע האדום (אם כי לא בכל פעם); היא קלפטומנית,
פריג'ידית ,שקרנית פתולוגית וסובלת מסיוטי לילה .מארני ,כשלעצמה ,לא יכולה להסביר אותם .אין
לה שום מושג מה מקורם (אם כי ברור מהערה מסוימת ,מתגרה ,שהיא מפנה למארק כי היא קראה את
פרויד) ,והיא למדה לקבל זאת כחלק מאופיה וגורלה .הסרט משרטט לאורך כל הנאראטיב את הישנות
הסימפטומים ,והסיוטים ,שמצביעים על כך שמארני נשלטת על ידי כוח טראומטי – ולכן מעודד את
הציפייה להתרת התעלומה ,לחשיפת הגורם המעצב ,המאורע שיביא קוהרנטיות ,סדר והיגיון לדמות
שלה .הציפייה הזאת משותפת גם לצופים וגם למארק .גם אנחנו הצופים נשארים עם מארני למרות
הכל ,אומרת סילברמן ,ומצפים לבוא על גמולנו – לחזות במארני חוזרת להיות רעיה אוהבת
ומתפקדת ושומרת חוק.
ואכן ,כשברגע השיא של הסרט נחשפת הטראומה של מארני ,משתקם ,לפחות חלקית ,הסדר
הסימבולי שהופר בצורה דרסטית כל-כך על -ידי מהלך האירועים ( .)Silverman 1983: 146-148מהי
הטראומה? בליל סערה אחד ,כשהיא היתה ילדה קטנה ,אמה שעבדה כזונה ,אירחה מלח בלילה
ומאחר שהיה רק חדר שינה אחד ,שבו ישנו שתיהן ,היא הקימה אותה משנתה ,העבירה אותה לסלון,
וסגרה את הדלת מאחוריה .מארני שפחדה מהסופה קראה בבכי לאמה .אבל כשהדלת נפתחה ,הופיע
במקום אמה מלח שתוי ,וזה כופה עצמו על מארני הקטנה .האם מתנפלת עליו ,ובמאבק שמתפתח
ביניהם הוא נופל עליה .היא קוראת למארני לעזרה ,ומארני מכה בראשו במוט האח ,והוא מת כאשר
דם רב זורם ממנו .האם אמרה למשטרה כי עשתה זאת לשם הגנה עצמית ,וכך יצאה פטורה מעונש.
אלא שהאירוע שינה אותה מקצה אל קצה .היא ראתה בו סימן משמיים הקורא לה לתקן את דרכיה:
פרשה מחיי הזנות ונעשתה אשה פוריטנית המדברת כל הזמן על "צניעות" ועל "מידה טובה"; מבקרת
את הנישואין ,את הגברים ואת חיי האהבה )we don't need men( .היא אומרת למארני בשלב מסוים
בסרט בתקיפות.
ואילו מארני ,אז ילדה קטנה ,שחוותה את האירוע כטראומטי ,מוצאת מפלט באם הפאלית
החדשה .מפלט דומה מוצאת בה ג'סי ,הילדה שבה מטפלת עכשיו האם .נדמה שמארני וג'סי מתחרות
על האהבה ועל ההכרה של האם .הן יוצרות ביחד מ עין משולש של דורות ,ביושבן לשולחן .מעין
קהילה מאטריאכלית .שלוש בלונדיניות – אותו סובייקט בגילאים שונים .תיאטרון אדיפלי פרוורטי,
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שבו האנרגיות השליליות של האם ושל הבת מופנות כלפי דמות הגבר שבאופן זמני מאכלס את
המקום של האב ,ומסתכמות במותו .מארני היא אשה עצמאית ,נעדרת סטריאוטיפים ,החיה בשולי
החוק ,ותחת זהויות בדויות כל הזמן .גם מארני וגם אמה מוצגות בסרט כ"חולות" והסרט נראה כמו
 .case historyאופיה המרדני ,הסוטה של מארני נובע אפוא מארגון התשוקות שלה סביב האם ולא
סביב האב .באותה עת ,חושף הטקסט של היצ'קוק את הטכנולוגיה של ייצור נשיות קונבנציונלית,
כלומר מראה את הכיוון שאליו צריך ללכת כדי לקבל אשה תקנית :הזדהות עם אם מסורסת ,כנועה
ותלות מינית באב חזק .בגלל שהיא ממשיכה להיות תלויה באמה ,ובדימוי האידיאלי המעוות שהיא
מספקת לה ,מארני לא מצליחה ללמוד את השיעור של הסירוס שלה .לכן ,היא משתלטת על תחומים
שהם באופן מסורתי גבריים – כסף ,אקדחים ,מסמכי זהות ,מניפולציה מינית ויכולת סיפור .מארני
'תבריא' ,תחזור להיות סובייקט תקני ,רק כאשר היא תפגוש נציג גברי ,חזק דיו כדי לגבור על אמה.
התפירה לעמדות-סובייקט

אך מי הם בדיוק הצופים במארני? מה אמורה לחולל אצלם האינטרפלציה? כיצד אפשר לחשוב על
האופן שבו הוא או היא מזדהים ,ועל התוכן של ההזדהות הזאת? הסרט מבקש לתפור את הצופה
למסמן שליט מסוים ,אבל ברור כי מסמן זה מסתיר מאחוריו שורה ארוכה של מסמנים אחרים,
אמונות ,ידע מסוג מסוים ,ציפיות וכו' .מ ילר אמנם דיבור על איחוי כעל תפירה למסמן (של זהות),
אבל קבוצת  Screenהזדרזה להחליף את מסמן הזהות ב'תיאור העבה' והדיסקורסיבי יותר 'עמדת-
סובייקט' .המושג של 'עמדת-סובייקט' בא לפתור את אחת הבעיות שעימן התמודדו מפתחי השפה
החדשה הפסיכו-מארקסיסטית :ההפשטה הגבוהה של התיאוריה האלתוסריאנית והלאקאניאנית.
"הסדר הסימבולי"" ,האימז'ינרי"" ,האיווי" ,ו"הממשי" ,היו קטגוריות רחבות מדי שנזקקו לפירוק
נוסף .ואומנם ,תחת ידיהם של תיאורטיקני האיחוי התפרק לו הסדר הסימבולי לאינספור שדות-שיח,
המניידים משמעויות ותשוקה ,סובייקטים ואובייקטים; ואילו קונסטלציות המסמנים השליטים בסדר
הסימבולי ,אותן גלקסיות של משמעות ותשוקה ,נתפסו כנקבעות באמצעות כוחות מאטריאליים
ואידיאולוגיים ספציפיים .גורלו של 'האיחוי' לא היה שונה .בלשונו של השדה איחוי הוא 'תפירת
הסובייקט לעמדת-סובייקט'" .יהודי"" ,שחור"" ,צופה"" ,אמן".
הפסיכו-מארקסיזם מגדיר 'עמדת-סובייקט' כ'מקום' שמייחדים שיח ,פרקטיקה או אפרטוס
לסובייקטים אינדיבידואליים .באומרו 'מקום' ,הוא בעצם מתכוון למערכת מסובכת למדי של אמונות,
התנהגויות ,קודים של פעולה ,אופק של משמעות ,הבנות הדדיות ,רגשות אפשריים ,זכויות וחובות,
המכונסים יחדיו תחת מסמן אחד :למשל "גבר" ,או "שחור" ,או "צופה" .כל שיח מייצר מספר
עמדות-סובייקט ,לעתים רב מאוד .כל עמדות הסובייקט האלו נתפסות בעיני הפסיכו-מארקסיזם
כ'ספוגות' באידיאולוגיה' .ספוגות' ,משום שאין מלה אחרת שתיטיב לתפוס את האופן שבו היא
שוכנת ,כמו הנוזל בספוג ,באינספור הערוצים ,הפיתולים ,המרווחים ,הפרדוקסים ,המקומות הפרטיים
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והפומביים של השיח.
בקירוב ראשוני גס נוכל להשוות עמדת סובייקט לתפקיד במשחק ,בשני המובנים של המלה
( .)Playסובייקט נכנס לעמדת -סובייקט כמו ששחקן נכנס לתפקידו (תיאטרון ,כדורסל ,הימורים),
וככזה עליו "להתנהג בהתאם" .לכל משחק יש כללים משלו ,המכוננים את השחקן ,וכך גם לשיח .מי
42
שאיננו מציית לחוק של השיח ,או לכלל של המשחק ,מסתכן בסנקציות שיופעלו נגדו.
הסובייקט איננו זהה לעמדות הסובייקט שהוא מצוי בהן .עמדת -הסובייקט היא מעין תפקיד
מורכב במחזה חברתי ,שהסובייקט מוצא עצמו (מרצונו או שלא מרצונו) 'משחק' בהתלהבות או מתוך
ניכור ,תיעוב ,פארודיה ,פחד או השלמה ,וכו' .רק במקרה של הפאנאט ,אפשר לזהות אולי את עמדת-
הסובייקט עם הסובייקט המאכלס אותה – וזאת רק באופן רגעי ,לא מתמשך .בכל המקרים האחרים,
כולל גם אצל סובייקטים טובים ותקניים ,יש בין הסובייקט לעמדת הסובייקט אזורי מגע וחפיפה,
תחומים אפורים ,אבל גם אזורים 'פרטיים' של עיוורון הדדי של שני הצדדים.
הסובייקט יכול לאכלס עמדת-סובייקט ,או להזדהות איתה' .אכלוס' פירושו שהסובייקט מוצב
בעמדת סובייקט מסוימת ,מבלי שירצה בכך – במודע או שלא במודע; 'קשר מתוך הזדהות' פירושו
שהסובייקט מקבל עליו "מרצונו החופשי" עמדה מסוימת .דוגמה מובהקת לקשר מהסוג הראשון
אפשר לראות בעמדת-הסובייקט של ה"פלסטיני" בתוך ההגמוניה הישראלית ,ובתוך הטריטוריה
הישראלית ,שפירושה סיווג הסובייקט כ"נחות" ,כ" משולל זכויות יחסית ליהודי" וכו' .ומכאן ,גם אם
סובייקט המוצא עצמו בתוך השיח הזה (למשל פועל מהשטחים) לא מזדהה עם העמדה – אין כמובן
פירושו של דבר שהוא מחוץ לעמדה.
קשר של סובייקט לעמדת-סובייקט מתוך הזדהות מצוי לדוגמה באפרטוס הקולנועי .צופה של
סרט נחשב אמנם ל'שבוי' של האפרטוס ,אבל בהחלט יכול לסרב ,באופן אקטיבי ,לתנאי הצפייה.
ברור עם זאת כי ההבחנה בין שני סוגי תפיסת העמדה – תפיסה מתוך כורח ותפיסה מתוך הזדהות –
היא לצרכים היוריסטיים בלבד .הגבול הדק בין אלימות מאטריאלית לכוח נפשי או מיוצג יכול
להתקיים רק במצבים קיצוניים במיוחד ,וברוב המצבים הרגילים איננו קיים כלל.
הסובייקט תמיד מתמקם בעמדות סובייקט באופן מודע ולא-מודע כאחד .הסובייקט לא יכול
לתת דין וחשבון מקיף ומלא על היקף מעורבותו ,על "דרישות התפקיד" שלו ,על מה "עליו" לעשות
וכו' .יש עמדות-סובייקט שהו א יתפוס בלי להיות מודע אליהן (למעשה ,הרוב הן כאלו) ,ויש כאלו
שהוא יהיה מודע אליהן חלקית ,או תחת התכחשות .בפסיכו-מארקסיזם גם מקובל לחשוב ,בעקבות
אלתוסר ,והאנלוגיה עם המשחק ,כי יחסו הנפשי הפרטיקולרי של הסובייקט אל עמדת-הסובייקט
שלו ,וכל שכן הדין וחשבון שהוא נותן לעצמו על כך ,חשובים פחות לאידיאולוגיה מאשר התנהגותו
בפועל.
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מבנה עמדת-סובייקט ,או הזדהויות וסימפטומים קולקטיביים

כיצד בנויה עמדת-סובייקט ,או יותר נכון ,כיצד בנויה הזיקה בין סובייקט לעמדת-הסובייקט שלו?
התיאוריה הלאקאנית מדברת על שני סוגים של הזדהות עם אחר :ההזדהות האימז’ינרית וההזדהות
הסימבולית ,והן אלו שאומצו על ידי הפסיכו -מארקסיזם כמטריצות בסיסיות של הזדהות 43.מאחר
שיש דרכים שונות לאפיין אותן ,והמחלוקת בעניינן ,ובעצם בכל טיפולוגיה מוכרת של הזדהות רחוקה
44
מלהסתיים ,אנסה כמה וכמה 'קירובים'.
נקודת ההתחלה אולי צריכה להיות השלב שבו מתעצבים שני האופנים האלו של ההזדהות :שלב
המראה .כזכור ,הילד מזדהה עם הדימוי שלו במראה ,ותופס את עצמו כדומה לדימוי' .לי' ,אומר
התינוק ' ,ולדימוי במראה יש אותם מאפיינים .גם אני יציב ,אחדותי ,קוהרנטי' .עם זאת ,התינוק
(ובעצם כל סובייקט שנמצא בהזדהות אימז'ינרית) מחמיץ את הזדהותו עם הגורם השלישי ,שמתערב
בין הדימוי למתבונן בו ,ולמעשה הוא זה שמאשרר את הזיקה הספונטאנית שנוצרה ביניהם .במקרה
של התינוק זהו ההורה ,הנקודה הסימבולית ,שהזדהות הילד עם מבטו היא שמעצבת את הזדהותו של
הילד עם הדימוי .בגרסה הכללית ביותר ,ניתן לומר שמשולש ההזדהויות בנוי על כך ש -א' תופס
עצמו כ-ב' (האימז'ינרי) ,משום שכך הוא ימלא אחר איוויו של ג' (הסימבולי).
מה התפקיד של הסובייקט האבסולוטי (על כל נגזרותיו' :הסובייקט האמור לדעת' ' ,הסובייקט
האמור להאמין'' ,הסובייקט האמור להתענג' ,וכו') בכינון ההזדהויות האימז'ינריות והסימבוליות של
הסובייקט? תלוי כמובן בסיטואציה .במפגש ברחוב עם השוטר ,ההזדהות האימז' ינרית של הסובייקט
היא עם עמדת "הנמען" .האיווי להיות נמען הוא כה עז ,אומר אלתוסר ,עד שהאזרח כלל לא מוודא
שזה 'באמת' הוא שקראו לו .הוא ישר מסתובב .מאמין/חושד/יודע ,אומר אלתוסר ,ש"זה הוא שקראו
לו" .נמענות היא קודם כל מצב של הזדהות .הנמען לא ימתין לזיהויו 'הוודאי' .אם הוא היסטרי ,וכל
סובייקט הוא קודם כל היסטרי בראייה הלאקאניאנית ,הוא 'ימציא' לעצמו 'מוען' .והיכן ההזדהות
הסימבולית ,זו שבעצם מאפשרת לסובייקט להזדהות בקלות רבה כל כך ,באוטומטיות שכזאת ,עם
עמדת הנמען? כאן כבר מזדהה הסובייקט עם ייצוג אחד ספציפי שכל שוטר מנכיח (לא כל הייצוגים,
ייצוג אחד פרטיקולרי) :החוק .החוק של המדינה .החוק של האב; לאקאניאניים מעולם לא הבחינו בין
השניים .כלומר ,רק משום שהאזרח מזדהה עם המבט של החוק עליו ,הוא מוצא עצמו נדחף
להסתובב ,לגלם את תפקיד הנמען ,כשהוא שומע את הקריאה הכללית ,האימפרסונלית כל-כך – "היי,
אתה שם!" .כמובן שהספירלה של הזדהות אימז'ינרית וסימבולית יכולה ,בעיקרון ,לנוע עוד ועוד,
להסתחרר 'כלפי מעלה' .לאק אן גורס כי בסופו של חשבון ,כל הזדהות סימבולית היא עם הפאלוס,
45
כמרכז האבסולוטי של האחר הגדול; וכל הזדהות אימז' ינרית היא עם המסומנים שלו.
הזדהות וסימפטום

העבודה החלוצית של תיאורטיקני האיחוי כבר הוכיחה שחזקה ככל שתהיה ,הזדהות אידיאולוגית
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מסוימת חייבת לדור עם הזדהויות אחרות בתוך הסובייקט ,ומשום כך איננה יכולה אף פעם להופיע
"כמו שצריך" .הצעד המתבקש הבא יהיה להצביע על המקום שבו מתרחש תהליך התרגום והתיווך
בין עמדות הסובייקט שמאכלס סובייקט ברגע מסוים .במלים אחרות ,צריך לשאול כיצד אפשר לתת
דין וחשבון על האופנים הפר טיקולריים שבהם כל סובייקט מזדהה עם העמדה שלו ,בהינתן
שהרמוניה של שדה ההזדהויות איננה מן האפשר?
מה שמאפשר לעמדות-הסובייקט 'לדבר' ביניהן הוא הסימפטום .הסימפטום במובן הרחב ביותר
שלו :כפתרון פשרה בין שתי תביעות מתנגשות .הסימפטום הוא אחד המושגים הבסיסיים ביותר
בפסיכואנליזה ,וכמו כל תוצרי הלא-מודע ,גם הסטרוקטורה שלו מהווה תצורת פשרה בין שתי
רשויות ,ולמעשה בין שתי משאלות מנוגדות .משאלה לא-מודעת המבקשת מוצא נתקלת בהתנגדות
של משאלה אחרת (מהצנזור בטופוגרפיה הראשונה; מהסופר-אגו בטופוגרפיה השנייה) ,והתוצאה
היא תצורת פ שרה מסוימת המוצאת לה ביטוי או בסימפטום או בחלום ואשר מספקת ,במחיר מסוים
כמובן ,את שתי התביעות .כפי שטוענים לאפלנש ופונטלי תצורת הפשרה היא צורה הננקטת בידי
הזכרון המודחק כדי להיות מוכר על-ידי ההכרה כאשר היא חוזרת בסימפטומים ,בחלומות ,ובאופן
כללי ,בכל התוצרים של הלא-מודע :בתהליך זה המחשבות המודחקות מעוותות באמצעות ההגנה עד
לנקודה שבה הן בלתי-מוכרות .כך ,גם המשאלה הלא-מודעת ודרישות ההגנה מסופקות באמצעות
אותה תצורה – בפשרה אחת (  .)Laplanche & Pontalis 1988: 76רעיון זה של הפשרה מיושם על כל
סימפטום ,חלום או תוצר אחר של הלא-מודע" .סימפטומים נוירוטיים" ,אומר פרויד ,הם "התוצאה
של קונפליקט [ .]...שני הכוחות שנפרדו נפגשים שוב בסימפטום ומתפשרים באמצעות הסימפטום
46
שנבנה .מסיבה זו ,גם ,הסימפטום כה עיקש :הוא נתמך על-ידי שני הצדדים.)SE 16:359( ".
האינטרפלציה האלמנטרית של מנהיג ,בקווים הכלליים שלה ,יכולה להבהיר את ההבחנה בין
רמת ההזדהות לרמת הסימפטום .מה שמשותף לכל הסובייקטים המזדהים עם מנהיג הוא הערצתם
אליו ,נכונותם להסכים עם מהלכיו ודעותיו ,חברות במפלגה ,וכו' .במובן הזה ,הם יחלקו אותה
הזדהות ואותו מסמן שליט .נכנה אותה "ההזדהות התשתיתית" .מה שישתנה מסובייקט אינדיבידואלי
אחד לשני ,יהיו אותן סטיות ממשטר ההזדהויות הרשמי ,או מטווח ההזדהויות המוצע .כך למשל,
אחד יחקה את הילוכו של המנהיג; השני – את אופן דיבורו; השלישי יקרא לבנו בשם המנהיג; רביעי
יסתפק בסטיקר אוהד על המכונית .לכל סובי יקט יש בסופו של דבר את הדרכים הספציפיות שבהן הוא
מזדהה עם המנהיג .כל דרך כזאת תהווה פתרון של פשרה בין משטר ההזדהות המקובל (מה מותר
לעשות כשמזדהים; הכללים הסמויים של השיח) ובין מערך ההזדהויות הפרטיקולרי של הסובייקט –
47
ולכן בגדר סימפטום.
ככלל' ,סימפטום אידיאולוגי' יכול להיווצר בשני אופנים:
 .9עמדת הסובייקט עצמה היא סותרנית במובהק ,בקונסטלציה דיסקורסיבית מסוימת ,ולכן
תייצר סימפטומים כדי למנוע מעצמה לקרוס (דוגמה מובהקת לכך תהיה זירת ההימור);
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 .1הסובייקט מוצא עצמו מאכלס שתי עמדות מתנגשות.
למעשה ,הסימפטום הו א חלק בלתי נפרד מההזדהות האידיאולוגית ,גם במקרים שבהם היא
מתקיימת "ככתבה וכלשונה" .על אדם השם דגל של ישראל ביום העצמאות על מכוניתו יסכימו רבים
שהוא מבטא ,כנדרש ,כמקובל ,את הזדהותו עם המדינה .אין בפעולתו ,כביכול ,שום דבר סימפטומטי.
על אדם התופר לו חליפה מדגל המדינה ,רבים כבר ירימו גבה .אבל האם כל פעולה בהתאם לנורמה
של הזדהות היא נטולת סימפטומים? מדוע ,אפשר להקשות ולשאול ,לאותו אזרח תקני חשוב
להזדהות "כמו שכולם עושים" עם המסמן של "הישראליות"? האם איננו יכולים לקרוא את 'המידה
הטובה' שלו ,את ההקפדה על הנורמה של ההזדהות ,כאקט סימפטומטי ,כניסיון לרצות גורם נפשי
אחד על חשבון האחר? האם הוא איננו מבקש לומר לזולת' ,תראה ,אני מתנהג בדיוק כמו שצריך'.
האם בעצם הפעולה עצמה של שימת הדגל ,אין הוא מראה על היותו אנוס להנכיח את ההזדהות שלו,
ולא לקיימה נאמר ברובד אחר ,פרטי יותר? במובן העקרוני הזה ,אין הזדהות ללא סימפטום 49.ואכן,
הזדהות עם מסמן שליט ('מדינת ישראל') היא עיקרון כללי ,כללי מדי ,שכל סובייקט נותן לו פרשנות
משלו ,מבנה אותו בצורה סימפטומטית ,ובחשבון אחרון ,כפי שארצה להראות בהמשך – סינגולרית.
אנליזה של אינטרפלציה צריכה לכ לול אפוא גם דין וחשבון על הדרך הפרטיקולרית שבה הזדהות
50
אידיאולוגית מצאה את ביטויה' ,התמקמה' אצל סובייקט.
קריאה ,משבר ,קריאה-מחדש

הקריאות הראשונות של המודל האלתוסריאני ,בעיקר בתוך השיח המארקסיסטי הצרפתי והאנגלו-
סקסי ,ביקשו עדיין להבין האם הרעיון של ביטול ה סובייקט של הנאורות והחלפתו בפרקטיקות
אימפרסונליות ,בלתי ניתנות לשליטה ,המחוללות תהליכים ושינויים היסטוריים בלתי נמנעים ,הוא
51
חזרה מוסווית לסטאליניזם ,או מהווה פריצת דרך בהמשגה המארקסיסטית את החברה וההיסטוריה.
הבעיה שסטאלין הציב בפני השדה המארקסיסטי היתה לא רק פוליטית (סטאלין כ"צד האפל" של
הקומוניזם) ,אלא גם פילוסופית (סטאלין כ"צד האפל" של המאטריאליזם ההיסטורי) .השיח
המארקסיסטי היה עסוק אפוא בהתחשבנויות "אישיות" ,פנימיות ,ואולי היה אף מאוים מהרדיקליות
של ההצעה האלתוסריאנית ,והפרובלמטיקה החדשה שהוא ייבא ,מכדי להתמודד ישירות עמה.
מוקד הבעיה היה במושג הסובייקט .הפרספקטיבה הלאקאניאנית על היישות הזאת המכונה
'סובייקט' ,שמעולם לא נחשבה ברצינות במסגרת המארקסיזם ,למעט באסכולת פרנקפורט ,איימה
לשנות את כל התמונה .להכניס את לאקאן לתוך אנליזות אידיאולוגיות פירושו של דבר להכניס שורה
ארוכה של שחקנים חדשים :סובייקט אבסולוטי ,תשוקה ,אגו ,לא-מודע ,הדחקה ,מיניות וכו' .כמובן
ששאלת ה ,agency-או שאלת ההתנגדות הפוליטית ,איננה יכולה עוד להיחשב לפי הקווים העבים,
הבולטים ,הגסים של בסיס מול מבנה-על ,או חברה מול מעמד .הפסיכואנליזה לא רק סיפקה
התבוננות ברזולוציה גבוהה מאוד על היישות המכונה "סובייקט" ,על אותו נתין החושב ומתנהג
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כאדון ,אלא גם תרמה רבות לחשיבה (מחדש) על בעיית ה agency-וההתנגדות לאידיאולוגיה.
המהפיכה הפוסט -סטרוקטורליסטית בחשיבה על הסובייקט שעוברת גם על הפסיכו-מארקסיזם
בעוצמות שונות ,מבקשת לחסל את התפיסה הקלאסית ,הוולגרית של האינטרפלציה ,הגורסת שהיא
מעין 'הוראות תכנות' ששולח המחשב המרכזי אל אחד הטרמינלים העצמאיים שלו .מכך
שאינטרפלציות מצליחות להגיע ליעדן ברוב המקרים (לפחות בעיני המארקסיסטים שתמיד ראו את
האידיאולוגיה כמאיימת יותר ממה שהיא "באמת"; אצל אלתוסר זה כזכור רק 'תשעה מקרים מתוך
עשרה') ,אין להסיק כי הסובייקט מקבל אותן בהכנעה ,במלואן ,כפשוטן ,ואיננו מסוגל לדחות אותן.
אי אפשר לכן לראות אותו יותר כנתין פאסיבי של האידיאולוגיה ,העושה בו כרצונה .המודל החדש
של האינטרפלציה גרס כי אידיאולוגיה עובדת באמצעות הזדהות ,שמיוצרת על ידי פרקטיקות
סימוניות ,ואשר משתנה בתכניה ,בעוצמתה ,ובסימפטומים שהיא מייצרת אצל כל סובייקט וסובייקט.
52
אינטרפלציות אלו מסוגלות לשדל את הסובייקט ,אבל לעולם לא לאכוף את רצונן עליו במלואן.
וכך ,בעוד בתחילת דרכם הניחו התיאורטיקנים של האיחוי כי התמודדות הסובייקט עם האינטרפלציה
נעשית במישור של עמדת-סובייקט אחת ,נבחרת והגמונית ,בשלבים מאוחרים יותר של חשיבתם,
ההתמודדות נערכת כבר בין סובייקט ובין אינטרפלציות מרובות וקונפלקטואליות הנמצאות
בהיקבעות-יתר ) .(Smith 1988: 32; Alcorn 1994: 37-43) (over-determinationבאופן סכמטי ,יש
לכך שתי סיבות .שתיהן נעוצות בחשבון אחרון במבנה הסובייקט .ההתנגדות של הסובייקט אימננטית
לו משום הפיצולים הרבים שהוא כפוף להם ,המונעים כל ניסיון לאחד את הסובייקט סביב מסמן זהות
מסוים; ומשום שבכל רגע נתון הוא נמצא במספר רב של עמדות-סובייקט בו-זמנית ,שאינן יכולות
להתאחד או לדור בהרמוניה .סובייקטיביות דורשת אפוא תפירה חוזרת ונשנית אל הסדר הסימבולי.
תפירה זו ,מטעימה קבוצת  ,Screenאיננה אקט נרקיסיסטי טהור .הנרקיסיזם מופיע רק בשלב 'השני',
לאחר המשבר הסימבולי .שכן ,מה שמניע אינטרפלציות הוא דווקא מצבי משבר (מתוכננים) ,משברי
הזדהויות מתוזמרים היטב ,שבסופם מוצעת לסובייקט כדרך מילוט ההזדהות עם מסמן שליט זה או
אחר .משברי הזדהות אלו הם פרטיקולריים ,שכן גם אם המבנה של אינטרפלציה זהה בכל המקרים –
קריאה ["היי ,אתה שם!"] ,משבר [מומנט שלא נחשב על-ידי אלתוסר] ,קריאה-מחדש
["מאמין/חושד/יודע שזה הוא שקראו אליו"] – כל זירה אינטרפלטיבית מייצרת את המבנה הזה בדרך
שלה.
אלא שבדיוק כאן עולה השאלה :מהי הפלטפורמה הנפשית שמאפשרת השתתפות בעמדות-
הסובייקט ,נדידה בין עמדה לעמדה ,התנגדות וקבלה? במלים אחרות ,אם הסובייקט הוא מישהו
שיכול עקרונית לנדוד בין שדות שיח ,ועמדות-סובייקט שונות ,שאליהם הוא יהיה מחובר בממשקים
של הזדהות ואינטרפלציה ,כיצד אפשר לחשוב את ה'גרעין' שלו ,את מה שנשאר ,כביכול ,זהה בכל
עמדה ועמדה? על השאלה האונטית הזאת אתם לא יכולים לענות ,אומר כנגדם סלבוי ז'יז'ק ,משום
שאתם מתעלמים מנקודה אחת עקרונית :לסובייקט יש מאטריאליות המיוחדת לו ,שאיננה זהה או
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חופפת לזו של הפרקטיקה שבה הוא משתתף ,והיא זו שמכוננת את הגרעין של הסובייקטיביות שלו.
ובלי להבין כיצד אידיאולוגיה משתמשת במאטריאליות הזאת לייצור נתין התופס עצמו כאדון ,לא
ניתן לתפוס מהי אינטרפלציה.
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אינטרפלציות ממשיות

ז'יז'ק והמהפך של הממשי

סלבוי ז'יז'ק פרץ לשדה האינטלקטואלי ב ,9181-עם ספרו האובייקט הנשגב של האידיאולוגיה,
שהציע קריאה חדשה של לאקאן ,היגל ואלתוסר שהפכה אותם לא רק לנגישים יותר ,אלא לרלבנטיים
יותר בשביל המחשבה השמאלית .ז'יז' ק הוא צירוף ייחודי במינו של אינטלקטואל גלובאלי ,הכותב
ברמות שונות של עומק ,לעתים באותו טקסט ממש ,המסוגל לנוע בצורה מסחררת בין דוגמאות
תרבותיות רחוקות זו מזו (קוקה-קולה ,וודי אלן והמפרי בוגרט ב'קזבלנקה' ,סטאלין ,פיאודליזם,
אנטישמיות ,טיטניק ,אם לציין רק חלק קטן מהנושאים של אחד הפרקים בספריו) ,כדי להראות
ברטוריקה מסחררת את הלוגיקה הלאקאניאנית העומדת מאחוריהן.
מאז  ,9181הוציא ז'יז' ק מספר מרשים של ספרים שעוסקים פחות או יותר באותן תמות ,ומהווים
ארטיקולציה חוזרת ונשנית ,המשתכללת עם הזמן ,של אותן בעיות יסוד .האוריינטציה של ז'יז'ק
איננה רק פסיכואנליטית .בעיני ז'יז'ק ,לאקאן מספק תחמושת תיאורטית שמאפשרת מבט חדש על
סוגיות פילוסופיות (אונטולוגיה ,אפיסטמולוגיה ,מוסר ,הבעיה של הנאורות) ,הרמנויטיות ('הקריאה
הסנתומטית' ,מבנה מערכת הסימון) ,ביקורת האידיאולוגיה ("גרף האיווי" המפורסם שעל בסיסו
הציע ז'יז' ק מודל חדש של אינטרפלציה המבוסס על אנטגוניזם ופנטזיה) ,ואנליזת הקולנוע (היצ'קוק,
רוסליני ,לינץ' ,ספילברג ,אם לציין את הבולטים ביניהם).
המושג המרכזי של לאקאן שבו משתמש ז'יז'ק באינספור ואריאציות הוא 'הממשי' [ ]Reélעל
נגזרותיו השונות (הפנטזיה ,objet petit a ,הדחף ,jouissance ,המבט והסנתום) .למעשה ,באופן
מקביל לאלתוסר ,והחלוקה המפורסמת שלו למארקס המוקדם ("האידיאולוגיה הגרמנית") ולמארקס
המאוחר (של הקפיטל) ,מציע ז'יז'ק להסתכל על לאקאן המאוחר ,של שנות הששים המאוחרות
והשבעים ,כמי שמכונן לוגיקה חדשה של הממשי ,שדורשת ארטיקולציה מחודשת של הקטגוריות
האחרות שלו – האימז'ינרי והסימבולי ( .)Žižek 1989: 4-6בעוד הפוסט-סטרוקטורליזם והפוסט-
מארקסיזם מנסים להכיל את הלוגיקה של הסימן על הסובייקט והחברה ,בכך שהם הופכים אותם
לעמדות-סובייקט ולשדות-שיח ,מנסה ז'יז'ק לקדם אנליזה מסוג אחר ,השמה במרכז את הלוגיקה של
התענוג ,של האנטגוניזם ושל הפנטזיה הנתפסים כמטריצות היסודיות של סובייקטים וחברות.
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בניגוד גמור לתזה המקובלת בשדה שגורסת שמאבקים פרטיקולריים בחברה אינם ניתנים
לרדוקציה (למשל ,שאינך יכול לתפוס גזענות כאפקט מוחלט של הקפיטליזם) – גורס ז'יז'ק כי כל
הפרקטיקות ,האפרטוסים והמנגנונים הסימבוליים שנוצרים בחברה הם בגדר ניסיונות שונים
להתמודד עם אותו גרעין ממשי בלתי אפשרי ,בלתי ניתן לאינטגרציה או להטמעה ,שאותו הוא מכנה
"אנטגוניזם טהור" (  .)Miklitsch 1998: 484הממשי שעליו מדבר ז'יז'ק איננו קאנטיאני ,כלומר איזו
מהות טרנסצנדנטית פוזיטיבית המתקיימת איכשהו מעבר לסדר הסימבולי ('העולם כשלעצמו') ,אלא
"שום דבר בעצם ,לא יותר מאשר ריק ,ריקנות בסטרוקטורה הסימבולית המסמנת את חוסר האפשרות
שלו להתלכד עם עצמו" (.)Žižek 1989: 173
הכנסת הקטגוריה של הממשי לתוך אנליזת האידיאולוגיה משנה גם את האופן שבו קוראים
אינטרפלציות .בגרסה של ז'יז'ק ,האינטרפלציה איננה מסתמכת רק על הזדהויות אלא גם (ובעיקר) על
'לכידת' הסובייקט בפנטזיה חברתית .לחברות אנושיות ,שהן בעצמן ' פרויקציה משותפת של
סובייקטים' ,יש פנטזיות קולקטיביות המאורגנות סביב טראומה או מעצור משותף (.)Žižek 1992: 59
הפנטזיות האלו הן של הסובייקט הייצוגי ,המוכלל ,ועימן נדחף הסובייקט האינדיבידואלי להזדהות.
הסובייקט והחברה הופכים להיות בקריאה של ז'יז' ק לשתי ישויות הכרוכות זו בזו בצורה שלא ניתנת
53
להפרדה פשוטה ,או להנגדה.
כאמור ,בעקבות המהפך של ז'יז'ק ,אידיאולוגיה הפסיקה להיתפס רק בקטגוריות סימבוליות או
אימז'ינריות ,והחלה להיחשב כמנגנון המתעל ומנצל את "התענוג פרה-אידיאולוגי המובנה בתוך
הפנטזיה" ( .)Žižek 1989: 125לאידיאולוגיה יש קשר אינטימי גם עם התענוג של נתיניה ,עם ה-
54
 beingשלהם ,עם הסובייקט כסבסטנס [ ,]hypokeimenonהרבה יותר ממה שמוכנים להודות.
הכפיפות לאידיאולוגיה מתבטאת בעוצמה הגדולה ביותר – זו המובילה לאלימות ולעוולות הגדולות
ביותר כנגד האחר – באופן שבו היא מתמרנת את הפנטזיה של הסובייקט .ז'יז'ק מביא כדוגמאות
לדבריו את מחנות הריכוז ,הגולאגים והמלחמה בפוסט-יוגוסלביה ,כלומר מצבים פוליטיים מוקצנים
שבהם המימד הפנטזמתי יוצא במלוא הדרו ,אבל גורס כי כלכלות ליבידינליות אלו מתקיימות בכל
רמה ,בכל אקט אידיאולוגי ,אפילו בעת ישיבה בשירותים 55.אי אפשר לחשוב על הפעולות
האידיאולוגיות הללו ,גורס ז'יז'ק ,בלי לתת דין וחשבון על האופן שבו הן מתמרנות ,מנצלות ,ואפילו
מכוננות – לא רק את מערך ההזדהויות של הסובייקט ,או מערך אמונותיו המודעות – אלא גם את
האופן שבו הוא מתענג .זוהי אפוא התזה של הספר הראשון שלו ,שהחלה את המהפיכה שלו בחקר
האידיאולוגיה ,ושמודל חדש של אינטרפלציה עומד במרכזה.
כצעד ראשון בביקורת המודלים הקודמים של האינטרפלציה ,חוזר ז'יז'ק להבחנה בין עמדות-
סובייקט לסובייקט הנושא אותן ,ומנסח אותה מחדש .הפעם ,כהבדל שבין הסובייקט-של-האגו
לסובייקט השסוע ,המפוצל ( .)$במלים אחרות ,ז'יז' ק טוען כי הניתוח המקובל של אינטרפלציות
מתחשב רק בסובייקט של האגו ,ולכן מתעסק בהזדהויות ,אבל מתעלם מהסובייקט החסום המשתתף
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אף הוא בהתרחשות.

56

סובייקט זה הוא –

[…] a kind of ‘vanishing mediator’ that has to become invisible if the subject is to
achieve symbolic identity— to accomplish the gesture of subjectivization. In short, the
‘unthought’ of Althusser is that there is already an uncanny subject that precedes the
gesture of subjectivization (Žižek 1994: 61).

הסובייקט המאוים שעליו מדבר ז'יז' ק הוא אותה יישות מטאפיסית בעלת גרעין ריק ,חלול
המכונה הסובייקט החסום .מילר יכנה אותו "קבוצה ריקה" ,כלומר קבוצה ללא אברים שהדבר היחיד
שהופך אותה לקבוצה זה המסמן שלה .ככזה הוא כלום ,אבל קצת יותר מ'סתם' כלום .מאחר שלכלום,
או לחסר ,יש עכשיו מסמן ולכן הוא לא-כלום .כלל ,לאקאן מעניק לחסר ( )MANQUE-À-ÊTREסטטוס
אונטולוגי ורואה בו את ה being-של הסובייקט ( .)Dolar 1993: 91-92תחת השפעות היידגריאניות,
לאקאן מתרגם את החסר הזה גם למונחים של שאלה .הסובייקט הוא קודם כל סובייקט-של-שאלה:
What, then, is the status of this subject? The Lacanian answer would be, roughly
speaking, that before subjectivation as identification, before ideological interpellation,
before assuming a certain subject-position, the subject is subject of a question. (Žižek
)1989: 178

ומהי אותה שאלה ,שהופכת את הנמען שלה לנתין נצחי שלה? בעקבות גרף האיווי המפורסם
של לאקאן ב Ecrits-טוען ז'יז'ק שזוהי השאלה 'מה אתה רוצה' (? che vuoiבאיטלקית) .סביב שאלה
זו ,המכונה גם 'שאלת-האיווי' ,שה che vuoi?-הוא רק תצורה אפשרית אחת שלה ,מתארגנת כל
סובייקטיביות שהיא (נורמלית ,נוירוטית ופסיכוטית) .זו שאלה שאפשר לקרוא אותה בהמון רמות,
אבל בסופו של דבר ניתנת היא להעמדה על שאלת הזהות הבסיסית ביותר' :מי את/ה?' שאלה שעליה
חוזר הסובייקט בשאלו את עצמו 'מי אני?' [בעיני האחר] 57.זאת בתנאי כמובן שתופסים
סובייקטיביות במונחים הגליאניים ,כלומר מעמידים אותה על הנוסחה המפורסמת של האדון והעבד –
' האיווי של הסובייקט הוא האיווי לאיווי של האחר' – ואז מטמיעים את כל הדרמה הזאת בתוך רשת
של יחסים סימבוליים ,כלומר בשפה .אם מוכנים לעשות כך ,מקבלים את הנוסחה המפורסמת של
לאקאן:
What I seek in speech is the response of the other. What constitutes me as subject is my
question. In order to be recognized by the other, I utter what was only in view of what
will be. In order to find him, I call him by a name that he must assume or refuse in order
to reply to me. I identify myself in language, but only by losing myself in it like an
object. (Lacan 1977: 86).

את ההיבט הזה של הסובייקט החמיץ אלתוסר ,אך גם ממשיכיו ,שהתרכזו יותר ב'תשובות'
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שהסובייקט מאמץ – ההזדהויות הס ימבוליות והאימז'ינריות – ופחות ב'שאלות' שמכוננות אותו .מה
שנשאר עמום או לא נחשב בתיאוריה הקודמת של האינטרפלציה הוא שאקט ההכרה האידיאולוגית
ההדדית לא היה יכול להתאפשר לולא אותו 'משהו' ,אותו 'דבר' [ ,]das Dingאותו גרעין של יֵש
פרדוקסלי ,שהופך את הסובייקט ללא יותר מאשר קליפה של תשובות (הזדהויות) סביב שאלה בלתי
ניתנת לתשובה (האיווי הטהור).
כיצד נחשף אותו גרעין של סובייקטיביות ,מתי הוא נגלה לסובייקט של האגו? באיזו
סיטואציה? כיצד אינטרפלציה קשורה אליו?
[Althusser] circumvents the intermediate, transitory but necessary moment of
‘interpellation prior to identification’ in which the subject is confronted with an opaque
call of the Other to which no discernible meaning can be attributed and which,
)therefore, precludes any possibility of identification. (Žižek 1996: 90, f86

ז'יז' ק מדגיש כי הסובייקט-של -השאלה אין פירושו של דבר חזרה לאותה מטאפיסיקה ישנה
ורומנטית של האינדיבידואל ,התופסת אותו ככוח השולל את העולם ,כיישות חוקרת ,סקרנית ,שלא
מסתפקת בתשובות סתמיות .להיות סובייקט-של -שאלה פירושו של דבר להיות סובייקט מאויים,
המב קש לעצור את האיווי שלו באמצעות הזדהות עם איווי אחר (של סובייקט אבסולוטי) ,אך לא
מצליח לעשות כן ,שכן הוא מגלה שגם הסובייקט האבסולוטי חסר ,שגם הוא מתאווה .שאלת האיווי
היא השאלה שהסובייקט ,כל סובייקט ,הוא נתין נצחי שלה .מה שמכונן את הנצחיות של השאלה
הזאת ,א ותה נצחיות שאלתוסר ייחס אותה כזכור לאידיאולוגיה הכללית ,היא בדיוק העובדה שלא
תיתכן לה תשובה פוזיטיבית של ממש .האיווי אף פעם לא מסופק ,משום שהוא ,בצורתו הכללית,
הטהורה ,מבקש משהו הרבה יותר אמיתי ,ממשי מאשר עוד מנדט סימבולי שאיתו אפשר יהיה
'להזדהות' .אמנם הא יווי הוא יציר הסימבולי – למעשה ,הוא הביטוי הנפשי של תנודת המשמעות
והארטיקולציה בשדה הסימון – אבל הוא תמיד מצביע ,מכוון אל משהו שמעבר לו ,אותה ממשות
שאין להביעה במסמנים.
The subject is always fastened, pinned, to a signifier which represents him for the ot her,
and through this pinning he is loaded with a symbolic mandate, he is given a place in
the intersubjective network of symbolic relations. The point is that this mandate is
ultimately always arbitrary: since its nature is performative, it cannot be acco unted for
by reference to the ‘real’ properties and capacities of the subject. So, loaded with this
mandate, the subject is automatically confronted with a certain ‘Che vuoi?’, with a
question of the Other. The Other is addressing him as if he himself poss esses the answer
to the question of why he has this mandate, but the question is, of course, unanswerable.
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The subject does not know why he is occupying this place in the symbolic network. His
own answer to this ‘Che vuoi?’ of the Other can only be the hysterical question ‘Why
am I what I’m supposed to be, why have I this mandate? Why am I... [a teacher, a
master, a king... or George Kaplan]?’ Briefly: ‘Why am I what you [the big Other] are
saying that I am?’ (Žižek 1989: 113).

כל אניגמה היא שאלה שמתנסחת מתוך הסימבולי ,שכן היא זקוקה למסמנים ,אבל מצביעה על
מקום שמעבר לו ,על חוסר אפשרות המובנית בו .אניגמת האיווי היא אניגמה שכזאת .זוהי שאלה
אלמנטרית ,שלא יכולה לקבל תשובה ,משום שעצם התשובה ,מאחר שתהיה מנוסחת במסמנים ,היא
הודאה פוזיטיבית בחוסר האפשרות שלה לשמש כתשובה .זהו אפוא רגע שבו הסובייקט לא רק נחשף
לשאלה של האיווי ,אלא גם נחשף למגבלות של התשובות האפשריות שיכולות להינתן לה .משום כך
גם אם הסובייקט האבסולוטי ינסח את האיווי שלו במפורש ,יאמר לסובייקט 'אני רוצה כך וכך ממך',
מאחר שמדובר במלים .מלים .מלים .תמיד קיימת האפשרות של 'החמצת המובן ,הכוונה המקורית'.
"אתה אומר לי כך וכך ,אבל למה בעצם אתה מתכוון ,לאן אתה חותר?" השאלה של האיווי איננה
יכול להיסגר לעולם ,אלא נידונה להמשיך ולנוע; לחוג ,אומר קריפס ,סביב האובייקט הקטן.
'רגע' ה che vuoi?-חייב להתרחש לוגית ,בכל אינטרפלציה גורס ז'יז'ק .האניגמה של האיווי
משחרת לטרף בכל קריאה של האחר .לפני שהסובייקט מאמץ לו תשובה אידיאולוגית ,ומזדהה עם
מסמן-זהות המוצע לו על-ידי הסובייקט האבסולוטי ,קיימת תמיד האפשרות של ההיסטריזציה ,של
"זה לא זה!" חסר גבולות .כמו כל מודחק ,המחפש לעצמו מוצא החוצה ,גם 'אינטרפלציות סתמיות'
מבקשות לבטא את עצמן .הן מתקיימות 'בסתר' בכל אינטרפלציה נרקיסיסטית שהיא ,אבל אפשר
לתפוס אותן מגיחות החוצה בסיטואציות מסוימות מאוד ,ממשיך וטוען ז'יז'ק ,שכאילו כולאות את
המומנט ה זה ומאפשרות לסובייקט להתנסות בו לאורך זמן ,בצורה מוחשית ואף מודעת .בעיני ז'יז'ק,
קפקא היה הסופר שהשכיל להציג את המומנט הזה ולמתוח אותו על פני שבועות ושנים .האזרח ק.
הוא מישהו שכבר מהתחלת הסיפור נמצא בהווה מתמשך של אניגמת איווי בעלת עוצמות אדירות.
יישות כלשהי ,בעלת תווי פנים מדינתיים-ביורוקרטיים ,קוראת לו ,מסמנת אותו ,קוראת אותו בכל
מיני דרכים ואופנים הנשארים בשביל האזרח (והקוראים) אניגמטיים .ק .לא מבין מה רוצים ממנו ,לא
יודע למה "דווקא הוא" ,לשם מה כל זה נערך? בעולם של קפקא ,זו הסמכות המדינתית שעושה לך
אינטרפלציה טוטאלית ,מקיפה הכל ,יודעת-כל (גם אם לא מספרת הכל ,כמו ב"לפני שער החוק"),
ובעיקר מאיימת בכוחה (הייצוגי והערום כאחד) ,ואף כולאת את הסובייקט במרחב האיווי למשך זמן
מקסימלי .ב'לפני שער החוק' הסובייקט מחכה לסמכות כל חייו .קפקא מראה אפוא את מה שהחמיץ
אלתוסר :הרגע 'הנעלם' ,המתווך ,שבין שתי הקריאות – בין זו של הסובייקט האבסולוטי לזו של
הסובייקט .רגע שבו במקום איווי ברור (אתה הוא "זה וזה") ,ישנה שאלה חודרת ,מלאה בתענוג; רגע
שקפקא השכיל למתוח על ציר הזמן והמרחב ולחקור אותו ביד אמן .בעולם של קפקא ,האיווי שמפנה
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אל האזרח האחר הגדול הוא סוג של "איווי סתמי" ,חסר תכלית ברורה לעין ,אומר ז'יז'ק ,שהאפקט
הבולט ביותר שלו הוא סינגולריזציה חידתית של הנמען :האזרח .במשטר דמוקרטי ,אינטרפלציות
קפקאיות לא נערכות בדרך כלל לסובייקטים תקניים ,אלא רק לסובייקטים "רעים" .במשטרים לא-
58
דמוקרטיים ,האינטרפלציות האלו מחולקות כמעט ללא הבחנה ,שהרי "כולם חשודים".
הסנה הבוער

הסובייקט נדחף להזדהות עם מנדט סימבולי זה או אחר ,לא בשל 'איכות' התשובות שניתנות לו
באקט האינטרפלציה ,אלא דווקא כדי לברוח מסוג השאלות שהיא מתעוררת .בניסוח זה ,המודל של
ז'יז'ק הפוך ב 981-מעלות מזה של אלתוסר .בעוד אלתוסר תופס את האינטראקציה האידיאולוגית
כקבלת תשובות – ז'יז' ק תופס אותה כמושתתת על יצירת שאלות .ואולי ,שניהם צודקים ,משום
שאינם עוסקים בכלל באותו שלב באינטרפלציה? הדוגמה הבאה עשויה להקל על הבנת שורש
המחלוקת בין שני המודלים.
באחד המקומות המרכזיים במאמר על האידיאולוגיה ,עוסק אלתוסר באפרטוס הדתי ,המונותיאיסטי,
ואומר כך:
אינטרפלציה של אינדיבידואלים לסובייקטים מניחה מראש את "קיומו" של אדון אחר מרכזי
וייחודי ,שבשמו אידיאולוגיות דתיות מכוננות אינדיבידואלים כנתינים .כל זה נכתב בבירור
במה שמכונה בצדק כתבי הקודש " .ואלוהים דיבר אל משה מהעננים .ואלוהים קרא למשה:
'משה!" ומשה ענה "זה (באמת) אני! אני משה עבדך ,דבר ואקשיב לך!" ואלוהים דיבר אל
משה ואמר לו "אהיה אשר אהיה" [“  .]”Je suis Celui qui Suisאלוהים אפוא מגדיר עצמו
כאדון פאר אקסלנס ,זה שהוא בשביל עצמו ולעצמו ("אהיה אשר אהיה") ,והוא שעורך לנתיניו
אינטרפלציה .ומשה ,הנקרא על-ידי אלוהים בשמו ,מכיר שזה "באמת" הוא שנקרא על ידי
אלוהים ,מכיר בכך שהוא נתין ,נתין של אלוהים ,נתין הכפוף לאלוהים ,נתין דרך האדון ונתין
לאדון .ההוכחה :הוא מציית לו ,וגורם לאנשיו לציית לעשרת הדיברות .אלוהים הוא אפוא
האדון ,ומשה וריבוא הנתינים שלו הם המראות שלו ,ההשתקפויות שלו .האין בני האדם נוצרו
59
בדימויו של האלוהים? (.)Althusser 179/118

קל לראות כיצד אלתוסר תופס את המעמד כמתרחש באופן טוטאלי תחת הזדהות :סובייקט
אבסו לוטי פונה פתאום אל רועה המהלך במדבר עם צאנו ,כלומר מכיר בו כנתין שלו ,ומציע לו
להזדהות עם מנדט סימבולי חדש של מנהיג ושליח של אל .וזה ,כתגובה ,אומר לו "זה (באמת) אני!
אני משה עבדך ,דבר ואקשיב לך" .לו היה מרחיב מעט את היריעה ,אלתוסר היה לבטח אומר דבר או
שניים על הסנה הבוער כ'מראה' אידיאולוגית .למשל ,שתפקידו האידיאולוגי של הנס הוא להעניק
גופניות ,מאטריאליות [נשגבת] לסובייקט האבסולוטי .או למשל ,שהסנה הבוער הוא בעת ובעונה
אחת גם בחזקת דימוי אידיאלי לסובייקט הנוכח בו ,משום שהוא מסמל יציבות ,זהות העומדת ללא
פגע גם בשינויים הגדולים ביותר ,אפילו בשריפה .משה עומד מול התעתוע ,וזה מה שמחולל את
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האינטרפלציה הראשונית ,את "משה ,משה!" .היכולת לתעתע (לעשות נסים ,לשלוט בחומר אך לא
בסובייקט כביכול) היא נציגה של היכולת לשלוט בכל .האם אני יכול להיות כמו הסנה הבוער שאיננו
אּוכל; האם אוכל לחרוג מהיקבעותיי הספציפיות ,לשמש כסנה הבוער עבור בני האדם האחרים,
להיות מיטונימיה של כוחו המופלא של אלוהים? ובשפת המראה :האימגו של משה (המנהיג לעתיד)
הוא הסנה הבוער .דימוי של תנועה ,השתנות וטרנספורמציה קטסטרופית המתלכד עם דימוי של שיח
יציב ואחדותי מופלא .הכוח שבאינטרפלציה האלוהית טמון אפוא בדימוי הנרקסיסטי שהיא מציעה
למשה.
אלא שקריאה צמודה יותר בטקסט תחשוף כמה וכמה טעויות שאלתוסר עושה כאן .ראשית ,הוא
כורך ביחד את שתי הפגישות המכוננות של משה ( מעמד הסנה הבוער ומעמד מתן תורה) ,השונות כל
כך זו מזו ,לכדי פגישה אחת .אלתוסר אמנם מודה שעשה זאת בכוונה ,שהוא איננו "מצטט מלה
במלה ,אלא ברוח הדברים" ,אבל מה שהתאים אולי לצרכים הכלליים של המאמר ,בעת התקבלותו
הראשונית ,איננו יכול להתאים עכשיו .הטעות השנייה של אלתוסר ,היא התמקדותו רק ברגעי
הפתיחה והסיום של מעמד הסנה הבוער ("משה ,משה!" "הנני" למול – "ההוכחה :הוא מציית לו,
וגורם לאנשיו לציית לעשרת הדיברות") ,והחמצתו את אמצע הפגישה ,את הדיאלוג המתוח שהחל
מיד לאחר הזיהוי הראשוני ונמשך עד הרגע שבו אלוהים נפרד ממשה 60.דרמת ההתגלות הנפרסת שם
פועלת על לוגיקה אחרת לגמרי מזו של הנרקיסיזם או הזדהויות אימז'ינריות וסימבוליות ,משום
שהמוקד עובר אל השאלות ההיסטריות ששואל משה והתשובות האניגמטיות שמשיב אלוהים ,כלומר
61
למרחב של האיווי.
כזכור ,במהלך הפגישה שואל משה את השאלות הבאות:
 .9מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים? [שמות ג:יא] (מי אני? למה
דווקא אני?)
 .1הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלוהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו,
מה אומר אליהם? [ג:יג] (מה שמך? מי אתה?)
 .3והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך ה'[ .ד:א] (יש לך אות?)
 .4בי אדוני לא איש דברים אנוכי גם מתמול וגם משלשום גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה
וכבד לשון אנוכי[ .ד:י] (האם אוכל לייצג ,לתווך אותך? לעצמי? לאחרים?)
אפילו עיון קצר במקרא מעלה כי האינטרפלציה של משה לא עוברת כל כך חלק .במהלך
הפגישה עם אלוהים ,משה נמצא בוורטיגו מענה של אניגמת-איווי ,גם אם הטקסט טורח לטשטש זאת
בכל מיני אמצעים .אניגמה בעלת שלושה מוקדים (מי אני? מי אתה? איך מייצגים את היחס בינינו?),
שרק במבט שטחי נראית כנפתרת שם .מה עוד שתשובותיו של אלוהים מכסות יותר מאשר מגלות;
מטרידות יותר מאשר מרגיעות .השיא הוא כמובן בתש ובה לשאלה השנייה של משה (מי אתה?),
שעליה עונה אלוהים ב"אהיה אשר אהיה" האניגמטי ,שדורות של פרשנים התחבטו בפירושו ,וכך גם
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סביר להניח ,משה המשתומם ,המאויים ,המתחנן למשמעות 62.ובכל זאת ,אין ספק שמעמד הסנה
הבוער אכן עזר למשה ,לעבור מעמדת-סובייקט של רועה צאן לעמדת -סובייקט של מנהיג בעל
שליחות ,שינוי עצום במונחים של זהות ,שייתכן בהחלט כי הוא קשור גם ואולי בעיקר לאניגמות
שבפניהן התמודד ,ופחות לתשובות העמומות שסיפק לו אלוהים.
החשיפה לאנטגוניזם

בתרגום לשיח הפסיכו-מארקסיסטי ,המפגש של משה עם אניגמה משולשת של איווי הוא בבחינת
חשיפה ישירה לאנטגוניזם' .אנטגוניזם' הוא סתירה דיסקורסיבית מאטריאלית ,יאמרו ארנסטו לאקלו
ושנטל מוף ממציאי המונח ( .)Lacalu & Mouffe 1985כל שדה שיח נולד כתגובה לאנטגוניזם מסוים
העומד בבסיסו .המטריצה הבסיסית ביותר של הסדר הסימבולי היא אנטגוניסטית ,היא מורכבת
ממתחים בלתי פתירים וממוקדים של אינקומנסורביליות ודיפראנד (ליוטאר) .שום דבר בחברתי לא
יכול להיות מאוחד ,קוהרנטי ,שלם .משום כך ,מה שמעניק לגוף המסוכסך של החברה את זהותו
ברצף השינויים ההיסטורי אינו ההסכמה אודות המסומנים של המסמנים השליטים ,שהרי זו לא תיתכן
עקרונית בשל אופיו הדיאכריטי ( )diacriticalשל הסימון ,אלא ההכרה בעצם חשיבותם (שם .)999 ,או
בלשונו של קריפס " :אנטגוניזמים הם מתחים בשדות המשמעות החברתיים ,אשר בכך שהם מעלים
את השאלה ' מה הסובייקט האבסולוטי רוצה ממני' ,הם חושפים את הפער באדנות העצמית של
הסובייקט; ידיעתו את עצמו" (.)Krips 1999: 89
שוטר צועק לאזרח מופתע" ,היי ,אתה שם!" .צעקה כזאת ,גורס הנרי קריפס ,עשויה לחשוף
אנטגוניזם בתוך עמדת-האזרח :בין תפיסת האזרח החופשי הבורגני לבין תפיסת האזרח כנתין של
החוק " .למול התפיסה שלי את משמעות ההליכה התמימה – 'אני הולך לתומי ברחוב ,נהנה מהאוויר
הצח לאחר הארוחה ,לא מזיק ולא פוגע באיש' – עומדת פניית השוטר ששואבת את סמכותה מסוג
אחר של עמדת -סובייקט שגם אותה אני מקבל כלגיטימית :העובדה ,אם ללכת אד-אבסורדום ,שבעיני
החוק אני תמיד אשם" (שם .)88-87 ,במלים אחרות :האנטגוניזם נוצר כתוצאה מהניגוד בין החפות
שלי (אני רק הלכתי ברחוב) שהיא עמדת הסובייקט הבורגני הרגיל לבין ההאשמה השערורייתית של
פעולת השוטר ,שנוצרה רק משום שלאותו שוטר (כנציג החוק) מוענקת על ידי האחר הגדול הסמכות
ל ראות בי חשוד בעבירה כלשהי 63.חשוב להדגיש כי אותה "חפות" איננה תפיסה שהמצאתי ,אלא
עמדה שמוענקת לי על ידי הדיסקורס של החוק שקובע מה שבורגני נורמלי רשאי לעשותו ,ומה
משמעות מעשיו; ואילו "האשמה" המופשטת שמתעוררת בי בעקבות קריאת-השוטר ,התחושה
שאיכשהו אני אשם במשהו למרות שלא ברור לי מהו בדיוק ,היא תוצר של העובדה שלשוטר
(כמיטונימיה של החוק) מיוחס בסופו של דבר התפקיד של "קובע החפות והאשמה" .כך שאותו
דיסקורס הוא זה שהבטיח מצד אחד את חפותי ,וזכותי להלך בחופשיות בשכונה "שלי" לעת ערב –
וזה שמפר זכות זו בקריאה השרירותית ,המאשימה והפוגעת של נציגו .במונחים אלתוסריאניים :אין
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זה תוכן פניית השוטר שמייצר את החרדה (אחרי הכל ,יכול להיות שהוא רק רצה להזהיר אותי
ממשהו) ,אלא המתח הבלתי פתיר בין הייצוגים הנחווים ,המאטריאליים אשר מבנים את עמדת האזרח
שלי.
מה אפוא מסובב את האזרח  981מעלות? אין זו הסמכות האישית של השוטר ,או הכוח הגלום
בהיותו נציג של החוק .אלו הן קואורדינטות השייכות לתחום של ההזדהות האימז’ינרית ,אומר
קריפס ,ולהניח שזה מה שעובד כאן פירושו לחזור לתזה הפשטנית של הספקולאריות ,של ההזדהות
עם דימוי במראה .מה שמזיז את הלא -מודע של הסובייקט הוא המתח שמתעורר בין שדות המשמעות
השונים :בין נקודת הכיפתור של הסמכות המדינתית ,המכפיפה כל אזרח לחוק ,לבין נקודת הכיפתור
של הבורגנות המייצרת את הלגיטימיות המוחלטת של הליכה ברחוב "לעת ערב"; בין ההאשמה
הסמויה הגלומה בקריאתו לבין החפות הפרטית של ההולך ברחוב .מתח זה שבדרך כלל מטושטש,
מוחלק ,מודחק ,עולה על פני השטח עם קריאת השוטר .זוהי קריאה שמייצרת קונפליקט ,ולא פותרת
אותו:
In short, the policeman's call functions as a site at which certain aspects of the meanings
or 'identities' that the passerby is offered, as middle class burgher, citizen under the la w,
and so on, are not only brought into conflict but internally destabilized, each meaning in
turn becoming the site of rival interpretations struggling to assert themselves" (Krips
1999: 87).

כמובן שקריפס מחלץ רק סצנריו אחד אפשרי של חשיפה לאנטגוניזם שיכול להתפתח
מהאינטרפלציה של השוטר .מישל בארט מציירת סצנריו אחר ,שבו הנמענת היא אשה ,ולכן עשויה
להיחשף לאנטגוניזם שקיים בין עמדת -הסובייקט של השוטר כנציג החוק ובין עמדת-הסובייקט שלו
כגבר ,הפונה עכשיו לאשה ,ומשתמש בסמכותו כדי לעשות לה אינטרפלציה כאזרחית? כאישה?
העמימות ,האם הוא קורא לה כשוטר ,כנציג של החוק ,או כגבר ,איננה ניתנת כמובן למחיקה ,או
לבירור מוחלט .האם לא ייתכן שהיא תראה את כל הסיטואציה הזאת לא כאינטרפלציה שלה כנתינה
של החוק ,אלא כנתינה של המשטר הגברי ,כהצקה גברית (לגיטימית בעיני המדינה) ,שאיננה שונה
אול י בעיניה משריקות ומבטים והתגרויות שלהן היא חשופה בעוברה ברחוב מגברים שאינם לובשים
מדים? גם אם יתברר לנמענת כי השוטר רק 'רצה להזהיר אותה ממשהו' ,גם אז היא לא תוכל למקם
את האיווי שלו במסגרת עמדת-הסובייקט של החוק ,בלי להדחיק את האפשרות שהוא קרא לה כגבר
64
(( )Barrett 1991:101וראה גם.([Young 1996:127-129] -
איוב " :הודיעני על מה תריבני"

במטאפיסיקה הלאקאניאנית ,סובייקטיביות היא אפוא העיוות במרחב הסימבולי שנגרם כתוצאה
מתנועת אניגמת האיווי בו .אניגמה ששום פתרון סימבולי או אימז' ינרי לא יכול לה ומשום כך קוראת
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אל הממשי .אניגמת האיווי פוצעת את הסדר הסימבולי והאימז'ינרי ,קורעת בהם חור ,שממנו בוקע
הממשי .מהו אותו ממשי ,שההיחשפות אליו היא תנאי מכונן של כל סובייקטיביות? באנליזות של
אידיאולוגיה ,הוא מכונה בשם "אנטגוניזם"; בדיונים מטאפיסיים יותר ,הוא מכונה "החסר של האחר
65
הגדול":
When a subject is confronted with an enigmatic, impenetrable Other, the thing he has to
grasp is that his question to the Other is already the question of the Other itself – the
impenetrability of the substantial Other, the hindrance which is preventing the subject
from penetrating the heart of the Other, is immediately an index of the fact that this
Other is already in itself hindered, structured around a certain ‘indigestible’ rock,
resisting symbolization, symbolic integration (Žižek 1989: 178).

מ פרספקטיבה של תיאוריית אינטרפלציה ,ספר איוב הוא קודם כל דרמה של אינדיבידואציה רדיקלית.
איוב הופך להיות מושא לקריאתו של סובייקט אבסולוטי ,המצביע עליו בצורה מפורשת מאין כמוה,
המייחד אותו משאר בני האדם בצורה מוחלטת .שרשרת המכות שנוחתת עליו היא כל כך ייחודית,
ספציפית' ,פרטית' ,עד שאיננה משאירה מקום לספק באשר לכתובת של השולח ולכתובת של הנמען.
בוודאי אם נזכור ,שארץ עוץ הבדיונית היא עולם בעל ודאות דתית .וכך מתאר זאת הכתוב:
ומלאך בא אל איוב ויאמר הבקר היו חורשות והאתונות רועות על ידיהם .ותיפול שבא
ותיקחם ואת הנערים היכו לפי חרב ואימלטה רק אני לבדי להגיד לך .עוד זה מדבר וזה בא
ויאמר אש אלוהים נפלה מן השמים ותבער בצאן ובנערים ותאכלם ואימלטה רק אני לבדי
להגיד לך .עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו שלושה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום
ואת הנערים היכו לפי חרב ואימלטה רק אני לבד להגיד לך .עוד זה מדבר וזה בא ויאמר בניך
ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור .והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע
בארבע פינות הבית ויפול על הנערים וימותו ואימלטה רק אני לבדי להגיד לך( .א :יד-יט)

אש מן השמיים ורוח מן המדבר מצד אחד; שבא וכשדים מצד שני .כמו כל אינטרפלציה ראויה
לשמה ,כוחות טבע וכוחות אנושיים חוברים יחד להצביע על מישהו ,לבודד אותו משאר בני האדם.
השליחים אולי עשויים לחשוב שמא כל זה איננו אלא צירוף מקרים ,אבל לאיוב ברור מיד שהוא
נבחר " :ויאמר ערום יצאתי מבטן אמי וערום אשוב שמה ,יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מבורך"
(א:כא) .ומשבא השחין והשחית את גופו ,ידעו כבר כולם כי מה שעשוי להיראות כצירוף מקרים
מזעזע ,איננו אלא אינטרפלציה מקסימלית של האל.
בז'אנר הזה של סיפורי ' אינדיבידואציה כפויה' במקרא ,נמצא לצד איוב גם את אברהם ,יונה,
לוט ,נוח ,שאול ,משה ,את שמשון שנאבק בכך בכל כוחו ורבים וטובים אחרים .אך האינטרפלציה של
איוב היא אולי החזקה מכולן ,בשל התנודות החריפות שעוברות עליו ,והמבחנים שאותם עבר .כזכור,
נקודת הפתיחה של איוב בסיפור היא של הסובייקט מספר אחת בארץ עוץ" :איש היה בארץ עוץ איוב
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שמו והיה האיש ההוא תם וישר וסר מרע; וייוולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות; ויהי מקנהו שבעת
אלפי צאן ושלושת אלפי גמלים וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות ועבודה רבה מאוד .ויהי
האיש הוא גדול מכל בני קדם" (איוב ,א .)9:בשלב השני ,בעקבות האינטרפלציה השטנית ,הוא מאבד
כמעט את כל נכסיו (הסימבוליים והממשיים) ,אבל מה שנשאר "שלו" בכל זאת ,היא הסינגולריות
החדשה שנוצרה בשל האינטרפלציה ,סינגולריות חזקה יותר מאי פעם המציבה בפני כל רואיה אניגמה
עצומה ,שרוב הספר מוקדש לה .למעשה ,הסינגולריות הזאת כאילו 'מפצה' על איבוד שאר הנכסים
של הסובייקטיביות ,או לפחות 'משאירה אותו בחיים' עד לבירור נוסף .עם זאת ,רק בשלב השלישי
של הנאום מן הסערה ,מקבלת הסינגולריות של איוב ממדים פנטזמתיים מובהקים .בעולם של ודאות
דתית ,התגלות אלוהית היא הפרס הגדול ביותר של הסובייקט.
לאיוב ,ולסביבתו הקרובה שהלכה והתמעטה עם הזמן ,היה ברור שהוא נקרא על ידי אלוהים,
שאלוהים מסמן אותו ומייחד אותו משאר בני האדם .הבעיה לא היתה לזהות 'מי עושה זאת' ,אלא
להבין 'למה הוא עושה זאת?' ובמסגרת האניגמה הכללית הזאת ,מוצאים שורה של אינטרפלציות
משנה הנידונות בטקסט המקראי' :האם אני באינטרפלציית מאמין?' [מה צריך לעשות מאמין
בסיטואציה כזאת?] ' האם אני באינטרפלציית ידע?' [ מה אני יכול לדעת על מה שקורה לי?] 'האם אני
באינטרפלציית איש משפחה?' [מה זה אומר להיות איש משפחה?] 'האם אני באינטרפלציית חטא?'
[מה עשיתי רע?]; ובהתאמה :האם אני אדם מאמין? האם אני מסוגל לתפוס את העולם? האם אני אב
טוב? האם אני חוטא? "אומר אל אלוהים אל תרשיעני ,הודיעני על מה תריבני" (ט:לא; י :ב) .ומה
משמעות התנהגותו יוצאת הדופן' ,האקסמפלרית' של איוב? האם היא מבטאת מרד ,או ביטחון
באלוהים? כיצד הוא לא חוטא בשפתיו? מדוע הוא לא מאמץ את אחת התשובות שרעיו נותנים לו?
מדוע הוא דורש מאלוהים להופיע? מה מחזיק אותו בחיים? מה עובר לו בראש? יתרה מכך ,המספר
המקראי ששותק הפעם ,ולא מוסר את מחשבותיו של איוב ,מעצים את אניגמת האיווי של איוב בשביל
66
הקוראים ,ומונע מהם לאבחן במדויק את הסטטוס של ההזדהות של איוב ,לא ורך כל שלבי הדרמה.
ברור שיש לאיוב טענות קשות כלפי האל .כתוב רק שהוא לא חטא בשפתיו .אבל מה באמת הלך
בראשו ,איש אינו יודע .אם רוצים להיות הוגנים ,לאניגמת האיווי של אלוהים יש לצרף את אניגמת
האיווי של איוב .בקריאה הזאת ,רוב ספר איוב מוקדש לניסיונות השונים של הסביבה לענות לאניגמה
שמציבה בפניה האינטרפלציה של איוב ,ניסיונות שמהן מסתייג הספר מסיבות שעוד אעמוד עליהן
בהמשך.
אינטרפלציה אניגמטית ,כך ראינו ,מלווה תמיד בחשיפה לאנטגוניזם .ואכן ,האינטרפלציה של
איוב בידי אלוהים חושפת את הגיבור (וגם את הקוראים) למערך צפוף ,דחוס של אנטגוניזמים מסוגים
שונים .מסורת הפרשנות העניפה של ספר איוב היא עדות חיה לכך .ההישג הפילוסופי והספרותי של
ספר איוב ,ומה שהופך אותו לאחד הטקסטים הקאנוניים ביותר של התיאולוגיה המערבית ,קשור קשר
הדוק ליכולת שלו להשתמש בדרמה של אינדיבידואציה כפויה כסוג של מחרשה שבאמצעותה הוא
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מעלה על פני השטח מגוון עשיר כל כך של סתירות דיסקורסיביות ,פרדוקסים ואניגמות .הפרקים
העוסקים בהתדיינות בין הרעים לאיוב מעלים כמעט כל אנטגוניזם שקיים במקרא .התיאודיציאה
אמנם מתמודדת בעיקר עם שאלות מוסריות העולות מהדרמה (למשל ,האנטגוניזם המתקיים בין
תפיסת השכר ועונש ובין תפיסת האלוהים כצודק תמיד; בין חובתו כמאמין לחובתו למשפחתו) ,אך
אלו אינן מנותקות מהאינטרפלציה שעובר איוב ,כלומר מהסינגולריזציה החידתית שהוא עובר .רוב
ספר איוב מוקדש לתשובות המפותלות של הרעים לדרמת האינטרפלציה שעוברת על חברם .איוב
מוצב על ידם כחוטא ,כמי שאפשר להבין את הסיבה לאינדיבידואציה שלו ,אך הוא מסרב להזדהות
עם התשובות שלהם ,ודבק באניגמה שלו .ספר איוב מציב את הנמען הכפול שלו (איוב והקוראים
כאחד) בעמדה של פרשן מקסימלי של איווי האחר .האיווי שבסיטואציות אחרות נתפס בדרך כלל
כלא-בעייתי ,כשקוף ,כברור מאליו ,או אפילו ל'עמום' ול'רב-משמעי' ,הופך במרחב של האניגמה
והאנטגוניזם ,לצרור של מסמנים ,שמובילים לעוד מסמנים ,בלי שום יכולת לעצור.
עם זאת ,ספר איוב לא מבקש רק לכונן בין דפיו דרמת איווי טהורה ,בעלת עוצמות שלא יתוארו,
שבה משתתפים שני סובייקטים חידתיים ,אלא גם מצביע על מוצא לקונפליקט ,סוף לאינטרפלציה,
שיש עדיין לבחון :ההתגלות האלוהית .ההתגלות מופיעה בסיפור בהחלט כניסיון לחלץ את משתתפי
הדרמה והקוראים שלה מוורטיגו מענה של איווי .מי שדורש אותה שוב ושוב הוא גיבור הדרמה .איוב
מאמין כי האניגמה שלו לא יכולה להיפתר באמצעות מענה מקובל ,ארצי כמו זה שנותנים לו רעיו או
אשתו .איתור חטא פרטי או קדמון משאיר עדיין את האיווי הטהור לא מסופק .במענה לרעיו ,איוב
מבהיר שהוא קרא את פרויד ולכן יודע שברמה כלשהי 'כולנו אשמים' .וכי בדיוק הכלליות הזאת היא
שאיננה מקובלת עליו ,או יותר נכון ,שהוא מבקש לחשוב אותה מחדש .הזדהות כבר לא מספיקה לו.
הוא דורש תשובה מסדר גודל אחר – "כי לא איש כמוני אעננו ,נבוא יחדיו במשפט…" (ט:לא); "מי
ייתן ידעתי ואמצאהו אבוא עד תכונתו; אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות" (כג :ג-ד) .ספר איוב
לא רק חושב על מהי אינטרפלציה ,אלא גם מנסה להבין מהן התשובות האפשריות לה .ואיוב ,בשלב
זה ,רוצה שהאל יתגלה לפניו .לא פחות מזה.
לאקאן עוזר להבין את הדרישה השערורייתית ,הפנטזמתית של איוב .השיח הלאקאניאני לא תפס
אף פעם את ההזדהות כמוצא היחיד של האיווי .לצד ההזדהות ,תמיד עמדה הפנטזיה כטריטוריה שבה
מתאפשר לאיווי להגיע לסיפוק מקסימלי (גם אם לא מוחלט) ,וזה המקום שאליו חותר איוב להגיע:
ההתגלות .כמובן שאיוב לא המציא את הפתרון הזה ,שבמונחי ז'יז' ק ייתפס כפנטזיה חברתית
קולקטיבית .אחרי הכל ,התגלויות היו נהוגות בכל הע ולם העתיק ואחזו בכל הנביאים ,שקר ואמת
כאחד 67,אבל ספק אם היה אי פעם מישהו ראוי יותר ממנו להופעתה.
איוב לא רוצה 'תשובות ארציות' המנוסחות במלים ,לכן הוא דוחה את ההצעות של רעיו 68.נראה
שאיוב 'מבין' כי בעוד הפתרונות האחרים עובדים רק על רמת ההזדהות ,נוכחות אלוהית כבר מסוגלת
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למקם אותו בפנטזיה של ההתגלות .על 'אינטרפלציה פנטזמתית' כמו שהוא עובר כרגע ,אניגמת זהות
כה חזקה ,כה משתקת ,כה טוטאלית ,יכולה לענות רק תשובה אלוהית .ותשובות אלוהיות ,כך גורסת
הפנטזיה של איוב ,אינן מתנסחות במלים" .לשמע אוזן שמעתיך ,ועתה עיני ראתך .על כן אמאס
וניחמתי על עפר ואפר" (מב :ה) ,אומר איוב לאלוהים .מלים הן אמצעי פגום של ייצוג .סובייקט
אבסולוטי 'אמיתי' איננו זקוק לייצוג .חלק מלהיות אבסולוטי זה לא להזדקק למסמנים .הנוכחות של
האל מפצה על חוסר היכולת לענות על שאלת האיווי ,משום שהיא מספקת גוף מאסיווי ,נשגב
לאובייקט הקטן ,ולכן פותחת בפני הסובייקט את אופציית הפנטזיה .משהו מתגשם .אלוהים מופיע.
בדרך כלל מן הסערה .הלוגיקה של הדרישה לנוכחות הסובייקט האבסולוטי בנויה על כך שנוכחות
היא בכל זאת תשובה ,גם אם לא לאניגמה שהעלתה אותה .התגלות היא סוג של 'פרס ניחומים' .היא
איננה יכולה לענות לאניגמה 'מי אני?' ( ביחוד בדת היהודית הבנויה סביב היסטריזציה גוברת והולכת
של המאמין ,בניגוד לדת הנוצרית שבה אלוהים מקבל צלם אנוש) ,וכך לא לשאר האניגמות שמעלה
איוב ,אבל יכולה לספק לסובייקט סיבה ,אובייקט ,נוכחות שסביבו יחוג האיווי שלו מעתה והלאה.
פרדוקסלית ,ולמרות שמפרספקטיבה פסיכואנליטית התגלות איננה אלא הלוצינציה ,תופעה השייכת
לפסיכוזות ,אפשר לומר שהתגלות משקמת את 'העולם' של הסובייקט ,מעמידה אותו על קרקע
69
מוצקה יותר ,אבל לא בהכרח לוכדת עימה את הסובייקט עצמו ,כפי שמעיד סופו של ספר איוב.
במטאפיסיקה של הסובייקט ,נוכחות אלוהית היא האיחוד המקסימלי בין סימן לעולם .במסגרת
זו ,אלוהים נתפס כמסמן השליט ,כערובה האחרונה ,ולמעשה היחידה ,שהשפה אכן מרפררת לעולם
(שמה שאני חווה או יודע הוא 'ממשי' ו'אמיתי') ,ולכן 'כשהוא מופיע' ,מתאשררת בצורה החזקה
ביותר הזיקה בין השניים .מפגש ישיר ,בלתי מתווך עם אלוהות ( הנתפסת כסובייקט המקסימלי ביותר
שיש) הממלא את החסר באחר הגדול בנוכחות פנטזמטית ( צריך רק לחשוב על המיזנסצינות
הטיפוסיות של ההתגלות :אור חזק ומסנוור; קול רועם; ברקים ,וכו') .מאינטרפלציה כמו שאני עובר,
אומר איוב ,יכולה לשחרר רק אינטרפלציה מקסימלית ,פנטזמטית שאין למעלה ממנה .האפילוג,
כידוע ,לא הכריע בשאלה האם איוב התרצה לאחר הגשמת הפנטזיה שלו ,והאם תשובת האל אכן
יכולה להיחשב כמענה ראוי לשאלות שהעלה איוב? רוב התיאודיצאה מתפלמסת בדיוק בנקודה
הזאת ,שכאן הוצג ה רק בצורה המצמצמת של 'אניגמת איווי' ,ובקוויה הכללים בלבד.
אחרי מעקף ארוך בספר איוב ,שהציג שני סוגים של תשובות לאינטרפלציה אניגמטית – הזדהות
ופנטזיה – קל יותר אולי לחזור לטיעון הבסיסי של ז'יז'ק הגורס למעשה ,כמו מחבר ספר איוב ,שישנן
שתי דרכי מילוט מאניגמת הזהות.
( )9הזדהות (אימז'ינרית וסימבולית) עם עמדת סובייקט  /מנדט סימבולי:
the process of interpellation-subjectivisation is precisely an attempt to elude, to avoid
this traumatic kernel through identification; in assuming a symbolic mandate, in
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recognizing himself in the interpellation, the subject evades the dimension of the Thing.
(Žižek 1989: 180-181).

:) הזדהות עם פנטזיה חברתית1(
Fantasy is then to be conceived as an imaginary scenario the function of which is to
provide a kind of positive support filling out the subject’s constitutive void. And the
same goes, mutatis rnutandis, for the social fantasy… [it] is a necessary counterpart to
this concept of antagonism, a scenario filling out the voids of the social structure,
masking its constitutive antagonism by the fullness of enjoyment (racist enjoyment, for
example). This is the dimension overlooked in the Althusserian account of
interpellation:

before

being

caught

in

the

identification,

in

the

symbolic

(tnis)recognition, the subject is trapped by the Other through a paradoxical objectcause of desire in the midst of it, embodying enjoyment, through this secret supposed to
be hidden in the Other, as exemplified by the position of the man from the country in
the famous apologue about the door of the Law in Kafka’s The Trial. (Žižek 1994c:
254)

הפנטזיה היסודית

מה פירושה של הפנטזיה אצל לאקאן? לאקאן גורס כי מאחורי כל הטווח העצום של הדימויים
 זו תמיד תהיה תמונה.המופיעים בתוצרי הנפש של הסובייקט עומדת תמיד פנטזיה יסודית אחת
 בסופו של דבר זה משהו. שבו התגלה משהו לסובייקט שקשור למיניות,שתדבר על רגע מסוים אחד
 לאקאן השווה את.שמגלה לו את הסירוס (בגילומו של האובייקט הקטן) ואת הדרך להימנע ממנו
, " כמו שהקולנוע עשוי להפסיק בנקודה מסוימת.הסצינה הפנטזמתית לדימוי הקפוא על מסך הקולנוע
 כך גם הסצינה,כדי להימנע מלהראות לצופים סצינה מסוימת טראומטית שצריכה עתה להתרחש
 נהוג בשדה הפרוידיאני, ככלל.)Evans 1996: 60( "הפנטזמתית היא הגנה המסתירה את הסירוס
:לראות את הפנטזיה כמורכבת משלוש סצינות אפשריות
 הראה לך את המיניות, כלומר. האחר פיתה אותך, 'פיתוי' (גילוי המיניות); ברגע מוקדם מדי.9
.ביחסה לעוד מישהו
. נכחת במו עיניך בעובדת הסירוס, סירוס (גילוי ההבדל בין המינים); ברגע מוקדם מדי.1
 נכחת במו עיניך 'איך עושים, סיבת הקיום); ברגע מוקדם מדי, צפייה בהורים (גילוי המקור.3
.'את זה
 הן מנסות להמחיז. כל התמות הללו מדברות על הסירוס ועל האניגמה של המין,למעשה
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סיטואציה שבה הסירוס לא ייתכן .יש להן תבניות ברורות :הפיתוי (מהי מיניות .דורה); הסצינה
הראשונית (איך באתי לעולם? איש הזאבים); הסירוס ( איך נוצר ההבדל בין המינים? פטישיסט) .כמו
מיתוסים קולקטיביים הם מספקים ייצוג ופתרון לשאלות שהכי מטרידות את הילד .הפנטזיה מעניקה
צורה למשהו שהוא נעדר צורה (החסר) .אפילו הסירוס ,שאותו ממחיזה הפנטזיה ,הוא כבר בגדר
תשובה לחסר .או כהגדרתם הקלאסית של לאפלנש ופונטאלי:
פנטזיה היא סצינה אימז’ינרית שבה הסובייקט הוא הגיבור ,ומייצגת את מילויה של משאלה
( בחשבון אחרון משאלה לא-מודעת) בצורה מעוותת במידה זו או אחרת באמצעות מנגנוני
70
הגנה ( .)Laplanche & Pontalis 1988: 314

המקרה של איש הזאבים יכול לשמש כדוגמה נוחה לענייננו .באנליזה מפורטת זאת ,שנמשכה
שנים רבות ,מתחקה פרויד אחר שרשרת של אירועים מקריים ומקריים-לכאורה בחיי הפציינט שלו,
ומנסה לקשור אותם ביחד בתבנית .בין האירועים הבולטים ש בהם עוסק פרויד מוצאים את הפיתוי על
ידי האחות בגיל  3ורבע ,הפיתוי של פנקייב את הנניה ואיום הסירוס שהיא בתגובה השמיעה ,וכמובן,
האירוע המפורסם של "הסצינה הראשונית" שלה היה עד המטופל שלו ,בהיותו בן שנה וחצי .בסצינה
זו הוא צופה בהוריו מקיימים מישגל מאחור ,ועל-פי המודל שהיא הציבה ,מארגן איש הזאבים את
הפנטזיה שלו ,וממנה נובעים (בחלקם) לדעת פרויד הסימפטומים המפורסמים שלו :הפוביה מתמונות
זאבים ( אבל רק מכאלה שעומדים על רגליהם האחוריות ,כמו אביו); 71כאבי הראש בשעה חמש
(השעה שבה אירעה הסצינה) ,ואפילו 'הפורמולה' שלו:
התופעה הבולטת ביותר בחיי האהבה שלו בבגרותו היתה התקפים של התאהבות חושנית
בעלת אופי כפייתי ,שהופיעו ונעלמו בסדר תמוה ,כשהם משחררים ממנו אנרגיה ,שבעוצמתה
האדירה הצליחה לשבור את מחסום שליטתו העצמית אפילו בתקופות בהן סבל מעכבות .הן
היו כפופות לתנאי מסוים שנסתר מתודעתו ושהתגלה רק במהלך הטיפול .האשה חייבת היתה
להימצא בתנוחה שאותה ייחסנו לאם בסצינה הראשונית .מגיל ההתבגרות ואילך הוא חש שמה
שמושך אותו במיוחד אצל נשים הם אחוריים גדולים ובולטים .משגל שלא התנהל מאחור
כמעט ולא גרם לו הנאה (פרויד .)57 :9111

הפנטזיה נוצרת כניסיון לסתום את החור שפערה הטראומה (המינית ,הקיומית) בסובייקט .היא
'סותמת' אותו באמצעות סצנריו שמדגים כיצד יש "להתפייס" איתו .באיש הזאבים ,הטראומה של
הסירוס (הממשי ,הסימבולי ,האימז’ינרי) זוכה להדגמה ומוכחשת בעת ובעונה אחת .היא "מודגמת"
על ידי האם ,והיא "מתבטלת" על ידי האב והתנוחה "האקטיבית" שלו .המשגל מאחור ,ועוד יותר
מכך ,ההתאהבות הבלתי נשלטת בבחורות פשוטות הכורעות על ארבע ,היא הדרך של איש הזאבים
לשחק את האבא שלו ,ולהעביר בכך את איום הסירוס למישהו אחר" .ילד קטן" ,אומר ז'יז'ק ,כלוא
ברשת של יחסים משפחתיים מסובכים ,ומהווה את שדה הקרב לאיוויים של כולם סביבו .אביו ,אמו,
אחיו ואחיותיו .האם שולחת מסר לאב דרך טיפולה המסור בילד; האב שולח לה מסרים אחרים .אמנם
הילד מודע היטב לתפקידו ,אבל הוא איננו יודע איזה בדיוק אובייקט הוא מהווה לאחר ,מה טיבם
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המדויק של המשחקים שהם משחקים איתו ,והפנטזיה מספקת תשובה לאניגמה הזאת" ( Žižek 1997:

" .)9בשביל לאקאן" ,אומרת ג'ין מלמו" ,הפנטזיה מספקת תשובה מוחלטת לשאלה ' מה האחר רוצה
ממני?' אם לומר זאת בפשטות ,הפנטזיה מצהירה ' אני יודעת מה האחר רוצה ,אני יכולה לספק זאת'.
[ ]...הפנטזיה גורמת לצורה של אינרציה שמובילה את הסובייקט לפרש או אפילו לצפות מה שקורה
לו בצורה מונוטונית שחוזרת על עצמה .היא מכניסה את הסובייקט לתוך תבנית ,שמפעילה כוח
מיוחד על הסובייקט משום שמה שלכוד בתוך הקונסטרוקציה הפנטזמית הוא האובייקט של התענוג
שמאפשר לסובייקט להזדהות עם היֵש [ – ]substanceמה שלא מאפשר לו המסמן [של הזהות]
המחליק ברשת הסימבולית)Malmo 1994: 87( ".
בצורה הפורמלית ביותר ,השדה הלאקאניאני תופס את הפנטזיה כאתר המרכזי שבו הסובייקט
רושם את נוסחת ההתענגות שלו ,מחוקק את היחס שלו ל being-שלו .כיצד נראית 'נוסחה זאת'?
כשמדובר בנוירוטים ,לאקאן רושם אותה כך .a >< $ :ה $-הוא הסובייקט החסום; ה a-מציין את
האובייקט הקטן של האחר; ואילו הסימן המתמטי הכפול מציין פשוט יחס .יחס זה מנסח את הדרכים
שבהן אפשר לגשר בין הסובייקט החסום שמעבר לשפה [ ]barred subjectל בין האובייקט הקטן של
האחר (המבט ,הקול ,הצואה ,השד) שאבד לו עם הכניסה לשפה; דרכים כגון פטישיזם ,מזוכיזם,
מציצנות וכו' .אם התנאי האנושי מבוסס תמיד על המסע ,החיפוש אחר התענוג הבלתי אפשרי
והאבוד ,הפנטזיה מספקת את ההבטחה של מפגש עם התענוג היקר ,מפגש שמפונטז כמכסה על החסר
באחר הגדול ,ולכן כממלא את החסר בסובייקט 72.פנטזיה היא המימשק האינטימי ביותר בין
הסובייקט לעולם מאחר שהיא המטריצה של הסובייקטיביות שבתוכה ממוקם האובייקט הקטן.
ו'האובייקט הקטן' איננו עוד 'אובייקט' אלא נקודת המגע התמידית בין הסובייקט לעולם.
[1] Lacan’s concept of the objet a thus inverts the standard notion of the symbolic order
(signifier) as the agency that mediates, interposes itself between the subject and the
reality of objects: for Lacan, the subject and the Other overlap in the object (or, to
put it in the terms of set theory: object is the intersection of $ and the big Other).
‘Object’ gives body the void that is the subject qua $, and to the void that gapes in the
midst of the big Other. Here again we are dealing with the topology of ‘curved space’ in
which the inside coincides with the outside: identification with the object is not external
to the Symbolic, it is an identification with ex-timate kernel of the Symbolic itself, with
that which is in the symbolic more than symbolic, with the void at its very heart. (Žižek
1994a: 178).

בשביל לאקאן ,הממשי הוא העולם ,בצורתו הגולמית ,הטראומטית ,עוד לפני שהסדר הסימבולי
השתלט עליו ונתן לו צורה ,מטרה ,תוכן .מפגש עם הממשי הוא מפגש עם "העולם" ,במובן הרחב
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 אבל 'נמצא. העולם הוא מה שנמצא מחוץ לסובייקט ומחוץ לאחר הגדול גם יחד.ביותר של המלה
 המאיין, פרדוקסלי, רק ייצוג סימבולי. המריחה מאימז'ינריות,מחוץ' זו כבר התבטאות בעייתית
 הייצוג ההולם היחיד, כזה הוא האוביייקט הקטן.ומכשיל את עצמו עשוי לשמש כקירוב של הממשי
 "הדבר,) הוא העולם, שמעצם טבעו מוגדר כבלתי ניתן לייצוג (אחרי הכל,של אותה חדירה של משהו
.] הכי קרוב" לממשי שאפשר למצוא בספירה של הייצוג והסימניםdas Ding[
[1] objet petit a is the point of Real in the very heart of the subject which cannot be
symbolized, which is produced as a residue, a ramnant, a leftover of every signifying
operation, a hard core embodying horrifying jouissance, enjoyment, and as such an
object which simultaneously attracts and repels us – which divides our desire and thus
provokes shame (Žižek 1989: 180)
[2] One should always bear in mind that objet petit a emerges to solve a deadlock of
how the subject is to find support in the big Other (t. symbolic order). The first answer,
of course, is: in a signifier that is, identifying himself with a signifier in the big Other,
—

a signifier that epresents him for the other signifiers. However, in so far as the big Other
in itself inconsistent, not-all, structured around a lack, a constitutive failure, a further
possibility opens up for the subject to find a niche into the Other by identifying with
this very void in its midst, with the point which the Other fails. And objet petit a
positivizes, gives body to, this void the big Other: we encounter the object where the
word fails.

הפנטזיה החברתית

, תשובה באמצעות הזדהות:בתהליך האינטרפלציה הסובייקט מתעמת עם שני סוגים של תשובה
 ההזדהות באה לכסות את התשובות האימז' ינריות והסימבוליות של האחר.ותשובה באמצעות פנטזיה
 ז'יז'ק כמובן לא מתעניין.' מספקת לסובייקט תשובה ב'דרג של הממשי, לעומתן,הגדול; הפנטזיה
 אלא באותן פנטזיות קולקטיביות שבהן 'נלכד' הסובייקט במגעו עם,בפנטזיה היסודית של הסובייקט
:האידיאולוגיה
Ideology is not a dreamlike illusion that we build to escape insupportable reality; in its
basic dimension it is a phantasy construction which serves as a support for our “reality”
itself; an “illusion” which structures our effective, real social relations and thereby
masks some insupportable, real, impossible kernel (conceptualized by Ernesto Laclau
and Chantal Mouffe as “antagonism”: “a traumatic social division which cannot by
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symbolized (Žižek 1989:45).

גם לקהילות או לחברות יש פנטזיה ,סצנריו מדומיין שהן בחרו לארגן באמצעותו את התענוג
שלהן .פנטזיה זו מסתירה את הסירוס הפרטיקולרי של כל קהילה .מהו הסירוס הבסיסי ביותר של כל
קולקטיב ,של כל חברה? חוסר יכולתם להיות מאוחדים ,אורגניים ,שלמים .בקיצור ,העובדה שגם הם
חסרים ,שיש להם בעיה עם הקיום שלהם ,בדיוק כמו לסובייקטים:
The subject cannot grasp Society as a close Whole, but this impotence has, so to speak,
an immediate ontological status: it bears witness to the fact that Society itself does not
exist, that it is marked by a radical impossibility [das Ding]. And it is because of this
impossibility to achieve full identity with itself that the Other, Society as Substance, is
)already subject. (Žižek 1989: 178

"קשר זה אל הדבר [ ]das Dingהמובנה באמצעות פנטזיות" ,אומר ז'יז'ק" ,הוא מה שמוטל על
כף המ אזניים כשאנו מדברים על האיום שמהווה האחר על 'אורח החיים שלנו' :זה האיום שחש למשל
אנגלי לבן הנתקף בהלה מפני הנוכחות הגוברת של זרים .אי אפשר לצמצם את מה שהוא רוצה להגן
עליו לכלל אותה מערכת ערכים המציעה ,כביכול ,משענת לזהות הלאומית .הזדהות לאומית ,מעצם
הגדרתה ,נתמכת על ידי קשר עם האומה בתור דבר – אומה המתאפיינת בשורה של תכונות סותרות"
(ז'יז'ק  .)998 :9115פרדוקסלית' ,הדבר' הזה נגיש רק לנו אבל אין לנו שום יכולת להגדיר אותו .הם,
הזרים ,לא יכולים לקלוט את 'הדבר' בכלל ,ועם זאת מאיימים עליו כל הזמן .אנחנו תמיד מייחסים
לאחר תענוג עודף ,שאותו הוא גנב ,או מנסה לגנוב מאתנו " .מה שבאמת מפריע לנו אצל האחר הוא
האופן שבו הוא מארגן את התענוג שלו :בדיוק העודף' ,ההגזמה' הקשורה לכך – ריח המזון ,השירים
והריקודים ה'רועשים' שלהם ,המנהגים המשונים שלהם ,יחסם לעבודה" (או שהם בטלנים או שהם
חרוצים מדי)( .שם) .פנטזיה חברתית היא סצנריו מדומיין שיש לו את התכונות של כל פנטזיה פרטית,
בהבדל אחד :הסובייקט החסום המופיע בה הוא הסובייקט החסום הייצוגי של האומה ,או של
הקולקטיב .והאובייקט הקטן מקבל משמעויות פוליטיות ,בהופכו ל'חסר' שמונע מהסובייקט והאומה
מלהתמלא מחדש " .פנטזיה מופיעה כתמיכה בדיוק במקום שבו החס ר באחר נחשף [האנטגוניזם]...
היא הופכת להיות סימולקרום של מה שבסדר של המסמן מתנגד לסימון...בקיצור ,היא מנסה לקחת
את המקום של האחר החסר ,של המשמעות החסרה אשר ,במיתולוגיה שלנו ,מייצגת את קורבן
התענוג שלנו" (.)Stavrakakis 1999: 46
בעקבות ז'יז' ק אפשר לומר שלפנטזיה המינית של הסובייקט מתווספת עתה פנטזיה חברתית
כלשהי (טוטליטריות ,נאציזם ,שוק חופשי ,קומוניזם) ,הבנויה בדיוק כמו פנטזיה מינית .שתיהן הן
סוג של סצנריו מדומיין שבו מוצא האיווי ערוץ מסוים של סיפוק ,מבלי שהסובייקט בכלל יוכל לתת
דין וחשבון אדקווטי כלשהו על מעשיו .למרות התיאורטיזציה הדלה (במתכוון?) של מושג הפנטזיה
הקולקטיבית והזיקה שלו לפנטזיה היסודית (המכונה  )fundamental fantasyבכתביו ,ברור כי
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פנטזיות קולקטיביות לא נתפסות באותו מעמד כשל הפנטזיה היסודית; הן שייכות לצדו הפומבי,
' האובייקטיבי' של הסובייקט ,גם אם הן ,ובעיקר אם הן ,מוגשמות בסתר ( ;Žižek 1997: 119-120
 .)Pease 1996הסובייקט של האגו יכול לפתור את בעיותיו באמצעות הזדהות עם מנדט סימבולי זה
או אחר .הפנטזיה באה לענות לסובייקט החסום ,בדרך היחידה שהוא מבין – בהציגה את האובייקט
הקטן בתוך סצנריו של סיפוק ,כלומר בפנטזיה .ברוס פינק מחדד עוד יותר את היחסים בין הסובייקט
לאחר הגדול וגורס כי הבעיה 'האמיתית' עם האחר הגדול איננה שהוא חסר ,אלא העובדה שאיננו
יודעים למה הוא חסר ,מה גרם לחסר שלו .פנטזיה מספקת פתרון לאניגמה הזאת ,לחוסר הוודאות
הזאת ,פתרון שאיננו אלא "פשרה"  .compromise formationבמובן הזה היא מפחיתה את החרדה
ויוצרת מראית עין של הרמוניה ,אבל ההרמוניה הזאת לפעמים מבוססת על תמונה של האחר הגדול
כדורש משהו איום ,מבעית ,או לא נעים .בשביל הנוירוטי ,אפילו דר ישה מאיימת זאת עדיפה על חוסר
הוודאות שגלומה בחוסר ההבנה שלו לגבי מקור החסר של האחר .דרך הפנטזיה ,כמטריצה
ליבידינלית ספציפית ,משלים הסובייקט את ההזדהות שלו עם האחר הגדול .הפנטזיה הקולקטיבית
היא התפר האחרון של החברה ,הנוסחה שבאמצעותה היא מארגנת את התענוגות שלה ומכסה על
73
האנטגוניזמים שלה.
הפנטזיה של האינדיבידואליות

פנטזיות קולקטיביות טיפוסיות מסוג "גניבת התענוג" מארגנות את יחסו של הסובייקט אל האומה,
אוצרותיה ,אויביה .אך מה ביחס לייצוג הפנטזמתי שלו עצמו? לאופן שבו הוא מארגן את תענוג
הכרוך באדנות המפונטזת שלו? במקום הזה מוצאים פנטזיה מעט שונה ,שניתן לכנותה – 'הפנטזיה
של האינדיבידואל' .למעשה ,אין זו כמובן 'עוד' פנטזיה ,אלא סצנריו רב -עוצמה שניתן לחולל בכמעט
כל אינטרפלציה שהיא .הקלות שבה ניתן יחסית להפעיל אותה ,כמעט בכל אינטראקציה עם אחר
אבסולוטי ,מעידה על האלמנטריות שלה ,על ההכרחיות שלה בשביל כל סובייקט.
שוטר תפס אותי עובר עבירת תנועה ,ומבקש ממני את תעודת הזהות ,כמקובל .הוא יכול לשאול
אותי למניעי ,אבל הכל יודעים שזוהי ,במקרה הטוב ,מחווה של אדיבות מעושה .את השוטר לא צריך
לעניין מדוע חציתי פס לבן (מיהרתי לפגישה חשובה; אני הולך להחמיץ את אהבת חיי; הייתי עייף
במיוחד ,אחרי השבוע הנוראי שעבר עליי) ,משום שמה שעקרוני לו הוא שמישהו עבר זה הרגע על
החוק ,חצה פס לבן ,ועליו לזהות אותו כמקובל .לאחר בדיקת הרשיונות ,הקריאה שלו את האזרח
הסתיימה .יש בידיו את כל הפרטים הדרושים להמשך התהליך .עד כאן כביכול חלקה של המדינה.
מבחינת האזרח ,קריאתו של השוטר נכונה ,אבל רדוקטיבית .השוטר מזהה את הסובייקט ,בעוד
הסובייקט מבקש מהשוטר שיקרא אותו ,שיקשיב לו ,שיבין אותו ,משום שזהותו לא מתמצה רק במה
שכתוב בתעודת הזהות ,או בהתרחשות שבגינה הוא מואשם .מה מ שמעותו של האנטגוניזם הזה בין
קריאת השוטר לקריאת הנתין מבחינה אידיאולוגית?
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Is not this apparent failure of interpellation, its self-relating disavowal — the fact that I,
the subject, experience the innermost kernel of my being as something which is not
merely that’ (the materiality of rituals and apparatuses) — the ultimate proof of its
success, that is to say, of the fact that the ‘effect-of-subject’ really took place? And in so
far as the Lacanian term for this innermost kernel of my being is objet petit a, is it not
justifiable to claim that this objet petit a, the secret treasure, agalma, is the sublime
object of ideology — the feeling that there is ‘something in me more than myself’
which cannot be reduced to any of my external symbolic determinations, that is, to what
I am for others? Is not this feeling of an unfathomable and inexpressible ‘depth’ of my
personality, this ‘inner distance’ towards what I am for others, the exemplary form of
the imaginary distance towards the symbolic apparatus? Therein resides the crucial
dimension of the ideological effet-sujet. not in my direct identification with the
symbolic mandate (such a direct identification is potentially psychotic, it makes me into
a ‘depthless mechanical doll’, not into a ‘living person’) but in my experience of the
kernel of my Self as something which pre-exists the process of interpellation, as
subjectivity prior to interpellation (Žižek 1996: 165-166).

 האחר.' מושגית רק באמצעות כישלון 'הזיהוי,' הפעם במופעה כ'אינדיבידואליות,סובייקטיביות
 לומר לו 'למה אתה אוהב אותו' – ובכישלון זה הוא, להעניק לו מסמנים,הגדול נכשל לסמן מישהו
 זהו אולי האופן.)Žižek 1989: 207(  סביב הסובייקטיביות האמיתית שלו, מקיף עיגול,מסמן
.האלמנטרי ביותר שבו האידיאולוגיה "מנצלת" את האובייקט הקטן שעימו יש לכל סובייקט יחסים
 את, שוב ושוב, כדי לייצר בו," בעיקר כשאינטרפלציה "נכשלת, שוב ושוב,היא מפעילה אותו
 של, היסודית, אם המטרה העיקרית74.'הסיגנל' ( אם להשתמש בשפה של ָאפקט) של האינדיבידואליות
כל אינטרפלציה איננה הענקת מסמן זהות קונקרטי זה או אחר – אלא כינון הסובייקט כנתין החושב
 גם כאשר נכשלת, פרטיקולרי, גם כאשר נכשלת הענקת מסמן זהות מסוים,עצמו ל אדון – אזי
 היא עדיין עשויה להצליח ברמת האינטרפלציה,האינטרפלציה ברמת האידיאולוגיה הקונקרטית
. ולכונן את האינדיבידואליות כתוכן פנטזמתי מלא סודות המייחד את הסובייקט, הטהורה,הכללית
, המוביל לתחושת ה'זה לא אני!' החריפה, אותו כישלון מוחלט של האינטרפלציה,אם לסכם
 שהרי על בסיס תחושת. הוא למעשה המפתח לדלת הפנטזיה של האינדיבידואליות,המייאשת
 יוכל הסובייקט לכונן לא רק זהות אלטרנטיבית (התפיסה של,ידי האחר-ההחמצה של זיהויו על
 שהינו אדון, אלא גם את הפנטזיה של ה עצמי שאיננו נמצא ביחסים ספקולאריים עם אחר,)Screen
 'זה לא אני' הנגטיבי הופך.(אבסולוטי) על עצמו ועל אותו תוכן פנטזמתי פרטי כביכול שממלא אותו
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בתבנית של הפנטזיה להיגד הפוזיטיבי של ' יש בי משהו שאי אפשר לקרוא' .כמובן ,שתוכן פנטזמתי
זה אמור להישאר בגדר אניגמה ,כלומר לא לקבל מסמן קונקרטי .ככל שהסובייקט יחקור במשמעות
75
האוצר [ ]agalmaשלו ,כך הוא יעלה את ערכו של האוצר ,בשבילו.
'אינטרפלציות ממשיות'

נציג של האחר הגדול ,בדרך כלל סובייקט אבסולוטי כלשהו ,פונה לסובייקט ,מצביע עליו או מבודד
אותו בדרך כלשהי .קריאה זו מסתירה בתוכה ( חוץ ממקרים שבהם היא מובלטת בכוונה ,או נחשפת
'במקרה') שאלה המופנית לסובייקט .שאלה זו עוסקת באיווי של הסובייקט ,ב'מה שהוא מתאווה לו'
שמיד מומרת על ידי הסובייקט ,לפי הלוגיקה של ההכרה ההדדית ,לשאלה 'מה הוא רוצה ממני?'
במרכז של המומנט הזה עומדת אפוא שאלה ,ויותר מזה – אירוע של שאלה .הסובייקט נחשף לשאלה
שאין קשה ממנה .ניתן אף לומר שקיומו של הסובייקט מצטמצם ברגע זה למצב של שאלה .הוא כולו
שאלה אחת גדולה ,בדבר האיווי של הסובייקט האבסולוטי העומד מולו .מה שבהכרח פותח אותו
לקריאות אלטרנטיבות של זהותו" .כאשר הסובייקט מעומת עם האניגמה של האיווי ,הוא מנסה
נואשות למקם את הסיבה האמיתית של ההתאוות שלו ,וכך הוא מייצר פרשנויות חדשות של מה
שהוא באמת רוצה – והחיפוש הבלתי פוסק הזה ,סימן השאלה המטריד המלווה כל פרשנות של איווי,
זהו האיווי עצמו" ( .)Žižek 1996: 186בניגוד ל אינטרפלציה נרקיסיסטית ,שאיננה מאיימת על
הסובייקט אלא מאשררת את המובן מאליו שלו ,אינטרפלציה ממשית איננה עוברת 'בשקט' ,בצורה
'חלקה' .היא יוצרת משבר אצל הסובייקט ,המכונה 'אנטגוניזם'' ,הופעתו של הממשי' ,סירוס
סימבולי ,וכו' .מאחר שהשאלה הזאת כרוכה בהיחשפות לאנטגוניזם ,ובקירבה יתרה לאובייקט הקטן,
המייצר חרדה ,היא דוחפת את הסובייקט לנסח לה תשובה ( .)Soler 1996: 57תשובה זו איננה כוללת
רק הזדהות מיידית או מושהית ,מלאה או חלקית ,רגעית או תמידית של הסובייקט – אלא גם אימוץ
של פנטזיה קולקטיבית .האינטרפלציה נתפסת כמי שאח ראית לייצור המשבר ,כטריגר שלו לכל
הפחות ,וכמי שעוזרת באותה "נשימה" להיחלץ ממנו.
כל אינטרפלציה ( ולא רק בקולנוע או בספרות) יוצרת מעין דרמה בשלוש מערכות .במערכה
הראשונה מושמעת קריאה מסובייקט אחד לסובייקט אחר .קריאה זו ,שאת המרחב שבו היא מתרחשת
יש עוד לאבחן בצורה יותר מפורטת ,גורמת לקריסה סימבולית ,בטווח כזה או אחר (מערכה שנייה).
לא תמיד האחראית הישירה למתרחש היא האידיאולוגיה .בחשבון אחרון ,היא רק יכולה "לעודד" את
המשבר ,אך לא ליצור אותו במובן החמור של המלה ' .אינך יכול לקבוע פגישה עם הממשי' ,גורס
לאקאן ,והדברי ם חלים גם על האחר הגדול ונציגיו על אדמות .במערכה השלישית כבר מנסח
הסובייקט את התשובה שלו :הזדהות [ ]Screenו/או פנטזיה [ז'יז'ק] וסימפטום ייחודי לו (שניהם).
לטענת החוג הסלובני אפוא' ,המנוע' של האינטרפלציה ,מה שהופך אותה לאפקטיבית ,לא טמון
בתכנים הפוזיטיביים האידיאליים הגלומים בפניית הסובייקט האבסולוטי אל הסובייקט ,ולא
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במשברים הסימבוליים המתוזמרים על-ידי האידיאולוגיה ( הסתירות המפורסמות בין עמדות-
הסובייקט) ,אלא באופן שבו היא קולעת את הסובייקט לתוך אנטגוניזם (אחד או רבים) ,שהתשובה
לאיום הגלום בהם איננו יכול לבוא רק בדמות של הזדהות עם מנדט סימבולי זה או אחר (כי הזדהות
היא בדיוק מה שקורס באנטגוניזם) ,אלא בעיקר בצורה של פנטזיה .רק פנטזיה יכולה 'להשקיט'
אנטגוניזם .אותו אנטגוניזם אמנם מחליש את הכוחות המצטלבים בסצינת האינטרפלציה (הוא ממחיש
לי עד כמה הדיסקורסים החברתיי ם שקובעים את המשמעויות והפעולות שלי ובעצם את זהותי איננו
קוהרנטי אלא ספוג בסתירות) ,אבל הוא אינו מונע את האפקטים המכוננים שלה .נהפוך הוא ,דווקא
בגלל הנגאטיביות של הסיטואציה ,דווקא משום הוורטיגו שאליו הוא הוטל ,הסובייקט מקבל
אפשרות להתכונן כסובייקט; בדיוק כאן הוא ממציא "לעצמו" את הזהות שלו ,מאחה את עולמו
בעזרת הפנטזיה (.)Žižek 1989: 127
76
הָאפקט הדומיננטי המזוהה עם אינטרפלציה שכזאת הוא החרדה [ ]L'angoisseוכן ורטיגו .אך
אפשר בהחלט להרחיב אותם למחוזות של אימה (האינטרפלציה של 'סיבוב הבורג' על קוראיו,
בקריאה המופתית של שושנה פלמן [ ,)]9181 Felmanאו של ה uncanny-הפרוידיאני 77.היא יכולה
לארוך רגעים מספר (התבוננות ב'שגרירים' של הולביין; אמירה מסוימת של האנליסט) או תקופת
חיים (האזרח ק ,).ולעתים להיות רק נקודה בזמן.
ההבדל בין החוג הסלובני ל תיאורטיקני 'האיחוי' הוא בעיק ר במעמד של הממשי באינטרפלציה,
ולכן החלוקה שננקטה כאן ל'אינטרפלציות סימבוליות' ול'אינטרפלציות ממשיות' .אמנם חשיבה על
הממשי נעשתה במסגרת התיאורטיזציה של 'האיחוי' ,אבל ממשי זה היה ממשי סימוני ,מאטריאלי,
בעל טונים אלתוסריאניים .הממשי שעליו מדברים ז'יז'ק וחבריו הוא ממשי לא מאטריאלי ,הוא
הגרעין הממשי היחיד שקיים לפי הדוקטרינה המאטריאלית הלאקאניאנית-היגליאנית .כתוצאה מכך,
גם המשבר שעליו מדברת כל אחת מהאסכולות איננו אותו "משבר" .בעוד אצל סקרין ,המשבר נוצר
כי נסדקה באופן מכוון איזושהי מציאות אימז’ינרית בכך שהכנסנו לתוכה את הפרקספקטיבה
שמסתכלת עליה ,את הגורם השלישי ,שמראה שאנחנו "לא לבד" ,את המבט וכו' (הלוגיקה של
"המכתב הגנוב") .המשבר שעליו מדבר החוג הסלובני הוא כבר בגדר "פגישה עם הממשי" ,והוא
נוצר תוך עימות עם שאלת האיווי .הקונפליקט בעיני התיאורטיקנים של  Screenמתרחש בין סובייקט
לעמדת-הסובייקט המוצעת לו ,ולכן אינטרפלציה נתפסת בעיניהם כדרמה של הזדהות ,והאנליזה
נסובה על הבירור של 'התשובות' המוצעות לסובייקט; בעיני החוג הסלובני ,לעומת זאת ,אינטרפלציה
היא דרמה של איווי ,ולכן האנליזה נסובה על בירור האניגמה המתכוננת אצלו.
" הנה כל אשר לו בידייך…"

אלא שספר איוב מציע מערכה נוספת ,קדומה יותר ,שלא הובאה עד כה בחשבון בקריאה
האינטרפלטיבית שנערכה לו .זהו הסצנריו המצוי בפרולוג ,והמתאר את ההתערבות בשמיים .כזכור,
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הניסוי האכזרי שנעשה באיוב ,האינטרפלציה האניגמטית שמבודדת אותו ,מתחילים באותה ישיבה
גורלית ,שבה מתגרה אלוהים בשטן והשטן משיב לו בהתגרות משלו:
ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על אלוהים ויבוא גם השטן בתוכם .ויאמר אלוהים
אל השטן מאין תבוא ,ויען השטן את אלוהים ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה .ויאמר אלוהים
אל השטן השמת לבך אל עבדי א יוב כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר ירא אלוהים וסר מרע.
ויען השטן את אלוהים ויאמר החינם ירא איוב אלוהים .הלא את שכת בעדו ובעד ביתו ובעד כל
אשר לו מסביב ,מעשה ידיו בירכת ומקנהו פרץ בארץ .ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו ,אם
לא על פניך יברכך .ויאמר אלוהים אל הש טן הנה כל אשר לו בידך ורק אליו אל תשלח ידך ויצא
השטן מעם פני אלוהים .ויהי היום…(א :א-יב).

לכאורה ,הפרולוג מכניס את הקוראים אל מאחורי הקלעים של המתרחש בשמיים ,ונותן את
התשובה לאניגמת האיווי של איוב" .הסצינה הראשונית" של גורלו היא סצינה של התערבות
שמיימית .כך התחיל הכל .וכמו כל פנטזיה ,היא מודחקת היטב מבעליה .במקרה זה ,איוב .דרמת
ההתערבות מתגלית רק לקוראים שיודעים עתה כי מה שנחווה על ידי איוב כדרמה של סינגולריות
ואינדיבידואציה אניגמטית ,הוא בעצם מרכיב בדרמה קדומה יותר של התערבות שמיימית .יתרון
הידיעה על איוב איננו כה ברור ,עם זאת ,כשמתחילים להרהר ברצינות בסצנריו הזה ובהשלכותיו.
התערבויות בין אלים הן עניין מקובל בכל מיתולוגיה כמעט ,בוודאי במרחב השמי .האדמה
כשולחן שעליו נופלות הקוביות שהאלים משליכים מהשמיים ,הדימוי שבו ניטשה משתמש ב'כה אמר
זרתוסרא' ,הוא פיגורה מקובלת שבוודאי מהדהדת את הנעשה בספר איוב 78.זה כמובן לא פותר את
התעלומה או את הפרדוקס של אל מתערב ,ביחוד כאשר מדובר באל אבסולוטי כמו האל של ארץ
עוץ .שכן ,האונטולוגיה שפעולה כזאת מחייבת היא מסובכת מאוד ,ומעלה שאלות רבות .א .מדוע
בחר מחבר ספר איוב להציג את הסי בה האלוהית לסבלו של איוב כמתחילה דווקא מהתערבות?
ב .כיצד אלוהים יכול בכלל להתערב עם מישהו ,גם אם זה השטן? ג .אם זו היתה אכן התערבות ,מה
היה אז הפרס למנצח? ד .מה הקשר בין דרמה של התערבות לדרמה של אינדיבידואציה?
כידוע ,קשה מאוד לשלב את הטקסט 'הפאגאני' של ה פרולוג עם שני החלקים האחרים של
הספר .הסברים פילולוגיים מקובלים מניחים כי לפרולוג חדרה מיתולוגיה זרה (למעשה ,לכל אורך
ספר איוב מוצאים עדויות לחדירות של מיתוסים מקבילים בתרבויות של הים התיכון ,והדבר נכון גם
לשירת האמצע ולא רק לפרולוג ולאפילוג) .מה שחשוב לענייננו הוא לא "מקורו" של המיתוס,
שאמור להסביר כביכול את הסתירות בטקסט ,אלא הנחות -היסוד האונטולוגיות שהוא נושא עימו
והאופן שבו הן מתנגשות עם הנחות יסוד אחרות ,המופיעות באותו טקסט .ובאמת ,מה פירושו של
אותו אל מתערב המופיע בפרולוג? כאן אנו זקוקים לשתי המשמעויות הדומיננטיות של 'התערבות':
להתערב זה גם להגביל את הסובייקט ,לבצע אקט של אדנות ,אבל גם להתערב עם מישהו ,כלומר
להמר על תוצאות של אירוע עתידי למול מישהו אחר .לפחות בקריאה ראשונה ,התערבות שמיימית
מניחה אפוא שאפילו אלוהים איננו יכול לדעת הכל על האדם ,כשם שהוא א יננו יכול לדעת הכל על
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הקוסמוס .במיתולוגיות רבות האלים נוהגים לשחק בקובייה ,או להשתמש במאזני צדק ,בדיוק משום
שבבסיסן עומדת ההנחה כי האלוהות היא יישות חסרה ,לא טוטאלית .מיתולוגיות אלו בדרך כלל
מספקות הסברים שונים לחסר של הסובייקט העליון ,לגבולות הכוח או הידיעה שלו (התיאוגניה היא
מקרה מובהק) .גם המיתולוגיה בפרולוג של ספר איוב ממקמת את אלוהים בסיטואציה של חסר ,אבל
בניגוד למשל מהתיאוגניה היא לא מתיימרת להסביר אותו ,אלא מסתפקת רק בהצבעה על אובייקט-
הסיבה שלו :האדם .אמונתו של האדם היא נקודת התורפה של אבסולוטיות האל ,וסביבה הוא ישחק,
יתערב עם השטן .אבל כאן מסתבכים העניינים ,שכן באפילוג ,מצטיירת תמונה אחרת של אלוהות,
האומניפוטנטיות של אלוהים מוצגת בצורה כל כך נרחבת ,עד שקשה להאמין שאל שכזה יכול בכלל
להתערב או להיות חסר דבר מה ,כל שכן ידיעת העתיד .כיחידה טקסטואלית אחת ,ספר איוב מציג
אפוא שתי אונטולוגיות שונות ,אולי אפילו סותרות .אין זה כמובן המקום היחיד במקרא שבו אלוהים
מופיע כישות מלאת פרדוקסים ,יצרית כל-כך .אם לא כך היה קורה מדי פעם בפעם ,התנ"ך לא היה
ספר עמוק כל כך .אבל זו אחת הפעמים הבודדות שבהן האניגמטיות שלו נ מצאת בזיקה ישירה כל כך
לפרוצדורות של הימור.
יתרה מזאת ,הסובייקט האבסולוטי מופיע כיישות אניגמטית לחלוטין ,דווקא משום שהוא נתן
לקוראים להציץ אל מאחורי הקלעים של הכרעותיו .בעוד הקוראים יכולים להבין מה היה האירוע
שממנו צמחה האינטרפלציה של איוב – התערבות – נמנעת מהם גישה למניעי ההתערבות .אחרי הכל,
אלוהים לא צריך לחכות להתגרות של השטן כדי לבצע את האינטרפלציה המיוחדת של איוב ,אז מדוע
בחר דווקא בהתערבות? מה אלוהים /המספר רוצה לומר לקוראים על הסיבה לאינטרפלציה של
הגיבור שלו" .שהכל החל בהתערבות?" – ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים .ספר איוב לא רק מבקש
מאתנו להזדהות עם האניגמה של איוב .הוא מחולל אחת במיוחד בשבילנו.
הטקסט מייצר אפוא אניגמה של זהות שלה הוא נותן שתי תשובות שונות .האחת ,בפתיחה,
מיועדת לקוראים בלבד; השנייה ,בסיום ,מיועדת (פרדוקסלית) רק לאיוב .אנחנו אמנם קוראים על
ההתגלות ,אבל היא לא מתרחשת בשבילנו .איוב ,מצד שני ,לא מודע להיותו מושא של התערבות
שמיימית ,אבל זוכה להיפגש עם בוראו .שתי התשובות הללו עוסקות בנוכחות ,במפגש אינטימי עם
האלוהות ( הצצה של הקוראים אל מאחורי הקלעים של הסדר האלוהי; אלוהים העומד מולך במקרה
של איוב) ,שמופיעה כתשובה אבל מסרבת להישאר כזאת ,אלא נוסקת מהר מאוד אל המעמד של
השאלה .בסופו של דבר הקורא לא יודע יותר מאיוב על ההתרחשות המתוארת .במלים אחרות,
הפרולוג מנסה לענות על השאלה ' מה מקורה של האינטרפלציה שעוברת על איוב' .התשובה שלו,
הנגלית רק לקוראים ,היא שאלוהים התערב עם השטן – כלומר ,הימור שמיימי ,פרדוקסלי; הימור שבו
האדם – או ליתר דיוק אמונתו באל – תופסים בשמיים את מקומו של המטבע המסתחרר באוויר.
הגרלות הן פתרון של בני-תמותה מוגבלים; בעוד שהאלים יכולים להמר על אמונתם של בני-האדם,
להשתמש בהם כבקוביות משחק .ואולי את מה שהטקסט לא יכול היה לחלום אפילו להמשיג במקרה
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של איוב – מהי סובייקטיביות שעוברת אינטרפלציה אניגמטית וטראומטית כל-כך – ומשום כך הוא
איננו מנסה לחדור אל נפשו של איוב – מנסה המחבר המקראי להמחיש בפרולוג ,באמצעות ההימור
' הזר כל כך לרוחה של היהדות' ,בין שני סובייקטים אבסולוטיים ,או בין שני חלקיו של מטא-סובייקט
מפוצל (אין זה באמת משנה)? בהחלט יכול להיות ,שהתערבות זה הדבר הקרוב ביותר שחשב עליו
הטקסט בבואו לנמק לקוראיו ,את התרחשות האינטרפלטיבית הזאת ' .הכי קרוב שתוכלו להבין אותי',
אומר אלוהים-של-ספר-איוב ' ,הוא באמצעות התערבות פרדוקסלית ואניגמטית ,שעל הסיבות
והתנאים להתקיימותה לא ייתכן כל דין וחשבון'.
המיתוס של הפורט-דה

הסצינה הפרימורדיאלית של ההתערבות השמיימית ,שאותה מציע ספר איוב כ"סיבה" לאינטרפלציית
הגיבור ,רחוקה עדיין מלהתבהר ,אבל כבר עכשיו נראה שקשה מבחינה מתודולוגית להחשיב אותה
כ"הסבר" במובן המקובל של המלה להתרחשותן של אינטרפלציות .כיצד אפוא עשוי לתפוס השדה
הפסיכו -מארקסיסטי אינטרפלציה מקסימלית שכזאת? באיזה סצנריו הוא ימקם את "הסיבה" שלה,
את התשתית הליבידינלית שלה?
החיפוש אחר 'הסצינה הראשונית' של האינטרפלציה מתבקש גם בשל הצורך להסביר כיצד
חשיפה לאנטגוניזם ולאניגמה של איווי עשויה להיטען בכוח רב כל כך המסוגל ,לפעמים ,לשנות
סובייקט מקצה אל קצה .ציינתי קודם כי השדה מניח שהתרחשויות שכאלו חייבות להיות בגדר חזרה
( )wiederholunעל רגע קדום ,על סצינה פרימורדיאלית של חסר .חזרה שבה ההווה נטען באנרגיות
ליבידינליות המשתייכות לעבר .סצינה שאז ,כעתה ,מעוררת חרדה .פרויד גורס כי אפילו דמיון קלוש
יכול לשמש כאליבי ,כטריגר לחזרתו של המודחק והָאפקט הדומיננטי שלו" .האנטגוניזם מכין את
הקרקע לחזרה על הסצינה הראשונית ,ובכך הוא לא רק מעורר את האיווי אלא גם משאיר עקבות
ניתנים לאיתור של חרדה" ( .)Krips 1999: 95מאחר שאי אפשר לטעון יותר כי אינטרפלציות
משתמשות ב'כוחו' של שלב המראה ,שכן הן כוללות ממדים של סובייקטיביות שלא מתגלים
במהלכו ,יש לחפש סצינה 'מאוחרת' ,מפותחת יותר ,שבה מעו רבים כל הממדים של הסובייקטיביות,
אולי אפילו נוצרים לראשונה.
בעיני קריפס ,והוא לא היחיד בשדה שסובר כך ,הסצינה האקסמפלרית שאותה מחפשים נמצאת
בתיאור המקרה של הנכד של פרויד שהמציא משחק שלימים כונה "הפורט-דה" .אליגוריית הפורט-
דה נתפסת על ידי השדה כחניכה הראשונה של הסובייקט אל הסימבולי (ומשום כך אל הממשי,
שאיננו אלא קריסה של הסימבולי) ,והיא מבוססת על אינטרפלציה אניגמטית מצד האם ,שכביכול
נוטשת אותו 'ללא שום סיבה נראית לעין'" .שאלת ה ,"che vuoi?-אומר קריפס בדברו על הפורט-דה,
היא " אתר נוח לחזרה על הפער הפרימורדיאלי שנוצר על ידי היעדרות האם" זאת משום ש"בשתי
הסיטואציות נלקח חלק מסוים מהסובייקט (האובייקט הקטן) ומושתל באזור לא מוכר של עצמו"
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(.)Krips 1999: 95
הטקסט עצמו ,כפי שהעירו פרשנים רבים ,איננו מסקני .במהלכו ,פרויד מתחבט באשר
למוטיבציות שעומדות מאחורי המשחק המיוחד שהמציא הנכד ,והשאלה האם ניתן להכלילו תחת
עיקרון העונג ,או שמא הוא מצביע על תחום שמעבר לו – התלבטות האופיינית לרטוריקה הכללית של
המסה "מעבר לעיקרון העונג" הנחשבת לספקולטיבית במיוחד ,ומשום כך יש מסורות בתוך
80
הפסיכואנליזה שדוחות אותה מנימוקים שונים ,ובעיקר את המושג המרכזי שלה – דחף המוות.
בתוך מסורת החשיבה הצרפתית ,לעומת זאת ,נועד למסה תפקיד נכבד .המשחק של הנכד ,אותה
אילוסטרציה בהירה כל כך בתוך דיון כבד ,מטאפיסי ואף מיסטי מצידו של פרויד ,זכתה אף היא
לתשומת לב רבה ,ולאקאן טווה סביבה אליגוריה שלמה המבקשת להסביר את תפקיד האובייקט הקטן
בשיטתו.
מבחינה רטורית ,נועד לאנליזת המשחק תפקיד של הרפייה ,של הפגת מתחים ,של התעסקות
בסימפטום חינני ולא מזיק ,שבא אחרי דיונים בסיוטים ובטראומות מלחמה (.)Watson 1995: 467
הופעתו של המודחק ,בעיקר בחלומות ,מציבה לתיאוריה של פרויד בעיה חמורה ,שכן קשה מאוד
להבין אותה במסגרת ההיפותזה שהמערכת הנפשית נועדה לתת מוצא לאיוויים ומשאלות .אחרי הכל,
מדוע שהנפש תחזור לאותם רגעים טראומטיים ותחייה אותם מחדש? כיצד זה יכול לשרת את "עיקרון
העונג"? אלא שהפעם ,במקום תאונות של רכבות ,או טראומות מלחמה ,ושאר מאורעות מקריים
קטסטרופליים ,המשתקים ומבעתים את המטופל וכולאים אותו בתוך אניגמה ,מתרכז פרויד בפעילות
ילדותית שנראית מענגת וחופשייה ,גם אם היא ,בעצמה ,מהווה תגובה להתרחשות טראומטית
ואניגמטית – היעדרותיה של האם; תגובה שבה הבחין פרויד "באמצעות הזדמנות ממוזלת שהציגה
עצמה בפני":
79

הילד לא היה בוכה אף פעם אחת כשאמו היתה עוזבת אותו לשעות ,למרות שנפשו קשורה
היתה לאהבה שבנפש האם אשר לא רק הניקה אותו בעצמה אלא גם טיפחה וגידלה אותו בלי
עזרת אחרים .והנה ילד צייתן זה נתפס להרגל המרגיז לפעמים להשליך כל חפץ קטן שבא לידו
ממנו והלאה אל פינת-חדר ,אל מתחת למיטה וכו’ ,ולא היה קל לעתים לאסוף את צעצועיו.
אותה שעה היה מוציא מפיו בארשת של התעניינות והנאה קול אּוּוּו רם וממושך ,ואמו
והמתבונן תמימי-דעים היו ,כי צליל זה לא היה קול קורא סתם אלא שפירושו היה "נעלם"
[פורט] .יום אחד הייתי עד למחזה שאימת את תפיסתי .הילד החזיק בסליל-עץ ,שחוט היה כרוך
עליו .לא עלה על דעתו כל עיקר לגרור ,למשל ,את הסליל מאחוריו על הארץ ,כלומר לשחק בו
משחק הכרכרה ,אלא זרק בזריזות רבה את הסליל המחובר לחוט על פני קצה מיטתו הקטנה,
שווילון כיסה עליה ,עד שהסליל נעלם בתוכה ,השמיע תוך כדי כך את קול האּוּוּו רב-המשמעות
שלו ,ומשך אחר -כך את הסליל הקשור בחוט מתוך המיטה ,אלא שעכשיו קידם את הופעתו
ב"חזר" [בּוּוּו [ – daעליז .זה היה אפוא המשחק המושלם – היעלמות והתגלות מחדש – משחק
שהצופה ראה על פי רוב רק את מערכתו הראשונה ,ועלי ה בלבד היה הילד חוזר בלי ליאות
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מעשה-משחק ,אף כי עיקר הסיפוק היה קשור בלי ספק במערכה השנייה (פרויד :]9111[ 9188
 .919התרגום שונה מעט).
המשחק הראשון

בגירסה הראשונה של הפורט-דה ,הילד זרק את צעצועיו הרחק ממנו ,כך שנעלמו מעיניו ,והשמיע
תוך כדי כך "או-או-או" מלווה בעניין ובסיפוק .פרויד טוען כי הצעצועים מסמלים את האם .כאילו
הילד אומר במשחקו" ,את זרקת אותי ,עכשיו אני זורק אותך! את נטשת אותי ,עכשיו אני נוטש
אותך!" .הילד ממציא אפוא פעילות שהיא מימטית לתנאי חייו ,אבל שבה הוא הפעם בתפקיד
השולט ,הממציא ,השחקן והבמאי גם יחד .בעיני פרויד ,בכך שהמחיז בעצמו את ההיעלמות והחזרה
– ולא נתן לה לקרות באופן "ספונטני" או שרירותי – הראה הילד את ההישג של התגברות על יצר.
גם בעיני לאקאן ,למשחק הפורט-דה יש פונקציה של הקניית שליטה ,התגברות על יצר והשגת
הנאה מחזרתיות .לאקאן מציין כי היל ד נמצא במין תקופת מעבר ,בין שלב המראה לכניסה לסימבולי.
ואכן ,הגרסה הראשונה של המשחק נשלטת על ידי הלוגיקה האימז’ינרית של פיזור מול כינוס ,של
אי-סדר מול סדר ,של ילד מול מבוגר :הצעצועים המפוזרים ( אפשר אף לחשוב על החדר בכללותו)
הופכים בכך לאימגו של הגוף המבותר ,הם מייצרים אצל המבוגר את הצורך לכנס אותם מחדש,
"להחזיר אותם למקומם" ,ובכך לשקם את האימגו ,לחזור אל האימגו של הגוף המאוחד .בשלב זה
של המשחק ,הילד מבחין אפוא ,בדיוק כמו בשלב המראה ,שלאחר יש אינטרס לכנס אותו (את
צעצועיו) אל עצמו .הוא שם לב ,שהאחר ,בניגוד לו ,יכול לעשות זאת .ומוכן ומזומן לעשות זאת .הוא
אף רואה שהאחר מוטרד מהיעלמותו .הוא לומד מהאחר גם מה נחשבת בעיה ,אך גם "כיצד מתגברים
על הבעיה" .הילד מפיק מכך תענוג ,משום שהאחר מבטיח לו ,שוב ושוב בפעולותיו ,כי ניתן לשקם
את האימגו ,כי ניתן לכנס את מה שהוא תופס כדימוי של-עצמי .בניגוד לפרויד ,ולהיפותזת השליטה,
לאקאן מבנה את המשחק אפוא כפעילות מוסוות של שאלת שאלות .המשחק מאפשר לילד להעמיד
את המבוגרים בסוג של מבחן" :אם אעלם ,האם תחפשו אותי? עד כמה אני חשוב לכם?" זריקת
הצעצועים היא סוג של שליטה על התנהגותם של המבוגרים ,הנאלצים בתגובה לפיזור ולבלאגן,
להחזיר את הצעצועים למקומם.
המשחק השני

אבל זהו המשחק השני ,שהופך את הילד לסובייקט של ממש .שכן במשחק השני ,הילד שולט לא רק
על הפיזור ועל ההיעלמות ,אלא גם על הסדר ועל הנוכחות – כלומר על כל שלבי המשחק .הפעם גם
מדובר רק בצעצוע אחד בלבד – סליל הכותנה – ולא בכל מה שהוא שם עליו את ידיו .הילד נהפך
לספציפי מאוד באובייקט שהוא מאמץ לעצמו ,ומפגין בו שליטה מוחלטת .בוורסיה המקבילה
לפורט-דה שמשחק הילד עם המראה ,חוזרת על עצמה השליטה העצמית ,אך הפעם את סליל הכותנה
מחליפה השתקפות המתבונן .הילד ,כזכור ,משחק עם מראה שהוצבה מעט יותר גבוה מהרצפה,
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, במשחק השני, ואכן. מתרומם על רגליו ובכך מנכיח את עצמו בחזרה,מתכופף ובכך מעלים את עצמו
 משחק. ועל ההנאה הנגרמת לו, הוא אדון על עצמו.הילד שולט כבר על ההיעלמות ועל החזרה כאחת
: בראייה פרוידיאנית, המשחק השני נועד, בסיכומו היפה של ווטסון.את כל התפקידים במחזה בעצמו
[to] function as a ritual of mastery, converting a moment of contingency into a moment
of control, a moment of betrayal and loss into a moment of proud individuation and
renunciation, a moment of agonizing passivity into a moment of triumphant activity,
and a moment in which the child is the object and victim of his mother’s whims into a
moment in which he becomes a subject in command of an object: her. Fort/da according
to Freud makes turnabout into a fair play. It is a compensatory repetition that renders
the arbitrary at least temporary masterable (Watson 1995: 469).

 הסובייקט,צפויה והקפריזית של האם- לאקאן מתמקד בהתנהגותה הלא,אלא שבניגוד לפרויד
, המעוררת אצלו חידה באשר לכוונותיה, לפחות מנקודת מבטו של הילד,האבסולוטי הראשון
 לאקאן קורא את, לא במקרה. הגורמים שמנחים אותה ואשר שולטים על פעולותיה,מטרותיה
 " המשחק בסליל הכותנה הוא תשובת הסובייקט לרושם.התנהגות הילד במונחים של שאלה ותשובה
דה מציב- משחק הפורט.)Lacan 1994: 62( "שהותירה היעדרות האם על חזית הטריטוריה שלו
 זהו בפירוש המפגש. את היחס בין הופעת האם להיעדרותה, אם בכלל, מה מכוון:שאלה בפני הנכד
 "אמא: אפשר לדמות את עצמו שואל. במקרה זה האם,הראשון עם האניגמטיות של איווי האחר
 אני שהייתי משוש עיניה?" התשובה של, מדוע היא עוזבת אותי. ואני לא מבין למה,הולכת ובאה
: וגם מקבל עליו את הסדר הסימבולי, הוא ממציא משחק:פי לאקאן היא כפולה-הנכד על
The child latches onto what is indecipherable in what its parent says. It is interested in
that certain something which lies in the interval between the parent’s words. The child
tries to read between the lines to decipher why: She says X, but why is she telling me
that? What does she want from me? What does she want in general? Children’s
endless whys are not, to Lacan’s mind, the sign of an insatiable curiosity as to how
things work but rather of a concern with where they fit in, what rank they hold, what
importance they have to their parents. They are concerned to secure (themselves) a
place, to try to be the object of their parents’ desire—to occupy that between-the-lines
“space” where desire shows its face, words being used in the attempt to express desire,
and yet ever failing to do so adequately (Fink 1995: 54).

 הוא, ולמעשה המצאה של מערכת סמיוטית אלמנטרית,מאחר שהמשחק כלל גם שימוש בשפה
 ובעצם קבלה, ולא רק התחמקות ממנו,מהווה בעיני לאקאן גם סוג של תשובה לאיווי של האם
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ראשונה של הסימבולי .המצאת המערכת הסמיוטית האלמנטרית של ה"או" ושל ה"דה" ,מכניסה
למשחק את הפאלוס ,ואת חוק האב .עד למשחק השלם ,הילד היה עדיין נתון בסוף שלב המראה .הוא
הבין מי זאת אמא-שכן-נמצאת ,ומי זאת אמא-שלא-נמצאת; יש את האמא הרעה ,ואת האמא הטובה
( אם לעבור לטרמינולוגיה של מלאני קליין) .מה שעדיין לא הבין הוא מה מקשר ביניהן (אם בכלל);
במלים אחרות ,את הסטרוקטורה ששולטת על התחלפות הדימוי ,מטוב לרע ובחזרה .הוא רק קלט
"בחושיו" כי יכול מאוד להיות שיש פה חוקיות ששולטת בהופעת הדימויים .אבל חוקיות זו ,עד
לכניסה לסימבולי ,היתה רק בגדר אפשרות עלומה .לא רק את הצורך שבסימבולי ,שבהשתלטות על
הסימבולי ,כמה שיכול אולי לקשר בין אמא מספר אחת לאמא מספר שתיים ,ביקש הנכד להשיג
במשחקו ,אלא גם את הצורך שבלהזדהות במסגרת של הסימבולי ,שפירושו ,למצוא לעצמו מסמן
שייצג את האם האחת ,ואת האם האחרת ,אבל גם את היחסים ביניהם .עד לבואו של הסימבולי ,הוא
יכול היה להזדהות רק עם דימוי .עתה ,מרחב ההזדהות שלו יכול לכלול גם מסמנים .ומסמנים יוכלו
לאפשר לו להזדהות עם היחס שבין האמהות – ולא עם הדימויים שלהן" .אני" ,אומר הילד במשחקו,
" מזדהה עם היחס שבין שתי האמהות" ,ולא עם אמא זו או אחרת .אך מה אומר הנכד במשחק שלו על
הזדהותו ,על הסטטוס של הזדהותו בפרשנות זו של לאקאן? הנכד מבקש לומר שיחס זה בין שתי
"האמהות" ,בין האם הרעה לאם הטובה ,הוא יחס של שליטה .זה לא יחס מקרי .זה לא צירוף מקרים.
יש מי ששולט בהופעה של האם ,בתמורות שעוברות על יחסינו' .מי זה ששולט בה?' 'אני ,באמצעות
הסליל'" .הפאלוס ,באמצעות הסדר הסימבולי" ,יתקן אותו לאקאן.
ההמרה הזאת של שני דימויי האם בפאלוס ובסדר סימבולי תובן אם ממקמים את ההברות
("אווו" ו"בווו"; "פורט" ו"דה") של הילד הזורק את הסליל בהקשרן הנכון :כלומר אם רואים אותן
לא כצלילים סתומים אלא כמי שמכוננות לראשונה אצל הילד מערכת סגורה של סימנים ומשמעויות.
מאחר שהילד נמצא בסוף שלב המראה ,שבו הסובייקט עדיין לא מבחין בינו לבין החיצוניות של
העולם ומקיים עם כל סימן של חיצוניות יחסים של הזדהות ואמביוולנטיות רגשית – הוא מזהה את
הסליל עם עצמו ומכוון אליו את אותם יחסי שנאה אהבה ,נוכחות והיעדר ,שהוא מפנה כלפי דימויו
במראה ( זוהי אכן האמביוולנטיות שבזריקה ובהשבת החפץ) .אבל בניגוד לשלב המראה ,המשחק
מוסיף גם אלמנט חדש :שיתופם של המסמנים .למעשה ,ההבדל שבין ה"פורט" ל"דה" הוא שגורם
לאובדן האובייקט שנזרק ולהחלפתו במסמן ,או בדימוי ( .)Silverman 1983: 169בגרסה הראשונה
של המשחק ,כאשר הנכד רק זרק חפצים והשמיע את האּוּוּו ("פורט") ,הוא עדיין לא כונן מערכת
סימון סגורה ,שבתוכה מתקיימים יחסים פארדיגמטיים וסינטגמטיים ,שכן היה בה רק "מסמן" אחד.
בשל כך ,מסמן ייחודי זה איננו נושא משמעות ולא יכול לייצג כלום .כלומר ,כל עוד האובייקט רק
נזרק הוא עדיין שמר על המימד האונטולוגי שלו כחלק מהגוף הממשי של התינוק .אבל ברגע
שהתינוק התחיל לשחק בגרסה השנייה – הכוללת זריקה וחזרה – והכניס בכך עוד מסמן למשחק,
אבד לו האובייקט לעד .הסיבה היא שה"בּוּוּו" ("חזר") כבר מקיים עם ה"פורט" ("נעלם") יחסים
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פארדיגמטיים וסינטגמטיים ,הופך בכך את זוג המסמנים ל"שפה" פרימיטיבית .במלים אחרות ,מה
שחוזר ("הדה") הופך להיות תלוי במשמעות ה"פורט" ,ובכך גורם לניתוק מוחלט של האובייקט
מהילד ,מכניס את השפה ואת ניכורו של הסובייקט שמעכשיו ייעשה למשך כל חייו תלוי ב"אחר"
(ב"אחר" ,שבסיטואציה שלפנינו הוא הסימן).
התבוננות זו של לאקאן בפונקציה של סליל הכותנה ,למעשה ,ההופעה הראשונה של האובייקט
הקטן בשדה הסימבולי של הסובייקט ,מאפשרת להעניק למשחק הזה מעמד פנטזמתי .פנטזיה ,לפחות
בטרמינולוגיה הלאקאניאנית ,היא האופן הספציפי שבו מתמרן הסובייקט את האובייקט הקטן שלו,
בכדי להשיג סיפוק .אם הפנטזיה היא המסך שמסתיר את חוסר הקונסיסטנטיות של האחר (ז'יז'ק) ,אז
המשחק של הפורט -דה הוא בעצמו פנטזיה פרימורדיאלית של שליטה מדומה ,סצינה שבה נבנה יחס
בין הסובייקט החסר לאובייקט הקטן שלו.
המשחק בסליל הכותנה ה וא תשובת הסובייקט לרושם שהותירה היעדרות האם על חזית
הטריטוריה שלו – קצה העריסה – שהיא שּוחה שבתוכה אפשר לשחק אך ורק בלקפוץ .הסליל
איננו האם ההופכת באמצעים מאגיים לכדור – אלא חלק קטן מהסובייקט אשר ניתק ממנו אך
עדיין נשאר שלו .זהו המקום ,אליבא ד’אריסטו ,שבו האדם חושב עם האובייקט ( )...אם זה
אכן ברור שהמסמן הוא החותם הראשון של הסובייקט ,כיצד לא נוכל שלא להבחין כאן –
מעצם העובדה שהמשחק מלווה על -ידי אחד מהניגודים הראשונים שמופיעים – שהאובייקט,
הסליל ,שאליו מופנה הניגוד בעצם הפעולה הוא שמציין את הסובייקט .את האוב ייקט הזה אנו
נכנה מאוחר יותר בשם – ה.(Lacan 1994: 62) .objet] petit a[-

" אני משחק עם האובייקט משחק של העלמות והתגלות" – זו התשובה שנתן הילד לאניגמה של
איווי האם ,לטראומה של עזיבתה .אם המצב האנושי מבוסס תמיד על המסע ,החיפוש אחר התענוג
הבלתי אפשרי והאבוד ,ה פנטזיה מספקת את ההבטחה של מפגש עם התענוג היקר ,מפגש שמפונטז
כמכסה על החסר באחר הגדול ,ולכן כממלא את החסר בסובייקט .מפרספקטיבה של תיאוריית
אינטרפלציה ,הפורט-דה הוא פנטזיה ראשונית של אדנות ,אדנות-עצמית .שהרי אם להיות סובייקט
טוב בעיני אלתוסר פירושו "לעבוד בעצמו" ,להיות נתין מכורח שכנוע עצמי ,נתין המאמין שהוא
אדון ,הרי שהילד מציג בפנינו מופע של סובייקטיביות מושלמת .בדיוק כמו סובייקט טוב ,הוא מצא
את הדרך ליהנות מהשיעבוד שלו .הוא כבר לא זורק את חפציו ,ומחכה שהמבוגרים יאספו אותם .הוא
כבר לא צורח ,ומחכה שאמא תבוא .הוא משחק ,במשחק תמים ושקט .משחק הגורם הנאה לצופים בו,
ולמשחק עצמו ,וממחיז במשחקו את 'השיעבוד' שלו:
[…] הילד החזיק בסליל-עץ ,שחוט היה כרוך עליו ...זרק בזריזות רבה את הסליל המחובר
לחוט על פני קצה מיטתו הקטנה ,שווילון כיסה עליה ,עד שהסליל נעלם בתוכה ,השמיע תוך
כדי כך את קול האּוּוּו רב-המשמעות שלו ,ומשך אחר -כך את הסליל הקשור בחוט מתוך
המיטה ,אלא שעכשיו קידם את הופעתו ב"חזר" [בּוּוּו [ – daעליז( .שם)

מהפרספקטיבה הזאת ,אפשר אף לקרוא את ה'פורט' ואת ה'דה' לא כמלות תיאור ("בא";
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"נעלם") ,אלא כאינטרפלציות – "בוא!" אובייקט" ,לך!" אובייקט .לתפוס את ה'פורט' ואת ה'דה'
כ אינטרפלציות מדומיינות של ילד לכדור .הילד משחק בזימון ,באינטרפלציה של כדורי-כותנה,
שבשלב השני אף קשור אליו בחוט ,ועל האינטרפלציות המדומיינות האלה לאובייקט שלו ,הוא חוזר
שוב ושוב .אם הפונקציה האידיאולוגית האלמנטרית מכוונת לייצר נתין החושב ,המאמין ,שהוא אדון,
הרי שיכולים למצוא אותה פועלת בסצנריו של הפורט-דה בצורה הגולמית ביותר .סצנריו שבו הילד
מגלה את הנתינות הגדולה ביותר שלו ,דווקא כשהסובייקט האבסולוטי שלו לא נמצא איתו" ,כדי
לפקח" .בשביל להיות לבד' ,עצמאי' ,הוא מחבר בעצמו פנטזיה מגלומנית של שליטה ואדנות.
הסצינה הפרימורדיאלית האידיאולוגית לא מציגה את הילד "עובר על החוק" (של האב) ,כפי שהיינו
מצפים ,אלא את הסובייקט מבצע את "האקט עצמו של כינון החוק" 81.הפורט-דה הינו אפוא התשובה
שנותן הילד לאינטרפלציה אניגמטית המכ ניסה אותו לסימבולי ,והופכת אותו לנתין ה"עובד בעצמו".
ובמובן היסודי הזה ,הפורט -דה הוא אכן סצינה פרימורדיאלית של כינון סובייקטיביות.
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חלק שני

 משחקי מזל והימורים,הגרלות אלוהיות

Gambling is a way of hyping an Event.
[Jack Binion]
Does man make a call on something, does he look for something in the game of
chance and also in the calculation he consecrates to it – whose semantic
homophony shows that it must have some relation with intersubjectivity, even
though in the game of chance it seems to have been eliminated? Here we come
very close to the central question with which I began, namely

—

what is the

chance of the unconscious, which in some way lies behind man?
In the game of chance no doubt he will test his luck [chance], but also he is
going to read his destiny in it. He has the idea that something is revealed there,
which belongs to him, and, I would say, all the more so given that there is no
one confronting him.
[Jacques Lacan]
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ההגרלות האלוהיות

הימורים כמקרה מבחן

במוקד ההתרחשות האינטרפלטיבי ת עומדים זה מול זה סובייקט וסובייקט אבסולוטי ,וביניהם
מפרידה לעד אניגמה של איווי .תשובתו של הסובייקט לאניגמת האיווי תקבע את זהותו :האם תהיה
בתואם עם רצונו (המדומיין) של האחר ,או בקונפליקט עימו ,והיא עשויה להתפרס בעיקרון על כל
המרחב העצום המשתרע בין הציות למרד ,ובין ההזדהות לפנטזיה .פסיכו-מארקסיסטים מאמינים כי
הציות הגדול ביותר מושג כאשר הסובייקט תופס עצמו כמי 'שבחר' .ולא כמישהו ש'חייב לעשות
זאת ,אחרת…' .זאת משום שסובייקט מתייחד בכך שהוא 'עובד בעצמו' ולעתים אף מעניש את עצמו.
אין צורך לפקח או לאיים עליו כל הזמן .זה גם בלתי אפשרי .תחושת הבחירה העצמית ,אותו גרעין
של אינדיבידואליות אידיאליסטית בעיני אלתוסר ,נוצרת בסובייקט דווקא משום שניתנת לו ,באמת,
הזכות לבחור .אמנם האידיאולוגיה תעשה ככל יכולתה להבטיח את סוג הבחירה ,אבל ברגע החודרני
של שאלת האיווי הסיכויים יכולים לפעול גם לרעתה .פה מתחילה האחריות האמיתית של הסובייקט,
שכן מנקודה זו ואילך אף אחד פרט לעצמו לא יכול לחלץ אותו .כל אפרטוס אידיאולוגי יציע לו
תשובה מן המוכן ,אבל הוא איננו חייב לאמץ אותה .בכל מקרה ,זה הוא שחייב לענות על השאלה
הזאת .מהבחינה הזאת ,שאלת האיוו י היא תמיד סוג של הימור הדדי מצד האידיאולוגיה ומצד
הסובייקט כאחד .אף אחד מהצדדים לא יכול להיות בטוח מה תהיה תשובת 'האחר' (הגדול או הקטן).
אחד מכל עשרה מקרים ,אומר כזכור אלתוסר ,יהיה סובייקט רע ,ימאן להסתובב לשמע קריאת
השוטר .האם אלתוסר העריך נכון את הסיכויים? האם זה מזלה הרע ,או הטוב של האידיאולוגיה שיש
סובייקטים המסרבים לשחק את המשחק?
הילד הפך את סליל הכותנה למשחק אינטרפלטיבי .באמצעותו ,הוא גם זימן חלק מעצמו" ,קרא
לעצמו" ,או יותר נכון לאותה אחרות שהוא לא יכול היה ,בשלב זה של חייו ,להמשיג עדיין; אבל גם
שילח את אותו חלק לדרכו ,ובכך ויתר עליו ,לפחות באופן רגעי .הוא היה בעת ובעונה אחת,
הסובייקט המוחלט והנתין המוחלט ,המכוננים זה את זה הדדית באמצעות משחק אינטרפלטיבי ביתי
פשוט להדהים ,בעל כלל אחד ,שכליו היו סליל כותנה וצמד הברות קוליות  -ה'פורט' וה'דה' .משחק
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אינט רפלטיבי אחר שבה עשה שימוש יצירתי ,היתה כמובן המראה שהוצבה במרחק מסוים מעל
הרצפה .כשהתכופף ,הוא נעלם מעצמו; כשהתרומם ,הוא הופיע לעצמו .חוגג לעצמו רגע של אדנות
מדומה" .ראי ,ראי ,שעל הקיר ,אמור לי מי הסובייקט שמביט בך".
אלא שה'פורט-דה' הוא משחק ילדים .סליל כותנה ,שתי הברות ,מערכת סמיוטית אלמנטרית.
הילד משחק באינטרפלציות ,מתענג מהיעלמותו ומחזרתו של הסליל הנשלטות במוצא פיו .לעיקרון
העונג הפרוידיאני מותאמת מטריצה מושלמת של איזון ריגושים :מה שחוזר הוא מה שנעלם מינוס
'שארית' מסוימת שממשיכה להתגלגל כל עוד נמשך המשחק ,וממנו היא תמשיך ותתגלגל למשחקים
אחרים .לרשות סובייקטים 'בוגרים' ,עם זאת ,עומדים משחקים אחרים ,מורכבים יותר של
אינטרפלציה' .אמת או חובה' הוא אולי המשחק הפופולרי ביותר בגילאי 'היסודי' :הבקבוק מצביע על
אדם מסוים ,הנדרש לבחור בין חשיפת סוד או התערטלות מינית; מרד הנעורים ימצא את ביטויו
המוגזם במירוץ מכוניות על מסלול הנגמר בתהום ,כאשר המנצח הוא זה שעוצר אחרון בגרסת האדון
והעבד בייצוג ההוליוודי של גיל ההתבגרות .אחר-כך ,כשהסובייקט משוחרר לדרכו ,אחראי כבר
למעשיו ,הוא יעדיף שעשועוני טלוויזיה או משחקי-חברה ,כמו 'עשרים שאלות'' ,זה הסוד שלי',
ולפעמים כאשר המסיבה תהיה באמת מוצלחת ,הוא עשוי לשחק 'אמת או חובה' בגירסה 'לא
מצונזרת'.
אך כל אלו הם משחקי ילדים לעומת הימורים .שכן ,גם אם ביסודם ,משחקי המזל אינם אלא
פיתוח ושכלול של הפורט-דה המקורי ,עדיין אלו הם ההבדלים הדרמטיים מה"מקור" האינפנטילי
שעושים אותם למרתקים ומורכבים כל-כך 82.ההבדל המשמעותי ביותר הוא כמובן העדרו של 'סליל'
הקושר את האובייקט לשחקן .אחרי הכל ,מה שנזרק אינו קשור יותר בחוט ,אלא בסליל של כללים
וחוקים שאינם נותנים שום ערובה לחזרתו של האובייקט .למעשה ,בניגוד לפורט-דה שבו – לפחות
מנקודת הראות המדומיינת של הילד – מה שנזרק הוא בדיוק מה שחזר – ההבטחה שנושא עמו
ההימור היא בדיוק לא להחזיר אף פעם בחזרה את מה שנזרק .הפיתוי שבהימור נעוץ באפשרות להפר
איזושהי כלכלה או משטר ערכים מסוים ,לקבל בחזרה הרבה יותר ממה שנזרק או להפסיד הכל ,כפי
שהדבר מתנסח בפנטזיית ההימור על כל הקופה .משחקי מזל הם אפוא 'פורט-דה למתקדמים'.
בלק ג'ק ,רולטה ,פוקר ,מירוצי-סוסים ,לוטו ,פיס ,קוביות .כך קוראים להם היום ,אבל בני האדם
שיחקו בגרסאות אחרות ,נועזות ושערורייתיות לא פחות ,כבר לפני ארבעת אלפים שנה .אז כהיום,
וכמעט לאורך כל ההיסטוריה ,הימורים לסוגיהם השונים שומרים על מעמדם כמשחק הפופולרי ביותר
בעולם' .בידור' במובן החזק שבו הוא נתפס פעם ,כאשר משחק קוביות יכול להידרדר מהר מאוד
למשחק על חיים ומוות .כאשר הפיתוי הוא חם ,פאטאלי ,מקסימלי ,כפי שמכנה זאת בודריאר
(.)Baudrillard 1990
הימורים ,לסוגיהם השונים ,הם תופעה אוניברסלית ( .)Mcmillen 1996: 6-7בני האדם שיחקו
במשחקי מזל כבר לפני ארבעת אלפים שנה ,וכך גם רוב האלים באפוסים הגדולים של המערב
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והמזרח ,הדרום והצפון .חפירות באור ( 1111לפנה"ס) ,כרתים ( 9811לפנה"ס) ,מצרים (9911
לפנה"ס) והודו ( 9111לפנה"ס) חשפו קוביות ומשחקי הימורים ,העשויים מחימר ,עצמות
( ,)Astragalusמקלות עץ ואבנים .בראשית ימיהם ,הימורים מילאו גם תפקידים אחרים .בני אדם
שיחקו אז ,כמובן ,על פרה או על עבד ,ומפעם לפעם אף נשטפה חברה שלמה בקדחת הימורים ,אבל
גם השתמשו בהם לשם קבלת החלטות ,פרטית או קולקטיבית .עמים מסוימים ,למשל בני ישראל,
קיבלו בהטלת גורל כמה מההחלטות החשובות ביותר בהיסטוריה שלהם ,אם זו חלוקת הארץ לנחלות
ואם זו בחירת המלך הראשון .מה שאוניברסלי בהימורים איננו רק תפוצתם ,אלא גם היחס
האמביבלנטי של כל החברות אליהם .לא היתה כמעט תקופה בהיסטוריה שבה השליטים לא מצאו
עצמם במידה זו אחרת נאלצים להגביל את השימוש בהימורים .אם הימורים הם רק בגדר משחק –
ועוד אדון בבעייתיות של הקטגוריזציה הזאת בהמשך – הרי שאין ספק שזה המשחק השנוי ביותר
במחלוקת לאורך ההיסטוריה ובכל התרבויות .כבר עכשיו אפשר לקבוע בוודאות שהימורים לסוגיהם
היו המשחק של המאה העשרים .אפילו במאה הקודמת ,שנחשבת לא רק למאה של הטכנולוגיה אלא
גם למאה של הבידור ( שניהם צמחו מארצות הברית כמובן) ,הימורים היו ועדיין התעשייה המשגשגת
ביותר מכל עסקי השעשועים .רק לשם המחשה ,המחזור הכולל של הימורים חוקיים בארה"ב הגיע
בשנת  9111לחמש מאות מיליארד דולר ,זהו היקף הגדול אף יותר מזה שגילגלו בתי הקולנוע,
מכירות ספרים ,מוסיקה והופעות גם יחד.
את החלק השני של החיבור אייחד להימורים ,לסוגיהם השונים ,משום שאני מאמין שהם אחת
הת ופעות המרתקות והחשובות ביותר בהיסטוריה האנושית .הימורים בוודאי חשובים מספיק,
תרבותית ,חברתית וכלכלית ,כדי לעמוד לבחינה והערכה מחודשת ,שתקרא תיגר על התפיסות
הסוציולוגיות והפסיכולוגיות המיושנות והמוסרניות אודותם ,ושתסלול דרך ראשונית ,מושגית
ותיאורטית אל התרחשות ,חוויה ,אפרטוס מדינתי אידיאולוגי שהמחקר רק מתחיל לקלוט את היקף
השפעתם על החברה .עליי לציין כי הדיון באפרטוס הזה לא בא רק כדי להדגים את מודל
האינטרפלציה ,לבחון אותו בפעולה ,אלא גם בשביל לבדוק את גבולותיו .בעיקר עניין אותי לראות
מה קורה למודל המופשט הזה במגע עם אפרטוס אידיאולוגי קונקרטי ,שמעולם לא נבחן קודם בכלים
אינטרפלטיביים .מאחר שאחת הבעיות הגדולות שעומדות בפני כל חקירה של סובייקטיביות היא
כיצד לבודד את האינטרפלציה ,חשוב למצוא אתר ,מקום או שיח מבודדים מספיק ,הרמטיים ככל
האפשר ,חסינים מהפרעות אינטרפלטיביות אחרות ,אולי אף 'הרמטיים' יותר מאשר אולם הקולנוע
החשוך .אני סבור שזירת ההימור – והקזינו הוא הפארדיגמה שלה – ניתנת לתיחום או למיסגור
עקרוני ,וכי היא מייצרת אינטרפלציה מובהקת ורבת-עוצמה .למעשה ,כפי שארצה לטעון ,זירת
ההימור היא המקום בחברה המודרנית שבו מת אפשר לסובייקטים לשחק עם אינטרפלציות ,לחולל
סימולציה מאיימת ומפתה כאחד של מפגש עם מטא-סובייקט ,בעוצמות ששום אפרטוס בידורי אחר
לא יכול לספק.

80

אייל דותן  /אינטרפלציה כתיאוריית קריאה

יונה הנביא בלב-הים

יונה הנביא עולה ביפו על ספינה המפליגה תרשישה ,מבקש לברוח מהשליחות שהטיל עליו אלוהים.
באמצע המסע פורצת סערה אדירה ,בלתי צפויה ,פלאית המאיימת לשבר את הספינה ולהטביע את
נוסעיה 83.כל הנוסעים זועקים לאלוהיהם ,כמקובל ,אך גם מקפידים לזרוק את הכבודה המיותרת
למים; בקיצור ,כל אחד עושה את אשר לאל ידו לעשות בסיטואציה מוזרה ומאיימת זו ,פרט ליונה,
הנביא ,שישן אותה עת שנת ישרים בבטן האונייה .קברניט הספינה יורד לבטן האוניה כדי לגעור
ביונה – ואולי רק כדי לחפש אחריו – ומביא אותו עימו למעלה לסיפון .אך בהגיעם מתחוור להם כי
כבר נפל דבר .נוסעי הספינה החליטו לערוך הגרלה" :ויאמרו איש אל רעהו ,לכו ונפילה גורלות ונדעה
בשלמה הרעה הזאת לנו ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה" (יונה א.)7 :
לקוראי הסיפור היה ברור שההגרלה תצביע על יונה .הטקסט לא השאיר אותם במתח ,מסיבות
אידיאולוגיות מובהקות ,אפילו לא לפסוק אחד; " ואלוהים הטיל רוח גדולה אל הים ויהי סער גדול
בים והאונייה חישבה להישבר" – הוא מסגיר את כל הסודות על ההתחלה 84.אך ברור שמהזווית של
נוסעי הספינה – ואולי גם של יונה – זו היתה סיטואציה אניגמטית ומאיימת .התפילות לא עזרו כלל
לעצירת מטחי הגשם; הנביא המקצועי היחיד על הספינה – ישן שנת ישרים; סימנים משמיים יש
אמנם למכביר ,כידוע אין כמו סערה הגונה כדי להנכיח את האל ,אבל איש לא מצליח להבין אותם.
מה כבר נותר לעשות ,בסיטואציה כזאת ,שבה כלו כביכול כל הקיצין? להוציא את ההגרלה.
ההגרלה מופיעה כמוצא אנושי אחרון לפני הכניעה המוחלטת לאימי הטבע או האלים .מבחינת
הספנים היא אכן היתה צעד משמעותי בהתמודדות עם הסערה האניגמטית ,שגם אם נגזר עליהם
להיספות בה ,עדיין אין זה אומר שהם לא ישיבו מלחמה .למעשה ,עצם ההחלטה לקיים הגרלה הוא
כבר בגדר אינטרפרטציה למאורע' .אני מקיים הגרלה ,משמע יש פה אל [זועם]' .וכי מה עושה
ההגרלה? היא מזמנת את כל האלים של נוסעי הספינה להגיב ,להתייצב ,לומר את דברם ,להשפיע על
הקוביות; היא אומרת לכל האלים בשמיים" ,היי ,אתה שם!" והיא מניחה ,כבר בעצם קיומה ,עוד
לפני שהקוביות נזרקו ,שהאל ,כל אל ,חייב להגיב להגרלה .שלהגרלה יש כוח לזמן אל .באותה נשימה
ההגרלה מאתרת אדם ,מצביעה על הנתין האשם ,מבצעת סינג ולריזציה של מישהו בשיתוף עם
סובייקט אבסולוטי .במלים אחרות :עבור הספנים ,ההגרלה שימשה כמנגנון אינטרפלטיבי טהור .היא
עזרה לנתין ולאדון אניגמטי להכיר זה בזה ,לסמן זה את זה .היא לא רק פתרה את השאלה מי אשם,
בהצביעה עליו ,אלא גם סיפקה את נוכחות האל .האל הנכון ,הוודאי .למעשה ,גם אם כל נוסעי
הספינה האמינו בכל לבם כי הסערה ,שפרצה כך ללא כל התרעה מוקדמת ,ושכל הסימנים מראים כי
"איננה מקרית" ,היא אכן התערבות אלוהית ,הם עדיין היו זקוקים להגרלה בשביל 'לאשרר זאת'
סופית ,להעניק תוקף מוחשי קולקטיבי לאמונתם .ספר יונה מציג את האמונה בכוחה של ההגרלה
'לזמן אל' כאמונה אוניברסלית .נוסעי הספינה העניקו לה בעת הסערה את הכוח להתגבר על מחלוקות
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בין עמים ,דתות ,או אלים; לתווך בין עולמות עליוניים לתחתוניים.
בעיני הספנים ,יונה וגם המספר המקראי ,האל כמובן קיים כשלעצמו ,וההגרלה היא רק בגדר
טכנולוגיה ,אולי הטכנולוגיה בהא הידיעה ,שעוזרת להם להבין מה הוא באמת רוצה .ההגרלה כסוג
של פתרון קיצוני לאניגמת האיווי של האל .אבל מנקודת מבט אלתוסריאנית ,אי אפשר לנתק את
עריכת ההגרלות מקיום האל .ההגרלה והאמונה שמדובר באל תלויות זו בזו .אחרי הכל ,אפילו ספר
יונה נאלץ להכניס את ההגרלה לסיפור ,כתנאי להשלמת מהלכו של האל .ההגרלה יוצרת את האל,
אבל גורמת למשתמשים להאמין שאלוהים רק משתמש בשירותיה .הכרה הדדית מקסימלית בין אל
לנתיניו ,בתיווכה של הגרלה.
האורים והתומים

המחקר המודרני חלוק בשאלה האם ההגרלות האלוהיות הגיעו מהתרבות הבבלית ,האשורית,
המצרית ,או אפילו מאזור לא-שמי ,מכל מקום השימוש בהגרלה לצרכים מדיניים ודתיים לא היה
כאמור בגדר חידוש כלשהו במרחב ( .)Jeffers 1996: 210ואכן ,במקרא מסופר על כמה וכמה הטלות
גורל שנועדו להצביע על אדם מסוים :עכן שנטל מהביזה (יהושע ז'); בחירת שאול למלך (שמואל א':
י') ,יונתן שהפר את הצום (שמואל א' ט"ו) הן הדוגמאות הבולטות .מעניין כי במקומות האלו במקרא,
מוצאים שהמאמינים לוקחים לעצמם חירות גדולה יותר ביחס לאל ,ומעניקים עוצמה גדולה יותר
להגרלות .מאמינים אלו כבר לא ממתינים להתרחשות פלאית ,כדי להשמיש את הטכנולוגיה הזאת.
בשבילם ,עצם השימוש בהגרלה ,תחת כללים טקסיים מסוימים ,יש בכוחו לזמן את האל .כזאת היתה
ההגרלה הקדושה שנודעה בשם "האורים והתומים" .האורים והתומים היו טקס דתי מובהק ,שנוהל
על ידי הכהן הגדול ,נועד לציבור מסוים (בני ישראל) ויוחס לאל ספציפי .ריטואל זה החל בימי משה,
שהעניק לאהרן ולבניו את האפוד ועמו האורים והתומים (שמות כט) ,והסתיים כנראה כבר בתקופת
85
שלמה המלך.
מאחר שממצאים היסטוריים אין ,פרט למחקרים משווים של תרבויות שכנות ,והתנ"ך עצמו לא
מתעכב כמעט על תיאור האובייקט והטקס ,והטקסטים החיצוניים שמדברים על האורים והתומים
שנויים במחלוקת ,איש איננו יודע ,אלא בצורה מעורפלת ,מה התרחש שם .למעשה הפרשנים
מסכימים על דבר אחד בלבד ,שהאובייקט המכונה אורים ותומים שכן בכיס האפוד (חושן) של הכהן
הגדול 86.ומנקודה זו מתרבות ההשערות לכל הכיוונים .ההשערה המודרנית הדומיננטית גורסת
שהאורים והתומים היו סוג של הטלת גורל אלמנטרית שנוהלה על-ידי הכהן הגדול ,באמצעות שני
עצמים ,וסיפקה תשובות בנוסח של כן או לא .תשובות אלו נתפסו כמוצא פיו של האל .ההשערה
השנייה המסורתית יותר ,שזכתה לעדנה מחודשת לאחרונה במחקרו המפורט של קורנליוס ואן-דאם,
גורסת שהאורים והתומים היו אבן יקרה ,שהודיעה לקהל ולכהן שניהל את הטקס ,באמצעות אלומת
אור ,אם רוח אלוהים אמנם שורה על המקום; 'אישרור' זה של נוכחות האל הכשיר את נציג האלוהים
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להפוך לכלי הקיבול שלו – כלומר לנביא היכול לענות בשמו של האל (.)Van Dam 1997: 224
ההיפותזות המסורתיות נחלקות אף הן בשאלה ,האם האורים והתומים היו סוג של הגרלה ,או
אובייקט מאגי המקרין אור .הרד"ק סבור בפירושו ליהושע ,פרק ז' ,יג ,כי האורים והתומים היו
מערכת של  91אבנים מאירות ,לכל שבט אבן ,והיו מעמידים את נציגי השבטים מול האבנים" ,ומי
שאבנו כהה הוא הנלכד" .וכדי להכריע עתה מי מבין אנשי השבט הספציפית עשה זאת ,השתמשו
בקלפי ובהטלות גורל .לפי תלמוד בבלי (מסכת בבא ,בתרא ד ,קכב ,עמוד א) ,יהושע חילק את הארץ
באמצעות שתי הגרלות מקבילות .אלעזר הכהן הגדול שהיה לבוש בחושן ,קירב את נציגי השבטים אל
האורים והתומים ,ורק אז שלף מקלפי אחת שם של שבט ומקלפי שנייה את שם הנחלה .גרסה שלישית
באגדה כבר מזהה את האורים והתומים עם  91אותיות השבטים ,שביחד עם שלוש אותיות הכהנים,
העניקו מעין א-ב מואר שאותו יכול היה הכהן הגדול לפענח .הטקס התנהל כך שהשואל ניצב מול
הכהן הגדול ,שפניו אל השכינה .השאלה נשאלה בקול נמוך .ורק אחת בכל פעם .המחלוקת היא
בשאלה כיצד הצביעו האורים והתומים על הא-ב ,האם האור האיר כל פעם אות אחרת ,או שמא,
האבנים זזו בעצמן ויצרו את סדרת המסמנים האניגמטית של האלוהים .זוהי פרשנות שדומה
לאובייקטים שנמצאו בחפירות מצריות ,על מומיות של כהנים מצריים ,וכן בספרות הבבלית
והאשורית.
התיעוד הגדול ביותר במקרא של הגרלה קדושה ושל האירועים שהובילו לה ושחתמו אותה,
נמצא בשמואל א' ,בסיפור בחירתו של שאול למלך .כידוע ,דרישת העם להיות ככל הגויים ,לעבור
לשלטון מלוכני ,מוצ גת במקרא כניסיון מטופש להיחלץ משלטון אוליגרכי דתי מושחת אחד לשלטון
אבסולוטי מושחת אחר .אלוהים בוודאי שלא אהב את קריאת התיגר הזאת ,אבל אין ספק שהוא ניצל
זאת לצרכיו .שמואל שם עין על שאול עוד קודם להגרלה' ,ה' גילה את אוזנו יום אחד לפני בוא שאול'
(שמואל א ,ט .)99 :כמה ימים לפני האירוע ,הוא כבר משח אותו למלך ,נתן בידו אותו שונים והבטיח
לו כי רוח נבואה תפעם בו .ואכן ,שאול זוכה לכל האותות המובטחים ,ואפילו מופיע בהופעת בכורה
בגבעתה כנביא .אבל העם לא הכיר בו עדיין כמנהיגו ,ואף חשבו לעוד תמהוני ('הגם שאול
בנביאים') .המצב משתנה באופן דרמטי כאשר שמואל מכנס את כל ראשי המשפחות בעם ,ואומר
להם ,אתם רוצים מלך ,אז נעשה את זה כמו שצריך ,באמצעות הגרלה קדושה" :ויצעק שמואל את
העם אל אלוהים המצפה .ויאמר אל בני-ישראל :כה אמר ה' אלוהי ישראל אנוכי העליתי את ישראל
ממצרים ואציל אתכם מי ד מצרים ומיד כל הממלכות הלוחצים אתכם ואתם היום מאסתם את אלוהיכם
אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם ותאמרו לו כי מלך תשים עלינו ועתה התיצבו לפני
אלוהים לשבטיכם ולאלפיכם .ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל וילכד שבט בנימין .ויקרב את שבט
בנימין למשפחתו ותלכד מש פחת המטרי וילכד שאול בן קיש ויבקשוהו ולא נמצא .וישאלו עוד
באלוהים הבא עוד הלום איש .ויאמר אלוהים הנה הוא נחבא אל הכלים .וירוצו ויקחוהו משם ויתייצב
בתוך העם ויגבה מכל העם משכמו ומעלה .ויאמר שמואל אל כל העם הראיתם אשר בחר בו אלוהים
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כי אין כמוהו בכל העם ויריע ו כל העם ויאמרו יחי המלך" (שמואל א ,י.)98-14 :
באופן הזה מצליח שמואל להשאיר את אלוהים בתמונה .הוא אמנם מתנגד למלך ,אבל לפחות
יהיה זה שיבחר אותו .גם עבור העם ההגרלה היא אופציה נוחה במיוחד .בעצם זריקת הקוביות ,בעצם
הטלת יהבם על הקוביות ,מראים בני ישראל לעצמם ולאחר הגדול כי הם לא שותפים להחלטה מי
יהיה המלך – לטוב ולרע .אחרי הכל ,אם המלך הזה יהיה קטסטרופה ,תמיד אפשר יהיה להאשים את
הקוביות; ואם הוא יתברר כסיפור הצלחה ,מה טוב .בשפה פחות תיאולוגית אפשר לומר כי החלפת
סדרי שלטון היא תמיד הימור רציני מצד העם .בני ישראל הבינו זאת היטב ,ורצו לקדש את הימורם
באמצעות נציגתו המובהקת על אדמות :ההגרלה .שמואל לא מגלה להם מה תהיה התוצאה ,למרות
שהוא יודע אותה ,וכך גם הקוראים .אלוהים והטקסט לא רצה להשאיר אותם במתח .משום שלהשאיר
את הקוראים במתח פירושו להודות בכוחה של ההגרלה; בעוד שלהגיד להם מראש מה תהיה
התוצאה ,פירושו של דבר מבחינה רטורית להאדיר את האל .אבל בני ישראל ,באותה סיטואציה
'היסטורית' ,לא ידעו במי היא תבחר .והתוצאה הכל-כך לא 'מסתברת'' ,לא הגיונית' אכן הכעיסה
88
אחדים " :ובני בליעל אמרו מה יושיענו זה ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש" (שם.)17 :
השאלה אודות טיבם המדויק של האורים והתומים ספק אם תיפתר בעתיד הקרוב ,אבל אין זה
מונע מאתנו לחשוב על הגרלה קדושה ועל הכוח האינטרפלטיבי העצום שהיה לה בזמן העתיק כמוסד
עליון של צדק ושל שאלות ותשובות וחיזוי עתיד והצבעה על בני-אדם מסוימים ,מוסד שלא נפל
ולעתים גם גבר על השיטות האחרות המקובלות להתקשרות עם האל ולהנכחת האל שהיו נהוגות
באשור ,בבל ומצרים ובכל התרבויות במרחב ,כולל בני ישראל :החלום והנבואה ( Hurowitz 1998:
 89.)263לפחות במקרה של שאול ,ההגרלה היתה קשורה קשר הדוק בבחירת המלך הראשון ,בעצמה
אירוע היסטורי מכונן ,שבמהלכו עברו בני ישראל שינוי פאזה פוליטי דרמטי – מחברה תיאוקרטית
לחברה מונארכית .העובדה שהטרנספורמציה הזאת התבצעה בהגרלה ,ולא למשל בהתייעצות ,או
בפנייה לשמואל ,מעידה על העוצמה שהיתה למנגנון הזה ,שבו בחר העם כדי לעזור לשנות בבת אחת
את סטטוס הנתינות שלו ,נתינות שמעתה והלאה תהיה כפופה לשני אדונים – למלך ולאלוהים .מה
עושה אפוא את 'ההגרלה הקדושה' למחוללת אינטרפלציה מקסימלית שכזאת? במה היא שונה ,אם
בכלל ,מנבואה? האם האורים והתומים נתפסו בכלל כהגרלה ,או שמא הם לא היו שונים עקרונית מכל
'אביזר' דתי אחר ,כמו נרות או פסלים?
בניתוח אלתוסריאני מקובל ,המושפע כמובן מהנצרות ,נבואה היא השיטה האפקטיבית ביותר
לייצוג מקסימלי של האל .כל סובייקט אבסולוטי זקוק לנציגים ,לשליחים אמינים ,לדימוי ,ומכל
בחינה 'פרקטית' שהיא ,עדיף לצקת את האל בדימוי של אדם (מקו נקרטי ומוחשי ועד מופשט
לחלוטין) ,לצייר אותו כישיש מופלג ,כאשה נשואת פנים ,או כבחור צעיר על צלב .עסקת הכרה
הדדית שבה נבנים הנתין והאל סימולטנית 90.ואכן ,האל היצוק על-פי תווים אנושיים ,הוא אולי
הדימוי הנפוץ והדומיננטי ביותר של האל בתרבויות המערב .אולם אי אפשר להתעלם מכך שלפחות
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במקרה שלפנינו ,בשביל בני-ישראל ,בשלב 'היסטורי' זה של התקיימותם כאומה ,האל ניתן לייצוג
האפקטיבי ביותר ,כלומר להנכחה ,ל presentaion-בניגוד ל ,re-presentation-רק בעזרת הגרלה
קדושה ,מפוקחת – ולא בעזרת נביא או כהן.
כבר במבט ראשון ברור מעצם ק יום הריטואל כי עמי קדם ובני ישראל בכלל זה מבינים
שהטכנולוגיה הזאת מאפשרת להם להצביע על מישהו ,לבודד אותו ,ללא התערבות אנושית ,בצורה
שהיום מכונה "אובייקטיבית" ו"אימפרסונלית" .כוח עליון או מערך סיבות טבעי – בכל מקרה
אירועים אלו נתפסים כחסינים להתערבות אנושית .אמנם ,בימי קדם ,הנביא ,הכהן והשופט ,שימשו
גם הם כאמצעי קומוניקציה עם האלוהות ,וכמובן התפילה ,אך כל אלו היו אמצעי תיווך ותקשורת
פרסונליים במובהק .הטכנולוגיה שמייצרת אירועים הקורמים עור וגידים באופן אימפרסונלי עונה
בדיוק על הבעיה של 'הפרסונלי' בקומוניקציה עם האל .הנביא יכול להיות שקרן; התפילה יכולה שלא
להיעשות מהלב ,אחרי הכל" ,כולנו הרי רק בני אדם"; ההגרלה ,לעומת זאת ,לא יכולה לשקר 91.עם
זאת האובייקטיביות והאימפרסונליות של ההגרלה עדיין לא מסבירות את הפוטנציאל האינטרפלטיבי,
שכן אלו הן תכונות השייכות גם לאביזרים אחרים בטקסים דתיים .במה אם כן מתייחדת הגרלה?
התרבות המאגית ,הכוללת כמובן גם את ה'הגרלות האלוהיות' ,האמינה כי האדם יכול לתקשר
עם כוחות עליוניים ואף להשפיע עליהם ,בתנאי שהאמצעים העומדים לרשותו מקיימים יחסים
אנלוגיים או מטונימיים עם אותם כוחות 92.כך למשל ידוע כי האורים והתומים קיימו יחס מטונימי עם
אלוהים ,שלפי האמונה הוא היה זה שמסר אותם למשה .אך מה בדבר יחסים אנלוגיים עם האל?
מאחר שדימוי איקוני לא יצלח ,יש לחפש אחר אנלוגיות אחרות .ואכן ,אם יש לבחור בתכונה אחת,
אימננטית ,של ההגרלה שהינה אנלוגית לתכונותיהם של כוחות עליוניים ,הרי זו חוסר היכולת
האנושית לחזות את התשובה שלה .אני מבקש לטעון כי תכונה זו של הטלות הגורל ,שהיתה קיימת
ברשותן אז והן עדיין מחזיקות בהן כיום ,היא שאחראית לאפקטים האינטרפלטיביים של ההגרלה.
אלוהות איננה רק הוויה של כוח ושל עוצמה ,אלא גם ,ועיקר ,לפחות מהפרספקטיבה של
תיאוריית האינטרפלציה ,מקום שממנו מגיעה התשובה האבסולוטית .בהיותה מנגנון שאי אפשר
לחזות את תשובתו ,הופכת ההגרלה לסימולציה אפקטיבית ביותר של כוח עליון .זאת משום
שהטרנסצנדנטיות של כוחות עליוניים ,ואלוהים בפרט ,מוקנית להם בדיוק מכוח התשוקה של
הסובייקט לקבל 'מהם' תשובות שאין בן אנוש המסוגל לענות עליהן .אמנם יהיה זה מוגזם לטעון
שההגרלה סיפקה להם תשובה פוזיטיבית לשאלה 'כיצד פועל רצון האלוהים?' בני ישראל לא ראו את
האל כמשחק בקובייה 93.אבל מכך שלא התקיימו יחסים מימטיים מובהקים בין מערכת קבלת
ההחלטות האלוהית ובין ההגרלה ,לא נובע שאין היא יכולה לחולל אפקט אינטרפלטיבי .במקרה של
יונה הטלת הגורל לא הכזיבה .היא אכן תפסה את האשם בסערה .אבל גם כאשר הגרלות 'מפספסות',
כמו למשל בבחירת שאול לדעתם של בני בליעל רבים ,עדיין תכונה זו לא נתפסת כסוג של 'פגם'
במנגנון .אלא להיפך ,כסוג של הוכחה שהתשובות שהגרלה יכולה לספק הן אכן בעלות ערך עצום,
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ומדוע לא – נאמרות מפי סובייקט עליון .אחרי הכל ,האם לא אחת מהגדרותיו של סובייקט עליון –

ומי עליון יותר מהאל – הוא שתשובותיו תמיד חורגות מהשאלות שהניבו אותן ,ומכאן שדווקא מה
שנראה כטעות לעין אנושית ,יכול בהחלט להיות פתרון מוצלח מפרספקטיבה אבסולוטית.
כזכור ,בעקבות לאקאן ,האינטרפלציה מקבלת ממדים מטאפיסיים ,משום שהיא המוצא היחיד
של הסובייקט מאותו חס ר פרימורדיאלי ,אונטי ,לשוני .החסר הוא בכל מקום ,והוא שמייצר את שאלת
'מי אני?' ה שאלה הבסיסית המגדירה כל סובייקט באשר הוא ,שעליה אינטרפלציות באות לענות.
במודל המאוחר של האינטרפלציה ,הסובייקט נתפס בצורתו 'הגולמית' ביותר – או ליתר דיוק ,באחת
ההפשטות האפשריות שלו – כמערך של שאלות ותשובות ,המונע על-ידי אניגמה של זהות שנפתרת
באופן חלקי במפגשים עם סובייקטים אבסולוטיים .האורים והתומים סיפקו אפוא את הפלטפורמה
המאטריאלית להתגשמותה של דרמה שכזאת .ההגרלה כמספקת אינפורמציה אלוהית ,בוודאי ,אבל
גם ,מדוע לא ,ההגרלה כמחוללת סיטואציה של הכרה הדדית מקסימלית; כיצרנית של 'מנות גדולות
של הכרה אלוהית'.
פרספ קטיבה מודרנית תדבר בוודאי על יכולתה של ההגרלה לייצר אירועים אקראיים ,בלתי
ניתנים לניבוי ,הנענים רק באינסוף לחוק המספרים הגדולים .זריקת מטבע או קובייה – אם לבחור את
ההגרלות הפארדיגמטיות ביותר – הן מחוץ לשליטת האדם ,לא ניתנות לאילוף או למניפולציה,
"עיוורות" כמו שנהגו לצייר את אלת המזל בתקופה הרומית .אבל מה שמתואר כאקראיות בשפה
המתמטית ,שלא היתה ברשותם של בני-ישראל ,יכול להיות מתורגם לשפה אינטרפלטיבית כחוסר
יכולת לחזות מה 'תפסוק' ההגרלה ,על מי היא 'תצביע' ,מה יהיו תשובותיה .יתרונה של השפה הזאת
על הפורמליזציה ה מתמטית הוא שאפשר להחילה גם על הסיטואציה הקדומה ,בלי להסתבך
באנכרוניזם.
אני סבור כי ללא הבנה ראשונית זו של ההגרלה ,קשה לתפוס כיצד הכהן הגדול מכנס את כל
ראשי המשפחה בעם ,וקובע באמצעות הגרלה ,לראשונה בתולדות אותו עם ,את המלך הראשון .אין
זה אומר כמובן שכל הגרלה מובילה לזימון האל .ההגרלות התקניות היו הגרלות דתיות ,וחייבו
סמכות דתית כדי לקיים אותן ,ומערך חמור מאוד של כללים 94.אך גם כשהן הופעלו בצורה חובבנית,
או פרטית (ראה מקרה התרפים) ,או במצב משבר כמו זה שמתואר בספר יונה ,היה בכוח התשובה
האניגמטית שהן סיפקו כדי לעמוד במקום תשובתו של האל.
גם בתחרות עם מנגוני ייצוג אחרים ,אימפרסונליים ,מנצחת ההגרלה .שכן ,סימנים משמיים (כמו
בגרסה של ואן-דאם) הם מנגנון פרוע וקפריזי יותר מההגרלה ,שאותה כידוע אפשר להפיק באמצעים
פשוטים מאוד ,ולזמן אותה ,עקרונית ,בכל נקודה בזמן .חברה שמכוננת עצמה סביב המאורע של
התגלות פומבית של אל ,חייבת להמציא אפרטוס ייצוגי -אידיאולוגי שיהיה מסוגל להשתלט על
התרחשות אינטרפלטיבית מקסימלית שכזאת 95.אחרי הכל ,אין זה שוטר שפוגש במקרה את האזרח
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ברחוב ,אלא אלוהים שפוגש [באמצעות המקרה] את מאמיניו .והוא עושה זאת – שוב ,באמצעות
המקרה – בעצמו .משום כך רק אנשים מיוחדים היו רשאים "להטיל קוביות" ולייחס את התוצאה
לאלוהים .השימוש בהגרלות כקומוניקציה עם האלוהות היה נתון למערך חמור של כללים ,שהבולט
בהם היה הדרישה שנציג של אלוהים ינהל את ההתקשרות "לפי הטקס" ומתוקף הסמכות שמוענקת
לו .הכהן הגדול קיים שם כנציגו של האל וכמנהל ההגרלה .הוא הסמכות הפרשנית של האירוע המקרי
(המלאכותי) שמתרחש שם .הוא זה שקובע את הקונטקסט הספציפי של ההגרלה בשני מובנים .הוא
קובע כי היא תשמש כמנגנון לקבלת החלטות ולא כמשחק; והוא זה שקובע אלו החלטות יתקבלו
בסיועה .לכן ,גם אם הכהן הגדול לא היה האחראי הבלעדי לאינטרפלציה האלוהית שהתרחשה שם,
אין ספק שהוא ממלא בקו -פרודוקציה הזאת תפקיד מכריע 96.האורים והתומים ממחישים כיצד
פרקטיקה אידיאולוגית ממוסדת מייצרת את הזיקה שבין אירוע מלאכותי של מקריות ובין הופעת
האל ,או במלים אחרות – כיצד היא מביימת פגישה ממשית בין נתין לאל .הפגישה הממוסדת הזאת
נערכת בטקס המשתמש במנגנון אימפרסונלי ובמפעיל בשר ודם .ההגרלה אחראית לייצור
'הסימולציה של אי-הוודאות' ,ואילו המפעיל שלה ,הכהן הגדול ,והאפרטוס הדתי מבטיח כי שקשוק
האורים והתומים ,הטלתם ,סחרורם באוויר ,ולבסוף נחיתתם על הארץ ,לא יחווה כאירוע סתמי ,חסר-
משמעות ,או כאירוע פלאי ,אלא כתשובה אלוהית לשאלה אנושית.
האורים והתומים היו אפוא טקס משותף לסובייקטים ולאובייקט ,לכהן והמאמינים ולאבני
החושן ,לפרסונלי ולאימפרסונלי – טקס שבו נשאל אלוהים שאלה ,והוא בתורו העניק את התשובה
בדמות נפילת האורים והתומים .כמו ההגרלה בספר יונה ,גם האינטרפלציה הקולקטיבית של האורים
והתומים נועדה לזמן אל ,בצורה של תשובה .אבל בניגוד לספר יונה ,זימון האל היה מבוקר,
רדוקטיבי ,ממוסד והתנהל "בתנאי מעבדה" .האל נדרש לתת את תשובתו ,כאשר השאלה "נמסרה כבר
מראש" ,נקבע מועד לטקס ,נבחרו המוזמנים .זו כבר לא תמיד שאלה של "חיים ומוות" ,אלא בדרך
כלל שאלה העולה מתוך הקיום היומיומי :מי יקריב קורבנות במקדש? מי שלח ידו במעל? וכו'.
בתנאים אלו ,האל תמיד משיב ,קם לתחייה באמצעות הגרלה .הגרלה מצמצמת אפוא במובהק ,את
האניגמה שאותה היא מייצגת .אינך יודע מה היא תשיב ,אבל אתה בהחלט יודע מה הן האפשרויות
שלה ,מהו טווח התשובה .מה שלמדים מהאורים והתומים הוא כי מאורע מקרי ,גם אם התחולל
בצורה מלאכותית ,טקסית וממוסדת ,שימש בעבר כסוג של אותנטיזציה ,אישרור ,לנוכחות הסובייקט
האבסולוטי .המקריות שימשה אז כבימה הראשית להופעת האדון ,וכאחד הייצוגים המועדפים שלו,
שכן ידוע שהאדון (הגורל) "מעדיף" לרדת לעם ,מחופש למקרה (המקרי כתחפושת החביבה על
97
הגורל).
התכונה המובהקת של ההגרלה היא חוסר היכולת לצפות את 'תשובותיה' .תכונה זו שימשה –
בתיווך האפרטוס הדתי – כמצע נוח לייצוג (החלטת) האל .לא בהכרח האופן שבו מטא-סובייקט
מקבל החלטות ,כמו האופן שבו קבלת ההחלטות בדרג שכזה יכולה להתגלות לעינינו ,ועדיין להישאר
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במידת-מה אינטלגבילית .הפתיחה של ספר איוב נקראה כסצינה ראשונית פנטזמתית של אינטרפלציה.
במסגרתה קבלת ההחלטות האלוהית ,והאינטרפלציה המקסימלית שהיא יכולה לייצר ,מצטיירת כסוג
של התערבות .אמנם שמיימית ,אבל בכל זאת התערבות .האורים והתומים מלמדים כי למרות
ההבדלים הסטרוקטורליים ביניהן ,הסצנריו הבסיסי בהתערבות או הגרלה הוא זהה :מטא-סובייקט
מקבל החלטה או מוסר את החלטתו באמצעות ( מה שהסובייקט תופס כ) הימור .ואכן ,אם הסובייקט
הוא ביסודו שאלה ,כהגדרת לאקאן ,הרי שסביר להניח שמנגנון כמו הגרלה ,או התערבות,
שהסובייקט לא יכול לצפות בעקרון את תוצאותיו ,ייהפך תחת תמיכה מוסדית מתאימה למכשיר
אינטרפלטיבי אלוהי.
כמו כל טקס דתי מהתקופה הזאת ,גם מקומו של הקורבן לא נפקד .ככלל ,הטלת מטבע ,או
הגרלה ,היא תמיד ,בכל תקופה ,אקט סימבולי של הקרבה .מעבר ל stake-המוצהר (כסף ,אשה ,או
סטטוס חברתי – אם לציין שלוש מהאפשרויות האהובות על מהמרים) ,תמיד ישנה ההקרבה של זכות
ההחלטה .במ וסרך את ההחלטה למטבע או לקובייה איבדת שליטה על התוצאה .היא כבר לא בידיך,
ליטראלית .המטבע עכשיו באוויר ,מסתובבת ,ואף אחד לא יכול לשלוט עליה .לפחות לא אדם .ואין
זה משנה אם החברה רואה הטלת מטבע כאירוע של מקריות טבעית ,או כאירוע של התגלות אלוהית.
יש לגבי הטלת המטבע הסכמה דתית וחילונית כאחת ,עוד משחר ההיסטוריה כאשר המטבעות היו
עצמות או אבנים ,שהמטיל מוותר על זכות ההחלטה ,קורע עצמו משרשרת הסיבות והתולדות
הקשורה במאורע .ב'וואקום' שנוצר ,יכול להיכנס כל גורם או ישות החורגים מהאנושי :אלוהים או
חוק המספרים הגדולים – בכל מקרה ,זה לא האדם שקיבל את ההחלטה .הגרלות ,והימורים בכלל,
נתפסים ,עד היום ,כאקט הנתינות והשיעבוד העצמי הגדול ביותר .אבל האורים והתומים מלמדים
שאולי דווקא בשל כך מבקש הסובייקט מהאדון להופיע ,בעצמו .האם הגרלות קדושות היו אפוא
התאבדות סימבולית ,מחיקת העצמי של הקהילה – או סוג אחר ,נועז ,של כינון סובייקטיביות
קולקטיבית?
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משחקי המזל

אולי יותר מכל העמים בזמן העתיק ,היוונים והרומאים היו שטופים בתאוות הימורים .ולמעט
תחרויות נגינה ,או שירה או זריקת כידון ,הימורים היו הבילוי המועדף על כולם .הם הימרו על הכל,
ממירוצי מרכבות ,קרבות גלדיאטורים ,ועד לתוצאות קרב .בזמן חגיגות ,הקיסרים היו מארגנים
הימורים ,שהפרסים בהם היו עצומים .בעולם העתיק ,אנשים סיכנו בהימורים לא רק כסף אלא כל מה
שנחשב לנכס ,לבעל ערך ,כולל גם חירותם .לעתים ההגרלות היו קפריזיות לגמרי :הקיסר הליוגבלוס
למשל היה מארגן הגרלות שבהן היה סיכוי שווה לזכות באגרטל זהב או בשישה זבובים; לעתים
ההגרלות היו האמצעי היחיד לגיוס כספים .המקרה המובהק ביותר הוא בניית רומא ,לאחר
הישרפותה ,על-ידי נרון :מפעל פיס ענקי ,שנערך ברחבי האימפריה ,הצליח לגייס את הכסף הדרוש
לשיקום העיר .הטבטונים נהגו להמר על עבדים ועל עצמם .גם בני -ישראל הימרו לא מעט ורק
בתקופת המשנה קבעו הרבנים איסורים על הימורים שנשארו עד היום.
האמונה ביכולתה המאגית של ההגרלה לזמן את האל ,ולבקש ממנו תשובות ,אבדה לבני ישראל
בתקופת בית שני ,אם כי כבר בתקופת הנביאים ,ל א משתמשים יותר בהטלות פור .עמים אחרים ,כמו
היוונים או הרומאים ,עדיין מאצילים תכונות תרומיות להגרלה ,אבל מרגע שהנצרות והמונותאיזם
מתבססים כדת הרומית ,מפסיקה ההגרלה לשמש ככלי שלטוני ,וכאמצעי מאגי ,ועוברת לשמש בצורה
אקסלוסיבית כסוג של בידור ושעשוע .החברות הפרה -איסלאמיות במאות הראשונות לספירה ,למעשה
שבטים מפורדים ללא מסגרת דתית מוצקה ,היו שטופות בתאוות ההימורים ובאמונות על מקריותו של
העולם .היה זה הנביא מוחמד וממשיכיו שהמירו את אמונותם של שבטים אלו בגורל העיוור לאמונה
בפרה-דסטינציה והשגחה אלוהית.
ככלל ,שלוש הדתות המערביות הגדולות ,אסרו כל אחת בתורה על קיום משחקי-מזל .מהמרים
יהודים נחשבו לפרזיטים שלא תורמים דבר לעולם .המשנה פסלה את המהמר המקצועי מלתת עדות.
הוא לא יכול היה להתחתן בבית הכנסת ,לא נקרא אל התורה ,ולפעמים אף נאסר לקבור אותו בקרב
הקהילה .רוב המשחקים היו משחקי קובייה שונים ,וגם משחקי זוג או פרט .רק במאה החמש עשרה
החלו משחקי קלפים להפוך למגיפה בקרב הקהילות היהודיות 98.כמובן ,שכמו בכל הארצות ,ובכל
ההיסטוריה ,הימורים מאורגנים לצורכי הקהילה היו מותרים ,למשל משחקי בינגו בבתי הכנסת
והטלת גורלות .בימי הביניים ,מש חקי מזל וקלפים הוכרו בקהילות רבות כעבירה פלילית .הוצאו
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תקנות שאין לשחק במשחקי הימורים ,אפילו לא במועדים מיוחדים כמו חנוכה ,פורים ,ראש השנה,
או חול המועד .אם הוא עשיר ,המהמר ישלם קנס לתלמוד תורה ולעניי ירושלים .אם ידו אינו משגת
לשלם את הקנס ,הוא ייכלא ויעונה בשלשלאות ברזל ויוקע קבל עם ועדה.
בברית החדשה ,מסופר על זכריה ,אחד הכהנים במקדש ,שעלה בגורלו להקטיר קטורת לפני
האל ,ואז נגלה לפניו מלאך ה' שבישר לו כי אשתו העקרה תלד בן ,הוא יוחנן המטביל (לוקס א.)1:
השליחים בחרו במתיה לתפקיד שישו הועיד ליהודה בהטלת גורל " :ויפילו גורלות ויפול הגורל על
מתיה ויספח אל שנים עשר השליחים (מעשי א .)19 :את בגדיו של ישו ,לאחר הצליבה ,חילקו
באמצעות גורל (מתי כז .)35 :אבל כבר הנצרות המוקדמת אסרה על הימורים .המועצה של אלווירה
( 319לספירה) איימה בנידוי על כל מי שהתעסק בריטואלים שטניים אלו ( .)Brenner 1991: 53קלוין
שהאמין בהשגחה עליונה ,ואף ריענן לשם כך את מושג הפרה-דסטינציה וקשר אותו להצלחה כלכלית
ולאיפוק טוטאלי ,גינה את ההימורים שאותם ראה כתועבה כלכלית ודתית בספרו Institutes of the
) .Christian Religion (1559הקתולים ראו בהימור עיסוק מ וגזם בעולם ארצי וגשמי ,המנוגד לערכי
הנצרות של קיום רוחני ואמונה בעולם הבא .ואילו הפרוטסטנטים גינו את ההימורים בטענות שונות,
בעיקר משום שהם לא האמינו שמקריות תיתכן בעולם ,וכי עושר הוא תוצאה של עבודה קשה ולא של
הכרעה שרירותית של קובייה (  .)Devereux 1968: 23מנגד ,הקוראן אסר על הימורים ביחד עם שתייה
ודן את המהמר לסקילה ,והתיר רק לכהנים ולשופטים להטיל גורל במקרים מסוימים ,שוב תוך ההכרה
99
שהם מוכשרים לעשות שימוש בפרוצדורה הזאת כי הגורל נשלט תמיד על ידי האלוהים.
למרות החרם הדתי של שלוש הדתות הגדולות ,הטלות גורל למגוון מטרות ,ולא רק שעשוע
ובידור ,היו נפוצות בחברות המערביות 100.ישנן עדויות רבות על שימושים כאלו לשם בחירת פקידים,
חלוקת נחלות ,או הכרעות משפטיות שהגיעו למבוי סתום .באירופה ,בימי הביניים ,הגרלות היו עניין
מוניציפלי שגרתי ,ובתי חולים ,מצודות וקתדרלות נבנו בעזרת הגרלות .באנגליה ,בזמן הרנסנס היו
אף מרשיעים פושעים באמצעות הגרלות .ב 9953-הוצע כי הפרלמנט הלונדוני ייבחר מתוך נציגים של
הקהילות השונות בהגרלה ,לאחר שיאמרו תפילה מסוימת .חלוקת אזורי הלחימה וזמני הלחימה של
גדודי צבא נעשו בהגרלה במאה השבע עשרה באנגליה .אפילו המהפיכה הצרפתית שאסרה על
הגרלות בטענה שהן מנצלות את ההימורים ,חידשה אותן כמה שנים אחר -כך כדי לגייס כספי ציבור.
היא כינתה זאת ה Loterie Nationale-ונפוליאון בונפרט הפך את זה ל .Loterie Imperiale-השליטים
תמכו או אסרו על הימורים לפי האינטרסים הפרטיים ,הקונטינגנטיים שלהם באותה עת ,שהיו כמעט
תמיד כלכליים .בתקופות שפל הם התירו הגרלות ,בעיקר בבעלותם ,משום שהם שימשו סוג של מיסוי
על הציבור שלא היה יכול להגיע בשום דרך אחרת .בתקופות פריחה יחסית נאסרו ההימורים משום
שריכוזם יחד של המהמרים ,שבאו בעיקר מהמעמדות הנמוכים ,במרכזי ההימורים היווה איום על
המשטר .מהמאות השש-עשרה והשבע -עשרה ובעיקר מתחילתה של המהפיכה התעשייתית אנו עדים
להתערבות שלטונית מאסיווית בשאלת ההימורים .המדינה החלה מנכסת לעצמה את ההגרלות
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ואוסרת על קיומם של מפעלים פרטיים .האיסור על ההימורים גרם לפריחתם של מאורות הימורים
והגרלות פיראטיות ,שהיוו גורם כלכלי חזק מאוד .מהשליש הראשון של המאה התשע-עשרה ועד סוף
שנות הששים של המאה העשרים נאסרו רוב צורות ההימורים בכל המדינות המערביות .בכל אותן
מדינות שבהן נאסרו ההימורים מתקיימת תעשייה ענפה ,לא לגאלית ,קשורה לאלמנטים פליליים
ומיועדת כמעט אך ורק למעמדות הנמוכים .בתחילת שנות הששים ועד היום ,מתבצעת לגליזציה
נרחבת ברוב המדינות המערביות בעולם .לגליזציה שאיפשרה להימורים לתפוס את מקומם כצורת
הבידור הפופולרית והמשפיעה ביותר כיום.
שיטוט אקראי זה בהיסטוריה של ההימור ,מלמד כי הימורים נתפסו כאיום על הדתות הגדולות,
אפילו כאשר הם התיימרו להיות רק משחק ,בידור ,שעשוע ,ולא פולחן דתי .על כך מסכימים כל
ההיסטוריונים של ההימור .בהחלט יכול להיות שהרדיפה הדתית והגדרתם כ"חילול קודש" ,הועילו
יותר להימורים בשימור 'המורשת' הדתית שלהם ,מאשר עשו לדחיקתם .נראה כי כוחם 'המאגי' של
ההימורים לא עזב אותם ,אפילו לאחר הפניית העורף מצד 'האחר הגדול'; למרות ,ואולי בגלל ,העדר
תמיכה סימבולית כלשהי ,פרט לזו שמספקת זירת ההימור עצמה .במלים אחרות ,נראה כי מה שהפריע
לדתות בהימורים היה בדיוק היכולת שלהם להציע משהו שהן הפסיקו להציע מזמן :התערבות של
סובייקט אבסולוטי .כפי שארצה להראות ,הצורה העיקרית שבה השתמרה הנוכחות האלוהית בזירת
ההימור נקראה אז ,וגם היום" ,מזל" .אותו מזל (טוב או רע) שימש את המהמרים בצורה פרטית,
לצרכים "ביתיים" ,בניגוד למשל לאורים והתומים שנועדו לצרכים מדינתיים או דתיים .לא היו שום
כללים ברורים ,ממוסדים להופעתו ,אבל כשזו באה לבסוף ,לא היה מהמר אחד שפיקפק בו ,ובכוחו.
תפיסות מאטריאליות ,חלופיות של מקריות היו אמנם קיימות ,אך רק במאה השמונה עשרה ,עם
המצאת תורת ההסתברויות ,הוענק להן תוקף .בתקופה הארוכה ,כמעט אלפיים שנה ,ששררה בין
גוויעת ההגרלות האלוהיות ועד המצאת תחשיב הסיכויים ,לא הוטרדו המהמרים מקריאות
מאטריאליות מנוגדות של זירת ההימור 101.הם היו חופשיים לדבר עם המזל ,להקריב לו קורבנות ,הכל
במטרה לשדל אותו להופיע .לתת למזל צ'אנס.
המזל כמטא-סובייקט

ה OED-מציין כי המונח  Luckהגיע כנראה ממשחקי הימורים והמופע הראשון שלו בדיאלקטים
האנגליים הוא מהמאה החמש-עשרה" .מזל" הוא מושג עמום ביותר ,המציין מאורע טוב או רע
במיוחד שקורה למישהו ,בדרך כלל כאשר התרחשותו מיוחסת למקרה .לעתים ,מציין המילון ,זוהי
פשוט מקריות מאונשת .עם זאת ,בכל ההגדרות השונות של גורל ומזל מופיע העיקרון הבא :למרות
שסיבתו המדויקת של המאורע עמומה ,ובלתי ניתנת לבדיקה ,היא מיוחסת ל"כוח" עליון אחר ,שטיבו
לא ברור ,ושאיננו קשור לרצונו או לפעילותו הישירה של האדם שלו אירע המקרה הממוזל.
גם אם המונח האנגלי למזל הופיע רק לפני חמש מאות שנה ,התפיסה הבסיסית שלו
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והפרקטיקות הנלוות אליה התקיימו כמובן הרבה קודם .חוקרים מסוימים ,כמו למשל שמידט ,אף
טוענים כי האמונה הראשונה בציוויליזציה היתה אמונה בסוג של מזל טוב ומזל אניגמטי ומאיים
( .)Schmidt 1931הסוציולוגים והאנתרופולוגים ע סקו רבות ביישות המכונה 'מזל' ,ולמעשה ראו
אותה כגלגול מאוחר של תפיסות דתיות או מאגיות קדומות .לא כאן המקום לפרוס את הדיון העשיר
שהתנהל סביב מושג זה ,המחייב סיור בשדה האנתרופולוגיה וחקר הדתות הפרימיטיוויות (שמידט,
פרייזר ,ספנסר ,מוס) ,בסוציולוגיה (דירקהיים ,ובלן ,קאיווה ,לוי-בריל) ,בפילוסופיה (הובס ,יום,
ברגסון) בפסיכולוגיה של ההמון (לה בון ,קאנטי) ,בפסיכולוגיה קוגניטיבית (ואגאנר ,ווקר)
ובפסיכואנליזה (פרויד ,יונג) .אחרי הכל ,אין בשדה העשיר שחושב את המזל שום הסכמה באשר
למקורותיו (האם הוא מרכיב באנימיזם ,בפרה-אנימיזם ,בטוטמיזם ,או בפטישיזם?); 102באשר למבנה
התיאולוגי שלו ( האם הוא שייך לדתות של הטבע או לדתות של התגלות?); 103או באשר לפונקציות
החברתיות והפסיכולוגיות שלו ( האם הוא מעכב את ההתקדמות של חברה או של יחיד ,או להיפך,
תומך בה) .עם זאת ,האטימולוגיות של המלים בשפות המערביות המציינות מזל ,כמו כן כל המחקרים
ההיסטוריים ,הפסיכולוגיים והסוציולוגיים על התיאולוגיה של המזל ,שאיננה כמובן מוגבלת
להימורים ,אלא נוגעת בשורה ארוכה של פרקטיקות עממיות אחרות ,כמו חיזוי עתידות ,העלאת
רוחות באוב וכיו"ב ,מצביעים על תכונה אחת מרכזית של המזל :יישות בעלת תווים אנושיים
מצומצמים ,לעתים רק כוונה או רצון משויכים לה ,אשר משפיעה על סדר האירועים בעולם ,ביחוד
באירועים הנתפסים כבלתי צפויים ,חסרי סיבה ממשית או ניתנת לאיתור.
נוכחותו העיקשת והמטרידה של המזל בזירת ההימור גרמה לרוב החוקרים לאתר דווקא בו את
שורש הבעיה החברתית ,הדתית והכלכלית שמציבים הימורים .בפרספקטיבות מחקריות מודרניות,
נוכחותו של המזל בזירת ההימור נתפסת בדרך כלל כסוג של הפרעה ,סטייה ,גילוי של אי-רציונליות
וכו' ,שיש לסלק או לפחות להסביר את הימצאותו 104.חוקרים אלו הניחו כי המזל הוא בגדר תוספת
זרה ,טפילית ,על המשחק הטהור של ההימור .הדוגמה המובהקת ביותר לגישה שכזאת נמצאת בדברי
חוקר המשחקים הגדול רוז'ה קאיווה ( ,)Caillois 1961התופס את האמונה במזל ובגורל כלא פחות
מאשר פרברסיה מושחתת של ההימור .בעיני קאיווה ,כל משחק הופך לפרברטי ,כאשר "הוא פולש
לחיים עצמם ,וכופה עצמו עליהם .וכך ,מה שהיה אמור להיות בגדר הנאה הופך לאובססיה .מה שהיה
בגדר מפלט ,הופך להתחייבות ,ומה שהיה שעשוע הוא עתה תשוקה ,דחף בלתי נשלט ,ומקור של
חרדה" (שם .)44 ,א בל מעטים הם המשחקים שבהם הפרברטיות היא כה דומיננטית ,כמו הימורים.
ומה שהופך אותם למושחתים כל-כך הוא המזל " :בהימורים מתחילה ההשחתה של עקרונות המשחק
ברגע שהשחקן מפסיק לכבד את המקרי ,כלומר כאשר הוא איננו תופס יותר את חוקי המקריות ככוח
אימפרסונלי טבעי ,בלי נשמה או זכרון ,אפקט מכני ותו לא .עם האמונות הטפלות ,נולדת ההשחתה
של ה [ -aleaהכינוי של קאיווה להימורים] .השחקן מוצא משמעות מיוחדת בכל מיני תופעות ,מפגשים
וסימנים משמיים שהוא מאמין כי הם נושאים עימן מזל טוב או רע" (שם.)49-47 ,
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קאיווה הוא נציג של מסורת פרשנית ארוכה ,הנמשכת עד היום ,והרואה במזל ביטוי של אמונה
טפלה המשחיתה ואף ההורסת את טבעו האמיתי של ההימור .כל אלו מניחים כי אפשר להמר ללא
הזדקקות למזל או לאמונות טפלות אחרות ,ואז יוצאים להסביר את הכשל או את הסטייה שבשימוש
בו .אלא שמבחינת תיאוריה של אינטרפלציה ,המבקשת לתור אחר מפגשים בין סובייקטים
לסובייקטים אבסולוטיים ואחר דרמות של הכרה הדדית ,נראה כי הופעתו של המזל בזירת ההימור
מסמנת את המשכן של ההגרלות האלוהיות בדרכים אחרות ,ממוסדות פחות ,ו"פרטיות" יותר.
משמעות הדבר היא ,שאם אכן תכונותיו הבסיסיות של המזל הן כוונה אניגמטית ויכולת התערבות
בעולם ,כפי שמלמדות ההגדרות המילוניות שלו ,יש בה חלט מקום לחשוב על היישות הזאת כממלאת
תפקידים אינטרפלטיביים .במלים אחרות ,לתפוס את המזל כחלק אינטגרלי ממשחקי ההימורים ,ולא
כהשחתה שלהם.
אני מבקש לטעון כי מאחר שהמזל איננו בעל סובייקטיביות "מלאה" ,אין להתייחס אליו כאל
סובייקט אבסולוטי קונקרטי .יותר נכון יהיה לכנותו "מטא-סובייקט" .ככזה ,המזל אכן מצוייד רק
במספר מצומצם של תכונות ,כולן מכריעות :כוונה ,רצון ,agency ,תשוקה ,יכולת לפעול בעולם.
תכונות אלו הן שמכוננות אותו במעמד של מטא -סובייקט ומאפשרות למהמר להיכנס איתו לדרמה
עזה ,אינטנסיבית מאוד של אינטרפלציה .בניגוד לסובייקטים אבסולוטיים אחרים ,שעימם מתמודד
הסובייקט בתהליך גיבוש זהותו ,ושלכולם יש פרצוף קונקרטי ,פתולוגיה "פרטית" והם נושאים איתם
שדה משמעויות ספציפי – המזל הוא סובייקטיביות טהורה ,אידיאלית ובעלת איווי אניגמטי לחלוטין.
זוהי כמובן סובייקטיביות מצומצמת מאוד ,אבל כזכור לסובייקטיביות המודרנית שנולדה עם דקארט
105
היו בעצם שני מאפיינים בלבד :תבונה וכוח רצון ,חווייתו של הסובייקט את עצמו כרצון טהור.
בהיותו מטא-סובייקט ,המזל הוא מקסימלי ואלמנטרי כאחד ,והוא נושא עימו שדה משמעויות וסימון
שהוא עקרונית בלתי מוגבל .וכשהוא מופיע בזירת ההימור ,הנוכחות 'הפיזית' והעוצמה שלו אינן
מוטלות בספק .הסיבות העיקריות לזימונו על-ידי המהמרים אינן ,כפי שגורס קאיווה" ,ניצול הכוחות
האלוהיים כדי לזכות בפרס הכספי ,בלי להזדקק לכישורים ,עבודה קשה וכפויית טובה" ( Caillios
 ,)1961, 48-49אותה פנטזיה של התעשרות פתאומית ,ללא קשר לעבודה ,יכולת ,כישורים ,אלא
106
פנטזיה מסוג אחר לגמרי – פנטזיה של אינטרפלציה מקסימלית ,אבסולוטית.
מהאימגו עד לקוגיטו :פנטזיית המזל של פוצי

פנטזיית מזל שכזאת נחשפת במוסיקת המקרה (אוסטר  .)9119בקטע המדובר הקוראים עדים לוויכוח
בין פוצי ,מהמר פוקר מקצוען לבין נאש ,שותפו ,שהינו מהמר מזדמן .הוויכוח הוא על המטאפיסיקה
של משחק הפוקר ,וליתר דיוק על תפקיד המזל .נאש ופוצי השתתפו יום קודם לכן במשחק פוקר ,על
כל הקופה ,עם זוג מיליונרים תמהוני ,פלאואר וסטון ,החי באחוזה מבודדת בפנסילווניה .במשחק
הפוקר הזה הפסיד פוצי " ,בניגוד לכל הסיכויים" ,והוא ונאש נאלצו בשל כך להסכים לשמש כפועלים
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באחוזה .הוויכוח בין השניים פרץ מיד לאחר שנאש סיפר לפוצי לתומו ,כי בזמן המשחק שוטט באחד
החדרים ,וכי הוא מצא באחד מהם דגם מעץ של עיר אידיאלית שאותו בונה סטון כתחביב .בעיר זו
הניח סטון שתי דמויות מוקטנות ,שלו ושל שותפו ,ברגע הזכייה בלוטו ,ונאש ,שלא יכול היה להתגבר
על הפיתוי ,עקר את הדמויות הללו והניחן בכיסו .כשפוצי שומע את הסיפור ,הוא איננו יכול כבר
להתאפק .עכשיו ברור לו מדוע הם הפסידו במשחק:
[פוצי " ]:הכל הלך בדיוק כמו שתיכננתי ( )...החארות האלה היו גמורים .זה היה רק עניין של
זמן עד שהם יהיו על הפנים ,יכולתי להרגיש את זה בעצמות שלי .זאת הרגשה שאני מחכה לה
תמיד .זה כמו כפתור שמסובבים לי בבטן ,וכל הגוף שלי מתחיל לזמזם .כל פעם שבאה לי
ההרגשה הזאת ,זאת אומרת שהניצחון אצלי בכיס ,ש אני יכול לשחק אותה בקלות עד הסוף.
אתה תופס מה שאני אומר ,ג’ים? עד הלילה ההוא ,לא טעיתי בזה אף פעם ,אפילו לא פעם
אחת [ ]...ברגע שהמזל מתחיל להתגלגל לך ,אין שום דבר מחורבן שיכול לעצור אותו .זה
כאילו שכל הדברים בעולם פתאום מסתדרים .אתה נמצא כאילו מחוץ לגוף שלך ,ועד סוף
הלילה אתה יושב לך שם ורואה את עצמך מחולל נסים .כבר אין לזה שום קשר אתך .זה לא
בשליטתך ,וכל זמן שאתה לא חושב על זה יותר מדי ,אתה לא יכול לעשות שום טעות .אתה
נפחת בי חיים ,חבר ,וכל פעם שהרגשתי את הנשימה שלך ,המזל הטוב היה זורם לי לתוך
העצמות .זה היה כל-כך מושלם .היה לנו איזון מלא ,כל הגלגלים הסתובבו ,וזה היה נהדר,
בנאדם ,ממש נהדר".
" ודווקא אז היית צריך לקום ולצאת [ ]...עלית למעלה והתחלת לשוטט לך ב’עיר העולם’
המטומטמת הזאת .למה ,לכל הרוחות ,היית צריך לעשות כזה מין דבר מטורף? אני יושב למטה
ומחכה לך שתחזור ,ולאט לאט אני מתחיל לאבד את הריכוז שלי .איפה הוא? אני אומר לעצמי
כל הזמן ,מה קרה לו לעזאזל? המצב נהיה יותר גרוע ,ואני כבר לא מנצח בכל -כך הרבה ידיים
כמו קודם .ואז ,בדיוק ברגע שהעניינים נהיים גרועים באמת ,קופץ לך לראש לגנוב חתיכה
מהדגם .אני לא מאמין איזו טעות שזאת היתה .תת-רמה ,ג’ים ,תעלול חובבני .זה כמו חטא,
לעשות כזה דבר ,זה כמו לעבור על חוק בסיסי .היתה לנו הרמוניה מלאה .הגענו לנקודה שבה
הכל נהיה מוסיקה בשבילנו ,ואז היית צריך לעלות למעלה ולהרוס את כל הכלים .אתה קילקלת
משהו ביקום ,ידידי ,וכשבנאדם עושה דבר כזה ,הוא חייב לשלם את המחיר .אני רק מצטער
שאני צריך לשלם אותו יחד איתך".
[נאש] " אתה מתחיל להישמע כמו פלאואר ,ג’ק .האיש זוכה בהגרלה ,ופתאום הוא חושב
שאלוהים בחר בו".
" אני לא מדבר על אלוהים .לאלוהים אין שום קשר לזה".
" זאת רק מלה אחרת לאותו הדבר .אתה ר וצה להאמין באיזו כוונה נסתרת .אתה מנסה לשכנע
את עצמך שיש סיבה למה שקורה בעולם .לא אכפת לי איך אתה קורא לזה – אלוהים או מזל או
הרמוניה – בסופו של דבר זה אותו חנטריש .זאת דרך להתעלם מעובדות ,לסרב לראות איך
הדברים מתנהלים באמת".
[ "]...לא היית צריך לעשות את זה ,ג’ים [ ]...ברגע שגנבת את האנשים הקטנים האלה ,הדברים

11

אייל דותן  /אינטרפלציה כתיאוריית קריאה

יצאו מהמסלול" ( .931-918ההדגשות שלי).

במהלך המונולוג הלכאורה סתור ומבולבל זה מגולל פוצי ,אחת לאחת ,מה פירושו של דבר
להיפגש עם המזל במהלך משחק פוקר ,במה מתבטאת הנוכחות שלו ,ואלו תשובות הוא בדיוק מספק.
י ש לשים לב שהוא מתחיל עם הָאפקט הגופני " :זה כמו כפתור שמסובבים לי בבטן ,והגוף מתחיל
לזמזם" ,אומר פוצי .אותה היפעלות רגשית מבשרת על נוכחותו של המזל בזירה ,ומהווה אותנטיזציה
להכרה של המהמר לכך ש"הניצחון אצלו בכיס" .הניצחון בכיס כי "משעה שהמזל מתגלגל ,אין שום
דבר מחורבן שיכול לעצור אותו .זה כאילו שכל הדברים בעולם מסתדרים".
לפני שהוא עובר לדבר בצורה רחבה יותר על האבסולוטיות של המזל ,ממשיך פוצי לתאר את
ההשפעה שיש למפגש עמו " :אתה נמצא כאילו מחוץ לגוף שלך…רואה עצמך מחולל נסים ,לא
בשליטתך" .עתה אנו למדים כי המפגש עם המזל כולל אפוא גם מחיקת כל ָאפקט ,הפיכה ליישות
רוחנית ,ולמעשה משהו הקרוב כמעט למוות (כטקטיקה משחקית ,פני פוקר מאפשרים לשחקן
להישאר אניגמטי בעיני יריביו ,ולא להסגיר שום רגש או כוונה; אבל במשחק ההכרה ההדדית פירושו
של דבר שהמהמר נמצא כרגע "מחוץ לגוף שלו" ,ומתמודד עם מטא-סובייקט) .כיצד אפשר לחוש
בעת ובעונה אחת את המזל זורם בעצמות ואת הנפש מתנתקת מהבשר? האם ייתכן אפקט פרדוקסלי
שכזה ,או שזו תוצאה של ניסיון השיח לאחוז בדיעבד בחוויה רגשית אינטנסיבית שייתכן שרובה אף
לא-מודע? כפי שיתברר בהמשך ,לא תהיה זו החוויה ה פרדוקסלית היחידה במפגש .ואכן ,ההיבט
השני של הסובייקטיביות – מה שמכונה  agencyאו "פועלות" – לא מאחר לבוא .פוצי ממשיך לספר,
כי כאשר המזל נוכח בזירה ,אתה "רואה עצמך מחולל נסים ,לא בשליטתך" .פוצי תופס עצמו אפוא
ככלי קיבול ליישות בעלת כוחות טמירים ,הגורמת לו למ מש את הסובייקטיביות שלו בצורה
מקסימלית – לחולל נסים – אך "ללא שליטה" אמיתית על הנעשה .ברטרוספקטיבה ,פוצי לא יכול
אפוא להחליט האם המזל זרם לו בעצמות ,או שהוא היה חסר גוף ולא הרגיש דבר; האם זה היה הוא
107
שחולל נסים ,או רק בובה של המזל.
מצב מתוח ואנטגוניסטי זה של סובייקטיביות ,הכולל בעת ובעונה אחת ָאפקט אינסטנסיווי אך
גם התנתקות מוחלטת מהגוף; נתינות מקסימלית ,אך גם אדנות פלאית ,יכול לקרוס בכל רגע ,אומר
פוצי .ולכן ,החוכמה היא "לא לחשוב עליו יותר מדי" .מודעות עצמית מפריעה למפגש לא משום
שהיא מקלקלת את החוויה "האשלייתית" ,ומזכירה למהמר כי אין דבר כזה שנקרא "מזל" ,שזו "סתם
אמונה טפלה" – אלא משום שהיא איננה יכולה לדור בכפיפה אחת עם מערך סתירות שכזה .במלים
אחרות ,אינני סבור שהיא מתארת סוג של התחמקות מצד פוצי מהרגע "המביך" שבו יצטרך להסביר
באמת מהו המזל לשומע ספקן ,אלא חוסר יכולת עקרונית להמשיג את המזל בעת התרחשותו.
לטענתי ,המהמר חייב לקיים את המפגש הזה עם המזל בתודעה מינימלית ,לא להפנות אליו תשומת-
לב ,רצוי שלא לחשוב עליו בכלל ,זאת משום שכל ניסיון שלו לייצג את החוויה הזאת לעצמו ,בעת
התרחשותה ,כלומר להעמידה במרחב התודעה הקארטיזיאני ,יחסל את מעמדו של המזל כמטא-
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סובייקט ,ויהפוך אותו לעוד "סובייקט אבסולוטי".
כזכור ,ערכתי קודם הבחנה בין סובייקט אבסולוטי ובין מטא-סובייקט .לסובייקט אבסולוטי
מיוחסת פתולוגיה ספציפית .אב ,בוס ,שוטר ,אליל רוק ,במפגש עם כל אחד מהם ,מתמודד הסובייקט
עם האבסולוטיות שלהם אבל גם עם הפתולוגיה שלהם .פתולוגיה זו היא כמובן חלק חשוב בעוצמה
של הסובייקט האבסולוטי .אבל ,בדיוק כפתולוגיה ,היא מונעת ממנו מלשמש יריב ראוי בפנטזיה של
האינטרפלציה .בשביל זה הומצא המטא-סובייקט .לו מיוחסות רק התכונות האלמנטריות ביותר של
סובייקטיביות ,תכונות שאותן שאל המערב מדקארט ,והן שמהוות מאז את הפנטזיה המערבית
המובהקת של אינדיבידואליות טהורה .באתרים האלו שבהם הוא יוכל לממש את פנטזיית
האינטרפלציה ,המהמר לא רוצה שליריבו או מגינו ,תהיה פתולוגיה כלשהי .יש לשים לב שפוצי אומר
"אתה רואה עצמך מחולל נסים" ,ולא – 'אתה רואה את המזל מחולל נסים' .לראות את המזל מחולל
נסים ,לחשוב על המזל ואיך הוא מחולל את הנסים ,פירושו להתחיל ולייצג אותו לעצמך בצורה
קונקרטית יותר ויותר .אם נקודת האפס של הדרמה בשלב האימז'ינרי היא הגשטלט של הגוף (צורה
מול העדר צורה) ,אז ב פנטזיית האינטרפלציה המטרה היא בדיוק לחרוג מהמגבלה של שלב המראה,
לייצג את עצמך בצורה המינימלית ביותר ,בוודאי מינימלית יותר מהאימגו ואולי אף מהקוגיטו.
כידוע ,אותו שד מתעתע שימש בשביל דקארט כפיגורה הטוטאלית של רעיון הספק ההיפרבולי.
אך את מה שדקארט כינה 'ספק' ,אנחנו יכולים לכנות בעקבות לאקאן בשם 'איווי לידע' .השד
המתעתע נתן את ההכשר לספק ההיפרבולי ,אותו איווי לידע ,לזוז ,לנוע קדימה ,לסלק הצידה עוד
ועוד נתחים מהסובייקט ומעולמו ,עוד ועוד "תשובות" מדומיינות ,עד שהגיע למקום הסינגולרי והריק
של הקוגיטו .מקום שבו השד המתעתע ,שכוחו הוגדר כבלתי-מוגבל ,לא יכול היה להימצא יותר,
להשפיע יותר .דקארט ,אם כן ,השיל מעליו ומעל הסובייקט האבסולוטי שאיתו התמודד את כל
הייצוגים האחרים שלו ושל העולם :ייצוגים גופניים ,אידיאליים ,כלליים .זו היתה התערטלות
סימבולית ,אונטולוגית ואפיסטמולוג ית שבסופה נותר דקארט רק עם עלה התאנה של הקוגיטו .מקום
שבו התשובה או האיווי היחידים שקיימים ,עושים את דרכם מהאני החושב אל האני החושב-את-
עצמו .דקארט גרס ,ובכך הניח את היסודות לפנטזיה של האינדיבידואליות ,כי יש לקיים את דרמת
האינטרפלציה עם השד המתעתע (האידיאולוגיה) בצורה האלמנטרית ביותר שלה ,להגיע לנקודה
שבה ,כביכול ,הסובייקט נמצא כבר "מחוץ לדרמה" ,מחוץ לתהליך ההכרה ההדדית .הקוגיטו היה
בעיניו נקודה שכזאת ,שבה הסובייקט נותר לבד ,בעצמו ,ללא תלות באחר 108.ולכן ,בעיני דקארט,
ההכרה ההדדית היחידה שמתרחשת במרחב הקוגיטו היא של הסובייקט המכיר בעצמו 109.כזכור,
בצורה דומה מאופיינת הפנטזיה של הסובייקטיביות הנוצרת בתהליך האינטרפלציה:
the feeling that there is ‘something in me more than myself’ which cannot be reduced to
any of my external symbolic determinations, that is, to what I am for others. Is not this
feeling of an unfathomable and inexpressible ‘depth’ of my personality, this ‘inner
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distance’ towards what I am for others, the exemplary form of the imaginary distance
towards the symbolic apparatus? Therein resides the crucial dimension of the
ideological effet-sujet. not in my direct identification with the symbolic mandate (such a
direct identification is potentially psychotic, it makes me into a ‘depthless mechanical
doll’, not into a ‘living person’) but in my experience of the kernel of my Self as
something which pre-exists the process of interpellation, as subjectivity prior to
)interpellation (Žižek 1996: 165-166

למזלו הטוב או הרע של דקארט האחר הצליח להסתנן ,בלי שהוא "הרגיש" ,אפילו למרחב
הסגור ,האידיאלי ,של הקוגיטו .לאקאן מפנה את תשומת הלב לעובדה שהקוגיטו הוא טקסטואלי,
וככזה כבר מכיל בתוכו את השד המתעתע ,בתפקיד האחר הגדול של השפה .החמצה זו של דקארט
את נוכחות האחר בתוך הזירה הסגורה של הקוגיטו היא סימפטומטית לאופן שבו כל סובייקט ,ופוצי
בכלל זה ,מחמיץ ,ביחוד ברגעים "הפרטיים" ביותר שלו ,את האופן שבו מתערב ונוכח בו האחר.
מאחר שהקוגיטו חייב להיחשב באמצעים סימבוליים ,להיתפס באמצעות ייצוגים ,ואלה כידוע אינם
שייכים לסובייקט ,מוצא עצמה הסובייקטיביות מתנסחת בשפה ,בדקדוק ,שאינם שלה .יותר נכון יהיה
לומר שפנטזיית האינדיבידואליות כול לת בחובה בדיוק ניסיון למחוק את העקבות של השפה במפגש
– גם אם ,ואולי אף בגלל ,שכל המפגש מבוסס מלכתחילה על קריאה .אם המפגש עם המזל אכן נועד
לחולל ,או לפחות לאפשר ,את הפנטזיה של האינדיבידואליות ,הרי שברור עתה מדוע פוצי מגלה
חוסר רצון מובהק כל כך לחשוב על המזל בעת התרחשותו.
הגוף של המזל

אלא שהביקורת הלאקאניאנית על המהלך הקארטיזיאני ,מצביעה על החמצה נוספת של דקארט ,על
אחֵ רּות נוספת שאותה לא הביא בחשבון .הפעם ,אין זו האחרות של הסימבולי ,אלא של הממשי ,אותו
 beingשל הסובייקט הנמצא במרחב המדומיין של הקוגיטו .אינך יכ ול לחשוב סובייקטיביות ,אומר
לאקאן ,ללא דין וחשבון על נוכחות הממשי בה ,ולכן הנוסחה של הקוגיטו צריכה להיקרא כך:
)I think where I am not, therefore I am where I do not think (Lacan 1977: 166

והממשי הוא מה שמונכח בצורה המובהקת ביותר על-ידי הגוף .הצבעתי כבר קודם על התפקיד
החשוב שמשחק הגוף בדרמת ההימור ,ובעיקר על חוסר היכולת של פוצי "לתפוס" את גופו .עתה
נותר להבין מדוע כל זה קורה ,מדוע כל כך קשה לו להמשיג את הגוף ,את תפקידו ,את מקומו ביחס
למזל .לטענתי ,היחס הפרדוקסלי הזה לגוף הוא תוצאה של המפגש הטעון בין פנטזיית המזל
( המבקשת למחוק את כל הפתולוגיות של המהמר) ,עם אותה "פלטפורמה" מאטריאלית שמאפשרת
לה בכלל להתחולל ,וכי קצר זה בין הפנטזיה של האינדיבידואליות ובין "אביזרי הבמה" שלה ,איננו
פוגם בפנטזיה .נהפוך הוא ,בחשבון דיאלקטי ,לולא הקצר הזה ,ספק אם היא היתה אפקטיבית כל כך.
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כדי להבין יותר לעומק מדוע דיאלקטיקת האחרות של הסובייקט חייבת להשתקף גם בדימויים
האידיאליים ,באותם סובייקטים אבסולוטיים שעימם הוא מזדהה ,יש לחזור ללאקאן ולאופן שבו הוא
בונה את היחס שבין אונטולוגיה לשלב המראה .כזכור ,בחלק הראשון הוצג ה( objet a-אותו חלק
הגוף הממשי שאבד לסובייקט) כמי שנועד כדי לשחרר "מעצור" ביחסי הסובייקט והסדר הסימבולי.
המעצור הזה מתבטא בעובדה שאמנם הסובייקט והסדר הסימבולי חיים בדרך כלל בהרמוניה יחסית –
הסובייקט מזדהה עם מנדטים סימבוליים (עמדות סובייקט כמו לבן ,גבר ,קפיטליסט וכו’) בסדר
המסמנים ו"מאמין" שהם הוא – אבל הרמוניה זו מאויימת כל הזמן לקרוס משום שגם הסדר
הסימבולי ,כמו הסובייקט עצמו ,בנוי סביב היעדר .מהו אותו היעדר? העובדה שהסדר הסימבולי
איננו אלא מערך עצום של דיסקורסים שעל אף כל עושרם ומורכבותם אינם יכולים לייצג את הbeing-
של הסובייקט ,אלא רק את עצמם 110.והנה ,הפרדוקס הלאקאניאני הוא שדווקא כישלון זה של הסדר
הסימבולי הוא שמבטיח ,בחשבון האחרון ,את הזדהות הסובייקט עימו; שהסובייקט מזדהה דווקא עם
הכישלון של הסדר הסימבולי – עם אותם מקומות (או אובייקטים המגלמים את "המקומות" הללו)
שבהם הוא נכשל" ,מראה לכולם" את החסר שלו .למעשה ,גורס לאקאן ,לולא החסר הזה בסדר
הסימבולי ,הסובייקט לא יכול היה להזדהות עמו – שכן הסדר הסימבולי היה נתפס בעיניו כהרמטי,
כמושלם ,כיישות שלסובייקט החסום ( ורק לסובייקט-של-האגו) אין מקום בה111.
במלים אחרות ,החלק הרדיקלי בפס יכואנליזה של לאקאן לא מצוי בקביעה שהסובייקט עצמו
חצוי ,מפוצל ,אלא בעובדה שגם "האחר הגדול" ,הסדר הסימבולי ,מובנה סביב העדר מרכזי ,חצוי אף
הוא בסוג של אי-אפשרות .בלי נקודות השבירה האלו בסדר הסימבולי ,בלי אותן נקודות שבהן הוא
מראה את חוסר יכולתו ,הסובייקט (הפעם ,כסובייקט חסום ,כ )$-לא יכול היה להזדהות איתו .שכן,
אם האחר הגדול היה סגור ,מושלם ,הסובייקט היה חווה ניכור טוטלי ממנו .כלומר ,דווקא הכתם
במראה ,אותה "פגימות" במנדטים הסימבוליים ( ובדימויים הספקולאריים של הסובייקטים
האבסולוטיים כמו אלוהים ,הריבון או הבוס) שעימם אני כסובייקט של האגו מזדהה – הם
שמאפשרים את ההזדהות ברמה העמוקה ביותר שלה ,ברמה שלי כסובייקט חסום .זהו בעצם האופן
שבו ה being-שלי ,שלסדר הסימבולי אין מענה לגביו ,נכנס לתמונה – מקבל גם הוא מקום .אומר
ז’יז’ק" :בדיוק אותו העדר באחר הגדול הוא שמאפשר לסו בייקט להשיג מה שלאקאן מכנה
 .separationההיפרדות הזו מאפשרת לסובייקט לתפוס כי האחר הגדול לא יודע את התשובה ,שגם
הוא מתאווה ,שיש גם דבר שנקרא ‘התשוקה של האחר’ .אותו היעדר מאפשר לסובייקט מרווח
נשימה ,הוא מאפשר לו להימנע מניכור טוטלי במסמן לא בכך שהוא ממלא את ההיעדר ,אלא בכך
שהוא ,כהיעדר בעצמו ,מזדהה עם ההיעדר של האחר הגדול .המשען האחרון של האידיאולוגיה הוא
דווקא אותו גרעין לא-מובן ,פרה-אידיאולוגי של הנאה" (. )Žižek 1989: 122
התפיסה הלאקאניאנית מאפשר להבין מדוע המזל "זקוק" לגוף .אם למזל לא היה "גוף" ,כלומר
אם היה "מושלם" ,טהור ,אידיאלי ,הוא היה מופיע בפני הסובייקט כאחרות הרמטית ,שאיתה הוא
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יכול היה אמנם להזדהות כסובייקט של האגו ,אבל לא כסובייקט-החסום ,הסובייקט-של-המסמן .זאת
אולי גם הסיבה מדוע הוצב נאש בתוך דרמת המזל של פוצי ,ולמה הוא מוצג על ידי פוצי כמי שהביא
את "המזל" אך גם כמי שהרחיק אותו" .נפחת בי חיים ,חבר" ,אומר כזכור פוצי לנאש" ,בכל פעם
שהרגשתי את הנשימה שלך המזל הטוב זרם לי לתוך העצמות ...היה לנו איזון מלא .כל הגלגלים
הסתובבו .זה היה כל-כך מושלם .וזה היה נהדר ,בנאדם ,ממש נהדר .ודווקא אז היית צריך לקום
ולצאת" .נאש מוצב על ידי פוצי בעמדה פרדוקסלית :הוא זה שהרס את המזל ומי שבעת ובעונה אחת
איפשר את "זרימתו לתוך העצמות" של פוצי .מדוע פוצי זקוק היה לנאש כדי להשלים את פנטזיית
המזל? התשובה הקומנסנסית ביותר מסופקת על ידי פוצי עצמו" :לאט לאט אני מתחיל לאבד את
הריכוז שלי .איפה הוא? אני אומר לעצמי כל הזמן ,מה קרה לו לעזאזל?" ( .)911אבל להסתפק
בתשובה הזאת ( פוצי איבד את הריכוז כי חשב כל הזמן להיכן נעלם נאש) פירושו להתייחס למזל של
המהמר כסתם אמונה טפלה ויחס זה ,כפי שהראה הניתוח עד כה ,איננו פותר דבר.
מהפרספקטיבה של תיאוריית האינטרפלציה ,אפשר לטעון שפוצי היה זקוק לנאש משום שהוא
עצמו הרגיש כבר נטול גוף ונטול רוח חיים .תלות זו בנאש מתבררת כבר בשיחה הראשונה בין
השניים ,בשלב מוקדם יותר ברומאן ,כשנאש חוזר לחדר המשחק .פוצי ,מלא זעם ,צועק עליו שאסור
היה לו לעזוב את החדר כי הוא "הקמע שלו" ( .)my lucky charmומהו "קמע" אם לא עצם מוחשי
כלשהו שמנכיח את המזל האמורפי ,חסר הגוף .אך נאש לא היה סתם בגדר ממלא מקום .בהחלט
ייתכן כי הוא תיפקד בסצינה במעמד של ה ,objet a-כמי שמעניק "גוף" להיעדר של הסדר הסימבולי,
ובכך משמר את יכולת ההזדהות של הסובייקט החסום עם מסמניו; מנציח בכך ,ברמה דיאלקטית
גבוהה יותר ,את ההרמוניה שמתקיימת ביניהם ("היה לנו איזון מלא ,כל הגלגלים הסתובבו") ,ומסתיר
מעיני המהמר והאחר הגדול את חוסר שלמותם .נאש היה אפוא נציג המזל .נשימתו נפחה בפוצי חיים.
אבל נאש היווה גם את הגרעין הקשה של האחרות שלו ,את הכתם שמפריע ל"מזל" מלהיפך למושלם,
לאידיאלי ,ובכך תומך ברמה גבוהה יותר בדרמת ההכרה ההדדית .בקיצור ,תחת הדיאלוג המתוח
וכובד ההפסד 'נאלץ' המזל להיעזר בנאש ,ולבסוף התלכד עמו לגמרי.
כפי שמראה הקטע שצוטט ממוסיקת המקרה ,קיומו של המזל כמטא-סובייקט ,והמפגש
שמתחולל עמו בזירת ההימור ,מאפשרים למהמר לכונן עצמו כסובייקט-אינדיבידואלי .זוהי פנטזיה
של התגלות ,של נוכחות אלוהית ,של הצבעה או של קריאה ("מגבוה") .פנטזיה זו מתחוללת בכל
שלבי ההימור .היא מתחילה בעצם כניסתו של המהמר לזירה ,והיא ממשיכה עד לרגע עזיבת המקום.
אם כי ,מעצם טבעה ,היא מתאשרת ,מקבלת גוף וממשות ,ברגעי הזכייה .ניצחון המהמר פירושו
בחירתו על ידי המזל ,כמישהו שבאמת "הגיע לו" לזכות בהימור .כמובן ,כל אחד יכול היה להיות
הזוכה ,אבל משעה שאני הפכתי לזוכה ,אני באופן רטרואקטיבי מניח ש"לא כל אחד היה יכול להיות
הזוכה" – כלומר שהזכייה איננה שרירותית באמת – אלא שמזלי הוא זה שקרא לי ,ובחר בי להיות
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הזוכה .כפי שניתן להבין כבר קודם ,בדיוק משום כך סובייקטים בכלל מהמרים (אחרת מה הטעם
בהפסד כמעט בטוח של הכסף?) .סיטואציית ההימור היא ההזדמנות שלהם "לקבל סובייקטיביות".
אמנם באקט האינטרפלציה שמתרחש בה מתכונן שלל עמדות-סובייקט – כלומר ,המהמר יכול
להזדהות עם מגוון של דימויים אידיאליים של עצמו :סובייקט-אמיץ ,סובייקט-גברי ,סובייקט-אדיש
לכסף ,וכו’ שמשתנים בזמן ובמקום – אבל ללא האינטרפלציה הטהורה של הסובייקטיביות קשה
להבין את האפקטיביות העצומה שלה ואת ההיסטוריה הארוכה שלה.
אבל מה לגבי הפסדים? האין הפסד פירושו ,במונחי האליגוריה האלתוסריאנית ,שהאחר לא פנה
אלי .ואם האחר לא פנה אלי ( אם המזל לא האיר לי פנים) הרי "אני" אינני נמען ולכן לא יכול לתפוס
עצמי כסובייקט? הטענה הנגדית ההי פותטית הזאת מחמיצה את כל כוחה של האינטרפלציה ,של
הסילוף ההכרחי שבה ,ופה המהמר מוכיח זאת שוב .הנקודה איננה נמצאת בשאלה האם השוטר קרא
אלי או בעצם למישהו אחר ברחוב (ובמונחי ההימור :האם המזל מאיר לי פנים או לא; האם זכיתי או
לא) .בכך שהסתובבתי  981מעלות לשמע הקריאה ,אומר אלתוסר ( או בכך שהטלתי את כספי בזירת
ההימור) אני כבר ,בעצם המעשה הזה ,אעבור אינטרפלציה לסובייקט .ואת זה מדגים פוצי במוסיקת
המקרה (פוצי לנאש" :אתה קלקלת משהו ביקום") .זה לא משנה שהמזל לא פנה אליו ,בסופו של
דבר ,אלא למיליונרים .הנקודה היא ,ש"המזל הרע" מאפשר לו להאמין שיש מישהו (שזה הוא) שדחו
אותו ,שהקריאה לא היתה אליו ,ושהיה קיים לפני הקריאה .אין ספק שהניצחון הכספי מושג רק לעתים
רחוקות ,והמהמר יודע זאת ,אבל ידיעה זו לא מפריעה לו להמר ,אולי אפילו עוזרת לו ,שכן הכסף
בלאו הכי היה בעיניו רק תשלום כניסה ,או אפילו קורבן שמונח לפיתחה של זירת ההימור והמטא-
סובייקט שלה.
קריאה אפשרית של אלתוסר ,כמו זו שמציע סלבוי ז'יז'ק ( ,)1991bתוכל אף להוסיף ולומר כי
המזל הוא אחר שהצבתי כדי שהוא בתורו יכיר בי כנמען שלו ,כדי שבתורי אסלף את היחסים
האינטרסובייקטיביים הללו ,ואסבור ואתנהג כמי שהיה קיים קודם לפנייה .לטענת ז’יז’ק ,הסילוף
העיקרי לא נעוץ בכך שאני חושב שהשוטר פנה אלי ,כלומר למישהו שהיה קיים קודם לפנייה – בעוד
שלמעשה פנייתו 'המקרית' .אלא בזה שאני לא מכיר בכך שזה אני שהציב את האחר האבסולוטי ,את
אותו שוטר ,כפונה כדי שאוכל בתורי להיענות לפנייתו ובכך לכונן את הסובייקטיביות שלי .והדבר
112
נכון גם לגבי מקרה שאותו שוטר לא פנה אלי ורק חשבתי שהוא פונה אלי (.)Ibid: 109
ה che vuoi?-של המזל

אלא שבכל דבריי עד כה ,התעלמתי מחלק מרכזי ביותר של האינטרפלציה האלוהית :משאלת האיווי,
אותו ? ,che vuoiה'שאילתה' האניגמטית שבלעדיה ,ספק אם בכלל תתחולל הדרמה .אחרי הכל ,דרמת
האינטרפלציה הטהורה ,שבה הסובייקט ניצב עירום בפני "בוראו" ,הקורא לו והנקרא על-ידיו ,חייבת
להישען על "מנוע" של אניגמת איווי:
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[…] when Lacan asserts that ‘the question of the Other, which comes back to
the subject from the place from which he expects an oracular reply in some such
form as “Che vuoi?”, “What do you want?”, is the one that best leads him to the
path of his own desire’, he aims at something even more fundamental: the
enigma of the Other’s desire in its impenetrability, in so far as it eludes
symbolization. Lacan’s point is that I can fully assume the gap that constitutes
my desire only via the confrontation with the enigma of the Other’s desire
(Žižek 1996: 90, 86ff).113

כיצד אפוא מיוצגת השאילתה האניגמטית בזירת ההימור? אני מציע לקרוא את שאלת האיווי
 לתפוס את זירת ההימור כמרחב שבו שאלת האיווי, במלים אחרות.במונחים של שאלת ההימור
מומרת בשאלה ' על מה או על מי להמר?' על פרסת הזהב או על רעם בוהק? על מספרים זוגיים או על
 שאלת, או לעצור ולתת לדילר לשחק? למתבונן מהצד,עשרה? האם למשוך עוד קלף בבלק ג'ק-שבע
 אך מבחינת המהמר זוהי. ובסוף אתה נידון להפסיד, כל האפשרויות שוות.ההימור נראית טריוויאלית
 כיצד באמת בוחרים את, אחרי הכל. שבקלות יכולה להתפתח לשאלת איווי דרמטית,שאלה ממשית
 המספרים ברולטה? או את הסוס הטוב מבין התשעה הרצים במירוץ של שעה38 המספר האחד מבין
 אבל גם, לפרש את נוכחות המזל – לפני שימת ההימור, כיצד על הסובייקט לקרוא,חמש? או בקיצור
,האיווי- כאשר מתברר אם זכה או הפסיד? את שאלת ההימור הזאת מרכיב המהמר על שאלת,אחריו
 כפי, אכן.וזו הסיבה שהיא פותחת בפני המהמר מרחב עשיר במסמנים אלגוריים מסוגים שונים
 להצביע על, הוא יכול להתגלות. למזל יש נוכחות עצומה בזירת ההימור,שמלמדים הקטעים הבאים
, במספרים. אבל המקום המובהק ביותר שלו הוא במסמנים של ההימור עצמו.עצמו בכל מקום
. ולתת למהמרים לדבר בשם עצמם, ואולי זה המקום לעצור רגע. בשמות הסוסים, במטבעות,בקלפים
:) דיוויד מאמט על פוקר9(
The Cards are the symbols of the universe. There are few of them, but their
possible combinations are myriad. We have favorites, and intelligence informs
us that we will be rewarded not by fealty to symbols, but only by our correct
understanding of combinations. And yet, we have favorites.
There are good luck cards and bad luck cards. Pushkin writes about the Queen
of Spades; the Ace of Spades has been called the Death Card. (I am a native of
Chicago, and in that city’, and in various other cities where I have played, that
ace was called “Chicago”), and in American Folklore, the Jack of Diamonds is a
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trouble card and is known as Jack the Bear. I have my own Good Luck cards,
but I would not tax my luck by naming them.

( )1פלאואר וסטון ,ממוסיקת המקרה ,על טופס הלוטו שבו זכו:
"ביום שבו מדובר" ,המשיך פלאואר " ,ניקבנו וילי ואני את החורים [בכרטיס הלוטו] קצת
יותר במחשבה מכרגיל .אני עסקתי ,כמובן ,במספרים כל חיי ,וכעבור זמן אתה מתחיל להרגיש
שכל מספר יש לו אישיות משלו .מספר שתים -עשרה שונה מאוד ממספר שלוש-עשרה ,למשל.
שתים-עשרה הוא הגון ,מצפוני ונבון ,אבל שלוש -עשרה הוא טיפוס מפוקפק שיעבור על החוק
בלי לחשוב פעמיים כדי להשיג מה שהוא רוצה .אחת-עשרה הוא טיפוס קשוח שחי הרבה
בחוץ ואוהב לשוטט ביערות ולטפס על הרים; עשר הוא לא פיקח ביותר ,בעל אופי נוח שעושה
תמיד מה שאומרים לו; תשע הוא עמוק ומיסטי ,מין בודהא שקוע בהרהורים .אני לא רוצה
לשעמם אותך בזה ,אבל אני בטוח שאתה מבין למה אני מתכוון .זה משהו פרטי לגמרי ,אבל כל
מנהל חשבונות שדיברתי איתו אי-פעם אמר אותו הדבר .למספרים יש נשמות ,ובעל-כורחך
אתה מפתח יחס אישי כלפיהם" ()...
"אז ככה זה היה" ,אמר סטון " ,החזקנו את כרטיס ההגרלה ביד וניסינו להחליט על איזה
מספרים להמר".
"ואני הבטתי אל וילי" ,אמר פלאואר" ,ואמרתי ‘ראשוניים’ .ווילי הביט אלי ואמר ‘כמובן’
( )...מספרים ראשוניים .זה היה כל כך ברור ואלגנטי .מספרים שנשארים הם עצמם לעולם
ועד .71-79( ".ההדגשות שלי).

( )3משחק הלוטו הברזילאי ,ה ,Jogo de Bicho-בתיאור של קאיווה (:)Caillois 1961: 153-154
במשחק הזה ישנם  911מספרים המחולקים לקבוצות של ארבע ומיוחסות לעשרים וחמש
חיות שונות ,המסודרות בסדר אלפיתי .לצד ידע אריתמטי הנדרש כדי להמר במשחק ,השחקנים
נעזרים לשם הימוריהם בפרשנות חלומות ואירועים הקורים להם בחייהם .החלום מורה לשחקן
על איזו חיה עליו להמר .אלא שהחלום איננו עושה זאת בדרך ישירה .כך למשל ,מי שחולם על
חתול שנופל מהגג ,צריך להמר על הפרפר ( משום שחתול אמיתי לא נופל מהגג); ומי שחולם
על פרה מעופפת צריך להמר על הנשר .לחלום על מקל פירושו להמר על הקוברה .מי שרואה
כלב משוגע בחלומו צריך להמר על האריה (כי האריה אמיץ) .לפעמים אדם חולם על חברו,
והוא מהמר על מספר הטלפון שלו .הוא עד לתאונת דרכים ,ומהמר על לוחית הרישוי של
הרכב ,של מכונית המשטרה .משרת מפיל אגרטל בטעות ,וצורת כתם המים על הרצפה
מתפרשת כאחת מהחיות בהגרלה .היכולת לגלות אנלוגיות מועילות נחשבת למתת גורל.

המהמר "יודע" שבחרו בו ,את הקריאה הזאת של אותו מטא -סובייקט הוא שומע באוזניו
הפנימיות ,אבל לא יודע מה משמעות הבחירה הזאת? כיצד עליו לנהוג? האם עליו להמר עכשיו ,או
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לדחות את ההימור לפעם אחרת? האם לקחת עוד קלף או להמתין לקרופייה שיעשה זאת? האם
היתקלות בפרה ברחוב פירושה שעלי להמר עליה בלוטו ,או דווקא על הכלב? (?)Jogo de Bicho
האם למספרים יש נשמות ,כמו שמאמינים פלאואר וסטון במוסיקת המקרה ,ולכן את האניגמה של
הסובייקט יש לפתור דרכם? האם לעזוב את שולחן הפוקר כשהולך לך טוב כל כך ,ולגנוב חתיכה
מדגם שטני של העולם ,פירושה להפר הרמוניה כלשהי? (פוצי); האם ניצחון ברולטה יסמן גם ניצחון
על לבה של פאולינה ,או אולי דווקא הפסד (הקוביוסטוס)? אם אכן הימורים הם "משחק" של
אינטרפלציה ,משחקים בהתגלויות אלוהיות ,הרי שמרחב האיווי האניגמטי שמיוצג בהם ,ושמשחקים
בו ,הוא עצום ,דווקא בשל היותו מצומצם כל כך (ההימור המצומצם ביותר ,כידוע ,הוא זריקת
מטבע) ,בוודאי ביחס לאפשרויות שמספקים "החיים" .בקוביוסטוס תיאר דוסטוייבסקי בפרטי פרטים,
כיצד המסמנים הריקים של הרולטה – היכולים לייצג אלוהים ,אהובה אידיאלית ,או דמות אם ,אם
לציין שלוש פרשנויות קאנוניות – מומרים לבסוף במטא-סובייקט שבו הקוביוסטוס מתאהב ,ושאת
הכרתו הוא מחפש .אם ברגע האניגמטי של ה che vuoi-מוצב הסובייקט מול האיווי של האחר כאחר
אבסולוטי ,מופשט ,נעדר תכונות פתולוגיות קונקרטיות ,פרט לאלו שמאפיינים סובייקטיביות טהורה,
הרי שבזירת ההימור ,האניגמה הזאת היא גרעין ההתרחשות ,ומרחב הסימון האלגורי שלה הוא
הטקסט שבו קורא המהמר את איווי המזל.
מנקודת מבטה של תיאוריית אינטרפלציה ,הדיון אודות תחייתן המחודשת של ההגרלות
האלוהיות בצורת משחקי המזל ,הצביע על דרך נוספת שבה אינטרפלציות טהורות של סובייקטיביות
מוצאות משענת ותמיכה באירועים מקריים ,גם אם מלאכותיים .ניסיתי להראות שגם בתור "משחק",
"בידור" ,או "שעשוע" ,הימורים מספקים הזדמנות לפגישה עם מטא-סובייקט ,ופנטזיית
האינדיבידואליות שהם מחוללים היא כה חזקה – זריקת הקובייה ,חלוקת הקלפים ,נתפסים בעיני
המהמר כמציבים אניגמות עזות של איווי המזל – עד שיש כאלה המוכנים להקריב בשבילה את כל
עולמם .אני סבור כי בחינת ההימורים כדרמה סמויה של אינדיבידואציה ,המשוחקת בין מהמר למטא-
סובייקט ,עשויה לשפוך אור על צורות פתולוגיות ונורמליות של הימורים ולהסביר את חיוניותו של
המשחק ויכולת השרידה המופלאה שלו.
עם זאת ,חקירה אינטרפלטיבית של זירת ההימור לא יכולה להסתפק ב'דרמת המזל' בלי להביא
בחשבון גם את 'דרמת הסיכויים' .דרמה שהחלה להתנסח בעצם רק במאה השבע-עשרה ,ומאז הפכה
להיות הגרסה הרשמית ,התקנית של ההימור .ואכן' ,המהפיכה הקופרניקאית' בזירת ההימור לא
התרחשה בימי הביניים ,שהרי גם בהם ,כבימי קדם ,שלטה שפת הפרה-דסטינציה והגורל ,המזהה את
הסובייקט האבסולוטי עם אלוהות ספציפית ,והרואה בתופעות הנחשבות "מקריות" ביטוי נעלם לידו
של האלוהים .המהפיכה התרחשה דווקא בעקבות המצאת תחשיב הסיכויים ,שנתפסת על ידי רבים,
גם היום ,כ"הוכחה" לכך שהימורים הם האיוולת הגדולה של המין האנושי .לראשונה בהיסטוריה של
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ההימור ושל המקריות הציגה ההסתברות ,ואחריה הסטטיסטיקה והקיברנטיקה ,שיח חדש ומפתיע,
אלא גם פורמלי לגמרי ,ששינה באופן רדיקלי את זירת ההימור ואת הסובייקט המתכונן בה.
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הימורים

לידתו מחדש של המקרה

חוק המספרים הגדולים ,הביטוי המובהק ,הראשון ,של השפה החדשה של המקריות ,הומצא רק ב-
 9793על ידי יעקב ברנולי ,והושלם על ידי פואסון ב ,9835-אבל עוד שנים רבות קודם לכן,
המתמטיקאי והפילוסוף בלז פאסקל ,ואחרים ,פיתחו מתמטיקה של אירועים מקריים 114.מוקד
ההשראה וזירת הניסויים שלהם היו משחקי ההימורים .האגדה מספרת שפאסקל החל לחשוב על
האפשרות לכמת את המקרי ,בעקבות קושיה שהציג בפניו מהמר ידוע בתקופתו ,שבלייה דה-מרה –
'כיצד אפשר לחשב את סכומי הזכיות ,בהימור שהופסק באמצע'?
אין ספק שפרויקט הפורמליזציה של המקריות היה אחד מעמודי התווך של הנאורות ושל
המהפיכה המדעית .הכוכבים הגדולים היו עתה המדענים -הפילוסופים שהתחילו לתור את העולם
ולחשוף את סודותיו .הקידמה המדעית היתה צריכה בסיס לגיטימציה ,ולשם כך התפתח נאראטיב
הנאורות שדיבר על כך שהאדם הגיע לשלב חדש שבו נפתחים עבורו אפיקי ידע חדשים ושליטה על
העולם .הנאראטיב של הנאורות מספר את הסיפור של התפתחות רוח האדם והשתחררות מהכבלים
המסורתיים שלה – דת ,דעות קדומות ,שבטיות וכו' .הסובייקט האנושי מופשט לאט לאט מכל
תכונותיו הפתולוגיות (דת ,גזע ,מין) ותופס מקומו בהיסטוריה בזכות תבונתו ומודעותו העצמית.
הכנסייה מאבדת בהדרגה מכוחה ,כאשר את מקום ההסברים התיאולוגיים מחליף ההסבר המדעי,
ובמקום תפיסת אדם כבובה על חוט הנשלטת בדרכה על ידי ישות עליונה ,התחילה להתגבש תפיסת
אדם רציונלי .הנאראטיב של הנאורות דיבר על כך שהאדם יכול להכניע את הטבע לצרכיו .הכנעת
הטבע התבצעה בראש ובראשונה על ידי המדע ,שחשף אט אט את צפונות הטבע וגילה את חוקיו
הנסתרים והמורכבים .ההצלחות היו מרשימות ונתנו דחיפה לפרקטיקה המדעית להתפתח ולהפוך
ל"דת" של ימינו .משעה שאלוהים הסתלק מהבימה ,נותר המקום פתוח לאדם ,ולתבונתו ,שגם אם
היא מוגבלת היא עדיין ,במרוצת הזמן ,תוכל להגיע לדרגתו.
הבעיה היא שמשעה שהסיבה הראשונית סולקה מעולם התופעות – קרי ,האלוהות – הנאורות
הזדקקה לרציונל אחר .מאורעות מקריים שפעם הוסברו כהתערבות אלוהית חידתית ,נותרו עדיין
חידה ,אולי עיקשת מתמיד ,שכן הפעם אי אפשר להיעזר בנח מה המטאפיסית הישנה .וכך ,ללא תפיסה
חלופית לקיומו של המקרי ,או לפחות סיסטמיזציה משמעותית שלו ,היתה סכנה כי הנאראטיב
האופטימי של הנאורות יהפוך לנאראטיב טרגי ,נראטיב שמספר כיצד האדם נכשל בניסיונו הגדול
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לפענח את סודות הבריאה .בשביל איש הנאורות ,להאמין במקריות פירושו של דבר היה לבחור לראות
את האינדיבידואל כתודעה סינגולרית ,חסרת ישע ,שמנסה בכל מאודה להבין עולם הנשלט על ידי אי-
סדירויות וחסר חוק .בין אם היית מאמין ובין אם היית חילוני – האויב היה בשני המקרים המקריות
( .)Dunkley 1985:5זו היתה נקודת ההסכמה היחידה בין הכנסייה ובין אנשי המדע החילוניים .האחד
חיפש את תהילת האל ,השני את תהילת האדם .בשביל שני המחנות ,המקריות סומנה כאויב .ליקום יש
סדר וקוהרנטיות .תפקיד המדע הוא לפענח לאט לאט את הסיבות הפועלות בו ,ולהבין את המכלול
שלהם .העמדה הזאת היתה משותפת לכל הדמויות של הנאורות בצרפת בין אם היו דאיסטים,
רציונליסטים או מאטריאליסטים.
כידוע ,חוק המספרים הגדולים ,הבסיס לכל פורמליזציה של מקריות ,גורס כי באינסוף ,סדרת
אירועים מקריים יתפלגו בהתאם לסיכויים המתמטיים שלהם .כלומר ,התיאורמות של הסיכויים
נכונות ,או מתאמתות רק לאחר הרבה מאוד מקרים .ככל שנגדיל את מספר זריקות הקובייה ,כך
ההתפלגות בין המספרים תתאים להתפלגות המתמטית שלהם .ההשפעה של החוק הזה היתה עצומה.
בתחילת המאה השמונה עשרה מפרסם פייר רמון דה-מונטמור את ספרו על משחקי-המזל ,שהיה
השימוש הראשון של טכניקות מתמטיות שפותחו על ידי אבות ההסתברות למשחקי קלפים .במבוא
כותב מונטמור שמטרתו היא ללחום ברעה החולה של התקופה :האמונות הטפלות" .חולשת המין
האנושי ונטייתו לאמונות טפלות מציגה עצמה ביחוד במשחקי מזל …הדמיון המתעתע מדריך אותם,
במשחקים ובשאר תחומי החיים .לכן חשבתי שיהיה זה שימושי ,לא רק עבור מהמרים אלא למין
האנושי בכללותו להראות כי מקריות מצייתת לכללים ידועים ,ומשום שאיננו לומדים את הכללים
הללו אנחנו שוגים כל יום ,ומייחסים לאלות הגורל תפקיד מכריע .הדבר היחיד ששולט על המקריות
הוא חוקי ההסתברות" (מצוטט אצל .)Dunkley 1985: 12-13
כלי הנשק של הנאורות במלחמתה במקריות ,בכל אותם אירועים בלתי מוסברים שלא ניתן
למצוא להם סיבה או תכלית ,היו אפוא תורת ההסתברות שהתפתחה במאה השמונה-עשרה
והסטטיסטיקה שהתפתחה במאה התשע-עשרה .תורות מתמטיות אלו איפשרו לנאורות להחזיק בדעה
כי מקריות איננה אלא מצב זמני של התודעה האנושית .היא איננה אינהרנטית לעולם (הנתפס כנשלט
על ידי חוקים) ,ואיננה אינהרנטית לתודעה (שכן ,התודעה מתפתחת) .היא לכל היותר סימפטום
שיסולק עם הזמן .תורת ההסתברות הראתה כי ניתן לחשב במדויק את הסיכויים של היווצרות מאורע
מסוים ,גם כאשר איננו יודעים את כל המשתנים המעורבים בו .היא בפירוש הכניסה סוג מסוים של
חוקיות לתוך עולמה הקפריזי של המקריות .למעשה ,היא סיפקה למקריות שפה משלה ,שפת
הסיכויים .וחילצה את "כללי המשחק" הטבעיים שלה .המקריות – שעתה הובנה יותר ויותר ,ואף
נוסחה כהפשטה מתמטית שמסוגלת לייצג כהלכה מצבי עניינים בלתי ניתנים לחיזוי – פועלת על פי
כללים ידועים .שפת הסיכויים גרסה כי תופעות מקריות הן בהכרח מפגן מובהק של כוחות הטבע
שניתן לחזות ברמה מסוימת ,סטטיסטית ,את התרחשותו .לאפלאס ,מאבות תיאוריית ההסתברות ,אף
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סבר כי המצאתו של תחשיב הסיכויים הוא רק שלב אחד ,בדרך לוודאות המוחלטת ,הסתלקות המקרי
מחיינו .כזכור ,לאפלאס היה זה שהציע לבני תקופתו לדמיין מעין דמון אומניפוטנטי שיודע את כל
החוקים של הטבע ,ולכן את כל הסיבות וכל התוצאות ,ושכוחו גדול כל כך עד שהוא מסוגל לחזות כל
אירוע בעתיד .הדמון הזה דמה לכל הדמונים שקדמו לו ,בהבדל אחד :המין האנושי בעתיד ,גרס
לאפלאס ,יוכל להשתוות לו.
תורת הסיכויים החלה להיות מנוצלת על ידי המדינה ,בניסיון הגדול שלה להבין ולפקח על
הפרט .כך התפתחה הסטטיסטיקה .חלה התפתחות מרשימה בשיטות הרישום והתיעוד הבירוקרטיים.
פתאום הצטברו המון נתונים והב יורוקרטים היו צריכים לעשות איתם משהו .תחילה מיינו את
המסמכים ,לפי קטגוריות ,כגון מספר מיתות ,סיבות מוות ,גיל הנפטר ,מקומות וכו' .הנתונים האלו
התקבלו מתחום שעד כה נחשב לנסתר ביותר ,ומורכב בהרבה מכל תופעה טבעית קיימת – החברה
האנושית .העולם של האינטראקציה האנ ושית המשיך להיות עדיין עולם בלתי ניתן לחיזוי ,ובהעדר יד
אלוהית מכוונת ,נשלט על ידי מקריות רדיקלית .עם המצאת הסטטיסטיקה ,אפשר היה לזהות סדירות
מסוימת במערך תופעות שעד כה לא היה בו לא סדר ולא שיטה ובוודאי לא הסבר .למשל ,מספר
ההתאבדויות בשנה ,ששמר על אחידות מ פתיעה לאורך השנים .הסדירויות המפתיעות שנמצאות
מלמדות ,כך גרסו המדענים ,שעדיין יש פה מערכת של חוקים – אולי קצת יותר מסובכת מהנראה –
שעם הזמן נוכל אולי לחשוף אותם .הסטטיסטיקה איפשרה לאיש הנאורות להמשיך לחלום על
דטרמיניזם ,גם אם כרגע הוא איננו בהישג יד.
כל מ דע הסטסטיטיקה וההסתברות שהיום חל גם על הטבע וגם על בני האדם התפתח למעשה
מתוך צרכי הנאורות להבין את בני האדם באותו אופן שבו מבינים את חוקי הטבע .מאחר שבני האדם
לא הציגו התנהגות ניוטונית ,כלומר לא נהגו כמו הגופים שאנחנו מכירים בספרי הפיסיקה ,היה צורך
בחשיבה מסוג אחר לגמרי 115.יחידת המדידה שעליה נערכו כל התחשיבים של הסיכויים היתה קבועה
והומוגנית .היא היתה מעין אדם כללי ,אדם ממוצע ,שיהווה את הסטנדרד שאותו מכניסים למשוואות
המתמטיות .אדם זה פולח על ידי פרמטרים שהיום נראים מובנים מאליהם ,אבל אז ,בתחילת
הביורוקרטיה ,היו נושא להמצאה חדשה כל יום .אם האדם הממוצע היה חיית הניסויים ,אובייקט
המחקר שלנו ,כדאי לדעת עליו כמה שיותר דברים .הסקרים הפכו יותר ויותר מפורטים .וכך גם
המסקנות שהתבססו עליהם .האדם הממוצע שימש כאידיאל עבור נרטיב הנאורות ,משום שהוא שימש
כסטנדרט שלאורו ניתן עכשיו לפעול ולהעריך ,כל אחד ,את עצמו .האדם הופשט באמצעות
הסטטיסטיקה ופולח לאלפי פרמטרים שכולם עברו כימות .כל פעם נבחן אספקט אחר שלו :תוחלת
חיים ,הכנסה ,מגורים ,וכו' .הסתברויות היו המכשירים הפגומים אבל ההכרחיים של בני האדם,
היודעים כרגע פחות מדי .הן סיפקו בכל זאת ייצוג מסוים לריבוא הסיבות שפעלו בכל מקרה ומקרה.
הסטטסיטיקה אילפה את המקריות בהצליחה לסמן אותה ,לתת לה ייצוג .זוהי שפה פורמלית כה עזה
וסוגסיטיבית שעד היום מנסה האדם להתמודד עם השלכותיה ומשמעויותיה .שפה זו ,שנולדה בזירת
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ההימור ,החלה להתפשט במהירות רב ה לדיסציפלינות ולפרקטיקות חברתיות וכלכליות מרכזיות יותר
ויותר .על מהפיכת הסטטיסטיקה כבר נכתב רבות .היום ,אין כמעט תחום בעולם שאיננו משתמש בה.
116
ולעניינו ,כל המהמרים ,בלי יוצא מהכלל' ,מדברים' היום את השפה שלה.
מהם סיכויי המזל?

לדבר בשפה החדשה של ההימור פירו שו של דבר להכיר בהנחות היסוד שלה .למשל ,שמקריות היא
תופעה טבעית לחלוטין ,אפקט של בליל עצום של סיבות שאין יכולת להעריך אותן ,למנות אותן או
לחשב אותן ,אבל אפשר לאמוד את סיכויי התרחשותו של האירוע שלו הן 'אחראיות'; בכך שכתופעה
טבעית ,המקריות ריקה ממשמעות; בכך שקלפים ,קוביות וגלגלי רולטה נשלטים בידי חוקים
פיסיקליים טהורים .בכך שהסיכויים תמיד צודקים .לדבר בשפת הסיכויים פירושו של דבר גם לאמץ
שפה פורמלית ומדויקת ,אימפרסונלית ,מונולוגית ,בלתי חדירה או ניתנת להשפעה ,הצומחת מתוך
השיח המדעי והמהווה את הגרעין שלו; שפה ,שלפחות למראית עין ,לא יכולה לאפשר ליישויות
דיאלוגיות ופרסונליות כמו מזל להיכנס לזירה ולהתערב בהימור.
לדבר בשפה של המזל ,לעומת זאת ,פירושו להיות מסוגל להפוך את זירת ההימור לזירה של הכרה
הדדית בין מהמר לבין מטא-סובייקט; זירה שבה נכונה למהמר סינגולריזציה חידתית ,אם רק ידע
לקרוא נכון את העולם .לדעת שהסיכויים שלך אף פעם אינם תואמים לסיכויים הרשמיים .לך יש
באמת יותר 'סיכוי' ,לא מתמטי אלא סובייקטיבי ,משום שאתה בכלל משחק במשחק אחר.
לא קשה להבין מדוע האמונה במזל לא נעלמה עם הופעת ההסתברות .אמנם נכון הוא שמאז
המאה השמונה-עשרה הודחק המזל ,במובן הפשוט של המלה ,על-ידי תחשיב הסיכויים .עם זאת ,הוא
לא סולק מהבמה ,אלא המשיך להתקיים בזירה במסתרים ,מגונה כל הזמן על ידי העיתונות ,אנשי
המדע והכמורה .עלייתה הדרמטית של שפת ההסתברויות לא חיסלה את שפת הגורל והפרה-
דסטינציה ,אלא רק דחקה אותה לטריטוריות מוכחשות .המזל היה השיח "הלא-רציונלי"" ,המיסטי",
"העממי" ,הטפל ,כטענת חוקרי ההימורים ,של האדם התמים ,הפשוט ,שהדביק את השחקנים בזירות
ההימור ,ו"השחית" את המשחק שלהם (קאיווה) .כך קורה ,שמאז המאה התשע-עשרה מתקיימים שני
שדות שיח שונים ועוינים זה לזה של הימור .בתוך כל אחד משדות השיח האלו ייתכנו הרבה
ואריאציות :כשם שישנם סוגים שונים של אלוהות ,כך גם ישנם תיאוריות שונות של מקריות "טבעית"
(לוקרציאנית ,אריסטוטלית ,לאפלאסית-ניוטונית ,קוואנטית ,כאוטית) .אבל ההבדלים ,והניואנסים
ביניהם אינם מעניינו של המהמר .ביסודו של דבר ,הוא כביכול צריך להכריע בין שתי התשובות האלו
ל"טבע" המקרי .עליו להחליט האם הוא ממשיג את ההימור לפי הפרמטרים הטבעיים-מטאפיסיים
ששירטטו אריסטו ולוקרציוס ,ואחר -כך זכו לפורמליזציה באמצעות תורת ההסתברויות – או להמשיג
את ההימור בתוך תמונת עולם 'אנתרומורפית' ,שנשלטת על-ידי מטא-סובייקט ,שהמקריות של זירת
ההימור איננו אלא אחת מצורות ההתערבות והקומוניקציה שלו בעולם.
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טענתי היא שמהמרים לא בהכרח מכריעים בין שתי השפות ,אלא מדברים את שתיהן סימולטנית,
וכי מקריות טבעית ומזל הן אמנם שתי תפיסות מתחרות ש ל תופעות המתרחשות בזירת ההימור ,אבל
קיומן הסימולטני אצל המהמר איננו מונע ממנו מלהמר ,אלא להפך – מפיח בתשוקת ההימור כוח
מחודש .למעשה ,כל המהמרים ,אפילו המקצוענים שבהם ,מדברים מאז המאה השמונה-עשרה בשתי
השפות הללו של ההימור ,ומחזיקים בו-זמנית בשתי התפיסות הבסיסיות שלו – הטבעית
והתיאולוגית 117.כפי שאראה הסיבות לכך נעוצות בהבניה האידיאולוגית הספציפית של זירת ההימור,
אבל גם לאפקטים שיש לכל הימור על האגו של הסובייקט .מאחר שאין אפשרות להמר ללא האמונה
במזל ,שהופכת לחיונית דווקא ככל שהידע שלך על ההסתברויות נרחב יותר ,הימורים הפכו לפחות
מהמאה השמונה-עשרה למשחק שמתנהל בשתי רמות לפחות .ברמה המודעת הימורים פירושם
משחק עם מקריות 'טבעית' ,עם "הסיכויים" ,עם כוחות הטבע האימפרסונליים .אבל מתחת לשולחן,
ברמה הלא-מודעת ,המוכחשת ,משתתפים המהמרים במשחק אחר לגמרי של מזלות .שם ,היריב
שלהם היה מטא-סובייקט ,וההימור מוטל בזירה של הכרה הדדית.
אליפות העולם בפוקר :משבר סטטיסטי

הצצה חטופה אל המשחק הכפול של המהמרים המקצוענים מספק אלוורז בסדרת כתבות ב"ניו-
יורקר" שאחר-כך כונסו לספר המשחק הגדול ביותר בעיר .ספר מאלף זה הוא מסע עומק
אנתרופולוגי אל עולמם המיוחד של שחקני הפוקר המקצועניים ,המתכנסים אחת לשנה ,במלון פרסת
הזהב ,לטורניר עם פרסים ענקיים .טורניר זה מושך אליו אלפי צופים והוא משודר חי ,נונסטופ,
בכבלים בארצות-הברית .אלוורז ,שחקן פוקר חובב וחוקר ספרות בריטי ידוע ,ערך בספר סדרה של
שיחות עם כל השח קנים הגדולים וכל אוטוריטות הפוקר שישנן ,וגם ריכז שורה ארוכה של אנקדוטות
הימור .הנה אחת מהן ,שעוסקת ב'משבר סטטיסטי' מסוים שגרם לכל השחקנים לחשוף את אמונתם
המוכחשת במזל.
המשבר שבו מדובר מתרחש סמוך לסוף הטורניר ,כאשר השחקנים שנשארו היו צריכים להגריל
ביניהם ,מחדש ,את שני השולחנות שבהם ישחקו:
A couple of hours earlier, the poker players had briefly lost their poker faces
when there were still fifteen of them left and Eric Drache announced that the
three remaining tables would be amalgamated into two. The seats would be
allocated, Drache said, by drawing cards: red for Table One, black for Table
Two, one to eight of each color for the seat numbers. Frank, the floor manager,
shuffled and dealt while Drache called out the players names. Suddenly,
everybody began protesting at once: the first four cards dealt were all red.
Someone shouted “It’s a fix!” and the rest chimed in, demanding a new deal.
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Patiently, Frank gathered in the cards, shuffled, and dealt again: ace, two, three
of clubs.
”!“Ain’t possible!”, cried Stu Ungar. “It’s five thousand to one against
“I don’t care if it’s five million to one,’ Frank replied. “That’s how the cards
came and that’s how the seating stays”.
“Right,” said Drache.
“Right,” said Jack Binion, the final authority.
The players moved reluctantly to their new places, muttering to one another
darkly. Their problem was not cards but superstition; even the losers were
obscurely afraid of what a new seat at a new table might do to them” (Alvarez
1983: 162-163).

מה שיוצא דופן באנקדוטה הזאת איננו הופעתו של קלף אדום ארבע פעמים ברציפות ,ולא גם
הופעתו של רצף קלפים מאחד עד ארבע ,אלא חוסר היכולת של שחקני הפוקר המקצועיים האלו
לקבל את המאורע כמסתבר " .אפילו המפסידים פחדו באופן מוזר ממה שהמושב בשולחן החדש עשוי
לגרום להם" ,אומר אלוורז .שחקני פוקר אלו ,ובוודאי המקצוענים שבהם ,מתייחדים בכך שהם
מסוגלים לשלוט בשני הממדים של הפוקר :בחוקי ההסתברות ובקריאת מחוות היריב .בפוקר ברמות
גבוהות מסוגלים השחקנים לאמוד ,בצורה מדהימה ,על סמך הקלפים שחולקו כבר ,מהם הסיכויים
להופעתם של קלפים מסוימים .ידע זה משמש אותם ,כאשר הם נדרשים להחליט האם הקלפים שבידם
טובים משל מתחריהם .אלא שחוקי ההסתברות אינם מספיקים במשחק כמו פוקר ,משום אלמנט
ההתעיה והרמייה שלו .שחקן הפוקר חייב לדעת לקרוא את המחוות של יריביו ולשקלל את
האינפורמציה הזאת עם תחשיב הסיכויים .המ קצוען נבחן בכך שהוא מסוגל לגבור על יריביו ,דווקא
כשהקלפים לרעתו ,באמצעות משחק מוחות והטעיות 118.מושג הבלוף או העמדת הפנים פירושה
שאפשר לנטרל את המקריות ,להפוך אותה ללא חשובה .לא משנה איזה קלפים היא תחלק לי ,אני
עדיין אוכל לנצח את יריבי .ואכן ,מול כישורים מוכחים שכאלו ,פסיכולוגיים ומתמטיים ,אמונות
עממיות אודות המקריות מתקשות לשגשג .שחקני הפוקר אמנם ידברו לעתים על אינטואיציה ,על
תחושות בטן וכדומה ,אבל רק מעטים מהם ייחסו זאת ל"גורל" ,ל"מזל" או לשכינה כלשהי .למשקיף
מהצד ברור אפוא ש"מקצועניים" לא מתייחסים למקריות כמו האדם מהרחוב .נהפוך הוא ,להיות
מקצוען פירושו לדחות מעליך את ההשקפות העממיות ו"המסולפות" על הימור ומקריות.
חלוקת הקלפים בשלב המכריע של אליפות העולם בפוקר לא סטתה מחוקי ההסתברות .הסיכוי
היה קטן ( ,)9:5111אבל קיים 119.את זה ידעו כולם .ועם זאת ,הופעתו של מצב שנתפס בעיניהם כ"לא
מסתבר" העלתה מיד על פני השטח את האמונה במזל .ההבחנה בין שתי האמונות האלו היא הבחנה
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נזילה ,שקל לחצותה ,ברגע שהדברים לא מסתדרים כמו שרצית .לתחשיב הסיכויים מאפשרים
המהמרים להתקיים במוצהר רק בתנאים מסוימים ,בתוך טווח מסוים ,שכל חריגה ממנו תעלה מיד אל
פני השטח את שפת המזל .אפשר אף לומר ששני שדות השיח מתפקדים בעולמו של המהמר כאמצעי
הגנה .כאשר האחד מתמוטט בעיני המהמר ,הוא מיד מפעיל את השני .וכפי שניתן לראות כבר
מדוגמה זו ,המזל נכנס בדיוק ברווח האונטולוגי והאפיסטמולוגי שמשאיר המקרה הבודד ,אותה
נ קודה עיוורת של חוק המספרים הגדולים .או במלותיו של דייויד היקי (" :)9184גם אם ידועים לנו
הכללים המכוונים אירועים אקראיים ,שנקבעים תמיד על פי עיקרון המספרים הגדולים ,קיים תמיד
אותו חלון הזדמנויות ,אותו מחוז סטטיסטי מטורף ,לפני האירוע ,שהכל יכול לקרות בו".
ואכן ,כשבוחנים את גרעין שפת ההסתברויות – חוק המספרים הגדולים – מוצאים כי הוא עצמו
בנוי על שניות מסוימת ,על פיצול עקרוני ועל עמימות מובנית .אני מתכוון כמובן לפער שבין יכולתו
של החוק לומר במדויק כיצד תתפלג סדרה אינסופית של אירועים ,מכל סוג שהוא – לבין שתיקתו ,או
יותר נכון חוסר יכולתו לומר דבר על המקרה הבודד .כביטוי פורמלי של המקריות ,חוק המספרים
הגדולים מבנה אפוא את המקריות כאובייקט מפוצל מלכתחילה :אובייקט שכפוף לסדר באינסוף,
אבל שאיננו כפוף לדבר ,אפילו לא לשכניו בסדרה ,באירוע הבודד ,אותו אירוע שאיננו קשור לזריקות
שבאו לפניו או לאלו שיבואו אחריו; הוא סינגולרי לחלוטין .חד פעמי .האינדיבידואל המושלם,
גורסים פלאואר וסטון ובכך חוברים לפילוסוף הסטטיסטיקה הגדול האקינג שגורס אף הוא כי המקרה
הבודד ,שהאניגמטיות שלו כוננה בעצם מחדש ,עם המצאת חוק המספרים הגדולים ,שימש
כמטא פורה מובהקת של האינדיבידואל ( .)Hacking 1990הסטטיסטיקה יכלה לומר המון על ההמון,
על הקבוצה ,אבל סתמה את פיה כשמדובר היה בפרט .היא בנתה בשביל הסובייקטים פרופיל של אדם
ממוצע ,ששורטט בקפידה באמצעים נומריים .הוא היה הדגם המובהק ,שכולם ,בבת אחת ,סטו ממנו.
התואם בין יכולות הסטטיסטיקה ביחס לאינדיבידואל ובין יכולות תורת הסיכויים ביחס למקרה הבודד
של זריקת הקובייה הוא ברור .הן הסטטיסטיקה שעסקה בהתנהגות האנושית – והן תורת הסיכויים
שעסקה במקור בתופעות פיסיקליות – סיפקו תשובה כללית ,איתרו סדר ברמות גבוהות ומשוכללות
של ארגון – אבל לא יכלו לומר דבר לגבי האדם הבודד או המקרה הבודד .היתה זו הנאורות שדחפה
איפוא את האדם להזדהות עם הדימוי של המקרה הבודד ,ופירושו של דבר היה זה להיות כפוף לכלל,
בדרך שאינך מבין מצד אחד – והכלל לא מבין אותך מצד שני .חוזה של בערות הדדית .האינדיבידואל
לא יודע איך הוא משתלב בכלל ,במה הוא תורם לכלל ,ואילו הכלל לא יכול לומר דבר וחצי דבר על
האינדיבידואל .יותר נכון ,הוא יכול לכמת אותו .אבל זה בדיוק העניין .האינדיבידואל יודע שהכימות
הזה ( או כל שפה אחרת של זהות) מחמיץ היבטים שלמים בו .אולי משום כך איש איננו באמת מאמין
לסטטיסטיקאים עד היום.
ואכן ,גם אם תורת הסיכויים מדברת על הממשות ,היא עושה זאת מעמדה מרוחקת בזמן
ובמרחב ,עמדה אידיאלית העוסקת במציאות מופשטת .הודות לתורת הסיכויים אנחנו מרגישים
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שאנחנו יודעים יותר ,ואנחנו אכן יודעים יותר ,אבל דווקא בנוגע למה שהמהמר רוצה יותר מכל,
ידיעת המקרה הבודד ,תורת הסיכויים חייבת לשתוק .לשאלה 'מה יקרה?' – היא עונה בתשובה 'מה
עשוי לקרות' .חוק המספרים הגדולים העביר את הדטרמיניזם לאוטופיה של האינסוף ,אבל המשיך
לקיים את האמונה בו .אם בימי הביניים" ,האינסוף" היה אחד מתאריו של האלוהים ,בנאורות החליף
אותו האינסוף החילוני ,נעדר ההתכוונות או המשמעות .נראה אפוא כי מבנה הידע המפוצל שמקנה
חוק המספרים הגדולים ,בין הוודאות שאליה מגיעים באינסוף ,ובין חוסר-הוודאות ,הניתוק המוחלט
מעבר או מעתיד ,המתגלמים בזריקה הבודדת ,מהווה יותר מסתם הזמנה לשילו בו של שיח הגורל
והמזל שיספק תשובה במקום שחוק המספרים הגדולים מנער ידיו ממנו .שיח הגורל והמזל מכונן
120
עבור הסובייקט שדה ראייה ומרחב של השפעה ,דווקא באותה נקודה עיוורת של שיח ההסתברות.
חניכה של מהמר :הסבתא של דוסטויבסקי

שיח המזל משתרג אל שיח הסיכויים דרך אותה 'פירצה' בחוק המספרים הגדולים המכונה המקרה
הבודד .לכאורה' ,דיל' פשוט ,סימטרי :החוק ידבר על האינסוף; המזל ידבר על הזריקה הבאה .הבעיה
היא שכדי לשקם את שיח המזל מצד אחד ,וכדי לא להרוס את שיח הסיכויים מצד שני ,המהמר זקוק
לקצת יותר מאשר 'פיצול אימננטי' .כאן נכנסת לתמונה זירת ההימור עצמה ,התורמת אף היא את
חלקה לחניכת השחקן אל העולם המפוצל ,המטאפיסי של ההימור.
כנקודת התחלה בחרתי באחד הטקסטים המפורסמים ביותר העוסקים בהימור – הקוביוסטוס של
דוסטוייבסקי ( .)9179המחבר שהיה בעצמו מהמר פתולוגי ניסה ללכוד בדפי הנובלה הזאת,
שעלילתה מתרחשת בעיר נופש אירופית באמצע המאה התשע-עשרה ,כיצד מתגבשת אישיות של
מהמר .גיבור הנובלה הוא מורה צעיר המאוהב בפאולינה ,והמתלווה אליה ואל דודה הגנרל המרושש
כספית הנוסעים לרולטנבורג כדי להמר .באחד השיאים בנובלה ,מגיעה הסבתא של הגנרל ,זו שכל
המשפחה רוצה לרשת את הונה ,לביקור פתע ברולטנבורג ולא עובר זמן רב עד שגם היא רוצה לראות
'על מה כל המהומה' .כאן מקבלים הקוראים הזדמנות להתחקות ,ברזולוציה גבוהה מאוד אחר תהליך
חניכתה של הסבתא בפעם הראשונה לזירת ההימור ,כפי שהיא מתוארת ביד האמן של דוסטוייבסקי.
המספר משמש לה כמדריך ,ומסביר לה שעה ארוכה את כללי המשחק ,את הצירופים האפשריים
של הרולטה וההסתברויות של הופעתם " .סבתא הקשיבה בשים לב ,קבעה בזכרונה ,חזרה ושאלה
ושיננה את התשובות .על כל שיטת מהלכים אפשר היה להביא מיד דוגמה וכך נלמדו הרבה דברים
ונקבעו בזיכרון מהר ובקלות רבה ,וסבתא נשארה מרוצה למדי )83( ".והנה ,כאשר היא רואה צעיר
אחד ,רועד כולו ומבריק מזיעה שהימר בסכומים גדולים ,היא תופסת לראשונה שבשביל השחקנים לא
קיימים רק צירופים והסתברויות ,אלא גם שיקולים אחרים" ,לא אחראיים" כדבריה .כתגובה ,היא
מפצירה במספר להניא אותו מלשחק:
'אמור לו כי יפסיק ,כי ייקח מהר את הכסף ויסתלק .הוא יפסיד ,מיד הוא יפסיד
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הכל… !Sortez! Sortezהתחילה היא עצמה לקרוא אל האיש הצעיר… אה ,צער שכזה! אבד
אדם! משמע ,הוא עצמו רוצה בכך ...להביט עליו איני יכולה ,כל מעי נהפכים בקרבי...גולם
שכמותו!' וסבת א מיהרה להסב פניה לצד אחר" (שם .83 ,ההדגשות שלי).

יש לשים לב שהסבתא מכירה מהר מאוד במציאות האנטגוניסטית שמתקיימת עבור המהמר ,או
שמא עבורה ,אבל איננה מסוגלת לפשר בין האחרות והנגטיביות המוחלטת של המקריות ובין
הכביכול-אוטונומיות של השחקן ("זה הוא רוצה בכך" ,אומרת הסבתא) שבוחר להתמסר לאחרות.
מפתיע ,אך דווקא התבוננות במציאות המפוצלת הזאת היא שמושכת את הסבתא לנסות גם את כוחה.
הנימוק שלה הוא" :המפחד מפני הזאב ,אל יצא ליער" .מדוע היא לא מפחדת מפני הזאב ,נבין מיד.
מצוידת בשתי אמונות מנוגדות על טבע המקרי ,מהמרת הסבתא שלוש פעמים ומפסידה .אבל
את הפיצול שהוא עתה מנת חלקה היא מכסה עתה באמצעות התקת ההתרחשות וסיבותיה אל
סובייקט קונקרטי " :זהו מעשה ידיו של הקרופייה המתולתל הארור ,אצלו אין זה יוצא לעולם!" ,היא
אומרת (שם .)85 ,ובכן ,למרות ההסברים שקיבלה על דרך הפעולה של הרולטה ,מאמינה הסבתא עתה
כי זהו סובייקט מסוים (הדילר) שאשם בכך .בקזינו כידוע ,מופעלת הרולטה על-ידי מנגנון מכאני
שאמור להבטיח את המקריות המתמטית .אבל מי שזורק את הכדור הוא הדילר .והנה ,כאשר לבסוף
יוצא המספר של הסבתא (אפס!) הסבתא מבטלת לחלוטין את שפת הסיכויים ומאמינה כי היא
סובייקט לפנייה אלוהית:
’רואה אתה ,רואה! ‘ הסבתא פנתה מהר אלי ,קורנת כולה ומרוצה‘ .הלא אמרתי לך! אכן
ריבוא עולם בעצמו הביא בלבי את הרעיון להטיל שני מטבעות זהב! ובכן ,כמה איפוא אקבל
עכשיו?’" (שם ,שם).

כאשר היא זוכה שוב ,כמה וכמה פעמים ,המספר עצמו ,ולא רק הסבתא ,מבטל את שפת הסיכויים
ובוחר להאמין בנוכחות המזל" :אני עצמי הייתי קוביוסטוס .הרגשתי בכך באותו רגע ממש .ידי גם
רגלי רעדו ,חשתי הלמות בראשי" (.)89
נאראטיב זעיר זה של חניכה לזירת ההימור מדבר בפירוש על המהמר כמי שנחשף לשתי אמונות
ביחס למקריות :הוא מאמין שהכל הסתברויות ,אבל גם שהוא בעל סיכויים גבוהים יותר לנצח
מהשחקנים האחרים ומהקזינו עצמו .אמונות אלו מועברות מאחד לשני בדרך של דיבור וראייה ,אבל
גם דרך הקזינו עצמו והאופן שבו הוא מבנה את המשחק :השילוב של הפרסונלי והאימפרסונלי ,של
מנגנון מכני ושרירותי עם סובייקטיביות .קו -פרודוקציה זו התקיימה תמיד בזירת ההימור ,בין אם זה
הכהן הגדול הזורק את האורים והתומים ,ובין אם זה הדילר המטיל את הכדור לפיה הרעב של
הרולטה .בכך מאפשר הרומאן להבחין בשני אמצעים לכינון המהמר בזירת ההימור – ההזדהות עם
המהמרים האחרים אבל גם עם הרולטה .עוד למדים כי ,בשלב מסוים נחשף המהמר לחיזיון המאיים
על הסובייקטיביות שלו ( מהמר הנמצא באקסטזה ומשחק על כל הקופה) ,עד כדי כך שהוא מסב פניו
ממנו .אבל דווקא מראה מסרס זה הופך מהר מאוד ,כך טוען הרומאן ,לסוג של אתגר ("המפחד מפני
הזאב ,אל ייכנס ליער") ,לתשוקה בוערת לגלם בעצמו את תפקיד הקוביוסטוס .ולפחות בשביל
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הסבתא ,הקזינו מתחיל להיתפס כזירה המשיקה לאגדתי ולמופלא .ואכן ,כשהיא זוכה סוף סוף ,היא
והסובבים אותה מאמינים שאלוהים פנה אליה .זירת ההימור המיוצגת בקוביוסטוס ספוגה אפוא
בדיבור על סיכויים והסתברויות ,אבל אלו לא מפריעים לאינטרפלציות אלוהיות מלקרום עור וגידים.
ההתרחשות המקרית שמייצרת הרולטה נתפסת על -ידי המהמר כאפקט של כוחות טבעיים,
מלאכותיים ,אך גם כביטוי מובהק של המזל .יתרה מכך ,נראה כי הזירה עצמה מקדמת את הפיצול
הזה ,את הדיבור הכפול הזה ,בכל מיני אמצעים ,וכי תפקידה אינו מתמצה בהסדרת המשחקים אלא
גם ,ואולי בעיקר ,בעיצוב 'סיכויי' המפגש של הסובייקט עם המקריות המתחוללת במהלכם.
כיצד ניתן אפוא להבין במונחים של תיאוריית אינטרפלציה את החוויה הספציפית הזאת
שהתרגשה על הסבתא בקזינו ,שהפכה אותה למהמרת שבהמשך הרומ אן אף תסכן ותפסיד את כל
הונה הרב? מדוע מראה פניו של אדם המהמר על כל הקופה לא הניא אותה מלחדול ולשחק ,אלא
הפיח בתשוקת המשחק שלה כוח מחודש? ובכלל ,מה בזירת ההימור משך אותה להמר ,בצורה כה
עזה וסוגסטיבית? כפי שכבר נרמז קודם לכן ,המפתח להבנת המהמר המודרני מצוי במבנה המפוצל
של ההתנסות שלו בזירת ההימור; פוצי ,הסבתא ואלופי העולם בפוקר הציגו שלושה מומנטים שלו.
פיצול של ָאפקט ושל היחס לגוף; אובדן סובייקטיביות מצד אחד ,וכינון מועצם של סובייקטיביות
מצד שני; פיצול של תפיסת העולם ,ומעבר לדיבור בשתי 'שפות' שונות של המקרי .אך האם זירת
ההימור עצמה נחשבה מספיק ,בפרטיקולריות שלה? מה היה קורה למשל לו הסבתא היתה מגיעה
ללאס וגאס ,במקום לרולטנבורג? מה בתהליך החניכה שלה ,אם בכלל ,היה משתנה? כיצד נבנים
היום בתי-קזינו ,וכיצד הם מתמרנים את המהמר להצטרף? זירת ההימור של בירת ההימורים העולמית
היא מרחב מגוון ועשיר של אינטרפלציות שכאן אוכל להצביע רק על הטיפוסיות שבהן.
זירת ההימור הטוטאלית :לאס וגאס

חשבו על אדם המבקר בפעם הראשונה בלאס וגאס .לפניו עומדת עיר מדהימה בנוכחותה ,שופעת
אורות ,גירויים ,אירועים ,אטרקציות ,מאות מסעדות ,מלונות עצומים שהם שיא הפאר והטכנולוגיה,
ומיליוני אנשים שבאים אליה לבלות ולהתענג .אבל כל תעשיית הנופש הזאת ,היושבת בלב המדבר,
איננה אלא אמתלה בלבד לדבר האמיתי :לשפע משחקי המזל שניבטים אל המבקר החדש מכל פינה.
משחקים אלו ,בעצם קיומם ,וכמובן התמיכה המאסיווית שהם זוכים מכל מה שמתרחש מסביב להם,
כבר מכוננים שחקן ,בליין ,אחד שמוצא טעם וסיפוק בלקיחת חלק בהם .ובל נשכח את מאות אלפי
המהמרים האחרים שאותם רואה המצטרף החדש בבתי הקזינו .אלו שהתנהגותם מעידה על כך שהם
מאמינים כי להם יאיר המזל פנים ,כי להם סיכוי גדול יותר מהאחרים לנצח ,ושא ין שום דבר טראומתי
– נהפוך הוא – בזריקת כספם אל זרועות המקרה (אחרת ,למה הם משחקים בכלל ,שואל עצמו
המבקר החדש?) .ההמון הוא משהו החיוני להימור .ההמון ,כמו הכסף ,הוא ההבטחה להעצמת
חוויית הסינגולריות העשויה להתרחש באמצעות הזכייה – אך עושה זאת על חשבון מחיקתה
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הטוטלית בהווה .המלונות שבהם יתאכסן כבר מזמן חרגו מההגדרות המקובלות של מלון תיירותי.
למעט מלונות הנמצאים בדאון-טאון ,כל המלונות שנבנו בעשרים השנים האחרונות נמצאים
בקטגוריית "מלונות תמה" .יש שתי תמות השלטות במלונות לאס-וגאס והן אינן רחוקות זו מזו.
האחת היא התמה של האגדתי והמופלא; השנייה – התמה של הסימולציה .מספיק להסתכל בשמות
המלונות" ,אי המטמון"" ,הלוקסור"" ,אלדין"" ,סיזר ,סיזר"" ,ונציה"" ,מ-ג'-מ"" ,ניו-יורק ,ניו-
יורק" .הממדים של מלונות אלו הם אדירים ,וכך גם הסכומים שהושקעו בבנייתם .למעשה ,אלו הם
המלונות הגדולים והמפוארים ביותר בעולם.
שיח הגורל המטאפיסי ,שנציגיו המובהקים הם הקרופייה ,ידית מכונת המשחק ,הסמלים של
הקלפים בפוקר (מאמט) ,או השמות הפרטיים הסוגסטיביים של הסוסים במירוצים ,אך גם
הארכיטקטורה של הסימולציה ושל האגדתי והמופלא ,המאפיינת זירות הימורים ,וכמובן הסובייקט
שלו (הלוחם העז ,ההרפתקן ,בעל ההיבריס .זה שהולך על כל הקופה ומוכן לאבד עצמו על קלף)
נפגש בצורה חדה לגמרי עם עולם אחר ,אדיש ,צונן ונייטראלי ,המתקיים לצדו :העולם של
ההסתברות .כל המחקרים הסוציולוגיים והפסיכולוגיים שנערכו במקום ,בקרב אוכלוסיות המהמרים,
מראים כי ההסתברויות הן השפה השנייה הרשמית המדוברת שם .ספרי הדרכה למהמרים מדברים אך
ורק את שפת ההסתברויות ,בלוויית עצות קוגניטיביות .והקזינו איננו מדחיק את השפה הזאת .נהפוך
הוא ,בפורמליות הקפדנית של כללי המשחק ,בהתהדרות שלו בבעלים לגיטימיים ומכובדים כמו
דונלד טרמפ ובפיקוח ממשלתי על תקינות המכשירים ,ובעצם כללי המשחק המבוססים על
הסתברויות ,הוא מבטיח למצטרף החדש שאין כאן שום דבר מפוקפק .המקום אכן שומר בקפדנות על
קיום מקריות מלאכותית ללא סטיות ,שנמדדה בכלים מתמטיים .אותה מקריות מבטיחה בתורה כמובן
שלא רק שלכולם יש אותו סיכוי – אלא שאין לאף אחד סיכוי ממשי לנצח את "הבית" .כלומר ,הקזינו
מבנה גם זירה העומדת מול השחקנים בה כאחרות טוטלית ,עוינת המאיימת על מכלול המשמעויות
של עמדתם כסובייקט; אחרות שהיא תוצאה של אי -ניתנות לייצוג הסובייקט בתוך פעילות המובנית
לפי חוקים מתמטיים .וכל זה ,כזכור ,מתכונן בד בבד עם המציאות שהכל מתרחש בה כאילו ,למרות
הכל ,יש סובייקט שדווקא לא מוצא בכך כל פסול ,שמשחק בהסתברויות בהחלט מסוגל לספק אותו
ואת תשוקותיו.
אלא שזירה זו ,המפצלת את המקריות למזל ולהסתברויות ,לאינטרפלציות אלוהיות ולכוחות
פיסיקליים נייטראליים ,הקוראת למהמר לחולל נסים ,אך מבטיחה לו באותה נשימה שהסיכויים הם
לרעתו ,לא היתה משמעותית כל כך בעיני המהמר ללא המשחק בכסף .מקריות היא משהו שניתן
לחולל בכל מיני אמצעים פשוטים ,כמו זריקת מטבע ,ואין היא בהכרח מאיימת תמיד ,או מציתה
דרמות של אינטרפלציה אלוהית .המקריות מאיימת עלינו רק כאשר היא מתערבת בדברים החשובים
לנו .כמו למשל כאשר הגרלה קובעת מי אשם בסערה; או ,בקזינו ,מי יזכה בכסף .מה שמטעין את
המקרי בעוצמות הליבידינליות שמיוחסות לו ,הוא קודם כל הכסף המתלווה אליו ( Abt et al. 1985:
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 .)11לכן אין ט עם להמר בלי כסף ' .להמר בלי כסף זה כמו לשמוע הופעת רוק דרך טרנזיסטור' ,אומר
ג'ק ביניון .ואכן ,הכסף הופך את הרולטה ל'מסוכנת' עוד יותר ,כשמביאים בחשבון את יכולתו לייצג
כל ערך שהוא .יכולת זו מתעצמת עם השתכללות הקפיטליזם ,שכל יום שעובר משריש אותו עמוק
וחזק יותר בסובייקט 121.היותו של הכסף מסמן שליט בתקופתנו ,וככזה מוכשר לייצוג של כמעט כל
דבר ,היא כמובן טריוויאלית .מה שמעניין יותר ,הוא ההבדל העצום בין התנהגות הערך בזירת ההימור
ובין התנהגות הערך בחיים.
צריך לזכור כי זירת ההימור עוקרת את השחקן באופן פרטיקולרי משלטון ערך מסוים [כספי,
מוסרי וכו'] ,ומכפיפה אותו לשלטון קביעת-ערכים אחר ,שבו שולטת האקראיות הפיסיקלית או המזל
האלוהי .בכך ,כל מצטרף חדש לקזינו הוא כמו מהגר הבא לארץ חדשה ,כפי שמדגים יפה
דוסטוייבסקי בתיאור ביקורה הראשון של הסבתא בקזינו .הימורים הם משחק המבוסס על תנועה ועל
סחרור – בין אם זו הקובייה שרגע לפני ההטלה משתקשקת בידו הקמוצה של הזורק כדי להיות
מוטלת בתנועה סיבובית אל עבר "הקיר" ,בין אם זה הכדור שמקפץ על הרולטה המסתובבת מגומחה
לגומחה ,ובין אם זה הקלף שמסתחרר לעברך מידו של הדילר ,ובין אם זה הסוס השועט קדימה.
העולם הפיסי עצמו ,כפי שהוא מיוצג בתוך המשחק ,נמצא בוורטיגו .אלא שהוורטיגו לא מתקיים רק
בעולם "המאטריאלי" של ההימור .המקריות גורמת לוורטיגו גם במערכת הסימבולית העוטפת את
המשחק .ההסלמה או הוורטיגו הם פועל יוצא גם ממה שקורה לערך ,למוסד הערך ,במהלך המשחק.
המק ריות מחליפה את עולם הערכים הישן ("שקדם" למשחק) ,במוסד חליפין חדש .כידוע ,במוסד זה
תיתכן קפיצה אסטרונומית של ערכים ,בין אם לגובה ובין אם לתחתית (ניצחון או הפסד) .הכסף –
ועולם הערכים העומד מאחוריו – קופץ לגובה ,או צולל למעמקים .כאן נכנס הכסף כנציגו של
המהמר בעולם המשחק .המהמר עצמו רוצה לקחת מרחק קטן מעולם ההימור ,הוא רוצה לשבת בצד
השולחן – ולא להיות מונח כז'יטון על השולחן; הוא רוצה לזרוק את הקובייה ,לא להיזרק יחד איתה.
המרחק המינימלי אותו מקיים המהמר ,דרך ההזדהות ,עם המתרחש בזירת ההימור והעובדה שהוא
"משוקע" בכסף ,אולי חומר הייצוג האלסטי ביותר שיש ,וכי כסף זה מסתחרר במפגשו עם המקרי,
הופכת את המהמר לשותף מיני וביה בוורטיגו .מכאן שהוורטיגו של הרולטה עובר מהר מאוד – אם
לא מתאמצים לשמור על גבול – אל השחקן עצמו .הוא נעשה חלק מן הרולטה .יש פה אפוא תנועה
כפולה של סחרור .במישור האופקי – הוא אוחז בכלי המשחק :בקובייה ,בכדור ,בקלף; במישור
האנכי – במישור הערך – הוא אוחז במסמנים ,הנוסקים או נופלים בפתאומיות מעלה ומטה .הוורטיגו
של העולם האובייקטיבי (כלי המשחק ,המערכת הסימבולית) הופך ,דרך הזדהות ,לוורטיגו
122
סובייקטיבי ,לוורטיגו קיומי.
אלא ש הכסף לא משמש כמגבר של המקריות המתמטית בלבד .הכסף מגביר את העוצמות גם של
משחק הגורלות ,משחק ההכרה ההדדית .על כך מדבר דיוויד מאמט ,בספרו כמה חריגים" :המשחק
איננו על כסף .המשחק הוא על אהבה ,על התערבות אלוהית .הכסף הוא המינחה שאנחנו מקריבים
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לאלוהינו .הוא מקביל לתפילה ולצום .ההימור נועד למשוך את תשומת לב אלוהים ולהציב את
המקריב בעמדה שפלת -הרוח שממנה הוא יוכל לקבל כל אינפורמציה שהאלוהות תהיה מוכנה לשתף
אותו בה" .ספר איוב כבר לימד עד כמה מחשיב אלוהים את הקורבן של המאמין ,ואיזה מחיר מופרז
הוא גובה לעתים בשביל אינדיבידואציה אמיתית .מהמרים ,סובייקטים בעלי פנטזייה של
סובייקטיביות טהורה ,לעתים הולכים עד הקצה בשביל להגשימה .למעשה ,הליכה עד לקצה ,או מה
שמכונה "הימור על כל הקופה" ,הוא חלק אינטגרלי מפנטזיית ההימור.
במונחים של אינטרפלציה ,הפיצול הרב-ממדי של זיר ת ההימור בלאס וגאס קורא אפוא למהמר
להזדהות עם עמדת-סובייקט מיוחדת במינה .עמדת סובייקט שמכריזה על עצמה בגלוי ,כמפוצלת,
כמלאת סתירות ,כמפתה ומאיימת .ככלל ,עמדות סובייקט אינן קוהרנטיות .להיפך ,יש עמדות
סובייקט שמאופיינות בסתירות מבניות עצומות .הסיבות לכך רבות .אם כפי שרואים זאת לאקלו ומוף,
בגלל מגבלות דיסקורסיביות ( עמדת סובייקט היא עמדה בשיח ,ואין עמדה בשיח שלא נקרעת תחת
סתירות ,מעצם היותה עמדה בשיח); ואם בשל האופן שבו בנוי סובייקט (הפיצול הרב-ממדי
המפורסם שלו :בין המודע ללא-מודע ,בין האני החווה לאני המספר ,בי ן האני הרואה לדימוי הנשקף
מולו במראה ,בין האני של הגוף ובין האני של התודעה ,בין אדון למעשיו ובין נתין של
האידיאולוגיה) .אבל הפיצול האימננטי הזה הוא בדיוק מה שעמדות הסובייקט כרכיב אידיאולוגי-
דיסקורסיבי מבקשות להדחיק ,לטשטש ,למחוק .הפרוצדורה האידיאולוגית היס ודית ביותר היא הצגת
עמדת סובייקט כלשהי כמובנת מאליה ,כטבעית ,כמסתברת ,כצודקת .אידיאולוגיה טהורה מדינתית,
כך ראינו ,אחראית על החלקת הסתירות והאנטגוניזמים בעמדת הסובייקט הבסיסית ביותר – זו של
האזרח האינדיבידואל .והנה ,בזירת ההימור ,מתכוננת לה במקביל עמדת-סובייקט הפוכה לגמרי .שבה
הסובייקט מוטען באינדיבידואליות ,אך גם נמחק לגמרי על ידי שפת הסיכויים .שבה הוא רואה עצמו
מחולל נסים ,אך גם חש חסר-ישע; שבה הוא הופך לנשמה ,אבל גם לגוף מרוגש הרועד באקסטזה.
מה בסובייקט מאפשר לו להזדהות עם עמדה שכזו? כיצד ייתכן שהוא תופס אותה כאטרקטיבית,
ובמקרים מסוימים אף מקדיש את חייו למענה ,וזאת בלי לחזור מחדש על הטענות המקובלות של
123
הסוציולוגיה אודות הפונקציה החברתית של משחקים ,והימורים בפרט?
סירוס סימבולי ,התכחשות ,פטישיזם

טענתי היא כי אחד המפתחות להבנת עמדת הסובייקט הזאת מצוי במנגנון ההגנה הידוע כ'התכחשות'
( ,)disavowalכפי שהומשג לראשונה על ידי פרויד בהקשר של הפטישיזם ועבודת האבל ,והורחב על
ידי ממשיכיו לזירות חברתיות ,אידיאולוגיות שונות 124.התכחשות ,לפחות בשביל פרויד ,פירושה היה
פיצולו של האגו לשתי אמונות ,שתי תיאוריות על העולם .פיצו ל שיכול להיות זמני ,אך לעתים גם
פרמננטי ,והמאפשר לסובייקט להגן על עצמו בפני מידע או מראה מסוים ,בעלי כוח סימבולי עצום
הנכפה עליו והמאיים לסרס אותו .אני מציע לתפוס את עמדת הסובייקט של המהמר כעמדה המכוננת
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על-ידי התכחשות .הטענה כי מדובר בהתכחשות איננה נסמכת רק על התנהגותו ואמונתו המפוצלת
של המהמר .כדי לטעון להתכחשות אמיתית צריך להראות שזירת ההימור מהווה חזרה על איום
הסירוס ,שנתפס כאן בעקבות לאקאן כסירוס סימבולי ,ולאו דווקא מיני .ואכן ,זירת ההימור מספקת
הזדמנות לסירוס סימבולי שכזה בגלל האמצעים המיוחדים שהיא נוק טת כדי להפעיל ולהגביר עד
למקסימום את כוחו המסרס של המקרי .במלים אחרות ,כדי להמר על כל סובייקט להיכנס לכלכלה
ליבידינלית של התכחשות שתבנה את האגו שלו ,באופן זמני או פרמננטי ,כאגו מפוצל ביחס למקרי,
לסיבות שמאחוריו ולאפקטים שהוא עשוי לייצר.
מנגנון ההגנה של הה תכחשות זוכה לתשומת לב רק בשנותיו האחרונות של פרויד ,ובעיקר
במאמר " פיצולו של האגו בתהליך ההגנה" [ ]SE 23שהתפרסם לאחר מותו .אבל ההמשגה הראשונה
של המנגנון נערכת בהקשר של הפטישיזם והפרוורסיה .פטישיסט ,טוען פרויד ,הוא מי שבתגובה על
איום בסירוס הגלום בסצינה שבה נחשפים בפניו אברי המין הנשיים ,ממציא לאם פאלוס דמיוני,
המתממש בדרך כלל בצורה של אובייקט מוגדר כמו נעלי עקב ,גרביונים ,פרוות וכו' ,והוא הופך מאז
למושא ההתענגות הבלעדי שלו .מנגנון ההגנה הזה עשוי להוביל לפיצול פרמננטי באגו ,שמעתה
והלאה ישלוט על דרכי ההתענגות של הסובייקט ויכפיף אותן לדיאלקטיקה של הפטישיזם .את
125
הפיצול הזה כינה פרויד "התכחשות" [.]Verleugnung
בשנת  ,9117ממשיך פרויד ומעדן את ההבחנות הללו בדברו על מטריצה שלישית של
סובייקטיביות והיא הפרוורסיה ,שהפטישיזם הוא מגילומיו הבולטים ביותר .מה שמייחד את
הפרוורסיה ,לפחות בשלב שבו פרויד מדבר על פטישיזם ,הוא מנגנון ההגנה שמלווה אותה .למנגנון
הגנה זה קרא פרויד שוב" ,התכחשות" .לפי פרויד ,הפרוורסיה קרובה לפסיכוזה משום שהסובייקט
אכן דוחה חתיכת מציאות (העובדה שהאם נעדרת פין) ,אבל היא קרובה לנוירוזה ,בכך שהסובייקט
יוצר בעקבותיה תחליף ,שכמו הסימפטום ,מהווה מעין פשרה בין הידיעה שלאם אין פין ,ובין
הפנטזיה של היותה ,בדיוק כמו הגבר ,פאלית .ואכן ,עצם קיומו של הפטיש מלמד כי הסובייקט מאשר
ודוחה בעת ובעונה אחת את ההבדל בין המינים .כיצד זה עובד בדיוק?
תחילתו של הפטיש היא בתיאוריה אינפנטילית שבה מחזיק הילד בשנות חייו המוקדמות ,ואשר
גורסת כי -
א .אין הבדל בין המינים וכי גם האשה וגם הגבר ,גם אמא גם אבא הם פאליים,
כלומר רבי-עוצמה;
ב .העוצמה מתבטאת באיבר מסוים ,הפין .הוא ההנכחה של העוצמה ,הוא המשכן
של העוצמה.
הנחות אלו מתווכות כמובן חברתית .מאחר שבשלב מסוים בחייו עתיד הילד להיחשף ,שוב
ושוב ,למראה אברי המין של האם ,עולה השאלה כיצד הוא יפרש זאת .בשל 'התיאוריות' שבהן הוא
מחזיק ,הפטישיסט העתיד לבוא לא יפרש את המראה כהבדל טבעי בין המינים ,אלא כנחיתות של
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האם ,כסירוס שלה .מכאן ,כמובן שלא רחוקה הדרך למסקנה מעוררת החרדה ,ש'מה שקרה לאמא,
עשוי לקרות גם לי' .זוהי אינפורמציה מאיימת .המאשררת את חרדת הסירוס המציפה את הילד מכל
מיני כיוונים .כדי להשקיט את החרדה ,נכנס לפעולה מנגנון ההגנה של ההתכחשות .הילד מכחיש את
האינפורמציה הזאת' .לא ,זה לא נכון .לאמא יש פין ,ויש לה פאלוס' וממשיך להאמין בכך שאין הבדל
בין המינים .עם הזמן ,אמונה זו הופכת למודחקת .והיא מתקיימת רק בצורה מותקת ,בפטיש .הפטיש
הוא ההתגלמות הקונקרטית של הפאלוס המדומיין ,החסר של האם .בדרך-כלל יהיה זה אובייקט
הקשור לו מטונימית :פרווה ,נעל עקב ,אופניים ,שוט .כלומר ,הפטיש הוא אובייקט מדומיין ,שיש לו
תמיד נוכחות מאטריאלית כלשהי (נעל ,אשה) ,אבל שהוא עצמו איננו אלא ביטוי למשהו שאי אפשר
להעניק לו מאטריאליות; לאיזושהי עוצמה ,המיוחסת להורים כאדונים הראשונים של הסובייקט,
ושבגלל השלב האינפנטילי שבו הוא מובנית אצל הילד ,חייבת להיות קונקרטית ,כלומר חייבת שיהיה
לה מסמן .האובייקט המועדף לגילום תפקיד זה הוא אבר המין ,כי יש לו תכונות שעושות אותו ,באופן
"טבעי" ,מועמד מצוין לתפקיד .הוא משכן התענוג ,הוא מובחן וברור .בולט ,יוצא מהגוף .כמו כל
כוח ,הוא ביטוי מובהק של פוטנציאל ואקטואליות .וכו' .כמובן שגם השדיים או אבר המין הנשי
יכולים להיות מועמדים מצוינים להיות קונקרטיזציה של הפאלוס ,אבל התרבות מונעת מאתנו להבחין
בהם ככאלו .הפטיש הוא אפוא האובייקט שתומך בנוכחותו המאטריאלית במנגנון ההגנה של
ההתכחשות ובפנטזיה של הפאלוס המדומיין העומדת מאחוריו.
התכחשות המלווה בפטישיזם היא מנגנון הגנה עם בונוס מיוחד .תפקידו איננו רק להרחיק איום,
אלא גם להפוך את האיום למשהו שניתן להתענג אליו ,כלומר הוא מבצע טרנספורמציה של ָאפקט
ותיעול של עקרון העונג .זו נקודה חשובה מאוד .נקודת החיבור של האגו ,בין שתי המגמות הסותרות,
בין שני הזרמים המנוגדים ,הופכת להיות מוקד של תענוג .הסובייקט "מתמכר" לפיצול .זה הפיצול
שמאפשר לו להתענג .דווקא כיצור לא קוהרנטי ,המחזיק בשתי אמונות סותרות ,הוא זוכה בשקט
הנפשי שלו ובתענוג הליבידינלי שלו .בהקשר זה אומר פרויד" :גם אם אין ספק שהדבקים בפטיש
מזהים אותו כאנומליה ,רק לעתים רחוקות רואים בו תסמונת לחולי המלווה בסבל .בד"כ הם מרוצים
ממנו בהחלט ,או אפילו משבחים את האופן שבו הוא מקל על חי האהבה שלהם".
באובייקט הפטיש מפגיש האגו את תפיסת המציאות ותפיסת הפנטזיה שלו .הפטיש הוא אפוא
אתר מיוחד במינו .הוא האתר שבו שני הזרמים גם יחד מוצאים את סיפוקם .או יותר נכון ,האתר שבו
המפגש ביניהם מוליד דווקא סיפוק ,וסיפוק גדול מאוד .היתרון הגדול של פטישיזם הוא שהסובייקט
מתענג מכך שהוא הצליח לייצג את ההעדר ,את האימה ,לתת לה שם ,לבחור לה אובייקט .במקום
משהו שלא נתפס ,שלא נמצא ,במקום עוצמה שאין לה מסמן או אובייקט ,כלומר שאיננה קונקרטית,
יש עכשיו אובייקט מזוהה .מוגדר .כל מהותה של הגנת הפטיש מצויה ביכולתו למלא העדר טראומתי,
בספקו לו מסמן ואובייקט .המחקר בדרך כלל לא נוהג להתעכב על הפרט הזה ,הכה מרכזי בכלכלה
הנפ שית של הפטישיזם ,אבל זהו מנגנון הגנה שמכיל בתוכו טרנספורמציה מדהימה של ערך ושל
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ָאפקט .ראשית ,את ההעדר הפנטזמתי הופך הילד לנוכחות פנטזמתית ,את הכלום להכל .שנית ,הפטיש
משמש בשבילו כטרנספורמטור של ָאפקט ,וממיר את חרדת הסירוס בתענוג ובסיפוק המיני שהוא חש
עתה כלפי התחליף .נקודה נוספת ,חשובה עוד יותר לעניינו .את אי-הוודאות ,את האניגמה של
ההעדר ,ממיר הפטישיסט בוודאות של ההתענגות .שכן בניגוד לנוירוטי ,שאנוס כל חייו לחפש אחר
התענוג שלו ,ולהחמיץ אותו כל פעם מחדש ,הפטישיסט הוא מי שיודע בדיוק "מה עושה לו את זה".
האגו ,מסכם פרויד ,מתפצל בין הכרה בכך שלאשה אין פין ,ולכן שאימת הסירוס היא ממשית,
ובין התכחשות לעובדה זו ,ואמונה כי לאשה יש פין ,אמונה שמוצאת לה ביטוי מאטריאלי בפטיש .עם
זאת בשנותיו האחרונות ,פרויד כבר מסתכל על מנגנון ההתכחשות בצורה רחבה ופאראדיגמטית יותר.
הוא רואה אותו כאחד משני מנגנוני ההגנה הקיימים .האחד ,הוא מנגנון ההגנה של ההדחקה ,שעוזר
לסלק תביעות אינסטינקטואליות ,כלומר כאלו הבאות מבפנים – והשני הוא ההתכחשות ,העוזר
לסלק ,להדוף ,תביעות הבאות מהמציאות עצמה .חשוב להדגיש כי פרויד לא מסביר בפרוטרוט למה
הוא מתכ וון במדויק כאשר הוא מדבר על פיצול האגו .אחרי הכל ,המאמר שעוסק בכך מעולם לא
הושלם והתפרסם רק לאחר מותו .מה שכן נאמר בפירוש ,הפעם מתוך ,outline of Psychoanalysis
הוא כי –
Whatever the ego does in its efforts of defence, whether it seeks to disavow a
portion of the real external world or whether it seeks to reject an instinctual
demand from the internal world, its success is never complete and unqualified.
The outcome always lies in two contrary attitudes, of which the defeated,
weaker one, no less than the other, leads to psychical complications (SE 23
204).

זו טענה חדשה לגמרי על פונקציית ההגנה של האגו .פרויד אומר בעצם שלא משנה אם מדובר
בהתכחשות למציאות מסוימת או בהדחקה של מציאות פנימית ,אינסטינקטואלית ,תמיד נוצרות
כתוצאה מתהליך ההגנה שתי עמדות מנוגדות באגו של הסובייקט .אמנם הפסיכואנליזה דיברה שוב
ושוב על כך ש הנפש מבוזרת לרשויות שונות ,למשל לאגו ,לסופר-אגו ולאיד .אבל כאן פרויד מדבר
על חלוקה פנימית באגו עצמו ,שעד אז נתפס אצלו דווקא כרשות שאחראית על האינטגרליות ועל
הקוהרנטיות של הסובייקט .ואכן ,פרויד ממשיך ואומר כי " :תהליך זה של התפצלות האגו נראה לנו
מוזר משום שא נחנו תופסים כמובן מאליו את הטבע הסינתטי של תהליכי האגו .אבל אנחנו טעינו
ביחס לזה .הפונקציה הסינתטית של האגו ,למרות היותה בעלת חשיבות עליונה ,נתונה לתנאים
מסוימים ולמספר רב מאוד של הפרעות" ( .)179אם כתוצאה מהפיצול של האגו ,הוא כבר לא יכול
לתפקד כרשות המאחדת ,הרי שכל אימת שמתרחשת פעולה של הגנה ,בין אם זו הדחקה (נוירוזה)
ובין אם זו התכחשות (פרוורסיה ,פסיכוזה) ,וגם אם נוצר כתוצאה מכך סימפטום ,פטיש ,או דלוזיה,
תמיד ,ברמה מסוימת ,הסובייקט מתנודד בין שני מצבים שונים .על כך אומרים לאפלנש ופונטאלי כי
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התוצאה המובהקת ביותר של פיצול האגו הוא שלא נוצרת תצורת פשרה בין שני חלקי האגו ,אלא
התנודדות בלתי פוסקת של האגו ,יותר נכון קצר לא דיאלקטי בין שני חלקיו ( Laplanche & Pontalis,
.)429
אם לסכם :לפי פרויד המאוחר ,כל תהליך הגנה שהוא ,בין אם הוא מיועד להגנה מפני מציאות
בלתי נסבלת או מפני דרישה אינסטינקטואלית ,גורם בדרגה זו או אחרת לפיצול של האגו .וכשהאגו
מתפצל במבנה של התכחשות ,כאשר הוא מפסיק בנקודה מסוימת ,וביחס לאובייקט מסוים ,לתפקד
כרשות האחראית על ההומוגניות והקוהרנטיות הווירטואלית של הסובייקט ,הוא בעצם מאפשר
לסובייקט להתנסות בו -זמנית בשני סדרים שונים לגמרי ,לעתים מנוגדים .ההתנסות הזאת ,החוויה
הזאת של הפיצול ,איננה כבר דיאלקטית ,או סינתטית ,אלא חוויה של התנודדות בלתי פוסקת .הפטיש
ומנגנון ההגנה שנלווה אליו ,ההתכחשות ,הם תצורה אחת אפשרית של תגובה לאיום שחבל להגביל
אותו סמנטית ,מושגית ,פונקציונלית ,אונטולוגית ,באומרנו " החרדה מהעדר של פאלוס אצל האשה".
התכחשות בזירת ההימור

מהו אם כן הקשר בין פטישיזם ,התכחשות והימור? בזירת ההימור ,אני מבקש לטעון ,מתקיימים ,מצד
אחד ,כל התנאים לסירוס סימבולי של השחקן ,ומכאן ליצירת שאלת האיווי בצורה חשופה ומפורשת
לחלוטין – ומצד שני ,מוכוון השחקן ,בצורה מאטריאלית ,ובמגוון של אמצעים אידיאולוגיים ,לענות
לאינטרפלציה האניגמטית של זירת ההימור באמצעות אימוץ של התכחשות ופטישיזם .במלים
אחרות ,כלכלת הפטיש וההתכחשות היא זו שמאזנת את תנודות הערך ,הסימבולי והכספי ,הקיצוניות
המתרחשות בזירת ההימור .הדרמה של הפטיש היא מה שמציעה זירת ההימור ,כפי שהיא מובנית
בקזינו ,כמפלט מהדרמה המאיימת של ההימור.
הסירוס הסימבולי מזומן למהמר בכל פינה של זירת ההימור .הייתי אף אומר כי זירת ההימור
היא ההמחזה התיאטרלית המובהקת ביותר של שאלת-האיווי (לאס וגאס ,אמר פעם תום וולף ,היא
עיר שקו הרקיע שלה נשלט כולו על ידי סימנים) ,והמהמר הוא בן הזוג 'המושלם' בשבילה .שאלת
האיווי היא חלק אינטגרלי מזירת ההימור ,משום שעמדת הסובייקט המובהקת שלה היא "בלתי
אפשרית" ,כורעת תחת סתירות ומתחים ,וחושפת את הנמען שלה לשני סוגי מפגשים :מפגש עם
מקריות מלאכותית ,הנמדדת בסיכויים מתמטיים ואשר לא משאירה שום מקום לסובייקטיביות;
ומפגש עם מזל ,מטא -סובייקט שעימו תיתכן דרמה עזה של הכרה הדדית .בעיר כמו לאס וגאס עמדת
הסובייקט הזאת משתכפלת ומשתברת באינספור ממדים .המלונות והמופעי ם העשירים יציעו לו
חיזיון של אגדתיות פלאית אך גם סימולציה מעשי ידי אדם .מכונות המשחק ,שולחנות הרולטה
ועמדות הבלק-ג' ק יזמינו אותו להשתתף במשחק שבו יש לו את כל הסיכויים להפסיד ,כפי שאומרים
לו הספרים שנמכרים בחנות הקזינו; יציבו בפניו אתגר שערורייתי שאותו ,כך רואה המהמר ,מקבלים
כולם סביבו בהנאה בלתי מוסתרת .אך יותר מכל ,בקבלו עליו הסובייקט את עמדת המהמר המוצעת
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לו ,הוא חייב גם לסכן את ההון כספי והסימבולי העומדים לרשותו .הסיכון הוא זה שפותח לרווחה
את כל האנטגוניזמים המצויים בעמדת הסובייקט הזאת .אכן ,מהמרים משחקים בשביל להרוויח ,כמו
שגורסת הדעה המקובלת ,אבל את "הרווח" הזה ,והסיכונים שהוא נושא עימו ,צריך להבין במונחים
של כלכלה נפשית.
כפי שהראתה הסצינה בקוביוסטוס ,המהמר החדש נחשף למראה "בלתי אפשרי" ,המסרס אותו
סימבולית; מראה שפותח אצל הסובייקט יותר מאנטגוניזם אחד .ל פי המודל של קריפס וז'יז'ק,
היחשפות לאנטגוניזם פירושה חזרה על סצינה של חסר קדמון .במישור הָאפקטיבי ,חזרה זו מעוררת
חרדה; במישור הסימבולי ,היא מעוררת את שאלת האיווי .שאלת האיווי היא משהו שדורש תשובה,
ומהר .שאלת -האיווי עולה אמנם בכל פעם שצריך להמר ,אך ההתפרצ ויות שלה אל המודע אופייניות
לתהליך החניכה של המהמר (הקוביוסטוס) ,ל' משברים סטטיסטיים' (אלוורז) ,או לנצחונות והפסדים
'מפתיעים' ( הגיבורים של מוסיקת המקרה) .ברגעים המסוימים הללו מתעמת המהמר בעל כורחו עם
שאלת-האיווי האניגמטית ,שעכשיו ניתן להבין שהיא בעצם כפולה .היא נשאלת על-ידי הזירה עצמה;
והיא נשאלת ,כפי שהראיתי ב"משחקי המזל" ,על -ידי מטא הסובייקט ש' אותו מביא הסובייקט
126
מהבית'.
מהמרים מאמינים שיש להם 'סיכוי' גדול יותר מאחרים ,אבל באותה עוצמה הם מאמינים כי זוהי
אכן זירה שאין לו שום יכולת להשפיע על מהלכיה .המהמר מחזיק בשתי האמונות האלו גם יחד,
משום שאין טעם להיכנס לזירת ההימור רק עם אמונה אחת .זירת ההימור מחייבת את שתי האמונות
האלו ומהאנטגוניזם שביניהן היא מחוללת את הסימולציה שלה .זירת ההימור היא המקום שבו
הסובייקט מגלה מה פירושו של דבר להתפרק מסובייקטיביות (ואת זה מבטיח לו חוק המספרים
הגדולים) ,אבל גם מה פירושו של דבר להיטען בה מחדש (ואת זה מספק לו המזל) ,וככל שנקודת
ההתחלה תהיה מצומצמת ושרירותית יותר ,מאפסת את הסובייקטיביות עד למינימום האפשרי ,כך
ההישג שבכינון שלה יהיה גדול יותר .מכאן גם נגזר האקט של ללכת 'על כל הקופה' ,הוורסיה של
המהמרים ל'להיות או לא להיות'; הכל או לא כלום.
מכל מקום ,שאלת האיווי הזאת לא נותרת תלויה באוויר ,שכן היא נפגשת עם התשובה המיוחדת
שהזירה מספקת לה – 'יש לשחק תחת התכחשות' .מאחר שבשל מבנה הזירה עצמה ,לשאלת האיווי
לא תיתכן תשובה פוזיטיבית – א ף מהמר לא יכול להזדהות באופן מלא עם המזל ,או מנגד לחשוב רק
הסתברויות – המפלט היחיד הפתוח בפניה הוא אימוץ כלכלה פטישיסטית של התכחשות.
ההתכחשות היא התשובה הצורנית לשאלת האיווי – הפורמט ,התבנית ,שבה יתנסחו כל התשובות
האחרות שיבואו .זו תשובה כפולה ,סותרנית ,קונפלקטואלית .התשובה של הסובייקט במלוא הדרו
השסוע :האדון והנתין ,החופשי והאסור ,הפועל והנפעל .הקיום הסימולטני ,המפוצל כאפשרות,
כממשות ,כעובדה.
הזירה מפוצלת ,שסועה ,הטרוגנית ,ולא במקרה .הימורים הם משחק שכזה .הימור איננו רק
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משחק כנגד הקזינו על סיכויים – אלא ז ירה דרמטית של גורלות ויצרים .שני המשחקים הללו – משחק
ההסתברויות ומשחק הגורלות – חייבים להיות משוחקים סימולטנית .את זה מאפשרת ההתכחשות.
ואכן ,המהמר בוחר בהתכחשות – ולא למשל בהדחקה – בגלל שסוג הגנה זה יאפשר לו להחזיק בו
זמנית בשתי האמונות (אחרי הכל ,ויתור טו טלי על אמונה שהיא חלק ממני פירושו סירוס סימבולי),
ואף להפיק מתצורת פשרה זו הנאה ובידור ,תחת המסווה של "הרציונליזציה" מהסוג של "אני משלם
עבור הזמן שאני מתבדר וכו'" 127.חשוב להדגיש כי רציונליזציה איננה תשובה מסולפת .המהמר
באמת מרגיש כי עליו לשלם עבור הזמן שהוא מתבדר (שכן הימורים זה בידור) ,אבל בכך הוא מסרב
להכיר בסיפוקים העמוקים יותר שהמשחק מזמן לו ושעליהם הוא לא יכול 'להתוודות' 128.אין זה
כמובן אומר ש"שריון ההתכחשות" הזה מספק הגנה טוטלית משאלת האיווי .כפי שהעידה חלוקת
המקומות באליפות העולם בפוקר ,והתגובה של פוצי להפסד המפתיע שלו למיליונרים ,גם
להתכחשות יש גבולות משלה .ואפשר להניח כי עוצמת האיום – שמשתנה מסובייקט לסובייקט –
גוררת אחריה גם עוצמה והיקף של התכחשות .יש כאלו שיבנו מערך התכחשות זמנית (שהייה
ממוצעת בלאס וגאס היא של  3.5ימים) ,ויש כאלו שהזירה תותיר בהם רושם עצום ,עד כדי הפיכתם
למהמרים פתולוגיים או מקצועניים ,המקדישים את חייהם ל זירת ההימור.
כאפרטוס מסחרי מובהק ,המטפל בשלושה מרכיבים אידיאולוגיים טעונים – כסף ,מקריות
ומשחק – זירת ההימור לא לוקחת שום סיכון ,כמעט .את הבא בשעריה היא תרצה להבנות בצורה
אידיאלית ,פונקציונלית ביותר .הזירה מזמנת למבקר עימות מבוקר ( אך גם כזה שיכול לעתים לצאת
משליטה) עם מקריות שמיוצרת באופן מלאכותי ,ובעת ובעונה אחת דואגת להבנות אצלו את מערכות
ההגנה הדרושות ,שייווסתו את החוויה שלו ,תחת כלכלת הפטיש ,ויעזרו לו להמיר חרדה בעונג,
ואניגמטיות בתשובה ,ויעודדו אותו להמשיך ולהמר גם בזריקה הבאה של הקובייה ,או בביקור הבא
בקזינו .ואכן ,הכלכלה הנפשית של ההתכחשות תאפשר למהמר המודרני להתנסות בשני סדרים שונים
לגמרי (אונטולוגית ואפיסטמית כאחת) ,לשחק שני משחקים שונים לגמרי ,לתפוס עמדה מפוצלת,
סותרנית ,אנטגוניסטית ,המצויה בסיכון גבוה ,תחת איום ב סירוס סימבולי.
סיכום

שירטטתי בפרק זה גני אלוגיה תמציתית של אפרטוס אידיאולוגי מיוחד במינו ,בעל חיים ארוכים
במיוחד .הטענה שלי היתה כי אחת הפעולות הבסיסיות ביותר שלו ,בכל צורותיו ,הקדושות
והמשחקיות ,היא יצירת מפגש בין סובייקט למטא-סובייקט .מפגש שהוא נדיר בחיי היום-יום (בימי
קדם ובוודאי היום) ,אך שניתן לזמנו באופן מלאכותי ,אם בצורה 'ישירה' (האורים והתומים) ,ואם
בצורה סימולטיבית ,משחקית (משחקי המזל) .מה מאפשר דווקא לאפרטוס הזה ,על כל הוואריאציות
שלו ,לחולל את המפגש הזה? תיא וריית האינטרפלציה גורסת כי המפגש המכונן של הסובייקט
בצורתו האלמנטרית ביותר הוא מפגש אניגמטי של שאלה ותשובה .בשביל להפוך לסובייקט ,כלומר
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לנתין התופס עצמו לחופשי ,על האינדיבידואל ,כמו אדיפוס בשעתו ,לענות על האניגמה של איווי
האחר האבסולוטי .הגרלות ,משחקי מזל והימורים מייצרים זירה שבה האניגמה הזאת מתממשת
באופן מאטריאלי ,ובצורה החזקה ביותר שיש .את הסובייקט האבסולוטי לא מייצג יותר איש ,שום
סובייקט קונקרטי ,אלא מנגנון שתכונתו הבסיסית ביותר היא חוסר היכולת האנושית לחזות את
התוצאות שלו .ככזה ,הוא עשוי היה להיתפס – כ פי שאכן קרה מהמאה השמונה-עשרה ואילך –
כמנגנון אימפרסונלי המייצר אירועים אקראיים ,שרירותיים וטבעיים .אבל כל המהמרים ,גם היום,
מעדיפים לתפוס את התכונה המסוימת הזאת שלו ,כתכונה ייצוגית של סובייקט מסוג מיוחד .אלוהים,
גורל ,מזל .מטא-סובייקט שדרך ההזדהות עימו ,ב דרמה עיקשת של נצחונות והפסדים ,של קריאת
סימנים משמיים ותוצאות נומריות ,הם יכוננו את עצמם .ניסיתי להצביע על הדרכים השונות שבהן
תומכת זירת ההימור בפרשנות של האירוע המקרי שהיא מחוללת .הטקס הדתי ,כמו זה של האורים
והתומים ,הוא הדוגמה המובהקת והבוטה ביותר של התע רבות במפגש שבין המקרי לסובייקט .עם
זאת ,גם זירת ההימור המודרנית לא עוזבת את המהמר לנפשו .התערבותה במפגש בינו ובין המקרי
היא חודרנית וסמויה כאחת .הזירה הופכת למפוצלת כדי לעודד את המהמר להתפצל בעצמו .היא
מספקת למהמר שתי שפות שונות ,שתי פרשנויות שונות ,שני ייצוגים של האחר הגדול ,למה
שמתחולל מול עיניו :הייצוג המתמטי ,הריק ,הטבעי מול הייצוג הפנטזמתי ,הסוגסטיבי ,הגורלי.
הקזינו שזימן את המקרי באמצעים שונים ,ויצר אותו בתבנית של רולטה ,קלפים ,קוביות ,מעוניין גם
לשלוט בקריאה שלו על-ידי המהמר .ככזה ,הקזינו מבצע במהמר שתי אינטרפלציות שונות לגמרי
שהדרך היחידה להזדהות איתן היא תחת התכחשות.
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מקרים-צירופי
The symbol’s emergence into the real begins with a wager. The wager lies at the heart of any
radical question bearing on symbolic thought.
Jacques Lacan

God who existed to be the cause of all things managed to arrange in the end that what occurs
without cause, what happens by an extremely rare and improbable conjunction, should be
more pregnant with meaning than what happens according to his cause. That which happens
by accident takes on a meaning and intensity that we no longer grant to rational events. In a
too ordered, too determined world chance is the creator of special effects, it is itself a special
effect, it takes on in imagination the perfection of accident.
Jean Baudrillard

The exception explains the general and itself. And when one really wants to study the
general, one need only look around for a real exception. It brings everything to light more
clearly than the general itself. After a while, one becomes disgusted with the endless talk
about the general – there are exceptions. If they cannot be explained, then neither can the
general be explained. Usually the difficulty is not noticed, since the general is thought about
not with passion but only with comfortable superficiality. The exception, on the other hand,
thinks the general with intense passion.
Carl Schmidt
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פוֹצִ י ,או איך הופכים למהמר

הקדמה

בקזינו ,זירת ההימור המודרנית ,נפגש הסובייקט עם אינטרפלציה מפוצלת ,הנראית במבט ראשון
כבלתי אפשרית .אינטרפלציה זו תשדל אותו לנסות את מזלו ,ותציין באותה נשימה שאין לו סיכוי.
היא תעמת אותו עם הקרירות והאדישות של הקרופייה אבל גם עם הוורטיגו והאקסטזה של השחקן
העומד לצידו .היא תבקש ממנו לקרוא אותה במונחים מתמטיים ובצורה אליגורית; היא תציע לו
אניגמת איווי סדרתית ,בתנאי שיהיה מוכן להקריב לשם כך את הונו .כפי שכל אחד יודע ,וביחוד
מהמרים ,הקזינו לא לוקח שום סיכונים .ואכן ,האינטרפלציה שהוא מייצר אחראית במידה רבה
להפיכתם של בתי הקזינו למקדשים החדשים של הבידור .בזירת ההימור הקדומה ,לעומת זאת,
האינטרפלציות היו לא רק עזות יותר ,אלא גם חד-משמעיות .האפרטוס הדתי ,שאז מילא את כל
הפונקציות של האידיאולוגיה ,אמר לנתין מה אומרות הקוביות ,למי הן מתכוונות ,וכיצד יש להשתמש
בהן .תור הזהב הקדום של שיתוף הפעולה בין הדתות להימורים הסתיים אמנם עם עליית הנצרות,
אבל הסתלקותה של הדת מההימור לא מנעה את האפקטים האינטרפלטיביים שלו .היחסים
המסוכסכים של הדתות עם ההימורים לאורך השנים ,גם בתקופה הקדומה ,מעידים כי הן מעולם לא
הצליחו לשלוט לגמרי על אניגמות האיווי שהופקו באמצעותם.
בפרק הקודם טענתי כי חיוניותם של ההימורים באה להם מכך שהסובייקט נדרש לסכן הון
סימבולי בעיצומו של מפגש אניגמטי ומאיים עם מקריות .בכותבי 'מקריות' אינני מתחייב להגדרה
פוזיטיבית זו או אחרת .מבחינתי' ,מקריות' היא מסמן שמתגלגל לאורך ההיסטוריה ,בפרקטיקות,
בזירות ובשדות שיח שונים ,ואשר מקבל מובן קצת אחר בכל פעם ,ולעתים – כמו בזירת ההימור –
מובן כפול וסותרני .המקריות שחוללו הכהנים באמצעות טכנולוגיות הימור כבר בתחילת
הציוויליזציה והמקריות שמחולל היום הקזינו באמצעות הרולטה ,המכונות או חפיסות הקלפים איננה
כמובן זהה .גם אם המכשירים עצמם לא השתנו במהלך ההיסטוריה ,משמעות האירועים שהם הפיקו
באופן מלאכותי השתנתה באופן דרמטי .אמנם האפקטים האינטרפלטיביים דומים ,מאותה משפחה
'קדושה' ,אבל תהיה זו טעות לנתק בין האופן שבו נתפס ונחווה 'האירוע המקרי' בתקופה מסוימת
ובין האינטרפלציה שהופקה באמצעותו .אני סבור שהגנאלוגיה של אפרטוס ההימור היא עדות
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מובהקת לכך.
אלא שאירועים מקריים לא נוצרים רק באופן מלאכותי ,בתוך אפרטוסים שנועדו לכך מראש,
ואשר מוכנים ומזומנים לרכב על האינטרפלציה ולנצל אותה לצרכיהם .אירועים מקריים מתרחשים גם
ללא עזרה ממוסדת ,ללא תמיכה של אפרטוס ספציפי; ככה סתם .פתאום .ללא שום הכנה מוקדמת.
פגישות מפתיעות ברחוב או בלב הים; תאונה שאיש לא צפה; קסם שהצליח כנגד כל הסיכויים; זיהוי
שגוי בשיחת טלפון; רעיון שצץ פתאום ,לאחר שינה ארוכה ומיוסרת .צירופי מקרים אלה משיקים
לאירועים המקריים המבוימים של הקזינו ,אך מבחינות מסוימות ,הימורים אי נם אלא סימולציה
חיוורת שלהם ,ניסיון לשכפל אותם בתוך סביבה מלאכותית .ואכן ,כפי שיתברר בהמשך' ,צירופי
מקרים' ,מסוגלים לחולל אניגמות איווי עזות ,ולמעשה לשמש כסיטואציה אינטרפלטיבית לכל דבר,
גם אם אין מאחוריהם אפרטוס אידיאולוגי מוגדר.
צירופי מקרים מסוגים שונים ,ובעיקר אנליזה צמודה של אפיזודה אחת ממוסיקת המקרה ,יעמדו
במרכז החלק השלישי של העבודה .במהלכו ,המפגש של תיאוריית האינטרפלציה ,הצומחת בתוך
הפסיכו-מארקסיזם ,עם מושג המקריות יקבל ,כך אני מקווה ,תפנית חדשה ומפתיעה .צירופי-המקרים
שינותחו כאן נועדו להביא את מודל האינטרפלציה לקצה גבול האמירה שלו ,לשרטט את גבולותיו
ולהבין את 'הגרעין הטראומתי' שאותו הוא מבקש לסלק .אך תחילה ,לחדר המלון בפלאזה ניו-יורק,
שם קורה ברגעים אלו ממש צירוף מקרים מוזר לפוצי ,שותפו של נאש למשחק הפוקר במוסיקת
המקרה.
צירוף המקרים במלון פלאזה ,ניו-יורק

פוצי ,אותו מהמר מקצועי ,השטוף באמונות טפלות על טיבו של העולם ,ונאש המהמר הנואש,
מציעים הסבר אחר לגמרי לשאלה איך הופכים למהמרים .אין בהסבר הזה בתי קזינו ,דילרים
ערמומיים ,הסתברויות ומזלות ,אלא דווקא ילד שאביו הנוכל נטש אותו בגיל צעיר ומאז טרח לבקר
אותו רק פעמיים .סיפור הפיכתו של פוצי למהמר נפרש ברגע מוקדם יחסית ברומאן ,יומיים לפני
משחק הפוקר הגדול ,שבו איבדו השניים כזכור את כספם וחירותם .נאש לוקח את שניהם להתאכסן
במלון פלאזה בניו-יורק ,כדי להתאמן ולהירגע ,אלא שפתאום ,באמצע הארוחה ,מאבד פוצי את
התיאבון וסוקר את החדר:
’ מוזר איך שאתה מתחיל לזכור דברים’ ,אמר בקול כבוש ' .כבר הייתי במלון הזה פעם ,אתה
יודע ,אבל כבר הרבה זמן לא חשבתי על זה .שנים ( )...כן ,הייתי ילד .אבי הביא אותי לכאן
בסופשבוע אחד בסתיו .בטח הייתי בן אחת-עשרה ,אולי שתים-עשרה' ('מוסיקת המקרה'.)41 ,

צירוף המקרים הזה ,העובדה שהוא "כבר היה במלון הזה פעם" ,מעלה אצל פוצי את זכר אביו,
ואת סיפור שתי פגישותיו היחידות איתו ,סיפור שמוביל אותו ואת נאש לחשוב שפה טמון ההסבר
להפיכתו למהמר .מאחר שמוסיקת המקרה נוטה ככלל לשתוק כשמדובר בחייהם המוקדמים של
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גיבוריו ,מסתמן דווקא המונולוג הארוך של פוצי כחריגה טקסטואלית משמעותית מפרופורציות
הייצוג ברומאן .הנראטיב המקוטע שמגולל פוצי אודות שתי הפגישות שלו הוא בעצם סיפור על שורה
של אינטרפלציות שעשה לו האב.
אביו של פוצי נטש אותו כשהיה תינוק ובפעם הראשונה שבה נפגשו ,לא זו שבה ביקרו בפלאזה,
הוא הפתיע את בנו כשהיה יושב ואוכל ארטיק בחזית הבית .המחשבה הראשונה שעוברת לפוצי
בראש כשהוא רואה את הזר שהגיע בקדילק גדולה ולבנה ואשר ניגש אליו בחיוך ידידותי כבר מסמנת
את הפוטנציאל האינטרפלטיבי של הסיטואציה " :בהתחלה חשבתי שזה בילי מרטין ,הוא נראה בדיוק
כמוהו .אתה יודע ,מנהל קבוצת הבייסבול .ואני חושב לי :מה בדיוק בילי מרטין בא אלי? מה ,הוא
רוצה להחתים אותי בתור שחקן נוער בקבוצה שלו או משהו" ( .)49מבלי לדעת מיהו הזר המתקרב
אליו ,פוצי כבר נמצא בעמדה של מוכנות לאינטרפלציה ,והמשמעויות האליגוריות של החתמה על
חוזה שהן לא אחרות מאשר של קבלת סובייקטיביות על ידי הסובייקט-האבסולוטי (הבוס ,המאמן)
מעידות על כך :גם כפוף לחוק (החוזה) וגם זה שמרצונו החופשי מקבל על עצמו את מרות החוק .עם
זאת ,קשה לפוצי להאמין מיד שמדובר באביו .פוצי הודרך לחשוב שאביו מת בוויטנאם ,וכשהזר
מספר לו שהצליח לברוח על ידי חפירת מנהרה ,פוצי שואל " :זאת אומרת שאתה מתכוון לבוא לגור
אתנו עכשיו?" .ואילו הזר עונה בתגובה" :לא בדיוק ,אבל זה לא צריך להפריע לנו להכיר אחד את
השני" .כאן יוצרת פניית האחר ותביעתו מפוצי להכרה באבהותו את האנטגוניזם הראשון בין שדות
המשמעות החברתיים המבנים את "היות אב" :אנטגוניזם שמתקיים בין "היות אב" מבחינה ביולוגית
ו"היות אב" מכל הבחינות האחרות (למשל דאגה ללא תנאי לצאצא ,אהבה ,נוכחות תמידית וכו’).
כזכור לטענת קריפס וז’יז’ק ,הכוח של האינטרפלציה מקורו לאו דווקא בתכנים המשכנעים שבקריאת
האחר-האבסולוטי ,אלא דווקא במתח בין הייצוגים הנחווים ( )lived representationsאשר מבנים את
הדיסקורסים המשתתפים בתהליך .אלו אותם אנטגוניזמים ,מתחים בלתי פתירים בין שדות המשמעות
השונים הנוצרים באקט האינטרפלציה ,המובילים למצב של "חרדת הסובייקט" ,ה,"?che vuoi"-
ושבניסיון לצאת ממנה מכונן הנמען תשוקה מסוימת העשויה לחפוף לתשוקת האחר אך גם להתנגד
לה .לא כל אנטגוניזם עשוי לחולל אינטרפלציה ,אלא רק כזה שבו האחר -האבסולוטי יוצר אצל הנמען
גם חרדה מסוימת .ואכן ,זו התגובה שמתעוררת אצל פוצי " :זה נשמע לי לגמרי לא בסדר ,ועכשיו אני
די בטוח שהוא מנסה לעבוד עלי‘ .לא יכול להיות שאתה אבא שלי ,אבות לא מסתלקים .הם גרים
בבית עם המשפחות שלהם'".
בשלב זה פוצי נמצא במעמד של סובייקט מאוים ,הסובייקט שלפני ההזדהות הסימבולית –
והאינטרפלציה שמתרחשת היא סתמית לחלוטין – ללא כיוון מוגדר ,ללא מנדט שאותו יקבל פוצי
כ"באמת שלו" .כיצד האינטרפלציה הופכת מסתמית לפוזיטיבית? פוצי מכיר בעצמו כבנו-של-אביו –
וגם זאת באופן רגעי – רק כשהזר מראה לו ששמו זהה לזה של שם בנו ברשיון הנהיגה שלו.
היזדקקותו של האב למנדט הסימבולי של המדינה ואישורו על ידי פוצי הם עדות ל suture-שהתקיים
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ביניהם ,לפעולת האיחוי של המסמנים שבה הסובייקט מקבל מסמן שמייצג אותו עבור מסמנים
אחרים ,שמאפשרת לאחרון להימלט מהחרדה שיצר האנטגוניזם בין שני שדות המשמעות שנוצרו
באקט האינטרפלציה .מצד שני ,הרומאן גם מאותת ,עכשיו ובהמשך ,שכל קבלה של מנדט סימבולי
( ובמקרה זה של בן ביחס לאביו) איננה סופית ומוחלטת אלא תמיד עומדת במתח בין האני האמפירי
לאני של המבע .ואכן ,מייד מתרבים שוב הספקות אצל פוצי .אביו לוקח אותו לסיבוב בקדילק הלבנה
שלו וכל הזמן עובר לו בראש "ש[האב/זר] לא אומר את האמת" (.)43
בסוף הפג ישה נותן האב לבנו שטר של מאה דולר ואומר" :הנה ג’ק .משהו קטן בשביל שתדע
שאני חושב עליך" (שם) .תגובתו הראשונית של פוצי למתנה היא" :לעזאזל ,זה היה יותר כסף ממה
שראיתי בחיים שלי .אפילו לא ידעתי שיש דבר כמו שטר של מאה דולר" .כלומר ,זה לא רק "המון
כסף" אלא בגלל החליפין גם – "המון אב" .במהלך שלוש או ארבע השנים שעברו עד שפוצי נפגש
שוב עם אביו הוא לא חדל לשאול את אמו עליו .האם מספרת לו בחוסר רצון בולט שהם התגרשו כי
"הוא היה כמה שנים בכלא .עשה דברים רעים ( )...הסתבך בתרגיל בוילר ,מכר מניות בחברה שלא
קיימת ( )...אני ח ושב שבסוף הוא הגיע לפלורידה והתעסק בנדל"ן .נהיה עשיר בארץ הבתים
המשותפים" ( .)44האם היא הראשונה שמאשרת את המנדט הסימבולי של האב ,מקשרת אותו עם
עניינים כספיים (ספקולציות לא-חוקיות ועושר) ויוצרת את הזיקה הלא-הכרחית בין אבהותו
הביולוגית של הזר עם היותו "אב" באופן סימבולי מלא.
התגובה הראשונית של פוצי היא קבלת התשוקה של האב (כלומר ,ראיית הכסף כתחליף
לפונקציית האבהות)" :אם זה ככה [נתינת הדולרים] אז סימן שהוא באמת אבא שלי" .אבל ההזדהות
עם האב היא קונפלקטואלית ולא שלמה .בשלוש השנים שעברו מאז הפגישה הראשונה לשנייה ,שטר
הכסף הוא מקור לחרדה בלתי פוסקת מצדו של פוצי .פוצי לא יכול להיפרד מהשטר ,כלומר לבזבז
אותו .הוא חושב ש"כל עוד אני שומר על הכסף ,זה אולי סימן שאבא שלי יחזור" ( .)44פוצי מגלה
כלפי שטר הכסף יראת כבוד עצומה .הוא שומר אותו במגירת (הלבנים!) שלו ,בתוך קופסה קטנה,
וכל לילה הוא מוציא אותו ומסתכל עליו – " רק להיות בטוח שהוא באמת קיים" ,כדבריו ( .)44שטר
הכסף לא רק מאפשר לו לקיים במימד הפנטזיה שלו נוכחות מתמשכת של האב ,פיצוי על היעדרותו
הממשית – אלא גם נותן לו דבר נוסף ,אולי משמעותי יותר :לעמוד במקום האב .פוצי מעניק חום
לאובייקט שניתן לו למשמורת :דואג לו ,נוגע בו ,שומר ומסוכך עליו .העובדה שפוצי לא מבזבז את
השטר מוכיחה את המטען הליבידינלי העצום שמקושר אליו .ומכאן ,לפי הקריאה הזאת ,פוצי לא
מבזבז את הכסף ,לא רק משום שזה יגרום להיעלמות ("למות") האב – אלא גם משום שזה ישלול
ממנו את היכולת להפך את התפקידים ביניהם (לתפקד כאב לגבי השטר) ,ועוד נאמר בהמשך כמה
דברים על הסצינה האדיפלית שמתעוררת כאן .הכסף מממש אפוא בסיטואציה הזאת לא רק את יכולת
החליפין המקסימלית שלו – לעמוד במקום "אב" ולהיפך – אלא בעצם העובדה שלא משתמשים בו
הוא מועלה לדרגה של פטיש.
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אבל שוב מתברר כי הפטישיזציה של הכסף ,שתחילתה בתשוקת האב וסופה בתשוקתו של פוצי
עצמו ,מתערערת .הפטיש לא מצליח לבצע את מה שפטיש אמור לעשות ,כלומר למנוע מהסובייקט
את החרדה שהניבה אותו מלכתחילה .ואכן ,פוצי מתחיל לפקפק באמיתותו של השטר" :אני זוכר
שחשבתי שאם הכסף מזויף ,אז לא יכול להיות שהאיש שנתן לי אותו הוא אבא שלי" ( .)45המוצא
הרגעי מהחרדה היה הליכה לבנק ,לבדוק באופן "אובייקטיבי" את אמיתות השטר .והנה ,הקופאי
אומר לפוצי שהשטר הוא אמיתי " ,שטר מקורי של אוצר ארצות הברית" ,ובכך יוצר עוד קשר סימבולי
בין האב לבין האפרטוס המדינתי-כלכלי" :אוצר ארצות הברית" .אבל אז מתברר שגם תשובה זו,
שיכלה לקבל את המעמד של  ,sutureלא ממוססת את האנטגוניזם ,אלא מניבה אנטגוניזם חדש" :אם
האיש הזה הוא באמת אבא שלי ,אז למה הוא לא בא עוד פעם לבקר אותי?" ,שואל את עצמו פוצי.
בדיעבד ,השאלה הזאת של פוצי היא סימפטומטית לקריירה שבה יבחר ,שכן ,כמו במשטר
הסימולקרום שמאפיין את ההימור בכללותו ,גם כאן מתחלף הכיוון בין המקור לייצוגיו .במקום
שהמקור (האב) יהיה ערב לאמיתות וללגיטימיות ייצוגיו (הכסף); הופך הייצוג להיות העדות היחידה
לאמיתות וללגיטימיות המקור .את האנטגוניזם שמתעורר לאחר הביקור בבנק מאחה פוצי כמו כל
סובייקט בעזרת פנטזיה ,הפעם ,כיאה למתבגר בארצות הברית ,בעזרת אנלוגיה בין אביו לגיבורים
בדיוניים ,לאיקונים תרבותיים " :אבל במקום להיות ברוגז בגלל זה ,אני מתחיל להמציא מהראש
סיפורים בשב יל להסביר למה הוא לא שומר קשר .אני חושב לעזאזל ,אני חושב לי שהוא מין ג’ימס
בונד כזה ,איזה סוכן חשאי שעובד בשביל הממשלה ואסור לו לשרוף את הכיסוי שלו בזה שיבוא
לבקר אותי .הרי אז האמנתי בכל הבבל" ת הזה על זה שהוא ברח ממחנה שבויים בווייטנאם ,ואם הוא
היה מסוגל לעשות את זה ,אז הוא בטח לא סתם אחד אלא חתיכת גבר שלא מן העולם הזה ,נכון?"
( .)49בילי מרטין ,ג’יימס בונד ,חייל הבורח ממחנה שבויים וייטנאמי ,ואחר-כך גם יעלה אביו של
פוצי אסוציאציה של אל קאפונה .הרומאן מחצין אפוא דרך הסיפור של פוצי את המרכיבים של
"הבידיון הדומיננטי" המתווכים בין הסובייקט לבין החברה (וראו – ( ,Silverman 1992אך גם מצביע
על האופן שבו הם אף פעם לא יכולים לעטוף הרמטית את הסובייקט.
גם הפגישה השנייה של פוצי ואביו עמוסה במתחים .יום אחד האם פונה לפוצי בכעס ואומרת
לו " :הוא רוצה לבלות אתך את סוף השבוע בניו-יורק’ ,היא אמרה ,והיה די ברור שהיא נעלבה‘ .יש
לו חוצפה לבן-זונה ,מה?’ היא אמרה פעם ועוד פעם‘ .הבנזונה הזה יש לו חוצפה’"( .)49האם כועסת
על האב ,כי הוא לוקח את פוצי ממנה ,כי בכך הוא מממש את "זכותו" על הבן ,זכות שניתנת לו בשל
הקודים הפטריארכליים .פוצי זוכר במדויק את העלבון הזה ,ואת ביטויו הוורבלי שאותו הוא מפרש
בשתי דרכים :א .כמסמן של החוסר שלה :האימפוטנטיות של האם ,הסירוס ,שמגדירה בתורה את
הפוטנטיות ,הפוזיטיביות של האב ("הפאלוס" שלו) – יכולתו לממש את זכותו על בנו; ב .כתשוקה
של האם אליו ,הרצון שלה להיות במחיצתו ,שלא להיפרד מ"הגבר" שלה .לפי הסכימה הלאקאניאנית,
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במהלך הקומפלקס האדיפלי ,האם מתאווה למה שהיא חסרה (הפאלוס) .ומאחר שהיא מקשרת את
הפאלוס עם האב ,היא מתאווה אליו .מכאן ,שהתאוות הילד אל האם עוברת התקה אל עבר מה שהיא
חושקת וכך מופיע המסמן הפטרנלי כפריוו ילגי בהיסטוריה של הסובייקט.
במהלך הפגישה השנייה האב לוקח את בנו לסיבוב במנהטן ,ומפגין את עושרו :מחלק טיפים
אסטרונומיים ביד רחבה ,לוקח אותו לראות אגרוף במדיסון סקוור גרדן במקומות הכי טובים וכו’,
" סיפר לי על העסקות שלו ,רצה שאני אחשוב איזה אשף הוא" .מצד אחד ,הדבר עשה רושם אדיר על
פוצי .מצד שני" ,אם ככה אנשים [האב] חיים אז איפה הייתי כל השנים? אתה מבין מה אני אומר’"
( .)47כלומר שורה שלמה של קונפליקטים ישנים וחדשים פותח הביקור השני .ראשית ,אנו עדים
מחדש בעוצמה רבה יותר לתפקוד של הכסף ביחסי הבן-אב .הפעם ,הפגנת העושר של האב בונה
אותו כפוטנטי ,ומכוננת אצל פוצי את התשוקה העקרונית ביותר של הבן" ,להיות כמו אבא"; מצד
שני ,היא מסרסת את פוצי ,שאינו יכול כמובן להפגין עוצמה דומה ,שאינו יכול להשתמש בפאלוס
שלו.
הקונפליקט השני נעוץ בעובדה שהאב לא עושה עבור בנו דבר פרט לתת לו סופשבוע של "גוד
טיים" בעזרת כספו ,ועובדה זו אמורה לסמן לבן כי "הכסף עונה על הכל" ,ולנרמל אצלו את
הרדוקציה של יחסי אב-בן למימד של הנאות הכסף (דבר שפוצי כבר עשה "בעצמו" כשפילחן את
השטר) .אך מאחר שפוצי רואה כי אביו משתמש בכסף לעוד כמה דברים – קונה את מסירותם של
מקבלי הטיפים ,המלצרים והשוערים שנקרו על דרכם – נפגם המעמד של הכסף כאובייקט נשגב,
כפטיש שאמור לעבור רק בין האב לבנו .הקונפליקט השלישי מתעורר בגלל העובדה שפוצי מקבל
כסף מהאב לא בגלל איזה שירות שהוא העניק לו ( בניגוד למקבלי הטיפים) אלא רק משום שהוא בנו.
כך מנתק האב מצד אחד בין מדיום החליפין (הכסף) לבין אובייקט החליפין (הבן לעומת נותני
השירותים) וממסד מחדש את היחסים הפריווילגיים (אהבה ללא תנאי) האמורים להתקיים בין אבות
לבניהם; אך באותה נשימה :אם זו אכן אהבה ללא תנאי מדוע ,שואל פוצי ,האב נוטש אותו שוב
ומשאיר לו רק כסף? כתוצאה מכך ,גם פגישה זו מציבה את פוצי בעמדה של סובייקט מאוים :זה
המבין את דברי האחר ,אך לא את כוונתו האניגמטית והקפריזית.
מעמדו הקונפלקטואלי של הכסף מגיע לשיא ,וכך גם מבוכתו ואולי אף חרדתו של פוצי ,כאשר
פוצי מספר לאביו בגאווה כי לא ביזבז את מא ה הדולרים שהוא נתן לו בפגישה הקודמת .האב ,לדברי
פוצי ,קיבל שוק’" .רק סבונים מחזיקים את הכסף’ ,הוא אמר‘ ,כסף זה סתם חתיכת נייר ,ילד ,והוא
לא יעשה בשבילך שום דבר אם הוא מונח בתוך קופסה’" ( .)47האב מנפץ אפוא במחי יד אחד את
הפנטזיה שפוצי שקד עליה בעמל כה רב במשך שנים .ובאותה נשימה כמעט ,כך מספר הכתוב,
"מחזיר לכסף את כבודו" בכך שהוא נותן עוד שטר של מאה דולרים לבן ,שוב כדי שזה ידע שהוא
חושב עליו .במלים אחרות ,האב ממוטט את השטר ,את הפטיש ,והופכו לכלום ("כסף זה סתם חתיכת
נייר"); מצד שני ,אם הכסף הוא אכן כלום ,שואל פוצי ,כיצד מתאפשרת באמצעותו הפוטנטיות של
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האב ,העובדה שהוא מסוגל להשיג הכל באמצעותו ,ואפילו להעז לבקש את מסירות בנו?
נתינת השטר מעוררת אפוא שוב את שאלת האחר ,את ה .?che vuoi-והפעם ,האניגמה של רצון
האב מבנו מיתרגמת אצל פוצי גם לשאלה על המדיום שבאמצעותו היא מתווכת ומתממשת – מדיום
החליפין .בדרך של העברה מיטונימית ומטאפורית ,מדיום החליפין מקבל עליו ,בכלכלה הנפשית של
פוצי ,את הקונפלקטואליות של זהות האב ואף של זהותו של פוצי עצמו .כתוצאה מכך ,פוצי לא יכול
להפריד בין יחסו של האב אל הכסף ובין יחסו של האב אל בנו .אותה התכה עמוסת מתחים של
פונקציית האב ופונקציית החליפין היא אולי השלב העקרוני ביותר בדרך להפיכתו למהמר ,לקבלתו
את "חוק האב" הספקולנט ) .(Law-of-the-Fatherאדישותו של האב אל הכסף ,שפוצי רואה אותה
כאדישות אליו ,מכניסה את המימד החברתי -קפיטליסטי שבו הכסף נתפס ככלי משחק וכאמצעי
חליפין ולא כאובייקט בעל מאטריאליות .אדישות לפחות ברמת הידיעה והאמירה – "כסף [או אתה
בני’] זה רק חתיכת נייר – שהכרחית לכל מהמר כדי שיוכל בכלל לשחק .מצד שני ,דווקא תכונות אלו
הן שמייצרות בתורן את המחויבות הפטישיסטית אליו ואל חוקי הפעולה שלו ,כפי שמופגן הדבר
באופן שבו המהמרים ,בעצם משחקם ,מתייחסים אליו.
אם לסכם ,תהליך האינטרפלציה של פוצי מורכב אפוא משני שלבים בכינון מעמדו של הכסף:
השלב הראשון שבו האב הציג את שטר הכסף כממלא מקומו ,ופוצי נענה לתשוקתו בדרכו ,ובנה את
הכסף כפטיש אשר מסוגל בקיומו להנכ יח את האב הנעדר אך גם להעיד על הסתלקותו .בשלב השני,
האב מודיע לו שכסף זה רק חתיכת נייר ובכך למעשה מפרק את הפטיש ,מסרס את פוצי באופן
סימבולי ,אך גם מבנה את הכסף כפטיש חדש בקומה גבוהה יותר :הפטיש המתגלם בכסף-כמנגנון-
חליפין -פלאי אשר מסוגל למלא לא רק את מקו ם האב אלא גם לעמוד במקום כל דבר שפוצי יתאווה
אליו ,כולל זהותו שלו-עצמו .אקט האינטרפלציה האחרון הזה מכונן אותו ,לפי השקפתו כמובן,
כסובייקט אוטונומי .מאחר שהוא לא ביזבז את הכסף על עצמו אלא על אמו פוצי רואה עצמו כמי
שלא מקבל את סמכות האב " :הוא רצה להראות לי איזה קשוח הוא .אבל אולי זה לא יצא כמו שהוא
רצה ( )...הוא אמר לי לבזבז אותו ,אז זה מה שעשיתי .אבל הדבר המשונה זה שלא היה לי חשק
להוציא את הכסף על עצמי .הלכתי לחנות תכשיטים בעיר וקניתי מחרוזת פנינים לאמי .אני עדיין זוכר
כמה היא עלתה .מאה שמונים ותשע דולר כולל מס [...בשאר] קניתי לה בונבוניירה גדולה .קופסה
כזאת גדולה מפוארת בצורת לב ( )...היא פרצה בבכי כשנתתי לה את הדברים .הייתי מרוצה שעשיתי
את זה .זה עשה לי הרגשה טובה" ( .)48אך למעשה ,במעשיו פוצי דווקא משכפל את התנהגות אביו:
כמו שזה נתן לו כסף כפיצוי על היעדרותו ,כך פוצי נותן לאמו מתנה (שנקנתה באותו כסף) כפיצוי על
היעדרותו הוא; מה עוד שבהתאם לתשוקת האב הוא באמת מבזבז את הכסף .אבל מצד שני ,הדבר
האחרון שהאב רצה הוא שהבן ייתן את הכסף לאמו ,ובכך פוצי סוטה מתשוקת-האב (אך מראה את
מעורבותו הליבידינלית באם) .פוצי לא רואה את הפתרון שהוא מצא כפשרה בין התביעות הסותרות
של ההורים אלא כמימוש האינדיבידואליות שלו .כלומר ,הוא מכונן פה את הסובייקטיביות שלו בשני
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מישורים :במישור האידיאולוגיה הטהורה ( של הסובייקט באשר הוא סובייקט .פוצי סובר כי זה הוא
ולא מישהו אחר שהחליט מה לעשות עם הכסף) ובמישור האידיאולוגיה הפרטיקולרית (של הסובייקט
129
הבורגני הזכאי לעשות עם הכסף מה שהוא רוצה ,ומדוע שלא לקנות באמצעותו אהבה).
קונטינגנטיות קדימה ,הכרח אחורה

כפי שמעיד הדיאלוג הבא ,נאש ופוצי לא היו צריכים את אלתוסר כדי להבין ששני המפגשים עם האב
כוננו במידה משמעותית את פוצי כמהמר:
' וזאת היתה התחלת הקריירה שלך'.
'זה בדיוק ,חבר .זאת היתה התחלת הקריירה המפוארת שלי ,המצעד הבלתי-נלאה אל פסגת
העושר וההצלחה' (.)41

מאחר שהשניים אינם עוסקים בפסיכואנליזה ,נשאלת השאלה מה מניע אותם לחשוב כך .במבט
ראשון ,נראה כי רק המשו תף שהשניים מוצאים זה בזה – הדומיננטיות של האב הנעדר ,מתת הכסף
הפתאומית והטראומטית שלו ,חוסר היכולת להשתכר בכבוד – מוביל אותם למסקנה הזאת .נאש
ובוודאי פוצי רואים בתשוקת האב גורם מכריע בעיצוב האישיות ,והם בהחלט מספרים את סיפור
זהותם בכפוף לתפיסה הפאטריאכלית והלוגוצנטריסטית של הזדהות עם חוק-האב ,אם כי הם עצמם
לא מודים בכך .המספר מצידו שותק בכל האמור בגיבוריו ולא מתערב באופן מפורש בנראטיב ,אבל
פרופורציות הייצוג של הרומאן מאותתות כי הוא תומך בגרסה הזאת ,או לפחות רואה אותה
כעקרונית .בל נשכח גם את המטאפורות השונות של ההתגבשות הזרועות בסיפור (הקופסה והפנינים),
אמירתו של נאש עצמו (" כאילו העידה קטנותו של פוצי על תהליך שלא נשלם") ,שפע ההנחיות
והעצות לעתיד של האב ,לבטי הזהות המפורשים ,מיקום ההתרחשות בתא המשפחתי הנתפסת
כפרדיגמטית להתגבשות הזהות – כולם מאותתים שזהו מעין ס יפור חניכה של הילד בידי אביו לעולם
הקפיטל הטהור .מהבחינה הזאת ,הסיפור של פוצי הוא המומנט הריאליסטי ביותר במוסיקת המקרה,
שכן בו מועמדת בחזית התפיסה של הדמות ( )characterוה"אישיות" על הפסיכולוגיה המורכבת
והסותרנית שלה במטרה לעודד מימטיות של סובייקטים בשר-ודם.
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למעשה ,גם האנליזה עצמה,

שנערכה זה עתה ,תמכה בגרסה של פוצי ושל המספר אם כי המוטיבציות שלה היו שונות ,וקשורות
למוסד הספרותי והפסיכואנליטי כאחד .האנליזה אמנם ניסתה להראות את 'ההכרח' שבהפיכת פוצי
למהמר ,אבל לא היססה להיות קשובה לאופן שבו האינטרפלציות השונות של פוצי תמיד הסתיימו
במתח ,במעצור ,ולא בקבלה סופית ומוחלטת של מנדט סימבולי .מעמדו של האב ,ההשפעות
הדרמטיות שהיו לו ,אם בכלל ,על פוצי ,נשארו לא -מוחלטים לאורך כל הדרך.
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והנה ,דווקא בשאלה העקרונית ביותר – כיצד פוצי הפך בסופו של דבר למהמר? – האנליזה
והגיבורים עצמם הפכו לפוזיטיביסטים ,קיבלו כנתון את היחס שבין שני המפגשים ל"תוצאה" שלהם,
ויצאו להסביר אותו .אמנם פוצי הוא מהמר מושבע .אבל האם באמת הכרחי הוא שפוצי ,כתוצאה
משורת המפגשים עם אביו ,ייהפך למהמר ,או שתוצאה זו היא קונטינגנטית לחלוטין ופוצי יכול היה
לגבש זהות אחרת? האם הסטרוקטורה הדינמית של האינטרפלציות לא היתה עשויה להניב סובייקט-
ספקולנט ,או אפילו בורגני מן השורה? מדוע היו אלו דווקא אינטרפלציות האב ,ולא ,למשל,
אינטרפלציות האם ,שהובילו אותו לאמץ זהות של מהמר מקצוען? על שאלות שכאלה ,שבעצם
יכולות להישאל לגבי כל אותם רגעים אצל כל סובייקט וסובייקט שבהם מתמצק קתקסיס/מסמן
שליט/איווי כלשהו – עונה ז'יז'ק בעקבות היגל ,כי אכן " מאחורי מכלול התופעות הקונטינגנטי אין
שום דבר הכרחי נסתר ולא-ידוע ,פרט לעובדת ההכרחיות של הסתפקות במכלול התופעות ותו-לא"
( ,)Žižek 1993: 154והוא מוסיף כי בתחום של כינון זהויות ,הכרחיות היא משהו שתמיד מוזרק
בדיעבד לתוך התרחשות מסוימת ,מהלך עניינים מסוים .בראייה הגליאנית ,למשל ,זו למעשה הדרך
היחידה שבה מושג של "הכרח" כלשהו יכול לבוא לעולם :אך ורק דרך סיבות קונטינגנטיות
שמבטלות את עצמן ,כאשר מתבוננים בהן מנקודת מבטה של התרחשות שכבר קרתה.
הראייה הלאקאניאנית תוסיף על היגל את הטענה כי ,בדיוק בפער הזה שבין הקונטינגנטיות
קדימה וההכרחיות שנוצקת בדיעבד מתממש הסובייקט של הלא-מודע:
this impossible moment of opennes constitutes the moment of subjectivity:
“subject” is a name for that unfathomable X called upon, suddenly made
accountable, thrown into a position of responsibility, into the urgency of
decision in such a moment of undecidability…in this strict sense, the subject is
a “vanishing mediator”: its act succeeds by becoming invisible – by positivising
itself in a new symbolic network wherein it locates and explains itself as a result
of the historical process, thus reducing itself to a mere moment of the totality
engendered by its own act (Žižek 1991b: 189; 191).

כפי שמראה האנליזה ,הזהות של פוצי היא אכן זירה של קונפליקטים בין זירות משמעות,
שנסיבות התעוררותן קונטינגנטיות ,ושתמיד נמצאות בהיקבעות-יתר רדיקלית ,ומשום כך הדרך
היחידה לאחדן ,לכונן מהן זהות ,היא הדרך שפוצי עצמו נקט :להוסיף להם  ,Xמנדט או כינוי" ,כך
הפכתי למהמר" שבתורו יזריק את ההכרחיות הדרושה .שוב ,הדרך הטובה ביותר לתפוס זאת תהיה,
אם בסיומו של הדיאלוג בין פוצי לנאש המדווח על שתי הפגישות ,פוצי לא היה אומר" ,וזאת היתה
התחלת הקריירה המפוארת שלי" – אלא דווקא שורה מסתברת לא-פחות" :תראה איזה אבא מחורבן
היה לי ,אני בהחלט לא מתכוון להיות כמוהו" .תשובה שכזאת היתה מובילה את כקוראים – וגם את
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פוצי – לתבנת מחדש את הדיאלוג כבעל דומיננטה הסברית אחרת :מתן הסבר על האופן שבו
מתכוננת זהותו כאב לעתיד או כחבר ,ולאו דווקא כמהמר .המעבר מקונטינגנטיות של המפגשים
להכרחיות של ה זהות שנוצרה בעקבותם מתבטא בסופו של דבר באקט של המרה פורמלית מצדו של
פוצי – המחווה של הוספת שם אשר מאציל על "כל האירועים" את חותם ההכרחיות ,ובכך עוצר את
פעולת הסימון או יותר נכון מכוון אותה אחורנית בדרך ספציפית .כאשר פוצי אומר "כך הפכתי
למהמר" הוא מעניק מסג רת לסיפור שהוא המציא שנועד לכסות את הפער ,או את האנטגוניזם שנפער
בין שדות המשמעות השונים שהוא חווה כדומיננטיים בחייו ,המתגלמים במקרה שלו בניסיון לענות
על השאלה חסרת התשובה – " מה האבא הקפריזי שלי רוצה ממני?".
לטענת ז'יז'ק ,רגעים אלו שבהם סובייקט מכונן עצמו ,קושר מחדש אסופה של אירועים
קונטינגנטיים ויוצק אותם בדמות הכרח ,הם שמגדירים בעצם את הסובייקטיביות במימד הכי אניגמטי
שלה ,זה שמעבר לשפה ,זה שמזוהה עם הסובייקט החסום ,שההגדרה הפוזיטיבית היחידה שלו היא
הנגטיביות שלו ביחס לסדר הסימבולי העוטף אותו ,חוסר היכולת שלו להתלכד עם מסמנים (סיפור
הזהות) שיהיו באמת שלו .אותו 'כישלון' ביצירת עולם סיבתי לסובייקטיביות ,נתפס בעיני השדה
כדרך היחידה לייצג את "מהותו" האונטולוגית בצורה אדקווטית .חשוב להדגיש כי "הכישלון"
בהסבר ממין זה איננו נובע מהמורכבות העצומה הכרוכה באנליזה זו או אחרת של "זהות" .כישלון זה
הוא חלק אינטגרלי של כל מערכת סימבולית שכזאת ,שמשום שמעורב בה סובייקט היא איננה
מסוגלת להיסגר באופן הרמטי ,ולכן תמיד בנויה על איזשהו פער עקרוני .במלים אחרות ,הכישלון של
המערכת הסימבולית לייצג את עצמה הוא בדיוק האופן שבו מטביע בה הסובייקט את עקבותיו 131.אם
כן ,יש איזשהו פער אימננטי בכל אנליזה של סובייקטיביות ,מפורטת ככל שתהא ,שמונע ממנה
'מלהיסגר' על הסובייקט בצורה הרמטית .הפעם האנליזה תופסת את מקום האדון ,או הסובייקט
האבסולוטי ,ומגלה את החסר שלה ,את הנקודה העיוורת שלה שאיננה יכולה להתבהר ,ובדיוק תכונה
זו היא שמאפשרת לסובייקט את 'הסינגולריות' ,או את ' האינדיבידואליות' שלו ,שהפוזיטיביות שלהן
יכולה להתנסח רק במונחים נגטיביים.
אבל עד כמה באמת יכולה היישות התיאורטית המכונה 'הסובייקט החסום' ,שאותה פגשנו כבר
קודם כמופיעה בלב אניגמת האיווי ,לשמש כתשובה לשאלה – 'מדוע הפך פוצי דווקא למהמר'? האין
הנגטיביות שלה ,ההתנגדות שלה – לכל דבר ,למשמעות ,לפיענוח ,לצפייה ,לאינטרוספקציה –
כביכול מונחת מראש ,נעשית קלה מדי ,אך בעת ובעונה אחת ,עמומה לחלוטין? האין בהיכנסה תחת
הקטגוריה של הממשי ,אותו "לא נודע עקרוני" ,הלא -מודע בצורתו הטהורה ביותר כסוג של התנגדות
שאי אפשר אפילו לרשום אותה ,הלא -מודע כשהוא נחשב כסבסטנס פרדוקסלי לאקאניאני ,היא איננה
מאבדת ,פרדוקסלית ,בדיוק את מה שהיא ביקשה להשיג :סינגולריות? השורשים של התפיסה המזהה
נגטיביות עם סובייקטיביות חורגים הרבה מעבר ללאקאן כמובן .נגטיביות היא תצורה (מושגית,
ארגומנטטיבית ,לוגית) שבה ספוגים חלקים ניכרים ב היסטוריה של הפילוסופיה .אבל קשה לחלץ
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ממנה ,גם אם מסכימים עם עקרונותיה ,לא יותר מאשר תמונה כללית מאוד של הסובייקטיביות ברגעי
המפתח שלה .מה עומד בדיוק מאחורי 'הממשי' הזה ,שנראה יותר ויותר כמין סל שאליו אפשר לזרוק
כל מה שאיננו רוצים להתעכב עליו ,או לחשוב אותו ברצינות? האם סובייקטיביות יכולה לעבור
אנליזה מסוג אחר ,שתוכל לפתח באמצעות רגע ,מושג ,התרחשות שלא נחשבים בדרך כלל ,צדדים
נוספים בה ,רזולוציה גבוהה יותר ,חדירה עמ וקה יותר לתוך הגרעין המשונה הזה ,אותו טבור שפרויד
מוצא בחלום על הזריקה לאירמה? בצומת השאלות האלו ,כך אני מבקש לטעון ,נמצאת הבעיה של
המקרי ,והאינטרפלציה המיוחדת שלו.
האם לצירוף המקרים יש קריאה משלו?

ברגע מסוים בחייו פוצי נקלע לאניגמת איווי ,שכוונה בראש ובראשונה לאביו ,ושהעלתה זכרונות
קשים ומודחקים מפגישות קודמות איתו .יחד עם האניגמה והזכרונות באה גם הבנה טובה יותר של
פוצי את הסיבות להיעשותו מהמר .האנליזה שהתחקתה אחר תהליך היזכרותו שלו ,ניסתה להבין
במונחים אינטרפלטיביים את כינון זהותו ,ולקשור את המומנטים האלו לכדי נארטיב .היא עשתה זאת
בפירוט רב ,אולי אפילו מקסימלי ,אלא שבשום שלב במהלכה לא ניתן דין וחשבון ביחס לרגע
הספציפי שבו החל הכל – צירוף המקרים המוזר שהתרחש במלון:
’ מוזר איך שאתה מתחיל לזכור דברים’ ,אמר פוצי בקול כבוש ' .כבר הייתי במלון הזה פעם,
אתה יודע ,א בל כבר הרבה זמן לא חשבתי על זה .שנים ( )...כן ,הייתי ילד .אבי הביא אותי
לכאן בסופשבוע אחד בסתיו .בטח הייתי בן אחת-עשרה ,אולי שתים-עשרה' (.)41

צירוף המקרים שאותו חווה פוצי הוא צירוף מקרים בזמן .נאש לקח אותו ,בלי להתכוון כלל,
לאותו בית-מלון שבו התאכסן עם אביו בהיותו ילד ,חוויה שהותירה בו רושם עז וציפיות מרקיעות
שחקים .צירוף מקרים זה ,היוצר אנלוגיה מפתיעה בין נאש לבין אביו של פוצי (או יותר נכון פותחת
את האנלוגיה שרק תעמיק בהמשך) ,ואנלוגיה בין פוצי הילד לפוצי המבוגר הנמצא שוב באותה
סיטואציה מתוחה של מפגש עם זר מיטיב שכוונותיו אינן ברורות ,מציף את הגיבור ותובע הסבר.
אפשר ממש לשמוע את פוצי אומר בלחש' ,כן ,יש פה קשר .זה לא מקרי' ,ומחליט להמשיך הלאה,
להמר על האנלוגיה הזאת.
ואכן ,בתוך הסיפור שטווה פוצי גלומות כמובן אנלוגיות נוספות שהתעוררו בשל צירוף
המקרים .אפשר כמעט לתאר את השתלשלותן ,מנקודת ההתחלה הטריוויאלית שלהן – החדר – ועד
לנקודת הסיום שלהן ,ה closure-האפאתי של 'כך הפכתי למהמר' .זהו אותו חדר ,שבו פעם התאכסן
פוצי עם אביו ועתה הוא עם נאש .את שניהם פגש פוצי – לפחות מבחינתו – במקרה .בשני המקרים,
הוא מגיע למלון מובס אך בעל תקוות .בשני המקרים הוא "מברך על מזלו הטוב" .אך מדוע להיעצר
כאן .אחרי הכל ,האם לא דומה מתת הכסף של האב למתת הכסף של נאש? הרי בשני המקרים ,היא
הגיעה במפתיע ,מזר אניגמטי הפורס עליו חסות לרגע .ואכן ,כשפותחים את הסיטואציה ,מתגלים
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עשרות 'צירופי מקרים' שמ סתתרים מאחורי צירוף המקרים הראשוני במלון פלאזה" .קשרים אלו
שיוצרים צירופי מקרים" ,אומר אוסטר בספר האוטוביוגרפי שלו המצאת הבדידות " ,שכיחים ביצירות
ספרות אבל בעולם אנו נוטים שלא לראותם – שכן העולם גדול מדי וחיי אדם קטנים מדי .רק באותם
רגעים נדירים שבהם יארע לאדם להבחין בחריזה בעולם יכול המוח לזנק מעבר לעצמו ולשמש גשר
אל דברים שמעבר לזמן ולמרחב ,מעבר לראייה ולזכרון" ( .)974מה שחשוב בקישורים אלו אינו
תוכנם (שיכול להשתנות ,להתרבות ,לנוע לכל כיוון כמעט) ,או צורתם – " הדקדוק הקיומי כולל את
כל הפיגורות של הלשון עצמה :דימוי ,מטאפורה ,מטונימיה ,סינקדוכה…" ( – )974אלא הפיכתם
לזמינים פתאום בשביל הסובייקט .או ,שוב בשפה של אוסטר ,האופן שבו צירוף המקרים מוביל את
הסובייקט לחבר מעין "פואמה עצמית" בחרוזים ,להבין מוטיב מסוים בחייו ,או לכל הפחות להאזין
למוסיקה של המקרה .הרי זה כאילו הסובייקט עצמו 'תופס טרמפ' על צירוף המקרים הלוקאלי כדי
לשאוב אומץ לבצע עוד צירופי מקרים ,כדי לפנטז על קשרים נוספים מעבר לאלו שזימן לו המקרה.
את 'האינטרפלציה' הזאת של המקרה לא מוצאים בשום מקום קונקרטי ובשום סובייקט
אבסולוטי .זוהי קריאת-עידוד אילמת ,בלתי נראית ובלתי נשמעת למתבונן מהצד (ולקורא הרומאן).
אפילו לסובייקט שלה היא נראית "מוזרה" .אבל אם היינו יכולים להטות אוזן לדברי המקרה,
לאינטרפלציה שלו ,היינו בוודאי שומעים אותו אומר לסובייקט את המשפט הבא" :קח ממני דוגמה,
איך אפשר לצרף שני מקרים ביחד .עשה כמוני .הנה ,זרקתי לך התחלה של משפט .של נרטיב .קצה
של חוט .האם תהיה מעוניין להמשיך אותו?!" .צירוף מקרים הוא סוג של אסוציאציה המשדלת לעוד
אסוציאציות' :מה מזכיר לך החדר הזה? את הפגישה עם האב .למה? כי היא התרחשה בחדר זהה.
האם אתה יכול לחשוב על עוד קשר ,עוד אסוציאציה? האם תהיה מוכן להמר על הקשר הזה? למה
לא .כשחושבים על זה ,נפגשתי עם אבי פעמיים בחיי ,מאז נטש אותנו…'.
לצד קריאת העידוד הזו ,כל צירוף מקרים מזמין את הסובייקט גם לחדול מהעניין ,להרים ידיים,
להביט בקשר המפתיע שנוצר בעקבות צירוף המקרים במלוא סתמיותו" .הקשר קיים .אבל ייחוס
משמעות לקשר ,התבוננות אל מעבר לעצם עובדת קיומו ,משמעם יצירת עולם מדומה בתוך העולם
הממשי ,והוא יודע שאין לכך כל בסיס .כשתעוזתו גוברת הוא מאמץ לו את חוסר המשמעות כעיקר
ראשון" (המצאת הבדידות .)951 ,פוצי ,בקטע שלפנינו ,לא מוכן להשתיק את האירוע ,ואת האנלוגיות
שהוא מחולל .והוא דוחה את האופציה השנייה ,האופציה "הריאליסטית"-הסתמית .הוא דוחה אותה,
כי בשל צירוף המקרים הוא קיבל הזדמנות להבין את עצמו ,לכונן את עצמו ,לחבר בעצמו קטעים
מחייו .ואולי ,דווקא משום שהצליח למצוא נרטיב ,לשתול את המטאפורות האלו בתוך אליגוריה
עצמית ,הוא נדחף לשלול את הסתמיות שבמקרה ,להעלימה משדה הראייה ,להשאירה בנקודת
ההתחלה ,עד שאפילו הקוראים כבר שכחו ממנה .פוצי לא מהמר עכשיו על כסף ,ולא פונה אל הגורל.
הוא 'מהמר' על צירוף מקרים ,נותן לו לקרות ,לחולל עוד ועוד אנלוגיות ,להעלות עוד ועוד זכרונות.
הוא מהמר על צירוף מקרים כעל סוס מנצח .הוא מסרב להיכנע לפיתוי להשתיק את האירוע ,כאילו
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לא התרחש כלל ,לומר לעצמו ש'זה היה סתם צירוף מקרים' ,שאין בו כל משמעות.

לצירוף המקרים עצמו אין כל
משמעות ,לכל היותר אני מוכן
לאזכר אותו בצורה של הערה ,ספק
בדיחה ,על סטטיסטיקה .מחווה
שאותה חשף בעצם המתרגם
האנגלי שלו ,בהמירו את "בתשעים
אחוז מהמקרים" במקור ל"בתשעה
מתוך עשרה מקרים".
אלתוסר המאוחר? טוב כאן יש
בעיה .אלתוסר המאוחר גורס כי
המקום של המקרי בחיינו הוא
הרבה יותר דומיננטי ממה שסברו.
המאטריאליזם המקרי פירושו
הכרה בכך שהממשי ,המציאות,
איננה מתנהגת לפי חוקים קבועים.
יש בה מימד חזק מאוד של
מקריות .למעשה ,איננו יכולים
להכיר אותה ,אלא רק לייצג אותה,
ולקוות שאיכשהו ייווצר תואם בין
הסימבולי לממשי .המארקסיזם
חושב שהכלכלה היא במעמד של
הקומבינטוריקה; שהכלכלה היא
גם פורמליזציה מסוימת של
הממשי כמו המתמטיקה .אלתוסר
מתייחס למקרי בכמה וכמה צורות.
היקבעות-יתר ,חשבון אחרון,
טוטליות חסרת מרכז ,קריאה
סימפטומטית ,תשע מתוך עשר
וכו'[ .לקרוא את המאמר על מושג
המקריות של אלתוסר בקובץ
המאמרים הכחול על
פוסטמודרניזם במארקסיזם] .ואז
לעבור לאנגלס ,ולניתוח שלי את
המכתב שלו [כפי שהוא מופיע
אצל אלתוסר] .הקובץ  ,althu-1שדן
ביחס לאנגלס וטוען כי מושג
היקבעות היתר שאותו ייבא
אלתוסר מהפסיכואנליזה כדי
לעקוף את אנגלס ודעותיו
המביכות על האינדיבידואל ,היה
בעצם סוג של ניסיון כפול לטשטש
את המקרי שלו נתן אנגלס מקום,
במקמו אותו באינדיבידואל ,בכך
שהוא משאיר אותו כקיים ברמת
האינדיבידואל ,אבל טוען שזו רמה
...

והנה ,למרות שצירוף המקרים היה זה שהציע לפוצי את אניגמת האיווי של האב כמפתח לזהותו
כמהמר ,בכך שהחזיר אותו שוב פעם אל אותו חדר באותו מלון ,עשר שנים קודם לכן ,פוצי התעלם
ממנו לחלוטין ,וכך גם האנליזה שליוותה אותו .במלים אחרות ,המחולל של אניגמת האיווי לא היה
המושא שלה .האם התעלמות זו מוצדקת ,או שהיא מחמיצה דבר מה חשוב בהבנת המאורע המכונה
'אינטרפלציה'?
כידוע ,מפרספקטיבה אלתוסריאנית טהורה ,צירוף המקרים בפלאזה לא מעלה ולא מוריד דבר
בהתרחשות האינטרפלטיבית .מספיק להביט באליגוריה המרכזית שבמאמר החלוצי של אלתוסר על
האידיאולוגיה :המפגש בין האזרח לשוטר .כזכור ,האזרח לא זומן לחקירה במטה המשטרה ,ולא
נתפס במהלך פשיטה מתוכננת ,אלא נפגש עם השוטר במקרה .זו היתה התאהבות או תיעוב
אידיאולוגי ממבט ראשון .הקריאה האפשרית לאינדיבידואציה ,ההזדהות הכמעט אוטומטית שבאה
בעקבותיה – כולן קיבלו את ההזדמנות שלהן במקרה .אך אלתוסר לא עושה עם המקריות הגלומה
בפגישה שום דבר ,הוא בה חלט לא משקלל אותה באנליזה האידיאולוגית שהוא מציע .למעשה,
ההתייחסות היחידה של אלתוסר לצירוף המקרים היא בהערה ,שקשה מאוד להבין האם היא אירונית,
או רצינית להחריד ,אודות סיכויי האינטרפלציה להגיע ליעדה ('בתשעים אחוז מהמקרים ,הקריאה
מגיעה ליעדה) .אלא שמיחסו האד יש של אלתוסר ,יחס שאותו שינה מקצה אל קצה בתקופה השנייה
שלו ,לאחר שהשתחרר מסן אטיין ,כאשר החל לפתח את המארקסיזם המקרי ,אין להסיק
שלפסיכואנליזה ,שעליה הוא נשען ,אין מה לומר ביחס לצירופי מקרים' 133.האחר הגדול לא קיים',
אומר לאקאן ופירושו של דבר שזהו הסובייקט שי וצר פרויקציה אדירה שלו ,פרויקציה שעובדת,
פרויקציה שהיא חיונית לו ,פרויקציה שיש לה השפעות ממשיות .בפרק הקודם ניסיתי להציג את
האופנים השונים שבהם זירה אידיאולוגית מובהקת מתערבת בפגישה בין הסובייקט ל'אחר הגדול',
ולמעשה מחוללת אותה בשבילו .ההנחה היתה כי אינטרפ לציות מיוצרות כמו כל דבר אחר בחברה .הן
נישאות על גבי סימנים ,מאופננות תמיד אידיאולוגית ,והמאטריאליות שלהן לא מוטלת בספק ,אחרי
הכל' ,משהו' חייב לייצר אותן (קולנוע .קזינו .חבר .בוס .ספר .מנהיג .מפלגה) .האינטרפלציות
החזקות ביותר הן אלו שבהן 'הסובייקט ממציא לעצמו אחר' ,למשל את קול האלוהים' .אלוהים קיים
כל עוד ישנם מאמינים המכירים את עצמם כמי שמקשיבים ומצייתים או מורדים בקול הזה' ( Žižek
 .)1999: 260כפי שהוצג בפרקים הקודמים ,לרשות הדתות המערביות עומדים אפרטוסים
אידיאולוגיים מורכבים המייצרים את 'הקול' הזה באמצעים שונים ,מהתגלויות ועד הגרלות .אלא
שהבעיה ב צירוף המקרים שחווה פוצי הוא ש קשה להאשים בו אפרטוס אידיאולוגי קונקרטי .והנה,
למרות 'סתמיות' המיזנסצינה ,מתרחש בה אירוע נדיר שאינו קורה כל יום ,ושבו סובייקט מכונן
לעצמו את זהותו ,מבצע לעצמו מעין אנליזה ,כאילו עמד מולו סובייקט אבסולוטי ,כאילו שרר שם
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מרחב של טרנספרנס ,כאילו בבת אחת השתחררו כל ההדחקות וחומר חדש-ישן הפך עצמו נגיש
לתודעה .במלים אחרות :כל האפקטים הידועים של אינטרפלציה מקסימלית מתקיימים ,אבל ללא
הבסיס המאטריאלי המקובל (אפרטוס אידיאולוגי) ,וללא המוען המקובל (סובייקט-אבסולוטי) .האם
מכך נובע שלא מדובר באינטרפלציה? שזהו רק תעתוע ,חיזיון שווא של קריאה ,של התכוונות? ואולי
אינטרפלציה לא זקוקה בהכרח לבסיס מאטריאלי מהסוג הישן והטוב של אפרטוסים אידיאולוגיים?
אולי המאטריאליות הדרושה לה איננה זו שאלתוסר או אפילו ז'יז'ק היו מחפשים? אולי צריך לחשוב
על המוען של האינטרפלציה בדרך אחרת ,מאשר זו של האפרטוס האידיאולוגי?
למרות "מוזרותה" וחמקמקותה ששורטטה קודם רק בקווים גסים ,אני מבקש לטעון כי חייבים
להניח את קיומה של 'אינטרפלציית המקרה' כדי להסביר כיצד נדחף פוצי ,דווקא עכשיו ,בעקבות
צירוף המקרים ,לקבל על עצמו את זהות המהמר כתוצאה משני מפגשים (מקריים?) עם האב .הוספת
האינטרפלציה הזאת למערך האינטרפלציות שעבר פוצי בעבר ,אמנם לא תסביר 'כיצד הפך פוצי
למהמר' .אבל אינטרפלציות לא אמורות לעשות את העבודה הזאת .הן לא 'מסבירות' – אלא קוראות,
מכוונות ,משדלות ,מפתות ,מציעות .הן אלו שמכינות לסובייקט את הבמה שעליה יעלה את הדרמה
האינדיבידואלית שלו .הפער בין הרגע שלפני הכניסה לפלאזה ולאחריו הוא הרבה יותר מאשר פער
שבין קונטינגנטיות להכרחיות שבדיעבד ,למעשה מדובר בפער בין סדר ישן לסדר חדש ,שבמהלכו
מתרחש אירוע אינטרפלטיבי לכל דבר.
דרישה זו להכרה באינטרפלטיביות של צירוף המקרים ,ולכן לזיקתו לכינון של סובייקטיביות,
איננה צומחת בחלל ריק .הפסיכואנליזה הציעה כבר מראשית דרכה לתפוס מפגשים מקריים כאירועים
אינטרפלטיביים ,והמשיכה לפתח את הרעיון הזה בערוצים שונים ,אבל כפי שאראה בהמשך תמיד
תחת שורה ארוכה של מגבלות מושגיות .חלק מהגבלות אלו קשור לשורשי המחשבה של
הפסיכואנליזה אודות המקריות ,הכוללים את אריסטו ,את אפיקורוס ואת אבות המהפיכה של תורת
ההסתברות (אצל פרויד); ופיסיקה קוואנטית ,טיפולוגיה וקומבינטוריקה (אצל לאקאן) .כפי שארצה
להראות ,הפסיכואנליזה עושה צעד חשוב בהבנת הקשר המיוחד המתקיים בין סובייקטיביות
למפגשים מקריים ,אבל בסופו של דבר עצם הרעיון של 'המקריות' ,שהיא עצמה עזרה למאה העשרים
לנסח מחדש את גבולותיו ,איננו מסוגל להשתלב בצורה אינטגרלית בסוג האנליזה שהיא מציעה .וכך,
למרות שהפסיכואנליזה מציעה הסבר רב עוצמה ביחס לאינטרפלציה המיוחדת שמבצע צירוף
המקרים בנמעניו ,וביחס לעצם המבנה והלוגיקה של אירוע שכזה ,היא מחמיצה ,ולמעשה ,מטשטשת,
את חשיבותו להבנת הפרויקט שלה עצמה והשאלה של גבולותיו .כיצד אפוא תופסת הפסיכואנליזה
את המקריות? מה הן הבעיות העיקריות בתפיסה זו? כיצד קשורות בעיות אלו לתפיסת האינטרפלציה
בכלל ,ולזו של צירוף המקרים בפרט? כדי להתחיל ולענות על שאלות אלו ,יש לחזור שוב לזמן
העתיק ,אל הפילוסופים המאטריאליסטים הראשונים של המקריות.
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הפילוסופים הראשונים של המקריות

האטומיסטים

הראשון שהזכיר את המושג מקריות (  ) tuchēהיה הפילוסוף היווני אמפדוקלס ,אבל חשיבה של
ממש על המושג נערכת רק בכתביהם של לוסיפוס ודמוקריטוס במאה החמישית לפנה"ס .דמוקריטוס
גרס כי המקריות קיימת בספירות העליונות – הכוכבים למשל – אבל לא בספירות הארציות .למקריות
שקיימת בספירות העליונות הוא קרא "אוטומטון" ופירושה היה משהו שנגרם מעצמו בצורה
ספונטאנית ,שאין לו סיבה פרט לעצמו .בספירות הארציות לעומת זאת שורר לדעתו דטרמיניזם
מוחלט ,ללא שום שרירותיות ,מקריות או סטייה מהתוכנית .ואכן ,בתוך תמונת העולם הפנטסטית
שתיארו האטומיסטים הראשונים ,גופיפי היסוד נעו להם בסדר מופתי כחיילים ממושמעים .אלא
שאפיקורוס ( 171-349לפנה"ס) ,תלמידו של דמוקריטוס ,הכניס לתיאוריה האטומיסטית תיקון קטן,
אבל בעל חשיבות עצומה ,ששינה הכל:
When the atoms are travelling straight down through empty spa ce by their own
weight, at quite indeterminate times and places they swerve [clinamen] ever so
little from their course, just so much that you can call it a change of direction. If
it were not for this swerve, everything would fall downwards like rain-drops
through the abyss of space. No collision would take place and no impact of
atom on atom would be created. Thus nature would never have created anything
(Lucretius 1951-66-67).

האטומים המרכיבים את היקום ,אומר לוקרציוס בפואמה הגדולה שכתב על הפילוסופיה של
א פיקורוס מאתיים שנה לאחר מותו ,נופלים בקו ישר .אך לעתים ,לרגע אחד ,כמעט בלתי מורגש ,הם
סוטים .כל אחד לפי דרכו ולפי רצונו – שהרי לאטומים יש רצון פנימי .הסטייה הזאת ,שלוקרציוס
מכנה אותה 'קלינמן' ,היא מקור כל ההתהוות ביקום 134.היא זו שגורמת לאטומים להתנגש זה בזה,
לגרום לסטיות מהדרך וליצור תרכובות חדשות .ההתנגשויות הללו הן בעצם צירופי מקרים בעולם
האטומי .אותם מפגשים מקריים בין שני אטומים ,מובילים להתלכדותם ,והגופיף החדש שנוצר סוטה
אף הוא בתורו ומתלכד עם גופיפים אחרים ,וכך נוצרים כל העצמים והישויות ביקום .הקלינמן הוא
תכונה פנימית של האטומים .זוהי תכונת היש האלמנטרי ביותר ,כשם שמטען ,ספין או מסה נחשבים
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היום כתכונות מובהקות של חלקיקים .הקלינמן נובע ,פורץ ,יוצא אל הפועל בכל אטום בנפרד .הוא
זה שקובע את הרגע והמקום לסטיית האטום .אך קלינמן ,מדגיש לוקרציוס ,איננה סטייה שאפשר
לצפות בה ,או לחזות אותה .קלינמן הוא סטייה שאפשר להבחין בה רק בדיעבד ,כאשר נתקלים בסדר
חדש שהתהווה .המקריות היא הסיבה שגורמת למגוון הגדול והעשיר של התופעות ביקום ,ועם זאת
היקום בכללותו נשלט על ידי סדר ,אינרציה מסוימת המבטיחה כי תופעות מוזרות לא יקרו בדרך כלל,
כלומר שלעולם לא תהיה סטייה 'מקרית' מדי .כאשר אטומים מתרכבים יחד כתוצאה מקלינמן של
אחד מהם ,הם יוצרים קבוצה חדשה ,סדר חדש ויציב עד שזה מופר על ידי סטייה נוספת וחוזר
חלילה .הריבוי וההשתנות הם תוצאה של מפגש בין מערכות מאורגנות לגורמי אקראי בלתי ניתנים
להסבר או לפרשנות .מבנה בעל סדר מסוים מופרע על ידי מאורע מקרי וממנו מתגבש סדר חדש,
משוכלל ממנו (גם אם לא בהכרח טוב יותר) .בעבור לוקרציוס המקרי הוא אפוא הכוח הקוסמי של
הבריאה ושל ההתחדשות .ו מאחר שהכל הוא בגדר חומר ,גם נפש האדם ,עם כוח הרצון החופשי
שלה ,מקבלת את 'מנת' המקריות שלה מהקלינמנים במערכת שהיא מרכיבה:
Again, if all movement is always interconnected, the new arising from the old
in a determinate order — if the atoms never swerve so as to originate some new
movement that will snap the bonds of fate, the everlasting sequence of cause
and effect — what is the source of the free will possessed by living things
throughout the earth? (Lucretius 1951: 67).

אולי בגלל שיקולים פואטיים ,כמו חיבתו היתרה של לוקרציוס לאנלוגיות – אחרי הכל מדובר
בפואמה – ואולי בגלל שיקולים אחרים ,לוקרציוס מאניש את האטומים ,מייחס להם כוונה חופשית,
מדמה את מהירותן הפרדוקסלית ,זו שאי אפשר להבחין בה ,למחשבה ,ואז טוען כי על הבסיס הזה
נבנה כוח הרצון המיוחד של האדם .כמובן שתחת קריאות מסוימות ,אפשר לראות את לוקרציוס כמי
שבכלל מגיע לרעיון של הקל ינמן דרך הניסיון להסביר את בעיית הרצון החופשי 135.בהקשר הזה
מתאימה יותר קריאתו של דלז את הקלינמן ,לא כגורם המייצג את הקונטינגנטיות של התנועה
האטומית ,ולא כגורם המייצג את עובדת היותה חסרת-היקבעות ,אלא מה שמגלם את חוסר האפשרות
לרכז את אינספור הסיבות ,לעשות להן רדוקציה לאיזשהו מכלול ,סדר או סיבה עליונה ( Deleuze
 .)1990: 270מכל מקום ,מה שחשוב בהצעה של אפיקורוס הוא המבנה המושגי והמטאפורי שהיא
הציעה ללכידת אותו דבר חמקמק שמכנים "מקריות" ,מבנה שחילחל לפסיכואנליזה ,לא פחות מאשר
ההשקפה הסמכותית יותר של אריסטו .הקלינמן הזה יופיע תחת השם ' גורמי אקראי' [ ]Zufälligkeiten
שנמצאים בכל אטיולוגיה של סימפטום לפי פרויד .ואילו אצל לאקאן הקלינמן יעמוד מאחורי חלק
גדול ממושג הסיבה שלו; הקלינמן כ" אותו דבר שהוא בעצם שום דבר אבל שגורם להכל" ( Lacan
.)1988b: 63-64
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אריסטו

את טיעוניו של א ריסטו על המקריות אפשר למצוא בעיקר בפיסיקה ,פרק שתיים (.)Aristotle 1941
אריסטו ( 311-384לפנה"ס) מסרב לקבל את האפשרות שהסדר וההרמוניה בטבע הם תוצאה של
מקריות עיוורת ,קל וחומר את היווצרות הקוסמוס כאירוע מקרי (הטענה של דמוקריטוס) .כנגד ראייה
זו טוען אריסטו כי אין אנו מבחינים בארועים מקריים בשמיים ,אלא רק בקרב הדברים הארציים
(בספירה 'התת-ירחית'); וכי לא ייתכן שהמבנה הסדיר והסבוך של הבריאה כולה יקום על יסוד
התרחשות כאוטית או מקרית ,כי המקריות מנוגדת קטגורית לסדירות .המקרי ,מבחינת אריסטו ,חייב
להיות שולי ונחות לעומת הסדר והתכנון המגולמים בטבע ,והוא תמיד מורה על מאורע נדיר ,כזה
השייך לטווח התופעות שאינן "מכוסות" ,או מוסברות ,על-ידי התבונה האנושית; משום כך מהווה
המקרי מעין מונח שיורי עבור אריסטו ,איזו עודפות של התופעות ממנה לא היה מסוגל להיפטר.
בכמה מקומות מציין אריסטו כי סיבותיו של המקרי אינן מסודרות והן אינסופיות .זוהי התרחשות
המנוגדת לרגיל או לסדיר; חד-פעמית שאיננה נגרמת על ידי דבר ,לפחות לא באופן הנוקשה שבו
אריסטו תופס סיבה (עמ'  136.)91-99ניתן גם להבין את המקרי של אריסטו ,בדומה לבכלר למשל
( ,)Bechler 1995כהתלכדות של אינספור סיבות ממשיות ומוגדרות כשלעצמן ,מעין גיבוב סיבתי
סבוך עד כדי סיכול הנסיון של התבונה להתירו;  clusteringשל אירועים בלתי תלויים זה בזה
המופיעים באותו זמן ובאותו מקום .האירועים הבודדים בצירוף-המקרים ,עד כמה שניתן להפרידם זה
מזה ,אינם מסבירים זה את זה ,במובן זה שתחשיב הסיבתיות של כל אחד מהם הוא עצמאי ואינו
קשור לאחרים .למצוא להם סיבה אחת (אלוהים ,לא-מודע) פירושו אפוא לחסל את מעמדם כצירוף
מקרים במובן האריסטוטלי.
אריסטו מחלק את האירועים שניתן לכנותם "מקריים" לשני סוגים ,לטיכה ואוטומטון .המונח
האריסטוטלי  ,automatonהמתורגם בדרך-כלל כ"ספונטניות" ,מציין אירועים מקריים שהטבע
גרמם ,ושסיבותיהם לא תלויות בכוונה אנושית ( .)Monk 1993: 17תחת קטגוריה זו מוצאים
מוטציות ,התפרקות של איזוטופ רדיואקטיבי ,תופעות אקלימיות ,אבן שנופלת על ראשו של אדם
מתוך הר tuchē 137.זהו צי רוף מקרים [ ]co-incidenceשמערב בתוכו פעולה אנושית והתכוונות
אנושית ,אבל התוצאה של צירוף המקרים הזה ,איננה קשורה לסיבותיו .ה tuchē-היא 'הסיבה
המקרית' שמייחסים לאירועים התלויים בפעולה אנושית ,כזו הכוללת כוונה ,ובהם בדרך-כלל הסיבה
חיצונית לתוצאה ,כמו באותה פג ישה מקרית בשוק ,שאותה מביא אריסטו כדוגמה ( Aristotle 1941:
 .)246אדם הולך לשוק במטרה לקנות משהו ,ופוגש שם מכר שחייב לו כסף .גביית הכסף היא אפוא
אירוע שהתרחש באופן מקרי ,משום שאיננו נגרם במכוון על-ידי אף אחד משני הצדדים .התוצאה
איננה מתאימה לכוונה ,או חיצונית לה ,וזה בדיוק המובן של "זה אינו מסביר את זה" בצירוף
המקרים.
צירוף מקרים יכול להיערך בזמן – לשכור חדר בפאריז ולגלות שאביך חי בו בזמן המלחמה
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('המצאת הבדידות' ,עמ'  ,)87-89או במרחב ,כמו למשל ב אנקדוטה של השוטר והאזרח .אבל ברור
שבכל רגע נתון ,קיימים אינסוף צ ירופי מקרים אחרים הניתנים גם הם לסובייקטיביזציה .מה הופך
צירוף מקרים אחד לבעל משמעות ,ולכן כמועמד לסובייקטיביזציה – וצירוף מקרים אחר לסתמי ,או
לבלתי מורגש בעליל? האם הפגישה עם בעל החוב בשוק היתה צירוף המקרים היחיד של הסוחר,
באותו יום? אחרי הכל ,אולי כבר בבוקר ,בדיוק כשפקח את עיניו ,אירע המקרה וגם בעל החוב שלו,
הגר בצד השני של העיר ,הקיץ משנתו? צירוף מקרים מתרחש ונקבע תמיד במסגרת קהילה פרשנית
מסוימת שמאפשרת לראות אירוע מסוים כ"צירוף מקרים" ,ואירוע אחר למשל כ"הכרח" .הושטת היד
למתג החשמל ו הדלקת הנורה ,לא תיחשב על ידי איש ל צירוף מקרים ( פרט אולי לבן תרבות שאיננה
מכירה את החשמל) ,זאת משום שלכולם ברורה החוקיות שעומדת מאחורי התהליך הזה .לעומת זאת
הצבעה על השמיים ואמירת תפילה לגשם המובילה להתקדרות פתאומית של השמיים ,תיחשב לפחות
ברגעים הראשוניים של ההתרחשות לצירוף מקרים ,לתופעה פלאית ,שאין לה הסבר מן המוכן .אם אין
עובדות ,אלא רק תחת פרשנות ,מדוע שצירופי מקרים יימלטו מהתנאי הזה? לכן ,צירוף מקרים הוא
תמיד צירוף בשביל מישהו .זה המבט של הסובייקט המצרף את המקרים ועושה אותם ל'צירוף-
מקרים' [.]co-incidence
אם לסכם :בעוד אצל אריסטו ,מקריות היתה קשורה עם משהו 'שהשתבש' ,שלא היה מתוכנן,
אצל אפיקורוס המקריות היא בדיוק מה שאסור שישתבש ,מה שאסור להוציא או לחסל ,משום
שבלעדיו לא ייתכן הריבוי וההשתנות .אצל שניהם המקריות קשורה בתנועה ,ובנפילה ,ובסטייה
מהדרך .לפי אפיקורוס אי אפשר אמנם לא מסוגלים לראות את המקרה הטהור בפעולה ,אלא רק
לחזות בתוצאותיו ,למשל בסדר חדש שהתהווה ממנו ,אבל אין זה אומר שהמקריות איננה בגדר סיבה
כשלעצמה .למעשה ,המקריות נתפסת כסיבה הראשונית ,המונעת מעצמה .אצל אריסטו התמונה
מתהפכת .המקריות היא תמיד תוצאה של מפגש ,לא הסיבה לו ,ובמונחים האלו היא צריכה להתפרש.
לוקרציוס מקפיד לדבר על נפילת האטומים ,אבל מתעלם מכך שהנפילה מכניסה מיני וביה את הצופה
ליקום .דבר דומה קורה לאריסטו ,המדבר על כך שבני האדם מעורבים בצירופי מקרים ,אבל לא מודה
בפה מלא ,שמשום כך לא ייתכן צירוף מקרים אלא תחת פרספקטיבה מסוימת .מצד שני ,ברור כי לפי
אריסטו המקריות היא בעיה אפיסטמית יותר מאשר אונטולוגית .בעוד אפיקורוס רואה את המקריות
138
כמשהו הנטוע בהוויה עצמה ,ולמעשה הוא לשד החיים שלה.
הטרמפ של מוסיקת המקרה

מוסיקת המקרה תוהה אף הוא מהי הסיטואציה המייצגת של המקרי 'האנושי' :האם ,כמו אריסטו,
תהיה זו הסיטואציה של אדם פוגש אדם אחר ללא התכוונות מצד שניהם ,או סיטואציה שבה מישהו
מבצע פעולה קפריזית ,לא צפויה ,נותן ביטוי ל'קלינמן שלו'? ברור ששני הסוגים מיוצגים למכביר
ברומאן ,שנהנה לפתח את התמות האלו עד לנקודת האבסורדיות שלהן .לעתים ,הוא אף מתיק את
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הדיון לסיטואציה שלישית המצטיירת כמין 'סינתזה' של שתיהן:

139

נאש עוד לא הגיע לכלל ייאוש גמור ,אבל חש שהוא הולך ומתקרב לזה ,שדי בעוד חודש או
חודשיים להכניסו לפאניקה אדירה .הוא החליט לנסוע לניו-יורק ,אבל במקום לנסוע בכביש
המהיר ,בחר לשוט ט לו בנחת בכבישים הצדדיים .הבעיה העיקרית היא העצבים ,אמר לעצמו,
וביקש להיווכח אם נסיעה אטית לא תסייע לו להירגע .הוא יצא לדרך אחרי ארוחת בוקר
מוקדמת… לא הרחק מהכפר מילברוק האט את מהירות נסיעתו לארבעים או חמישים
קילומטרים לשעה .הוא היה על כביש דו-מסלולי צר ,ב ין חוות סוסים ושדות מרעה ,וכבר יותר
מעשר דקות לא ראה מכונית אחרת .כשהגיע לראשה של גבעה נמוכה ,שהיה אפשר לצפות
למרחק כמה מאות מטרים ,ראה פתאום דמות נעה לצד הדרך .המראה היה צורם בנוף
הפסטורלי ההוא :איש כחוש ומרופט מקרטע קדימה ,כושל ומתנודד כעומד ליפול על פניו בכל
רגע .תחילה נדמה לנאש שהוא שיכור ,אך מיד נזכר שעדיין מוקדם מדי בבוקר להיות במצב
כזה .אף שבדרך כלל סירב לעצור לטרמפיסטים ,לא עמד בפני הפיתוי להאט כדי להיטיב
לראותו .רעש שילוב ההילוכים העיר את תשומת לבו של הזר לנוכחותו .וכשראה אותו נאש
מסתובב הבין מיד שהאיש בצרה .הוא היה הרבה יותר צעיר מכפי שנראה מאחור ,בן עשרים
ושתיים או עשרים ושלוש לכל היותר ,ובלי ספק הוכה ונחבל .בגדיו היו קרועים ,פניו מכוסים
שריטות וחבורות ,ומדרך עמידתו כשהתקרבה המכונית ,ניכר שהוא בקושי יודע היכן הוא
נמצא .האינסטינקטים של נאש אמרו לו להמשיך בנסיעה ,אך הוא לא יכול לשכנע את עצמו
להתעלם ממצוקתו של הצעיר .עד שנתן את דעתו על מה שהוא עושה כבר בלם את המכונית,
פתח את החלון בצד הנוסע והתכופף לשאול את הזר אם הוא זקוק לעזרה .וכך נכנס ג'ק פוצי
אל חייו של נאש .כך ,לטוב או לרע ,החל כל העניין בבוקר יפה אחד בסוף הקיץ (.)11-19

"ההימור" ,אומר לאקאן " ,טמון בלבה של כל מחשבה סימבולית .הכל חוזר ללהיות או לא
להיות הראשוני" ( .)Lacan 1988b: 192המפגש הזה לא ייתכן ללא שני הסובייקטים המעורבים בו.
נאש הימר .כך גם פוצי .הוא ,אחרי הכל ,יכול היה לסרב לעלות למכונית של נאש .אבל מה מקורו של
ההימור? מי חילק כאן את הקלפים? אריסטו :את הקלפים האלו ,את המאורע המקרי הזה ,לא חילק
איש .אפשר להסביר אותם כהתלכדות לא מתוכננת ובלתי צפויה בין אינספור השרשרות הסיבתיות
שהיו מעורבות כאן ,שהובילה אל הטרמפ .לכך מסכים אוסטר ,לפחות במבט ראשון:
הכל לא היה ,בסופו של דבר ,אלא שאלה של רצף ,של סדר האירועים .לולא חיפש העורך-דין
חצי שנה עד שמצא אותו ,לא היה כלל בדרכים ביום שפגש את ג’ק פוצי ,וכך לא היה מתרחש
אף אחד מן הדברים ,שהיו תוצאה של הפגישה ההיא .המחשבה על חייו בנוסח זה עירערה את
שלוות רוחו של נאש ,אך עובדה היא שאביו מת חודש תמים לפני שעזבה אותו תרז ואילו היה
לו שמץ מושג על הכסף שעמד לרשת ,קרוב לוודאי שהיה מצליח לשכנע אותה להישאר ,וגם
אם לא היתה נשארת לא היה כל צורך לקחת את ג’ ולייט למינסוטה לחיות אצל אחותו ,ודבר זה
לבדו היה מונע אותו מלעשות מה שעשה .אבל אז עדיין היתה לו משרתו במחלקת הכבאות,
ואיך יכול היה לטפל בילדה בת שנתיים כשעבודתו חייבה אותו להיעדר מהבית בכל שעה
משעות היממה? אילו היה לו כסף ,היה שוכר אשה שתגור איתם ותשגיח על ג’ולייט ,אבל אילו
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היה לו כסף ,לא היו גרים בשכירות בקומה התחתונה של בית דו -משפחתי עלוב בסומרוויל,
ותרז אולי אף לא היתה בורחת ( )...אלא שאז כבר היה מאוחר מדי .דברים רבים מדי נכנסו
לפעולה במשך חמשת החודשים האחרונים ,ואפילו הכסף לא היה יכול עוד לעצרם (;9-5
התרגום שּונה בשני מקומות).

אך לוקרציוס ,יאמר מנגד כי צירופי המקרים אינ ם אלא תוצאת הקלינמן השוכן בכל אדם ואדם:
What, I repeat, is the source of that will-power snatched from the fates,
whereby we follow the path along which we are severally led by pleasure,
swerving from our course at no set time or place but at the bidding of our own
hearts? There is no doubt that on these occasions the will of the individual
originates the movements that trickle through his limbs (Lucretius 1951: 67).

ומכאן שאת הקלינמן של הטרמפ לוקרציוס היה לבטח ממקם ,כמו מוסיקת המקרה ,במחווה
הקפריזית של נאש:
ביום השלישי לחודש השלושה-עשר ,נפגש עם הילד שקרא לעצמו "ג’קפוט" .זו היתה אחת
מן הפגישות האקראיות[ , ]randomהלא-צפויות האלה ,המתרחשות כאילו בלי כל סיבה נראית
לעין – זלזל שנשבר ברוח ונוחת פתאום לרגליך .אילו אירע הדבר בכל זמן אחר ,ספק אם היה
נאש פוצה את פיו .אך כיוון שכבר ויתר ,כיוון שנדמה לו שאין עוד מה להפסיד ,ראה בזר כעין
דחייה של ביצוע גזר-דין ,סיכוי [ ]chanceאחרון לעשות משהו למען עצמו כל עוד לא מאוחר
מדי .ופשוט כך ,קם ועשה זאת .בלא חלחלה קלה שבקלות עצם נאש את עיניו וקפץ (.)5

כפי שניתן לראות ,ההבחנה בין קלינמן לצירוף מקרים לא עוזרת לתפוס במדויק את 'התנהגות-
המקריות' ,גם לא במקרה של טרמפ בדיוני .למעשה ,היא אפילו מערפלת אותה ,מורחת אותה בין
סיבה לתוצאה ,בין אקטיבי לפאסיווי ,בין חוץ לפנים ,בין פוטנציאלי לאקטואלי ובין אחדות לריבוי.
מוסיקת המקרה מתעקש להציג את שתי התפיסות האלו סימולטנית ,כדי לא לאבד את הכוח שיש בכל
אחת מהן .הקלינמן וצירופי מקרים הם שתי דרכים אפשריות ,וכלל לא בלעדיות ,להסתכל על
סיטואציית הטרמפ .אריסטו מחמיץ לחלוטין את ההתערבות האקטיבית הספונטאנית של נאש ,אותה
"קפיצה" בלשונו של מוסיקת המקרה; לוקרציוס מחמיץ לחלוטין את המפגש כנוכחות שאי אפשר
לבטל .את המבטים ההדדיים .את ההסתובבות של פוצי למשמע המכונית של נאש .את ההזדהות
שנוצרה אצל נאש ,כתוצאה מהקירבה המפתיעה אל אדם זר שנגע ללבו בדרך מסתורית .המפגש
140
כמאורע הראוי אולי 'לקלינמן משלו'.
למרות הקשיים הפילוסופיים הכרוכים בכך ,בחרו פרויד ולאקאן ובצדק להטמיע לתוך
הפסיכואנליזה שלהם גם את אריסטו וגם את אפיקורוס ,במטרה להשיג גמישות הסברית ,תיאור חי
ומלא יותר של ההתרחשות בעולם מנקודת מבטם של סובייקטים 141.כפי שארצה להראות,
הפסיכואנליזה מספקת כלים רבי עוצמה לאנליזה של ההתרחשות הזאת ,הרבה מעבר לאלו שסופקו
על ידי הפילוסופיה ,המתמטיקה ,או אפילו על-ידי הפיסיקה כשזו החלה לחשוב את הרמה התת-
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אטומית .הפסיכואנליזה חושבת את המקריות בשני האופנים הקיצוניים ביותר שלה :בהופעותיה
השוליות ,הנידחות ,הסתמיות ,כמו אלו של הסימפטומים של היומיום ,ובהופעותיה הפאטאליות,
הטרגיות – כלומר ,בטראומה .הבעיה של הפסיכואנלזה מתחילה כשהיא מתחילה לחשוב מה עוד
קיים ,בתוך הספקטרום הרחב הזה של צירופי מקרים.
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פרויד ,או 'טעות בכתובת'

פרויד והמקרי

נהוג לחשוב כי פרויד האמין בדטרמיניזם של חיי הנפש ,וכי ירש מהנאורות את האמונה העזה והבלתי
מתפשרת הזאת בחוקיותו של העולם .מה ששוכחים הוא שפרויד קיבל ממנה גם את הפרובלמטיקה
של המקריות ,והיא הותירה את רישומה העז על כתביו .ואכן ,פרויד חשב על הבעיה של המקרי כבר
בהתחלת דרכו ,ב ,9817-בניתוח של האטיולוגיה של ההיסטריה ,שנותן למקרי חלקה בכל גרעין של
סימפטום ( ,)S.E 3: 163והמשיך לחשוב עליה דרך אנליזות של פציינטים ,יצירות ספרות ,חוויות
פרטיות ועמדות מטאפיסיות או תיאולוגיות שאותן קרא כנוירוטיות או פסיכוטיות 142.הוא הותיר
אחריו רישום מפורט של מפגשיו עם המקרי ,בטקסטים כמו 'ליאונרדו'' ,אירמה'' ,הפסיכופתולוגיה',
'המאוים'' ,מעבר לעקרון העונג' ,ואחרים .כל המפגשים האלו חדורים שניות עזה ,שאם קשובים לה
מספיק ,רואים שהיא לא מאפשרת לייצר מושג קוהרנטי ,שלם של מקריות; שפרויד תמיד הסתכל על
המקריות כעל חידה.
באנליזה החלוצית של החלום של הזריקה לאירמה ,המקרי מופיע ברגע אחד ,מרכזי ,שבו
שרשרת האסוציאציות של פרויד מאיימת להמשיך ולהשתרג עד אין קץ ,לייצר אולי בפעם הראשונה
אסוציאציות חופשיות באמת .פרויד קורא למקום הזה טבור החלום ,והוא מאפיין אותו כך" :יש
לפחות נקודה אחת בכל חלום שאי אפשר לרדת לחקרה – שהיא כמו טבור ,שדרכו הוא [החלום] קשור
[ ]zusammenhängtלבלתי נודע ( .)SE 4: 111וכמה מאות עמודים אחר-כך ,הוא יחזור לאותו טבור
וידמה אותו לסוג של מיסליום שממנו פורצת המשאלה כמו פטרייה 143.הטבור הוא המקום שבו
המקריות המדומה של האסוציאציות ,המכונות חופשיות אך למעשה הקשורות זו בזו ברשת של
משאלות ,קורסת והופכת למקריות אמיתית ,כזו שאין בה שום רלבנטיות ,כביכול ,עבור האנליזה.
פרויד לא מתעכב להסביר מדוע האסוציאציות האלו שמוצאים 'מעבר לטבור' אינן רלבנטיות? איך
אפשר בכלל להכריע בין אסוציאציות חופשיות קשורות לאסוציאציות חופשיות לא-קשורות? כפי
שהראיתי במקום אחר ,אסוציאציות שכאלה מאיימות על האסוציאציות התקניות של האנליזה ,ובכך
על הפרויקט האנליטי כפי שהומשג על ידי פרויד בתחילת דרכו (דותן .)1119
וישנו הטקסט על 'גרדיבה' ליאנסן ( ,)9117שבו המפגשים המקריים של הגיבור עם אהובתו
משכבר הימים (הממשית והאידיאלית) מסתירים תכנונים לא-מודעים קפדניים ביותר ,שאחריהם
מתחקה פרויד כצייד .ב'גרדיבה' אף מרחיק פרויד לכת וטוען כי לא רק חיי הנפש ,אלא גם העולם

018

 אינטרפלציה כתיאוריית קריאה/ אייל דותן

:הטבעי כפוף לחוקים דטרמיניסטיים
There is far less freedom and arbitrariness in mental life, however, than we are
inclined to assume—there may be none at all. What we call chance in the world
outside can, as is well known, be resolved into laws, which we are only now
beginning dimly to suspect. (SE 9:9).

] עם השחזור המדוקדק של מאורעות מקריים יותר ופחות בעיני9198[ 'וישנו 'איש הזאבים
 שמבקש להראות באמצעות ז'אנר חדש לגמרי של 'תיאור מקרה' כיצד סובייקט הופך סדרה של,פרויד
] עם הניסיון הבעייתי לנסח את9191[ ' 'המאויים,אירועים מקריים למטריצה של התענגות; וכמובן
 שמחמיץ לגמרי ָאפ קטים אחרים שצירופי מקרים עשויים ליצור,הָאפקט 'ההולם' של צירוף מקרים
] שבו פרויד מסתכן באנליזה ספקולטיבית במיוחד9191[ ' ולפניהם מונח לו 'ליאונרדו.אצל סובייקט
 ובקומה גבוהה, לסינגולריות שלו, במטרה לאתר את הסיבות לגאוניות שלו,של הגאון הנערץ עליו
 אבל מחדדת גם את,יותר מבקש לטעון כי כל הגדלה של הרזולציה של האנליזה מסבירה המון
 ככל שמשוחזרות סיבות נוספות. אנליזה שכזאת אחוזה בפרדוקס. את המקום של המקרי,הלאקונות
 כך גם מודגש יותר ויותר, כלומר משיגים הבנה מי קרוסקופית יותר של התהליך,מתוך מערך העניינים
 ככל שנרד יותר ברמה המ ולקולרית של הפעולה ושל המשמעות תתגבר. המקום של המקרי,הנוכחות
. עד שתגיע בסוף לנקודה שבה הדיון ייאלץ להודות בחוסר אפשריותו,היקבעות היתר של הסיבות
 ביחוד כשהיא, וחותם בפיסקה פואטית נואשת, הוא מרים ידיים, כשפרויד בא לסכם את המאמץ,ואכן
:הפסיכואנליזה-באה מפי אבי
If one considers chance [Zufall] to be unworthy of determining our fate, it is
simply a relapse into the pious view of the Universe which Leonardo himself
was on the way of overcoming when he wrote that the sun does not move. We
naturally feel hurt that a just God and a kindly providence do not protect us
better from such influences during the most defenceless period of our lives. At
the same time we are all too ready to forget that in fact every thing to do with
our life is chance [Zufall] from our origin out of the meeting of spermatozoon
,

and ovum onwards — chance which nevertheless has a share in the law and
necessity of nature, and which merely lacks any connection with our wishes and
illusions. The apportioning of the determining factors of our life between the
“necessities” of our constitution and the “chances” [Zufälligkeiten] of our
childhood may still be uncertain in detail; but in general it is no longer possible
to doubt the importance precisely of the first years of our childhood. We all still
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show too little respect for Nature which (in the obscure words of Leonardo
which recall Hamlet’s lines) “is full of countless causes [‘ragioni’] that never
enter experience.
Every one of us human beings corresponds to one of the countless experiments
in which these “ragioni” of nature force their way into experience (S.E. 11: 13637).

''הפסיכופתולוגיה

 המקום שממנו יש להתחיל להבין מה פרויד חשב על מקריות הוא ללא ספק האנציקלופדיה,עם זאת
 ספר זה הוא תיעוד.]9119[ יום- הקרויה גם הפסיכופתולוגיה של חיי היום,הגדולה של הסימפטומים
, פליטות פה וקולמוס ועד מעשי כשל, תאריכים,של מ אות סימפטומים יומיומיים – משיכחת שמות
 או קניית מספר כרטיסים שגוי לתיאטרון – וניסיון להסביר אותם,נכונה-כמו הגעה לכתובת הלא
.במונחי הפסיכואנליזה
 שלהם הוא קורא 'פעולות מקריות' ומגדיר,פרויד מייחד קטגוריה נפרדת לסימפטומים יומיומיים
:אותם כך
The ‘chance’ actions which are now to be discussed differ from ‘bungled’
actions merely in the fact that they scorn the suport of a conscious intention and
are therefore in no need of a pretext. They appear on their own account, and are
permitted because they are not suspected of having any aim or intention. We
perform them ‘without thinking there is anything in them’, ‘quite accidentally’,
‘just to have something to do’; and such information, it is expected, will put an
end to any inquiry into the significance of the action. In order to be able to
enjoy this privileged position, these actions, which no longer put forward the
excuse of clumsiness, have to fulfill certain conditions: they must be
unobtrusive and their effects must be slight.
I have collected a large number of such chance actions from myself and from
others, and after closely examining the different examples I have come to the
conclusion that the name of symptomatics acts is a better one for them. They
give expression to something which the agent himself does not suspect in them,
and which he does not as a rule intend to impart to other people but to keep to
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himself. Thus exactly like all the other phenomena which we have so far
considered, they play the part of symptoms.
In chance actions or in symptomatic actions the internal conflict becomes less
and less important. These motor manifestations, to which consciousness
attaches little value, or which it overlooks entirely, thus serve to express a wide
variety of unconscious or withheld impulses; for the most part they are symbolic
representations of phantasies or wishes (S.E 6: 191).

בעיני פרויד ,מקריות היא תכונה שמאמצים לעצמם סימפטומים מסוימים .פונקציות ההגנה של
האגו בונות סימפטומים של יום -יום כך שייתפסו על ידי הסובייקט או סביבתו כ'מקריים'' .מקרי',
במשמעות הרחבה שנותן לו פרויד :סתמי ,שולי ,חסר מוטיבציה ,חד-פעמי ,קונטינגנטי .פליטת פה
למשל עשויה בשל כך להיחשב למקרית ,אך היא מסתירה מאחוריה מוטיבציות ופעולות לא-מודעות.
עד לפרויד ,פליטת הפה ,או השיכחה של השמות לא סימנו דבר ,לכל היותר הסבירו אותן כ'הפרעה
נוירולוגית' .משמעות הצעד של פרויד הוא להפוך אותם לסימפטומים של ממש .הפיכתם
לסימפטומים משנה את מעמדם .להגיד שמשהו הוא 'סימפטומטי' זה להגיד 'אין זה מקרי ש…' .כיצד
הלא מודע מתחזה למקרי? הוא מדחיק מהתודעה את הסיבות ,את מעורבותו .בהעדר הסבר אחר,
התודעה תופסת את האירוע או כ"חסר סיבה פנימית" ,כמקרי ,ולכן כסתמי ,ואם מדובר בסובייקט
אובססיווי או פאראנואידי ,הסיבה 'תתמקם' בעולם בדמות מטא-סובייקט כלשהו .פרויד מאמין שאין
מקריות באירועים נפשיים .למעשה ,הפסיכופתולוגיה הוא ניסיון אחד גדול להפריך את הטענה שיש
אירועים בחיי הנפש שהם מקריים.
ככלל ,רוב הסימפטומים המכונסים בפסיכופתולוגיה נוטים להיות כאלו שנדחים מיד ,או אחרי
השתהות מסוימת ,על ידי ההכרה כחסרי-חשיבות ,משמעות או סיבה ,ואינם משאירים כל אפקט או
רושם ניכר .לא כך קורה עם פגישות מקריות ,שכן אלו ,בניגוד לטעויות כגון פליטות פה או קולמוס,
מעשי כשל ושיכחה ,נוטות לעתים לצבור נפח ומשמעות גדולים מאוד ,למקד את תודעת הסובייקט
בהן ,ולחולל אצלו סחרור הרמנויטי .פרויד ,נאמן לעמדת הסובייקט של איש המדע ,מבקש להציע
במקום הפרשנויות העממיות וההיפרבוליות לפגישות גורליות שכאלה ,פרשנות מדעית מוצקה;
להכניס גם אותן תחת משטר האנליזה ,ביחד עם פליטות הפה או שיתוקים היסטריים .בפרק החותם
את הפסיכופתולוגיה' ,דטרמיניזם והאמונה במזל' ,משתמש פרויד באפיזודה של טעות בכתובת
כאמתלה נוחה לדיון מקיף במקריות ,סימפטומים ,אמונות טפלות ופאראנויה.
המקרה עצמו מספר על פרויד שחוזר מחופשה ומתעתד לבקר אצל מטופלת ישישה שלמעונה
הוא נהג לסור פעמיים ביום ,במשך שנים רבות .ביום שבו מדובר ,פרויד מיהר לדרכו ועלה על אחת
הכרכרות שחנו לפני ביתו .כל הרכבים ידעו את הכתובת של המטופלת ,משום שהוא השתמש
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בשירותיהם בקביעות .אבל באותו יום "גורלי" טעה הרכב ,ועצר לפני בית בעל אותו מספר ,ברחוב
מקביל .פרויד הבחין בטעות ,וגער ברכב שהתנצל מיד' .האם טעות זו בכתובת' ,שואל פרויד' ,היא
בעלת משמעות ,או לא?'
פרויד עונה על כך בנחרצות" :לטעות בכתובת אין כל משמעות בשבילי .אבל אם הייתי מאמין
באמונות טפלות ,הייתי רואה בטעות את אצבע הגורל המודיעה לי שהשנה הזאת תהיה השנה
האחרונה שבה אבקר אצל הישישה .הרבה אותות משמיים דווחו בהיסטוריה ,והיו מבוססים על
סימבוליזם קלוש ככזה .אני ,כמובן ,מסביר את ההתרחשות הזאת כתאונה ,ללא משמעות נוספת"
( .)318פרויד מוסיף כי במקרה שבו הוא היה הנהג בכרכרה ,או היה עושה את דרכו ברגל אל
המטופלת ,הטעות בכתובת לא היתה מתפרשת כסתמית ,אלא נופלת תחת הלוגיקה של הסימפטום.
במקרה הזה ,היא היתה מתפרשת כ" אני לא מצפה לבקר את האישה הזקנה עוד הרבה זמן" (שם).
מכאן אפשר להס יק כי לפי פרויד ,טעות בכתובת כמו זו שאירעה לו תיחשב אירוע מקרי אותנטי,
טבעי ,ספונטאני מובהק אם היא קרתה לסובייקט ללא שום כוונה מודעת או לא-מודעת שלו .רק
במקרה כזה מדובר במקריות חיצונית ,שעשתה דרכה אל הסובייקט ,שנפגשה איתו .כל שאר
האירועים האחרים רק מתחזים למקריים ,ולמעשה מעורבת בהם ידו של הסובייקט ,גם אם הוא עצמו
144
איננו מודע לכך לחלוטין.
לפי פרויד יש אפוא שלוש קריאות אפשריות לטעות בכתובת:
 .9הטעות בכתובת נקראת כסתמיות מוחלטת ,כרנדומליות חסרת משמעות ,כמקריות
"חיצונית" השייכת לעולם .ככזאת ,פרויד גורס כי היא איננה מושא מחקר של
הפסיכואנליזה.
 .1הטעות בכתובת יכולה להיקרא כיד הגורל ,כאינטרפלציה אלוהית .אפשרות זו
נפסלת על-ידי פרויד כלא-מבוססת ,כפרויקציה תמימה ולא-מודעת המאפיינת
אמונות טפלות ומיסטיות.
 .3הטעות בכתובת יכולה להיקרא כסימפטום ,כהמשכו של הלא-מודע בדרכים
אחרות .כל הדוגמאות המכונסות בפסיכופתולוגיה עונות להגדרה הזאת.
איך מכריעים בין הקריאות השונות? עורכים ,אומר פרויד ,אנליזה לאירוע ולסובייקט .במקרה
שלפנינו ,מאחר שפרויד לא נהג בכרכרה או התערב בדרך כלשהי אחרת ,אין לו שום קשר לטעות
בכתובת .מבחינתו ,זהו צירוף מקרים סתמי ,חסר משמעות (" אני כמובן אסביר את האירוע כתאונה
ללא משמעות נוספת") .מבחינת הרכב ,לעומת זאת ,שתי הקריאות האחרות רלבנטיות .פרויד אמנם
לא מדובב את הרכב ( הימנעות סימפטומטית כלשעצמה) ,אך ניתן להבין כי הרכב מייצג את אלו
המאמינים באמונות טפלות ,קבוצת האנשים שיפרשו אירועים כגון אלו כיד הגורל ,כאינטרפלציה
אלוהית .פרויד מותיר לקוראים להשלים בעצמם את התמונה ,ולהניח שמאחר שאינטרפרטציה זו
שגויה בהכרח ,פרויקציה תמימה של האגו -אידיאל אל ישות טמירה כלשהי ,ההסבר האפשרי היחיד
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במקרה הזה הוא שהרכב טעה טעות פרוידיאנית ("במקרה הזה ,אני אפרש זאת כפעולה שהיתה לה
מטרה לא מודעת ושדורשת פרשנות") .ההכרעה בין הקריאה הראשונה (העוסקת ב"מקריות חיצונית")
לשתי הקריאות האחרות ,העוסקות בסובייקט ,היא אפוא הכרעה עובדתית סיבתית בשביל פרויד.
הכלל שהוא מנסח קובע כי אם לסובייקט לא היה שום חלק סיבתי בהתרחשות צירוף המקרים ,אזי
ההתרחשות מאבדת משמעות .אבל אם הסובייקט נטל חלק סיבתי כלשהו ,הדרך פתוחה לקריאה
סימפטומטית ,שתבקש לחלץ את המשמעות (ואת המוטיבציה) הלא-מודעת שמאחורי מעורבות
הסובייקט באירוע.
כאן עולות שתי שאלות הקשורות זו לזו –
 .9כיצד מאבחנים ,מודדים ,מזהים את חלקו ,את מעורבותו של הסובייקט באירוע מקרי שהוא
עד לו מעבר לתובנה האריסטוטלית שאין צירוף מקרים אלא צירוף מקרים בשביל סובייקט מסוים.
 .1האם התלות שמנסח כאן פרויד בין סיבה למשמעות היא בלעדית? במלים אחרות ,האם כל
אימת שהסובייקט לא "משתתף" פיזית (באורח לא-מודע או מודע – אין זה משנה) בהיווצרות האירוע
– משמע שהאירוע חסר משמעות עבורו" ,לא-סימפטומטי" בלשונו של פרויד?
לפני שעונים על שאלות אלו ,יש למקם את המקריות הגלומה בסיטואציה בהקשרה הנכון,
לעמוד על המרכיבים שלה .כפי שארצה להראות ,המקריות שבסיטואצי ה איננה שייכת רק לטעות של
הרכב ,אלא להתרחשות נוספת שקורית באותו הזמן .על ההתרחשות הזאת קל לעמוד אם שואלים
מדוע פרויד מבחין בטעות של הרכב רק כשמאוחר מדי ,כשהם נמצאים כבר ליד הדלת הלא-נכונה
ברחוב המקביל? האם פרויד לא העמיד אותו על טעותו ,משום שהיה שקוע במחשבות ולא שם לבו
אל הדרך ,מאמין שהרכב מכיר היטב את המסלול ,שכן עשה אותו כל כך הרבה פעמים בעבר?
בהחלט יכול להיות .ואם כן ,במה בדיוק היה שקוע פרויד כשהרכב החל לפנות לרחוב הלא-נכון?
התשובה על כך מצויה בתחילת הסיפור .פרויד היה שקוע ,כך הוא מספר ,במחשבות על מותה של
הישישה שאליה הוא נוסע:
On my return from my holidays my thoughts immediately turned to the
patients who were to claim my attention in the year’s work that was just
beginning. My first visit was to a very old lady for whom I had for many years
performed the same professional services twice every day . Owing to the
uniformity of the circumstances, unconscious thoughts have very often managed
to find expression while I was on my way to the patient and while I was treating
her. She is over ninety years old; it is therefore natural to ask oneself at the
beginning of each year’s treatment how much longer she is likely to live. (S.E 6:
)256
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עכשיו אפשר להבין יותר למה רגז פרויד על הרכב שאף התנצל .ולמה טרח לציין זאת לקוראיו,
ונמנע מלנתח את טעות הרכב כפרוידיאנית .פרויד לא כעס עליו רק בגלל שהתרשל בתפקידו – אחרי
הכל ,במה כבר חטא הרכב? – אלא בגלל שהוא 'סיבך' אותו בצירוף מקרים .בדיוק בשעה
שמחשבותיו של פרויד נדדו להרהורים על מותה המתקרב של הישישה ,הרכב מעז לטעות בכתובת
שלה  -הפך בכך את כל הסיטואציה מטעות מקרית-סתמית לצי רוף מקרים אניגמטי שכבר קשה יותר
לנסח את גבולותיו 145.האם ייתכן שיתוף פעולה סמוי בין הלא-מודע של הרכב ובין הלא-מודע של
פרויד? זה טועה בכתובת בשל סימפטום מסוים ,והאחר טומן פניו בידיו עד הגיעו לכתובת? שאלות
שמצאו ביטוי מקביל בדיונים הספקולאטיביים מ 9119-של פרויד בשאלת הטלפתיה ( .)S.E. 18כמעט
שומעים את פרויד אומר' ,מי צריך את זה עכשיו' ,ומפנה את זעמו לרכב שהתנצל מייד.
ובכלל ,מה אם האשה הזקנה היא אמו של פרויד ,שואל דרידה? ( )Derrida 1984: 23פרויד הרי
חשש מאוד ממותה של אמו ,וביחוד מכך שהוא עצמו ימות לפניה ,ומדוע לא להניח כי במקרה
שלפנינו ,המטופלת הזקנה ייצגה בשביל פרויד את אמו .אחרי הכל פרויד כבר דיבר על הפציינטית
הזאת בפרק "מעשי כשל" ,ובו הוא התוודה כי במקום לתת לה טיפות עיניים ולהזריק לה מורפין ,הוא
התבלבל ושם בעיניה את המורפין .וכי למרות שהכמות הזאת לא יכלה להזיק לה ,הוא חש אשמה
146
נוראית שאותה קישר לאמו.
לגבי השאלה הראשונה ברור אפוא כי גם אם נקבל את המבחן העובדתי של פרויד כמבחן
שמכריע לגבי הנסיבות הפיסיות של היווצרות המקרי ,גם אם נסכים עם פרויד כי אין לו כל חלק
בטעות הליטראלית של הרכב ,הטעות בכתובת של בית מסוים ,של פציינטית מסוימת וכו' ,גם אם
נוציא מכלל אפשרות את הקומוניקציה ביניהם בשעת הנסיעה – המפורשת והטלפטית – קומוניקציה
שפרויד שוודאי הכיר את הרכב לא טורח לשתף אותנו בה – גם אז תמוה שפרויד מגרש מהמקרה כל
משמעות .כפי שפרויד עצמו מראה שוב ושוב בפסיכופתולוגיה ,הטעות שמהווה את הבסיס
לסימפטום ,את 'גופו' של הסימפטום ( במקרה זה הכתובת שאליה הגיע הרכב) ,אף פעם לא יכולה
להינעץ במסמנים קונקרטיים .הכתובת היא תמיד יותר מסתם "כתובת" ,והפציינט הוא תמיד יותר
משם פרטי זה או אחר .מכך ש"אין לי חלק בעשיית הטעות" לא נובע כי "לטעות אין שום משמעות
עבורי" .במלים אחרות ,ברור שמאותה ודאות-לכאורה של "אני לא אחראי לאירוע .זה מישהו או
משהו אחר" ,לא בהכרח עולה כי אין לה כל משמעות עבורי ,כי אני לא 'אתפוס עליה טרמפ' (וכך אכן
עושה פרויד בסיטואציה הזאת שכזכור מצאה דרכה אל הפסיכופתולוגיה) .הטעות של הרכב ,כמו כל
סימפטום ,מתחוללת תמיד בכמה מישורים של הטקסט והאירוע ,ולכן צמצומה לטעות הליטראלית
הוא בגדר טעות [פרוידיאנית?] .האם באמת אפשר להגביל את טעותו של הרכב לעולם האמיתי,
הנצפה ,כאילו עולם זה ,שדה הראייה ושדה הסיבה שלו הם משהו נתון וברור מאליו? לפרויד היה
אפוא חלק בהגעה לכתובת השגויה ,בכמה וכמה מובנים; הרכב טעה אולי בכתובת של הפציינטית,
אבל פרויד טעה בכתובת של הסימפטום .ממה בדיוק מפחד פרויד ,כשהוא מתעקש כל כך לתחום את
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 תיחום שהוא בעצמו מפרק אותו שוב ושוב,כך עמומים של נפש מול עולם-הסימפטום בגבולות הכל
?]Trieb[ ' ובעיקר באמצעות המושג הגבולי של 'הדחף,באנליזות היותר מסובכות שלו
הפרויקציה

.המפתח לשאלה הזאת נמצא במנגנון הפרויקציה האחראי לניראות המקרית של הסימפטומים
 הם קורים כאילו תחת אחריותו; הסובייקט לא מודע,הפרויקציה ממקמת את צירופי המקרים בעולם
 הפרויקציה הזאת יכולה להוביל. הם נראים לו כמשהו שהגיע מבחוץ.לכך שהיה לו חלק ביצירתם
. לא לייחס לה שום משמעות, הוא יכול לזנוח את הפרויקציה.לשתי תגובות עקרוניות של הסובייקט
? השאלה היא רק איך. הוא יכול לנסות ולפרש אותה,מצד שני
The differences between myself and the superstitious person are two: first, he
projects outwards a motivation which I look for within; secondly, he interprets
chance as due to an event, while I trace it back to a thought. (SE 6: 257)
I assume that this conscious ignorance and unconscious knowledge of the
motivation of accidental psychical events is one of the psychical roots of
superstition. Because the superstitious person knows nothing of the motivation
of his own chance actions, and because the fact of this motivation presses for a
place in his field of recognition, he is forced to allocate it, by displacement, to
the external world. (Ibid, 258)

פרויד ראה את התפיסה של הגורל כמנגנון הגנה פרויקטיבי בפני מאורעות בלתי צפויים וחסרי
 הוא אמנם מצויד בחוש לגבי. איש המדע מייצר תיאוריה – האיש הפשוט מייצר אמונות טפלות.הסבר
 אבל הוא מתרגם את, מנכיח עצמו לפניו,מודע שלו מסמנן את עצמו- הלא.מודעות-פעולותיו הלא
 החוקיות המיסטית.מודע- הג ורל האלוהי הופך אצל פרויד ללא.גילוייו לשפה דתית או פאגאנית
שאותה איתרה האמונה העממית בעולם התופעות האנושי ניתנת ברוב המקרים להעמדה על חוקיות
: להחיל אותה על חברות שלמות, ומדוע לא, שאפשר,פסיכואנליטית
The obscure recognition (the endopsychic perception, as it were) of psychical
factors and relations in the unconscious is mirrored—it is difficult to express it
in other.terms, and here the analogy with paranoia must come to our aim in the
construction of a supernatural reality, which is destined to be changed back once
more by science into the psychology of the unconscious. One could venture to
explain in this way the myths of paradise and the fall of man, of God, of good
and evil, of immortality and so on, and to transform metaphysics into
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metapsychology. The gap between the paranoiac’s displacement and that of the
)superstitious person is less wide than it appears at first sight. (Ibid, 258-259

בעיני פרויד ,התרמית הגדולה ביותר של הלא-מודע ,תרמית שאותה קיים לאורך כל ההיסטוריה,
היתה המצאת האלוהים .בעולם הנשלט על ידי אלוהים ,אירוע מקרי (האורים והתומים) נקרא כתעלול
של ההשגחה העליונה' .אם רק נדע לקרוא אותם נכון' ,אומרים פלאואר וסטון' ,נוכל להיזהר מפני
פורענות צפויה ,או אולי לנחש טוב יותר את המספרים בלוטו' .לפרויד יש אולי ויכוח עם פלאואר
וסטון על הכתובת של המקרי ,אבל הוא שותף לדחף שלהם לנטרל את האפקטים שלו ,ואף להעלים
אותו לגמרי .התגובות הללו לצירוף המקרים ,של המאמין באמונות טפלות ,של הפאראנואיד ושל
פרויד ,זהות בדחף הפרשני שלהן ,בכוונתן "לא לתת למקריות הזדמנות" ,בראייתם תמיד את צירופי
המקרים כמתחזים ,כמסתירים מאחוריהם סוג של סב-טקסט ,אפילו שדה שלם של סימון.
פרויד מנסה לנטרל את הפונקציות ההגנתיות שיש בסיסטמה שלו ,את הנוגדנים שהיא מכילה
כנגד המקרי ,ולהציגה כידע נייטראלי ,טהור .אבל ברור כי הוא וגם המאמין באמונות טפלות,
מבקשים למשמע אירוע שנחווה לראשונה כמקרי ,משום שחווייה שכזו מאיימת עליהם .שניהם בעלי
מוטיבציה עזה ,כפייתית ,אומר פרויד ,להכניס את המקרי לתבנית ,לסדר .להותיר כמה שפחות אזורים
מקריים בחייהם .נראה ש האיום שמציב המקרי בפני השלושה הוא שאחראי גם לנכונות הגדולה שלהם
לחצות את הגבולות בין חוץ לפנים ,ללא שום שהיות .הרכב רואה בטעות אות משמיים; פרויד רואה
בה התגלמות של מוטיבציות לא-מודעות; הפאראנואיד רואה בה מזימה המופנית כלפיו; אבל
המחלוקת הסוערת על הכיוון (החוצה או פנימה) או על טיב ההתרחשות (מחשבה או אירוע) ,רק
מבליטה עד כמה הגבולות בין חוץ לפנים אינם עמידים בעיניהם:
The compulsion not to let chance count as chance but to interpret it is common
to both of us. (Ibid, 258).

ואם כך הוא הדבר ,מ ה משמעות אותו גבול בדיוק שבין הסובייקט לעולם? האם בתנאים אלו
אפשר לקרוא לו בכלל גבול? האם ניתן להביט בעולם כאילו היה פציינט ,ולבחון את הסימפטומים
שלו? מנגנון הפרויקציה ,גורס דרידה ,תלוי באופן מוחלט בהבחנה מטאפיסית מסוימת בין חוץ
לפנים ,בין מה ששייך לסובייקט ובין מה ששייך לעולם; בין סיבות ומוטיבציות פנימיות לחיצוניות.
בלי הבחנה שכזאת ,שפרויד מבקש לקיים אותה באמצעות הדיון במקרי ,אין משמעות למנגנון .שכן
איך אפשר להשליך החוצה משהו ,אם איננו יודעים מהו אותו 'חוץ'? כיצד פרויד יכול אפוא לדבר
מדעית על צירופי מקרים ,כאשר כל האופוזיציות הקלאסיות שלו שעליהן נשען הניתוח שלו – פנים
לחוץ ,בין הנפשי לפיסיקלי ,בין הפרויקציה לאנליזה – נלקחו מהמטאפיסיקה עצמה ( Derrida 1984:
 ?)27האין בניסיונו להתרחק כמה שיותר מהמטאפיסיקה ,או מהשוליים הסהרוריים ,המיסטיים,
הטפלים שלה ,הוא לא מצא עצמו משחק את המשחק שלה:
Playing fiction against fiction, projection against projection, this gesture could
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appear – depending on the case – naïve or audacious, dogmatic or hypercritical.
I will not choose between them, and indeed I wonder if there really is a choice
(Derrida 1988: 27).

ולבסוף ,האין הגבול המעומעם בין קריאה פאראנואידית-פתולוגית ובין קריאה מקסימלית-
נורמלית ,גבול שאותו מנסים מוסדות ואפרטוסים שונים למתוח שוב ושוב ,נהפך לצר ביותר ,כמעט
לא מורגש ,בדיוק כשהוא נדרש יותר מכל ,כלומר כאשר מתרחש צירוף מקרים? באותו פרק מסכם,
פרויד עצמו מודה בכך:
A striking and generally observed feature of the behaviour of paranoics is that
they attach the greatest significance to the minor details of other people’s
behavior which we ordinarily neglect, interpret them and make them the basis of
far-reaching conclusions. The category of what is accidental and requires no
motivation is thus rejected by the paranoic…There is in fact some truth in them
(Ibid, 256; Freud’s italics).

שתי תכונות של הקריאה הפאראנואידית נראות לפרויד כקרובות במיוחד לשלו .האחת ,ייחוס
חשיבות גדולה מאוד לאירועים שאנשים אחרים לא היו שמים לב אליהם ,ונכונות לקרוא אותם בצורה
מקסימלית .השנייה ,האמונה כי שום דבר לא קורה ללא יד מכוונת .כך ,אומר פרויד ,עושה גם
האובססיווי והמאמין באמונות טפלות .וגם אם יש בין הקריאות האלו הבדלים בהתמקדות ,בנוכחות
או בהעדר של דלוזיית רדיפה ,בכל הקשור לעצם קריאת המקרה הם שותפים לפרשן (והשווהBell ,
 .)1992: 99שכן גם במפגשיו של האנליסט עם המקרי בעת אנליזה (למול אסוציאציות חופשיות,
למשל ,או בקריאת סימפטום יומיומי כלשהו) ,הקריאה של המקרי תהיה תמיד ,מלכתחילה ,מוגברת,
מוגזמת ,היפרבולית ,מונחית על ידי הנטייה הראשונית ,שכמעט הופכת ל'טבע שני' ,להכניס את
המאורע המקרי למסגרת .לספק לו סיבה ,כתובת ,משמעות.
מצא את הכתובת הנכונה

שלוש הקריאות שמציע פרויד הן שלוש עמדות שונות לחלוטין כלפי המקרי .האחת אומרת שהמקרי
הוא "בעולם" ובכך מותירה אותו יתום וגלמוד ,ללא סובייקט שיעניק לו משמעות ,שיהפוך אותו
ל"בשבילו"; האחרת ,הופכת אותו למטא-סובייקט ,ופותחת בכך דרמה סוערת של הכרה-הדדית
שמנסה לפצות את הסובייקט על הימנעויותיו של אלוהים .ואילו הקריאה השלישית ,הופכת את
המקרי לתעלול של הלא-מודע ,סימפטום של הסובייקט ,תוצר של דרמה פנימית בין רשויות נפשיות
מסוכסכות .שלוש הקריאות הללו חולקות עם זאת אותה מוטיבציה :למצוא את הכתובת "הנכונה",
"האמיתית" של האירוע ,תהא אשר תהא .מדוע חשוב להן כל כך למצוא למקרי כתובת? ממה הן
חוששות? האם אפשר למצוא כתובת לאירוע מקרי ,באותו אופן שבו מוצאים את 'כתובתם' של
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אירועים אחרים (נפשיים ,חברתיים ,היסטוריים)?
ואולי אין זו דווקא ההודאה ,הטריוויאלית כשלעצמה ,בחשדנות ההרמנויטית המשותפת לו
ולפציינטים שלו ,שעליה הצביעו כבר רבים לאחר פרויד ,והשאלות התיאורטיות של 'ההצדקה' שלה,
שחשובות כאן – אלא המקום ,האתר ,הרגע שבו הם נפגשים .שכן ,שום מאורע אחר לא הופך את
המרחק בין האנליסט לפאראנואיד ולמאמין באמונות טפלות למצומצם כל-כך ,ולמעשה לבלתי
מורגש ,כמו צירוף מקרים ,כשם ששום אירוע לא הופך את המרחק בין השלושה לעצום כל-כך ,כמעט
בלתי ניתן לגישור .בסופו של דבר ההבדל בין הקריאות איננו במחווה הבסיסית שלהן (חיפוש אחר
הכתובת הנכונה) ,או בסופן הידוע מראש (איתור מוצלח של כתובתו הנכונה של צירוף המקרים) –
אלא רק התשתית התיאורטית המונחת בבסיסן .תשתית ,שאפילו פרויד ,באחד ה רגעים הישרים ביותר
147
בכתביו ,מודה שהיא נשענת רק על אמונה:
I do not believe that an event in whose occurrence my mental life plays no part
can teach me any hidden thing about the future shape of reality; but I believe
that an unintentional manifestation of my own mental activity does on the other
hand disclose something hidden, though again it is something that belongs only
to my mental life [not to external reality]. I believe in external (real) chance, it
is true, but not in internal (psychical) accidental events. With the superstitious
person it is the other way round. He knows nothing of the motivation of his
chance actions and parapraxes, and believes in psychical accidental events; and,
on the other hand, he has a tendency to ascribe to external chance happenings a
meaning which will become manifest in real events, and to regard such chance
happenings as a means of expressing something that is hidden from him in the
external world. …But what is hidden from him corresponds to what is unconscious for me, and the compulsion not to let chance count as chance but to
)interpret it is common to both of us. (Ibid, 257

ואולי אותו דחף משותף זה ל'אילוף המקרי' ,כפי שמכנה זאת איאן האקינג (,)Hacking 1990
הוא שאחראי לאפקט האינטרפלטיבי שלו ,לפחות על פרויד ,על האובססיווי ועל הפאראנואיד? אולי
לא תיתכן קריאה היפרבולית של המקרי ,ללא התייחסות לאפשרות השערורייתית ,המיסטית,
הפסיכוטית ,ש' גלי המקרה' הזה נושאים עימם גם אינטרפלציה? ואכן ,פרויד לא טוען לרגע שצירופי
מקרים אינם מייצרים אינטרפלציות ,כפי שאראה מיד הוא היה עד להן בעצמו .אבל כל הניתוח שלו
מונחה על -ידי מציאת הכתובת של האינטרפלציה ,בכל מחיר ,גם כאשר היא איננה אפשרית .פרויד
גורס כי הלא -מודע מסוגל לביים בשביל הסובייקט אפקט ממשי לכל דבר של צירוף מקרים ,וחלק
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חשוב באפקט הזה הוא אכן יצירת תחושה כוזבת שמישהו קרא לך .למשל ,המקרה הבא שעליו מספר
פרויד .בהולכ ו לתומו ברחוב הוא התחיל לפתע לחשוב על זוג מכרים מסוים ,והנה ,כמה דקות אחר-
כך ,הם הופיעו מולו ,הפתיעו אותו בקריאת שמו ( .)S.E 6: 264-265אכן ,מקרה מוזר של צירוף
מקרים בין מחשבות על אדם ובין הופעתו רגע לאחר מכן ,שפרויד מסביר אותו על נקלה כך' :תפסתי
בחטף את מראם קודם ,הדחקתי אותו ,התחלתי להרהר בבני הזוג ,ואז הופתעתי בהרימי את ראשי,
לראות ,שהנה ,הפלא ופלא ,איזה צירוף מקרים ,הזוג הזה מופיע מולי' .מעניין כי הסבר הגיוני שכזה
נעלם מעיניו של פרויד ,כאשר הרכב נעצר מול הכתובת הלא-נכונה .האם אי אפשר לדמיין את פרויד
כותב במקום "לטעות זו אין קשר אלי" את המשפט הבא ' :ראיתי כי הרכב הולך לעשות טעות ולפנות
לרחוב מקביל ,הדחקתי זאת ,התחלתי לחשוב על הפציינטית ועל מותה המתקרב ,וכשהרכב נעצר
לבסוף מול הבית הלא-נכון ,הופתעתי לגלות שהוא טעה' .ובכן ,למי להאמין? לפרויד של צירופי
המקרים הסתמיים (הטעות של הרכב) ,או לפרויד של צירופי המקרים המתוכננים (פרויד הנפגש
בזוג)?
מספר פסקאות קודם לכן ,פרויד מספר על צירוף מקרים אחר:
כשהייתי צעיר ורחוק מהבית ,בעיר זרה ,שמעתי את שמי נקרא בבירור על ידי קול אהוב ,ואז
רשמתי את השעה שבה התרחשה ההלוצינציה וערכתי חקירה מודאגת אודות קרוביי ,האם קרה
משהו .שום דבר לא קרה (.)Ibid, 262

הקריאה בוטלה .בדיעבד .כמה סימפטומטי הוא הניתוח של פרויד לאינטרפלציה שעבר .אירוע
כה מוזר ,ועם זאת פרויד יודע תמיד ,בכל שלב של הקריאה ,מי הוא זה שקורא לו .ברגע המפגש
הראשון עם הקריאה ,הוא כבר מזהה אותה כקריאה של מישהו ספציפי שהוא מכיר היטב ,שקרוב לו.
מודאג ,הוא עורך חקירה אודות קרוביו .דברים כאלו לוקחים זמן ,ועד אז מעמדה של האינטרפלציה
נשאר עמום ,לא פתור .וכמובן שהבירור מעלה כי "שום דבר לא קרה" .ואחר-כך ,כשהוא מהרהר בכך,
כשהקריאה איננה אלא זכרון של חוויה ,היא מקבלת את הסברה המתאים ,מתפרשת כהלוצינציה
שמיעתית שמקורה במישהו ספציפי נוסף שאותו מכיר פרויד היטב :הלא-מודע .היכן הוא השלב שבו
נשמעה הקריאה ,אבל לפרויד לא היה ידוע עדיין מי השמיע אותה ,אם בכלל?
פלא אפוא שפרויד ,החוזר שוב ושוב אל ועל אותה קריאה ,מרגיש לפעמים מאויים [ ;uncanny
 ?]unheimlischפרויד עצמו מספר על אירוע שכזה .בהיותו בעיר איטלקית זרה נקלע במקרה לאזור
של זונות ,שממנו ברח מהר רק כדי למצוא עצמו ,שוב באותו מקום ,ושוב באותו מקום" .אותה שעה
אחזתני הרגשה שא יני יכול לתארה אלא כ'מאויימת' ,ויתרתי על מסעות תיור אחרים ולבי היה מלא
שמחה כשחזרתי אל הפיאצה שאותה נטשתי שעה קלה קודם לכן" ( .)98הפיאצה הזאת נמצאת באותו
טיעון פתלתל ,במסה המשתרעת על לא מעט עמודים ,שבו מבקש פרויד לברוא ָאפקט ספציפי המכונה
'המאוים' [ .]uncanny; unheimlichפרויד לא רק מנסה לתאר "כיצד זה מרגיש" ,אלא גם מסביר באלו
מקרים נוצר האפקט הזה ,ומדוע הוא נוצר דווקא בהם .המאויים ,טוען פרויד ,הוא הָאפקט המשותף
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לחוויות הבאות :פגישה בכפיל (על כל הוואריאציות שלה :החלפת-אני ,חלוקת-אני ,החלפת-אני),
דז'ה וו ,בובה או עצם אחר שקם פתאום לחיים ( זו יכולה להיות יד שמרקדת באופן עצמאי מהגוף,
אבל גם ליטראליזציה של מטאפורה); רוחות רפאים ,שיבה מן המתים ,כוחות טמירים ,כל יכולתן של
המחשבות ,עין הרע ,וכן – צירופי מקרים שמוסברים כך:
רק הגורם של החזרה שלא בכוונה תחילה הוא שהו פך למאוים משהו תמים והוא שכופה
אותנו לראות כדבר הרה-פורענות ,כגזירה שאין ממנה מנוס ,עניין שברגיל לא היינו רואים אותו
אלא כ'מקרה' בעלמא .כך למשל אין אנו מתרגשים כשאנו מקבלים כנגד הבגדים שאנו מוסרים
למלתחה פתק ובו מספר מסוים – נאמר  – 91או כשאנו רואים ,כי זה ו מספרו של תא האוניה
שהועד לנו ,אבל רושם זה משתנה ,כששני אירועים שכשלעצמם אינם מעלים ואינם מורידים,
מתקרבים זה לזה ,כגון שאדם אחד נתקל במספר  91כמה פעמים ביום אחד ,ולא עוד אלא
שהוא נוכח לראות ,כי כל מה שמסומן במספר ,כתובות ,חדרי מלונות ,קרונות רכבת וכדומה,
חוזר ומופיע בהם אותו מספר עצמו ,לפחות כאחד הרכיבים .אנו חשים כי דבר זה הוא
'מאויים' ,ומי שאינו מחוסן לגמרי מפני פיתויין של אמונות טפלות ,יהיה נוטה לתלות בהישנות
עקשנית זו של אותו מספר משמעות נסתרת ,אולי רמז למספר שנות החיים שנקצבו לאותו אדם
('המאויים'.)91-98 ,

באותן מלים ממש ,ופרויד יודע זאת ,אפשר לתאר גם את התנהגות הפסיכואנליזה ביחס
לסימפטום ולאסוציאציות החופשיות .מספיק להחליף את המספר " "91ב"אדיפוס" ולקבל תיאור
קריקטורלי ,אך ככזה מדויק ,של פרשנות אנליטית .ואכן ,הפסיכואנליזה ,הכופה משמעות טמירה על
חזרות-שלא-בכוונה-תחילה ,עוררה בדיוק תחושה כזאת של 'מאוימות' אצל אשה אחת ,שמסרה את
בתה לטיפולו של פרויד ,לאחר שנואשה מכל כיווני הטיפול האחרים .והנה ,הנערה שהיתה חולה
במחלה אנושה זה שנים רבות ,אכן נרפאה בעזרת האנליזה ,והאם המופתעת ,ההמומה ,לא יכלה שלא
לתפוס אז את הפסיכואנליזה ,את האינטרפרטציות שהיא מציעה ואת האפקטים שהיא מחוללת,
כמעשה כשפים ,כ( uncanny-שם.)13 ,
פרויד ,המאמץ את אריסטו ,מגדיר בקטע זה את צירוף מקרים כך" :כששני אירועים שכשלעצמם
אינם מעלים ואינם מורידים ,מתקרבים זה לזה" .אבל תוך כדי הסתייגות האומרת כי צריך להביא
בחשבון את הלא-מודע כסיבה נעלמת ונסתרת .במלים אחרות ,ייתכן ששרשרות הסיבות המעורבות
בהתרחשות יהיו בחלקן או כולן לא-מודעות .עד כאן ,הסיבה .אבל לצירוף המקרים מתלווה גם ָאפקט
מיוחד :המאוים .אפקט זה נובע מכך שצירופי מקרים מייצרים חזרה על רגע קדום ,כלומר צירופי
המקרים של ההווה אינם אלא הד של העבר" :המאוים שבחוויה נוצר ,כשתסביכים אינפנטיליים
מודחקים קמים לתחייה מכוחו של רושם ,או כשאמונות פרימיטיביות שהאדם התגבר עליהן ,נראות
כמתאמתות ".לפי מיון זה ,צירוף המקרים נופל תחת שתי הקטגוריות .הוא חזרה על רגע קדום,
אנימיסטי-אינפנטילי (אצל פרויד ,תרבויות קדומות מתאפיינות בצורות אינפנטיליות של ארגון
ומחשבה) ,קולקטיבי ופרטי כאחד ,רגע שבו עדיין לא התמצקה ההבחנה בין חוץ לפנים ,ולכן הוא
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יכול לייצר אשליה של קריאה מגבוה ,או מהצדדים או מכל כיוון ,שהרי העולם כולו נטען
148
באנושיות.
לסיכום ,העמדה הפרוידיאנית גורסת כי –
( )9צירוף מקרים הוא בעל משמעות רק אם הלא -מודע של הסובייקט היה אחראי בצורה כלשהי
ליצירתו; וככזה ,הוא כבר איננו מקרי ,אלא סימפטום שיש לחלץ ממנו את שדה המשמעות המודחק
הגלום בו.
( )1צירוף מקרים יכול ללמד את הסובייקט רק על עצמו ,על הלא-מודע שלו ,על חייו – אבל לא
על העולם.
( )3צירוף מקרים הוא חוויה מסוג 'המאוים' ,חזרה על סיטואציה אינפנטילית אנימיסטית ,פרטית
וקולקטיבית ,שבה עדיין לא התגבשה ההפרדה בין חוץ לפנים .ומכאן הָאפקט המתלווה אליו,
והפרשנות המוטעית שלו (יד אלוהים בדבר) ,שלה אפשר להתנגד באמצעות אנליזה (עצמית) .במלון
פלאזה ,פוצי נעזר בצירוף המקרים כדי לנתח את סיבת היותו מהמר; ערך לעצמו אנליזה ,בלי להיות
מודע לכך שזה מה שהוא עושה .בשלב מתקדם יותר בספר ,כמו גם בדיאלוג בינו לבין נאש על המזל
שצוטט בפרק ב' ,רואים את פוצי 'חוזר לסורו' ומאמין כי צירופי המקרים שקרו לו הם תוצאה של כוח
עליון.
( )4לפי פרויד ,אי אפשר לדעת בוודאות מדוע בוחר לא -מודע באירוע מסוים והופך אותו לצירוף
מקרים ,ולפעמים אף לטראומה ,גם לא בדיעבד ('ליאונרדו') .אבל אפשר לדעת מתי הלא-מודע של
הסובייקט אחראי לצירוף המקרים ,בין אם כיצרן ישיר של האירוע ,ובין אם כתופס טרמפ.
( )5פרויד והרכב שאלו את עצמם אותה שאלה ' :היכן גר צירוף המקרים?' הרכב מיקם אותו
בכוח עליון; פרויד מיקם אותו בלא-מודע .לא היה זה תהליך קל .בדרך פרויד נאלץ להודות בקירבה
מטאפיסית ,נפשית והרמנויטית עם שני טיפוסים אחרים :האובססיווי והפאראנואיד .פרויד מודה כי
צירוף מקרים הוא משהו שמפתיע אותך ,כשאתה לא מוכן ,וכי התרחשות מקרית מייצרת אניגמה
[רגעית] של כתובת ,וגם של מוען ,אבל גורס כי אפשר לנטרל את החוויה הזאת ,ולהסביר את מקורה,
באמצעות אנליזה .הפסיכופתולוגיה מראה לטענתו כיצד צירופי מקרים נשברים לבסוף תחת חקירה
ומגלים מי באמת שלח אותם .האניגמה של המקרי ,השאלה 'מהיכן הגעתי?' תתגלה באנליזה ,מבטיח
פרויד ,כשאלה פשוטה יחסית ,אולי אפילו מדומה .אינטרפלציות של המקרי אינן אלא הלוצינציה
רגעית של קריאה שהגיעה כביכול מהעולם ,אבל בעצם מקורן בסובייקט לא-מודע העושה
אינטרפלציה לעצמו .הפנטזיה הטהורה של האינטרפלציה :סובייקט המוליד את עצמו ,בקריאה.
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לאקאן ,או תפיסת הטרמפ

כבר בכתביו המוקדמים מתעכב לאקאן ארוכות על היחס שבין מקריות לסובייקטיביות .הסמינר על
'המכתב הגנוב' ,פר שנות האסוציאציות בחלום של הזריקה לאירמה ,וה דיון הארוך על קיברנטיקה
והסתברות בסמינר השני ,כמו גם בהערות הרבות בנושא הפזורות ב ,Écrits-מעידים שלאקאן רחוק
מלהיות מרוצה מהתיאורטיזציה הקיימת של המקריות בפסיכואנליזה .לאקאן הרחיק עד המתמטיקה,
בניסיון שלו להבין כיצד אפשר לייצג את המקרי ,אך במקביל פנה למטאפיסיקה ולספרות .החשיבה
של לאקאן על המקריות מפוזרת בכל כתביו ,וכמובן משתנה במרוצת השנים .בגרסתה המלאה היא
מיזוג מרתק ובעייתי כאחד בין אריסטו ללוקרציוס ,המותך בתוך כור הגליאני ,ואז יוצא החוצה
בדמות שני טיפוסים של מפגש :הטיכה והאוטומטון.
מהי אפוא התיאוריה הלאקאניאנית של המקריות? כמו תמיד אצל לאקאן ,גם "המקרה" נקרא
ומנותח משלוש פרספקטיבות שונות ,המשלימות זו את זו – האימז'ינרית ,הסימבולית והממשית.
במישור הסימבולי המקריות מופיעה כאוטומטון ,הניתן להמשגה מתמטית (חוק המספרים הגדולים.
הניסויים הקומבינטוריים של לאקאן); במישור האימג' ינרי היא מופיעה ככוח עליון ,גורל ,שכינה .זהו
המישור המפונטז של התשובה .במישור של הממשי היא מופיעה כסינגולריות ,כטראומה ,כנפילה,
כקריסה ,כסנּתו ם וכטיכה .לאקאן משמר את החלוקה שעורך פרויד ,בין מקריות "חיצונית" ,הקיימת
בעולם והיא נשוא המדעים המדויקים ,לפסוודו -מקריות פנימית המתקיימת בנפש והיא נשוא
הפסיכואנליזה .אלא שמה שפרויד ייחס לעולם החיצוני ,לאקאן מייחס לממשי; ומה שפרויד ייחס
לעולם הפנימי ,לעולם הנפש ,לאקאן מייחס לסימבולי .ואת הפרויקציה הקולקטיבית שפרויד ייחס
לדתות ,לאקאן מייחס לאימז'ינרי ולאידיאולוגיה.
הטיכה ,האוטומטון והקלינמן

בסמינר האחת-עשרה ,לאקאן משתמש בקטגוריות האריסטוטליות של המקריות – הטיכה והאוטומטון
– כדי להסביר את ההבדל בין אופן הפעולה של הסימבולי ובין אופן הפעולה של הממשי .אמנם הפרק
עצ מו נקרא "טיכה ואוטומטון" ,אבל למעשה הדיון במקריות מתנהל כדי להבהיר שני מושגים
חשובים יותר בשביל לאקאן – מושג "החזרה" ומושג "הסיבה" הפרוידיאניים – הקשורים באירוע
המכונן של הסובייקט ,בטראומה:
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Aristotle turns and manipulates two terms that are absolutely resistant to his
theory, which is nevertheless the most elaborate that has ever been made on the
function of cause — two terms that are incorrectly translated as chance and
fortune. It is a question, then, of revising the relation that Aristotle establishes
between the automaton – and we know, at the present stage of modern
mathematics, that it is the network of signifiers – and what he designates as the
tuché – which is for us the encounter with the real.
First, the tuché […] We have translated it as the encounter with the real. The
real is beyond the automaton, the return, the coming-back, the insistence of the
signs, by which we see ourselves governed by the pleasure principle. The real is
that which always lies behind the automaton, and it is quite obvious, throughout
Freud’s research, that it is this that is the object of his concern (Lacan 1994: 54).

קל לראות כי לאקאן מבצע בטיכה ובאוטומטון האריסטוטליים רוויזיה מושגית ניכרת,
שמשאירה מהם קצת יותר מהשם בלבד .מאחר שבשביל לאקאן" ,המציאות" איננה יכולה להיקרא
אלא דרך הסימבולי – האוטומטון ,או המקריות "הפיסיקלית" ,הופכת להיות מקריות סימבולית [ the
 .]network of signifiersהאוטומטון מציין עתה את כל אותן תופעות שנראות לסובייקט כמקריות,
אבל שבעצם הן תוצאה של התנהלותו של משק הסימנים בסימבולי .תחת תופעות אלו מקבץ לאקאן
את כל התופעות שהסטטיסטיקה והקומבינטוריקה יטפלו בהן .האוטומטון אצל לאקאן שייך לאותו
עולם של חוק המספרים הגדולים המבצע פורמליזציה של אירועים ,מהסוג למשל של זריקת קובייה.
זוהי מקריות שניתנת לרישום ,לאנליזה ,למתמטיזציה .היא דרך מסוימת לרשום את הממשי .ההדגמה
ה חריפה ביותר של לאקאן לסוג זה של רישום ,מצויה בסמינר השני ,בפרק על הקיברנטיקה ,וב'אחרית
הדבר' לסמינר על "המכתב הגנוב" ,שבה הוא מנתח את המשחק של 'זוג או פרד' שעליו מספר דופאן.
הטענה הבסיסית של לאקאן היא כי הקיברנטיקה הוכיחה שכל מסר ניתן לסימבוליזציה באמצעות
שתי ספרות בלבד ,אפס ואחת היוצרים ביחד שפה אלמנטרית של נוכחות והעדר .שפה זו ,שהחלה
מהקומבינטוריקה ומתורת ההימורים ,מתארת את האפשרויות השונות של מערכת סמלים נתונה .בעיני
לאקאן " ,שרשרת המצבים האפשריים יכולה להילמד כסדר הקיים בזכות עצמו ,באופן בלתי תלוי
בסוביי קטיביות כלשהי" .הסדר הסימבולי ( שהקיברנטיקה מספקת את הפורמליזציה שלו) ,רשת
הדיסקורסים החברתיים ,מכוננים את הסובייקט באמצעות חוקים השולטים על מספר מוגבל של
אפשרויות ,גם אם התוצאה נראית בסופו של דבר כ"מקרית" ( .)Muller & Richardson 1988: 73
לאקאן מבקש להוכיח ז את באמצעות מערכת סימבולית אלמנטרית ,הכוללת ארבעה סימנים ואת כל
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.אפשרויות הסלקציה והקומבינציה שלה
[Lacan] takes up the same problem of the emergence of sense from non-sense
from the perspective of the mathematical analysis of chance occurrences.
Randomness is synonymous with lack of meaning in that it represents the
absence of any rule, regularity or law. Lacan refers to Markov chains in order to
show that any sequence of purely random events, or symbols, will assume a
certain regularity provided the elements of the sequence be regrouped in sets of
three or four. In other words, if a second set of elements is formed consisting of
groups of the original, randomly arranged, elements, then the succession of the
new set’s elements will no longer be meanigless. An order will have been
established (Chaitin 1996: 96).

 אפשר לומר שעצם הכפייה (ההכרחית) של סדר סימבולי על ממשי גורמת,בשפה פשוטה יותר
 שחבה את קיומה לשורה של סמלים והיחסים, סדירות.לאותו ממשי "להפגין" פתאום סדירויות
 בין אם הוא עבר פורמליזציה ונמדד, אפילו 'הסיכוי' שקיים במשחקי הימורים, בראייה זו.ביניהם
 ובין אם לא עבר פורמליזציה והוא מייצג לכל היותר איזושהי הערכה,עכשיו בהסתברות כזו או אחרת
 הוא כבר בגדר המשגה ניכרת של, סובייקטיבית לגבי התרחשותו של אירוע עתידי, פרטית,מקומית
 עצם ההמשגה של הממשי במונחים של, עצם הדיבור על הסיכוי, בשני המקרים האלו.הממשי
: מעבירה את המתבונן למישור חווייתי אחר ביחס אליו,אפשרויות של התרחשות
From the point of view of the real, on each occasion there are as many chances
of winning as of losing. The very notion of probability and chanc e presupposes
the introduction of a symbol into the real. It’s a symbol you’re addressing, and
your chances bear only on the symbol. In the real, at each go, you have as many
chances of winning or of losing as on the preceding go. There is no reason why,
by a pure fluke, you might not win ten times in a row. This only begins to have
meaning when you write a sign, and as long as you’re not there to write it, there
is nothing that can be called a win. The pact of the game is essential to the
reality of the experience sought after (Lacan 1988b: 182; 193).

 שנקשר לדחף,אוטומטון הוא גם הדרך שבאמצעותה מתקן לאקאן את מושג החזרה של פרויד
 החזרה קורית לא בגלל מבנה הזכרון האנושי (כפי שחשב פרויד) המבקש לחזור לאותו, בעיניו.המוות
]Wiederholungszwang[ " אותה "חזרה כפייתית,מקום כדי לבצע אינטגרציה לפריט כלשהו שאבד
 הביטוי הטהור ביותר של עיקרון זה מתגלם. אלא בגלל משק הסימנים בסדר הסימבולי,מפורסמת
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בתחשיב הסיכויים ,שאיננו מתעניין בתוכן של האירוע ,אלא בוחן אותו כמו הקומבינטוריקה,
במונחים האלמנטריים של העדר ונוכחות:
Everything which up until then had been the science of numbers becomes a
combinatory science. The more or less confused, accidental traversal of the
world of symbols is organised around the correlation of absence and presence.
And the search for the laws of presence and absence will tend towards the
establishing of the binary order which leads to what we call cybernetics (Lacan
1988b: 300).

בצורה הרדיקלית ביותר ,לאקאן מאמץ כאן את הפרספקטיבה של תורת ההסתברות ,הרואה
בסובייקט מישהו שהקפריזיות הפנימית שלו ,אם נמשיל אותו לגופיף עשן כלשהו במיכל ,מתבטלת
לנוכח הסדר העליון שלו הוא כפוף 149.עד כמה שהדבר נשמע אבסורדי ,לאקאן היה רציני בהחלט
בניסיונותיו להביא את הפסיכואנליזה למקום של המתמטיקה ,שאותה ראה כמדע היחיד שהצליח
לרשום את הממשי ,כפי שמעיד הציטוט הבא:
Mathematical formalism is our aim, our ideal. Why? Because it alone is
matheme, i.e., capable of being transmitted integrally (Lacan 1988b: 119).

קשה להעריך את ערכן ההסברי של המתמות המפורסמות של לאקאן ,אותה פורמליזציה שנויה
במחלוקת כל כך של האינטראקציות הסימבוליות בין סובייקט לעולם .אחד מהפרשנים הבולטים של
לאקאן ,ברוס פינק ,אף מעניק להן משמעות תיאולוגית .הוא מציין באחד מספריו ,שהמתמות נועדו
לשמר את לאקאן בצורה הכי מינימלית שיש ,שגם אם הכל יושמד ורק המתמות ישרדו ,אפשר יהיה
לשחזר מהן את תורתו של לאקאן בדיוק רב ( .)Fink 1995: 144קל ללכת שבי אחר הניסיון ההרואי
של לאקאן לחשוב את הסובייקט באמצעות המתמטיקה ,ולשכוח כי פורמליזציה של סובייקט ,עשירה
ומעודכנת ככל שתהיה ,כזאת אפילו שמביאה בחשבון את תורת הכאוס שנועדה לטפל במערכות
מורכבות ,איננה אלא קירוב גס מאוד לתופעה מסובכת בהרבה .בספרו על תיאוריית הכאוס ,מציין
דיוויד רואל כי מפתה מאוד לקחת את עקרונות מתמטיקת הכאוס ולהחיל אותה על העולם האנושי.
עם ה"מושך המוזר" שלה המטיל את המערכת למצב קפריזי של אי-סדר ,העיקרון כי מצבה התחילי
של כל מערכת אף פעם אינו ידוע בדיוק מושלם ,המצטרף לעיקרון הגורס כי גם אי-ודאות אפילו
זעירה בתנאי ההתחלה עשויה להוביל להבדלים עצומים בהמשך ולחוסר אפשרות לחזות בעתיד
הרחוק ,תיאוריית הכאוס נראית קרובה באופן חשוד לעולם האנושי ולתפיסות האינטואיטיביות שלנו
אותו (רואל  .)71-91 ;41 :9119אך אפילו רואל ,מממציאי תיאוריית הכאוס ,מודה כי המתמטיקה
הדרושה כדי לתאר אפילו תופעה פיסיקלית פשוטה ,כמו זו של טיפות הנופלות מברז ,היא כה
מורכבת עד שקשה להאמין כי מערכות מסובכות בהרבה ( אפשר לחשוב במקביל על סובייקטים
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. אי פעם יוכלו להיות מנותחות בכלים אלו,)הנושרים ממערכת הלימוד
 או, למקם, לחשב, להמשיג,מה עושים אפוא עם אותם חלקים של הממשי שאי אפשר לרשום
:למספר? כאן מוצאים את הטיכה
If you wish to understand what is Freud’s true preoccupation as the function of
phantasy is revealed to him, remember the development, which is so central for
us, of the Wolf Man. He applies himself, in a way that can almost be described
as anguish, to the question—what is the first encounter, the real, that lies
behind the phantasy? (Lacan 1994: 54).

 היא "מעבר לסימבולי" ולכן בלתי, ככזאת.הטיכה מציינת מאורעות השייכים לסדר של הממשי
 המקרה המובהק ביותר. וכל שכן לאנליזה, גם לא בעזרת פרוצדורות קומבינטוריות,ניתנת לצפייה
 משהו, משהו שלא ציפינו לו, בטראומה יש תמיד משהו מקרי.)שנקשר עם טיכה הוא הטראומה (שם
. אומר לאקאן,"מפתיע משום ש" אי אפשר לקבוע פגישה עם הממשי
Where do we meet this real? For what we have in the discovery of psychoanalysis is an encounter, an essential encounter—an appointment to which we
are always called with a real that eludes us (Lacan 1994:53).
[…] the real is precisely that which resists and eludes the grasp of the symbolic
and, consequently, is only detectable within the symbolic in the guise of its
disturbances. In short, the real is the absent cause which perturbs the causality
of the symbolic law. (Žižek 1996a: 399) .

ההפרעות שעליהן מדבר ז'יז'ק כאן מיוחסות לכל אותן תופעות שמתקבצות יחד תחת המסמן
, אלא נודע רק בהפרעות שלו לסדר הסימבולי, הממשי לא יכול להודיע פשוט על נוכחותו.""מקריות
:ומשום כך האירוע המקרי הוא דרך המלך שבאמצעותה יכול הממשי לפרוץ אל תוך הסימבולי
The real may be represented by the accident, the noise, the small element of
reality, which is evidence that we are not dreaming. But, on the other hand, this
reality is not so small, for what wakes us is the other reality hidden behind the
lack of that which takes the place of representation—this, says Freud is the
Trieb. (Lacan 1994: 60).

 כדי להודיע על נוכחותו; ואולי האירוע המקרי הוא שמספק,הממשי משתמש באירוע המקרי
 המבקשת להבחין בין המקרי,לממשי הזדמנות לייצג את עצמו? אי אפשר לענות על השאלה הזאת
- וככזאת מקום של חוסר, משום שהטיכה בהגדרה היא קריסה של הסימבולי,לממשי אצל לאקאן
 בראייה זו של היחסים בין הממשי למקריות (כטיכה) גם אין כבר טעם לדבר על.היבחנות מוחלט
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"שלבים" בהיווצרותו של הסובייקט ,משום שהאונטוגנזה שלו נקבעת על-ידי ממשי המתנסח
באמצעות אירועים מקריים שונים ,כפי שאומר לאקאן בסמינר האחת-עשרה:
If knowledge is so often, in theoretical writings, related to something similar to
the relation between ontogenesis and phylogenesis—it is as the result of a
 confusion, and we shall show next time that the very originality of psychoanalysis lies in the fact that it does not centre psychological ontogenesis on
supposed stages—which have literally no discoverable foundation in
development observable in biological terms. If development is entirely animated
by accident, by the obstacle of the tuche, it is in so far as the tuche brings us
back to the same point at which pre-Socratic philosophy sought to motivate the
world itself. It required a clinamen, an inclination, at some point (Lacan 1994:
63).

השימוש של לאקאן במונח "קלינמן" ,שאותו שאל מלוקרציוס ,מציע התבוננות פילוסופית
אחרת לגמרי במושג המקריות ,ביחוד כאשר הוא בא בתוך פרק שכותרתו "הטיכה והאוטומטון"
וש תכניו הם אריסטוטליים במובהק .לאקאן זקוק לקלינמן ,בעיקר בגלל שתי התכונות העיקריות שלו,
שהוזכרו כבר קודם :היותו נסתר מהעין ,התרחשות שהיא תמיד מוחמצת ,ושאי אפשר להבחין בה,
לצפות בה ,או לצפות לה ,אלא רק בדיעבד; והיותו הכוח המפרק סדרים ישנים וגורם לסדרים חדשים
150
להתגבש.
'הקלינמן' של איש הזאבים איננו כמובן רק הסצינה הראשונית .באנליזה המפורטת שעורך לו
פרויד ,הוא מנסה להתחקות אחר מספר אירועים מקריים ,או מפגשים עם הממשי ,שכל אחד מהם
מכוון מחדש את ההתארגנות המינית של איש הזאבים ומספק לה את הפרטיקולריות המדהימה שלה.
כזכור ,פרויד מחלק את התפתחות הנוירוזה של איש הזאבים לשלוש תקופות .התקופה הראשונה ,עד
גיל  3ורבע ,המטופל היה ילד צייתן ,נחמד וטוב לב .בגיל זה אירע הפיתוי הראשון על ידי האחות.
מפגש זה עם האחר ,ועם המיניות כמשהו שמגיע מהאחר – ולכן טראומתי – גורם לו להחליף את
הקוטביות המינית שלו .הוא מנסה לפתות את הנניה שלו ,אבל זו מאיימת עליו בסירוס .איום זה
בסירוס גורם לו לחזור אחורה מבחינה גניטאלית ,אל השלב האנלי-סדיסטי .מילד טוב לב הוא הופך
לילד אכזר ,המענה חיות .ואז מגיעה התקופה השנייה ,זו התקופה שמתחילה עם חלום הזאבים
המפורסם ,שממנו הקיץ סרגיי פנקייב בבהלה .חלום זה ,לדעת פרויד ,בכך שהעלה מנבכי הלא-מודע
את הסצינה של המשגל בין ההורים ,הפך אותה בדיעבד לסצינה ראשונית ,כלומר למפגש טראומתי.
מעתה והלאה ,מתפתחת אצלו הפוביה מהזאבים .וכו' .זוהי אפוא שרשרת האירועים המקריים,
שרשרת המפגשים עם הממשי ,שבונה אצלו את הפנטזיה המינית שלו ,פנטזיה שתקבע את גורלו
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באמצעות נוסחה .אם הפנטזיה המינית מבקשת לכסות על הממשי ,לתת צורה למפגש עם התענוג
הבלתי אפשרי ,הרי שבניתוח הזה של פרויד ,נוכחים לדעת כיצד הצורה הפנטזמתית של הממשי – מה
שיהפוך אחר-כך ל"הכרח" של הסובייקט ,ל'פורמולה' שלו כדברי ז'יז'ק – נבנית מרכיבים של
אירועים מקריים.
ומה עם האוטומטון? מודאליות זו כבר שייכת לסימפטומים הרבים של איש הזאבים ,ובעיקר
לאופן הספציפי שבו היה מתאהב .פגישה מקרית עם אשה ,בדרך כלל בת מעמד נחות משלו ,כורעת
על ארבע ,עובדת בניקוי הבית .כאשר כל התנאים הללו התמלאו במלואם ,איש הזאבים נתקף
התאהבות בלתי נשלטת " ,חסרת הסבר" .כך קרה שדווקא המאורע המקרי (הסצינה הראשונית),
בתוספת 'החזרות' עליו בין הגילים שתים עד ארבע ,ייצר לבסוף דטרמיניזם מסוג חדש (האוטומטון)
הבא לידי ביטוי בנוסחה של התאהבות ( ;)Miller 1989: 37או ,כפי שמנסח זאת לאקאן בהכללה:
What is repeated, in fact, is always something that occurs – the expression tells
us quite a lot about its relation to the tuche – as if by chance. This is something
that we analysts never allow ourselves to be taken in by, on principle. At least,
we always point out that we must not be taken in when the subject tells us that
something happened to him that day that prevented him from realizing his wish
to come to the session. Things must not be taken at the level at which the
subject puts them—in as much as what we are dealing with is precisely this
obstacle, this hitch, that we find at every moment. It is this mode of
apprehension above all that governs the new deciphering that we have given of
the subject’s relations to that which makes his condition (Lacan 1994: 54).

המפגש בין אשה הכורעת על ארבע ובין איש הזאבים הוא מפגש מקרי במובן הפשוט של המלה .כל
איש אחר ,פרט לאיש הזאבים ,לא היה מתעכב עליו .ספק ,אם אירוע כזה היה גורם לתוצאות כלשהו.
אבל לאיש הזאבים ,בדיוק צירוף מקרים זה גורם להתאהבות בלתי נשלטת – לחזרה על הסצינה
הראשונית .צירוף המקרים הזה איננו נחשב כאן לטיכה ,אלא לאוטומטון ,משום שתוצאותיו
(ההתאהבות המתחזה למקרית) נקבעות על ידי הפנטזיה המינית המכוונת אותן .פנטזיה ,שנסיבות
היווצרותה הן מקריות במודאליות של הטיכה (.)Monk 1993: 29
בעבור לאקאן צירופי המקרים נחלקים אפוא לשתיים – או שהם שייכים לאוטומטון מסוים ,או
שהם אירוע מובהק של התפרצות הממשי .המקרי יכול להופיע רק בשתי הצורות הללו .הטיכה חייבת
להיות אמיתית כי היא מופע אותנטי של הממשי .בעוד האוטומטון ,בהיותו יציר רוחו של הסימבולי,
"השתקפות" הטיכה בתוך רשת הסימנים ,מקבל על עצמו את כל התכונות של המסמן – את השיעתוק
שלו ,את הסילוף הכרוך בו ,את כל מה שניתן לשדך לאידיאולוגי .משום כך ,הרישום של המקריות,
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של הממשי ,הפיכתו לאוטומטון ,פירושם עיקורו מכמה תכונות בסיסיות שלו – כמו למשל ,ההפתעה
הגמורה ,הסינגולריות ,התדהמה .הממשי יכול להתגלות רק דרך הקריסה של הסימבולי ,ומשום כך
קריסתו של אוטומטון תבשר את בוא הטיכה .אם חוק המספרים הגדולים הוא בפירוש ההתגלמות
הפורמלית המובהקת ביותר של האוטומטון ,אז כאשר הוא קורס בעיני מהמר מסוים ,הקוביות הופכות
למעין 'מפגש עם הממשי' .בחשבון האחרון ,האוטומטון ,המקרה המדומה ,הוא תוצאת ההכרח
(הסטטיסטי) של הסדר הסימבולי לייצר חזרות' ,צירופי מקרים'' ,סדרות משונות' ,הכרח שלו כפופה
כל מערכת סימבולית ,ולכן גם האחר הגדול .ואילו הטיכה ,המקרה האותנטי ,מוצאת את מקומה
בממשי .והממשי הוא המקום של העדר-הסיבה והעדר המשמעות .שוב ,מזכיר את הטיעון של פרויד,
אבל בהבדל אחד דרמטי' .הסתמיות' שלאקאן מדבר עליה טעונה בתענוג ,ב ,jouissance-וככזאת היא
דורשת כבר קריאה מסוג אחר לגמרי.
הטיטניק .התענוג .הסנתום

למשל ,צירוף המקרים הפאטאלי של התנגשות ספינת הענק טיטניק בקרחון .הטביעה של הטיטניק
'לא יכלה לבוא בעיתוי טוב יותר' ,גורס ז'יז'ק .כבר אז ,היה זה חלק מרוח התקופה שעידן מסוים מגיע
לקיצו – העידן של התקדמות שלווה ,של פיתוח ושגשוג ופריצות דרך מדעיות ,של הבחנות יציבות
בין מעמדות חברתיים .סכנות חדשות היו באוויר (תנועת הלייבור ,התלקחויות של לאומנות,
אנטישמיות ,הסכנה של מלחמה) שאיימו לסדוק את הדימוי האידיאלי של התרבות המערבית ולשחרר
את הפוטנציאל 'הברברי' שלה .הטיטניק השתייכה מצד אחד לשדה הראשון של המשמעות ,בהיותה
הספינה הגדולה ביותר בעולם ,מסובכת ,משוכללת ,מקום מפגש של כל המעמדות ,דימוי של החברה
לא כפי שהיא ,אלא כפי שהיתה רוצה להיראות – האגו-אידיאל של החברה; מצד שני ,היא גם "נקראה
כ'סמל' ,כייצוג מרוכז ,מטאפורי של הקטסטרופה המצפה לציוויליזציה האירופית…שקיעת הטיטניק
היתה הצורה שבה החברה חוותה והתנסתה במותה שלה" ( .)Žižek 1989: 70ואכן ,כסמל ,היא כוננה
מרחב של פרויקציה שאליו נצמדו כל קצות הקשת הפוליטית :מ" הפרספקטיבה המסורתית ,הטיטניק
היתה אנדרטה נוסט לגית של עידן חולף של אצילות בעולם הנוכחי של וולגריות; מנקודת המבט
השמאלית ,הטיטניק היא סיפור על חוסר האונים של חברה מעמדית מאובנת" ( .)79החברה היתה
זקוקה ,בנקודה קריטית זו בזמן ,למטאפורה כדי לפתח דיון על סוף המאה וסכנותיה; הטיטניק היתה
מטאפורה מושלמת ,נקודת כיפתור מעולה .אלא שקריאה סימפטומטית זו את ההיקבעות-יתר של
המשמעויות שנוצרו עם טביעת הטיטניק מחמיצה ,גורס ז'יז'ק ,את היותה של הספינה בעת ובעונה
אחת גם "דבר" [ ,]Das Dingאובייקט נשגב המועלה לסטטוס של הדבר הבלתי אפשרי .מה שנקל
לראות בתצלומים שהתפרסמו ממקום טביעתה:
The Titanic is a Thing in the Lacanian sense: the material leftover, the
materialization of the terrifying, impossible jouissance…a kind of petrified
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forest of enjoyment. The terrifying impact has nothing to do with meaning – or,
more precisely, it is a meaning permated with enjoyment, a Lacanian
jouissance… And perhaps all the effort to articulate the metaphorical meaning
of the Titanic is nothing but an attemp to escape the terrifying impact of the
Thing, an attemp to domesticate thye Thing by reducing it to its symbolic status,
by providing it with a meaning (Žižek 1989: 71).

לטענת ז'יז' ק כל האנליזות שמעמידות את הטיטניק במעמד של סימפטום ,מתעלמות מסיבה
אחרת שיצרה את כל היקבעות היתר הזאת .הסיבה הזאת לא קשורה למימד הייצוג ,להיותה של
הטיטניק מטאפורה טובה כל כך ,כמו למשל רומאן שמצליח לעורר רעש ,אלא לנוכחות המאטריאלית
העצומה שלה .בעיני ז'יז'ק ,הטיטניק היא מטאפורה משוכללת (כסימפטום) הנמצאת תחת קריאה
היסטרית ( קריאה שלא מצליחה להתייצב אלא מחפשת עוד ועוד משמעויות) ,אך גם מטונימיה
מפלצתית שיצאה מכלל שליטה והפכה ל objet petit a-בפנטזייה המפורסמת של סוף המאה.
שתי הקריאות הללו של הטיטניק מייצגות שתי תפיסות שונות של סימפטום אצל לאקאן:
הסימפטום כמוקד של משמעות ,והסימפטום כמוקד של תענוג 151.לאקאן של שנות החמישים דיבר
בעיקר על הסימפטום כסוג של מטאפורה דחוסה במיוחד של משמעויות ,שמופנית אל האחר הגדול
בבקשת עזרה .אך הפרקטיקה הראתה כי פרשנות לא תמיד ממוססת סימפטום .יש משהו בו שמתעקש,
מעבר לכל פרשנות ,להישאר עם הסובייקט ,ואת זה רצה לאתר לאקאן .המשהו הזה הוא הסימפטום
כ"סנתום"; הסימפטום כגודש של עונג ,ולא של משמעות:
The sinthome is a neologism containing a set of associations (syntheticartificial man, synthesis between symptom and fantasy, Saint Thomas, the
saint…). Symptoms as sinthome is a certain signifying formation penetrated
…with enjoyment: it is a signifier as a bearer of joui-sense, enjoyment-in-sense
a binding of enjoyment, an inert stain resisting communication and
interpretation, a stain which cannot be included in the circuit of discourse, of
social bond network, but is at the same time a positive condition of it (Žižek
1989: 75).

וכך ,בעוד אנליזה סימפטומטית חושפת רק את טווח המשמעויות המודחק של מאורע מסוים,
ומתחקה אחר האפקטים שלו בסדר הסימבולי ,אנליזה סנתומטית מחפשת דווקא אחר אותם אלמנטים
במאורע שמתנגדים למשמעות .היא כאילו "מקלפת" מעליו את כל המסומנים האפשריים שלו,
ומותירה אותו ערום ,במאטריאליות שלו (גוף הספינה השקוע) .אנליזה שכזאת תנסה להראות ,כיצד
המאטריאליות שלו ,שבכל פרשנות אחרת תיראה כסתמית ,כחסרת-משמעות ,בעצם קשורה לממד של
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התענגות ,לסדר של הממשי; כיצד המאטריאליות שלו נותנת "גוף" למאטריאליות אחרת ,נשגבת – זו
של הממשי.
על אוטומטון כמו אסוציאציות חופשיות יחולו אפוא הכללים של הפרשנות האנליטית ,והן
יפורשו בקריאה סימפטומטית .על הטיכה יחולו הכללים של הפרשנות הסנתומטית .כלומר ,היא לא
תפורש ( את הממשי אי אפשר לפרש .כמו הפנטזיה ,הוא חסין לפרשנות .הוא לכל היותר יכול להיות
מצויין על ידי כישלון הסימבוליזציה והפרשנות) ,אלא תיקשר לתענוג ,לכלכלה של הדחף .ככזה,
הטיכה תמתין לאירוע הבא ,שיעניק לה בדיעבד משמעות .כל צירוף מקרים יכול להיות בשביל
הסובייקט ביטוי של אוטומטון או טיכה .הסובייקט הוא זה שקובע את המודאליות של צירוף המקרים.
הסובייקט הוא בעת ובעונה אחת הסטרוקטורה שבה נספג האירוע ומומר למסמנים ,אך גם מי שמונע
מהאירוע הזה מלהתפענח .הוא מי שתמיד ,באמצעות האגו שלו בעיקר ,ינסה לנצל את המקריות כדי
להביע סדר מסוים שלו הוא כפוף .ואכן ,כאשר סובייקט נתקל במשהו שהוא תופס כאקראי ,הוא
יבו דד נוסחה כלשהי אשר בדרך מסוימת מציינת את הנטייה לחזרה ,כשם שהיא מעבר לעיקרון העונג,
מעבר ליחסים ,מוטיבציות רציונליות ,מעבר לרגשות (.)Lacan 1988b: 185
הבעיה עם אנליזות שכאלו הן שצריך אירוע בסדר גודל של הטיטניק כדי לאפשר להן לבצע את
החלוקה החדה כביכול בין ממד המשמעות לממד התענוג ,בין גוף הספינה ובין המסמנים של
הפרשנויות שלה .המחווה של איתור הגוף של התענוג ,מציאת הנציג ההכרחי של האובייקט הקטן,
עושה את עבודתה האוטומטית ומתבייתת על גוף הספינה השקוע ,שהוא אכן ,אובייקט פיסי בעל
נוכחות אניגמטית .אבל במקום להציע את גוף הספינה השקוע כאתר נוסף להתבוננות ,מוחק אותו
ז'יז' ק מהרפלקסיה בכך שהוא מכתיר אותו בתואר המפוקפק 'הדבר' [ ,]das Dingוהופכו בכך באחת
ל'מה שאי אפשר לדבר עליו' ,וכו' .ובדיוק הקלות שבה מאתר ז'יז'ק גוף לממשי ,המובנות מאליה
שהממשי מתגלם בגוף הספינה הטבוע ,וככז ה אי אפשר לדבר עליו ,היא שנראית כאן בעייתית .בעיני
ז'יז' ק קריאה של צירוף מקרים וקריאה של טראומה הן היינו הך ,אך מה מונח שם על קרקעית
האוקיינוס – הגוף של הטראומה או הגוף של צירוף המקרים? אם הממשי הוא כל כך חמקמק ,כזה
שעליו יודעים רק 'כשמאוחר מדי' ,כיצד אפשר לחשוב בכלל למקם אותו בגוף של הספינה? מדוע
למשל ,שלא יהיה שייך לקרחון הסורר ,ששרידיו שטים אתנו עד היום?
ומהטיטניק לסובייקט .בפסיכואנליזה הממשי זקוק למקרי ,כדי שייתן לו "טרמפ" אל הסימבולי.
הממשי תמיד יעדיף את הטרמפ של האירוע-המקרי ,על כל טרמפ אחר .מקרי זה יכול להיות חלש,
כמעט לא מורגש ,כזה שמתגלה רק תחת אנליזה (או תחת מבט של בלש בזירת הפשע); והוא יכול
רב-עוצמה ,כמו במקרה של הטראומה ,החבלה המקסימלית ביותר שיש בכלכלת הסיבות של
הסובייקט .מהכיוון של הסימבולי ,התהליך נראה כמובן הפוך .הסימבולי תמיד יקרוס ,יראה את
פרצופו הממשי ,באמצעות צירוף מקרים .המקרי הוא אפוא ההפרעה המשותפת לסימבולי ולממשי,
הביטוי המובהק לחוסר יכולתם להתלכד ,לכך שהם נאלצים להופיע זה לצד זה רק בצורה של צירוף
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מקרים .לא יותר מזה.
מה מוסיף אפוא לאקאן על תפיסת המקריות של פרויד?
 #אירועים מקריים מתחלקים לשני סוגים לטיכה (מקריות ממשית) ולאוטומטון (מקריות
סימבולית).
 #כל פנטזיה היא התגבשות הסובייקט סביב מאורע מקרי במודאליות של הטיכה; כל סימפטום
הוא אוטומטון מובהק ,המייצר מראית עין של מקריות ,אך למעשה מבטא חוקיות נסתרת.
 #הטיכה היא חסרת משמעות ,או יו תר נכון לומר שהיא הגרעין הסתמי שסביבו ,בניסיון הכושל
"להבין" אותו ,למקם אותו ,ייווצרו שדות של משמעות שהדרך היחידה לקרוא אותם היא קריאה
סימפטומטית מקסימלית .לוגיקה זהה לחלוטין לזו של האובייקט הקטן [.]objet petit a
 #היקבעות -יתר של המשמעות או של הסיבות היא זו שמעניקה חופש לסובייקט .זהו דווקא
עודף של סיבות או משמעויות – ולא חוסר בסיבות ובמשמעויות – שמכונן את החופש של
152
הסובייקט.
 #כדי להימלט מהאופוזיציות הקלאסיות של המטאפיסיקה מדבר לאקאן על המקרי כעל
התרחשות שסובייקט תופס עליה טרמפ ,ובכך ממזג בין אריסטו ללוקרצ יוס במחיר כבד אולי של
קריסת ההבחנה בין אוטומטון לטיכה .גם מפגש לא מתוכנן של סיבות ,אבל גם קלינמן של סובייקט
שמצרף אותן יחד ,שמהמר כל פעם מחדש על התרחשות המוצעת לו .כמו פרויד עם 'הטעות של
הרכב' .במימד האימז'ינרי ,הטרמפ הזה יכול להוביל ,כך ראינו ,ליצירת מטא-סובייקט; במימד
הסימבולי ,הטרמפ הזה עשוי להוביל את הסובייקט לכינון סובייקטיביות או ליצירת סימפטום; במימד
הממשי ,הטרמפ הזה יכול להתברר כ'פאטאלי' [הטראומה].
 #לאקאן מתקן את פרויד ,וגורס כי את המקרה יש לקרוא ,תמיד ,קריאה כפולה .סימפטומטית
וסנתומטית .הקריאה הס ימפטומטית תקשר מחדש בין האירוע ללא-מודע שהשתתף ביצירתו; ואילו
הקריאה הסנתומטית תאתר את המוקד המאטריאלי של התענוג שבו מתגלם צירוף המקרים .סתמיות,
אבל נשגבת ,כמו זו המצויה בגופה השקוע של הטיטניק ,ברעם המשתבר של הסערה ,או בגופו מוכה
השחין של איוב.
 #אירועים מקריים הם רק חלק קטן מתחפושתו של נציג הממשי ,האובייקט הקטן ,כשהוא יורד
למטה ,אל הסימבולי ,לטייל בין הנתינים .הכפיל ,הדז'ה וו ,עצם דומם המתעורר לחיים – כל אלו הם
מניפסטציות של הופעת הממשי ,ואינן שונות בהכרח באפקטים שלהן מאלו של צירופי המקרים.
במובן הזה לאקא ן נאמן למיון של פרויד ,שהכליל את המקרי ביחד עם סדרה שלמה של תופעות ולא
ראה אותו כמשהו העומד בפני עצמו.
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אז היכן מסתתר האחר הגדול?

סיטואציה אלתוסריאנית 'תקנית' כוללת מוען ,נמען וקומבינציית מסמנים המוחלפת ביניהם ('מי
את/ה!' נראית כנוסחה האלמנטרית ביותר) .אך זו לא היתה מתאפשרת לולא עמדה ביסודה סיטואציה
אלמנטרית יותר ,שבמרכזה אניגמה ,אניגמה של איווי .בלעדי האניגמה הזאת ,או האנטגוניזם,
שמספקים את האנרגיה הליבידינלית והאוריינטציה לתהליך ההזדהות ,האזרח לא היה נעשה אזרח
והשוטר לא היה נעשה שוטר ואינטרפלציית 'היי ,אתה שם!' לא היתה נחוות כקריאה בעלת משמעות.
כל אינטרפלציה שהיא יכולה 'לקרוס' לפתע ,ולגלות את פניה האמיתיות; להפוך מקריאה פשוטה
('תעביר לי את המלח ,בבקשה!') לאניגמה של איווי ('מה הוא באמת רוצה ממני?') .אין שום
אפשרות לספק מתכון להפיכתה של אינטרפלציה 'אימז'ינרית' ל'אינטרפלציה סימבולית' או 'ממשית'.
אפילו בקזינו ,שאליו הולכים במיוחד כדי לשחק באניגמות איווי ,ושמכיל אפרטוס שלם ,מתוכנן
לפרטי פרטיו ,שמטרתו לעודד את המבקר להמיר את האינטרפלציות הרגילות שלו באניגמות
ממשיות ,יש אחוז לא קטן של מבקרים שלא מוצאים שום טעם במשחק ,שהימורים 'לא עושים להם
את זה' ,שמתבוננים בהתרחשות בתימהון ,מיאוס או פחד ,או גרוע מכך ,כמו רעיו של איוב ,מעמדה
של עליונות גמורה.
סיטואציות מקריות המתרחשות ב'חוץ' ,כך פתאום ,ללא הכנה מוקדמת ,מייצרות אף הן אניגמות
עזות של איווי .את זה חשו על בשרם הנוסעים בלב ים ,כשסערה טבעית מסוימת החלה להיראות להם
פתאום להיראות 'חשודה'; פוצי בחדר המלון בפלאזה; ופרויד ,מול הכתובת השגויה של הפציינטית
שלו .מה בצירוף המקרים גורם לקריסתה של אינטרפלציה ולהפיכתה לאינטרפלציה ממשית ,או
סימבולית? מפרספקטיבה לאקאניאנית הלא-מודע של פוצי תפס טרמפ על צירוף המקרים ,כדי שיספק
לו 'אנרגיה' למסע אסוציאציות אל העבר .לאקאן לא יוכל להתחייב באשר לכתובתו המדויקת ,אבל
פרשניו כבר יטפלו זאת על האחר הגדול ,או על הממשי ,ויראו בו את האחראי לבואו של פוצי לחדר
המלון שבו התאכסן לראשונה עם אביו .כמובן שא ל מול אנלוגיה כה סוגסטיבית בין עבר להווה,
לפוצי לא היתה כמעט ברירה ,אלא להגיב אליה ביצירת תבנית ,נוסחה מסוימת .שטף האסוציאציות
שפותח מפגש שכזה עם המקרי אינו צריך להפתיע ,שכן דבר דומה קורה בעת אנליזה .צירוף המקרים
מחליף פה את תפקיד המטפל הלאקאניאני ,שבשתיקה האניגמטית שלו ,או באסוציאציות שהוא זורק,
מעורר כל הזמן את אניגמת האיווי .סיטואציה מקבילה מתרחשת גם בקזינו :אניגמת האיווי שמייצרים
משחקי הימורים מופנית סימולטנית אל מטא-סובייקט ('המזל') ואל זירת המשחק עצמה.
בפרק הקודם לא היתה כל בעיה לאתר את המקור האינטרפלטיבי ,משום שהוא התמקם בקזינו,
בקלפים ,בקרופייה ,במכונות המזל .חלקים אלו מתוך האפרטוס המשחקי של ההימורים עזרו לבנות
את המיזנסצינה האינטרפלטיבית של המהמר .הם לימדו אותו לדבר בשתי שפות על המקרי ,והם
לימדו אותו שיש להמר תחת התכחשות .הבעיות התחילו ביציאה מהדלת המסתובבת של הקזינו
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הממוזג אל הרחוב הלוהט ואל ההתרחשויות המקריות הנוצרות בו 153.אמנם צירופי המקרים
האמיתיים ,הספונטאניים ,נראו בהתחלה כמחוללי אינטרפלציה מובהקים ,לא פחות משוטרים ,הורים,
או מטפלים .עם זאת ,בדיקה זהירה יותר הובילה לחשוב שיש משהו חריג באינטרפלציה שלהם,
שהמודל לא מצליח להכיל ,או לא מצליח לחשוב בבהירות.
אחת החריגות התגלתה בשאלת המוען וכתובתו .מה היה קורה ,לו הסובייקט היה שומע 'היי,
אתה שם!' ,מסתובב ,ואיננו רואה איש? לא שוטר ,לא פרצוף המסתתר מאחורי חרכי התריס ,לא
סובייקט אחר? בדיוק רגע שכזה התרחש במלון פלאזה ,בכרכרה של פרויד ,בסערה המתרגשת על
יונה והמלחים .העולם/הלא-מודע/האחר הגדול /אלוהים ביצע שם את המחווה האינטרפלטיבית של
'היי ,אתה שם!' בהשליכם אל תוך צירוף מקרים .צירופי מקרים נתפסו כ'דרכו' של מטא-סובייקט
להגיד "היי ,אתה שם!" .ככל שצירוף המקרים הוא יותר 'בלתי מסתבר' – וכאן ההסתברות היא
פרמטר עדין מאוד ,התלוי בקונבנציות חברתיות ובכללים הפנימיים לסובייקט – כך האינטרפלציה
חזקה יותר.
לאחר הסיור הארוך בפרויד ולאקאן ,אותרה כזכור הכתובת של המקרי ,אבל היא לא היתה מה
שבדיוק ציפינו לו .בהעדר אפרטוס ,סובייקט אבסולוטי זה או אחר ,או אפילו מסמן מובהק אחר
שעליו אפשר יהיה לתלות את 'קולב' האינטרפלציה ,השיח הפסיכו -מארקסיסטי יהיה חייב לדבר על
'האחר הגדול' או על הממשי – תלוי כמובן במקרה – כעל הכתובת של האינטרפלציה שחווה עכשיו
פוצי .אחרי הכל ,המקרי חייב לבוא מהיכן שהוא .כמובן שהאחר הגדול ,או הממשי ,אינם חיצונים
לסובייקט .מצד שני ,כמו כל דבר אצל לאקאן ,אינם חופפים עמו לחלוטין .התיאוריה הלאקאניאנית
לא מאפשרת באמת הפרדה בין הרשויות הללו ,והפורמליזציות שלה מקבלות את הצורה של רצועת
מוביאס ,מבנים של אשר וכיו"ב .אלא שתשובה מסו ג זה מותירה את השדה בעצם אילם כמעט ביחס
לאפשרות לדבר על צירופי מקרים שלא דרך הפשטות ענק מטאפיסיות .לומר 'האחר הגדול' זה ריק
כמו לומר 'אידיאולוגיה' 154.תשובה זו גם משכפלת את המחווה הבעייתית של מציאת הכתובת
'הנכונה' לצירוף המקרים .לקבוע מהיכן הגיע צירוף המקרים ,גם אם בכתובת הזאת גר האחר הגדול
בכבודו או בעצמו ,או אפילו הממשי ,פירושו למחוק את האניגמטיות של צירוף המקרים (מהיכן
הגעתי? מי המוען שלי? מה הוא אומר לי?) ,ולהמיר אותה ב מבחן אמפירי מדומיין.
שלוש שאלות

שלוש שאלות-מהותיות עדיין דורשות אפוא תשובה:
 .9מהו מעמדו של המוען? מי או מה עשה לפוצי אינטרפלציה? האם נוכל לפטור את
הסיטואציה ,כמו פרויד ,כאינטרפלציה מדומיינת של הלא-מודע; או לראותה ,כמו לאקאן,
כאינטרפלציה שמיוצרת על ידי קו -פרודוקציה של האחר הגדול והאובייקט הקטן ,זו שלמעשה
אחראית לכל האינטרפלציות באשר הן :לאימז'ינריות ,לסימבוליות ולממשיות?
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 .1מהו מעמדו של הנמען התופס התרחשות מסוימת כצירוף מקרים? האם מדובר כאן בסובייקט
המאויים של הלא-מודע (פרויד) ,בסובייקט החסום הנדחף להמר על אסוציאציה (לאקאן) ,ואולי
בסובייקט מסוג אחר ,כזה שלא נמצא לו מקום בטרמינולוגיה הפסיכואנליטית?
 .3מה מעמדה/צורתה /תוכנה של האינטרפלציה שנשמעה/שנקראה/שהתגשמה פתאום בעת
צירוף המקרים? בהנחה שאינטרפלציות אלו לא 'יושבות היטב' בתוך הקטגוריות הלוחצות כל כך של
האימז'ינרי ,הסימבולי ו/או הממשי ,ובוודאי שלא תחת 'אידיאולוגיה' ,היכן בכל זאת אפשר 'למקם'
אותן? כיצד הן מתייצגות בפני הסובייקט? האם עלינו להסתפק בשיח בוער ,בסערה משמיים ,בקול
אהוב ,כתובת על הקיר ,או חדר במלון פלאזה? האם אפשר לדבר על 'התוכן' של אינטרפלציה
שכזאת? האם היא ואריאציה על 'היי ,אתה שם!" המובילה אכן לאניגמת איווי ,או אולי קריאה
אניגמטית מסוג אחר לגמרי?
שאלות אלו מראות כיצד ברמת הרזולוציה שמאפשר המודל כרגע המוען ,הנמען וטקסט-
האינטרפלציה 'קרובים' עדיין ליותר מדי נמענים ,מוענים וטקסטים אחרים .המבט הלאקאניאני אינו
מבחין בבהירות בין צירופי מקרים לשאר התרחשויות מוזרות המעקמות את המרחב (של ההבנה ,של
הָאפקט) ,ולכל היותר הוא מוכן לאשרר את דברי פרויד באומרו שהתחככות במקריות דוחפת את
הסובייקט אל הדטרמיניזם הכי מובהק שלו .כך קורה ש את הסובייקט החסום פוגשים במגוון רחב של
סיטואציות (בנשגב ,במאויים ,בפורט-דה ,בטראומה ,בקוגיטו ,בהתגלות אלוהית ובהימור ,א ם לציין
רק כמה) ,ובכולן הוא מסתחרר באותה אניגמת איווי חסרת מוצא; מופשט מכל נכסיו הסימבוליים
והאימז'ינריים ואז מתמלא בחזרה ,בתוכן פנטזמתי .שלא לדבר על 'האחר הגדול' וה'ממשי' ,יצרני
האינטרפלציות ,שנמצאים בכל מקום שרק מפנים את תשומת הלב אליו ,ולפעמים נדמה שדי בהגיית
שמם כדי לגרום להם לקרום עור וגידים .מה עושים אפוא כשכלי העבודה הפסיכו-מארקסיסטיים
נדמים לפתע כמגושמים מדי בכדי לתפוס את החמקמקות והפרטיקולריות של הסיטואציה ,ואולי אף
מונעים לחשוב את צירוף המקרים כעל התרחשות אינטרפלטיבית ,לפעמים מקסימלית ,בעלת
מאפיינים משלה?
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האינטרפלציות המהבהבות של המקרי

כדי לפוגג את הערפל שמפזר הפסיכו-מארקסיזם סביב מפגשים עם המקרי ,יש לנסות ולחשוב את
צירוף המקרים כמאורע בפני עצמו ולא כ'גרסת כיסוי' למאורע מסוג אחר .צירוף המקרים כמאורע
[ ,]eventכהתרחשות בעלת מטריצה ש ספציפית לה ואשר מייחדת אותה מאירועים אחרים .וכדי לא
להניח יותר מדי ,יש להגדיר בשלב זה את ההתרחשות המקרית בצורה המינימלית ביותר .אם ללכת
לפי הקו שהתווה ליוטאר ,נוכל לומר שצירוף מקרים הוא התרחשות שהאסוציאציה הראשונית של
הנמען אליה – ליוטאר היה אומר "ההיגד הראשון" שמובלע בה – תהיה 'זהו צירוף מקרים' 155.חשוב
להדגיש כי באותו רגע ראשוני שבו הנמען אומר 'זהו צירוף מקרים' ,לא ברור לו עדיין האם זהו אירוע
חסר סיבה ,התנגשות 'מקרית' של שרשראות סיבתיות שאי אפשר להסבירה ( ,)Owens 1992: 3או
אולי 'אשליה' של מקריות שתתפוגג אחר-כך בעזרת ההסבר המתאים .יותר מדויק יהיה לומר שההיגד
'זהו צירוף מקרים' נוצר ,בין השאר ,בדיוק משום שלנמען יש שאלה אודות הסטטוס הסיבתי של
ההתרחשות; כלומר ,בדיוק משום שלפניו התרחשות המחוללת אניגמה של סיבה .במונחים
אינטרפלטיביים ,אניגמת הסיבה מיתרגמת לאניגמת-מוען .סיבה או מוען  -שתי הקטגוריזציות האלו
צריכות להיות שוות מעמד מבחינה אינטרפלטיבית .ומכאן ,בשעת התרחשות צירוף המקרים ,הנמען
לא מוצב מול מוען יציב ,ברור ,מוגדר .זה לא שהוא איננו יודע 'מי קרא לו?' .יותר נכון יהיה לומר,
שהוא איננו יודע 'האם קראו לו ,בכלל?' .במקום מוען ניצבת מולו בשעת צירוף המקרים אניגמה של
156
סיבה ,של מוען ומשום כך ,גם אניגמה של קריאה.
במיפוי הטריטוריה הנפשית והשפעתו הייחודית של צירוף המקרים עליה ,אם כן ,יש להתחיל
בקביעה מדויקת יותר של 'מועד' ההתרחשות וסוג החוויה המלווה אותה .גם אם לא יודעים בדיוק מה
קור ה בשעת צירוף מקרים ,מה סיבותיו – אם אפשר בכלל לדבר בהקשר הזה על 'סיבה' במובן
המקובל ,שהרי אפילו הפסיכואנליזה תופסת את צירוף המקרים כרגע של חבלה במושג הסיבה – יש
להגדיר אותו כקודם או לפחות כנפרד מ כל התרחשויות האינטרפלטיביות שאיתן הוא מזוהה בטעות.
התרחשות של צירוף מקרים נפרדת מההתגלות האלוהית של יונה ושל איוב; מהבנה של פרויד ,שהלא
מודע רקח כאן סימפטום חדש; ולא פחות חשוב ,היא בוודאי קודמת למחיקתו הסופית של האירוע
מהתודעה ( אם כי המאורע יכול להמשיך ולשכון בנפש בצורה אנאמורפית ,כפי שגורסת תיאוריית
הטראומה) :וזהו גורלם המכריע של מרבית צירופי המקרים שנתקלים בהם.
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כמו כל מאורע ,גם צירוף המקרים מחייב נמען .ומה ניתן להניח על הנמען הזה? לא הרבה ,אך
דבר אחד ברור .הוא איננו יכול להיתפס כסובייקט 'מלא' .אמנם אותו נמען 'קשור' לצירוף המקרים,
אבל כל הנחה לגבי הסובייקטיביות שלו – או במלים אחרות ,קונפיגורציית הנתינות
והאינדיבידואליות שלו – כבר תניח מוען ,וככזאת לא תתאים לאנליזה 157.ככלל ,מעורבותו של
הסובייקט באירוע ,והאירוע בסובייקט ,איננה משהו שאפשר לתת עליו דין וחשבון קל .כמובן שכל
תשובה פשטנית בנוסח "הסובייקט מכונן את המאורע" ,או "המאורע מכונן את הסובייקט" ,חייבת
להיפסל מיד .מאורע הוא בדיוק אותה התרחשות ,שלגביה סובייקט מעלה את השאלה הזאת של
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המעורבות ,ואולי אף ההתערבות ,במלוא הרדיקליות שבה.
מסקנה ראשונה העולה מהמיקום החדש של צירוף המקרים ,לפני הסיטואציות האינטרפלטיבית
שבאות אחריו ו'שתופסות עליו טרמפ' ,היא שאין צורך לשדך לו את אניגמת האיווי .אניגמת האיווי
יכולה להתרחש רק בין מוען לנמען מוגדרים ,על בסיס של איווי משותף להכרה ,כאמור בנוסחה
הקומפקטית כל כך של לאקאן:
What I seek in speech is the response of the other. What constitutes me as
subject is my question. In order to be recognized by the other, I utter what was
only in view of what will be. In order to find him, I call him by a name that he
must assume or refuse in order to reply to me. I identify myself in language, but
only by losing myself in it like an object. (Lacan 1977: 86).

ומצב עניינים 'אידיאלי' זה ,כזכור ,רחוק מלאפיין צירוף מקרים .יותר נכון יהיה לומר,
שהלוגיקה שעליה מצביע כאן לאקאן תופסת רק 'לשלבים המאוחרים' שאליהם מתפתח צירוף
המקרים ,לאותן אפיזודות שבהן צירוף המקרים נעשה זירה אינטרפלטיבית תקנית .יש אחר .יש
סובייקט .יש אניגמה של איווי .אם מה שמכונן את הסובייקט כסובייקט הוא אכן 'השאלה שלו' ,אז
צריך לברר אותה במדויק ,ולא להניח מראש כי מדובר באניגמת-איווי ,ב'מה רצונך' .מה יהיו אפוא
השאלות החדשות שיציב צירוף המקרים ,וכיצד הוא קשור לכל הדרמות האחרות המזוהות בטעות
איתו? התחנה הראשונה בבירור השאלות האלו תהיה אצל קזנובה.
קזנובה ומעגל הקסם

לילה אחד עוטה קזנובה על עצמו את תלבושת הקוסם ,הכוללת גלימה ,כתר ושיער פזור ,יורד לכיכר
העיר ,ונכנס ל מעגל הקסמים הגדול שהכינה בשבילו נערתו מבעוד מועד ,לפי הוראותיו המדויקות,
משלושים גליונות נייר גדולים ,שעליהם צוירו סמלים ונכתבו השבעות .קזנובה מקיים את ההצגה
הזאת ,משום שהוא מבקש לגרום לנערה ולאביה ,הצופים בו כעת מרחוק ,לחשוב כי הוא רב-מג,
בקיא היטב ברזי העל-טבעי .סמוך לחצות ,קזנובה מתחיל להשמיע השבעות כלפי השמיים ,והנה ,לא
עוברות שתי דקות ,פתאום קורה משהו בלתי צפוי – סערת ברקים ורעמים אדירה פורצת .קזנובה
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שעשה את כל ההכנות לטקס מתוך ציניות גמורה ,מגלה כי הקסם היה 'מוצלח מדי' ,וכך הוא כותב על
ההתרחשות בזכרונותיו:
;As all this was perfectly natural, I had no reason to be surprised at it
nevertheless a beginning of terror made me wish I were in my room, and I
began to shudder when I heard and saw the thunder and lightning which were
following one another with the greatest rapidity. The flashes, which were all
about me, froze my blood (Casanova 1997 [1748]: 4).

ומה עושה אפוא קזנובה מול ההתרחשות המסתורית הזאת המקפיאה את דמו? הוא נשאר במעגל
הקסמים ,ובו הוא מרגיש בטוח לחלוטין:
in the terror which overtook me I persuaded myself that if the flashes of
lightning I saw did not strike me down, it was because they could not enter the
circle. For this reason I did not dare leave it and take to my heels (Ibid).
אוקטב מנוני מביא את הדוגמה של קזנובה כאילוסטרציה במאמרו המפורסם " Je sais bien,
… "mais quand mêmeלהתכחשות שאותה הוא מכנה "מניפולטיבית" ( .)Mannoni 1968התנהגותו
של קזנובה היא עדות להתכחשות בפעולה .קזנובה מחזיק בשתי עמדות ,כאשר האחת ,הסמויה,
הבלתי מודעת ,פורצת כאשר היא מקבלת "אישוש" כלשהו משמיים .בפרשנות שלו למנוני גורס ז'יז'ק
כי קזנובה ,כמו כל מניפולטור ,מאמ ין בסתר לבו בתרמיות שלו ,מזדהה עם התמימים .אבל הוא מתיק
את האמונה הזאת אל קורבנותיו .וכך קורה ש'זה הם שנופלים בפח – לא הוא' .המניפולטור תמיד
זקוק לאמון הבלתי מסוייג שרוכשים לו קורבנותיו ,שכן באמצעותו הוא מצליח להתיק את אמונותיו
(שאותן הוא תופס כבלתי ראויות) אל מישהו אחר .אך מה קורה ,אומר ז'יז'ק ,כאשר –
[…] the deception is 'too successful', if – as the story of Casanova's adventure
shows – a fortuitous harmonization between the intended manipulation and
reality occurs, if it seems as though the real 'answered' the manipulation, the
distance between manipulator and manipulated is destroyed and the manipulator
himself falls into credulity, begins to believe in his own deception" (Žižek 1991:
248).

זי'ז'ק לא מתעכב לנתח מהי אותה "הרמוניה ממוזלת" ,או מהי בדיוק "התשובה של הממשי",
משום שאירועים מקריים שכאלו נכנסים אוטומטית לקטגוריה של "מפגש עם הממשי" .צירוף
המקרים גרם לקריסה של האמונה האחת ,ולחשיפתה של השנייה ,מאחר שהוא – כמו כל ההופעות
של הממשי – טראומתי ,וככזה גרם לזעזוע עצום בקזנובה ,זעזוע שדחף אותו לאמץ בגלוי את אמונתו
התמימה בכוחות עליוניים .ואכן ,לפסיכו -מארקסיזם אין עניין מיוחד בצירופי מקרים שהרי הם,
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כהגדרתו של ז'יז'ק' ,תשובה מהממשי'.
אך כפי שטענתי קודם ,כל עוד לא מנסים לפתח מערכת מושגית ספציפית להתרחשות של צירוף
המקרים ,עלולים להחמיץ את הפרטיקולריות של הסיטואציה ,לחשוף אולי רגע אינטרפלטיבי נוסף
שהיה שם .על קיומו של אותו מומנט אינטרפלטיבי אפשר לעמוד בדברי קזנובה עצמו .הרי לפני
שהחליט להישאר במעגל הקסמים ,התרחש רגע שבו קזנובה קרא את הסיטואציה קריאה כפולה.
קריאה שגרמה לו לומר ' ידעתי היטב שהסערה הזאת היא סערה טבעית ,ושאין לי סיבה להיות מופתע
ממנה" ,אבל בעת ובעונה אחת גם ' הייתי משוכנע שהברק לא יכה בי מאחר שהוא לא יכול להיכנס
למעגל' .גם אם האינטרפלציה ברגע זה איננה חד-משמעית ,ולמעשה בדיוק העמימות שלה היא
שאחראית לאפקטים שלה ,היא עדיין בגדר קריאה לכל דבר .במלים אחרות ,עוד לפני שהמעגל החל
לתפקד כמעגל קסמים לכל דבר ,יוצר בכך שרשרת הגנה מפני כוחות עליוניים הזועמים על קזנובה ,או
אולי המבקשים דווקא 'לחזק את ידו' ,הוא תיפקד עבורו כזירה של הימור .האם הסערה קשורה אליי,
מדברת אליי ,או לא? שואל עצמו קזנובה' .הנה ההוכחה שאותה רציתי כל הזמן' ,הוא ממשיך ואומר
לעצמו' .יש לי באמת כוחות עליונים .מצד שני ,זה פשוט לא יכול להיות .אני מכיר את עצמי .אני
מכיר את העולם .אין בין השניים ולא כלום .זהו לא מסר אלוהי ,זו סערה טבעית .זהו מסר אלוהי ,ולא
סערה טבעית' .אין שום דרך לעצור את התנועה המסתחררת בין שתי האפשרויות האלו ,בין 'האדון'
ל'טבע' ,תנועה המחוללת אינטרפלציה מהבהבת של מוען המת וקם לתחייה (של 'להיות או לא
להיות' ,יאמר לאקאן) ,של שפה כרפרנציאליות ושל שפה כפעולה המחוללת את עצמה (תאמר שושנה
פלמן) ,של התרחשות כפולה ,ובדיוק חוסר הידיעה הזאת הוא שהופך את שתי ההתרחשויות הללו
לצירוף מקרים ,ולא למשל לסיבה ותוצאה ,או לתוצאה חסרת-סיבה.
אני מבקש לטעון כי בדיוק חוויה זו של שתי קריאות (לפחות) מתרחשת בכל צירוף מקרים ,והיא
בדיוק מה שהולך לאיבוד כאשר הנמען מהמר לבסוף על האפשרות 'הנכונה' ,על 'הקריאה האחת'.
במקרה של קזנובה ,שתי הקריאות המתחרות נבדלו לא רק באונטולוגיה שלהן (באחת ,העולם הוא
בעל סיבתיות טבעית; בשנייה ,סיבתיות קוסמית) ,אלא גם בהשלכות שלהן לגבי הסובייקטיביות של
קזנובה .תחת הקריאה הראשונה" ,הטבעית" ,קזנובה איננו במעמד של "מי שקראו לו" ,ולכן כל
הדרמה הופכת באחת לקוריוז משעשע ותו-לא; תחת האפשרות השנייה ,לעומת זאת ,קזנובה הופך
להיות סובייקט של אינטרפלציה אלוהית ,מושא לפנייתם של כוחות עליוניים 159.קזנובה משליך את
יהבו ,אינסטינקטיבית ,על המעגל .המעגל לא רק עשוי להגן עליו מפני 'זעמו' של הסובייקט
האבסולוטי ,הוא גם יספק את השפה החדשה של המאורע ,מערכת סימבולית מוכרת ומסודרת ,עמדת-
סובייקט מוגדרת של המאמין ,ובקיצור :מרחב סטרילי מאינטרפלציות מקריות ,הספוג כולו בסימנים
משמיים ובאיווי אניגמטי של אחר אבסולוטי .כל 'העסקה האינטרפלטיבית' הזאת עדיפה בעיני
קזנובה הרבה מונ ים מאשר המשך השהות מחוץ למעגל ,שלפחות בשבילו מקבלת עתה ממדים
ממשיים מדי ,ושכדי להיחלץ ממנה הוא מוכן אפילו להודות בכל ,אפילו ב'אמת'.
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'האינטרפלציה המקרית' ,האינטרפלציה שהתרחשה בעת צירוף מקרים לקזנובה ,היתה חסרת
מוען מוגדר ,ומשום כך לא יכלה לייצר שאלת איווי .שאלת האיווי הופיעה אצל קזנובה אחר-כך,
כתשובה לאניגמה אחרת .צירוף המקרים הציב את קזנובה ברגע אינטרפלטיבי מוקדם ,שאין בו עדיין
אינטרפלציות ממשיות ,סימבוליות או אימז'ינריות ,שאין בו אניגמה של איווי או מוען אבסולוטי ,אבל
יש בו נמען ומתרחשת בו 'אינטרפלציה מהבהבת' שהיא עזה לא פחות ,ואולי אף יותר ,מזו ש'באה
אחריה' .אינטרפלציה המייצרת סינגולריזציה פתאומית של נמען בכך שהיא חושפת אותו לאנלוגיה
חדשה בעולם ,בין השבעותיו כלפי השמיים ובין הופעת סערת ברקים אדירה ,שהוא תופס כקשורה בו
בדרך כלשהי .הקריאה המוחלטת שייכת לסובייקט האבסולוטי ,המסמן לך לעצור .הקריאה המהבהבת
שייכת לצירוף המקרים .לו היתה לו קריאה אחת ,לא היה זה צירוף מקרים .למעשה ,כל השאלה של
האבסולוטיות נפתחת בצירוף מקרים ,בדיוק משום שהוא מציב אניגמה של מוען ,ולא מניח את קיום
המוען מראש .כנמען של קריאה שהוא איננו יודע את מקורה ,את הסטטוס שלה ,צריך היה קזנובה
להחליט האם להזדהות עם הזיקה החדשה שנוצרה – בינתיים יש מאין – או לדחות אותה מעמו; האם
לממש את הקשר המוצע לו כרגע בין הסערה ובין מלות הקסם ,או לבטל אותו כקוריוז .ברגע שקזנובה
ענה על השאלה הזאת ,לכאן או לכאן ,ברגע שהחליט 'להמר' על מי שהוא תופס כ בעליו האמיתיים
של צירוף המקרים הזה ,ברגע שמצא את 'הכתובת הנכונה' שלו – הוא עבר מצירוף המקרים אל
התרחשות מסוג אחר .במקרה שלו – פגישה עם אלוהים; במקרה של פרויד דילמה שכזו תוביל
לאנליזה עצמית/קריאה סימפטומטית ,ובכל מקרה ,נראה כי 'השהות במעגל' של קזנובה ,של ז'יז'ק
ומנוני – אך לצורך זה גם של האזרח הנפגש בשוטר במקרה ברחוב – איננה אלא בגדר תגובה
מאוחרת ,מושהית או אוטומטית ,להתרחשות האינטרפלטיבית המיוחדת של צירוף המקרים; מעין
'חוויה מתקנת' המחזירה למפגש את הסיבה האבודה שלו ,והופכת אות ו לאינטרפלציה תקנית מלאה,
עם כל התוספות.
צירוף המקרים בלב-ים

צירוף מקרים דומה לזה של קזנובה אירע כזכור גם לנוסעי הספינה בספר יונה .גם הם נתקלו בסערה
יוצאת דופן ,ש נדמה היה כי היא קוראת להם ,וכי היא ניתנת לקריאה ,אלא שבניגוד לקזנובה,
ההתלבטות שלהם לגבי הסטטוס שלה לא ארכה שנייה ,אלא דקות ארוכות .וכדי להכריע בין
הקריאות ,כדי לעבור לסיטואציה האלוהית שבה האינטרפלציה והסובייקטיביות חוזרות לממדיהן
הרגילים והיציבים ,הם לא השתמשו במעגל קסם אלא בהטלת גורל.
"[ ואלוהים הטיל רוח גדולה אל הים] ויהי סער גדול בים והאוניה חישבה להישבר .וייראו
המלחים ויזעקו איש אל אלוהיו ויטילו את הכלים אשר באוניה אל הים להקל מעליהם ויונה ירד אל
ירכתי הספינה ונרדם" (יונה א .)5-4 :המקרא מקמץ כאן בתיאור ההתרחשות ,ובוחר להגיע הישר אל
'העיקר' :אל ההגרלה וההכרה הפומבית באלוהים שבאה בעקבותיה (שכידוע ,שווה הרבה יותר
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מההכרתו הפנימית של העם בעצמו ובאלוהיו) .אבל גם בקריאה חטופה ,אפשר להיווכח כיצד
המלחים לא לוקחים שום צ'אנס .מנסים להציל את הספינה באמצעים קונבנציונליים ,על ידי הקלת
המשא ,וגם מתפללים לאלוהים .מעשיהם מעידים בהם ,כי הם חצויים .כי אין בהם עדיין את הוודאות
שתבוא אחר-כך ,בעת ההגרלה ,שמדובר באינטרפלציה אלוהית – ודאות שבשלב זה היא נחלת
הקוראים בלבד 160.מצד אחד ' ,זו יכולה להיות סערה טבעית לחלוטין ,גם אם לא כל כך מסתברת,
ובדיוק משום כך אנחנו זורקים את כל הציוד הכבד מהספינה' ,מצד שני – זו סערה יוצאת דופן ,לא-
טבעית ,אולי אפילו פלאית 161.נוסעי הספינה היו שרויים אפוא בסיטואציה מתמשכת ,מענה ,של
צירוף מקרים .אחרי הכל ,עברו דקות ארוכות עד ש'גמרו בדעתם' כי הינם נמענים של התרחשות
אלוהית ,וכי יש לנקוט אמצעים מסוג אחר לגמרי מאלו של התפילה או זריקת המשא למים .בזמן הזה,
רב החובל אף הספיק לרדת אל הירכתיים ,למצוא את יונה ,לנזוף בו ,ולחזור איתו בזמן להגרלה
הגדולה.
מצב זה התפוגג באחת ,ברגע שבו הם הימרו על ההגרלה .ההגרלה חיסלה את כל האלטרנטיבות
שעמדו באופק ההתרחשות ,והפכה אותם לאלטרנטיבות מסוג אחר .במקום סצנריו עמום של
התרחשות ,במקום אניגמה של בחירה ,יש עתה סצנריו מובהק של אשמה ושל נמען .הספינה יכלה
לרדת למצולות או להינצל .אבל מבחינת הימאים ,להטלת גורלות יכול להיות רק סוף אחד :מציאת
האשם 162.כמו בספר איוב ,גם כאן ,ההתגלות כאילו מוכתבת מראש ,מאולצת על-ידי ההימור שהופך
בבת אחת את ההתרחשות האמביבלנטית ואת החוויה החצויה ואת הכאוס של ההחלטה ,למשהו יציב
ומוגמר – לכתובת 163.הנוסעים בחרו להחליט ,בעזרת הטכנולוגיה של ההגרלה ,מה היא הסיטואציה
המתרחשת כאן .הבחירה להחליט ,גם אם היתה זו בחירה שערורייתית בהגרלה ,באה במקום חוסר
ההחלטה העקרוני ,הלא פתור ,מעורר האימה שאיפיין את אפיזודת צירוף המקרים .ההגרלה הופכת
כאן למעין מנגנון חליפין פלאי של סובייקטיביות .הנוסעים מוותרים על זכותם להצביע על האשם,
מוסרים אותה להגרלה ("אה ,אבד אדם" של דוסטויבסקי) ,ובתמורה היא מעניקה להם בחזרה את
הסובייקטיביות שלהם ,שנשללה מהם בצירוף המקרים ,אבל בצורה של אדון קונקרטי שאיתו אפשר
להזדהות ( ולקבל את החלטתו כהחלטתם) .המעבר מצירוף מקרים אל התגלות אלוהית מושג כאן
באמצעות הגרלה ,באמצעות הימור .להימור הקולקטיבי של הנוסעים נועד תפקיד כפול .גם לפענח את
כוונת האל ,כפי שהצבעתי על כך בפרק ב' ,אבל אולי חשוב מכך :לחולל את האל.
בדומה אפוא לקזנובה ,גם נוסעי הספינה היו עדים להתרחשות אינטרפלטיבית חצויה ,שנקראה
כסיטואציה טבעית ואלוהית גם יחד .גם האניגמה שהיא הציבה בפניהם לא היתה אניגמה של 'מה
רצונך?' אלא קודם כל ,במונחים של אינטרפלציה ,א ניגמה של מוען .קזנובה נחלץ מהאניגמה
באמצעות קפיצה אל מעגל קסם; נוסעי הספינה בחרו להטיל גורלות .תחת הקריאה הזאת ,סיפור
הסערה בים מצטייר כצירוף מקרים המתגבש אט אט לאפיזודה של התגלות אלוהית .ואומנם ,לפני
ההגרלה ,המוען היה דבר מה לא פתור ,עמום ,בלתי אפשרי .אך בעזרת ההימור ,בעזרת האינטרפלציה
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של ההגרלה ,התפוגג צירוף המקרים והפך למוען מובהק .כן ,הסערה הזאת היא התרחשות אלוהית.
עובדה :אנחנו מטילים גורלות .מוצאים את האשם .זורקים אותו למים והסערה נרגעת לגמרי .ההגרלה
היתה אפוא הדרך של הנוסעים להמר על הסערה כעל התרחשות אלוהית .גם בעולם בעל ודאות דתית,
רגע צירוף המקרים שומר על זהותו כהימור פתוח; האל תמיד יכול לסגת ,כמו שאומר לוינאס,
164
להיעלם.
תחת קריאה מחודשת זו של צירוף המקרים אפשר להבין בדרך אחרת גם את הדרישה של איוב
להתגלות אלוהית .איוב זקוק להתגלות לא רק כדי להיחלץ מאניגמת האיווי ,להבין 'מה אלוהים רוצה
ממנו?' ( הגירסה של פרק א'); או כדי להימלט מהקונפליקט המוסרי העצום שהוא תופס עצמו
כקורבנו (התיאודיציאה) ,אלא גם כדי להיחלץ מהאפשרות הנוראה יותר של צירוף המקרים הגלומה
בהתרחשות שהוא במרכזה .כמו קזנובה ,איוב בכלל לא חשב פעמיים .הוא העדיף להתייסר באניגמת
איווי אדירה ,ובלבד שלא להישאר לבד עם צירוף המקרים הבלתי ייאמן ,הבלתי מסתבר ,הבלתי
אפשרי כמעט שקורה לו ' .מה שעובר עליי לא יכול להיות במקרה' ,אפשר לשמוע את איוב (ולא רק
המודרני) ממלמל מבין שפתיו הקפוצות .אלא שאפילו השכנוע העצמי הזה וההכרה הפומבית
באינטרפלציה המקסימלית והאניגמטית שעוברת עליו ( אם יש משהו שאיוב ורעיו מסכימים כביכול
עליו הרי זו קיומה של הקריאה ,של האינטרפלציה האלוהית) ,לא מספיקות כנראה .איוב עדיין מצוי,
לפחות חלקית ,בצורה לא-מודעת ,שהטקסט המקראי לא היה מעז לתת לה ביטוי ,בסיטואציה של
צירוף מקרים .זו נקודת ההדחקה המוחלטת שלו .אפשר להגיד הכל ,וכך גם עושים הרעים ,ואיוב,
ואשתו ,ואף אלוהים בסוף ,אבל אסור ל רמוז אפילו שהכל קרה במקרה .ולכן גם אם השאלה המרכזית
ששואל איוב ורעיו הוא 'מה אלוהים רוצה ממני?' ,עדיין מבצבצת מתחתיה השאלה הרדיקלית
והשערורייתית יותר – 'האם עומד בכלל מאחורי זה אלוהים?' והנה עוד סיבה אחת טובה לדרוש
165
ובתוקף שהאל יתגלה לפניו.
'צירוף-קריאות'

להישאר במעגל הקסם או לנוס ממנו? לערוך הגרלה או להמתין בייאוש על הסיפון? לערוך אנליזה
להתרחשות ,או לתת לה להתפוגג מהתודעה כעוד אירוע סתמי? להתנסות באניגמת איווי מקסימלית
או לברך את אלוהים ולמות? מסורת החשיבה הנשענת על פסקל ,היגל ,קירקגור והיידגר גורסת כי
'המצע' של הסובייקט חייב להיות מתואר במונחים של החלטה ,וזאת כדי להכין את הקרקע
לסובייקטיביות 'מלאה' יותר שתתגבש בהמשך .אבל אין שום סיבה להניח כי ההחלטה הזאת כבולה
לשפה המטאפיסית של 'להיות או לא להיות' .כפי שכבר טענתי בתחילת הפרק בקווים כלליים ,אותו
נמען מינימלי ,שהופשט מכל תכונותיו האחרות ,כולל קיומו שלו שאיננו אלא תוצר של ההימור או
של ההחלטה הכפויה שהוא לקח על עצמו ,הוא גם בבחינת קורא מסוג מסוים מאוד .למעשה כל
הדילמות הקיומיות שבהן עסקה העבודה ניתנות לתיאור גם במונחים של קריאה .את הטענה הזו,
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הלקוחה מ'המצאת הבדידות' ,אך למעשה מכוננת את האוריינטציה של כל הרומאנים של אוסטר
העוסקים במקריות (מוסיקת המקרה ולווייתן הם הבולטים ביותר) ,אפשר עתה להבין בהקשר רחב
יותר ,העוסק לא רק בצירוף מקרים מהסוג של פוצי ,אלא בכל צירוף מקרים או הימור שהם.
’ מוזר איך שאתה מתחיל לזכור דברים’ ,אמר פוצי בקול כבוש ' .כבר הייתי במלון הזה פעם,
אתה יודע ,אבל כבר הרבה זמן לא חשבתי על זה .שנים ( )...כן ,הייתי ילד .אבי הביא אותי
לכאן בסופשבוע אחד בסתיו .בטח הייתי בן אחת-עשרה ,אולי שתים-עשרה' (.)41

כזכור ,צירוף המקרים שאותו חווה פוצי הוא כאמור צירוף מקרים בזמן .נאש לקח אותו ,בלי
להתכוון בכלל ,לאותו בית -מלון שבו התאכסן עם אביו בהיותו ילד ,חוויה שהותירה בו רושם עז
וציפיות מרקיעות שחקים .צירוף מקרים זה ,היוצר אנלוגיה מפתיעה בין נאש לבין אביו של פוצי,
ואנלוגיה בין פוצי הילד לפוצי המבוגר הנמצא שוב באותה סיטואציה מתוחה של מפגש עם זר מיטיב
שכוונותיו אינן ברורות ,מציף את הגיבור ותובע הסבר .מכאן פתוחה בפניו הדרך (אך זו רק אפשרות
אחת ,כמובן) לנארטיב חדש של זהות .כפי הראיתי ,נארטיב זה ,לא כולל רק שני מפגשים מודחקים
עם האב ,אלא עשרות צירופי מקרים נוספים (אנלוגיות) שמתגלים בתהליך ההיזכרות הספונטאני,
ומיד מועלים לדרגת 'סיבה' ,חוליה סיבתית מובהקת בנראטיב סגור של זהות.
בקריאה הראשונה של האפיזודה ,צירוף המקרים נתפס כאירוע המספק לנמענו אסוציאציה
תחילית ,המופיעה משום מקום ,ללא שום הכנה מוקדמת ,וללא שום סביבה מוגדרת של 'טרנספרנס'
( שהרי היכן הסובייקט האבסולוטי שאמור לחולל אותה) ,המקשרת בין שני דברים שמעולם לא
התקשרו קודם לכן .אסוציאציה שש ום דבר לא מבטיח את היקשרותה לאסוציאציות אחרות ,ובוודאי
לא את התארגנות האסוציאציות ( או צירופי המקרים הנוספים העולים במסגרת ההיזכרות) למבנה
מסודר כלשהו של משמעות ,ועם זאת היא מאפשרת לנמענה 'לתפוס עליה טרמפ' ,ולפתח את
האנלוגיה התחילית הזאת לסדרה של אנלוגיות ו אולי אף לנארטיב של זהות.
אך לצד קריאת העידוד הזו ,כל צירוף מקרים מזמין את הסובייקט גם לחדול מהעניין ,להרים
ידיים ,להביט בקשר המפתיע שנוצר בעקבות צירוף המקרים במלוא סתמיותו" .כמו כולם ,גם חייו
עשויים קטעים-קטעים ,עד שכל אימת שהוא מבחין בקשר בין שני פרגמנטים הוא מתפתה לבקש
משמעות בקשר הזה .הקשר קיים .אבל ייחוס משמעות לקשר ,התבוננות אל מעבר לעצם עובדת
קיומו ,משמעם יצירת עולם מדומה בתוך העולם הממשי ,והוא יודע שאין לכך כל בסיס .כשתעוזתו
גוברת הוא מאמץ לו את חוסר המשמעות כעיקר ראשון" (המצאת הבדידות .)951 ,פוצי ,מהמר
מושבע ,לא מוכן לתת לצירוף המקרים הזה לחמוק מידיו ,לאמץ את חוסר המשמעות כעיקר ראשון.
מישהו ,או משהו ,הציב בפניו את האפשרות לקריאה מקסימלית של עצמו ,והוא מהמר עליה כעל סוס
מנצח .כמה ימים אחר-כך ,כשהוא יצטרך להסביר את הפסדו במשחק הפוקר ,יתגלה בפניו בדיעבד
צירוף מקרים נוסף – נאש העוזב את שולחן הפוקר והולך לשוטט באחוזה תולש את בובות הקרטון
של פלאואר וסטון בדיוק כשמזלו של פוצי משחק לו – אלא שאז הוא ישמש אותו בשביל סיפור אחר
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לגמרי .התפוח נופל על ראשו של ניוטון ,וזה חושב לראשונה על הקשר המתקיים בין שני האירועים.
וכך ,מה שהחל בצירוף מקרים בין תפוח בשל לראשו של מדען הופך ברבות הימים לחוק הכבידה
ולמיתוס סוגסטיבי במיוחד על תגלית ועל השראה .אפילו פרויד משתמש בצירוף מקרים שאותו הוא
קורא בסופו של דבר כסתמי ,כחסר משמעות לחלוטין ,כדי לפתח דיון שלם על מקריות ,ובכך להפכו
לצירוף המקרים האקסמפלרי ביותר.
בכל המקרים האלו ,הנמען מוצא 'עצמו' במרכזה של התרחשות הקוראת לו ,אבל בצורה שניתן
לכנותה 'מהבהבת'; הנראית מתוכננת אך גם חסרת סיבה לגמרי .המבקשת להיקרא בצורה מקסימלית,
כאילו היתה רק דוגמה לסדר נסתר הגדול בהרבה ממנה ,אך גם מאיצה בנמענה שיחדל 'לקרוא אותה'
משום שהיא איננה ולא כלום ,אפילו לא תעתוע .בפני הנמען אולי עומדת הכרעה של קיום (להיות או
לא להיות) ,אבל במונחים של קריאה ,הוא צריך להחליט בין שתי מחוות סימוניות שונות .בין קריאה
מקסימלית ,שתקשור את צירוף המקרים עם עוד מקרים ,ובכך תהפוך אותו מ'מסמן אניגמטי' למסמן
'נורמלי' – לבין קריאה סתמית שתנתק את צירוף המקרים לשני מקרים לא-קשורים ,ותשלול מצירוף
המקרים את המעמד הסימוני שלו 166.הבחירה (ההחלטה על קריאה מסוימת) היא זו שתפוגג את צירוף
מקרים ותהפוך אותו להתרחשות אחרת לגמרי .צירוף המקרים איננו אפוא מפגש סתמי וחסר משמעות
של שתי שרשראות סיבתיות לא קשורות ,או משבר של מוענות ,סיבה ,ולכן גם של אינטרפלציה – הוא
גם משבר של קריאה ,מפגש של קריאות' ,צירוף-של-קריאות' .מצד אחד ,הקריאה המקסימלית,
הספרותית ,ההיפרבולית ,המבקשת להעניק להתרחשות לפחות קונטקסט אחד ,אך בעיקרון אין שום
קונטקסט שיכול לספק אותה; ומולה הקריאה הסתמית' ,הריאליסטית' ,המבקשת לחסל את אירוע
הקריאה ,המבקשת לפוגג את המשמעות שניתן לייחס לאירוע.
א' הולך צעד נוסף בהלך מחשבה זה ומבקש לטעון שגם מאורעות בחייו של אדם עשויים
להתחרז .בחור צעיר שו כר חדר בפאריס ואחר -כך מגלה שאביו הסתתר באותו חדר עצמו בימי
המלחמה .בהתייחסות נפרדת לשני האירועים האלו אין לומר הרבה על כל אחד מהם .החריזה
שהם יוצרים כשמתבוננים בהם יחד משנה את ממשותו של כל אחד מהם .כשם ששני עצמים
פיסיים ,כשמקרבים אותם זה לזה ,מקרינים כוחות אלקטרומגנטיים המשפיעים לא רק על
המבנה המולקולרי של כל אחד מהם ,אלא גם על המרחב שביניהם ,ומשנים כביכול את
הסביבה עצמה .כך גם שני מאורעות (או יותר משניים) המתחרזים זה עם זה ,מכוננים קשר
בעולם ,מוסיפים עוד סינאפסה לניתוב במלאות העצומה של החווייה.
קשרים אלו שכיחים ביצירות ספרות אבל בעולם אנו נוטים שלא לראותם – שכן העולם גדול
מדי וחיי האדם קטנים מדי .רק באותם רגעים נדירים שבהם יארע לאדם להבחין בחריזה בעולם
יכול המוח לזנק מעבר לעצמו ולשמש גשר אל דברים שמעבר לזמן ולמרחב ,מעבר לראיה
ולזיכרון ('המצאת הבדידות'.)974 ,

מה חוסם את שתי הקריאות האלו מלהמשיך ולהתקיים? אוסטר מאתר את 'האשם' באופן שבו אנו
נשלטים על -ידי מוסדות קריאה מסוימים .את אוסטר מעניין בעיקר מוסד הקריאה הספרותי או
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הקולנועי .אבל אפשר להרחיב את תשובתו ולכלול בה כל אדון שהוא ,ש'אוסף' את הנמען תחת
חסותו 167.כך למשל ,הקוראים של רומאן הנתקלים בצירוף מקרים בטקסט .קוראים אלו מצויים תחת
מוסד קריאה השולל מצירוף המקרים את הקריאה הסתמית שלו ,ולכן ממיר אותו בהכרח בחוויה
אחרת .החיים מלאים בצירופי מקרים ,אומר אוסטר ,אבל כשמכניסים אותם לנארטיב משהו מאוד
בסיסי נשלל מהם :היכולת להבהב:
מקריות היא חלק מהמציאות ,אנחנו כל הזמן מעוצבים בידי כוחות של צירופי מקרים ,והבלתי
צפוי מתרחש בתדירות גבוהה לאורך כל חיינו […] אני מנסה לכתוב על הבלתי-צפוי ,הטבע
המדהים של ההתנסות האנושית .הרי הכל יכול להשתנות מרגע אחד למשנהו .הוודאויות היום-
יומ יות שלנו על העולם יכולות להתחסל ברגע אחד .במונחים פילוסופיים אני מדבר על כוחה
של הקונטינגנטיות .למעשה ,חיינו לא שייכים לנו – אלא לעולם ,ולמרות כל הניסיונות למשמע
אותו ,העולם הוא מקום שמעבר להבנתנו ( )...תיקרא לזה מקריות ,גורל ,או מתמטיקה פשוטה,
ביטוי של תי אוריית ההסתברות בפעולה .זה לא משנה .החיים מלאים בצירופי מקרים .ועם זאת,
יש מבקרים שיגנו סופר על שהוא משתמש בהם ברומאנים שלו .בעיה שלהם .ככותב רומאנים
אני חש מחויבות מוסרית לשלב את האירועים הללו בספרי ,לכתוב על העולם כפי שאני חווה
אותו – ולא לפי איזה מירשם כלשהו (.)Auster 1992: 278-281

זהו בפירוש פרויקט אחר לגמרי מזה של פרויד או של התיאולוגיה ,או של המתמטיקה,
המבקשים לפוגג צירופי מקרים ולהפכם לאירוע עם כתובת ,בעל מוען – או ללא-אירוע .בעיני אוסטר,
לחוויה של צירוף המקרים ,כחוויה מכוננת של קיום בעולם ,של מצד אחד ,תלישות מקסימלית,
והתמוטטות של אדנות (עצמית ,אידיאולוגית) ,ומצד שני של חופש מקסימלי ,לא יכולה להיות כתובת
אחת ,קריאה אחת ,ואפילו נמען אחד .למעשה ,שאלת המוען (או שאלת-הסיבה) היא בדיוק מה
שצריכים לזנוח כשעוסקים בצירופי מקרים ,ובמקומן יש לחפש אחר פיגורות חדשות למקרי.
מוסיקת המקרה הוא רומאן קפקאי לכאורה ( בטח מהחצי השני של הספר) ,אבל העולם הבדיוני,
העלילה ושאר המבנים האחרים מייצרים אניגמה אחרת לגמרי .מה שמבדיל את נאש מפוצי פלאואר
וסטון הוא חוסר היכולת ,אבל אולי גם חוסר הנכונות ,לספק תשובה פוזיטיבית לשאלה מי מייצר את
צירופי המקרים .נאש לא נמצא בדרמת  ?che vuoiמשום שהוא לא יודע מי אחראי ,אם בכלל,
לאירועים המקריים הללו .מדוע נאש לא מכריע? מה גורם לו להישאר ברמה הקדומה יותר של
האניגמות ,שבה האניגמה נובעת מעצם ההתקיימות תחת הבהוב? בניגוד לפוצי ,לפלאואר ולסטון,
שהת חככו במקריות כדי להפוך אותה 'למקצוע' ,נאש מסרב לבחור .הוא עושה זאת על מנת להישאר
מהמר טהור .לא להתחייב לשום מוסד קריאה ,או אדון .כל אירוע של צירוף מקרים מזמן לו פרשנות
אחרת ,שבה הוא דבק לזמן מה ,אך זונח אותה לטובת אחרת .במהלך השנתיים האחרונות בחייו,
כשהוא יוצא למסע קפריזי ברחבי ארצות הברית ,כשכל רכושו היא מכונית סאאב אדומה ועשרות
קלטות של מוסיקה קלאסית ,ואחר-כך ,כשהוא נכלא באחוזה של פלאואר וסטון ,נאש חושב על כמה
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דימויים אפשריים למקרי .אבל הדימוי שמייצג יותר מכל את עמדתו ביחס למקרי היא היצירה
המוסיקלית 'המתרסים המסתוריים' מאת קופרן " .זו היתה מוסיקה שנעה אל פתרון שלא בא כלל.
בשום מקום במהלכה האיטי ,הכבוד ,על כל ההפוגות ,ההשהיות והחזרות שבו ,לא דרשה ממנו לגעת
אלא בקליד אחד בכל פעם .המוסיקה החלה ונעצרה ,שוב החלה ושוב נעצרה .אף על פי כן הוסיפה
להתקדם במשך הקטע כולו ,נעה אל פתרון שלא בא כלל"'( .מוסיקת המקרה' )999-997 ,בנסותו
לדמות את המקריות למוסיקה ,במובן הרחב ביותר של המלה ,נאש איננו חושב על הייצוג הפיסיקלי
שלה ,כאורכי גל משתנים ,או על הייצוג המתמטי שלה ,או על קריאה מטאפיסית-פיגוראטיבית של
שניהם (נוסח ז'יז'ק) .וג ם אם במבט ראשון נראה כי נאש מזדהה עם המבט של פוצי ,שכזכור ראה את
המזל כהרמוניה קוסמית ,בקריאה שנייה מתברר עד כמה היא מרוחקת מטונים מיסטיים כלשהם .נאש
חושב יותר על מוסיקה במובן של מקצב ,של מבנים הרמוניים ,של פולסים .לטענתו כי 'המקרי בנוי
כמו מוסיקה' ,אם לעשות פרפרזה על לאקאן ,אין שום קשר הכרחי למיסטיקה ,משום שהיא איננה
אונטית .היא איננה גורסת כי המקריות היא המוסיקה של היקום [ג'ון קייג'] ,אלא רק שהחוויה של
המקרי קרובה מאוד לחוויה מוסיקלית .לשורה של אקורדים או חרוזים .אפשר אף לומר ,שבמקום
התגלויות אלוהיות ,ההא רה של נמען המקריות מגיעה בצורה של מנגינה כלשהי.
מטונימיה ומטאפורה

במונחים כלליים יותר ניתן בעקבות אוסטר לתאר את המודל של 'הפגישה המקרית ברחוב' לא רק
כצירוף-של-מקרים ,ולא רק כצירוף-של-קריאות ,אלא גם כצירוף-של-פיגורות .מפגש מיוחד במינו
של שתי פיגורות במלוא ה פוטנציאל הרטורי שלהן :מטונימיה ומטאפורה .ואכן ,מהפרספקטיבה של
הקריאה ,צירוף מקרים הוא קודם כל מאורע שיוצר לפתע יחסים מטונימיים ,יחסים של סמיכות ,בין
שתי תופעות ,אנשים או אובייקטים .שני אנשים נפגשו במקרה בשוק; אבן נפלה פתאום על ראשו של
מישהו; המפתח נשבר במנעול בדיוק ביום החתונה:
הוא זוכר איך בשובו הביתה ממסיבת החתונה שלו ב ,9174-אשתו לידו בשמלה הלבנה ,שלף
את מפתח הבית מכיסו ,תקע את המפתח בחור המנעול ,ואז ,כשסובב את ידו ,הרגיש איך לשון
המפתח נשברת בתוך המנעול.
הוא זוכר שבאביב  ,9199זמן לא רב לאחר שהכיר את אשתו לעתיד ,נשבר אחד מקלידי
( )Keyהפסנתר שלה :פה שמעל לדו האמצעי .בקיץ ההוא נסעו שניהם לאיזור נידח במדינת
מיין .יום אחד ,כשעברו ברגל בעיירה כמעט נטושה ,נכנסו לאולם-אסיפות ישן ,שלא השתמשו
בו שנים .שרידים של איזו אגודה של גברים היו פזורים בכל מקום :כובעי נוצות אינדיאניים,
רשימת שמות ,שיירים של מסיבות שיכורים .האולם היה מאובק ושומם ,להוציא פסנתר שניצב
באחת הפינות .אשתו החלה לנגן (היא הטיבה לנגן) וגילתה שכל הקלידים פועלים פרט לאחד:
פה שמעל לדו האמצעי.
זה אולי הרגע שבו תפס א' כי העולם ימשיך לחמוק ממנו לעד ('המצא ת הבדידות'.)957 ,
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המיטונימיה מאפיינת במלוא הרדיקליות שלה את צירוף המקרים ,א בל כך גם המטאפורה .אם
המטונימיה היתה אכן הפיגורה השלטת בצירוף המקרים ,אי אפשר היה לייחס למאורע משמעויות
"שמעבר" ,שהרי מיטונימיות טהורות מתייחדות בכך שהן לא מעבירות שום מטען סמנטי למסמן שהן
מוצמדות אליו (מה שטומשבסקי היה מכנה "מוטיב חופשי ודינמי" שבא להעניק מלאות ריאליסטית
לעולם הבדיוני); ככזה ,צירוף המקרים של המפתח במנעול והקליד אכן היה סתמי ,אקראי ,חסר
משמעות .מה שמיוחד בצירופי מקרים הוא שיש למיטונימיה הזאת גם צד מטאפורי שמסרב להשתתק
ומבקש להיקרא .הנמען של צירוף המקרים לא מסוגל להשאיר את האירועים כמטונימיות ,אלא מבקש
להפכן למטאפורות .מצד שני ,ברור שאי אפשר לתאר את היחס בין שני המקרים שהצטרפו כמטאפורי
באופן בלעדי .המפתח שנתקע במנעול איננו רק מטאפורה לעתיד הנישואים; הפגישה המקרית בין
ש ני האנשים לא תהפוך את חייהם רק לאנלוגיים ,וכו' .צירופי מקרים של יומיום הם אפוא צירוף-של-
168
מטאפורה-מיטונימיה ,בלי שום יחסים הירארכיים ביניהם.
פה מתברר שוב ההבדל הגדול בין צירוף מקרים טבעי לייצוגו ברומאן .כידוע ,תחת כל סוגי
הריאליזם ,צירופי מקרים ספרותיים צר יכים להיראות במבט ראשון 'ריאליסטיים' ,כלומר כאלו שיכלו
לקרות ,בלי שום סיבה ובלי שום משמעות ,ורק אחר -כך עליהם לעודד את הקוראים להעניק להם
ממדים מטאפוריים .צירופי מקרים שנראים מיד כמטאפוריים או כסמליים נחשבים משום כך
ל'מלאכותיים'; אפשר לומר שהם חסרים את 'המיטונימיות הדרושה' .אך בכל מקרה ,דינם של צירופי
המקרים המלאכותיים והריאליסטיים נשאר זהה .בשל מוסד הקריאה ,גם לצירוף מקרים 'ספרותי'
מוצלח אין את ה'מנדט' שיש לצירוף מקרים ממשי להישאר מטונימי ומטאפורי בעת ובעונה אחת.
הכללים המוסדיים מחייבים את המיטונימיות בספרות ליהפך למטאפורות בתהליך של מיצוי
משמעויות .הסתמיות חייבת להיות מוטענת במשמעותיות או בהתכוונות .כל מטונימיה דינה להתפתח
למטאפורה .ומשעה שתהליך זה מתרחש ,אין כל יכולת לחזור אל 'צירוף המקרים' .סימולציה
מושלמת של חוויית צירוף מקרים ממשי נשללת מהבידיון ,ומהרומאן בפרט ,כשם שהיא נשללת
במרחב הפסיכואנליטי של הטרנספרנס ,וכשם שהיא נשללת בכל מרחב הנתון תחת משטר קריאה
אחד .חוסר יכולתן של האסוציאציות החופשיות להישאר מטונימיות בזמן אנליזה ,ונטייתן לפתח
קשרים אנלוגיים מטאפוריים ,הוא בדיוק מה שפרויד טוען כי מתקיים במרחב של הטרנספרנס.
במונחים לאקאניאניים ,המתרגמים את הסטרוקטורה של הלא-מודע למונחים של סימון,
האסוציאציות החופשיות מקבלות את מעמדן של המטונימיות ,שהאנליזה תבקש למשמע אותן בצורה
מטאפורית ולהקנות להן בכך משמעות מאחדת ,טוטליזציה של משמעות
( .)Lacan 1977: 160העיקרון המכונן הזה קובע כי קשרים קונטינגנטיים של סמיכות ,של אסוציאציה,
הנראים כמקריים וכסתמיים ,למעשה מסתירים מאחוריהם קשרים הכרחיים ,דטרמיניסטיים ,בעלי
משמעות.
צירוף מקרים ממשי ,לעומת זאת ,אמנם משדל את הנמען שלו לקרוא את ההתרחשות ב'כלים

087

אייל דותן  /אינטרפלציה כתיאוריית קריאה

ספרותיים' ,בקריאה מקסימלית ,היפרבולית ,פאראנואידית ,אנליטית ,אך שומט ממנו באותה נשימה
את הקרקע המוסדית הדרושה לשם כך .וכך ,בהעדר מוסד קריאה שיאפשר לנמען לבצע את הקפיצה
מיחסי סמיכות סתמיים אל יחסים אנלוגיים ,רבי-משמעות ,הוא אנוס לנוע בין שתי הקריאות .בין
169
הסקילה של המיטונימיה לכריבדס של המטאפורה.
והפסיכואנליזה…

למרות הבדלים אלו בין אוסטר לפסיכואנליזה ,ברור כי הצגת נמען צירוף המקרים כקורא חצוי
משתלבת היטב עם קביעותיו של פרויד ,שטען כזכור כי נמענים פוטנציאליים של צירופי מקרים
(פאראנואידים ,אובססיווים ,פרשנים) ייטו תמיד 'להגזים' בקריאתם את ההתרחשות
('הפסיכופתולוגיה' ,ופרויד חוזר על כך שוב ושוב ,אכן עשויה להיראות כקריאה היפרבולית,
פאראנואידית של התרחשויות שאיש לא חשב קודם לכן להעניק להם משמעות) ,אך בעת ובעונה אחת
ייאלצו להתעמת עם האפשרות של הריאליזם ,הסתמיות ,הפיכת האירוע ללא-אירוע .הבעייתיות
בעמדה של פרויד היא שאיננה מותירה ספק באשר לקריאה המוגזמת היחידה האדקווטית :זוהי
הקריאה הסימפטומטית ,המנתחת צירופי מקרים כמניפסטציות של הלא-מודע .קריאות 'מוגזמות'
אחרות ( סימן משמיים היא רק אחת האפשרויות לכך) נפסלות משיקולים מטאפיסיים שונים ,רובם לא
מודעים .לאקאן ,לעומת זאת ,השולל את ההבחנה בין סימפטום להתרחשות סתמית – שהרי הכל הוא
בגדר סימפטום משעה שהפכת לנמען – מתיק את שתי הקריאות אל הסימפטום עצמו .את הסימפטום,
גורס לאקאן ,יש לקרוא כמערך סימבולי (הסימפטום כמטאפורה/ההזדהות) ,וכמערך של סתמיות
(הסימפטום כמטונימיה/הפנטזיה) .הבעיה עם הגישה של לאקאן נעוצה דווקא במושג 'הקריאה
הסתמית' ,הסנתומטית ,המשודכת אצלו אוטומטית לתענוג ,ל ,jouissance-לאותם תחומים שהם
מעבר לסימבולי ולמשמעות .בעיני לאקאן כל מסמן אחוז סימולטנית בקשר לתענוג ובקשר למסומן,
ולכן אין כל אפשר ות לחשוב על צירוף המקרים ללא הלוגיקה של סובייקטיביות שייתכן ,כפי
שהצבעתי על כך קודם ,שייכת לסיטואציות מאוחרות ממנו בהרבה שרק בהן יכולה להתאפשר
'החלוקה' לתענוג ולמשמעות 170.כמטאפורה – הסימפטום משויך לסדר הסימבולי והאימז'ינרי
ומוכפף ללוגיקה שלהם; כמטונימיה ,הו א מוכפף לסדר של הממשי וללוגיקה הפרדוקסלית שלו .וכך,
גם הסתמי ,מה שמתעקש להישאר לא-חדיר" ,לא-רלבנטי"" ,חסר משמעות" ,מקבל על עצמו
בפסיכואנליזה מסגרת ייחוס ,כתובת .בהרמנויטיקה הטוטאלית של הפסיכואנליזה ,מה שאיננו מסתדר
או מסרב להיקרא – משויך אוטומטית לתענוג .משום כך ,היא מחמיצה את ההתרחשות הכללית יותר
של קריאת המקרי ,כמשבר של קריאה שאי אפשר למצוא לו מוען ,ושאי אפשר לכנסו תחת מוסד אחד
של קריאה 171.אני מציע אפוא לקבל את ההבחנה הבסיסית של פרויד בין שתי קריאות אפשריות של
המקרי – הקריאה הסתמית והקריאה העשירה – אבל ,בעקבות אוסטר ,אני סבור כי אין להגביל את
הקריאה העשירה רק לקריאה סימפטומטית ( כלומר להתייחס לתופעה כאל סימפטום של הלא-מודע),
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אלא להרחיב אותה לקריאה 'ספרותית'/מקסימלית בכלל ,מבלי להתחייב לאטיולוגיה ספציפית .וכן,
לאמץ בו בזמן את הקריאה הסתמית ,אבל לחשוב על סתמיותה בדרך אחרת ,לאו דווקא דרך זו של
'האיד'.
אינטרפלציית המקרה

איוב ,משה ,פרויד ,פוצי ,יונה ,קזנובה – כל אחד מהם בחר לבסוף לשייך ,למקם ,להבין את הקריאה
האניגמטית במונחים של מטא -סובייקט ומיזנסצינה מסוימת שבתוכה הוא מתממש ,אך לפני שעשה
כן ,לפני שצירוף המקרים ה פסיק להיות עבורו אניגמה של מקום ,של כתובת ,של סיבה ,של קריאה,
והחל להיות מוקד של אניגמה מסוג אחר הקשורה באיוויו של מטא-סובייקט – לפני כל זה ,כל אחד
מהסובייקטים האלו חווה את הרגע שבו הוא נדרש להחליט מה יהיה בגורל האירוע ,בגורלו ובגורל
הדבר הזה שמולו .זהו אותו רגע היפותטי – אך גם המתחייב לוגית – שעבר בין התרחשות התופעה
של צירוף המקרים (בין "מוזר ,כבר הייתי פה פעם" של פוצי) ,לסימבוליזציה שלו ("אבי הביא אותי
הנה פעם ,כשהייתי ילד…") .ורגע זה ,שעליו עוברים מהר מדי בכל הניתוחים הקיימים ,מכיל בתוכו
כפי שניסיתי להראות סיטואציה אינטרפלטיבית מיוחדת במינה שנעלמת מעיני הפרשנים .סיטואציה
הנחשפת רק כאשר מבקשים לתפוס את צירופי המקרים כאירוע לכל דבר המתרגש על סובייקט,
והראוי לבחינה עצמאית .ומכאן –
 #לצירוף המקרים יש אינטרפלציה משלו ,סמויה בדרך כלל מן העין אבל לעתים אפקטיבית
מאוד .האניגמה איננה ביחס לאיווי ,שכן בסיטואציה הזאת הוא עדיין לא קיים ,אלא ביחס למוען,
לעצם קיום האינטרפלציה ולסוג ההכרעה שאפשר לקחת במקרים אלו.
 #שאלת האיווי היא שאלה הנשאלת על-ידי האחר הגדול ( גם אם מצביעה מעבר לו) ,בעוד
ש'שאלת המקרי' קודמת לכל 'אחר גדול' שהוא ,מה שגורם לאינטרפלציה שלה להבהב ,להיות כל
הזמן בקצר עם ספק האנרגיה 'העתידי' שלה.
 #צירוף המקרים הוא חוויה עזה של קריאה מסוג מיוחד .היא איננה נקלעת ל ספיראלות של
חיפוש משמעות ( הקריאה ההיסטרית של האיווי) ,אלא ל התנודדות בלתי פוסקת בין שתי אפשרויות
קיצוניות :בין היותר מדי ובין הכלום (הקריאה האובססיווית) 172.במלים אחרות ,משבר הקריאה
שמחולל המקרי אצל הסובייקט שונה ממשבר הקריאה שמחולל ה .che vuoi?-בעוד שהאחרון מחולל
את המשבר הטיפוסי של "זה לא זה" ,של ריבוי קריאות ,שבצורה המקסימלית שלו גורם להאצת
המסמן על מסלול הסימון ,תוך קריעת כל קשריו עם רשת 'המסומנים' ,וללא שום כיוון מוגדר,
שפתרונו היחיד הוא הפנטזיה; הראשון מחולל קצ ר בין שתי קריאות סימולטניות .האחת ,קריאה
סתמית של האירוע ,קריאה המבקשת לשלול מהאירוע כל זכאות לקריאה ,קריאה המבקשת שלא
לקרוא את האירוע ,והשנייה ,קריאה היפרבולית שלו ,קריאה המייצרת עוד ועוד קריאות של האירוע.
צירוף המקרים הוא משבר הגורם למסמן לנוע קדימה ואחורה בעת ובעונה אחת .לצאת למסלול של
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איסוף כמה שיותר מסומנים ,והכללתם תחתיו ,ולחזור לעמדה של התנתקות מכל מסומן שהוא,
הסירוב העיקש לקבל מסומן ,ה עמידה האיתנה על סתמיותו של המסמן המבקשת כאילו להחזיר אותו
להיכן שהגיע ,רצוי ללא השארת עקבות.
 #מהי אפוא הסצינה הפרימורדיאלית של האינטרפלציה? האם היא הסצינה שבה הסובייקט
נדרש להמציא לעצמו או לאחר שמולו (אין זה משנה) איווי קונקרטי ,כטענת השדה? או סצינה שבה
הסובייקט נדרש להמציא לעצמו את האחר מכלום ?ex nihilo ,שוב ,תלוי מיהו זה שממציא .מלאדן
דולאר ,למשל ,נציגו המובהק של החוג הסלובני ,רואה את הסיטואציה האנליטית כסיטואציה
הפרדיגמטית שבה מומצא האחר מכלום:
the analyst presents the Other in its purest form precisely because he/she is not
the bearer of any injunction (the famous rule of abstinence): the analyst can
ultimetly impersonate the Other best when he/she says nothing. The subject
cannot simply respond to the call of the Other, for there is no call; however, that
makes the Other all the more present. The presence of the Other has to be
supplied by the subject him/herself as the addressee. The Other exists only by
the subject’s belief in it, the belief that there is a subject supposed to know. The
psychoanalitic Other is that surmised other, the conjectured Other who exists
only through supposition, the Other who does not address the subject, but to
whom the subject adresses his discourse and his love (Dolar 1993: 89).

לאקאן המגדיר את מרחב הטרנספרנס בטיפול כסביבה מלאכותית שבה 'סובייקטים אמורים
להתקרב כמה שאפשר למקרה' ,אכן מאפשר לראות את קווי הדמיון ה רבים מתקיימים בין הפגישה
הטיפולית (לפחות בגרסה הלאקאניאנית 'הרשמית') והאינטרפלציה הגבולית המתרחשת במהלכה,
ובין צירופי מקרים והאינטרפלציה החריגה שהם מייצרים ,ועם זאת כיצד אפשר עכשיו להתעלם
מההבדלים שבכל זאת קיימים ותובעים להשמיע את קולם .כך ,למשל ,האם הכניסה לחדר הטיפול
דומה לכניסה לצירוף המקרים (קאזנובה למשל) ,או אולי קרובה יותר לזירת הימור מלאכותית? האם
אסוציאציה חופשית קשורה באמת למשאלה כמו שהמקרה הבודד קשור לחוק המספרים הגדולים,
כפי שמציע לאקאן? האם 'הכלום' של המפגש הטיפולי (כהגדרת מלאדן דולאר) ו'הכלום' של צירוף
המקרים הוא אותו ה'דבר'?; הרי במפגש הראשון ניצב מול הסובייקט מישהו ,שגם שתיקותיו
העיקשות לא יכולות לקלף ממנו את 'הפתולוגיה' שלו; בעוד במפגש עם צירוף מקרים ,אותו 'מישהו'
לא מסוגל בשום אופן להתייצב כמוען ,ואם כך אכן קורה ,הוא כבר נמצא ב'סיטואציה' אחרת .בשני
המפגשים האחר מצליח שלא להשמיע שום אינטרפלציה מפורשת ,ודווקא משום כך לייצר את עצמו
כאומניפוטנטי .אבל ' השתיקה הלאקאניאנית המפורסמת' שונה מאוד מ'המוסיקה של צירוף המקרים',
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שכן הראשונה מתחמקת מלספק 'איווי' קונקרטי ,בעוד השנייה מתחמקת בכלל מ'הגעה לפתרון',
כדברי אוסטר ,באשר לקיומו של מוען .וכך ,למרות שהמצאת האחר והמצאת האיווי שלובים זו בזו –
האחר בא עם איווי אניגמטי ,ואם לא ,מדובר באחר פגום שיש להחזיר למפעל – ברגע צירוף המקרים,
שניהם לא יותר מאשר אפשרות אחת ,מיני רבות; זוכים כמעט בטוחים ,סוס מנצח כמו איוב ,אבל
'לעולם אין לדעת' ,שכן תמיד פתוחה בפניהם האפשרות שהם ייעלמו מהעין ,במהירות ,ביחד עם
האירוע .משום כך ,צירוף המקרים הוא ה סיטואציה הקיצונית ביותר שבמהלכה וכתגובה לה מוצב
האחר והנמען מכלום ,ex nihilo ,וככזה הוא מהווה את האינטרפלציה האלמנטרית ביותר שיש.
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אפילוג

בעבודת-מחקר זו ביקשתי לה ציע ביקורת נרחבת של מודל 'האינטרפלציה' ,המהווה את התשובה
המורכבת והמפורטת ביותר שהציע הפסיכו -מארקסיזם לשאלת כינונו של הסובייקט על-ידי
האידיאולוגיה .בעיני הפסיכו-מארקסיזם ,סובייקטיביות מתמקמת תמיד בין הציות המוחלט לבין
קריאת התיגר המהפכנית ,כתוצאה משורה של אינטרפלציות האוחזות באינדיבידואל .בכל מפגש
שכזה ,המתרחש בדרך-כלל ב'מקרה' ,והמחולל 'סירוס סימבולי' ,או 'אנטגוניזם' ,נסדקת קליפת
הסו בייקטיביות של האינדיבידואל בצורה כזאת המחייבת אותו לנקוט פעולות-הגנה שונות ,לייצר
סוגים שונים של 'תשובות' לאניגמה של איווי האחר .במהלך שני הפרקים הראשונים ,התחקתי אחר
אפשרויות התגובה השונות של הסובייקט לקריאת-האחר – מסימפטום והזדהות ועד פנטזיה
ופטישיזם – וניסיתי לחלץ מהן מודל מורכב ושלם יותר של אינטרפלציה.
כדי לבדוק את הסובייקט במלוא הפוטנציאל שלו ,בחרתי באינטרפלציות מקסימליות ,כאלו
המשאירות חותם ברור ,ואשר מיוצגות במקרא ,ברומאנים מודרניים ופוסט-מודרניים ,ובאנליזות
עצמיות של פרויד וקזנובה .כך קורה שבמהלך המסע שעושה הסובייקט בתוך דפים אלו נקרים בדרכו
שוטרים ,נביאים ,מהמרים ,גיבורי-קולנוע ,חלומות ,אלים ,הגרלות ,סערות בים ,אסונות ופגעים ,נסים
וסימנים משמיים .ואכן ,מול הסובייקט פתוחות אפשרו יות רבות של אינטרפלציה מקסימלית ,חלקן –
כפי שאני מראה בפרק על ההגרלות האלוהיות ובתי ההימורים – ניתן אף לייצור מלאכותי ,תחת
כללים חמורים של ביצוע שנשמרים בקפדנות כבר מהזמן העתיק .שני הפרקים הראשונים מבקשים
אפוא לשרטט את הרשת המסועפת של הנתינות שבתוכה לכוד הסובייקט ואת דרכי המילוט השונות
לאינדיבידואציה שרשת זו מאפשרת.
גבולות הא מירה של שדה המושגים הזה מתחילים להסתמן כבר בתחילת הפרק השלישי ,במהלך
בחינה אינטרפלטיבית של צירוף מקרים המופיע באחת הסצינות המשמעותיות ביותר ב'מוסיקת
המקרה' .האנליזה מעלה כי צירוף המקרים ,או הפגישה עם המקרה ,מייצר את כל האפקטים
האינטרפלטיביים שישנם ,למרות ש'תנאי הפתיחה' שלו שונים לגמרי :אניגמת האיווי מפנה את
מקומה לאניגמת הקיום; אינטרפלציה 'תקנית' מומרת באינטרפלציה 'מהבהבת'; קריאה היסטרית
הופכת ללא יותר מאשר דיאלקט של קריאה אובססיווית .בכך מוצגת כנגד הסיטואציה הפארדיגמטית
של כינון הסובייקט – מפגש בין סובייקט לסובייקט אבסולוטי – סיטואציה חלופית של צירוף מקרים.
סיטואציה זו נמצאת לטענתי מעבר לכל מפגש של סובייקט עם אידיאולוגיה ,ומשום כך מאפשרת
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לשאול את שאלת הסובייקטיביות ממקום חדש ואחר.
וביתר הרחבה :בשלב הראשון של תיאוריית האינטרפלציה ,תחת ידיו של אלתוסר ,הצטייר
הנתין האידיאולוגי כיישות אינרטית בעיקרה ,המונעת ,נדחפת ומתומרנת על-ידי אינספור
אינטרפלציות .אלתוסר הבין אינטרפלציה כחליפין נרקיסיסטי של הזדהויות הספוגות באידיאולוגיה.
את האינטרפלציות האלו מפיקים אפרטוסים אידיאולוגיים באמצעות נציגיהם המכונים סובייקטים
אבסולוטיים .אלו נמצאים למעשה בכל מקום שבו נמצא הנתין ,פרטי וציבורי כאחד .חלקם הגדול
כלל לא יודע שזהו התפקיד האידיאולוגי שהוא ממלא .אבל גם אם היה יודע ,אין זה היה כמעט משנה,
שכן לידיעה מותיר אלתוסר מקום מצומצם מאוד בתחשיב הנתינות האידיאולוגי .תחת התיאור
הפסימי והדכאני הזה ,אין פלא שלנתין לא נותרת כמעט אופציה של התנגדות – מודעת או לא-
מודעת .אלתוסר כמעט שלא מדבר עליה ,ורק מציין שהסיכויים של האינטרפלציה להגיע ליעדה הם
בתשעה מקרים מתוך עשרה .מי אשם בדיוק בפספוס של האינטרפלציה ,בהחטאת המטרה? מדוע
'סיכוייו' של הנתין הם כה מעטים? איך אפשר בכל זאת לשנות את הסדר הקיים? כל השאלות
החשובות האלו נותרו פתוחות במודל המקורי.
בשנות השבעים והשמונים נפתח מודל האינטרפלציה לדיון מחודש על-ידי תיאורטיקנים של
קולנוע וספרות שמצאו אותו יעיל במיוחד לניתוח האפקטים האידיאולוגיים והחווייתיים של צופים
או קוראים .לטענתם המרכזית ,אם מביאים בחשבון את הסדר הסימבולי ,או שדות השיח ,שבתוכם גם
סובייקטים וגם הסדר הקיים מתקיימים ,ובהרחבה – את העובדה שאינטרפלציה היא בראש ובראשונה
חליפין של מסמנים – מקבלים תמונה מורכבת בהרבה של נתינות והתנגדות .תכונותיו ה בסיסיות של
הסדר הסימבולי ,העובדה שלמסמן אין ערך פוזיטיבי כלשהו אלא הוא תלוי במסמנים אחרים ,הופכות
את האינטרפלציה הבודדת לאפקטיבית יותר לחדירה מצד אחד ולניתנת להתנגדות מצד שני.
בשנות התשעים מציע החוג הסלובני גרסה 'קפקאית' בהרבה של אינטרפלציה ,בעלת טונים
ל אקאניאניים והגליאניים מובהקים .לא הסדר האימז' ינרי ולא הסדר הסימבולי הם שקובעים בחשבון
אחרון את דרגת הנתינות ואת הצלחת האינטרפלציה – אלא דווקא הממשי .אינטרפלציה נתפסת
כמפגש בין שני סובייקטים המחולל אניגמה עזה של איווי שלא מסתפקת בפתרונות 'קונבנציונליים'
כמו הזדהות ,אלא מבקשת לעצמה פתרונות פנטזמתיים אידיאולוגיים.
ביקשתי להראות כיצד מודל אינטרפלציה שלם ,המבקש לעשות שימוש בתובנות של כל
המודלים מבלי ליפול לפחים שאליהם הם נפלו ,חיי ב להתחשב בשלוש הקטגוריות של
הסובייקטיביות  -באימז'ינרי ,בסימבולי ובממשי .אינטרפלציה היא התרחשות בעלת שלושה ממדים
לפחות ,וזו כמובן רק נקודת המוצא .כדי להמחיש אותה במדויק זקוקים למושגים של 'אניגמה',
'איווי'' ,סימפטום'' ,אנטגוניזם'' ,טראומה' ,וגם 'תשובה'' ,הזדהות'' ,פנטזיה' ו'סובייקט אבסולוטי'.
בגרסה המינימלית ביותר שלה ,על-פי המודל השלם ,א ינטרפלציה תיתפס כתהליך שבו בעקבות
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'היתקלות' באניגמה של איווי ,הסובייקט מאמץ לעצמו (מגיע ל) שתי תשובות .התשובה (האימז'ינרית
והסימבולית) שמייצגת ההזדהות ,והתשובה (הממשית) שמייצגת הפנטזיה .בגרסאות מורכבות יותר
של אינטרפלציה ,שבהן עוסקים החלק השני והשלישי של העבודה ,נאלץ מודל האינטרפלציה לשתף
פעולה עם הימורים וצירופי מקרים ,ומגלה תחת הלחץ של הדרמה המתחוללת את גבולות האמירה
שלו ,אך גם דרכים חדשות להבעתו.
בחלק השני של העבודה – הגרלות אלוהיות ,משחקי מזל והימורים  -אני נעזר במודל
האינטרפלציה השלם כדי לנתח את 'זירת ההימור' ,אחד האפרטוסים האידיאולוגיים הגדולים
והאוניברסליים ביותר שיש .בחרתי באפרטוס האידיאולוגי של ההימור ,לסוגיו השונים ,משום
שלהימורים היה תמיד ,מרגע הופעתם הראשון ועד ימינו אנו ,זיקה הדוקה למה שאלתוסר קרא לו
בשם 'אידיאולוגיה כללית'; אותה אידיאולוגיה ש אחראית על כינון הסובייקטיביות בצורתה הגולמית
והאלמנטרית ביותר .מבנה ההימור הוא כזה שמעורב בו תמיד מטא-סובייקט ,בין אם בצורה גלויה
ובין אם בצורה מוכחשת .בימי קדם ,מטא -סובייקט זה קיבל בדרך כלל פרצוף קונקרטי ,מוסדי,
מובהק של אל זה או אחר .בתקופה המודרנית ,שבה לא פסו ההימורים מן העולם ,פועל העיקרון
ההפוך :ככל ש'תווי פניו' של אותו מטא -סובייקט הנגלה בהימור מטושטשים יותר ,כך הדרמה עשויה
להיות עזה יותר ,והפרסים גדולים בהרבה .בקריאה שאני מציע ,הימורים מתגלים כמשחק כפול
במלוא מובן המלה ,המשוחק בו-זמנית על ידי המהמר .המשחק הרשמי מתנהל על כסף ,היריב הוא
הקזינו שגייס לעזרתו את המקריות ,והוא בעיקרו משחק של סיכויים .אך במשחק הלא-רשמי מסכן
המהמר הון מסוג אחר ,מתמודד מול מטא-סובייקט (המכונה בשמות שונים) ,המציב לו אניגמות של
איווי ,וזוכה כמעט תמיד במנה הגונה של 'הכרה הדדית' .שני המשחקים הללו מתלכדים יחד בזירת
ההימור .משחק האינטרפלציה ומשחק הסיכויים קמים לתחייה סימולטנית ,וזהו המפגש ביניהם
שהופך את ההימור לחוויית משחק עזה ומושכת כל-כך .בראייה חדשה זו של ההימור ,אותה יישות
המכונה מזל ,האוחזת בכל שחקן באשר הוא ,המפתה אותו להמר ,העוזרת לו להחליט על מה,
הדואגת לו ומפנקת אותו ,או לעתים מסתירה ממנו את פניה ,איננה אמונה 'טפלה' ,שארית לא-
רציונלית מימי קדם ,ובהחלט לא 'כשל קוגניטיבי' ,אלא חלק מהותי ומוכחש במשחק הגורלות;
משחק שבו כסף לא מומר בז' יטונים אלא במטבעות של הכרה הדדית ,קורבן שמעלה המהמר
לאדוניו :כשם שאי אפשר להמר ללא כסף ,אי אפשר גם להמר ללא אמונה במטא-סובייקט.
הימורים הם משחק מסוכן באינטרפלציות .סימולציות של אניגמות איווי שיכולות כל רגע לקרוס
אל אינטרפלציות ממשיות .משחק כפול זה לא קורה מעצמו .כדי ליצור סימולציה אפקטיבית של
מפגש עם מטא-סובייקט ,נבנה הקזינו ,זירת ההימור הממוסחרת והטיפוסית ביותר היום ,כמרחב
שסוע ומפוצל ,הנותן סיכויים שווים להתקיימותם של שני המשחקים .אכן ,קזינו הוא שדה כוח ושדה
אמונות מקוטב במיוחד ,הנועד לדחוף את המהמר לאמץ כלכלה של התכחשות ופטישיזציה .לטענתי,
רק כלכלה שכזאת מסוגלת 'לאזן' בין סיכויים מתמטיים לסימנים משמיים ,ובין כסף להון סימבולי,
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ולהפיק מהם ריגוש כה עז .זירה שבה הסובייקט מוטען באינדיבידואליות ,אך גם נמחק לגמרי על ידי
שפת הסיכויים .שבה הוא רואה עצמו מחולל נסים ,אך גם חש חסר-ישע; שבה הוא הופך לנשמה,
אבל גם לגוף מרוגש הרועד באקסטזה.
מה שמייחד את ההימורים שבהם עסק הפרק השני ,בין אם אלו האורים והתומים ,פוקר או
רולטה ,הוא העובדה שנוצרו בסביבה מלאכותית ,שהוקמה במיוחד בשבילם .הימור כפרקטיקה
מסודרת בעלת כללים משלה ,אפרטוס אידיאולוגי ,שדה שיח ,בקיצור' :הימור מאורגן'
[ .]organized gamingהחלת מודל האינטרפלציה על אפרטוס אידיאולוגי מובהק כל-כך כמו הימורים
עוזרת לחשוף את כוחו של המודל – מצד אחד; ואת כוחו של האפרטוס – מצד שני .אך היא עושה
דבר נוסף :היא חושפת את הפוטנציאל האינטרפלטיבי הקיים באירועים מקריים ,ומאותתת על מקרה
מיוחד במינו של אינטרפלציה שממנו אפשר לגזור את גבולות האמירה שלה :צירוף-המקרים.
"היי ,אתה שם" ,קורא השוטר .והשאלה הראשונה שעולה במוחו של הסובייקט היא' ,האם זה
אני שקוראים לו?' שאת התשובה לה הוא נותן בדמות ההסתובבות אל מקור הקריאה .זו הסיטואציה
הבסיסית של האינטרפלציה .אלתוסר ,ואחריו כל השדה ,גורסים כי האינטרפלציה מתחילה בידיעה
שמישהו קורא; הסובייקט אמנם לא בטוח למי מושמעת הקריאה ,אבל ברור לו שהקריאה הושמעה
על ידי מישהו ,סביר להניח שזה השוטר שזה עתה חלף על פניו .אחרי הכל ,האם תיתכן קריאה ללא
סובייקט? הרי את "היי ,אתה שם!" צריך להשמיע מישהו .הפעולה הראשונה של הסובייקט היא
הנחת האחר כקיים .האחר מביא איתו את היכולת לכונן את הסובייקט ,ולהתחיל את השרשרת
האינטרפלטיבית .אכן ,ה אינדיבידואל הוא 'תמיד-כבר' סובייקט ,במובן שהמחווה הבסיסית שלו –
המחווה שמגדירה אותו בכלל כסובייקט ושוללת ממנו את "האינדיבידואליות" המיתית שלו – היא
הצבת האחר למולו .הצבת האחר היא האקט הראשון של הסובייקט ,הזעקה הראשונה שלו כשהוא
יוצא מרחם האינדיבידואליות המדומה .אך מה עושה סובייקט בשעת היתקלות עם צירוף מקרים,
כאשר החוויה שלו היא בדיוק זו של שתי כתובות לפחות ,ובעצם סימן שאלה גדול על עצם הקריאה?
שאלה זו עומדת במרכז הפרק השלישי והאחרון .טעות בכתובת של הרכב שהסיע את פרויד;
חדר מלון בפלאזה שבו מוצא עצמו אחד הגיבורים ב'מוסיקת המקרה' מתאכסן בשתי נקודות
משמעותיות מאוד בחייו; סערה שפורצת פתאום ,ללא שום תכנון ,והמאיימת על קזנובה והדוחפת –
בסיפור אחר – נוסעים של ספינה להגריל ביניהם את האשם .אלו הן פגישות המזומנות לסובייקט עם
המקריות ,וכמו במקרה של זירת ההימור – גם הפעם מתחוללות אינטרפלציות עזות הכוללות אניגמת
איווי עזה ,מטא -סובייקט וסובייקט היסטרי כביכול .עם זאת ,תחת בדיקה מקרוב מתגלים הבדלים
ניכרים בין אינטרפלציה 'תקנית' ,כמו בקזינו ,ובין אינטרפלציה 'ספונטאנית' כמו בעת מפגש בצירופי
מקרים .העובדה כי בשעת ההתרחשות לא עומד מאחוריה שום אפרטוס אידיאולוגי מוגדר ,בוודאי
לא בסדר גודל של הקזינו ,הופכת אותה ל'חופשית' יותר מהתערבות .העובדה כי סובייקטים מבלים
בסיטואציה הזאת כמה שפחות זמן ,תלוי בעמידות שלהם ,מעלה חשד כי היא איננה כה תמימה או
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שולית כמו שסוברים רבים אחרי אריסטו .גם בעולם בעל ודאות דתית עמוקה ,כמו זה של ארץ עוץ
הבדיונית או של ארץ ישראל של המלכים הראשונים ,לצירופי מקרים יש ,לפחות ברגע הראשון,
כתובת אחרת מלבד האל .וזו בדיוק 'הבעיה' שלהם .מה שהופך את ייצורם המלאכותי למסוכן כל-כך
לסדר הקיים.
מאז אריסטו ואפיקורוס ניסו הוגים רבים למצוא את הסיבה ,את 'הכתובת' ,או את היוצר של
צירופי-המקרים ,וכך גם הפסיכו-מארקסיזם .מתברר כי התשובות הרבות ניתנות לחלוקה לשתי
עמדות בסיסיות .האחת ,המנסה לקרוא את צירוף המקרים במונחים של סובייקטיביות; השנייה,
המנסה לקרוא אותם במונחים אימפרסונליים ,טבעיים .כל הצדדים מסכימים כי צירוף-מקרים מייצר
קריאה להזדהות ונמען ,אבל נחלקים בשאלת המוען (אלוהים ,הלא-מודע ,העולם ,הטבע וכו') .כנגד
כל התשובות המקובלות ,עבודה זו טוענת כי המפתח להבנת ההתרחשות הזאת איננו בשאלה 'מי
אחראי לה' – אלא מהם האפקטים שהיא מייצרת בנמען שלה.
ואכן ,בסיומו של החלק השלישי נבחנות אפשרויות אחרות להמשגת האינטרפלציה של צירוף
המקרים ,כמו זו המוצעת בספריו של פול אוסטר ,ומהן חולצות המסקנות הבאות :המפגש עם צירוף
המקרים משחרר בבת אחת ,גם אם רק להרף עין ,את כל הפוטנציאליים של המפגש .פתיחה זו של
הפוטנציאל הגלום במפגש מתאפשרת אך גם מוגבלת על -ידי שתי מחוות שונות של קריאה .המחווה
הראשונה תבקש לאיין את משמעותו של האירוע ,לצמצמו עד ל'לא-אירוע' [ ;]non-eventהמחווה
השנייה תבקש לקרוא את האירוע בכל דרך אפשרית.
התקיימותן הסימולטנית של שתי מחוות הקריאה האלו היא נדבך אחד בחוויה של המפגש עם
צירוף המקרים .נדבך שני בחוויה זו קשור כבר למובן השני של 'קריאה' ,הפעם לא כ reading-אלא
כ ,call-כלומר ,בשאלת המוען והאינטרפלציה .לטענתי ,צירוף מקרים מייצר חוויה אינטרפלטיבית
שבמרכזה אניגמה של מוען ,ולא אניגמה של איווי .השאלה העומדת במרכז האינטרפלציה של צירוף
המקרים איננה ' מה הסובייקט האבסולוטי רוצה ממני?' אלא 'האם בכלל רוצים ממני?' משום כך,
צירופי מקרים אינם מייצרים אינטרפלציות 'תקניות' ,אלא מטא-אינטרפלציות ,או 'אינטרפלציות
מהבהבות' כפי שהן מכונות בעבודה ,והן הבסיס לכל אינטרפלציה שתבוא אחר-כך .בכך מוצגת כנגד
הסיטואציה הפארדיגמטית של כינון הסובייקט – מפגש בין סובי יקט לסובייקט אבסולוטי – סיטואציה
חלופית של מפגש עם צירוף מקרים .סיטואציה זו נמצאת לטענתי מעבר לכל מפגש של סובייקט עם
אידיאולוגיה ,ומשום כך מאפשרת לשאול את שאלת הסובייקטיביות ממקום חדש ואחר.
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הערות סיום

חלק ראשון :מהי אינטרפלציה?
 1הגדרות בסיסיות של הסובייקט והאינדיבידואל אפשר למצוא אצל סמית ( ,)Smith 1988: xxxiii-xxxivויליאמס
( )Williams 1976: 135-6וקריצ'לי (.)Critchley 1996:13-17
2
כל הציטוטים מהמאמר " אידיאולוגיה ואפרטוסים מדינתיים אידיאולוגיים" הם מאלתוסר ( ;Althusser 1995
 ,)1971ומובאים רק בציון עמודים ובתרגומי .הוספתי גם מראי מקום לתרגום האנגלי .המספר הראשון מימין הוא
מהתרגום האנגלי ,השני מהמקור הצרפתי .הדגשות נטויות הן הדגשות שהופיעו במקור.
 3אין בסוגייה זו חילוקי דעות רצינים בין מחברי המילונים השונים ,למשל בין 'אוצר השפה הצרפתית' (כרך )91
( ' ,)9187המילון ההיסטורי לשפה הצרפתית הקדומה' (כרך  ' ,)9881( )9המילון הביקורתית לשפה הצרפתית (כרך )1
( ,)9851או ב'רובר השלם'.
 4בשנים האחרות חוזר בליבר ,שותפו של אלתוסר לכתיבת לקרוא את הקפיטל ומעריך מחדש את הנחות-היסוד
האלתוסריאניות ( .)Balibar 1996לטענתו ,אנטגוניזם אצל מארקס היה תמיד אנטגוניזם זמני ,במסגרת דיאלקטית,
שמהפיכה אמורה לחסל .אבל אצל אלתוסר ,האנטגוניזם הזה הפך להיות נצחי (שם' .)997 ,נצחי' במובן שניצול תמיד
נתפס ונחווה כבלתי -נסבל על ידי בני אדם וקולקטיביים .במובן הזה ,קפיטליזם מייצר אנטגוניזם ,ומאחר שכך ,הוא
נאלץ כל הזמן להתפתח ולהשתנות כדי להילחם באנטגוניזם הזה; ומצד שני ,פירושו של דבר ש קפיטליזם גם נדחף כל
הזמן לשוליים שלו .זוהי הצורה של השכפול שלו :השתכללות אינסופית ,פריצה של גבולות ישנים ,תוך איום מתמיד
בקריסה .יש בבסיס הקפיטליזם אי-יציבות תמידית ,ולכן הוא תמיד פתוח לשינוי .למעשה ,הקפיטליזם מנצל את
האנטגוניזם העומד בבסיסו כדי לשכלל את י חסי הייצור שלו .זוהי תזה מאקיוואליסטית של ההיסטוריה ,לה שותף
בעצם כל השדה ,ואחזור אליה בהמשך בדיון על ההימורים וצירופי-מקרים.
 5בפעם הראשונה שבה אלתוסר מכניס את המושג 'היקבעות-יתר' לשימוש ,הוא מתנצל על כך ,וגורס כי עדיף היה
לכתוב "  .)Althusser 1965: 209( ”complexly-structurally-unevenly determinedמעניין שבעוד אלתוסר מרחיב
את העיקרון הפרוידיאני של 'היקבעות-היתר' אל החברה – הוא מסרב להפעיל אותו באנליזות של אינטרפלציה.
הדוגמאות שנותן אלתוסר במאמר לאינטרפלציה מציירות מרחבים סגורים ,שבהם פועלות סיבות מסוימות בלבד,
באוטונומיה מוחלטת (למשל הדוגמה של הכנסייה) .בדיוק משום שאלתוסר לא חשב את העיקרון של היקבעות היתר
ביחס לסובייקט ,גרסת האידיאולוגיה שלו נראתה לרבים כה פונקציונליסטית ופאסימית; בפרשנות מצמצמת של
אלתוסר ,האידיאולוגיה הופכת למכניזם הבלעדי להפיכת האינדיבידואל לנתין ,ולא לאחת הסיבות האפשריות הפועלות
עליו.
 6לסיכום והערכה מחדש הוגנים של הפרויקט המארקסיסטי של אלתוסר ראה ספרינקר (.)Sprinker 1995
 7ללכת בהפגנתיות בעת הצפירה ביום הזכרון לחללי מערכות ישראל ,או אפילו להישאר לשבת בחדרך ,כשאיש לא
רואה ,אינן פעולות 'שקריות'; כשם שעמידה בצפירה אינה פעולה 'אמיתית' .פעולות ,ופעולות אידיאולוגיות בכלל זה,
לא נושאות ערכי אמת.
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 8ובמלותיו של אלתוסר" :ב' אידיאולוגיה הגרמנית' ,אידיאולוגיה נתפסת כאשליה טהורה ,חלום טהור ,כלומר
ככלום .כל המציאות שלה חיצונית לה .אידיאולוגיה אפוא נחשבת כהבניה אימז’ינרית ,שהמעמד שלה הוא בדיוק כשל
המעמד התיאורטי של החלום בין הכותבים שלפני פרויד .בשביל כותבים אלו החלום היה לחלוטין אימז’ינרי ,כלומר
תוצאה ריקה של "שאריות היום" ,המוצגת בסידור אקראי ,לפעמים אפילו "הפוכה" ,במלים אחרות ,ב"חוסר-סדר".
עבורם החלום היה האימז’ינרי ,הוא היה ריק ,חלול ,מיקבץ אקראי ,משעה שהעיניים נעצמו ,של כל אותן שאריות של
המציאות המלאה והפוזיטיבית היחידה ,המציאות של היום .זהו בדיוק המעמד של הפילוסופיה ושל האידיאולוגיה...
באידיאולוגיה הגרמנית .אידיאולוגיה היא אפוא עבור מארקס ,תצריף אימז’ינרי ,חלום טהור ,ריק וחלול ,המכונן על-ידי
"שאריות היום-יום" מהמציאות היחידה המלאה והפוזיטיבית ,זו של ההיסטוריה הקונקרטית של אינדיבידואלים
קונקרטים מאטריאליים המייצרים את קיומם באופן מאטריאלי" (.)114 / 951-991
 9מימד הפעולה ,הקודם לדעת אלתוסר למימד ההכרה ,לא נחשב במאמר עד הסוף; למעשה ,עד היום הוא מהווה
בעיה תיאורטית סבוכה .השאלה כיצד אפשר לדבר על מאטריאליות מתוך עמדה המניחה כי הכל הוא בגדר ייצוג ,מתווך
בצורה אימננטית על ידי סימנים ,היא שאלה בעלת היסטוריה מחשבתית ארוכה ( גם במארקסיזם וגם בפסיכואנליזה ,וגם
במ סורות מחשבה אחרות כמובן) שאלתוסר הוא בגדר התערבות אחת בה .אין ספק עם זאת ,שבשידוך של המארקסיזם
בגרסתו המאוחרת עם הפסיכואנליזה ,אלתוסר העניק דגש וקדימות למימד החומרי של ההווייה .כצעד פרלימניארי של
בניית מצע משותף בין מסורות המחשבה ,המהלך של אלתוסר מקביל למהלך המוקדם של פרויד ,שמידל את
ההיסטריה ,הנוירוזה הבסיסית של הסובייקט ,על הקונברסיה הגופנית שלה והסימפטומים האופיינים לה :שיתוק,
פריג'ידיות ,חולשה וכו' .הן אצל אלתוסר והן אצל פרויד ,הקדימות הסיבתיות ניתנה תמיד לסטרוקטורה שעומדת
מאחורי הסימפטומים .אבל בעוד פר ויד לא חשב את הסטרוקטורה ( קרי הקומפלקס הספציפי של הסובייקט) רק
במונחים מאטריאליים ,אלתוסר לא חוסך שום מאמץ להבהיר כי גם מאחורי ההתנהגויות הספציפיות של הסובייקט ,או
בתרגום לפרויד – הקונברסיות שלו – עומדת תשתית מאטריאלית .למעשה ,אלתוסר מנסה באמצעות הדיבור על
מודוסים שונים של מאטריאליות ,להפוך את המושג הזה ,שאותו הוא לא מבהיר ,לאימננטי לכל מהלך שמנסה לפרק את
האקט האידיאולוגי .אותה אימננטיות מציבה את הטקסט הזה בעמדה כפולה :סטרוקטורליסטית ופוסט-
סטרוקטורליסטית כאחד .אפשר אף לומר שאלתוסר תפס את כל המרכיבים באונטולוגיה שלו (אפרטוסים ,אידיאולוגיה,
סובייקט) כבנויים גם משפה ,או בוורסיה אחרת כ'בנויים כמו השפה' ,לא כזהים לה ( כמו בוורסיות וולגריות של פוסט
סטרוקטורליזם) .בין שתי האפשרויות הללו ,כל אחת מהן בעייתית כשלעצמה ,מתנודדת תפיסת הייצוג של אלתוסר,
וזרמים שונים של פרש נות וביקורת למודל שלו .לביקורת התפיסה המאטריאליסטית של אלתוסר ראו ספרינקר
(.)Sprinker 1987
 10בדיוק לוגיקה כזו של ציניות ,של אקסטרנליות ביחס לאידיאולוגיה ,של עמדה רשמית ,ציבורית מול עמדה
פרטית ,סודית עמדה ביסוד הסובייקטיביות במדינות הגוש הקומוניסטי לשעבר .במדינות האלו ,רוב האנשים קיימו את
האידיאולוגיה המארקסיסטית באופן ציני .אבל עובדה זו לא הפכה את המדינות האלו ללא-קומוניסטיות .להיפך .יש
חוקרים שטוענים שרק משום שרוב האזרחים החזיקו באידיאולוגיה הקומוניסטית באופן ציני ,הוא החזיק שם מעמד כל
כך הרבה זמן .יש אי דיאולוגיה שלמות הבנויות על התכחשות ,גורס ז'יז'ק ,כלומר על עמדה התופסת עצמה במובהק
כחיצונית לאידיאולוגיה ,אבל ממשיכה לקיים אותה ברמת המעשים (.)Zizek 1989:ch. 1
 11בנקודה זו אפשר לטעון כנגד אלתוסר שקביעותיו אודות הסובייקטיביות מתאימות רק לחברות מערביות
ליברליות ,אבל לא מתיישבות עם מציאות החיים של חברות שבהן החופש של הסובייקט והאוטונומיות שלו הם
אפסיים :למשל בחברות טוטליטריות או בחברות טרום -קפיטליסטיות שבהן היה ריבון אבסולוטי" .באיזה מובן העבד
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האתונאי החשיב עצמו כחופשי ,אוטונומי ואינדיבידואלי היא השאלה שאלתוסר מותיר ללא תשובה .אם סובייקטים
אידיאולוגיים ‘ עובדים בעצמם’ אז נראה כי לכמה מהם קל יותר מאחרים" (  .)Eagleton 1991:150טרי איגלטון
מחמיץ בביקורתו את הטענה הרדיקלית באמת של אלתוסר אודות הסכימה האידיאליסטית .שכן לסכימה הזאת לא חייב
להיות קשר בעיני הסובייקט עם ה תנאים האקטואליים-מאטריאליים שבהם הוא נמצא; היא לחלוטין מוכלת בעצמה .כדי
להבין זאת נשתמש בדוגמה שאיגלטון עצמו משתמש :העבד האתונאי .אמנם החופש של העבד מוגבל על ידי בעליו,
שרצונו השרירותי יכול לקבוע את גורל העבד לשבט או לחסד ,אבל אין בעמדה זו משום לשלול את הסובייקטיביות
הטהורה שלו כרצון הרואה עצמו ,לפחות כאפשרות ,כאוטונומי .הוא יכול לחשוב למשל " אם לא היו עלי המגבלות
הללו יכולתי לפעול במציאות ,יכולתי לכונן את עולמי ורק השוט של המעביד מונע זאת ממני"; אחרי הכל ,דווקא
הצורך של המעביד בשימת כבלים על העבד מראה כי לע בד יש כביכול רצון חופשי שאינו תואם את רצונו של מעבידו,
כי הוא מסרב להתמסר מרצונו למעבידו.
 12והשוו – ).)Bracher 1993: 19
 13בלתי אפשרי לתרגם לעברית את המושג הצרפתי הזה ,והבחירה שלי כאן ב"סילוף-הכרה" היא יותר בגדר אילוץ.
 14סונג -ריול לי עוסק במימד פעולות-הדיבור בהתרחשות האינטרפלטיבית (.)Lee 1993
 15קשה מאוד לתרגם את המלה 'אינטרפלציה' לעברית .הדרך היחידה לתרגמה היא "קריאה ל" ,שמאבדת את המובן
המדויק שיש לה בצרפתית .גם התרגום האנגלי מאבד משהו ,אם כי הוא יותר מדויק בתרגמו 'אינטרפלציה' ל.Hailing -
עם זאת בחרתי לתרגם את ה מונח בשימושיו השונים כ'קריאה' ,משום שהיא יכולה לתפקד גם כ'קריאה למישהו' וגם
כ'קריאה של משהו' ,ובכך לשמר את שתי הפונקציות העיקריות של האינטרפלציה.
 בהערת שוליים לקטע זה מוסיף אלתוסר כי " אינטרפלציה כפרקטיקה יומיומית הנתונה לריטואל מדויק מקבלת
צורה 'מיוחדת' בפרקטיקת 'האינטרפלציה' של המשטרה אשר עוסקת באינטרפלציית 'חשודים'".
 16בשלבים מאוחרים יותר ,כמעט כל ניגוד או דיכוטומיה יכולים לקיים בין שני הקטבים שלהם יחסים אימז'ינריים.
את העובדה הזאת מנצלת האידיאולוגיה ,גורס אלתוסר ,שכן יחסים אימז'ינריים ,אם מנהלים אותם נכון ,יכולים לתפקד
כמו "גבס" לסובייקט ,לקבע אותו על דימוי אידיאלי מסוים.
 17למעשה יש שני סוגי אימגו שנשקפים מבעד למראה .האחד הוא אמנם האימגו של הגוף כפסל ,כעצם – הגוף
כאובייקט; האימגו השני הוא האימגו של הגוף המבותר לחתיכות ( שצץ ועולה בפנטזיות ובסיוטים מאוחרים בחיים,
אומר לאקאן ,ולכן מאפשר להניח שבסיסו המיתי הוא בשלב המראה המוקדם) .אלא ש שני סוגי האימגו האלו נשענים
על 'דימויים' ראשוניים יותר :האימגו של הסטרוקטורה מול האימגו של הכאוס ,של התפרקות הסטרוקטורה; או האימגו
של משהו מוגדר ומובחן מול האימגו של חוסר-המוגדרות וחוסר-המובחנות ( מה ששולל אותו כמובן בעצם מלהיות,
בהגדרה ,אימגו ,שהרי אימגו הוא קודם כל ומעל לכל צורה ,או אובייקט).
 18לאקאן משתמש בפועל  assumerהרב -משמעי כדי להמשיג את פעולת ההזדהות:
)."á savoir la transformation produite chez le sujet quand il assumé une image..." (Lacan 1966: 90
למעשה ,כל הפעלים הדומיננטים לציון פעולת ההזדהות בשיח הפסיכואנליטי הם רב-משמעיים (והשוו –
 assimilation, introjection, incorporationוכו') .לביקורת התשתית המטאפורית של ההזדהות ,ראה דיאנה פוס
(.)Fuss 1994
 19השימוש במלה "איווי" הוא ניסיון לתרגם לעברית את המונח הצרפתי  ;désirהשימוש במלה המקובלת יותר
"תשוקה" יכול להפריע כאן ,בשל הקונוטציות המיניות שלה" .איווי" הוא אחת הקטגוריות המרכזיות ביותר בשיח
אודות האינטרפלציה ובפוסט-סטרוקטורליזם בכלל (לאקאן ,פוקו ,דרידה ,זי'ראר) .בלתי אפשרי כמעט לנסח כאן את
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הניואנסים הרבים ,השימושים האנליטיים והמטאפוריים שעושים בו ההוגים הללו .כצומת קונספטואלי בין שפינוזה,
היגל ופרויד ( )Wunschעל רב-המשמעות שלו ,הופך האיווי למנוע המרכזי של כל סובייקטיביזציה שהיא .חשוב רק
להדגיש כי בדברם על "איווי" (ובעיקר על איווי לא-מודע) ,שותפים כל ההוגים הללו להנחה מרכזית אחת:
המיטונימיות של האיווי ,או חוסר היכולת של השפה לומר הכל אודות האיווי; כלומר שכל ניסוח של האיווי מותיר
מאחוריו שארית לא-מדוברת (יחסי "עיקר" ו"שוליים" אצל דרידה; "כוח" ו"התנגדות" אצל פוקו; "בקשה" מול
"צורך" אצל לאקאן וכו').
 20מנגנון ההזדהות ,והשיח המושגי שהתפתח סביבו בפסיכואנליזה ,על כל זרמיה השונים – מהאנגלו-סקסי ועד
לצרפתי – רחוק מלהיות מובן מאליו .מלקולם מקמילן בספרו המונומנטאלי  Freud Evaluatedסוקר את ה עמדות
השונות הקיימות בשדה (תוך זניחה מצערת של זרמים צרפתיים) ומגיע למסקנה כי למעט ההסכמה על גרעין ההגדרה
של ההזדהות – ' להיות או להיעשות כמו מישהו/משהו אחר' – ועל חשיבותה המכרעת כמנגנון נפשי ,השדה חלוק
באשר להגדרות בכל נקודה אפשרית ( .)MacMillan 1997: 498-499לפלנש ופונטאלי במילון מושגי הפסיכואנליזה
שלהם ,העובדים מפארדיגמה פרוידיאנית-לאקאניאנית ,מנסים אמנם לייצר מושג קוהרנטי של הזדהות ,אך ספק אם
מצליחים ( .)Laplanche & Pontalis 1973: 205-208חוקרי פרויד שדנו במושגים הספציפיים הקשורים בהזדהות
(סופר-אגו ,אגו-אידיאל ,נרקיסיזם ,אדיפוס ,אהבה ,טרנספרנס וכו') ,א ף הם נקלעים לפולמיקה חריפה ביותר סביבו.
במצב עניינים שכזה ,עמדת הפסיכו -מארקסיזם לגווניו השונים הגורסת כי מושג ההזדהות איננו פרובלמטי כלל ועיקר,
וכי ניתן להשתמש בו כמכשיר קונספטואלי כדי לחשוב את היחסים שמתקיימים בין אידיאולוגיה לקריאה ,הופכת
לבעייתית ביותר .בתיאוריה של הפסיכו-מארקסיזם ,ההזדהות הפכה למין מימשק ,מנגנון נפשי שמתווך בין מה שקרוי
אידיאולוגיה לבין מה שמכונה קריאה ,על כל רמותיה; מאחר שההזדהות נתפסה כמימשק אינטרסובייקטיבי ,ולא נראתה
כבעייתית מבחינה תיאורטית ,או פונקציונלית ,הוחמצו ממדים שלמים באינטר אקציה שבין קריאה לאידיאולוגיה.
למעשה ,בגלל שהם התעקשו לבודד את שלושת המרכיבים – אידיאולוגיה ,קריאה והזדהות – ואז לבדוק את יחסי
הגומלין ביניהם ,הם התעלמו במידה רבה מהאפשרות הרדיקלית יותר הבוחנת את המרחב הנפרס בין השלוש לא
כמשולש בעל שלושה קודקודים ניתנים לאבחון ולאיתור ,אלא כמרחב נזיל ואמורפי בהרבה; מרחב שאת הגיאומטריה
שלו אי אפשר לשרטט במדויק ,ואולי בלתי אפשרי ,בעיקרון .ניתן אפוא לומר שנעשתה ראיפיקציה של מושג ההזדהות.
בהמשך ,אנסה לתקן מעט את השימוש בקטגוריה של ההזדהות באמצעות העמדתה על רגע קודם של 'צירוף-מקרים'.
 21דייוויד מאקי במאמר ביקורתי מאוד על השימוש שעושה אלתוסר במונחים פסיכואנליטיים מציין כי אלתוסר
סירב להכיר בהשפעה הרחבה שהיתה להיגל (שוב ,דרך קוג'ב) על המחשבה הלאקאניאנית .אלא שאלתוסר לא היה לבד
בטעות זו ,ובכלל במגמה לברוח מהיגל .מאקי מביא מדבריו של פוקו בהרצאת החניכה שלו בקולג' דה פרנס ,שבה
תיאר האחרון את ההיסטוריה של הפילוסופיה הצרפתית כהיסטוריה של ניסיון להימלט מהיגל ,או דרך לוגיקה או דרך
אפסיטמולוגיה ,ומוסיף כי " כל המתקפות עליו יכולות להיות לא יותר מאשר אחד הטריקים שהיגל מפעיל עלינו ,וכי
בסוף הוא ימתין לנו חסר תנועה ובמקום אחר" (.)cited in Macey 1994: 149
 22בקטע מסוים במאמר על האידיאולוגיה מוצאים את אלתוסר טווה שורה של זיקות עמומות אבל סוגסטיביות בין
הלא-מודע לאידיאולוגיה ,שיכולות להדגים כיצד אלתוסר 'תופר' פרובלמטיקות ביחד .ראשית ,הוא מציין שגם הלא-
מודע וגם האידיאולוגיה הם נצחיים ,טרנס-היסטוריים; אחר-כך הוא רומז על המבנה של המודע/לא-מודע כמקביל
למבנה יחסי ייצור/אידיאולוגיה; וגם מציע בעקיפין לראות את עבודת-החלום ועבודת-האידיאולוגיה כשתי אופרציות
זהות .ולבסוף הוא אומר כי 'הנצחיות של הלא-מודע איננה לא-קשורה לנצחיות של אידיאולוגיה כללית' ,ומקנח כל זאת
באומרו " זאת הסיבה מדוע אני מאמין שאני צודק ,באופן היפותטי לפחות ,בהציגי תיאוריה של אידיאולוגיה כללית
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במובן שבו פרויד הציג תיאוריה כללית של הלא-מודע" ( .)Althusser 295; 161מישל בארט מעירה בהקשר זה כי
"עמימו ת ההשוואה היא סימפטומטית גם לכבוד שרוחש אלתוסר לפרויד ולנטייה שלו להתקדם בדרך של השוואה
והומולוגיה ולא במונחים של תוכן של טיעון .למעשה ,השימוש של אלתוסר בנוסחה הפאסיווית הטוענת כי טיעוניו
'אינם לא קשורים' לאלו של פרויד מגלה לנו רבות :הוא איננו יכול לנסח את היחס ביניהם ,אבל הוא רוצה לטעון כי יחס
זה אכן קיים… וזו המחשה של הבעיה היסודית עם התזה כולה" ( .)Barrett 1991: 100אכן ,הרטוריקה של השאילה
ושל השימוש במושגים פסיכואנליטיים (או שמא יש לומר "מסמנים") היא מלאכת מחשבת של יצירת חיבורים
שהסטטוס המדויק שלהם במאמר תמיד מושהה ,מרומז ,לא מובהר עד הסוף .לעתים קשר זה נראה ריגורוזי ואינטגרלי,
לעתים מדובר רק בהומולוגיה שקוויה לא ברורים .אפשר לשער כי אלתוסר לא רצה להתחייב באשר לטיב השאילה
המושגית ,להיקפה ולהשלכותיה האפשריות; מעמדו הוא כשל מישהו ששואל את המסמנים הללו ל"תקופת ניסיון",
בוחן את יעילותם בפתירת הבעיות הטורדות את המארקסיזם ,אך לא מתחייב להחזיק בהם לעד.
 23תיאורים חיים של הפוליטיקה והדינמיקה הפנימית של השדה התיאורטי שבמסגרתם פעל אלתוסר ,וממנו יצא
הפסיכו -מארקסיזם אפשר למצוא אצל גרגורי אליוט ודיוויד מאקי (.)Elliot 1994; Macey 1994
 24דיון פילוסופי בלוגיקה של 'יוצא הדופן' נמצא אצל ג'ורג'יו אגמבן בספרו .)Agamben 1998( Homo Sacher
אגמבן מעדיף לקשור את לוגיקת יוצא הדופן לסמכות ,לריבון ,ומתרחק במובהק מקטגוריות פסיכואנליטיות 'קרובות'
כמו 'סובייקט אבסולוטי'' ,סובייקט האמור לדעת'' ,לא-מודע' ,וכו' .התיאוריה האלתוסריאנית פיספסה לחלוטין את
המטאפיסיקה של החסר ושל השארית .באינטרפלציה האלתוסריאנית ,עקבות המפגש נעלמים לגמרי והסובייקט תופס
עצמו כסיבת-עצמו .אך באינטרפלציות הממשיות (הגרסה של דולאר ושל ז'יז'ק ,או בקיצור 'החוג הסלובני'
לאינטרפלציה) תמיד נותרת שארית (.)Dolar 1993: 77
 25עם זאת ,ככל שעבר הזמן ,נראה כי אלתוסר הופך להיות פחות ופחות רלבנטי לפסיכו-מארקסיזם ,והדיון נשלט
רובו ככולו על -ידי אוצר מלים לאקאניאני .בגרסאות האמפטיות ,אלתוסר נתפס כמעין "מתווך נעלם" [ vanishing
 ]mediatorבשיח האידיאולוגיה ,חוליה שנטמעה בשרשרת האבולוציה ,לאחר שמילאה את התפקיד החשוב של מי
שמיזג בפעם הראשונה בצורה משמעותית בין הפסיכואנליזה הסטרוקטורלית למארקסיזם הסטרוקטורלי .או כמי שעלה
"על משהו מביך (או אפילו  ,)uncannyשכולם העדיפו להיפטר ממנו כמה שיותר מהר" ,כדברי דולאר ( Dolar 1993:
.)75
 26זוהי אולי הטענה היסודית ביותר בשדה ,שמחוללת את השינויים הבלתי פוסקים בתיאוריה .בקשר לזה יש לציין
את המבקרים המוקדמים של המודל ושל התפקיד האימז'ינרי בו ,שבאו דווקא מתחומי החשיבה הפוליטית ,וביניהן
בארי הינדס ופול הירסט ) ;(Hindess & Hirst 1975; Hirst 1979ז'אן-לואי אודבן ) ,(Houdebine 1976ופול ריקר
(].)Ricoeur 1994 [1975
 27ראו למשל התקפתו של הירסט ) .(Hirst 1979: 62-64גוראן תרבורן יוצא מטענה דומה ומפתח ארבעה סוגים
כלליים של אינטרפלציות שבאמצעותם הוא מנתח את בעיית המעמד ( ;)Therborn 1980: 22-28על היחס שבין
אידיאולוגיה למלחמת המעמדות ,ראה ראנסייר (.)Rancière 1974
 28הדומיננטיות של הפארדיגמה הלאקאניאנית בכל חשיבה על אינטרפלציה אינה צריכה להפתיע .היא נבעה
בתחילה מסיבות סוציולוגיות ( היות לאקאן חלק מהזרם הסטרוקטורליסטי הצרפתי שבו התפתחה לראשונה
האינטרפלציה ,וחברו של אלתוסר); אבל גם מסיבות אינטלקטואליות; לאקאן הפנים לתוך שיטתו את ביקורת הסימן
הסוסריאנית ,וכן שורה ארוכה של הוגים מרכזיים ( היידגר והיגל הם המרכזיים שביניהם) ,ועשה בהם שימוש חופשי
ויצירתי מאוד .העובדה שלאקאן העמיד ממשיכים רבי ם שהפיצו את תורתו לא רק בצרפת ,בה הפך לפסיכואנליסט
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המרכזי ,אלא בעיקר בארצות האנגלו-סקסיות ,מורכבותה ועמימותה של השיטה שהעמיד ,הקוואזי-פורמליזציה
(ה"מתמות") שהציע לה ,והדגשתה את המימד הפארנואידי של הידע וההכרה – עושה אותה נוחה לשימוש עבור כל
תיאורטיקן ביקורתי .תיאור מקיף ומפורט של הקשרים הסמויים והגלויים ,התיאורטיים והסוציולוגיים בין לאקאן
להוגים צרפתיים אחרים בני -זמנו מצוי בספרה המונומנטלי של אליזבת רודינסקו ) ,(Roudinesco 1990ובמחקר
הסוציולוגי של שריל טרקל ) ;(Turkle 1979מאמרים של לאקאן ואלתוסר ,חליפת המכתבים ביניהם יצאה באסופה
' כתבים על הפסיכואנליזה' ).(Althusser 1996
 29כיווני מחשבה אלה שהתפתחו באותן שנים במקביל לאלתוסר ,והמרכזיים בהקשר זה הם פוקו ודרידה ,מציעים
לוותר כליל על "נפשו" של הסובייקט ולהפוך אותו לאפקט ישיר של שיח או של טקסט .ככלל ,הפוסט-סטרוקטורליזם
חצוי למעשה בין שתי המגמות האלו :האחת שבבסיסה עומדת הפרובלמטיקה של הסובייקט; והאחרת ,שבסיסה עומדת
הפרובלמטיקה של השיח (פוקו) או של הקריאה (דרידה) .אלא שכפי שגורסת אליזבת בלאמי ,הבדלים שפעם נראו כל
כך חדים וברורים התעמעמו עם השנים .יותר משלושים שנה לאחר החיבור החלוצי של אלתוסר בין המארקסיזם
לפסיכואנליזה ,ולאחר אינספור ניסיונות של חיבור והטלאה מחודשים ,של הוגים ממסורות שונות ומדיסציפלינות
שונות ,השדה עדיין מתקשה לחשוב בבהירות באמצעות שתי השפות השונות שעומדות לרשותו :השפה של הסובייקט
והשפה של השיח/הטקסט/האפרטוס/הסימבולי ( ;)Bellamy 1993ראו גם את הביקורת על המהלך של ז'יז'ק והחברה
כסובייקט-על ( .)Restivo 1997; Ebert 1994כניסתם של דלז וגואטרי למגרש התיאורטי הזה ,ואוצר המושגים
הרדיקלי שלהם ,מאיימת לטרוף שוב את הקלפים ואולי להחליף כליל את מודל הסובייקט הנשען על פסיכו-אנליזה.
כיוונים אלו ייבחנו בפרק ג' המסכם המבקר את המודל.
30
הוגים מארקסיסטיים מרכזיים בחקר הספרות כמו מאשרה ) ,(Macherey 1978ומאשרה ובאליבר ( Macherey
 ,)& Balibar 1981רולאן בארת המוקדם ) ,(Barthes 1972; 1974טרי איגלטון ) (Eagleton 1978; 1976ופרדריק
ג'יימסון( , )Jameson 1981כמעט שלא עוסקים באינטרפלציה .מאשרה מתמקד במימד ההיסטורי-מאטריאלי של ייצור
הטקסט ורואה אותו כקו-פרודוקציה של המחבר (היצרן) ,התבנית הספרותית והאידיאולוגיה ,וכך גם איגלטון ממשיכו;
גם במאמר המאוחר יותר שלו ושל אטיין באליבר ,שכבר הביא בח שבון את תיאוריית האידיאולוגיה של אלתוסר ואת
האינטרפלציה ,אין כמעט חשיבה על היחס בינה ובין הקוראים של הטקסט .רולאן בארת שואל אך ורק שאלות
סמיוטיות-מאטריאליות ,וכמעט לא ממשיג את המבנים הנפשיים של הקליטה ( בארת המאוחר של עונג הטקסט []9175
שונה לחלוטין); ואילו ג' יימסון שהעמיד תיאוריית קריאה אליגורית ממשיך את הקו של לוקאץ' ותופס את הסובייקט
באופן קולקטיבי-מעמדי ,תוך חשיבה מתמדת על ההיבט של ביקורת כגאולה .מאחר שההתעלמות של הוגים אלה
מאינטרפלציה לא נובעת מביקורת מפורשת שלהם עליה ,למשל ראייתה כלא-רלוונטית ,או כבעייתית מבחינות
מסוימות ,יש לראותה בבחינת שתיקה מהדהדת .להערכה ביקורתית של המפעל שלהם ,ראו
( .)Kavanagh 1982; Smith 1988; Mulhern 1994
 31והשווה גם בלזי (.)Belsey 1980: 6
 32לביקורת מתוחכמת של עמדותיו הבסיסיות של מץ ,ראו מארי אן דואן (.)Doane 1991
 33השקפה זו הי א בעצם גלגול מאוחר של ברכט .הדרמה הטובה בעיני ברכט היא זו שמציגה את העבודה שהושקעה
בהצגתה ובייצור משמעויותיה ,ומצליחה להנכיח את המאטריאליות ההולכת לאיבוד בתוצרים תיאטרוניים
פטישיסטיים ,כמו בסחורה .איסטופ הדן בסוגיה מדבר על כך שהריאליזם הוא זה שהופך את המטא-שפה שלו ללא-
מאטריאלית (.)Easthope 1994:86
 34חשוב להדגיש כי בדיבור על הריאליזם כצורה הדומיננטית של הקולנוע ,אז והיום ,לא מבקש הפסיכו-מארקסיזם
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לפתח דיון אסתטי צר ,העוסק בקונבנציות קליטה ז'אנריות .תחת ההשפעה החזקה של ברכט ,שתפס את הריאליזם
כהתערבות הדומיננט ית ביותר של הקפיטליזם בשדה הראייה של הסובייקט ,האמינו כל התיאורטיקנים הללו כי
" ריאליזם איננו סוגיה רק בספרות :זו סוגייה פוליטית ,פילוסופית ופרקטית חשובה מאין כמוה וכך גם צריך להתייחס
אליה" (ברכט מצוטט אצל  .)McCabe 1976: 7גישה זו הרואה בטקסט הספרותי ובז'אנ רים השונים שלו תוצר של
האידיאולוגיה ,ולא שיקוף או תמונת מראה שלו ,מנוגדת לגולדמן וללוקאץ ולריאליזם האקספרסיבי שלו .מארקסיזם
סטרוקטורלי לא סובר כי הטקסט הספרותי מעניק אל המציאות עצמה ,דוחף את האידיאולוגיה אל קיר ההיסטוריה ובכך
חושף את האמת הטמונה בה ,אלא יכ ול להעניק לכל היותר גישה טובה יותר אל הייצוגים האידיאולוגיים שלה ,מאחר
שהספרות מהווה את אחת הזירות החשובות ביותר לדעתם לעיצוב ולביקורת אותה אידיאולוגיה.
 35בקולנוע אפשר להדגים זאת דרך הטכניקה הפילמאית של שוט ושוט נגדי ) ,(reverse shotשבה השוט השני
מראה לצו פים מהו המוקד של השוט הראשון .כך למשל אם השוט הראשון מראה קהל ,השוט השני יראה בהיפוך מוקד
של  981מעלות את הגיבור המצוי למול הקהל ובכך ירמוז כי השוט הראשון ,המבט הקולנועי ,היה של הגיבור שבסרט.
פעולה זו מעלימה את התיפקוד של המצלמה (המסמן).
 36הביקורת הפמיניסט ית שיצאה מחוג האיחוי הצביעה מנגד על שורה של אינטרפלציות מיגדריות וכלכלות הנאה
ספציפיות שנובעות מהן .הדומיננטית שבהן היא הפטישיזציה של הדימוי הקולנועי הנשי כחלק מהמומנט של
'הריאליזם' .האשה מופיעה כאובייקט להתבוננות במגוון צורות מדהים .ממבט המצלמה עצמה ,שמתיימר להקיף אותה,
או לשלוט על סימונה כ"סוד" ,כ"אניגמה" ועד לפרטים הקטנים ביותר ,הסימפטומים הזניחים ביותר שלה ,כאשר
הטכניקה הראשית היא התקת התכונות הפאסיוויות של הצפייה אל הדמות הנשית שעל המסך (ראוMulvey 1975; :
.)Rose 1976/7; Silverman 1983; 1988
37
גישה זו ה וצגה לראשונה על-ידי דניאל דיין ) ;(Dayan 1976ופותחה אחר-כך על-ידי רותמן )(Rothman 1975
והית ).(Heath 1977/8
 38אין זה כמובן שולל את האפשרות שטקסט שכן מפנה את תשומת הלב למבע (למשל פוסטמודרני) לא יפעל על
קוראיו כמו טקסט "אימז'ינרי" .כפי שטוענת פנלי ,מפגשו של סובייקט עם טקסט אוונגרדי יכול בהחלט להסתיים
באינטרפלציה שלו לעמדה הגמונית משום שהסובייקט בא כבר מראש עם ידיעה שהוא הולך לקרוא טקסט שכזה ,והוא
מוכן לתעלוליו (מפורשת אצל  )Easthope 1994: 89מארי אן -דואן טוענת בעקבות מץ כי ישנה תמיד הנטייה של
הקהל לפרש אפילו א ת הטקסט המופשט והאוונגרדי ביותר במונחים של המוכר ( .)Doane 1991: 17חשבו לרגע על
הקהל הממוצע של תיאטרון ,שהולך להצגה שיחסי הציבור המלווים אותה מודיעים לו מראש שהיא "חדשנית" ,ובכך
מציעים לו את העמדה הנינוחה ,הבורגנית ,של אנין הטעם .כל המוזרויות לכאורה שייראו על הבמה ייתפסו בעיניו
באמת כמוזרויות "מעניינות" ,כי לאמנות מותר הרי להשתולל ,אבל אין זה אומר כמובן ,כך יאמר הוא לעצמו ,שום דבר
עלי ועל העולם .תגובה אפשרית אחרת שלו תהיה אולי ניתוק וניכור מהיצירה ,כולל עזיבה באמצע ההצגה.
 39לוגיקה זו ,ממשיך וטוען מקייב ,קשו רה קשר הדוק ללוגיקה של הנאראטיב .כזכור ,גם הוא בנוי ,בצורה
הסכימטית ביותר ,על שלושה שלבים .הסתבכות ,שיא ,התרה " .נארטיבים תמיד מונעים בידי הטרוגניות ועודף –
הטרוגניות שצריכה גם להתגבר עליה וגם להשהות אותה .הנראטיב מתחיל בחוסר קוהרנטיות מסוים (המשבר) ,אבל
כב ר אז מתחיל להבטיח את הפתרון של המצב .הסיפור הוא על המעבר מבערות לידע ,אבל התהליך הזה נשלל כתהליך,
כלומר כמשהו שמגיע בזמן ,אלא מוצג כגלום בו כבר מהתחלה .כל נאראטציה היא תמיד סיפור מתח .נראטיבים צריכים
להתכחש לזמן של הסיפר שלהם ,הם חייבים להתנגד להיותם מבע ,ארטיקולציה" (.)McCabe 1976: 17
 40הבלשן אמיל בנבנישת ) ,(Benveniste 1971: ch. 18-22הראה דרך הפורמליזציה של השיח כיצד השפה יוצרת
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פער בין הסובייקט המדבר ) (Jeלסובייקט המיוצג על-ידי הדיבור ) ;(moiשתי קטגוריות אלו לא יכולות לחיות,
סטרוקטורלית ,בהרמוניה (כמו שמודגם בפרדוקס" :אני משקר עכשיו")" .האני" ( )Jeהוא מסמן כללי ,שכל סובייקט
משתמש בו כדי לייצג את עצמו .אבל ככל מסמן ,ברור שגם ערכו של ה Je-תלוי במסמנים אחרים כלליים (il, elle, tu
)' etcוגם במי שמיוצג על-ידם .במונחים אלו איחוי הוא אפוא התהליך שמעלים את הפער בין המסמן למסומן של
הסובייקט ,ויוצר אפוא את השקיפות של השפה.
בספרות אנחנו יכולים לראות פעולה דומה ביחס שטקסטים ריאליסטיים קלאסיים מכוננים בין "האני המספר"
(המסמן) ל"אני החווה" (המסומן) .הראשון מציין את מי שמספר את הסיפור ,מנקודה מאוחרת בזמן ,לאחר שהאירועים
התרחשו; השני מציין את האני ברגע ההתרחשות של האירועים ,בהווה המתמשך של הנארטיב .פעולת האיחוי היא
ביטול ההבדל ביניהם ,תפירתם של שני הסובייקטים הללו בסוף הסיפור ,שבו האני החווה מתלכד עם האני
המספר( . )Belsey 1980: 85-86וכך הקוראים מודרכים להתכחש לפיצול האימננ טי שיוצר הסדר הסימבולי .כמובן
שאלו הן רק דוגמאות ,ואפשר להציב במקום המסמן והמסומן כל עמדת סובייקט ,או מסמן-שליט כלשהם.
 41בהיותם מסמנים ,גם מסמנים שליטים ,או עמדות סובייקט ,המכונות לעתים גם מסמנים שליטים (master
) ,signifiersאו נקודות הכיפתור ) ,(points de capitonחייבים להיות מחוברים כל פעם מחדש למסומניהם .ולכן גם
אותם ,ובעיקר אותם ,זקוקה האידיאולוגיה לתפור שוב ושוב אל תוך הסדר הסימבולי ,ולשכנע את הסובייקטים בקיומם
האורגני לכאורה .מעמדם המועדף ,הפעילות החברתית הענפה של שיכפולם ,הופכת אותם למוקדים יציבים יחסית של
הסדר הסימבולי החברתי .משום כך" ,נתפרים" סביבם מסמנים אחרים ,יציבים פחות ,שבשל חיבור זה זוכים אף הם
ליציבות יחסית .הזדהות הקוראים עם האידיאולוגיה של הטקסט ,עוברת אפוא דרך המסמנים השליטים שנוכחותם בו
( כמו מוקד של גרוויטציה) מאפשרת למסמנים אחרים להתקבל כמובנים מאליהם על-ידי הנמענים .פיתוח פוליטי של
עמדות אלו ,היוצאות מלאקאן והגרף המפורסם של האיווי ( ,)Lacan 1977: 292-324אלתוסר ,דרך מושג "היקבעות-
היתר" של הטוטליות החברתית ) (Althusser 1993: 87-129ודרידה ( ,)Derrida 1978נמצאים אצל לאקלו ומוף
( ,)Laclau & Mouffe 1985שעוד אתייחס אליהם בהמשך.
 42והשווה " ,ההבדל העקרוני איננו בין הממשי למשחקי אלא בין המשחק היותר מובנה לפחות מובנה"
(אופיר  ;)41 :1111ראה גם את הדיון שלי בביקורת של אוסטר את קטגוריית המשחק (.)Dotan 2000
 43על השימוש המהוסס ,הישיר והעקיף של אלתוסר ב קטגוריות הפרוידיאניות של אגו-אידיאל ואידיאל-אגו וסופר-
אגו ,ותרגומם ל'לאקאניאנית' ,ראו את מאמרו המרתק של קיסטנר ( ,)Kistner 1998וכן את מאמרו המוקדם יותר של
מונטאג ( .)Montag 1991וכן ,Strathausen 1994; Barrett 1993; Macey 1994 ,המתייחסים להיקף השאילה של
אלתוסר מלאקאן ופרויד.
 44כפי שכבר העירה דיאנה פוס ,והיא לא היתה הראשונה כמובן ,הספרות הפסיכואנליטית מלאה במיונים אשר
מטרתם לזהות ,בדיוק גדול ככל האפשר ,אופנים וסוגים של הזדהויות :יש נרקיסיזם ראשוני ומשני ,הזדהות נשית
וגברית ,אימז'ינרית וסימבולית ,אמהית ואבהית ,אידיופאתית והטרופאתית ,חלקית או טוטלית ,צנטריפטלית
וצנטריפוגלית ,נרקיסיסטית ורגרסיווית ,היסטרית ומלנכולית ,חיובית ושלילית .פוס מוסיפה כי התיאבון הפסיכואנליטי
לבעלות אפיסטמולוגית מעורר את התהליך של האינקורפרציה שאותו הפסיכואנליזה מבקשת לתאר ,חושפת את משחק
ההזדהויות בכל אקט של אינטרפרטציה (.)Fuss 1995: 5
 " 45הפאלוס הוא המסמן אשר נועד לציין את כל האפקטים של המסומן ,במלואם" (.)Lacan 1977: 285
 46מהבחינה הזאת ,הסימפטום הוא אתר קונפלקטואלי של סבל ושל התענגות ופורקן ,כפי שיכול ללמד הסימפטום
ההיסטרי הבא מתוך המסה ע ל פסיכולוגיית הקבוצה" :נניח כי נערה קטנה … מפתחת את אותם סימפטומים קשים כמו
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האמא שלה – למשל ,אותו שיעול מענה .השיעול הזה יכול להתפתח מסיבות שונות .ההזדהות יכולה לנבוע מהתסביך
האדיפלי; במקרה הזה הוא מסמן תשוקה עוינת מצדה של הנערה לתפוס את מקום אמה ,והסימפטום מבטא את אהבת-
האובייקט שלה לאביה ,ומממש תחת ההשפעה של תחושת האשמה את התשוקה שלה לתפוס את מקום אמה' :רצית
להיות האמא שלך ,ועכשיו את כך – בכל הקשור לסבל שלך' .זהו המכניזם השלם של הסטרוקטורה של הסימפטום
ההיסטרי" ( .)SE 18: 106כתצורת פשרה ,השיעול אכן מרצה לפחות שתי משאלות :את המשאלה העוינת כלפי האם,
ואת המשאלה להיות "ילדה טובה" .ככזה ,הוא מאשרר ודוחה בעת ובעונה אחת את תפיסת המקום של אמה .הסימפטום
נבנה אפוא כאתר ( במקרה זה גופני) של סיפוק מעוות וקונפלקטואלי ,שבו מגשימים ונענשים על ההגשמה של
המשאלה .הסימפטום הוא אפוא תוצר של חצייה של גבול ,של סכסוך גבול ,של הפרה של גבול .הוא ההסכם על חלוקת
המשאבים ,שהגיעו אליו האגו והאיד ,בתיווכו של הסופר-אגו ,שנועד להסדיר את הגשמתה של המשאלה במחיר של
ריסונה ,הטיית כיוונה וסירוס משמעותה .הוא קו שביתת הנשק שבין שני כוחות מנוגדים .קו שהוא ,מצד אחד ,שימת
גבול לשני הצדדים ( עיקרון העונג ועיקרון המציאות) שכל אחד מהם מעוניין לשעבד למטרתו את הסובייקט ,על
הטוטליות שלו; ומצד שני מסמן בעצם קיומו כי הפשרה כרוכה בחציית קווים אחרים (בין גוף לנפש ,בין נושא לנשוא,
בין מותר לאסור ,בין סובייקט לסובייקט).
אך למול הסימפטום ההיסטרי ,שבו המשאלה העוינת בולטת לעין ( וכך גם הסימפטום) ,קיימת מחלקה שלמה של
סימפטומים הנוטים להעלים את עצמם ,להיות בלתי-פולשניים ,וכמעט בלתי-מורגשים .כאלו הם הסימפטומים שפרויד
מכנס ב פסיכופתולוגיה של חיי היום-יום [ .]9119מה שמאפיין את הסימפטומים האלו הוא כאמור הקושי בזיהויים.
מאחר שהתענוג המתגשם בהם איננו גדול (ובדרך כלל לא נוירוטי) ,דרכי הופעתם שקטות ובלתי נראות .למעשה ,רבים
מהם – לפחות עד לבואו של פרויד – נתפסו אכן כ"קוצר-ראייה" :כסתמיים ,כמקריים ,כחסרי משמעות .שיטת
ההסוואה של הסימ פטומים הללו מתוחכמת יותר מסימפטומים נוירוטיים ,שכן זו הסוואה שמסווה את עקבות ההסוואה,
ורק עין מיומנת תמצא בפעולת-כשל מסוימת או בשכחה "אקראית" משמעות ליבידינלית .כדי להסוות את עובדת
ההסוואה מתחזית סימפטומים אלו למקריים .אין ספק שהסימפטומים הטקסטואליים שאלתו סר מדבר עליהם משתייכים
לקטגוריה זו ,שהרי התכונה הבולטת ביותר שלהם היא ,כזכור ,הסוואת האובייקט שלהם ,ועוד אחזור אל הבעיה שהם
מציבים בפני הפרשנות בפרק ג'.
 47מלאדן דולר מ"החוג הסלובני" גרס כי יחסי אהבה הם הסימפטום המובהק ביותר שמייצרת אינטרפלציה ,כאשר
את האה בה הזאת יש להבין לפי הפרמטרים של אהבת המטופל ל' סובייקט האמור לדעת' שלו (.)Dolar 1993: 80
האהבה שדולאר מדבר עליה כאן ושאותה האינטרפלציה מייצרת ,קשורה לאומה ולמנהיג.
 48כותב שורות אלו ,סובייקט חילוני למהדרין ,מצא עצמו בסיטואציה של עמדות-סובייקט מתנגשות בעת טיול
בעיירה איטלקית קטנה מוצפת גשם ,בערב יום-כיפור .המקום היחיד שהציע קורת גג כשפרצה הסערה היה הכנסייה
המקומית ,שבדיוק באותה שעה התקיימה בה מיסה .אבל הסובייקט שבו מדובר העדיף להירטב ,כפשרה סימפטומטית,
מאשר לחסות בצל כנסייה בעת 'כל נדרי'.
49
והשווה "האובייקטי ם האידיאולוגיים מגיעים תמיד עם הוראות השימוש שלהם (סימפטומים)" ( Pêcheux 1982:
.)89
 50הדיון במושג "הסימפטום" רחוק מלהיות ממצה .ביחוד אם נוסיף על כך את הבעיות שמושג זה מהווה כלפי כל
תיאוריה של קריאה ( ראה למשל דיונה של ליז מולר ב" קריאה פרוידיאנית" [ .)]Moler 1991ככלל ,אפשר לומר כי
שלוש בעיות -קריאה מציב הסימפטום בפני הפרשן .הראשונה ,נוגעת לאיתור הסימפטום ,זיהוי אותה הפרעה בעלת
משמעות ברצף פעולותיו ומחשבותיו של הסובייקט; השנייה ,נוגעת למשמעותו ,פיענוח תצורת הפשרה הספציפית
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המתגלמת בו .ואילו הבעיה השלישית ,שהיא תו צאה של מבנה הסימפטום וצורת הקריאה שלו ,היא העובדה שסימפטום
איננו ניתן לקריאה חיצונית ,בלתי-מעורבת ובלתי-תלויה ,שכן סימפטום הוא מסר מוצפן המופנה לאחר ,שכל פתיחה
שלו גוררת מיני וביה את הפרשן אל תוך הסטרוקטורה של הסימפטום .פרויד ניסה בכל מאודו לנסח את הכללים
שיאפשרו קריאה לא מעורבת של הסימפטום ,במסגרת הטרנספרנס .הדבר לא תמיד צלח בידו ,כידוע לנו .אולי יותר מכל
טקסט אחר ,הסימפטום מדגים עד כמה קריאה של טקסט איננה מתבצעת אף פעם מנקודה ארכימדית ,בלתי תלויה.
המצאת הסימפטום על -ידי פרויד לוותה בהמצאת הקריאה הסימפטומטית .הקריאה מכוננת את הסימפטום; הסימפטום
מכונן בתורו את הקריאה .המרחב שנבנה בין האובייקט של הקריאה ובין הקריאה עצמה הוא מרחב מפותל אל תוך
עצמו .התנועה שמתאפשרת בו תנועה של ורטיגו ,של סחרור ושל נפילה .הסימפטום הוא מוקש טקסטואלי שצריך לפרק
בזהירות .כל אלו הן כ מובן פיגורות אלטרנטיביות לפיגורה עצמה של הסימפטום .כל אחת מהן מחמיצה אספקט מסוים
בו ,ומבליטה אספקט אחר .הדרך היחידה לקרוא פיגורה היא דרך פיגורה אחרת ,כל אפשרות אחרת תמוסס את
הסימפטום ,תקבע את משמעותו.
 51ההיסטוריון א"פ תומפסון ,בספרו  ,)Thompson 1978( The Poverty of Theoryהוא אולי הנציג המובהק של
הגישה שגרסה כי אלתוסר משכפל תיאורטית את סטאלין .אלו שלא הרחיקו עד סטאלין ,גרסו כי התפיסה
האלתוסריאנית איננה אלא גרסה מחודשת של "פונקציונליזם" ,מבית מדרשו של טלקוט פרסונס ,שניתח את התנהגות
האינדיבידואל במונחים של תרומתו ליציבות החברתית.
 52וכך מגדיר את מערכת הפוטנציאלים של האינטרפלציה אנתוני איסטופ" :הטקסט מציע או מספק או מחפש
להבטיח עמדה עבור קוראיו ,הוא מזמין או מעודד ,או מקדם סוג זה או אחר של הזדהות" (.)Easthope 1994: 95
 53לביקורת מארקסיסטית קלאסית של מושג הערך העודף של ז'יז'ק ,אותו הוא ממקם בקיומו הנצחי של הממשי,
במקום בכוחות הייצור ,ראה אברט (.)Ebert 1994
54

Traditionally the ‘subject’ is what is subjectum: that is, ‘sub-jacent’, ‘sub-statial’. In
this sense, the subject initially has nothing to do with the ‘ego’: its essential designation
is substance (hypokeimenon), its permanence and identity ‘under’ its accidents. […] The
‘subject’ is what remains permanent and identical ‘under’ all the representations in
which it poses and thinks itself: ego cogito, ego sum. (Borch-Jacobsen 1994: 60).

 55וראה את דיונו המבודח על ההבדל האידיאולוגי בין הצרפתים ,הבריטים והגרמנים כפי שהוא מתגלם במבנה
האסלה השונה של כל אחד מהלאומים (.)Zizek 1997: 4-5
 56כבר מהסמינרים הראשונים לאקאן עורך הבחנה בין הסובייקט של האגו לסובייקט של הלא-מודע ,בעקבות מה
שהוא טוען ,הבחנה שפרויד עצמו עשה בין האיד לאגו:
“[Freud] wrote Das Ich und Das Es in order to maintain the fundamental distinction
between the true subject of the unconscious and the ego as constituted in its nucleus by
a series of alienating identifications” (quated in Evans 1996: 195).

 57לפי לאקאן ,ההיסטרי מוגדר כסובייקט שלא מסוגל לענות על השאלה – 'האם אני גבר או אשה?' ו האובססיווי
טרוד בשאלה 'האם אני חי או מת?' וכל הסימפטומים הנוירוטיים מתפרשים בסופו של חשבון כניסיון חלקי ורגעי
לענות על שאלת האיווי – או כפי שמנסח זאת לאקאן בדרכו הפתלתלה בסמינר השלישי על הפסיכוזות:
The Freudian topography of the ego shows us how a hysteric, or an obsessional, uses his
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or her ego in order to raise a question, that is, precisely in order not to raise it. The
structure of a neurosis is essentially a question, and indeed this is why for a long time it
was for us purely and simply a question. The neurotic is in a position of symmetry, he is
the question that we ask ourselves, and it’s indeed because it affects us just as much as
him that we have the greatest repugnance to formulating it more precisely. (Lacan 1993:
174).

.]Žižek 1991a: 145-153; 1994c: 254-258[  ראה גם, בעיקר של המשפט, לקריאות נוספות של קפקא58
59

Il apparait alors que l’interpellation des individus en sujets suppose 1”existence”
d’un Autre Sujet, Unique et central, au Nom duquel l’idéologie religieuse inter pelle tous
les individus en sujets. Tout cela est écrit en clair dans ce qui s’appelle justement
l’Ecriture. “En ce temps-Ià, le Seigneur-Dieu (Yaweh) parla à Moïse dans la nuée. Et le
Seigneur appela Moïse: “Moïse!” “C’est (bien) moi! dit Moïse, je suis Moïse ton
serviteur, parle et je t’ocouterai!” Et Ie Seigneur parla à Moïse, et il lui dit: “Je suis
Celui qui Suis”.
Dieu se définit donc lui-même comme Ie Sujet par excellence, celui qui est par soi et
pour soi (“Je suis Celui qui suis”), et celui qui interpelle son sujet, l’individu qui lui est
assujetti par son interpellation même, à savoir l’individu dénommé Moïse. Et Moïse,
interpellé-appelé par son Nom, ayant reconnu que c’était “bien” lui qui était appelé par
Dieu, reconnaît qu’il est sujet, sujet de Dieu, sujet assujetti à Dieu, sujet par le Sujet et
assujetti au Sujet. La preuve: il lui obéit, et fait obéir son peuple aux ordres de Dieu.
Dieu est donc le Sujet, et Moïse, et les innombrables sujets du peuple de Dieu, ses
interlocuteurs-interpellés: ses miroirs, ses reflets. Les hommes n’ont-ils pas été créés à
l’image de Dieu?” (Althusser 1995: 309).

 אמר. "בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא על משה – טירון היה משה לנבואה: ר' יהושע הכהן בר נחמיה אומר60
 מה עשה? נגלה. בקול נמוך – בוסר הוא על הנבואה, אם נגלה אני עליו בקול גדול – אני מבעתו:הוא-ברוך-הקדוש
, אלא אלוהי אביך, אינני אביך:הוא-ברוך- 'הנני' – מה אבא מבקש? אמר הקדוש: אמר משה.עליו בקולו של אביו
.) כדי שלא תתירא" (שמות רבה ג,בפיתוי באתי אליך
 הקורא את הסיטואציה כמיניאטורה, לניתוח מפורט של מעמד הסנה הבוער ראה את הפרשנות של מאיר שטרנברג61
 מה שמיוחד בגישתו של שטרנברג לסצינה הוא הניתוח.)Sternberg 1998( של דרמת הזהות הכללית יותר של משה
 שהכרחי כדי לפתוח בצורה מקסימלית,המיקרוסקופי כמעט של רטוריקת ההשפעה של אלוהים המיוצג במקרא
.)371-377 ,193-171 , לעתים התרחשויות של הרף עין (ראה בעיקר,התרחשויות רגעיות
 אבל לא באלו.) אלוהים נתן למשה את רשימת התארים שלו9: כבר בהתחלת הסצינה (ג, כפי שטוען שטרנברג62
 בעוצמתו – או, הם מבקשים לדעת את תאריו של אלוהים העוסקים בכוחו.הוא או נתי ניו לעתיד באמת מעוניינים
 אותה "דרמה," ופה אכן העניינים מתחילים להסתבך עם "אהיה אשר אהיה, את ההיבטים האונטולוגיים שלו,בקיצור
.)Sternberg 1998: 264(  הממצה את אניגמת האבסולוטיות של אלוהים,"קטנה של חוסר הבנה
 אבל המדינה מעניקה למשטרה את הסמכות להציב את," כמובן ש" כל אזרח חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו63
."הסובייקט בעמדה של "חשוד
64
Butler (  המבוסס על קריאה פוקויאנית של האינטרפלציה,ג' ודית באטלר הציעה הסבר אחר לחשיפת האנטגוניזם
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 .)1997: 95לטענתה ,כל אינטרפלציה היא הפעלה של כוח ,כוח במובן שפוקו העניק לו כ'כל מה שמגביל את החופש
של סובייקט בתוך שיח מסוים' .בעיני פוקו ,כל הפעלה של כוח מייצרת בהכרח התנגדות .וכך ,הקריאה מפעילה כוח
והתנגדות שאינם יכולים להיעצר ,כי כל עצירה או מיזוג תהיה בעצמה הפעלה של כוח .ל ביקורת המודל של באטלר
ראה קריפס (.)Krips 1999:90-95
 65מה שהופך את הסדר הסימבולי ( ובעצם כל סגירה מדומיינת של מסמנים תחת "שדה" מסוים) לחסר היא העובדה
שהמסמן שנבחר לייצג את הקבוצה הוא עצמו חלק מהקבוצה ,ולכן לא יכול לערוב לה בצורה של מטא-מסמן .זהו
למעשה משפ ט גדל מתורגם למערכת סמיוטית .המסמן שאמור להעניק טוטליזציה לשדה הוא עצמו מיטונימיה של
השדה ,גם אם בתהליך עצמו ,כלומר מהרגע שבו הוא נבחר להיות שליט ,הוא הופך להיות מטאפורה של השדה
והמיטונימיות שלו [כלומר נסיבות הולדתו הפתולוגיות] מודחקות (.)Fink 1995: 29-30
 66ברצונו המספר המקראי נכנס לתודעת הדמויות ,ברצונו הוא שותק; השיקול הוא תמיד 'רטורי' .על נורמות
הכניסה לתודעה במקרא ,ראה פרי ושטרנברג (.)9198
 67הסצנריו של ההתגלות לא מוגבל רק לחברות בעלות ודאות דתית ,כפי שכל עיון זריז במיתולוגיית החייזרים יעלה
מיד .בסרט "מפגשים מהסוג השלישי" ( ,)9177ניסח סטיבן ספילברג פנטזיה של אינדיבידואציה זהה לחלוטין לגרסאות
הדתיות שלה ,כאשר את תפקיד הסובייקט האבסולוטי מילאה הפעם תרבות חייזרית מתקדמת ,המגיעה לכדור הארץ
ומבקשת ליצור קשר ישיר עם בני-האדם .תחילת הסרט מוצאת את ריצ'רד דריי פוס מוזעק באישון לילה לתקן עמוד
חשמל ,בלב השדות ,כאשר פתאום אורות לא מזוהים מקיפים אותו ,סורקים אותו ,צורבים את פניו ,משתקים את
המכשירים במכונית .כאשר נעלמים האורות ,מתחיל דרייפוס לעקוב אחריהם ,ומוצא עצמו בעיקול חד אחד ,בכביש
נידח ,עם עוד עשרות אנשים ,מביט בספינות חלל המרחפות מעליהם .התרחשות זו ,שאורכת מספר דקות ,מותירה עליו
חותם בלתי נמחה ,ש הופכת אותו למוקצה בעיני כולם .בשלב מסוים בסרט אשתו אף לוקחת את הילדים ועוזבת את
הבית ,משאירה את דרייפוס בעיצומה של בנייה קדחתנית של הר משונה למראה ,העשוי מפסולת ,שרק בעקבות הצצה
מקרית בטלוויזיה ,הוא לומד לדעת שזהו אתר הנחיתה המשוער של החייזרים בצפון דקוטה .בשלב האחרון אנחנו
מוצאים אותו מסתנן לאתר הנחיתה ,המגודר על ידי כוחות צבא ,מבקש להיכנס לתוך חללית האם .ואכן ,ההתמדה
משתלמת .החייזרים מעדיפים אותו על פני המשלחת הייצוגית שהכין האו"ם .כמו בכל סצנריו טיפוסי שכזה ,איש לא
יודע בסרט ,וגם לא הצופים ,מדוע דווקא דרייפוס ,אדם פשוט ורגיל ,נבחר על ידי החייזרים לשמש כנציג של כדור
הארץ.
 68פשעם של רעיו של איוב הוא בניסיון לחסל את הקצר הזה ,בכך שהם התנהגו למעשה כמו כל סובייקט וניסו
למל א את הפער שיצרה תשוקתו הנוראה ,השרירותית -כביכול של אלוהים בפנטזיה פוזיטיבית – או אם להשתמש
במלים של עשרת הדיברות "לעשות ממנו צלם" .תשובת אלוהים לאליפז התימני " ,חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא
דיברתם אלי נכונה כעבדי איוב" מבהירה אכן שזה 'פשעם'.
 69המקרה המובהק ביותר של התגלות בספרות הפסיכואנליטית מופיע כמובן בזכרונותיו של השופט שרבר ,שאותם
הפך פרויד לתיעוד אקסמפלרי של פסיכוזה .כפי שאפשר כבר להבין ,אינני סבור כי אפשר לעשות להתגלויות רדוקציה
למונחים של הלוצינציה פסיכוטית.
The patient’s delusional system amounts to this; he is called to redeem the world and to
bring back to mankind the lost state of Blessedness. He maintains he has been given this
task by direct divine inspiration, similar to that taught by the prophets; he maintains that
nerves in a state of excitation, as his have been for a long time, have the property of
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attracting God, but it is a question of things which are either not at all expressible in
human language or only with great difficulty, because he maintains they lie outside all
human experience and have only been revealed to him… The most essential part of his
mission of redemption is that it is necessary for him first of all to be. He main tains that
he is the exclusive object of divine miracles, and with it the most remarkable human
being that ever lived on earth. For years at every hour and every minute he experienced
these miracles in his body, has them confirmed also by voices that speak to him. He
maintains that in the earlier years of his illness he suffered destruction of individual
organs of his body, of a kind which would have brought death to every other human
being (Schreber 1955: 386-388).

 70בהגדרה הקלאסית הזאת של לפלנש ופונטאלי מהדהדת במיוחד הנוסחה האלתוסריאנית של האידיאולוגיה .גם
סצינה אימז’ ינרית ,גם הסובייקט בה הוא הגיבור ,גם מייצגת מילוי משאלה ,שהיא בחשבון אחרון לא-מודעת ,והכל
מופיע בצורה מעוותת במידה זו או אחרת.
 " 71הפעלתה בחלום של הסצינה הראשונית החזירה אותו לארגון הגניטלי .הוא גילה את הנרתיק ואת המשמעות
הביולוגית של גבריות ונשיות .הוא הבין עתה שאקטיבי פירושו גברי ,ושפאסיבי פירושו נשי .מטרתו המינית הפאסיבית
[וכך הוא היה אז ,אם כי בשלב ארגון מוקדם יותר] אמורה היתה ליהפך לנשית ,וחייבת היתה לבוא לידי ביטוי
בהזדווגות עם האב [כלומר להיות הומו] ,במקום לקבל ממנו מכות על אבר המין או על הטוסיק .מטרה נשית זו נכנעה
עתה להדחקה [נרציזם גברי] ,ו היא היתה חייבת לפנות את מקומה לפחד מן הזאב .כלומר ,שומרה בצורת סימפטום של
פחד מזאבים" (פרויד .)91 :9111
 72תחילתה של הפנטזיה המינית ,גורס פרויד ,בהלוצינציות של התינוק .מאחר שהתינוק הוא חסר ישע ,ולא מסוגל
להשיג בעצמו את האובייקטים החסרים לו (למשל שד) ,הוא נ דחף להיעזר בכוח הדמיון ולהעלות בעיני רוחו את זיכרון
סצינת הסיפוק עם השד ועם היניקה ,כדי להשקיט באופן רגעי את הרעב .חזרה שוב ושוב על פתרון זה גורמת לטעינתה
של ההלוצינציה הזאת בכוח מיוחד .ההלוצינציה הגולמית הזאת של המציצה ,או ליתר דיוק הסימולציה שלה (אם נכליל
גם את תנועות המציצה בפיו בשעה זו) ,תפרוק את הריגוש ( )excitationהגופני באמצעות חזרה סימולטיבית על תנאי
ההתגשמות שלה – הנכחת השד – והעברת האנרגיה לאורך נתיבים מנטליים .אלא שבחיים הבוגרים של הסובייקט אין
די בהלוצינציה מימטית .הופעת הלא-מודע אצל הסובייקט (והאיסורים ,העכבות ,הצנזורה ושאר המנגנונים הדכאניים
שבו) מונעת מההלוצינציה להעלות באוב באופן ישיר את האובייקט החסר ,או למלא בצורה ישירה את ה"צורך"
(ולמעשה ,את ה"משאלה" שעתה מחליפה אותו) ,כלומר מונעת ממנה להביא לפריקת המתח .כך נפתחת הדרך לתוצרים
המורכבים יותר של הגשמת משאלה מאלה של ההלוצינציה הגולמית :החלום ,ההזדהות ,הסימפטום והפנטזיה .בכולם
נמצא עתה את האובייקט של המשאלה מסופק בצורה סימולטיבית ,אלא שהוא אינו יכול עוד להופיע באופן ישיר.
התערבותו של האחר – מי שאחראי מלכתחילה ליצירת הלא-מודע של הסובייקט – ניכרת בכל צורת ייצוג של אובייקט
המשאלה .עם זאת ,כמו בשלב האינפנטילי ,גם בשלבים מאוחרים של הסובייקט מטרת הפנטזיה היא סימולציית
האובייקט הנחשק כמושג ( גם אם בצורה מתווכת) ,ולא פחות חשוב מכך – השגת תענוג ,הורדת הריגוש .מכאן שסיפוק
משאלה כולל שני אלמנטים :הורדת הריגוש וסימולציית האובייקט ( .)SE 5: 598התצורה הסימולטיבית היסודית
ביותר של סיפוק העונג היא אפוא הפנטזיה .כאן עולה השאלה איך האחר נכנס לתוך המסלול שבין החסר לסיפוק שלו,
כיצד הוא מתערב במדיום החדש הזה? בצורה סכמטית מאוד אפשר לומר שהוא יוצר סצנריו חדש ,שמכניס אותו לעניין
בצורה מסוימת ,נותן לו תפקיד ,וכי הוא מטיל על התמונה החדשה מגבלות וסייגים.
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 73בשנות התשעים המאוחרות מתחלף הצמד 'אנטגוניזם-אידיאולוגיה' בצמד המונחים 'הפוליטי והפוליטיקה';
שינוי שאותו הובילו ארנסטו לאקלו ,שנטאל מוף וקלוד לפור .וכך מסכם זאת סטוורקקיס:
The political is not the real per se but one of the modalities in which we experience an
 encounter with the real; it is the dominant shape this encounter takes within the socioobjective level of experience. The moment of the political is the moment made possible
by the structural causality of this real, a moment linked to the surfacing of a
constitutive lack [antagonism] within our fantasmatic representations of society. …It is
also a moment located prior to all attempts and promises to cover over this lack, to
reconstitute the fantasmatic coherence of the dislocated reality. Although it is internal to
the development of such a desire, although it constitutes its condition of possibility, it
evaporates as soon as the play of construction begins: it is what makes possible the
articulation of new political projects and new social fantasies but is not compatible with
them; their constitution demands the repression of the political. The political is
associated thus with the moment of contingency and undecidability marking the gap
between the dislocation of one socio-political identification and the creation of the
desire for a new one (Stavrakakis 2000: 75).

כאשר הפוליטיקה [ ]politicsקורסת ( הפוליטיקה כאסטרטגיה סימבולית ואימז'ינרית שנועדה לכסות על הממשי),
מופיע במקומה הפוליטי .והפוליטי הוא זה שסביבו תתארגן פנטזיה חברתית חדשה שיתחרו בפנטזיות האחרות
הקיימות ב"מרחב" .ברגע נתון אחד יש לא מעט פנטזיות חברתיות שנלחמות ביניהן על הזכות לבצע את התפקיד של
הפנטזיה ,הדבק האידיוטי של החברה או של קבוצה מסוימת המבקשת לעצמה הגמוניה או שליטה ,ומכאן שהתפיסה
הגורסת כי יש פנטזיה אחת שמאחדת את החברה היא בעצמה סוג של פנטזיה .למעשה ,כל תנועה פוליטית מחזיקה
איזושהי הבטחה לאיחוד ,או ל'הפחתת מתחים' ,שמנוסחת סביב מסמנים שליטים ,ו תפיסת האומה שלהם כוללת כבר
הבטחה לסוג מסוים של איחוד ,גם אם פונקציונלי (כמו למשל מרצ) .לקריאה של רצח רבין כגילוי מובהק של הופעת
הפוליטי וקריסת הפוליטיות ,ראה דותן וכהן ( ;)9111דותן (.)1111
' 74סיגנל' זה איננו כה כוזב ,כפי שניתן לחשוב מציטוטים הללו .נכון שאינדיבידואליות של סובייקט (במובן הפעם
של  )agencyאיננה יכולה להי חשב כמשהו שקדם לאינטרפלציה ,אלא כמשהו שמיוצר במהלך אינטרפלציה .אבל גם
אם היתה זו האינטרפלציה שייצרה את הסובייקט כאינדיבידואל ,עדיין אין זה אומר ,כך גורס השדה ,שמושג
האינדיבידואליות הוא ריק מתוכן ,פנטזיה גמורה .אין ספק שכל חברה מקיימת מספר רב של פרקטיקות שנועדו לבצע
סינגולריזציה של הסובייקט ( תעודת זהות וטביעות אצבע הם המקרים המובהקים ביותר) ,שכנגדה עולה השאלה
המובהקת של ה ,agency-כלומר עד כמה לסינגולריזציה הכפויה הזאת יש ערך של אינדיבידואציה כלשהי ,והאם היא
בכלל עוזרת לחשוב אותה .ברור לשדה כי המימד האימז’ינר י הדומיננטי בפרקטיקות מדינתיות של סינגולריזציה הוא
'הטוטליות' שלה ,אותו אפקט של הפיכת המסמנים השרירותיים שהוענקו לך על ידי האחר הגדול ,לסוג של שלמות
מדומיינת ,אורגנית( .ראה גם .)Krips 1999: 89
 75צידה השני של אותה "החמצה" פנטזמתית היא סיומה של הטלת הספק ה מפורסמת של דקארט ,סוגיה שאחזור
אליה בפרק הבא.
 76והשווה דבריו של לאקאן בסוגייה:

"Anxiety, as we know, is always connected with a loss

…with a two-sided relation on
the point of fading away to be superseded by something else, something which the
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patient cannot face without vertigo” (Lacan 1956: 273).

 77לניתוח מצויין של מנעד הָאפקטים בסיטואציית ה ?che vuoi-ראה דולר (.)Dolar 1991
 78וכך אומר ניטשה ,בשני קטעים מתוך כה אמר זרתוסרא ('שבע החותמות'):
if ever I have played dice with the gods at their table, the earth, so that the earth
trembled and broke open and streams of fire snorted forth; for the earth is a table of the
gods, and trembling with creative new words and the dice throws of the gods (quated in
Deleuze 1983: 25).

ז' יל דלז קורא את הדימוי המיתי הז ה של אלים המטילים קוביה כניסיון של ניטשה להמשיג את החזרה הנצחית שלא
בכלים של הסתברות ,אלא בכלים של מקריות טהורה המתגלמת רק בזריקה הבודדת ,שאין לה עבר או עתיד.
 79וביניהם בולטים דרידה ואליזבט ברונפמן (.)Bronfen 1989 ;Derrida 1985: 292-337
 80אפילו פרויד מסייג את דבריו שוב ושוב ,ומזהיר את קוראיו מפני הנתיב המעורפל שבו בחר ללכת" :ניתן לשאול
האם ,ועד כמה ,אני עצמי משוכנע באמיתות של ההיפותזות שנפרסו במהלך דפים אלו .תשובתי תהיה שאינני משוכנע
בעצמי ושאינני מבקש לשכנע אחרים להאמין בהן .או ליתר דיוק ,שאינני יודע עד כמה אני מוכן להאמין בהן"
(שם.)51 ,
 81והשוו .Zizek 1997: 14
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הערות לחלק השני

הגרלות אלוהיות ,משחקי מזל והימורים

 82על הזיקה האפשרית בין הפורט -דה ובין הימורים הצביעו כבר ברגלר במחקרו הפסיכואנליטי (,)Bergler 1967
וג' יליאן ביר במחקרה על ספרות המאה התשע-עשרה ודרווין ( .)Beer 1980אך עניינם היה בהצגת אנלוגיה ,לא בניסיון
להבין איזושהי דינמיקה יסודית יותר.
 83רש"י ,רד"ק ואבן -עזרא מתחבטים אף הם בשאלה ,כיצד ידעו הספנים שלפניהם סערה אלוהית .ו"כי לא היו",
מקשה רד"ק " ,אוניות אחרות בים וכי כל האניות שיש להם סער בים מפילים אנשיה גורלות בשל מי הרעה?" ושלושתם
מסתמכים בפירושם על ר' אליעזר שגרס כי הספנים ראו שהסערה הזאת פוגעת רק בספינתם ,וכל הספינות האחרות
נחלצות ממנה בקלות.
 84ההגרלה היא רק אחד מהשלבים בעלילת האינטרפלציה של יונה ,שמוטלת עליו החובה להתנבא ,והוא עושה את
כל המאמצים להתחמק ,בדיוק ,מהקריאה של אלוהים .וכמו ברוב סיפורי הגורל הקלאסיים ,שספר יונה הוא מהראשונים
שבהם ,אי אפשר להתחמק מגורלך ,ביחוד אם גורל זה קשור באינטרפלציה אלוהית .על האופן שבו ההגרלה מתפקדת
בסטרוקטורה הרטורית של הספר בעיני קוראיו ה פוטנציאליים ,ראה (.)Sasson 334-340
 85ה אנציקלופדיה יודאיקה מחלקת את השימוש של בני ישראל בהטלות גורל כטכניקה של קבלת החלטות לשתי
קטגוריות .9 :בחירה של חברים בקבוצה ,למשל בחירת מלך (שמואל א' ;)11 :91 :בחירת פקידים בכירים ,מנהלי טקס,
בחירת השעיר לעזאזל (ויקרא  ,)8 :99מי יספק את העצים למזבח (נחמיה  ;)99:9מי יהיו תושבי ירושלים (נחמיה
 ;)91:35מי אשם בחילול השם (יהושע  ,91 :7שמואל א  ,49 :94יונה  .1 .)7 :9והקטגוריה השנייה ,הקרובה יותר
להגרלות ולהימורים ,עוסקת בחלוקת נכסים ,כסף או נחלות בין אנשים שונים (נחמיה  ;91 :3משלי  .)11:91הטלת פור
שימשה בחלוקת הנחלה ונכסיו של הפושע או המפסיד במלחמה (ישעיהו  ,34:97יואל  ,4:3עובדיה  .)99חלוקת
הטריטוריה הכנענית בין השבטים (דברי הימים  ;54 :33 ;51-59 :19ויהושע  .)94-91הטכניקה הכללית של הטלת
גורלות היתה זריקת האובייקט – עץ ,קלף ,ח רס או קובייה על הארץ ופרשנות התוצאות שלו לפי כללים שנקבעו מראש.
בתקופת בית שני השתמשו בצורה נרחבת בהטלת גורלות ,בעיקר בעבודת המקדש .למשל בשאלה ,מי יפנה את האפר
מהמזבח ,מי ינסוך את היין ,או מי ישחוט את הקורבן לעולה .התלמוד אפילו מספק הוראות מפורטות איך יש להטיל
גורלות .האורים .השימוש באורים ובתומים ,עם זאת ,הוגבל למקרים מיוחדים מאוד והוא מוזכר רק עשר פעמים בכל
התנ"ך :שמות כה  ;7כח  ;13 ,11 ,4 ,31כט  ;5לט  ;8-95ויקרא ח  ;8במדבר כז  ;19שמואל א כג ;37 :כח  .9דברים לג
 .8יש פרשנויות מסורתיות ומודרניות המוצאות עד ויות לשימוש באורים והתומים גם בפסוקים אחרים ,ובכך מרחיבות
את מאגר הסיטואציות שבהן לקחו חלק.
 86הזיהוי המקובל ביותר הוא זיהויים של האורים והתומים עם "האפוד" ,משום ששניהם מופיעים בצמידות
במקומות מסוימים במקרא .לפי חוקרים מסוימים ,מקורו הוא במצרים ,שם היה מעי ן כיס שבתוכו הונחו שתי אבנים

101

אייל דותן  /אינטרפלציה כתיאוריית קריאה

שבהן התייעצו ,בדרך כלל לפני מלחמה והוא הוטמע ,בשינויים מסוימים ,לתוך הדת היהודית .מבחינה מדוקדקת של
מראי המקום בתנ" ך וממצאים משווים מתרבויות שכנות ,מסיקה אן ג'פרס ( )Jeffers 1996ואחרים כי האפוד היה
אמצעי של קבלת תשובות אלוהיות ,בצורה של "כן" או "לא .אלא שאין יודעים האם הוא היה הגורלות עצמם ,או רק
הכיס שבתוכו הונחו (.)114-118
 87מבחינה היסטורית ,טוען ואן-דאם ,תרבויות המחפשות סימנים משמיים העדיפו את הופעתו הספונטנית של האור.
האש ,השמש ,הברק ,ואבנים מחזירות אור .כל אלו היו אובייקטים ששימשו כייצוגים מאטריאליים של נוכחות האל
( .)Van Dam 1997: 149-151, 226-227כאלו היו האורים והתומים לדבריו .ואן דם מביא ראיות טקסטואליות רבות
לדבריו ,אך כולן נשענות על פרשנות לפסוקים עמומים ושנויים במחלוקת; ומאחר שהוא לא מסביר בדיוק כיצד פעלה
האבן ,כך שהי תה חסינה מפני מניפולציה אנושית ,היא הופכת בידיו לאובייקט פלאי-אלוהי ,פרשנות שספק אם תתקבל
בעיני חוקרים מודרניים ( .)Hurowitz 1998: 266-267הטיעון המרכזי של ואן דאם להיותם של האורים והתומים אבן
יקרה ,הוא שהתשובות שנותן אלוהים ארוכות ומורכבות מדי מכדי להתאים לתשובה של כן או לא .לטענתו ,הן תשובות
המעידות על התגלות ישירה באמצעות נבואה .פרשנות זו מגלה קוצר ראות מרשים לגבי האפשרויות שטמונות
בהגרלות ,כפי שהראו הורביץ והורביץ ,בניתוח משווה של פרקטיקה אשורית דומה
( .)Horowitz & Hurowitz 1992
 88כידוע' ,הטעויות' רק מאשרות את כוחה של ההגרלה – בין אם מאמינים כי היא פועלת על -פי חוקים טבעיים ובין
אם מאמינים כנשלטת על-ידי האל .הסטטיסטיקאים תמיד יכולים לומר כי זו דרכם של אירועים מקריים – הם תמיד
נראים כיוצאי דופן כשבוחנים אותם במבודד ,בעוד שמהפרספקטיבה של הסדרה כולה ,ברור כי בחירתו של שאול
אפשרית .ואילו אנשי הדת יכולים תמיד לשאול בחזרה את המלעיזים ' :האם הם באמת מצפים שאלוהים ,בתבונתו הכה
רבה ,יקבל תמיד את ההחלטות הצפויות?'
 89בשמואל א' כ"ח 9 :כתוב .וישאל שאול בה' ולא ענה לו " גם בחלומות גם באורים גם בנביאים" .זהו אכן המיון
שמציעה אן ג' פרס לכל פרקטיקות המאגיה וחיזוי העתיד שהיו נהוגות אז ( .)Jeffers 1996: 22התפיסה של בני ישראל
עמדה בניגוד לתפיסה של עממי כנען ומסופוטומיה שהאמינו כי כל האלים כפופים להטלת הגורלות .המקרה המעניין
והמורכב יותר היה היוונים שתפיסת הקוסמוס שלהן הכילה בעצם שתי גרסאות של מקריות :זו הכפופה לאלים וזו
הנמצאת מעליהם.
 90וראה את ניתוחו של אלתוסר את הפרקטיקה הדתית הנוצרית (.)Althusser 1971: 177-180
 91כמובן שאפשר לזייף הגרלות .מי שפיתח את ההגרלה ידע גם כיצד מערימים עליה .הנקודה היא שברמת האחר
הגדול ,היתה חייבת להתקיי ם אמונה עזה באימפרסונליות והנייטראליות שלה.
 92הגרלות נתפסו כחלק מטכנולוגיה שלמה שבאה לענות על צורכי החשיבה המאגית הקדומה ,בעיקר זו של
" האומנות של השגת אינפורמציה מיוחדת מיישויות רוחניות" ,כהגדרתו של דייוויס ( ,Davies 1888מצוטט אצל
ג'פרס ,עמ'  .)91בענף הזהב ,מחלק פרייזר ( )9157את הטכנולוגיה של המאגיה לשני סוגים :לקסם הומואופתי
(  )homeopathic magicולקסם מדבק (  .)contagious magicהקסם מהסוג הראשון ,שאליו כנראה השתייכו ההגרלות,
פועל על סמך עיקרון של אנלוגיה .הקוסמים שפעלו בשיטה הזאת ,יצרו סימולציה של האפקט שהם ביקשו להשיג ,לפי
העיקרון של ' דברים דומים מובילים לאותן תוצאות' .כך למשל אם ברצונו של הקוסם לפגוע באדם ,היה עליו לפגוע
בבובה "הדומה" לאדם .בשיטה השנייה ,היה עליו להשיג מטונימיה של האובייקט (תלתל ,בגד וכו') .לפי הראייה
הזאת ,סביר שהגרלות היו כבר אז סימולציה של האלוהים.
 93אפשרות זו עולה רק בפרולוג של ספר איוב ,בתיאור ההתערבות בשמיים בין אלוהים לשטן ,ועל הסיבוכים
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והפרדוקסים שהיא יוצרת אדבר בהמשך.
 94והתלות הזאת של הגרלות בשלטון ילווה את ההגרלות עד היום .בישראל ,והיא איננה שונה משום מדינה בעולם,
יש חוק לעריכת ה גרלות ,הקובע שיש לקבל אישור מדינתי לעריכת כל הגרלה ,ומפרט את הכללים המדויקים לקיומה.
 95וחברה שבה ההתגלות כבר אינה בגדר אופציה ממשית ,כמו החברה בתקופת בית שני ,תמשיך לדבר על האורים
והתומים ,אבל רק כעל אפשרות אוטופית (עזרא ב ;93 :נחמיה ז .)95 :נראה כי גם אם האורים והתומים היו ברשותם
הפיסית של הכהנים ,מבחינה דתית הם היו כבר "נחלת העבר" ,למעשה כבר מזמן שלמה המלך ,ועל כך מסכימה כל
המסורת הרבנית .המשנה ( מסכת סוטה פרק ט ,יב) גורסת כי " משמתו נביאים הראשונים בטלו אורים ותומים" .ורש"י
(חגי פרק א פסוק ח) ,מחרה ומחזיק אחריהם ,כי בין חמשת האלמנטים שלא היו בבית שני ,נמצאו הארון ,האורים
והתומים ,ואש ושכינה ורוח הקודש.
 96בשמות כ"ח  31מתואר הטקס הבא " :ונתת אל חושן המשפט את האורים והתומים והיו על לב אהרן בבואו לפני
יהוה ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני אדוני תמיד".
 97המנהג המפורסם ביותר שבנוי על העיקרון הזה הוא עוגיית המזל הסינית .בעוגייה הזאת המחולקת בסוף הארוחה
מסתתר טקסט הפונה אל בעל העוגייה ומגלה לו משהו – על עצמו או על עתידו .הגורל (המסר בעוגייה) יכול לבוא רק
בתחפושת של המקרי ( קבלת העוגייה הזאת ולא אחרת ,וכו').
 98משחקי הקלפים הומצאו כנראה רק בסביבות  9351לספירה (.)David 1998: 20
 99על תפיסת המקריות והיחס של האיסלאם להימורים ראה את ספרו המצויין של רוזנטל (.)Rosental 1972
 100על ההיסטוריה של ההגרלות בימי הביניים ובעת המודרנית קיימים לא מעט מחקרים מעניינים ,שעליהם
הסתמכתי .ביניהםJohn Samuel Ezell, Fortune's Merry Wheel: The Lottery in America (Cambridge, ,
 ;)Mass.: Harvard University Press, 1960על ההגרלות באיים הבריטיים יש לציין את ספרו של – Ewen, C.
L'Estrange. Lotteries and Sweepstakes: An Historical, Legal, and Ethical Survey of their Introduction,
Supression, and Re-establishment in the British Isles. (London: Heath Cranton, 1932. Reprint. New

 .)York: Benjamin Blom, 1972. P. 368.לצדו של אואן ,ישנו ספר מדעי פחות ,אך מלא באנקדוטות משעשעות
מכל הזמנים של אשטון .John Ashton, A History of English Lotteries (1893) :וכן ספרו של ג'ורג' סאליוון:
.)By Chance a Winner: The History of Lotteries (New York: Dodd, Mead, 1972 ,George Sullivan
 101סמבורסקי מספק רשימה ממצה מאוד של התייחסויות קדומות לשאלה של אקראיות ,סיכויים ומקריות מזווית
מאטריאליסטית (סמבורסקי  ;)9171אני אחזור לסוגיה זו בפרק הבא.
 102פרייזר ,בגיזת הזהב ,מציע לראות את המזל כאמונה טפלה וכשריד של המאגיה הקדומה שהתפתחה מתוך
האנימיזם; אצל ספנסר המזל הוא שריד של תפיסת רוחות הרפאים של אבות קדמונים או של אנשי מעלה שהפכו
ליישויות אלוהיות .כך גם ובלן ,הרואה את המזל כגלגול מאוחר ומפותח מעט של שתי תפיסות אנימיסטיות קדומות
( :)Veblen 1967התפיסה האנימיסטית הארכאית ,המשתייכת לשלב הארכאי באבולוציה ,ייחסה אופי מעין אנושי
לאירועים בעולם ,ולכן האמינה שניתן להשפיע על מגמות שונות בעולם התופעות .תפיסה אנימיסטית זו מתגלגלת
בשלב מאוחר יותר ,טוען ובלן ,לאמונות ביישויות על-טבעיות ,שאינן נתפסות כאישויות במובן המלא של המלה ,אבל
הן כן מסוגלות להשפיע על תוצאות של אירועים ,ובעיקר על תחרויות .עד כאן ,האנימיזם .אצל דורקהיים ,הממקם את
המזל בטוטמיזם ,המזל הוא מעין אל אימפרסונלי ,וככזה זקוק לצורה חומרית (הקמע ,הטוטם) כדי להתממש בדמיון,
ואילו אצל לוי בריל המזל הוא חלק ממה שהוא כינה "המנטליות הפרימיטיווית ,הקדם-לוגית".
 103על הוויכוח שניטש בסוגייה הזאת ראו אוונס-פריצ'רד (.)9118
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 104בעיני ואגאנר וקרן ,האמונה במזל היא בכלל סוג של כשל קוגניטי .שני החוקרים ,מהבולטים בתחום ,ערכו סדרה
של ניסויים ושאלונים כדי להתחקות אחר האמונות הקשורות בהבחנה בין מקריות למזל ,לא רק בקרב מהמרים אלא
דווקא בקרב נבדקים רגילים בסיטואציות יומיומיות .מסקנתם היא כי מקריות פועלת כאשר המאורע הוא מפתיע ,בלתי
צפוי .מזל נתפס כגורם באירועים שהסתדרו באופן מפתיע לטובה ,למרות כל הסיכויים ,או כאשר מדובר באירוע בעל
זיקה משמעותית לנבדק .והם מוסיפים" ,צריך לחכות עד שהמזל מופיע ,ובמובן הזה הוא דומה למקריות .הוא יכול
לקרות בלי שתבחין בו ,ואתה יכול להשתמש בו בצורה טיפשית ,ולבזבז אותו .אתה יכול שלא להבחין שהוא אוזל.
התפיסה הבסיסית היא שיש אנשים שיש להם כשרון לנצל את המזל העומד לרשותם בצורה מקסימליתWagenaar ( ".
.)& Keren 1988: 65-75
 105וכך אומר דקארט " :אני רואה רק דבר אחד שיכול לספק לנו סיבה טובה להערכת עצמנו :והיא הפעלת כוח
הרצון שלנו והשליטה שיש לנו עליו" (מצוטט אצל (.Cascardi 1992: 39
 106נשווה את המזל לסובייקט אבסולוטי אחר ,למשל המטפל באנליזה .המטפל באנליזה נתפס על ידי המטופל
כ"סובייקט האמור לדעת" .בתוקף היותו כזה ,נוכחותו מבטיחה שהפלט המקרי היוצא מפינו יקבל בסופו של דבר
משמעות; אבל כתוקף היותו ככזה ,היא גם עשויה לקבל ממדים פאראנואידים " .נוכחותו של הפסיכואנליסט היא איום
לתענוג של הפציינט ,היא מאיימת לשדוד ממנו את התענוג שלו דרך העלמת הסימפטומים – כאשר התרופה האנליטית
מגיעה לשלב האחרון היא בדרך כלל מעוררת בפציינט פחד פאראנואידי שהמטפל בעצם מחפש אחר האוצר הכמוס
ביותר של הסובייקט ,הגרעין של התענוג הסודי שלו .)Žižek 1992: 39( "...תכונות מובהקות אלו מיוחסות גם למזל.
אחרי הכל ,הוא הפך לסובייקט האבסולוטי של זירת ההימור משום שהוא יודע מה ייצא בעתיד ,אם לא קובע אותו
בפועל .אב ל מאחר שהמזל נעדר גוף ופרצוף ,בניגוד למטפל ,קל לראות מדוע המפגש איתו מקבל תפנית מטאפיסית
ודתית .אני אחזור לסוגיה זו בהרחבה בפרק הבא.
 107העמימות הזאת ,חוסר היכולת למקם את עצמך בעת המפגש ביחס לגוף או לנפש ,כאקטיבי או כפאסיווי ,כנתין
או כאדון ,הינה תכונה מובהקת של המפגש עם המזל ,ועל כך ארחיב בפרק ג'.
 108ועל כך אומר לאקאן:
The promotion of consciousness as being essential to the subject in the
historical after-effects of the Cartesian cogito is for me the deceptive
eccentuation of the transparency of the I in action at the expense of the opacity
of the signifier that determines the I; and the sliding movement (glissement) by
which the Bewusstsein serves to cover up the confusion of the Selbst eventually
reveals, with all Hegel’s own rigour, the reason for his error in The
Phenomenology of Mind. (Lacan 1977: 307).
 109האירוניה היא שדקארט מגלה מהר מאוד כי המרחב של הקוגיטו הוא מרחב מצומצם מאוד ,למעשה ,ריק ,ולכן
הוא מבקש את עזרתו של מטא-סובייקט נוסף' :האלוהים המיטיב' .דקארט זקוק למטא -סובייקט שכזה מסיבות שונות,
אונטולוגיות ופוליטיות כאחת ,אבל מהפרספקטיבה של תיאוריית האינטרפלציה ,הסיבה העיקרית לזימון של מטא-
סובייקט היא לספק לסובייקטיביות שלו איזשהו נפח .כידוע ,האלוהים המיטיב אכן עוזר לדקארט להיחלץ מהבדידות
של הקוגיטו ולכונן תפיסת סובייקט 'מלאה' יותר.
 110הסדר הסימבולי מתנהג בסופו של חשבון כמו השפה – כלומר כרשת של מסמנים שמצויים ביחסים של הבדל
והוודל ,שמרפררים רק אל עצמם ולא לאיזו שהיא מציאות חיצונית .במלים אחרות ,גם הסדר הסימבולי (האחר הגדול)
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מתאווה להחזיר אליו את האובייקט האבוד ,שבמקרה שלו זה הרפרנט ,העולם.
 111שלב המראה מדגי ם בדיוק את הדיאלקטיקה הזאת .מה שמיוחד בשלב הזה שבעת ובעונה אחת הוא מציג בפני
התינוק דימוי אידיאלי וקוהרנטי של עצמו ( שיהווה את הבסיס להיווצרות האגו) אך גם מחצין נקודות "שחורות" של
אי-התאמה ,של פגימות .נקודות אלו הן המקום שבו מוכנס הגוף של התינוק אל התמונה – הפעם הגוף הממשי ,חסר
הקוארדינציה המוטורית והקוהרנטיות התפקודית .המקום שבו הגוף הממשי נכנס למראה איננו משקף עבור התינוק
כלום :פרט לחוסר היכולת של ההשתקפות (אחרי הכל ,הרי הדיסקואורדינציה שלו איננה מופיעה במראה) .והנה ,בעצם
העובדה שאותה נקודה שחורה מגבילה את ההשתקפות ,היא יוצרת את המרחק המינימלי בין מי שמשתקף ובין הדימוי
שבמראה ,ומרחק זה הוא שמאפשר את ההשתקפות .מדוע? התינוק יודע טוב מאוד שבתמונת המראה מולו יש אלמנט
של אי-השתקפות ,שבו הוא לא יכול "להכיר את עצמו" .אבל זהו התינוק של האגו; הנקודה השחורה של אי-
ההשתקפות ,אותו דימוי לא-ספקולארי ,היא זו שמכניסה את הסובייקט של המסמן (או יותר נכון :הסובייקט-של-
הדימוי) אל התמונה ,את האחרות של הגוף שלו .במלים אחרות ,בלי "הכתם הפתולוגי" הזה לא היתה יכולה לבוא
לעולם בכלל ההזדהות עם הדימוי "הנכון" ,האידיאלי ,זה שבונה את האגו .זאת משום ,שבהתאם לדיאלקטיקה
שהוזכרה קודם ,אם במראה היה רק דימוי אידיאלי ,אם היא היתה מושלמת ,התינוק היה חווה ניכור טוטלי כלפיה.
באמצעות הדיאלקטיקה הזאת מפרש ז'יז' ק את הקביעה המפורסמת של היגל "הסובייקט הוא עצם [גולגולת]".
כלומר ,ההשתקפות של הסובייקטיביות בעולם מתאפשרת דווקא בגלל המקומות שבהם היא נכשלת – אותן "נקודות
שחורות" ,כוחות זרים לחלוטין ששום דימוי מראה ,או חליפין ספקולאריים מסולפים אינם אפשריים עבורם .כדי
להמחיש את התפקוד האידיאולוגי של הנקודות הללו משתמש ז'יז' ק בדוגמה של הגיליוטינה במהפיכה הצרפתית:
" הסובייקט חייב להכיר – במהפיכה הצרפתית ובגיליוטינה שלה – בכוח השרירותי שבכל רגע עשוי לכרות את ראשו
את התגשמות המהות שלו .הגיליוטינה ,הדימוי של האחרות הבלתי נשלטת ,שאיתה שום הזדהות איננה מן האפשר –
היא לא אחר מאשר הקורלאטיב האובייקטיבי של הנגטיביות המופשטת אשר מגדירה את הסובייקט [הסובייקט
החסום]" ) .)Žižek 1991b: 90הדוגמה של הגיליוטינה אפקטיבית מעוד בחינה :הרי היא המכשיר שמנתק באופן
ליטרלי את הראש ( מטאפורה לסובייקטיביות הטהורה) מה"גוף".
 112בעצם אקט ההקרבה (הפיכתנו לנתינים) ,אנחנו (קדם) מניחים את מציאותו של נמען שמבטיח את
הקונסיסטנטיות והמשמעותיות של החוויה שלנו – וגם אם האקט נכשל ,הוא עדיין יכול להיקרא ככישלון שלנו לפייס
את האחר (.)Žižek 1992: 56
 113הזדהות כאן נתפסת כתשובה (פרטיקולרית) לאיווי כללי ,אניגמטי .הזדהות היא תיעולו של המפגש עם האיווי
במלוא עוצמתו .האיווי הריק .האיווי שאי אפשר למלא ,להשביע ,או לעצור.
 114מתוך המחקרים הקיימים על ההיסטוריה של מדע ההסתברות והססטיסטיקה הסתמכתי בעיקר על ספרו הקלאסי
של דויד ( ,)David 1961ועל ספריו פורצי הדרך של האקינג (.)Hacking 1975; 1990
 115אין כמו שאלות קלאסיות בפיסיקה כד י להבהיר את הפער העצום שבין גופים פיסיקליים ניוטונים ובין בני אדם.
אדם יוצא מתל-אביב במטרה להגיע לרמת-גן .אדם שני יוצא מרמת גן במטרה להגיע לתל-אביב .האחד עובר מאה
מטרים בדקה; השני עובר  11מטרים .מתי ייפגשו? כדי לפתור את השאלה הזאת עלינו להניח שהכוחות הפועלים על
בני אדם הם אך ורק פיסיקליים .אם לא מביאים בחשבון שיחה בפלאפון ,או פקק תנועה ,נאבד כמובן לחלוטין את
היכולת לחזות את מועד המפגש ,אולי אפילו את סיכויי התרחשותו.
 116פירוט של כל המחקרים הללו הוא בלתי אפשרי .די אם נציין שניים מהם ,שהם המפורטים ביותר בתחום,
ומקיפים את כל סוגי ההימורים שישנם.Wagaaner & Keren 1988; Walker 1992 :
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 117שאלות דומות ,אם כי מנוסחות בטרמינולוגיה אחרת לגמרי ,נשאלות כבר שלושים שנה על ידי הזרם הקוגניטיבי
של חקר ההימורים .בעיניהם ,המזל בא לעולם בגלל פרדוקסים וכשלים קוגניטיביים ביחס למקריות .כשל הימורים
מפורסם כמו זה שהצביע עליו טברסקי ,והמכונה "חוק המספרים הקטנים" ,יכול ללמד באיזה אופן שיח המזל יכול
להתגנב גם לממלכת הסיכויים הטהורים .מהמרים ,אומר טברסקי ,סוברים כי גם בסדרה מצומצמת של אירועים מקריים
פועל חוק המספרים הגדולים באותה צורה כמו בסדרה האינסופית .הלך המחשבה הזה רואה בחוק המספרים הגדולים
מעין תהליך של תיקון עצמי .כך שאם האיזון בין ההטלות הופר ,אז סביר להניח שבהטלות הבאות ההפרה תתוקן,
והמספר הנגדי עשוי לצאת .במלים פשוטות יותר ,המהמר סובר כי מכך שיצא חמש פעמים אדום ,חייב עתה לצאת
שחור.
" 118בפוקר ,מה שמבדיל את המקצוען מהחובבן הוא היכולת לקרוא את הידיים של המתחרים בדיוק ערמומי
מהרמזים הקטנים ביותר .תזמון ,מיקום ,הדרך שבה האצבעות שלהם הזיזו את האסימונים ,אפילו הדופק שבצווארם"
(א .אלוורז) .ובמקום אחר בספר:
Chips are not just a way of keeping score; they combine with the cards to form
the very language of the game. What you do with your chips – how and when
you bet or check or raise – is a way of communicating with your opponents.
“You ask subtle questions with your chips,” said the subtle Crandall Addington.
The questions you ask and the answers you receive may be misleading – a
gigantic bet may be a sign of weakness, an attempt to drive the other players out
of the pot because you do not have the hand you purport to have. but the
combination of cards and money and position at the table creates a complex
pattern of information (or illusion) that controls the flow of the game. In poker,
betting and what is called “money management” are as much an art as reading
the cards and judging the probabilities (Alvarez 1983: 34, 43-44).
 119טופס טוטו שיכסה את כל האפשרויות ויבטיח לבעליו זכייה יעלה קצת יותר מתשעים מיליון שקלים (43.5
מיליון טורים אפשריים) .הפרס הראשון יהיה תמיד נמוך מסכום זה באופן משמעותי .הסיכוי לזכות בפרס הראשון קטן
עם השניים ,והדבר נכון לגבי כל ההגרלות .כך למשל ,בטוטו ,בשנות השבעים היו צריכים המהמרים למלא רק 93
ניחושים ( 9.9מיליון טורים אפשריים) .בשנות השמונים כבר היו צריכים למלא  94ניחושים ( 4.8מיליון טורים
אפשריים) ,ואחר-כך עלה ל 95-והיום הוא עומד על  99ניחושים .ההסתברות לזכייה בטופס של  95ניחושים היא  9ל-
 94.5מיליון .אלו הם סיכויים מאוד נמוכים ,אבל גורם הידע ,שאותו קשה לכמת ,מוריד אותם לעתים בצורה משמעותית.
 120ההכנסות של מפעל הפיס (הוקם ב ,)9159-הגוף היחיד המורשה לנהל הימורים בישראל למעט המועצה הארצית
להסדר הימורים בספורט (טוטו) ,עמדו ב 9114-על  9.358מיליארד שקל ,שהם כ 441-מיליון דולר .היום הוא עומד על
 711מיליון דולר .לפי נתוני מפעל הפיס ,בשנת  1111היו ההכנסות  1.8מיליארד שקלים .לזוכים חולקו פרסים בסך 9.7
מיליארד שקלים .ההפרש הולך כמובן לכיסוי הוצאות ( 311מיליון שקל) ,ולהשקעות בחינוך בת רבות וברווחה (884
מיליון שקלים) .מפעל הפיס הוא מוסד מכובד ,ובראש המועצה הציבורית המייעצת שלו עומד מאיר שמגר ,לשעבר
נשיא בית המשפט העליון .לפי הערכות של מפעל הפיס ,היקף ההימורים (הלא-חוקיים) שמבזבזים הישראלים בשנה,
בבתי קזינו בארץ ובחו"ל ,באינטרנט ובספינות שעשועים עומד על כחצי מיליארד דולר .אם נחבר אפוא את ההכנסות
של מפעל הפיס ,הטוטו וההימורים הלא-חוקיים ,נקבל סכום של כמיליארד וחצי דולר שישראלים מוציאים על הימורים
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בשנה.
 121פרדריק ג' יימסון גורס כי החוקים הבסיסיים של הקפיטליזם ,שעליהם איש אינו מערער עוד ,הם באמת המחסום
האחרון בפני כל שינוי חברתי ) .(1988: 356ואילו ז’יז’ ק מעיר בעקבותיו ,שהיום קל יותר לתפוס איך ייראה העולם
לאחר שואה גרעינית מאשר איך הוא ייראה לאחר היעלמות כוחות השוק (.)b: 39114
 122קאייווה לא קושר את הוורטיגו למקריות .בעיניו ,המקריות מכוננת קטגוריה נפרדת של משחקים (משחקי המזל),
וגם אם לעתים נוצר במהלכם ורטיגו ,הרי זה אפקט קונטינגנטי ולא הכרחי של המשחק במקריות" :במשחקי מזל זה
ידוע שסוג מיוחד של ורטיגו אוחז הן בשחקן שהאיר לו מזלו והן בזה שמזלו בגד בו .הם לא מודעים יותר לעייפות
ובקושי מודעים למה שקורה סביבם .הם ממוקדים בשאלה היכן ייפול כדור הרולטה או איזה קלף ייצא עכשיו
מהחפיסה .הם לפעמים מהמרים יותר ממה שרצו .האילניקס משתקת ,גורמת להיקסמות ומשגעת את השחקן ,אבל לא
גורמת לו להפר את כללי המשחק .למעשה ,הוא אפילו הופך בשל הוורטיגו המיוחד של ההימור ליותר כנוע ,להיכנע
בקלות רבה יותר למקריות .אליא פירושה ויתור על כוח ההחלטה והרצון ,ולכן ברור שמצבים של טרנס ,של דיבוק ,או
של היפנוזה יכולים להתפתח במהלכה" ( .)Caillois 1961: 73-74נראה שגם כאן המיון המפורסם של קאיווה את עולם
המשחקים לארבע קטגוריות – משחקי מקריות ,תחרות ,חיקוי וסחרור – עומד לו לרועץ.
 123התפיסות הסוציולוגיות הדומיננטיות מפרשות את ההימורים במסגרת פארדיגמות של תרבות מעמד הפועלים,
פונקציונליזם ,קבלת-החלטות בסיכון ,ניכור ואנומיה .במסגרת תיאוריות אלו ,הימורים ,כמו כל צורה של ספורט או
בידור ,נתפסים כמקום שבו פורקת החברה את המתחים שלה ,ומאפשרת לפרטים שבתוכה לחוות צורות אחרות,
משוחררות יותר של השגת-רווחים ,תחרותיות ,הסתכנות וכיו"ב .לסיכום נאמן של הגי שות הדומיננטות בסוציולוגיה,
ראה (.)Findlay 1995
 124הסברים פסיכואנליטיים שהוצעו עד כה להימורים רחוקים מלהיות משכנעים .רובם סובלים מהמחלה של בניית
פרופיל פתולוגי המבוסס על תשוקה אחת ,מסוג מסוים (להעניש את האב; לפתות את האם; לפצות על חסך וכו'); על
דפוס הנוצר בשלב מסוים – בין אם אוראלי ,אנאלי ,או אדיפלי; או על מקבץ של תמות ומאפיינים נוירוטיים היכול
להתאים לסדרה ארוכה של מקרים אחרים .כמעט כולם סובלים מאותן בעיות שהופיעו בפרשנות החלוצית של פרויד,
שנעשתה בעקבות דוסטויבסקי ,ושבה נטען כי סופר אגו סדיסטי מכוון את המהמר לשחק ולהפסיד כאקט של הענשה
עצמית הנתמכת בחזרה כפייתית על הדחף לאונן ( .)SE 21ואכן ,חוקרים מסוימים רואים את ההימור הפתולוגי כרק ענף
של דפוס נוירוטי רחב בהרבה .מאז פרויד ,המהמר נתפס כוואריאנט של מזוכיזם; כסובל מהומוסקסואליות מודחקת ,או
מפצע נרקיסיסטי; כנשלט על-ידי סופר-אגו דכאני ,או דמות אם מפתה ופאלית שאפילו הפסדים משמעותיים לא יכולים
לרצותם .הסכמה בין הכותבים המעט ים שהתייחסו להימור רחוקה מלהיות בהישג יד .בסקירה משווה של הספרות
הפסיכואנליטית המעטה שנכתבה בתחום מצביע ג' רום ראבו על אפשרויות רבות למחלוקת בין החוקרים ( גישות שונות,
קבוצות שונות של מחקר ,הצטמצמות למהמר עצמו ללא בדיקה של הזירה שבה הוא פועל) ,וקורא לשיתוף פעולה בין
הסוציולוגיה לפסיכואנליזה ,אך איננו מזכיר את הדיסציפלינות האחרות שעשויות לתרום ליצירת פרופיל של מהמר (גם
לא פתולוגי) ,ושלהן ניסיתי לתת ביטוי נרחב בעבודה זו ( .)Rabow 1984מכל מקום ,עבודה זו איננה מנסה לספק
פרופיל פסיכואנליטי של מהמר ,אלא אנליזה של עמדת-סובייקט של מהמר – עניין שונה בתכלית.
 125בגיליון מיוחד של  American Imagoשהוקדש לפטישיזם טען אלן באס כי מנגנון ההגנה החדש שהציע פרויד
שימש אותו כדי לעקוף בדרך אלגנטית את הקשיים התיאורטיים שהציבו בפניו שני סוגי ההגנה האחרים (.)Bass 1990
בשנות העשרים ,קצ ת לפני המאמר על הפטישיזם ,מנסח פרויד ב ,Neurosis and Psychosis -את ההבחנה החשובה
שלו בין פסיכוזה לנוירוזה .בנוירוזה ,אומר פרויד ,האגו מתגונן מפני הדחפים ,שהם תוצר של האיד; בפסיכוזה ,האגו
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מתגונן מפני חתיכת מציאות מתוך ציות מוחלט לאיד .הפסיכוזה היא אפוא בקונפ ליקט עם המציאות אבל בהרמוניה עם
האיד ( השתלטותו של עיקרון העונג); ואילו הנוירוזה היא בקונפליקט עם האיד מתוך קבלה חזקה מדי של עיקרון
המציאות .ההבחנה נראית יציבה ,אבל פרויד מכיר מהר מאוד בבעיה הבאה .ככלל ,נוירוזות מובילות לעיוות היחס של
הסובייקט אל המציאות .מספיק לחשוב על פוביות .פרויד פותר את הקושי בכך שהוא מחלק את הנוירוזה והפסיכוזה
לשני שלבים .בשלב הראשון הן באמת נפרדות .בנוירוזה האגו מדכא את האיד; בפסיכוזה ,האגו מדכא את המציאות.
אבל שלב זה של ההגנה איננו ההפרעה ,אלא רק יוצר את המטריצה שלה .ההפרעה נגרמת ומת עצבת בשלב השני ,בשלב
של הסימפטומים .בנוירוזה ,האגו מייצר תחליף – הסימפטום – אשר יוצר קצר בינו לבין המציאות (למשל,
אגורפוביה); בפסיכוזה ,ההפרעה מתבטאת ביצירת תחליף לאותה חתיכת מציאות אבודה ,תחליף שיוצר אף הוא קצר
בין הסובייקט למציאות ,אבל תחליף זה יוצר גם ,כדברי פרויד" ,מציאות חדשה" שהיא פחות מאיימת מהמציאות
שאותה הדחיק הסובייקט (למשל ,דלוזיה) .אם לסכם ,בין אם האגו מתגונן בפני איום פנימי ובין אם הוא מתגונן בפני
איום חיצוני ,בשני המקרים הוא מייצר לעצמו ,כחלק ממנגנון ההגנה ,אובייקט חלופי שנשלף מעולם הפנטזיה ואשר
מייצג את הדחפים של האיד .אובייקט זה ,בין אם מדובר בסימפטום נוירוטי ובין אם מדובר בפנומנה פסיכוטית כמו
דלוזיה ,מהווה למעשה את דריסת הרגל של האיד בתוך האגו .משהו ,שכמובן תלוי בחוזק של הדחפים ,ובסוג ההדחקה,
מלווה את האגו מעתה והלאה ומפריע להתנהלותו במציאות.
 126על הקשר המסובך בין שתי שאלות האיווי – זו שעולה מתוך הזירה עצמה ,וזו שעולה מתוך דרמת המזל – אענה
בחלק הבא באמצעות 'צירוף המקרים'.
 127מחקרים אמפיריים רבים בדקו את הסיבות המודעות שנותנים אנשים להימצאותם בזירת ההימור .באחד
מהמחקרים הללו ,שנערך על ידי המר כז לחקר סקרים באוניברסיטת מישיגן אנחנו מגלים את הממצאים הבאים89% .
של מהמרי מירוצים ו 78%-של מהמרי קזינו ציינו את הסיבה של "לעשות חיים" כסיבה העיקרית להימור ,בעוד
התשוקה להרוויח כסף אפיינה את תשובותיהם של רק  33%ו 39%-בהתאמה" .ריגוש" צויין על ידי  59%ממהמרי
המירוצים; ו 49%-ממבקרי הקזינו; "אתגר" –  41אחוז על ידי שתי האוכלוסיות .מצוטט אצל אבט (.)Abt, 31
 128אוקטב מנוני ( )Manoni 1969אף הציע לייצג את ההתכחשות בצורה של נוסחה" :אני יודע ש…אבל עם זאת
אני מאמין ש…"; כך שבתרגום לזירת ההימור אפשר לומר שהנוסחה של אגו המהמר היא" :אני יודע שהכל זה רק
הסתברויות ושהסיכויים לרעתי ,אבל עם זאת אני מאמין כי יש לי מזל היום וחוקי ההסתברות לא יהיו ישימים עלי".
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הערות לחלק השלישי

צירופי-מקרים

 129האין המתנה מרמזת בקומה גבוהה יותר על כך שפוצי אכן מזדהה סימבולית עם האופן שבו האב מסתכל עליו?
הדבר מתברר כאשר בוחנים את הסטרוקטורה הסמיוטית של שתי המתנות :ענק הפנינים והבונבוניירה – שמייצגות כל
אחת בתורה את שני סוגי פטיש-הכסף שבנה פוצי (אחרי הכל ,הוא זוכר עד היום בדיוק כמה הן עלו לו) .ענק הפנינים
מייצג את הפטיש הראשון שכמו שטר הכסף במגירה אסור לבזבזו אלא רק להיות מושא לפינטוז ולהתבוננות .הוא הון
מוצק ומאטריאלי שאסור לו להיות מופעל .וכמו שמעיר גיאורג זימל ,בעל התכשיט רוצה שנכסיו הממשיים יחוגו
סביבו ,באינטימיות הגדולה ביותר לעצמו ,ויעניקו לו בכך יציבות ( .)Simmel 1990: 329הפטיש השני (הכסף כמנגנון
חליפין פלאי) מוכל בנסיבות ייצורן של הפנינים .מקור הפנינים כידוע הוא בלכלוך או בחול שנכנס לתוך הצדפה
ומתגבש בה ברבות השנים .פנינה היא אובייקט בעל ערך שנולד אפוא מכלום .וזוהי מטאפורה נאה מאוד למנגנון
הקפיטל ,ברמות המופשטות ביותר שלו (ריבית ,ספקולציה והימורים).
 130כמו שאומר סטרן בספרו על הריאליזם " :כל המטרה של המכלול היא יצירה בידיונית של אנשים ,של דמויות
אינדיבידואליות ושל חיים שנודעים דרך מה שכל תקופה מסכימה כמייצגת אינטגרליות וקוהרנטיות מסוימות" ( Stern
.)1973: 120
131
והשווה –.Žižek 1994a: 135; 1991: 46-51
 132וכך אומר לאקאן על פרויד " :הוודאות שלו באה משום שהוא הכיר בחוק של התשוקה שלו .הוא לא יכול היה
להתקדם עם ההימור הזה על הוודאות ,לולא היה מונחה על-ידי ,כמו שמראים הכתבים שלו ,אנליזה עצמית" ( Lacan
.)1994: 48
 133בהחלט ייתכן שהדחקת המקריות אצל אלתוסר המוקדם ,היא שגרמה להתפרצות המקריות אצל אלתוסר
המאוחר ,זה שאחרי האשפוז ,המחליף את תמונת העולם הדטרמיניסטית שלו בתמונת עולם מקרית ,ומכנה את
המאטריאליזם שלו בשם מאטריאליזם מקרי.
 134רבים מתבלבלים בין דמוקריטוס לאפיקורוס .בדיוק את הבעיה הזאת ביקש מארקס לפתור בתזת הדוקטורט שלו,
שעסקה בהבדלים בין פילוסופיית הטבע של דמוקריטוס לאפיקורוס .למרות קווי הדמיון הרבים המשותפים לשניים,
גורס מארקס כי פעורה ביניהם תהום בדיוק במושג של המקרי:
Epicurus assumes a threefold motion of the atoms of the void. One motion that
of a fall in a straight line, the second comes from the atom deviating from a
straight line, and the third is established through the repulsion of the many
atoms. The assumption of the first and last motion Democritus has in common
with Epicurus; the declination of the atom from the straight line differentiates
them.’ (cited in Monk 1993: 20).
 135את כיוון המחשבה הזה ביחס לקלינמן פיתח במאה העשרים הרולד בלום בשורה של ספרים ,הבולטים ביניהם
חרדת ההשפעה (  )]Anxiety of Influence [1972וקבלה וביקורת (].)Kabbalah and Criticism [1975
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 136בספרו על המקריות באדיפוס המלך ,בוחן פייטרו פוצ' י את מופעי המלה 'טיכה' [ ]tycheבמחזה הקאנוני הזה,
ומראה עד כמה היא עמומה וקונפליקטואלית ( .)Pucci 1992: 12המלה 'טיכה' מסתירה טווח רחב של קונוטציות
המביעות גם אמונה בהשגחה עליונה ,בגורל ,בהתערב ות מגבוה ,וגם תפיסה חילונית של אקראיות ושרירותיות חסרת-
משמעות" .השימוש בה בסצינות קריטיות – המפגש עם האב ,התשובה לספינקס ,ואחרות – מעלה ,גורס פוצי ,כי
המחזה מבקש להעצים את העמימות הזאת כדי לאפשר לקוראים לחשוב אותה מחדש.
 137כאן שוב עולה השאלה האם זוהי מקריות "אונטולוגית" (בעולם) ,או "אפיסטמית" (בתודעה) ,שאלה שגם המדע
החדש טרוד בה עד היום .במכניקת הקוונטים ,למשל ,היא מתבטאת בוויכוח האם הרנדומליות המתגלה בעולם התת-
אטומי היא אינטרינזית ,או שיש להניח 'משתנים סמויים' שאינם (עדיין) נגישים לידיעתנו .נראה שאריסטו הע דיף לראות
את המקריות על כל סוגיה כשייכת לאירועים הנמצאים מחוץ לגבולות הידיעה – לאו דווקא כגורם המשוכן בתוך
התופעות .תפיסה זו קשורה לנטייתו לראות בטבע מערכת ,אמנם מכאנית ,של תכליות ,שבה פועלות סדירויות
והרמוניות שקיומן ונצחיותן כאילו מופקדים בידיו של איזה כ וח עליון נעלם .וזאת בניגוד ללוקרציוס .כלומר ,המקריות
היא תמיד תלויית צופה ,אבל מקריות פיסיקלית ,ספונטנית – למרות היותה תלויית תודעה מתבוננת – התופעה עצמה –
שהנתפסת כמקרית – איננה מושפעת כלשעצמה מהתודעה המתבוננת .לתודעה המתבוננת יש חלק בתיאור התופעה –
אך לא בהיווצרותה.
 138אינני מתכוון להיכנס כאן לוויכוח המתנהל בכמה חזיתות ,במדעים המדויקים ובמדעי האדם ,בדבר 'טבע'
המקרי .כפי שארצה להראות בהמשך ,השאלות הקלאסיות שאותן העלו אריסטו ואפיקורוס בדבר "סיבת המקרה"' :מה
יוצר את המקרי?" 'מהיכן הוא מגיע?' 'האם הוא קיים ,או שהוא רק בגדר אשליה ,תוצר של ההכרה?' ,ושגם פרויד
ולאקאן לא מהססים להכניס ראשם אליהן ,מכסות על שאלות חשובות לא פחות ,שלא מתנסחות במונחים המקובלים
והעמומים כל-כך של 'סדר מול אקראיות'; ' הכרח מול קונטינגנטיות'; ' חוקיות מול שרירותיות' .המקום שבו ויכוח
שכזה התפרץ לאחרונה ,ב 9183-ליתר דיוק ,היה על דפי הז'ורנל  La Débatשאחר -כך תורגם במלואו לגיליון מיוחד
של ] ,SubStance [40שהדיו ממשיכים להתגלגל עד היום .הפילוסופיה האנליטית עסקה רבות בשאלה של צירוף
המקרים ,אבל עניינה בסוגיה נוגע כמעט בצורה אקסלוסיבית לשאלת 'הסיבה' .ה יא מניחה ובצדק כי היותו של צירוף
המקרים מקרה גבולי של התרחשות סיבתית ,הופכת אותו למועמד מצוין לאנליזות מקסימליות של מושג הסיבה .הבעיה
היא שהשיח הפילוסופי האנליטי נשלט על ידי סכימות אריסטוטלית ,הגורסות בסופו של דבר כי צירוף מקרים הוא
התרחשות של שני אירועים או יותר ,שאין לה 'סיבה' משותפת וככזו 'חסרת הסבר' או 'מוטיבציה' .ואין הוא נותן את
הדעת על הסובייקט המעורב בו .לדיון מרתק במושג הסיבה וצירוף המקרים ,גם אם מוחמץ לחלוטין בשל מושג
הסובייקט המצומצם שלו ,ראה אואנס (.)Owens 1992
139
על הפונקציה הנאראטיבית והאידיאו לוגית של הפגישה המקרית ברומאן של המאה התשע-עשרה ראו ( Bell
.)1987; Biard 1988;Monk 1993
 140וכך אומר לוינאס על הפנים האחרות המופיעות מולך פתאום:
Across the unbreakable chain of signification, standing out against the
historical conjuncture, was there not an expression, a face facing and
interpellating, coming from depths, cutting the threads of the context? Did not a
neighbor approach? (Levinas 1996: 65).
 141לדיון מרתק על המסורת האטומיסטית וגלגוליה אצל פרויד ,ראה דרידה (.)Derrida 1988: 8-11
142בעמדה כי בגרעין של כל סימפטום מצוי אירוע מקרי שהותיר את רישומו בצורה של קתקסיס ספציפי ,או תרם
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לגיבושה של פנטזיה ,מחזיק פרויד כל חייו .המקום שבו היא מתנסחת בצורה הכי נחרצת הוא בהרצאה ה ,13-מ9199-
[.]SE 16: 360-361
 143וכך אומר פרויד ,קרוב לסוף פשר החלומות" :אפילו בחלומות המ פורשים ביותר יש בדרך כלל מקום שאותו
עלינו להשאיר באפילה; זאת משום שבמשך הפרשנות מבחינים בפקעת לא ניתנת להתרה של מחשבות חלום ,ויתרה
מכך ,שלא יכולה להוסיף כלום להבנתנו את התוכן של החלום .זהו טבור החלום ,הנקודה שבה הוא רובץ על [ ]aufsitzt
הבלתי נודע .בהכרח ,אי ן למחשבות החלום שנקלעים אליהן במשך הפרשנות סוף מוחלט; הן מחויבות להסתעף החוצה
לכל העברים אל הסבך דמוי הרשת של עולם המחשבות שלנו .מנקודה דחוסה יותר שבמקלעת הזאת מגיחה משאלת
החלום כמו פטרייה מהמיסליום [ ]myceliumשלה" (.)SE 5: 530
 144יש כמובן אירועים שקורים ללא התערבות הסובייקט ,אבל מעורבים בהם סובייקטים או כוחות אחרים שניתנים
לזיהוי .אלו לא האירועים שפרויד היה מכנה מקריים.
 145ייחוס פרשנות אובססיווית לפרויד בנקודה זו הוא כפי שארצה להראות בהמשך מחייב.
 146אותה פציינטית מופיעה גם באנליזה של 'החלום על אירמה' ,כשפרוי ד מפרט את האסוציאציות המתקשרות
לגידול בגרונה של אירמה .המקרי מתקשר אפוא שוב ושוב עם אותם "מקרים" ואותם פציינטים.
 147והשווה דרידה (.)Derrida 1988: 23
 148היחס המיוחד בין ָאפקט לצירוף מקרים ,ומכאן לאינטרפלציה ,רחוק כמובן מלהתברר כאן .ככלל ,סוגיית האפקט
מוזנחת בפסיכו-מארקסיזם ,אך גם בתחומים משיקים לו בביקורת התרבות ,כשם שאיננה מפותחת דיה גם
בפסיכואנליזה .במחשבה הפסיכואנליטית ה צרפתית ישנה התעלמות שיטתית מדיון באפקט ,פרט לזה של החרדה
ודאי של הגעה למקום של אמת .ככלל,
[ ,]angoisseשנתפס בעקבות לאקאן כאפקט היחיד שאיננו משקר ,סיגנל ברורִ ,
התעלמות שדה האינטרפלציה משאלת האפקט היא פועל יוצא של המרת הדיון אודותיו אצל לאקאן בסטרוקטורה של
אדיפוס שהאפקט שלה הוא הטרנספרנס (ראה  .)Lacan 1994: 216-260כותב שורות אלו קרוב יותר לתפיסת האפקט
של אנדרה גרין ,הרואה אותו כמכלול הבעתי מרובעGreen 1999: ( Tonality, Feelings, Emotions, Passions :
 .)282גרין ,שאיננו מרחיב על המאוים ,גורס עם זאת כי האפקט הזה קשור ישירות בפנטזיה ,כלומר שהוא נוצר בגלל
המעקף ההכרחי שעושה סובייקט בהיתקלות דרך הטריטוריה של הפנטזיה; מה שיכול להסביר ,ממשיך גרין ואומר ,את
היחס ההדוק שקיים בין בידיון [ ]fictionלמאויים (שם .)117-119 ,טענה ,שלפחות בהקשר של הפסיכו-מארקסיזם,
המדגיש את הפנטזיה כמבנה המתווך האלמנטרי בין סובייקט לעולם ,נראית חשובה במיוחד .על הבעיות בתפיסת
האפקט של פרויד ,ובמאויים בפרט ,הצביעו רבים ולא אחזור עליהן כאן .לי נראית בעייתית במיוחד הכללת צירוף
המקרים בתוך קבוצה כה הטרוגנית של תופעות חריגות .יונג ,ראנק ,פרויד ראו את הכפיל וצירוף המקרים כקרובים
במיוחד בקבוצת האפקט .ואכן ,החזרה שלא בכוונה תחילה של הכפיל או של האירוע עשויה לעורר תגובות דומות .אבל
הדרמה של הכפיל ,כפי שארצה להראות בהמשך ,מופיעה אצל הסובייקט רק אחרי דרמת צירוף המקרים ,שקודמת לה
לוגית.
 149ז'יז' ק מרים את הכפפה שהשליך לאקאן ,ובספרו ) ,The Indivisble Remainder (1998: 189-236הוא מפתח
אד אבסורדום את האנלוגיה בין הסובייקט לאלקטרון .בעיני ז'יז'ק ,לסו בייקט יש שתי התנהגויות אפשריות ביחס
לאידיאולוגיה :להיות-גל ולהיות-חלקיק .האלקטרון שמדגים התנהגות קפריזית ,גלית ,ברמה הסב-אטומית משול
לסובייקט המביס כל ניסיון להכליל אותו או לצפות את מעשיו .כמו הסובייקט ,גם הוא מפוצל ,נתון תחת שני תיאורים
סותרים של מצבו – כחלקיק וכגל .וכך גם האופי הדואלי של כל מאורע בסדרה סטטיסטית – בעת ובעונה אחת כפוף
לחוק ,אך גם מנותק מהמקרים הקודמים ומאלו שיבואו אחריו " .הלוגיקה הסיבתית הדומה של הפיסיקה האלמנטרית
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והפסיכואנליזה הלאקאניאנית" ,כדברי ז'יז'ק ,משליכה גם על מודל האינטרפלציה .המרחב של אניגמת האיווי,
שמשתרע בין קריאת הסובייקט האבסולוטי לתשובת הנתין עליה (בצורה של פנטזיה ו/או הזדהות) ,ניתן לתיאור כגל
של הסתברויות-אינטרפלציה של הסובייקט ,המרחב הפוטנציאלי של האיווי .מטאפורת האלקטרון הדואלי מעניקה נפח
נוסף למטאפורה המצומצמת של המקרה הבודד ,שאותה כבר העניקה הנאורות לסובייקט .אבל כמו אז ,גם היום עולה
השאלה עד כמה אפשר לזהות בין התנהגותו 'המקרית' של הסובייקט להתנהגותו 'המקרית' של האלקטרון? ומה המחיר
שמשלמת האנליזה בשל רדוקציה שכזאת ,החוזרת שוב ושוב אל המדעים המדויקים והמטאפורות הנקיות מדי שלהם?
מושג קרוב לזה של ז'יז'ק ,אם כי בעל אוריינטציות פילוסופיות אחרות לגמרי ,מציגה ימימה בן מנחם (Ben-
 .)Menachem 1999לטענתה ,קונטינגנטיות יש להבין יותר במונחים של רגישות גבוהה מאוד לתנאי התחלה ,או לכל
סיבה שעשויה להתערב בהתרחשות ,והכרח יהיה כל אירוע שהתרחש ותו לא תלויה כמעט בתנאי התחלה או בסיבות
אחרות ,מלבד זו 'המהותית' ,שעשויות להתערב במהלכו.
 150בספרו על המקריות ברומאן מונק מנסה לקרוא את כ ל המסורת הפילוסופית והפסיכואנליטית שחושבת על
המקרי במונחים של אפיקורוס ,ולכן נגרר לטענה המוגזמת שגם לאקאן מאמץ אותו ככתבו וכלשונו (Monk 1993: 82-
 .)83אלא שאצל לאקאן ,ובפסיכואנליזה בכלל ,סדר ואי -סדר לא נמצאים בדיכוטומיה ,אלא במצב הרבה יותר דיפוסי.
יתרה מכך ,בין אם בוחנים את זה מפרספקטיבה של הסימבולי ,כלומר הלוגיקה של הדיאכריטיות ,שבה השארית
מתגלגלת שוב ושוב ,ובין אם בוחנים ז את במונחים אנרגטיים או כלכליים – כמו שעשה פרויד בשעתו ,בעיקר במאמר
על גלגולי הייצר – רואים כי בפסיכואנליזה ,ההפרעה מתגלגלת ומשנה צורה ,אבל היא תמיד אותה הפרעה .במונחים
האלו ,אפיקורוס הרבה יותר רדיקלי מלאקאן .אפיקורוס לא היה טוען כי יש קשר בין קלינמן אחד לשני ,או שהקלינמן
הראשון מתגלגל אל השני .בעיניו ,יש ניתוק גמור בין שני הסדרים שנוצרו .לקלינמן אין היסטוריה .הוא מקרה בודד,
אקראיות ממשית .אפיקורוס לכן הוא פילוסוף של ריבוי; ואילו לאקאן הוא מוניסט.
 151והשווה טענתה של סולה" :לסימפטום יש שני היבטים :של משמעות ושל אי-משמעות" ( .)Soler 1996: 46
 152והשווה ז'יז'ק (.)Zizek 1996: 82
 153בקטע בהיר במיוחד בסמינר השני ,לאקאן עומד על מה שכיניתי כאן 'המלאכותיות' של המקריות המיוצרת
בהימורים ולכך שהשאלות שעולות במסגרתם יכולות להתפרש רק במסגרת הזירה שכוננה את המקריות הזאת:
you can play heads or tails by yourself. But from the point of view of speech,
you aren’t playing by yourself – there is already the articulation of three signs,
comprising win or loss, and this articulation prefigures the very meaning of the
result. In other words, if there is no question, there is no game, if there is no
structure there is no question. The question is constituted, organised, by the
structure (Lacan 1988b: 192).
 154בסמינר האחת -עשרה מספק לאקאן הגדרה קומפקטית של האחר הגדול שממחישה את הבעייתיות:
the Other is the locus in which is situated the chain of the signifier that governs
whatever may be made present of the subject – it is the field of that living being
in which the subject has to appear (Lacan 1994: 203).
 155וכך אומר ליוטאר:
The universe presented by a phrase is not presented to something or to
someone like a “subject”. The universe is there as long as the phrase is the case.
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“subject” is situated in a universe presented by a phrase. Even when the subject
– said not to belong to the world, qua addressee or addressor of the presentation
thinking I in Descartes, transcendental Ego in Husserl, source of the moral law
Kant, subject in Wittgenstein — this subject nevertheless situated in the heart of
the universe presented by the philosophical phrase that says it does not belong
to the world. (Lyotard 1988: 71-72).
 156יש הגורסים כי את התרחשותו של מאורע יש לנסות ולהבין רק באמצעות ה'שפה' החדשה והייחודית שהמאורע
אמור לייצר מתוכו ,גם אם השפה היא אותו 'הדבר' שבהגיחו החוצה מן המאורע יפצע אותו ויותיר בו צלקות בלתי-
נמחות .ויש הגורסים כי את שאלת היסוד צריך להבין במונחי הסובייקטיביות שחוותה אותו ,שהמאורע התרגש עליה.
אלו הן כמובן הבחנות גסות ,שמעטים מחזיקים בהן .עם זאת ,ניתן לומר שהפסיכואנליזה נוטה לאסכולה השנייה.
המוכנות של הפסיכואנליזה להבין את הסינגולריות של ה סובייקט גבוהה בהרבה מהמוכנות שלה להבין את
הפרטיקולריות של השפה .כפי שניסיתי להראות בדיון על צירוף המקרים והתגובה של פרויד ולאקאן אליו,
הפסיכואנליזה מוכנה להעניק לו את המעמד של מאורע מכונן של אינדיבידואציה ,אך מתקשה להאזין או אפילו להאמין
לשפה החדשה שהוא מייצר ' .פעולות מקריות'' ,טראומה'' ,מפגשים מקריים' יספקו לסובייקט את המטריצה
האינדיבידואלית שלו ,אך לא יפצעו את האנליזה עצמה .למול האיום שמציב לה המקרי ,מציבה הפסיכואנליזה איום
נגדי .אנחנו יודעים מהיכן הגעת .מי שלח אותך ואנחנו נתפוס אותך ,בין אם תהיה מונח בקר קעית האוקיינוס או
בקרקעית הנפש .האימוץ של לאקאן את הקומבינטוריקה ,על כל התובנות הכרוכות בכך ,לא יכול שלא להעלות שאלות
על אותה פטישיזציה של המתמטיקה.
 157והשווה " :כל עוד העדה נמצאת בעמדת הנמען שנוכח בדבר-מה והיא אינה יודעת מהו ,מה-שנוכח הוא זה
שתופס את עמדת המוען; כשמה שנוכח הופך לדבר הנוכח ככזה וכזה ,לדבר-מה שזוהה ויש כבר קצה חוט שעליו
אפשר לתלות את מהותו ,או לפחות את שמו ,העדה עוברת כבר מעמדת הנמען לעמדת המוען של ההיגד המציב ,או
לעמדת נמען בהיגד אחר שמשהו אחר או מישהי אחרת תופסת בו את עמדת המוענת" (אופיר .)999-995 :1111
 158הנה רשימה חלקית של מאורעות :מהפיכת אוקטובר .המהפיכה הצרפתית .מחנות הריכוז .תקופת הקרח .סרגיי
פנקייב מבחין בהוריו מקיימים יחסי מין .מעמד הסנה הבוער .צליבת ישו .טביעת הטיטניק .התגלות אלוהית כמו זו
שאירעה לפסקל או לאיוב .פרויד מפצח את סוד החל ומות בבית הקיץ שלו בבלוו .רצח רבין .אסון ורסאי .אסון
התאומים .זכייה בלוטו של ניו-ג'רזי .אלו הם אירועים שאחריהם שום דבר לא נשאר כפי שהיה ,לפחות לא בשביל
הסובייקטים שראו עצמם מחויבים לאירוע .מאורע הוא מה שחקירתו תאפשר לנו ,כך מאמינים כל ההוגים בשיח הזה
(לאקאן ,ננסי ,ליוטאר ,לוינאס ,דרידה ,מאריון ,באדיו ורבים אחרים) ,גם אלו הרוצים לוותר על מושג הסובייקט מכל
וכל ,הבנה טובה יותר ,אולי היחידה האפשרית ,לגבי אותו גרעין של אינדיבידואליות שהמסורת הפילוסופית רואה אותה
כחיונית ,אבל מתקשה לתמוך פילוסופית את הטענה בדבר הכרחיותה ,או אי-הכרחיותה .בגלל האלמנטריות שלה,
'אנליזה' של אירועים משתדלת לצאת מכמה שפחות ודאויות שיש .היא לא יכולה להניח סובייקט ,משום שהמושג הזה
הוא בדיוק מה שנקרא לשאלה כאשר שואלים על מאורע .כמובן שגם ההיפך נכון :איך אפשר לדבר על סובייקט כאפקט
של מאורע ,כאשר איננו יודעים בכלל כיצד לבסס את הראשוניות של המאורע? ככלל ,שוטטות במרחב הדיסקורסיבי
של 'המאורע' [ ]the Eventהיא מהדברים המסובכים ביותר שיש' .המאורע' הוא מושג שהאנליזה שלו לא יכולה שלא
לגלוש שוב ושוב מהאונטי אל האפיסטמי ומשם אל המוסרי ,אם לציין רק כמה אפשרויות ,בתנועה שקשה לצפות מראש
את יעדיה ,ושאמורה למוסס את ההבחנות האלו בדרכה ,תוך שהיא בונה אותן מחדש כשהיא מתקדמת הלאה; ושאת

111

אייל דותן  /אינטרפלציה כתיאוריית קריאה

ה'התגלויות' או 'הפרסונות' הרבות שלו – "הנשגב"" ,המאויים"" ,הפלאי"" ,הטראומה"" ,ההתגלות" ו"צירוף
המקרים" – צריך לדעת לדובב בעדינות ,לטפל בהם בכפפות של משי ,גם אם אי אפשר שלא להותיר בהם את טביעת
האצבע של המתבונן.
 159קזנובה ,בערמומיות האופיינית לו ,לא שוכח לציין כי עזיבת המעגל בבהלה היתה חושפת אותו כפחדן עלוב
בעיני אהובתו ואביה שצפו בו.
 160כזכור בספר יונה נחסכת מהקוראים כל הדרמה הסוערת של צירוף המקרים ,משום שכבר בהתחלה מצוין כי
"ואלוהים הטיל רוח גדולה" .הקונבנציה המקראית של ציון הסיבה הנעלמה (אלוהים) עם התחלת האירוע המסופר
מקבלת כאן ,כמו בפתיחת ספר איוב ,היבטים קומיים מוליכי שולל.
 161כמובן ש אי אפשר יהיה לתאר את מעשיהם כהתכחשות ,כמו שמנוני וז'יז'ק היו ודאי עושים ,משום שלהניח
התכחשות פירושו להניח שאגו כלשהו כבר נכנס לפעולה ,והאגו ,לפחות בשלבים הראשוניים האלו ,ותחת הקריאה
המטאפיסית הספציפית הזאת ,עדיין לא בחזקת קיים .האגו הוא מה שיבוא לעולם ,רק אחרי שהסיטואציה תוכרע ,לכאן
או לכאן ,ולמעשה ,רק כאשר היא תוחלף באניגמת איווי .בינתיים ,אפשר לדבר רק על נמען שזהותו 'תתברר' בהמשך.
 162בחירות מהסוג הזה אינן כמובן פתוחות לטעות .גם אם ההגרלה היתה מסמנת מישהו אחר ,שלא היה מודה
באחריותו למאורע ,ושזריקתו למים לא היתה משנה מאומה בהתרחשות עצמה ,כלומר הסערה היתה ממשיכה לאיים על
חייהם ,גם אז הסובייקטים שלה לא היו כופרים ביעילותה .במקרים האלו פועלת הלוגיקה היאנסניאנית ,הגורסת כי
הנסים קורים רק לאלו שכבר מאמינים ( ופרויד היה מוסיף ,בין אם אמונתם מודעת ובין אם היא מוכחשת או מודחקת).
כך גם פועלת אידיאולוגיה .שום 'עובדה' לא תעזור להעביר סובייקט מאידיאולוגיה אחת לשנייה .נהפוך הוא ,דווקא
עובדות הסותרות את האמונה משמשות כדי לחזק אותה .לוגיקה שחומסיקאניים מושבעים המאמינים בכוחו של הניתוח
הרציונלי וחשיפת העובדות במאבק האידיאולוגי ,לא מוכנים עדיין לקבל .אותו גרמני המופצץ יום יום על ידי
אידיאולוגיה נאצית ,החושפת בפניו את מעללי היהודים ,לא יכול כמובן שלא להבחין בסתירה שבין הפורטרט המזוויע
ובין מה שהוא יודע ,מניסיונו ,על שכניו היהודים ,שעם חלק מהם הוא אפילו היה ,עד לא מזמן ,בשכנות טובה .הוא
ייחשב כנתין של האידיאולוגיה כאשר הוא י הפוך דווקא את ההתרשמות האישית שלו להוכחה בדבר צדקת
האנטשימיות ' .אתה רואה כמה הם מסוכנים .ועד כמה הם מסוגלים להסוות את החתרנות שלהם במסווה של ידידות
ושכנות טובה' (ראה.)Žižek 1989:49 ,
 163קשה שלא לחשוב כאן על אותו רגע בחלום על הזריקה לאירמה – האירוע של לידת הפסיכואנליזה כדברי פרויד
– שבו נוסחת הטרימתילאמין מופיעה על הקיר שמול הנוכחים באולם; רגע אינטרפלטיבי שאותו משווה לאקאן
לכתובת "מנא מנא תקל ופרסין" המופיעה על קיר היכל המלך בספר דניאל; כתובת שאומרת לבלשאצר המלך ,כשם
שהיא אומרת לפרויד ,שתם שלטונו ,ועתה ישלוט כאן מישהו אחר .לא האגו ,אלא המסמן:
“just when the hydra has lost its heads, a voice which is nothing more than the
voice of no one causes the trimethylamine formula to emerge, as the last word
on the matter, the word for everything” (Lacan 1988b: 170).
 164וכך מנסח זאת לווינאס במאמרו :Phenomenon and Enigma
The impossibility of manifesting itself in an experience can be due not to the
finite or sensible essence of this experience, but to the structure of all thought,
which is correlation. Once come into a correlation, the divinity of God
dissipates, like the clouds that served to describe his presence. All that could

111

 אינטרפלציה כתיאוריית קריאה/ אייל דותן

have attested to his holiness, that is, to his transcendence, in the light of
experience would immediately belie its own witness already by its very
presence and intelligibillity, by its chain of significations, which constitute the
world. To appear, to seem, is forthwith to resemble terms of an already familiar
order, to compromise oneself with them, to be assimilated to them. Does not the
invisibility of God belong to another play, to an approach which does not
polarize into a subject-object correlation but is deployed as a drama with several
personages? (Levinas 1987: 62).
 ודבריו, מנסה ליוטאר לנסח בצורה חדה יותר את השאלה של התגלות האל בעקבות לוינאס, בדיאלוג מדומיין165
:עשויים להתאים גם לבעיית האפילוג בספר איוב
If the Lord is not describable, how can you say that He is somebody, I mean an
addressor? An unknown addressor is at least known as an addressor. — But,
you’re about to answer, since the call or the request turns my name into the
name of an addressee, of a you, then an addressor—even if nothing more than
an empty place for the instance of a hidden I—must indeed be presented at the
same time in the same phrase universe! — Objection: when the universe in
which you are the addressee entails an addressor instance that is left empty, and
is perhaps “absolutely” not marked, not even by a silence, that is the ethical
situation, or the disposition of the universe presented by a phrase of obli gation.
But that cannot be inscribed into your experience. For, in this universe, you are
presented on the you instance, you are called, but experience and cognition take
place in the first person, or at least as a self. What you judge to be the Lord’s
call is the situation of you when I is deprived of experience, “estranged,”
‘alienated,” disauthorized. You do not therefore have the experience of the
Lord, nor even of aliennesse…you cannot therefore testify that whatever it is
that calls upon you is somebody. And such is precisely the ethical universe
(Lyotard 1988: 115-16).
 אך אינני מגביל עצמי לאטיולוגיה, אני משתמש כאן בלוגיקה של 'המסמן האניגמטי' שאותה היתווה לאפלנש166
 'מסמן אניגמטי' היה השם שנתן לפלנש לכל.) יחסים של אדנות וכפיפות, מיניות, ילדות,משפחתי-הספציפית שלה (תא
 אם כי לילד ברור כי הם טעונים בתענוג,אותו ערב רב של מסמנים שבתחילת הילדות עדיין אינם מקבלים מסומן ספציפי
, פאר אקסלנס, הסיטואציה האניגמטית ביותר, בעיני לאפלנש.) הליטוף המרפרף של האם,( החיבוק החזק מדי של האב
 אפשר כמובן לראות את השימוש. זו שבה מביט הי לד בהוריו מקיימים יחסי מין,היא הסיטואציה הפרימורדיאלית
 כמובן."a במסמנים אניגמטיים כדרך עקיפה של לאפלנש לדבר על אותן ישויות שלאקאן מכנה "האובייקט הקטן
 למשל המסמן של, מסמנים אניגמטיים אחרים נעלמים מעיני הפרשנים,שבגלל הקדימות של המיניות בפסיכואנליזה
.)Laplanche 1989: 126-128(  לעניין זה ראה לאפלנש.המקרי
 קאוואנאגה – שהוא, מונק, ויש הטוענים – כמו ליוטאר, ייצוג מקריות ברומאן הוא עניין מסובך למדי, ככלל167
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בלתי אפשרי (  .)Lyotard 1988; Dunkley 1985; Monk 1993על התמרונים הפואטיים הנדרשים כדי לייצג את
המקרי וצירופי מקרים בפרט ,ראה דותן (.)Dotan 1996; 2000a
 168בדיוק את 'צירוף' הפיגורות מחמיצה לינדה פלק בקריאתה את תפקיד המיטונימיה והמטאפורה ב'לוויתן'
( .)Fleck 1998פלק נוקטת את הקו המקובל על פרשני אוסטר ,הרואה את המקריות ברומאנים שלו כמתפקדת כמו
הטיכה הטרגית ,כלומר כציר וף בלתי ניתן ליישוב ,ואפילו אפוריה בין קונטינגנטיות להכרח .ובעקבות דה-מאן מזהה את
הקונטינגנטי עם המטונימי ואת ההכרח עם המטאפורי והאנלוגי .ומכאן קובעת שההתרחשויות ברומאן של אוסטר
נושאות אופי מטאפורי ומטונימי כאחת .הבעיה עם הגישה של פלק היא שאין היא עושה הבח נה בין צירופי מקרים
ספרותיים ובין צירופי מקרים טבעיים .לצירופי מקרים ספרותיים אין יכולת להישאר 'באמת' מטונימיים .המטונימיה אף
פעם לא נלקחת ברצינות בתוך נארטיב ,גם אם יש דרישה לקיומה ככזו.
 169הטענה אודות מפגש הפיגורות איננה יוצאת כנגד התפיסה הדה-מאנית ,הגור סת כי כל מטאפוריזציה המבקשת
טוטליזציה (הסמל) נשענת למעשה על בסיס טקסטואלי מטונימי אשר מתנגד לטוטליזציה (אליגוריה) ,וכי כל
' מטאפורה היא קצת מטונימית ,וההיפך'; ואיננה מערערת על טענתו של לאקלו כי כך גם פועלת הגמוניה (הרטוריקה
של המטאפוריזציה) וכך אפשר לקעקע אותה ( ברמה הפוליטית והפרשנית כאחת):
Hegemony is always suspended between two impossible poles: the first, that
there would be no displacement, that contiguity becomes mere contiguity and
that all tropological movement cease… The second, that the metaphorical
totalization becomes complete and that purely analogical relations fully saturate
the social space. Both poles are excluded by the hegemonic relation. It is only
on the traces of (contingent) contiguity contaminating all analogy that a
hegemonic relation can emerge (Lacalu 1998: 160).
אבל כנגד לאקלו ודה-מאן אפשר לשאול ,אם הגמוניה לא יכולה להתקיים ,אלא בין הקטבים הללו ,כיצד אפשר
להמשיג את רגע צירוף המקרים ,שאיננו מושהה בין שני קטבים בלתי אפשריים ,אלא נמצא בשניהם בעת ובעונה אחת?
 170מהפרספקטיבה הלאקאניאנית 'קריאה מתמטית' של התרחשות – ההצבעה על ההסתברות שלה ,למשל – היא
בגדר קריאה מקסימלית .גם אם היא לא מטעינה את ההתרחשות בסובייקטיביות .לזה אחראית כבר הקריאה הממשית-
הסתמית-ליבידינלית.
 171כל זה כמובן בלי לגרוע מההישג הגדול של פרויד בתחילת המאה ,ההבנה חסרת התקדים שלו להיכן יכול
להוביל תפיסת טרמפ על המקרי ,היתה כמובן המצאת פרקטיקת האסוציאציות החופשיות ,במקום שבו היו פעם מסז'ים,
לחיצות על המצח והיפנוזה .המצאה זו מעידה עד כמה פרויד היה מודע לכוחו של האירוע המקרי ,המלאכותי או
הספונטני ,ולאפשרויות הקריאה הגלומות בו .אבל כפי שניסיתי להראות במקום אחר ,פרויד כופה על הטקסט של
המקרי ( על כל הטווח שבין הסימפטום לצירוף המקרים) את השפה הפסיכואנליטית ,גם במקומות שבהם הוא עצמו
מודה שהיא קורסת .לפרובלמטיקה של קריאת המקריות במרחב של הטרנספרס ראה דותן (.)1119
 172אכן ,במובן הזה ,הנמען של צירוף המקרים קרוב יותר לאובססיווי מאשר להיסטרי .ההיסטרי מאופיין על ידי
אניגמת איווי ,והוא שואל ' מה האחר רוצה ממני?' – שאלה המיתרגמת לשאלה ' האם אני גבר או אשה'; לעומתו ,טרוד
האובססיווי באניגמת קיום .הוא שואל ' האם האחר קיים או לא' ,שניתנת לתרגום לשאלה 'האם אני חי או מת'.
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