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 ימהבלתי אפשרי אל הקונטינגנט – המפגש עם האחר

 פייר נאבו

 

 Ecole de la Cause freudienne -המאמר שלהלן הוא נוסח מתומצת של סמינר שניתן ב

 2014 -ב WAP-כהכנה לכנס התשיעי של ה "?למה אנו קוראים ממשי"שאלה ב עסקובפריז 

-באסכולה וחבר ב חבר-ליטיקאיאנ יהה ופייר נאב". תממשי עבור המאה עשרים ואח"בנושא 

NLS. 91....1-הלך לעולמו ב  

  

 

 .מפגש המקריה סובבים סביבהו של אנדרה ברטון יאת הקטעים מתוך ספרכולנו זוכרים 

 . 1291אוקטובר ב 4-ב, ה עצמה'מפגש עם נדזל הענסב ה ה'נדזמתוך הקטע , ראשית

, אני רואה אישה צעירה, רחוקה ממני אולי כעשרה צעדים בעודה, לפתע פתאום

היא הולכת . גם היא מבחינה בי או הבחינה בי, באה לקראתי, לבושה בעליבות

עד כי פסיעתה כמעט , היא כה שברירית. שלא כיתר עוברי האורח, בראש מורם

 אף כי עלי, ללא היסוס אני פונה בדברים לאלמונית. ]...[ שאינה נוגעת בקרקע

אפילו , וכמו במודע, מאד מסתורית, היא מחייכת. להודות שאני מצפה לגרוע מכול

 2.שאותה שעה איני יכול לחשוב כך

-ב( Jeanne Lamba)ן לאמבה א'זלמפגש שלו עם מוקדש ה קטעה, משוגעת אהבהב, שניתו

 :1294מאי ב 92

היא  ]...[? באש אפופה –כלוטה בערפלנראתה  שזה עתה נכנסה אישה צעירה זו 

לא שבו אותי במבט ראשון בשל  מודגשיםעלומיה ה אבל, מאדעד הייתה צעירה 

]...[ . של מנורה התתאור בתוך, באור יום מלא ,עעותוהתנ של עוררהשהיא  היהאשל

באורח  יפה הייתה אישה זו, 9191, במאי 1.-ב, שכאן טחוןיבב לומר ואני יכול

היה , עת ההיאב עבורי כשלעצמה דיה רגשתמ, זו ודאות ,יתרה מזאת .שערורייתי

 תחושת לב מעורפלת למדי, מכיוון שמן הרגע הראשון]...[ לחלוטין לרדפני בה כדי 

שתזר בגורלי להימים אחד העשוי בכי גורלה של אישה צעירה זו  ותאותי לדמ דרבנה

 3.שלי

 un)הארה  של מאפייןהודות ל ביעףכובשות את ליבו ' פוגש'הנשים הצעירות שאנדרה ברטון 

trait de lumière),  מבחינה . הן עוד לא פצו פה, שם לבו אליהןשהוא  זמןעד ה. לומראפשר

יודע ואין הוא  .שתיקתןשל במסתורין  לכודותנשים הנותרות , נשים אילמות' פוגש'הוא , זו

 . שאין הוא יודע מה-יש בהן דבר .י משאלתןמי הן באמת ומה לפי שעה

                                                           
1
לזכרו היקר אני מגיש את תרגומי לטקסט . חבר קרוב ואנליטיקאי, עמית ליהיה ( Pierre Naveau)פייר נאבו  

 .במפגש האהבה –זה העוסק במפגש ובאהבה 
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מאריבו י לפ –מניח  (chance) מזל-המקריותשמשחק האהבה ותן את דעתנו לכך ינהבה 

(Marivaux) – פנים כך מעמידים ומסכה  יעוטתהלכים אנו מ, טנוודור בדומה לסילביה, יכ

אחר ממה  לפיכך ואה' במציאות'אנו פוגשים האחר ש 4.באמת אנוש כפיאחרים מ נושהנ

אחר האשר זה ' כוזב'אחר  על אףלהתאהב  אפשרכך . 'םמראפי ל'ינם ה שהוא או היא

הבה נזכר . 'אוהב חרף עצמו או עצמה, 'הז היבטמ, זה שאוהב יהיה. אינו כמותו 'תיאמי'ה

סערת על  תוודהמ, קרבוב תחוללממה שמבעצמו מופתע  ,טנובה דורשפעם הראשונה ב

 :ביחס לסילביה שאחזה בורגש ה

ככת ר .אבל את שונה]...[ , משרתותרועעתי עם מעולם לא הת 5,שרת כפי שהנני

דומה עלי , כןאני עושה  וכאשר .להתוודע אלייךאיני מעז , אני מבויש קמעה, אותי

 הזאת עם אווירת המלכות 6,הנך מין משרתת זהאי .הקודש לידי חילול שבא אני

 7?סביבךנוסכת שאת 

-הסמינר ההחלק הרביעי של  לתיתחב? אל המפגש המקריהוא כיצד ניגש  ,ללאקאן ואשר

לקראת , עם זאת 8".יש קשר הדוק לאהבה]...[ לידע "כי  בעניין זה אומרלאקאן , 11פרק , 2.

לא ייתכן שהסובייקט לא "ש( המשפט מנוסח בדרך מפתיעה)הוא מורה , זה של חלק סיומו

מה  9".ירצה שלא לדעת יותר מדיי על מה שיש במפגש הקונטינגנטי למכביר הזה עם האחר

 ?לומר על פרדוקס זה ניתן

 

 בדידותה של ההוויה המדברת

לכתוב  יאפשר-הבלתי: "יאפשר-בלתי כאן שוררכי עושה בא להראות שלאקאן הצעד הראשון 

זו הסיבה לכך שההוויה המדברת יודעת אך  10."מין שונהי נבהיחס המיני בין שני גופים  את

, חדאחד וא, בני מין שונה גופיםשני  המפגש בין ברגע 11.'חדאאת הבדידות של ה'ורק 

-עליהם .אחר ולבד-כולו-חדאמ פרדמוה ולבד-לווכ-חדאשישנו משמע ב, נייםשהשווים ל

 .מופרדים Uns)) ים-ָחדא   אלה הם שני, משתעשע באומרו לאקאןשכפי , [D`eux] שניים

רגע שהיא ההחל משלה " הוויה"ה מןההוויה המדברת מאבדת , לאמתו של דבר, אולם

כך . הווייתו משאמ סובייקטמוקל ל ,להתקיים בדיבור תחילשעה שהאחד מ .פוצחת בדיבור

דבר שלא , ולדעתדבר חדש , נאמר מה-שדברתוך כך מ, אזשיש  מאחר ,קרע בידעמתהווה 

 קרע, עקב כך. לדעת אני רוצה משמע, אני מדבר. הדיבור הוא קריאה לידע. כה-עד נודעהיה 

של ההוויה המדברת  הבדידותמאשר  למעלהלא , אופן זהב. אודות העולםעל בידע  פערנ

                                                           
4
 Marivaux, P. C., 'The game of Love and Chance', transl. by A. S. Mandel, in Seven Comedies by 

Marivaux, Ed .By O. Mandel., Cornell University Press, Ithaca N. Y., 1968, pp. 139-92. 
5
 . יש לזכור, מה שהוא למעשה איננו 
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                                                                                                     .                                                                                                                            מה שאף היא איננה
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 .שלמה ליבר: תרגום לעברית. 151-150' עמ, שם
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-תל, מבל רוזן, פרלה מיגלין, יורם מירון עם ליאור לב: תרגום, עוד(: ..91.9-91) 2.-הסמינר ה, אק לאקאן'ז

 .  125' עמ, 9005, רסלינג: אביב

 
9

 . 122' עמ, שם
 
10

 .141' עמ, שם
 
11

 .שם
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העקבה  היושז, הבה נאמר 12."עקבה" כינההיבט של מה שלאקאן התחת להיכתב  היכול

 .  ל הדיבורש[ enonciation]מתוך האמירה הפציע אשר  זה "חדא"של מו גופא של קיו

ממלאת את מקום אשר זו  איה האהבהכי להוכיח כדי בא לאקאן  קטנואותו הצעד הבא 

 ,לשון אחר 13.[suppleance] 'מקום-מלאתמ'בגדר מכאן שהאהבה היא  .יחס המיניהיעדר ה

לאקאן מזכיר . את זאת אין לשכוח. אפשרי-את האימפולס שלה מן הבלתי שואבתהאהבה 

בין האחד לבין האחר של הדמויות . החצרונית-בשורשי האהבה אפשרי זה מצוי-לנו שבלתי

 אלכל מאן דהו נגיש בלתינותר , הגברתכסות ב, האחר. קיימת מחיצה, הראשיות של האהבה

 .דרך משל ,האביר –ה ולחזר אחרי האומר לאהוב אות גמרש

בחירת " מכנהמה שהוא בשח לאקאן , XX-ה סמינרפרק הסיום של של  רביעיה חלקב

עם  סמינראת ה פתחפרק זה לאקאן מזכיר כי הוא  ראשיתב, מכל מקום. 14"אהבהה

 בוחןמדוע  בפרט נהירמהדבר  15."ההתענגות של האחר אינה הסימן של האהבה: "הנוסחה

 החיבור בין האהבה וההתענגותסוגיית את   IV)בסופו של פרק, למשל) הדרך משךהבלאקאן 

כי לכל אורכו ורוחבו של הסמינר נדחק לאקאן לדבר על אהבה  ,אפשר לומר ,אכןו 16.מיניתה

הציר או המפתח של מה "לאקאן מאשר כי  XIפרק תחילת ב, על כל פנים. והתענגות

 17."לידע שהבאתי השנה נוגע

. מודע-לאהידע ההוא  – לפי הבנתי – שבו עסקינןמשום שהידע  18,"הוא חידה"אולם הידע 

הידע הוא זה הבא לכדי , עבור ההוויה המדברת: "באופן הבאוטאת במ, מפרטהוא , החידה

. שלו (articulation) ניסוחן ההידע מוגדר החל מ: את זאת ראוי להדגיש ולסמן 19."ניסוח

בללשון [ savoir-faire]עם -לעשות ידע" וביתר דיוק, מודע הוא ידע מנוסח-הלא, זאת עקב

[lalange".]20  מה  על כף המאזניים הוא מוטלהדבר ה, מודע-ידע לאלאקאן מאזכר כאשר

 (.מהלא לעשות עו ביד עולהלא  מה, להוסיף ראוי, או)עם בללשון -לעשות איודע מאן דהו

באשר מה קורה , המפגש עם האחרשעת ב? לדעתכאן מהו הדבר שיש : השאלהעולה מכאן 

 . שתעמוד כאן לדיוןזוהי השאלה ? ליחס אל הידע

 

 אומץה 

ההתענגות של האחר אינה ", החל מן הנוסחה הראשוניתאת הדברים שנית הבה ניטול 

 ." הסימן של האהבה

הדבר שהוא ניגש  אפס כי. שניגש לאישההוא זה הגבר  ?הגבר בצד מתרחשמה , ראשית

 מציין, זהו. aהאובייקט  :קרי, איוויו תסיב, אם נדייק, ו האישה כשלעצמה אלאנאליו אינ

                                                           
12
 .שם 
13
 .52' עמ, שם 
14
 .121' עמ, שם 
15
 .112' עמ, שם 
16
 .19' עמ, שם 
 
17

 .112' עמ, שם
18
 . 111' עמ, שם 
19
 .שם 
20
 .112' עמ, שם 
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, הוא מוסיף ואומר, מעשה האהבה. גדולה Aקטנה מחליפה  a 21".מעשה האהבה", לאקאן

 22."הפרוורסיה הפולימורפית של הזכר"אלא  נואי

יש לה התענגות משלה שעליה היא : אני מתמצת? של האישה הבצד מתרחשמה , ועתה

. הדבר היחיד שהיא יודעת לבטח הוא שהיא חווה אותה. ואינה אומרת דבר אינה יודעת דבר

 23.זאתהיא יודעת , היא נקרית להש שעהבש דגישלאקאן מ

-אימה שהוא מכנה על  הדגש שם אתלאקאן  ?לידע נוגעבאז  מה קורה, בסיכומו של דבר

 [. inadequation] התאמה

הנתפסת , האחרשל ההתענגות , כיוון שאצל שני הצדדים, הוא אומר, היחס המיני אינו קיים

 –האישה : קרי –האחר הואיל ו, היא פרוורטית, מן הצד של הגבר 24".אינה מתאימה" ,כגוף

היינו , 'שתיקה לכללצומצם 'שהוא אומרים על מישהו שאנו  כפי) aאובייקט כלל לצומצם 

 היות "תטיאניגמ"ההתענגות של הגוף שלה בתור אחר היא , מן הצד של האישה. (הושתק

 .אמרנו זה עתהשכפי , היא אינה יודעת דבר על התענגות זוש

. ממנו מקוחאשר  מה-דבר ,בכל מקרה ,נהחר היההתענגות של הגוף של הא, זכרבצד ה

 להיות התענגותעשויה מה . אליו צומצם האחראשר  aאת האובייקט ' לומר' נכשלהמסמן 

 רק באופןהיא תאמר , בידי מישהו לומר אותה עולהאם ו. זאת לא ניתן לומר, עבורו מעין זו

 . סוטה, משונה, מותאם-לא

לא ", שלאקאן אמר שםכ, יעד כ, התענגותה עשויה אינה יודעת ממה האישה, בצד הנקבה

 25".אחת עליה ולו מילה מנהניתן להוציא מ

הגבר . 'מפגש בין פרוורסיה לחידה'בתור המפגש בין גבר לאישה מסתמן , כפועל יוצא מכך

בין שהיא עם גבר ובין  –היא מתענגת ממה  אינה יודעת אישה. אישה עבורואינו יודע מהי 

-הנובע מן הבלתי ,'ממשי'-ב הסובייקט נחבט, ברגע המפגש עם האחר .לצורך העניין ,לאוש

, פרוורסיה ,חדמ(. inadequation")התאמה-אי"הבאמצעות אפשרי אשר לאקאן רושמו 

כופה עצמה עלינו תנסות זו האשר שהעימות  ,לאקאןאומר  ,לכך ה הטעםז. חידה ,ומנגד

גורל "כי  הדומ 26."גורל אכזר" לעברנו מניף לאקאן ,כךלבהקשר  .את האהבהבמבחן מעמיד 

רתוקה ה זומעין התנסות לעבור מבעד  אלאהאהבה יכולה שאין  לאור כך בא עלינוזה " אכזר

 .להימנע ממנהשאין ( inadequation) "התאמה-אי"ל

האהבה אינה באה , ביחס לפרטנר", להרהר ולתהות על המשפט אפואקוראי לאקאן מוזמנים 

 27."אומץ בפני גורל אכזר זה, וכדי שתבינו אותי כיניתי זאת אומץ, לידי ביטוי אלא במין פיוט

האהבה באה , ביחס לפרטנר: "בושמהותי לבואו נצמצם אותו ? להבין משפט זה עלינואיך 

האהבה ], "ביחס לפרטנר: "לצמצמו עוד נוסיףו" .אומץ בפני גורל אכזר זה]...[ לידי ביטוי 

 :ןאם לא כמשפט זה  נקרא היאך, לבסוףו." אומץ בפני גורל אכזר זה...[ "באה לידי ביטוי

אם  קדםלאקאן מ? האהבה מביאה לידי ביטוי את האומץ של הפרטנר, ביחס לגורל אכזר זה

                                                           
21
 .20' עמ, שם 
22
 .שם 
23
 29-29' עמ, שם 
24
 .121' עמ, שם 
25
 .29' עמ, שם 
26
 .121' עמ, שם 

 
27

 .שם
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מצריכה  ,תבוא לידי ביטוישכדי  ,האהבהכי , לומר בכךמבקש הוא  יןאה .את הפרטנרכן 

. יםנשים זקוקות לאומץ כדי להתעמת עם הפרוורסיה של הגבר 28?פרטנרה ו שלמצדאומץ 

 .נשיםהחידה של הבפני התייצב לאומץ כדי ל יםנזקק יםגבר

 ?עסקינןכאן באומץ באמת האם אבל : לאקאן עצמו שואל את עצמו, מכל מקום

 

 קונטינגנטיות

הכרה עשויה  יממה תהיה אזך א 29?דווקא הדברים אמורים" בנתיבים של הכרה"האם לא 

יחס בין סובייקט "הופך ל, אומר לאקאן, היחס המיני, ברגע המפגש עם האחר ?זועין מ

את  מנחהזהו הדבר ה ".מודע-הסובייקט אינו אלא האפקט של הידע הלא"שכן  ,"לסובייקט

 30".מודעים-לא כל אהבה מבוססת על יחס מסוים בין שני ידעים: "לאקאן לומר

שבו  האופן"ממורכבת  שחלאקאן בה ההכרה , המפגש עם האחר שעתב, של דבר לאמתו

את תשומת לבנו אל  סבלאקאן מכי , בעניין זה, נציין 31."מלא להיכתב פוסקהיחס המיני 

פסק מלא  לא, שעהעד לאותה , היחס המיני ?יש להבין זאת כיצד. פוסקהוא שבו " האופן"

כאן  הררש; [le dire]מר וקיים בא לא היההוא . דבר שהיה מסוגל לאומרו לא היה .להיכתב

היחס  – הקונטינגנטי ,במדויק, ואשה זההבעצם הרגע  –וברגע המפגש  .ותאפשרי-בלתי

 ,דומה שהוא אומר. בין המפגש לכתיבה קשר כך בססמלאקאן . 'להיכתב מלא סקופ'המיני 

כן  מהו אם. להתקיים תחילמ – ועל פי אותו דין, ואף נאמר, נכתב מה-דבר ,ממששברגע זה 

? Ф [x]הפונקציה הוא שמא ?מכתב אהבה? עקבה ?אפיון ?תולידי כתיבכאן  הגיעהדבר ש

רסוג של  שהואתכן היי. על כךמאומה  לאקאן אינו אומר ש   ?[lien] ק 

את מה  –זו מילתו שלו  –" מגלמת"היא כל עוד  את הקונטינגנטיות פואא טעיםמלאקאן 

-היחס בין שני ידעים לא .נכנס אפוא למשחק, כך או אחרת, הגוף 32".מלא להיכתבפוסק "ש

מלא  פוסק'של  סממןהנושא בזה האופן את , המשמש כנקודת ייחוס עבור האהבה, מודעים

 . זה' להיכתב

האם ? הופך מפגש זה לאירועשו הדבר מה? ברגע המפגש עם האחר תרחשמאך מה בדיוק 

 [[un direאומר הזה אין כלום ? להיאמר כך לפתע, להיאמר לאל ידושאין  דבראיזה  יכול

 33."אין כאן אלא מפגש", לאקאן מדגיש הן? הנדוןמכונן את האירוע אשר 

 

 ההוויה של הפרטנר
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ל זאת מכיוון כ" :אני מצטט את לאקאן? ברגע המפגש עם האחרעל הפרק  פואאמה עומד 

שאצל כל  של כל מה, פקטיםא   ,מפגש עם הסימפטומים אצל הפרטנר, מפגששאין כאן אלא 

 34".מהיחס המיני גלותו, לא כסובייקט אלא כמדבר, גלותואחד מסמן את עקבות 

ת של גלותו מהיחס עקבו"אצל הפרטנר הינם הפקטים א  וההסימפטומים , לאקאןאליבא 

 ל ההוויהש 'הגלות'את  מחוללת העובדה שהיחס המיני אינו קיים, לשון אחר ".המיני

הוויה היותו ב, האחר, המפגשזמן ב .'גלות'כלל לההוויה המדברת  את המסב, המדברת

גלותו עם בתוך חי ה -הוויה מדברת , כמובן, אף הוא –הופך לפרטנר של הסובייקט , מדברת

 !או שלה הסימפטומים שלו, או אישהל איש לכ .הסימפטומים שלו

לפי . פרטנרל של כךבהמפגש עם האחר אינו בפשטות מפגש עם הוויה ההופכת להיות 

מבחינה ". גוףהאירועי "כלומר מפגש עם , פקטיםהא  עם סימפטומים והמפגש עם  וזה, לאקאן

על הפרק  אפואהדבר שעומד . הקונטינגנטיות מתגלמתנאמר ש, כפי שלאקאן מציין ,זו בלבד

 . הפרטנר תיילהוושים לב אהבה במתייחס ללאקאן  ,אורח זהב 35."קונטינגנטיות גופנית"הוא 

 

 אהבה וידע

 .אישה שבילבגבר או  שבילב, "להתאהב" מה פרוש, לריקולא , ים אנו לתהותיכול

אצל אנדרה משתקף בדומה ל, בעיני רבה נושאות חשיבותשתי מילים , ללוה דבריםהלאור 

. אקראייםמפגשים ורק  אךקיימים  ,לאקאן דידו שלגבי ל ,ואמנם". גורל"ו" אקראי" :ברטון

. ההוויה המדברת נשענת גבו עלש" אני רוצה"מעמיד בסימן שאלה את ה "אקראי"המונח 

היפוכו של , או, "אני רציתי בכך"לומר כי  כוחייש ב כלום, המפגש עם האחרמתרחש שעה ש

יש לי זיקה : אין עליו עוררין דבר אחד, מכל מקום ?"שרציתי בכך אבל ארעהדבר "כי , דבר

 .אותו דבר נכון-אלהוא  אין ,פניוממפגש או להיות נעול ללהיות פתוח . ליקורה שכלשהי למה 

 פתוחה נמצאהדלת  איזושהיו מה-דבררציתי רגע זה ממש בכי  אפס, כזאת מתרגש עליאם ו

    .בפני

אני  רוצההאם  :היאלאקאן  אליבאהשאלה המהותית , דיובאופן מפתיע , של דבר לאמתו

אני לדעת  רוצההאם , המפגש עם האחררגע ב? לדעתאני  ו שרוצהמה: תוך כךמו? לדעת

 ?מפגש זה תלוי ועומדמה ב

 ,אם. ידעלנוגעת יותר מכל חשובה ההשאלה , באהבה מדוברשכאשר  ,עומד על כךלאקאן 

 ממשעין זה -בהרף ,מאידך גיסא, לואה ,עין-זמניותה של האהבה היא זו של הרף ,גיסא מחד

את  אפואלאקאן שואל . ולפיכך סוג של גילוי, זהו חתך אפיסטמולוגי ".קרע בידע" מתרקם

, פקט הנובע מפער זהא ָ הרק בעקבות , האין זה כמו לומר שפוגשים במשהו": השאלה הבאה

אך לרגע מעורר את האשליה שהיחס המיני , משהו שיכול להשתנות ללא קץ במישור הידע

  36."לא להיכתבמ פוסק

 ווהההזה הפער מן ההנובע  ,קטפא  ה, ראשית: במשפט זהדברים כמה וכמה  לאקאן אומר

פקט של ולומר שמדובר בא   שובל צריכים אנוכלום . הוא התנאי למפגש, היחס המיני-את אי
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, מדובר, ומנקודת ראות זו. פקטיבינפגש באופן א   אכן מה-דבר, שנית? בדידות ושל גלות

אשר בשבריר  דבריש כאן  אידך גיסאומ, ידעועומד  קיים גביומה אשר ל-דברב, חד גיסאמ

, אלא אשליה האינ וזבצדק אומר לאקאן ש". רשםנ"שהמפגש  מעורר את האשליהשנייה 

 :סימנים הוהוא נותן ב ,חזיון תעתועים

נרשם בגורלו של , נרשםלא רק מנוסח אלא גם [ כאן ברגע זה]אשליה שמשהו ]...[ 

היחס המיני מוצא בהוויה שהיה כך שזה , זמן של השהיה, כך במשך זמן, כל אחד

    37.תעתועיו וןיהמדברת את עקבותיו ואת חז

מקרב נרשם זה ה :את גורלה של ההוויה המדברת חורץמורה על הדבר הלאקאן 

 תגלותהבשהוא כרוך ל כמנוסח כשהוא מה -הוא דבר נרשםשמה ש ומכאן .קונטינגנטיותה

בית "במחזה  ארנולףל נייסהא התליגשזה מה . מתרחשתהמצאה של ידע  באופן זה .ידעשל 

ומאיש צעיר זה היא יודעת  ,הוראס אתעתה  אך זהפגשה , הבורה מדעת, היא". ספר לנשים

 38!די ויותר ןי מילים התש, ארנולף מטיחה בפניוכפי שהיא . יודעתשהיא מזעיר המעט  את

 

 הדרמה של האהבה

כי  סובייקט שרוי באשליהה – הזמן של השהי, מה-משך זמןל – לאקאן אומר שברגע המפגש

. ההכרחי כיתו הקונטינגנטיות גלשה אלשזה משתמע  מזמן השהיה. היחס המיני נרשם

לנקודת מכאן ולהבא  ךפוהה ,בה קושרת עצמה לרגע זה של השהיהאהה .הועתקה שלילהה

 – אינו פוסקאל  –מלא להיכתב  – פוסקמ עוברהב .הכרחיאל הקונטינגנטי מן המעבר 

-אלא ש .התקבעההנה כי כן שהיא ( בה צפונההזו האשליה )מאמינה האהבה  –מלהיכתב 

אטימותו  לאאת המפגש  שיבמ, ביתר דיוק, או, את המפגש לאטוםהאהבה הופך " בעוןיק"

נשמח  אשמ 39".גורלה של האהבה"זו של הקונטינגנטי בהכרחי חורצת את  המרה .הראשונה

 ".דרמה"על  שהוא מדברכיוון מ ,כאן לאקאן שלרחשי הלב וכלל  לכלאין אלה ? על כך עלוזונ

 ".  אהבההדרמה של ה"ואחריתה " אהבההבחירת "שראשיתה  לולאההוא  פףמלכך 

על  הכרחיההשתלטות  תעובדמ עולהצצה והדרמה של האהבה כי  דומה שלאקאן אומר, ואכן

 :הקונטינגנטי

 הכרחי
 

 קונטינגנטי
 

 .בנתיבי האהבה שיש לאל ידינו לפגוש סכנה-סימן ה ואה זה

 פתילאת  ,כביכול, היא מאבדת, הוליד אותהאשר פגש מהמסבה פניה מבשעה שהאהבה 

 The Night and the) מומנטהלילה וה-ב( הבן)           הראה ש שםכ, השיחה. השיחה

Moment) ,אך . מפיחה רוח חיים באיווי ומעניקה לתשוקה את האימפולס שלהש זו אהי
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בכל עוזו על  עט, התביעה לאהבה גחמנותה שללו לעיקשותה יהשה, כאשר ההכרחי

, מאשר הואלא יותר , יודעת היא עודולא , התאהב מה שוםמ הואיודע  עודלא , האוהבים

היה ו .היא אובדת בריבים אינסופיים; האהבה מוליכה שולל. היא אוהבת איש זהדווקא  מדוע

איני רוצה לדעת 'משתלט לאחר מכן יד מ ןה, ונפגשמודעים -שני ידעים לא, המפגש בזמןאם 

דרמה , זוהי הדרמה עליה מדבר לאקאן. ועומד בדרכו של המפגש עצמו ,מפגשעל ה 'מאומה

לא ייתכן שהסובייקט לא : "את דבריו בהצהירו חותםלאקאן  ההזטעם מן ה. הנוגעת לידע

 40."ירצה שלא לדעת יותר מדיי על מה שיש במפגש הקונטינגנטי למכביר הזה עם האחר

שיש במפגש הקונטינגנטי למכביר עם  לא לדעת יותר מדיי על מה"על גבי נישאת ההטעמה 

כי  ומרלכדי בא זה  פירוט". קונטינגנטי למכביר"מפגש זה הוא שלאקאן מפרט ". האחר

היות מנוסחת ל התשוקהכך צריכה שמו ,האקראיות ואה כף המאוזניםעל כאן  מוטלההדבר 

 41.רדז  ה  -האש בהיא בוערת . אקראיותהתשוקה צועדת יד ביד עם ה. אקראיותה בעזרת

הרגע שבו ממאן הסובייקט לדעת דבר  ,לליא ,כי לא מתבושש לבוא, טועןלאקאן  ,צרהבק

 faux pas-ה. זה מה שהופך את הקומדיה של האהבה לדרמה. המפגשאודות על וחצי דבר 

 קרוא לולשמבקש אני  מהאת לשכוח מבצעים הוא  אוהביםמההגבר והאישה ש"( צעד שגוי)"

. קרע שבידע המשתמעים מן המפגשובהאתיקה האוחזת בזמניות ', המפגש האתיקה של'

כל אחד ואחד מבני הזוג  אחריתהבש ,נמנעת-האהבה מועדת אזי על משוכת המריבה הבלתי

. בראשיתמ ובבדידות ובגלות שהיו מנת חלק השנימותיר את  – אבקממן ה מותש לעייפה –

כפי שאמר , ללא צל של ספק .דממה משתררת. היא והוא מתחילים אז לחיות חיים מקבילים

 ךין כב, הדלתאת  ךא. פתוחה או סגורהאו  להיותהדלת אמורה , (Musset)מיסה  משובהב

, ודלת זעל  וכי. זהו זה, רוצה אומאן דהאין , רוצה אומאן דהכשאין  .לא ניתן לאלץ, ךכובין 

של פרגונאר הציור המפורסם ורה מ, פנטסיההבחיק אלץ מ אי מיאותה שהדלת 

(Fragonard) הבריח? 

אומרים כי אנו העובדה : "אז למפורסםני מ יהלאקאן כתב משפט שה, "Letourdit" תחילתב

: אני מציע את הנוסחה הבאה  42".נותרת נשכחת מתחת למה שנאמר במה שנשמע

ותרת נשכחת מתחת למה שנאמר פוגשים האחד את רעהו בכל רגע ורגע נ כי אנוהעובדה '

עליה הנקודה , שבין הקונטינגנטי להכרחי ההשהיה תקודנ .המכשלה זאת .'האהבה במילות

חדל אינו '-ה היה פה :זאת כך נסחאולי אפשר ל .רועץל, אבן נגףלאם כן  נהיית ,לאקאן מורה

קורטוב הידע את בקרבה  הנושאתשל ההמצאה  :קרי, המזל-של המציאה ברת' להיכתבמ

מחוץ אל  בנפילהמשמעו להסתכן  ,הנוגע למפגש 'ידעשל זה רגע 'לשכוח  .מפגשמן העלה ש

, ההלימה התוססת אתבאוזננו להשמיע מפוסק , להיכתבממכתב האהבה פוסק  .אהבהל

בכל  ובתמים בהמצאותינובאמת חפצה  האהבה. 'בללשון'-השל  תהחיים והלהגני תפעשו

 בפרסונהנשלם ש ,תוכהלעצמנו  נטילש ,עבורהבתייגע נכי  היא ללא ספק דורשת .רגע ורגע

  .מה-שנאמר דבר, רהבקצ – שלנו
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העתיד להיות  כאשר נשאלה קרלה ברוני על המפגש שלה עם האיש, Matchשל כתב העת  9995.בגיליון מס 

הוא , במקרהמתרחש ה, של מפגש מתוזמן, שה של הצלילותהתחו" :היא אמרה כמה מילים של טעם, בעלה
, על השאלה הבאה שהציג לה." זו הרגשה שיש למישהו רק לעיתים נדירות בחיים. דבר שלא ניתן לצפות לו

הלוא צריך להניח לאנליזה ? באנליזה[ עדיין]את [ לאחר מפגש זה: משמע]מדוע : "העיתונאי, ברוב טיפשות
זוהי : לשון אחר. ]ראייה-הפסיכואנליזה היא עניין של זוויתלדידי : "לה ברוני בפשטותהשיבה קר" ,באחד הימים

אין לי שום . טכניקה של חיים, זו דרך להתייצב בפני האחריויות שלך.[ הזווית שממנה אני רואה את הדברים
במונחים ." ]ל האנימקלה רבות ע, צריך לומר, והיא, היא מלמדת אותנו כיצד להישען על עצמנו. להפסיקה כוונה

קרלה ברוני .[ זה מנוסח לא רע בכלל. האנליזה מחלצת את הסובייקט מחלק ניכר של האני שלו: אחרים
אין לי : לשון אחר." ]מאחר ואני מכבדת אותו כמות שהוא, האחרשביל זמינה יותר בעושה אותי לזה : "מוסיפה

 .[מה שהינואת שינטוש היינו לרצות , לשנות את האחר רצון
42
 etourdit", Autresecrits, Seuil, Paris, 2001, p. 149. 'Lacan, J., "L 
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בחירת " לאקאן את זאת מכנה – מפגש האהבהחבטת ב קורטוב של ידע היהשי חיוני

 .להיאמרבוחרת , זה מעמדשב, לאהוב והן שזו אהבה יםבוחר אנוהן כי  זה אומר". האהבה

לפי הפרטנר ]האחר . רק בהיותה נאמרת, 43אלן מילר הדגיש-אק'כפי שז, יש אהבה לואה

הידע של  זמןהמשך  סדק שפערה דרך הווייתנולאינטימיות  כךפולש [ תקאניאניאהל תוהורא

: ומשורר אחד הראה זאת היטב, עמוקה שלנו נוגעת באינטימיות הכיאכן האהבה . החדש

  .פול קלודל

  -אישה -'ה'לדעת על אודות צריך ש ומה סוגיהב עיסוקהאגב  – העברהה , VIII-ה סמינרב

 Partage de]מפנה בצהריים ב –להיות הוגן כלפיו כדי ": הערה הבאההאת לאקאן  פטירמ

midi] ה ,מתחת ידו דמות של אישה הוציא קלודל היא דומה . שאינה כה רעה, שמה ִאיז 

  .את סקרנותי סמוך ובטוחהערה שכזו עוררה  44."למה שהינה אישה להפליא

ָסהאת המפגש בין  נעלההבה אם כן  הל מ    .מפנה בצהרייםב ִאיז 

 

 וגלותו הוא כל אחד ואחד 

ָסה . היא תאמר, סיפור אהבה –קוראת ספר  ִאיז ה. המפגש מתרחש על סיפון הספינה ניגש מ 

ה. שיחה נפתחתה. אליה ָסה . אהבהה זאת מאינה יודעת היא אומרת ש ִאיז   אףמשיב כי מ 

ָסהולא  ִאיז ההיא אומרת שלא כיוון שעולה מפתיחה  תנקוד, לפי דעתי, זוהי. הוא אינו יודע  מ 

 .יודעים מראש מה יאמר האחר

מה [ מראש: משתמעב]לדעת ", ואה XX-ה סמינרה נועל אתכי המשפט הכם אזכיר, בעניין זה

לאקאן את מנסח בו ש מעודןההאופן  הוא זהכ 45."זו אינה ההוכחה לאהבה, יעשה הפרטנר

אני  .להגיד או לעשות הפרטנר היא ניגודה של האהבה עתידמראש מה  לדעתהעובדה כי 

 .אוהב עד מאד הערה זו של לאקאן

ָסה  סוג של קומדיה רק אהיאבל האהבה " :בז לאהבה ,מעולם האהבידע שאולי לא , מ 

 –לגשת לאישה  במינהיחידה זו דרך  46."ידי הגבר והאישהב רעבכי משוחקת ה, ערך חותתפ

 מציינת בפניו ִאיז האך , זו קומדיה, ברור כשמש !על ַרעות האהבה ,מיניה וביה, בפניהדבר ל

קומי  מה-דברשיש  רעיוןאל הכך היא מקרבת אותו  47".למדי המחזה משעשע לעיתים"כי 

ָסהכי בהשוואה ל, ולמניגם אם באופן מעט ג, יכולים אנו לומר .אהבהבנוגע ל חשה  ִאיז ה, מ 

הקרוי בפי רגע בכה מכריע  -הצחוק של שני אוהבים . "ביחס לסירוס"ה יותר יעצמה חופשי

רך ד ,נפשם נבכיעמוק ב, ין הוא עבורםכלום א –" מודעים-המפגש בין שני ידעים לא"לאקאן 

  ?לצחוק על אהבתם

                                                           
43

  Miller, J.-A., "Of Distribution between the Sexes", transl. by P. Dravers in Psychoanalytic Notebooks, 
Issue 11, December 2003, p. 26. 

44
  Lacan, J., Le SeminaireLivre VIII, Le Transfert, Seuil, Paris, 2001, p. 367.   

  
45

, מבל רוזן, פרלה מיגלין, יורם מירון עם ליאור לב: תרגום, עוד(: ..91.9-91) 2.-הסמינר ה, אק לאקאן'ז

 .121' עמ, 9005, רסלינג: אביב-תל
46

 Claudel, P., Break of Noon, trasnl. By W. Fowile in Two Dramas: Paul Claudel, Henry Regnery Co., 
Chicago, 1960, pp. 46-7.  

47
 .42' עמ, שם 
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ה  . יךמחשבות איני יודעת מה הן, אה אתהרו: "חבורהעל ה האת אצבע חיש מהרמניחה ִאיז 

ָסה]...[  ָסה. "אה שאינך מאושר כלל וכללרנ! האומלל מ  : לאן מועדות פניהתופס בבהירות  מ 

לא לומר . זוהי הדרמה 48."אין לי דבר לומר לך. רצונך לגרום לי לדבר. ]...[ איני לא מאושר"

ָסה .אהבה מסכל ,מאומה עוצר מבעדו לאזור עוז ולומר זה  איןאך . כושל בדוברו אל אישה מ 

כשאומרים  ִאיז המוצא חן בעיני  49."את כה יפה. אני אוהב להתבונן בך: "מאוחר יותר ִאיז הל

ָסהוהיא אומרת זאת ל, לה שהיא יפה ָסה. מ  חיי את : "שהוא חווה הדברנגד יוצא חוצץ  מ 

ה 50."יהאנושהמין נטשתי את . לעצמי דבר וחצי דבר רוצהאני  אין, באשר ליאך ! חייך  ִאיז 

ָסה, נרגש עד עמקי נפשו !"הוא נטש את המין האנושי! רק הקשיבו לו: "מלעיגה עליו  מ 

]...[ .וגלמודכה קודר ואני , את יפה ומאושרת! לך צחקי ,קדימה: "מתוודה בפניה על בדידותו

להיות בכלל היה יכול מה ? אי פעם לרצות ממני יכולת אתמה . ואני לא רוצה שום כלום ממך

ָסה: "החידתיתהעלומה וההצהרה  בעזרת לבותול ִאיז המבקשת או אז  51"?ביני לבינך אני , מ 

ָסה ." זו אני, ִאיז ההיא   חפשבאת לזה מדוע . הכול נגמר. מאוחר מדי: "נמרצות מוחהמ 

 52"?הלא כן, אותי תאן מצה:"משמעות גדושותם מילים ע מיד משיבה ִאיז ה" ?אחרי

ָסה' ,למפגשסירובו '-ב לא ציפיתי לך ! עברהכול חלף ו: "סגורהוותר יהדלת תש כךעומד על  מ 

ולמעשה  []...ת חברה האנושימה פטור עצמיל, לפרוש נאותושקולות  תכניותהכינותי . כללב

הכול '-ה 53"?לשבש את חיימדוע זה באת ? אחרי בקשמדוע זה באת ל. עד תום ממשתי זאת

ָסה של ' עברחלף ו  'תחיללה יכול עודהכול '-בהמצוי החור  לשם סתימת לדידומשמש מ 

, בדידותובאותו  שאירהמאינה מרפה ואינה , על כל פנים, ִאיז ה. האפשרי מפגשל הקשור

 כמומשפט לזמר פשוט אפשר הלוא  54."לשם כך נוצרו הנשים ןה: "לוהיא סחה  רוך ובנועםב

 .ברג חיי לשבש כדיהאומר כי אישה נוצרה  זה

 

 אפשרי-הבלתי

ָסה אולם לעשות  עלייךמה ? עמךלעשות עלי מה : "רתוק אליו הוא; אפשרי-בבלתי תלהנ מ 

הפכה אישה שאת ה על פניוהוא מנסה להדוף מ ".נגמרכבר הכול , אני אומר לך? עמי

 : יתר על המידהלקרובה 

? באישה מה יש כאן להבין? [מאהבתה של אישה: משתמעכ]למה יש כאן לצפות 

היא  תאח – [כלום-לא: בין השיטין]? העניקותוכל לשמה יש לה , ואחרי ככלות הכול

 55.מכול וכוללה את עצמך לתת  תידרשאתה , מךמ מה תבקש

ָסהשאין זאת אלא   :עצמועם  נאבק מ 

אמרי לי מדוע  ,עתה ]...[ !ִאיֶזה   ,נשמתי את בשום פנים ואופן להעניק לך כוחיאין ב

אי פעם  מדוע. מרושעזה ? לחפש אחרישוב מדוע באת ? כעיסנילה אלי באתזה 

                                                           
48
 .41' עמ, שם 
49
 .42' עמ, שם 
50
 .50' עמ, שם 
 
51

 .שם
52
 .שם 
53
 .50-51' עמ, שם 
54
 .51' עמ, שם 
 
55

 .שם
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את תשומת קובעת בי ו חמודה רצופךאת פ אלי מסובבת את וכשווע ?פגשתי בך

 56!אפשרי-שזה בלתי היטבאת יודעת . מאוחר מדי .לבך

ָסה . שאינך אוהבת אותי אני יודעו: "בקרבוש העגמומיותמרירות ורחשי הלביטוי  ינותן אז מ 

 אתמלבד זאת יודע אני שו ,[Ciz -לנשואה : הביןל אפשרש שםכ]את נשואה , דבר ראשון

ה Amalric".57, חושקת באיש ההוא ָסהתופסת את שהיא כך תוך ב, ִאיז  או תובעת , במילתו מ 

הן ? האם אתה פוחד ממני? תאפשרי-בלתי אניהאם , ש מפניושח אתה כהמדוע : "ממנו אז

  58".אפשרית-הבלתי יאאני ה

ָסה, חןבמב ִאיז האגב רצונו להעמיד את  איש אשר אין בכוחה של כמציג עצמו ברגע זה  מ 

הו ."אלינמשכת  שאינך ברור כשמש: "אישה לאהוב הקללה שהוא  נתיביבאחריו נשרכת  ִאיז 

 זהבלא : "אינה יורדת לסוף דעתוכי היא רת לו ובעיקרו של דבר אומ, במו פיו כנגד עצמו סלל

אינני מבינה : "שרויה במבוכההיא ." או מהו שאתה רוצה, מי אתהמבינה  שאיני אלא, העניין

[. ]...[ singulier] מיוחד במינואתה איש . או איך צריכה אני לפעול אתך, מה עלי להיות]...[ 

תחוש  איתואיש ש, הבנוי לחיים עם אישהאיש  לאאתה . שהצדק אתךאני סבורה , כן

ָסהסיק מ מזאת 59."מאושרת ובטוחה אני  חייב. ויציבאמת : "שאין מנוס ממנה מסקנהאת ה מ 

אני מבינה : "עונהלכך היא . על שאינה מבינה אותוִאיז ה את  כעתהוא מוכיח  ."להיות לבד

חפץ , גורלו ואהזה  .זדוניותב משיבהוא , "זה שייך לי ,כל הפחותל" 60."היטב שאינך מאושר

 -הבלתי" ?שייכת לךאני אהיה שמוטב לא וכי : "אחרתיא שומעת אותו ה .ִאיז הלהוא לומר 

ָסהאזי שנית בידי ניעור  יאפשר ָסה." אפשרי-זה בלתי, הן: "ִאיז ה." אפשרי-זה בלתי: "מ   :מ 

 .'הכול כבר נאמר ,הנה' :כך זאת פסקיכולים אנו ל 61."אסורה את ריה, הרשי לי להביט בך"

 

  הידע חוד

ָסה האם היית . נניח שהיינו שנינו חופשיים: "הבאה את השאלה ִאיז הבפני  עתה ציבמ מ 

ה 62"?להינשא לי מסכימה שאתה נחבט  מה-דבראפשרי הוא -הבלתי". לאו"לו במשיבה  ִאיז 

ָסהחוזר דווקא עתה , והנה. ואין יכול אתה להערים עליו ולעקפו ,כנגדו הצהרתה כהד על  מ 

. ִאיז האני יודע שאת . ִאיז האת : "שהוא יודעאחד באומרו לה שיש דבר , ִאיז ההחידתית של 

ה[ במרירות] ָסה: "כןקודם ל אמרהדברים שהיא דומה להפליא ל אכןזה  63."ִאיז  היא אני , מ 

. איני יודעת? מדוע דברתי כפי שדברתי זה עתה: "עצמה מופתעת מכך ִאיז ה." זו אני, ִאיז ה

ָסה." איני יודעת מה זה קרה לי פתאום -תוהדר אתהמשקפים  נאצהדברי האל שב וחוזר  מ 

בו ש - אני חותר לעברוש דברהב לה וז –הרגע  זה." כי אינך אוהבת אותי יודעאני : "העצמית

אבל זה , יאומןלא זה  .אחת זה מה שלמדתי באבחה. שמפתיעניזה מה , כן: "זדעקתמ ִאיז ה

 מן זהלו היה : משתמעכ] בהאישה שהיית אוההיא אני ! זה נכון, שכה אחיה, כן! נכון

  64[."האפשר

                                                           
 
56

 .51-59' עמ, שם
57
 .59' עמ, שם 
 
58

 .שם
59
 .שם 
60

 .55' עמ, שם  
61
 .שם 
62
 .51' עמ, שם 
63
 .שם 
64
 .שם 



19 
 

ה. ִאיז השה של של אור ברא בהקכמו ה לפתע הגיחשידע , התגלות של ידע  תמתוודע ִאיז 

ָסהעבור  איה היא נוכחת לדעת מה. הרגע שהיא משמיעה אותו מובאליו  -והיא ִאיז ההיא . מ 

של  Lustgewinn-זהו ה, מובן מסויםב. הדבר אפשריהיה  אם אוהבלבטח  היהש זו היא

של  Lustgewinnיש . רווח של התענגות גםרווח של ידע ו גם ואאו של מה שה, המפגש

בידע  דיוק נמרץההתענגות מקופלת ב. Witz-של ה Lustgewinnשיש  שםמפגש בדיוק כה

שהיא לא  אפוא ראהמ ִאיז השל קריאתה הרועמת  .ומיהיא עולה בקנה אחד ע; ההחדש הז

בעל הרעיון  ,צפוי הזה עם איש זה-על המפגש הלא מה-דברלדעת  רצונהוויתרה על 

גלותו  ככיבתועצמו להגיף  ,צרהבק –את האנושות ולפרוש מן העולם  זנוחהמשונה ל

  .ובדידותו כאדם

ָסהשיש ללא מן הנמנע , זאת ועוד , ִאיז ה, על ידי אישה זושהוא זכה להישמע את ההרגשה  מ 

ָסה. 'אישה'זולת  אינה מאום ,לאקאן אליבא, אשר מפגש עבורו מהווה שמה שופך אור על  מ 

 :זה

מלא  כמו כדורו שתויה דבורה כמו ,שמחהלנוצרתי ! אה? פגשתי בך זה עכשוומדוע 

לא להיות  קשה .את כל אשר בלבך בתוכך לאצורקשה  !פרח מופרה בגביע רפש

 כאן אניהנה ו! לחכותולחכות ועוד סבול ול! לחכות קשה. להיות לבד קשה. נאהב

כה קרוב , דוקרוב מא ינוהשאת מה  צלילות כה רבהברואים  שבה זו בשעת צהריים

 65!את כאן !הנהו. מלבדועד שאיני מסוגל לראות שום דבר אחר 

ָסה עבור המפגש והנה אני כאן בשעת " אין הוא אומראם ה. 'מפנה בצהריים' ,אם כן ,מהווה מ 

 ? [צהריים ה זו שלבשעכן  כמו :מרומזב! ]את כאן !והנה" מנגדו "צהריים זו

ָסהלניחה מ, דהיהצ לאחר שפסעה צעד אחד, ִאיז ה צעד  כעתלפסוע הוא יכול כי להבין  מ 

 : לקראתהאחד 

ט בך ורציתי לדבר ולסנ רקאני . ]...[ זה לא יהיה נכון, ֶמָסה, לאהבניאל לך , לא, לא

זו ו, ו אני היא הכסילהיעכש. ]...[ חשבתי שהייתי חזקה ממך באופן מסוים. מעט

אישה  אתה יודע שאני! וזו שמקשיבהשתיקה  כללשבאה לזו , שאינה יכולה לדבר

אינך צריך להגביר , ואם אתה מדבר עמי באופן מסוים[ unepauvre femme] מסכנה

 ,וואני לא יודעובשם שאתה , בשמך שלך, אך אם תקרא לי בשמי. את קולך כלל

. לך השיבישנה אישה בתוכי שלא תהיה מסוגלת להימנע מל ,כאשר אני שומעת אותו

. משחק נואיזה  ,אתך. ]...[ קטלנית היא תהיה, היא לא תהיה האישה הנאותה עבורך

הכול צריך ש לכך ו הסיבהז. ]...[ ואיני רוצה למות. איני רוצה לתת את כול כולי

 66.בינינו תם ונשלםהכול . ֶמָסה, נאמר כבר הכול .בינינו להסתיים

ה  ָסהל נותנתִאיז   ,בשבילו ילה את שם האהובה שהיא תהיה אז להעניקהיה  נכון לולהבין ש מ 

 יכול שהיהזה שהוא , בא ממנוש, שם זה – מעין זהלשם  היעתרלא לשכוחה עמוד לה לא י

שהיא  פיכ, מקשיבהש זו ,זו שמאוהבת ,בלאו הכי, לה שהיא, הוא יקרא לה שעימו, יאומצלה

  . אומרת

ה מפצירהאז כי והנה  ָסהב ִאיז  ממנו  מבקשתשהיא אגב כך , יאהבהכי הוא לא לומר לה  מ 

על נקטעת שיחתם  67.ןכעושה אמנם והוא , "אותך יֹאַהב אני לא, ִאיז ה: "לחזור על מילותיה
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 .52' עמ, שם 
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ָסהב חושדת ִאיז ה .שבה ומתחדשת ואז. Amalric ידי כי , לא בלי קורטוב של אירוניה, מ 

ָסה." בלבד נוח הוא להתעסק בעצמנו כמה: "בבדידותו שארהוא להימבקש  נכון להודות  מ 

ָסהאל  מדברת, הושתקהמאמינה שהיא  נהשעוד, ִאיז ה, ועתה 68.בכך אשר ומספרת לו את  מ 

  : על ליבה

לא , כה היאצרישכפי אשר נותנת את עצמה  זו! פרופסור, מנשים דבר אחדלמד 

 אשרהאיש מצאה את שמאושרת האישה ! להיעתר לזאת אלאתותיר לו כול ברירה 

מוצא עצמו האידיוט השוכן בגברים מופתע  בדיוק אז, הנהו! עצמה את יתןתהיא  לו

יש מה  וכי !המגושם הזהו הכבד, הדבר הענקנוכח , זההאבסורדי ההיצור נוכח  ונבוך

 אין הואו, עודמסוגל  אין הוא ?רבכה  עם שיער, פריטי לבושהרבה לעשות עם כל כך 

 עניקת ואשר ל האחדמאושרת האישה שמצאה את . עצמו ממנה את נתקעוד לרוצה 

, אנא! הרציני ןהחובב, זה דבר נדיר !לחזור בה מכךמבקשת היא אין ! עצמה את היא

ובשום  ,עת ועתבכל ו ,רק לה לבדהו? לעולמיםשזקוק לה  מי את: הראו לי אותו

 69! ]...[הייתי רוצה לדעת זאת כמהעד ? מלבדהאחרת 

אחר משפט שור לקשלה ' המפגשאודות  מה על-דבראני רוצה לדעת 'מאשרת אפוא כי  ִאיז ה

 – על ידי כך .שמחתה עיקרון הוא זה .'אחד גבר עבורוהיחידה  תאני רוצה להיות האח'שלה 

  .לידעבאופן שמח האהבה מחוברת  – ִאיז ההייחודי של במקרה 

 

 .שלמה ליבר :גוםרת

ובעיקר אלה , מנוסוימים מחלקים מ אך, מבוסס על התרגום האנגלילעברית התרגום 

תודתי  .דניאלהרעייתי  בסיוע מצרפתיתישירות תורגמו , המובאים מהספרות היפה

 .לההעמוקה 

 .אברי הרלינג: עריכה לשונית

 

 Hurly-Burly, issue 10, December  -הופיע בו S. Samyaתורגם לאנגלית על ידי המאמר )

2013, p. 132-147)  
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