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  של היהודי הנודדפרויד והטוּפוס 
  שולמית ברזלי 

    

  וס של היהודי הנודדפרויד והטוּפ
  

  מאת

  *שולמית ברזלי

  

ובכל זאת היא שבה ועולה . השאלה שהולידה את המאמר הזה היא נאיבית במידה מסוימת

השאלה נוגעת לאי יכולתו של . ודוחה את כל ניסיונותיי להתעלם ממנה, בדעתי כבר שנים

, לעזוב את וינה בשנים שלפני האנשלוס ובימים המסויטים שמיד לאחריוזיגמונד פרויד לקום ו

קרי לשיתוק שאחז בו כביכול ושמנע ממנו להימלט על נפשו עוד לפני סיפוחה של אוסטריה או 

אף שמראש ניבא לו לבו את העתיד הקודר . 1938ר אחרי פלישת הנאצים אליה במרס למצע

 או ליתר דיוק על צוואר –וב עד שהונחה החרב על צווארו פרויד מיאן לעז, הצפוי ליהדות אירופה

 אבל מדוע דחה את ההכרעה עד 1. במרס22- ציין ביובש ביומנו האישי ב, 'אנה בגסטפו'. בתו אנה

  ?מדוע חש התנגדות כזו לנוכח הסכנה הממשמשת ובאה? שכמעט איחר את המועד
1  

פרויד היה בן שמונים . שכנעותהשאלה נאיבית כיוון שכבר עומדות בידינו כמה תשובות מ

שבו לקה חמש עשרה שנים לפני , הוא סבל מסרטן ֶּפה מתקדם; ושתיים כמעט בזמן האנשלוס

. 1859- מאז התיישבה שם משפחתו ב, והוא התגורר בווינה מזה קרוב לשמונים שנה; כן

ויד אף שלא היו לפר, ופרט לכך. המחשבה על עקירה בגילו ובמצבו הרפואי הייתה קשה לו

 את ההשמדה ההמונית –?  וכי איך יכול היה–הוא לא חזה , אשליות בקשר למשטר הנאצי

  .שהכתה במי שנותרו מאחור

מן הקולות ומן הדיווחים על אורגיית , אי אפשר היה להתעלם מן המראות... ואף על פי כן 

נורמן . טריהשּבה חיו מעל תשעים אחוז מכל יהודי אוס, האלימות שהתחוללה לאחר כיבוש וינה

ıמשפטן בריטי שכיהן בתפקיד התובע הכללי הראשון של ממשלת המנדט הבריטי ', בנטווי

ıנקרה לבירת אוסטריה באותם ימים, ישראל- באר .ıכתב את זיכרונותיו כעבור דור' בנטווי ,

של ,  שנחקקו בזיכרונו'הטריות עדיין'אולי כדי להרחיק עצמו מן התמונות , בגוף שלישי רשמי

הוא זוכר היטב את התורים העצומים שהשתרכו מחוı ':  ברחבי העיר'רדיפה וייאוש, זריותאכ'

       
 המאמר תורגם לעברית בידי יניב פרקש   *
1  P. Gay, Freud: A Life for Our Time, New York 1988, p. 625  
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, בריטניה, דרום אמריקה, ארצות הברית:  פוטנציאליות"מארחות"לקונסוליות של מדינות 

 2.'פוסקות- התורים נמתחו לאורך קילומטרים ונחשפו להתקפות בלתי. הולנד, בלגיה, צרפת

לפרויד היו , אל מול מכסות ממוצות וגבולות נסכרים, דו בתור לריקאבל בניגוד לרבים שעמ

  . לאן להימלט–לא רק האמצעים להימלט אלא גם ובעיקר 
2  

כפי . גם ביתו ועסקיו של פרויד לא נחלצו בלא פגע מן ההשתוללות הכללית, נוסף על כך

ים אחרי האנשלוס הוא הגיע לווינה ימים אחד, ונס בביוגרפיה שלו על פרויד'שכותב ארנסט ג

ונס ביקר 'ג, לבקשתה של אנה פרויד. לשכנע אותו להימלט ללונדון, פעם נוספת, כדי לנסות

  בית ההוצאה שהקימו פרויד ועמיתיו , Internationaler psychoanalytischer Verlag- ב

, חדר המדרגות והחדרים אוכלסו בצעירים מנוולים למראה': וחזה בתמונה הבאה, 1919- ב

, ישב בפינה במעצר] בנו של פרויד ומנהל ההוצאה[מרטין פרויד , ים בפגיונות ובאקדחיםחמוש

 במהרה הפקיעו הנאצים לשימושם 3.' הנאציות עסקו בספירת הכסף הקטן במגירה"רשויות"וה

שיועדו , הספרים נערמו בערמות.  פרויד'כל כתבי'ובכלל זה מלאי גדול של , את הנכס כולו

  .קסיות שנערכו בפומבי בכל רחבי הרייך השלישילהישרף במדורות הט

משהו עמוק בטבעו תמיד ', ונס'כפי שכותב ג. לא קל היה לשכנע את פרויד, ואף על פי כן

ואפילו באותו רגע אחרון וגורלי הוא עדיין סירב בכל תוקף לשקול , חתר נגד החלטה כזו

על קירות , פשוטו כמשמעו, כאשר הכתובת התנוססה, בנסיבות אלה:  נאמר אפוא שוב4.'אותה

מה היה ? ידידיו ועמיתיו של פרויד, מה ניצב כנגד תחנוני משפחתו, בתי היהודים ועסקיהם

מה פעל נגד האינסטינקט הבסיסי ?  שכמעט גבר על הדחף להימלט'משהו עמוק בטבעו'אותו 

  ? השימור העצמיאינסטינקט –הזה 

אני יכולה להדוף מראש . יחשב פשטניתברור לי שכל תשובה יחידה לתהייה זו עלולה לה

תהליכים . קטע מתמונה שלמה, התנגדויות כאלה ולטעון שאיני מציעה אלא תשובה חלקית

לא , אטען שלא ִזקנתו, ועם זאת. אישיים והיסטוריים מורכבים מילאו בלי ספק תפקיד חשוב

ות להבין את כדי לנס. לווינה הכריעו את הכף) או לפחות התרגלותו(מחלתו ולא אהבתו 

הראשון הוא . אני מציעה לבחון שני מודלים של ניידּות, קיבעונו הכמעט קטלני של פרויד

היהודי 'של )  אפילו את הסוגה קשה להגדיר במדויק–אגדה או כרוניקה , סיפור עם(הטוּפוס 

 נכון אמנם.  דווקא עשוי להיראות משונה במקצתנודדהדיון בפרויד בהקשר של יהודי . 'הנודד

הרי במשך , אבל אם לא די בכך שחי כמעט שמונים שנה בווינה, שטייל ותייר ברחבי העולם

ֶּברגאסה : התגורר ועבד באותו הבית עצמו, 1938 ועד 1891- מ, ארבעים ושבע שנים תמימות

       
2  N. Bentwich, ‘The Destruction of the Jewish Community in Austria 1938–1942’, J. Fraenkel (ed.), 

The Jews of Austria: Essays on their Life, History and Destruction, London 1967, pp. 467–478 
3  E. Jones, The Life and Works of Sigmund Freud, III, New York 1957, p. 219  
  .218' עמ, )שם(ונס 'ג  4
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 –הדיבור על טופוס היהודי הנודד מרמז שלסמל התלישות הזה יש בעצמו אכסניה , יתר על כן. 19

בדומה ליהודים רבים בני ,  שפרויד–וכך בדיוק אטען . 'מקום' היווני העתיק של טופוס במובן

, לכאורה, אף אם לא חריג, ושזו תפסה מקום בולט, הכיר היטב את דמות היהודי הנודד, דורו

  .בעולמו הפנימי או בנופי נפשו
3  

ענפה  כלומר למחשבתו התאורטית ה– של פרויד 'קשרי הרכבת'למודל השני אפשר לקרוא 

משיקולים הולמים של , נושא חשוב ומרתק זה יידון כאן בקצרה. על רכבות ועל הנסיעה בהן

ותצלומים היסטוריים , מצד אחד, כתביו הפסיכואנליטיים ותכתובתו האישית. מקום וזמן

. יהיו בין המשאבים שישמשו להצגת מודל הניידּות הכפול הזה, מצד שני, והמחשות גרפיות

, יו של פרויד עם היהודי הנודד וקשרי הרכבת שלו מצטלבים בכמה נקודותאבל כיוון שמגע

  .וגם לא ינסה לעשות זאת, הדיון שלי אינו יכול לנתקם כליל זה מזה

הנודד. א די  היהו עם  פרויד  של  ו    מפגשי

מתי וכיצד נולד סיפור היהודי הנודד עומדת , השאלה היכן: אפתח בסקירה היסטורית קצרה

 הופı 1602- ידוע שב, בין העובדות המחּוורות. חבים ומחלוקות מרובותבמוקד מחקרים נר

: כותרתו הארוכה נפתחה במילים. בשטחי גרמניה קונטרס אנונימי בכמה מהדורות שונות

Kurtze Beschreibung und Erzählung von einem Juden mit Namen Ahasverus) ' תיאור

הקונטרס נחל הצלחה מיידית והופı בכל רחבי אירופה . )'קצר וסיפור על יהודי בשם ָאָהְסֶוורּוס

על , Kurtze Beschreibung- ה': אנדרסון במחקרו הרחב היקף' ורג'כפי שכותב ג. ומעבר לה

. ששרדו ושגשגו אל תוך המאה התשע עשרה, הוליד צאצאים רבים, שלל עיבודיו ותרגומיו

למית ובסופו של דבר גם בפ, באנגלית, בצרפתית, הוא הוצג או נוסח מחדש בשבדית

 כותרתו השלמה מספקת הקדמה נוספת למקומו של 5.'ואפילו ברוסית, באיטלקית ובספרדית

  :אירופי- היהודי הנודד בדמיון הפן

שגם , שנכח בעצמו בצליבת המשיח, ָאָהְסֶוורּוסתיאור קצר וסיפור על יהודי בשם 

רצה בזיכויו של , ת בזיכויוושבמקום לרצו, '!ִצלבו אותו! ִצלבו אותו'צעק עם כולם 

ומעולם , אבל שאחרי הצליבה מעולם לא הצליח לשוב לירושלים; הרוצח, אבא- בר

ושבא להמבורג לפני שנים , שחי מאז ועד היום, לא שב לראות את אשתו וילדיו

  6.'וכו, אחדות

       
5  G.#K. Anderson, The Legend of the Wandering Jew, Providence, RI 1965, p. 49  
  E. König, ‘The Wandering Jew: Legend or Myth?’ (1907), G. Hasan-Rokem andמצוטט אצל   6

A. Dundes (eds.), The Wandering Jew: Essays in the Interpretation of a Christian Legend, 
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ועד , בגרסאות אחרות נע חטאו של היהודי מסירוב להניח לישוע להשיב את נפשו על סף דלתו

הצטרפות , 1602- כמודגש בכותרת מ, או; פשעים חמורים יותר כמו הכאתו או גידופו של ישוע

היהודי מקולל : אינו משתנה, לעומת זאת, עונשו. לאספסוף שדרש לרצוח את בן האלוהים

  .נצחים- ונידון לנדוד על פני האדמה לנצח
4  

 על שם השליט –לם ָאָהְסֶוורּוס היהודי הנודד נודע לא רק בכינוי הבלתי הו, על כן בגרמנית

. 'היהודי הנצחי': der ewige Jude אלא גם בתור –הפרסי אחשוורוש המוּכר ממגילת אסתר 

- דבר המדגיש את האָ , )ולא רק מבחינת מיקומו בזמן(אבל הוא נתפש במונחים מרחביים 

כיוון שאינו ; ינו שםבמובן זה שאינו פה וא) abject(היהודי הנודד הוא דחוי . טריטוריאליות שלו

 le Juifהוא נקרא : בצרפתית נוסף עוד מרכיב לאפיונו. הוא תמיד הטרוגני, שייך לשום מקום

errant :'כפי –וכן את תלישותו , את מעמדו כחוטא, התואר מזכיר את פשעו. 'היהודי התועה 

  .un chien errantשאומרים על כלב משוטט 

 ממשיך לעורר ָאָהְסֶוורּוסואף שהשם , חלוקתאף שהתפתחות הסיפור עודנה שנויה במ

, על כן.  הייתה מידית וארוכת טווח1602- אין ספק שהשפעת הקונטרס מ, פרשנויות מגוונות

קשה היה שלא להיתקל ביהודי הנודד לכל אורך המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים 

 לעתים – ודימויים חזותיים דיונים בעיתונות העממית, ספור פרסומים- הוא הוליד אין. באירופה

דוגמאות אחדות ימחישו את מורכבות ייצוגו . בעלי תוכן אנטישמי בולט) אך לא תמיד(קרובות 

  .באותה תקופה

צייר את היהודי הנודד כמה וכמה פעמים ) Doré ,1832–1883(המאייר הצרפתי גוסטב דוֶרה 

אגדת ' (La Légende du Juif errantבאחד התחריטים שיצר עבור . במהלך הקריירה שלו

מראה האמן את החוטא הנמלט בצלו של הגואל הצלוב , 1862- שפורסמה ב, )'היהודי התועה

 J'ai traité mon(נהגתי במושיעי חומרה יתרה ':  תחת התמונה מופיעה הכותרת7).1איור (

sauveur avec trop de rigueur('.8צרור היהודי לופת ,  אבל למרות מנוסתו הנואשת וחרטתו

אשר בגיל עשרים צייר תמונה גרוטסקית של , דוֶרה היה גם קריקטוריסט מוכשר. כסף בידו

,  הדמות המאיימת9).'בטאון הצחוק' (Journal pour rireהיהודי הנודד עבור העמוד הראשון של 

   טירי והטרימה את אוצר הדימויים של בשיר סהמוסגר, פור טרףהמציגה לראווה מקור של צי

       
Bloomington, IN 1986, p. 12 .1הערה , 25' עמ, שם: לטקסט הגרמני ראו; ב"ש, התרגום לעברית שלי.   

7  G. Doré (illus.), La Légende du Juif errant, (1862) P.-J. de Béranger, P. Dupont, and P. Lacroix, Le 

Juif errant: Un témoin du temps, L. Sigal-Klagsbald and R.#I. Cohen (eds.), Paris 2001, pp. 44, 

  .44'  הנזכר לעיל מופיע בעמ1איור . 203–202
  . 45–44' עמ, )שם(קלגסבלד וכהן -סיגל  8
9  G. Doré, (illus.), Le Juif errant, Journal pour rire, Paris, 5 June 1852 ,שם(קלגסבלד וכהן -סיגל( ,

  202' עמ
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  . 1862, פריז. 'אגדת היהודי התועה'תחריט עבור . גוסטב דוֶרה. 1איור 

Gustave Doré. Engraving for La légende du Juif errant. Paris, 1862  
5  

  

  .1852, תחריט עı צבוע. 'היהודי התועה'. גוסטב דוֶרה. 2איור 

  .1938–1937, בגרמניה ובאוסטריה' היהודי הנצחי'הוצג בתערוכה הנאצית 

Gustave Doré. Le Juif errant. Coloured woodcut, 1852. 

Shown at the Nazi exhibition Der Ewige Jude in Germany and Austria, 1937–1938         
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 הצלב האדום על מצחו של היהודי הנודד הזה מזכיר את 10).2איור (מכונת התעמולה הנאצית 

  . של ישוע את הרצח המקראי הראשוןאות קין ומחבר לצליבה
6  

פרויד לא צריך היה לראות את האיורים המסוימים האלה כדי להכיר את תהודתם הפוליטית 

סביר יותר , לעומת זאת, את התמונה הבאה. זו כבר ריחפה ממילא בחלל האוויר. והתרבותית

ול פרנסואה 'שם העט של ז(המחבר ומבקר האמנות שאנפֶלרי , 1869- ב. להניח שאכן פגש

המחקר , 'תולדותיהם של דימויים פופולריים'פרסם את ספרו , )1889–1820, הּוסון- פליקס פלרי

שאנפלרי התייחס למושאיו . הגדול הראשון שעסק בדימויים חזותיים עממיים באירופה

, 'ים בלתי ראויים לעיניים סקרניות'אין אימאז': מצויים-  בכבוד ובהערכה בלתי'נמוכים'ה

נותרה עד , מעל מאה עמודים אורכה,  המסה שחיבר שם שאנפלרי על היהודי הנודד11.התעקש

    12. בתחום'ראויה לציון'היום תרומה 
, אף שהיא פשוטה מן הבחינה הטכנית. לציור השער בחר שאנפלרי חיתוך עı דתי פופולרי

עליון בחלק ה: בצדה השמאלי מוצגים שלושה מראות). 3איור (ההמשגה של התחריט מורכבת 

בסיועם של שני גברים ובפיקוחו של , באמצע ישוע; נראים הסנדלר היהודי ואשתו בחנותם

שני עירוניים משוחחים עם היהודי , ובתחתית; נושא את הצלב בדרך אל גולגולתא, זקיף

מעניין ששערוריית חטאו של היהודי אינה מיוצגת . המזוהה באמצעות המטה שבידו, הנודד

 –ן היהודי הן האדונים הבורגנים מסירים את כובעיהם בתמונה השלישית וה, בתמונה השנייה

חזה גם באירועים ובמקומות , אשר חזה בפסיון של ישוע, כיוון שהיהודי. סימן לכבוד הדדי

ובניגוד , שיח ולא כמנודה סתם- הוא מוצג בתמונה זו כבן, הרבים שבהם ביקר בנדודיו הנצחיים

זקנו ושערו , תווי פניו של היהודי אינם מעּוותים, מרכז העמודבתמונה שב, לאיוריו של דוֶרה

ועם שתי רגליו על , הבעתו מהורהרת ולא מאיימת או מעונה. לבושו נאה ומכובד, מסודרים

. ובידו האחרת אין צרור כסף;  רק המטה שבידו מעיד על עונשו13.הקרקע הוא נראה יציב ושֵלו

ממחישה כמה התגוון והתעשר ) של שאנפלרישיש לה גרסאות רבות במחקרו (תמונה זו 

  .הטופוס של היהודי הנודד עד אמצע המאה התשע עשרה

       
 Der Ewige Judeהוצגה בתערוכה הנאצית , אשר נטלה מן היהודים צלם אנוש, דורההקריקטורה של  10

 ,Wandering Jew’, Wikipedia, 18.4.2011, Web‘: ראו (1938–1937בגרמניה ובאוסטריה בשנים 

על ההבניה החברתית של גוף היהודי בתרבות המערב והשפעת הבניה זו על היהודים ). 24.4.2011
  S. Gilman, The Jew’s Body, New York and London, 1991: ראו, עצמם

11  Champfleury, Histoire de l'imagerie populaire, E. Dentu (ed.), Paris 1869, p. xxxii (Google Book 

Search, Web, 31 Jan. 2011)  
  .402' עמ, )5לעיל הערה (אנדרסון   12
 לניתוחים מאלפים של התנוחות השונות ,'מנשה בן ישראל', מייזלש- ראו את מאמרה של עמישי 13

 Z. Amishai-Maisels, ‘Menasseh Ben Israel and: שנבחרו עבור היהודי הנודד במגוון רחב של איורים

the “Wandering Jew”’, Ars Judaica 2 (2006), pp. 59–82   
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  .פריז, על פי חיתוך עı ישן' היהודי התועה'. 3איור 

  .1869,  מאת שאנפֶלרי'תולדותיהם של דימויים פופולריים'- ציור השער ל
7    

  

  '. לפברואר24. 1886, סאלֶּפְטִרֵיירמזכרת מן ה. אל מר דוקטור פרויד'. 4איור 

      .מרטן שארקו- אן'תצלום חתום שקיבל פרויד מז
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אותה תמונה הופיעה בתור איור , 1886- כאשר פורסם ספרו של שאנפלרי במהדורה חדשה ב

מהדורה שנייה זו הופיעה בשנה שבה הגיע פרויד לפריז כנוירולוג צעיר ללמוד אצל . השער

היה גם , פרופסור לנוירופסיכיאטריה, שארקו). Charcot ,1825–1893(ארקו מרטן ש- אן'ז

אשר משך אליו מכל , (Salpêtrière)מנהל המרפאה למחלות עצבים בבית החולים סאלֶּפְטִרֵייר 

שהותו של פרויד בפריז בסתיו . רחבי אירופה חולים שסבלו מהפרעות עצביות ונוירולוגיות

קירתו האינטנסיבית ביותר של שארקו בתחום הנוירוזות  חפפה את ח1886–1885וחורף 

  14.ואת פרסומם של כמה תיאורי מקרה מפורטים בנושא, הטראומטיות
8  

מזכרת מן התקופה המכוננת הזו בחיי פרויד נותרה בדמות תצלום חתום שקיבל משארקו 

של תמונת הפורטרט הזו שימשה מאוחר יותר איור השער עבור הכרך השלישי ). 4איור (

 באמצעות העמדתם של 15.י'יימס סטרייצ' בתרגומו של ג'מהדורה הסטנדרטית'כתבי פרויד ב

 חיתוך העı הדתי הבלתי מתוארך ותצלומו של המדען בן –שני איורי השער הללו זה מול זה 

-  אבקש להדגיש עוד קשר בין התרבות הפולקלורית לזו הרפואית–המאה התשע עשרה 

אירופה בשנות השמונים - של המציאות הגלותית של יהודי מזרחצירוף הזמנים : ההיסטורית

למאה התשע עשרה עם זיהוָים הדיאגנוסטי בהרצאותיו ובתיאורי המקרה עתירי ההשפעה 

  .של שארקו

ברצוני להזכיר שתיים מאהבותיו הגדולות של , אבל בטרם אעמוד על הקשרים האלה

אבל עם התיאורים ,  אהבתו לספריםפרויד עצמו ואחרים כתבו על. ספרים והליכה: פרויד

כשהייתי כבר ': החיים ביותר נמנה זיכרונו של מרטין פרויד מן ההליכה עם אביו בלב העיר וינה

אני זוכר בבירור , אף שהייתי מאומן היטב בענפי ספורט שונים, וגבוה כאבי, בן ארבע עשרה

שֵלווה לכאורה לפני פרוı התקופה ה, אם כן, 1913השנה היא . 'שבקושי עמדתי בקצב צעידתו

  :מרטין פרויד ממשיך וכותב. מלחמת העולם הראשונה

חלונות הראווה באותם ימים יכלו להתחרות במיטב המוצע ברחוב בונד בלונדון או 

ציורי השמן , רציתי להביט מדי פעם בתצוגות כלי הכסף. בשדרה החמישית בניו יורק

אבא מעולם לא נעצר מול החלונות אבל , ...ציוד הספורט , הפרוות, הממוסגרים

   אבא עצר מול כל, וזה היה כלל ברזל, אבל. הוא חלף על פניהם בחיפזון גדול. האלה
  
       
14  M. S. Micale, ‘Jean-Martin Charcot and les névroses traumatiques: From Medicine to Culture in 

French Trauma Theory of the Late Nineteenth Century’, M. S. Micale and P. Lerner (eds.), 

Traumatic Pasts: History, Psychiatry, and Trauma in the Modern Age, 1870–1930 (Cambridge 

Studies in the History of Medicine), Cambridge, UK and New York 2001, p. 129  
15  S. Freud, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, III 

(1893–1899): Early Psycho-Analytic Publications I–VI, James Strachey (ed. and trans.), 

London 1962   
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 אולי רשם לעצמו במוחו אילו –חנות ספרים ונעı מבט כמרותק בספרים שהוצגו שם 

  16.ספרים עליו להזמין
9  

האם נעצר על עומדו לנוכח , 1886- צעד ברחובות פריז ב, שהיה הָלך מרשים כל כך, אם פרויד

, קרוב לוודאי, האם השתהה מול החנויות שבהן הוצגה? ספרים שראה בחלונות הראווה

  ?המהדורה החדשה לספרו של שאנפלרי עם עמוד השער המרשים שלה

, פרויד לא רק השתתף בהרצאות המהוללות של שארקו, עובדה היא שכאשר היה בפריז

, בגנים הציבוריים ובתאטראות, במוזאונים שלה, רחובות העיר אלא גם שוטט ב17,'הופעותיו'ב

כתב , נוסף על כך. ולאחותה מינה, מרתה ברנייס, ותיאר את התרשמויותיו במכתבים לארוסתו

אני מלא רעיונות ... היום כולו עבר אפוא בסאלפטרייר ': על עיסוקים רציניים יותר

 ניכר 18).1886 בינואר 27 ('מצבי העצבי שלילחקירת , דינמומטר, קניתי מכשיר... ופרויקטים 

מחקירת המבנה , 'מצבו העצבי'באמצעות המדידה הדינמומטרית של , שפרויד נמצא בדרך

פירוש 'ההיסטולוגי של צלופחים אל הניתוח העצמי המתועד במכתביו לווילהלם פליס וב

 בפריז על חשוב לא פחות לבחון מה למד פרויד, אך למטרות דיון זה). 1900(' החלום

  .ובפרט על נטייתם לנוודּות, הנוירופתולוגיה של היהודים

הגם שזמן רב לאחר . טיפולו של שארקו בנושא אופייני לתקופה, בראייה היסטורית

ָסגת היהודי הנודד נתפשה כמתארת אירועים , Kurze Beschreibungפרסומו הראשון של 

ה התשע עשרה כבר קנתה מעמד משלהי המאה השמונה עשרה ולאורך רוב המא, אמתיים

אלא שלקראת .  לפחות בקרב האוכלוסייה הנאורה יותר של אירופה–סמלי ומטפורי בלבד 

 הפוגרומים ברוסיה של שנת 19.סוף המאה התשע עשרה זכה הנרטיב לפירוש מילולי מחודש

הובילו להגירה , יהודיות- ובעקבותיהם המצוקה הכלכלית וההתקוממויות האנטי, 1881

אל ארצות , ואף אל מֵעבר לאוקיינוס האטלנטי, ית של יהודים ממזרח אירופה למערבּההמונ

  .הברית

       
16  M. Freud, ‘Who Was Freud?’ , 209' עמ, )2רה לעיל הע(פרנקל. 
  .49' עמ, )1לעיל הערה (גיי   17
18  S. Freud, Letters of Sigmund Freud, Ernst L. Freud (ed.), Tania and James Stern (trans.), New York 

1960, pp. 199–200  
 J. Goldstein, ‘The Wandering Jew and the: ראו, על היהודי הנודד במשמעותו המילולית בתקופה זו  19

Problem of Psychiatric Anti-Semitism in Fin-de-Siècle France’, Journal of Contemporary History 

20 (1985), esp. p. 535 ;ראו גם :I. Hacking, Mad Travelers: Reflections on the Reality of Transient 

Mental Illness, Charlottesville and London 1998, esp. pp. 113–124 . הקינג מקשר בין ההמשגה של
 (fugue) 'פיוג'היהודי הנודד במאה התשע עשרה בצרפת וגרמניה להופעתה של מחלת נפש בשם 

 reversible(אשר כללה התקפים של נדודים המלווים באבדן זהות ושכחה זמנית , באותה תקופה

amnesia.( 
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כפי ,  היהודית'הפלישה'העיתונות הצרפתית שיקפה וליבתה את פחדי הציבור מפני 

  ממשיך לשאת בעונשו , הנרדף ממזרח למערב, היהודי הנודד'שמראה קריקטורה שכותרתה 

 והיהודים "הצלב"' בספרו של פייר סורלן Le Pélerinש מן העיתון אשר הודפסה מחד, '1892- ב

והיא ,  קריקטורה זו הופיעה לראשונה שש שנים אחרי שהותו של פרויד בפריז20.')1899–1880(

). 5איור (ממחישה את הסיבות ההיסטוריות לפירוש המילולי המחודש למוטיב היהודי הנודד 

למעלה במרכז נושא ישוע ; חז בשוט ומגרש את היהודיםחייל רוסי או, בפינה הימנית העליונה

בן , ובפינה השמאלית העליונה; תזכורת לחטאו של הסנדלר היהודי כלפי המושיע, את הצלב

ופותחת זרועות לקבל את ) או שוקעת(דמותו של הדוד סם עומד בתוך היקפה של שמש עולה 

 של יהודים –ליתר דיוק ,  נחיל– תהלוכה ארוכה, בחלק התחתון. שטף המהגרים הנעים מערבּה

היהודי שבקדמת . שקים וחבילות, ונושאים תרמילים, ממזרח למערב, נעים מימין לשמאל

עם , רישול כללי, חוטם ארוך ומעוקם: התמונה מדגיש שוב את המורפולוגיה של איורי דוֶרה

.  מסית לא פחותהמאמר שנלווה לקריקטורה היה. מקל הליכה ביד אחת וכסף ָצרּור ביד השנייה

מזכיר את יום השנה ] לפני חג הפסחא[השבוע הקדוש ': משפטו הראשון מאפיין את נימתו

רדוף תמיד בידי הְמֵארה , ליציאתו של היהודי הנודד למסעו הארוך על פני דורות ויבשות

  21.'ההון: שאותה ביקש ואהב
10  

כפי . מדעי- רפואיובפועל העניק לה הכשר , שארקו לא היה פטור מאקלים הדעה הזו

החשוב על השיח הציבורי האנטישמי בשלהי המאה התשע  ן גולדסטין במחקרה'שכותבת ג

בתור אדם פרטי אלא בתור ראש  הוא לא דיבר, כאשר דיבר שארקו על היהודים': עשרה

הוא . ועל כן כהתגלמות הפסיכיאטריה הצרפתית, אסכולת סאלפטרייר הפריזאית היוקרתית

 איזה ידע 22.'ות ואנשי מקצוע הרפואה כאחד כמי שמבטא השקפה מדעיתנתפש בידי הדיוט

כשעקב אחר שיעוריו של שארקו במהלך שהותו בפריז , בנוגע ליהודים יכול היה פרויד לרכוש

  .אציין שני עניינים בהקשר זה? ואחריה

סביר להניח שפרויד שמע את , במהלך השתתפותו בשיעורים של ימי שלישי, ראשית

כך .  את נטייתו הטבועה של גזעו להפרעות נוירופתיות– וממחיש בתאטרליות –ען שארקו טו

אני ', הודיע שארקו לקהלו הגדול, כשהציג מטופל יהודי שסבל משיתוק בפניו, בהזדמנות אחת

   ,כמובן, אתם יודעים, 'גבקטע את עצמו והוסיף כבדרך א'אז ו, '...מכיר משפחה יהודית אחת 

       
20  P. Sorlin, ‘La Croix’ et les Juifs (1880–1899): Contribution à l’histoire de l’antisémitisme 

contemporain , Paris 1967  
 La Semaine Sainte ramène l'anniversaire du départ du Juif-Errant pour son‘): שם(ראו אצל סורלן   21

long voyage à travers les siècles et les continents, toujours poursuivi par un fléau qu'il a cherché et 

qu'il a aimé: la richesse’) התרגום מתרגומי לאנגלית; ההדגשה במקור, 90' מול עמ.(  
  .523' עמ, )19לעיל הערה (גולדסטין   22
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  .'1892- ממשיך לשאת בעונשו ב, הנרדף ממזרח למערב, היהודי הנודד'. 5איור 

  .'ֶלה ֶּפֶלרן'קריקטורה מהעיתון 
11  

שמשפחות יהודיות מספקות לנו את הנושאים המעולים ביותר לחקירת מחלות העצבים 

 ראוי לציין שדוקטרינת הדטרמיניזם התורשתי הייתה העמדה המקובלת 23.'התורשתיות

סיפקה להכרזותיו ) hereditarianism( התורשתנות 24.ל המאה התשע עשרהבמחצית השנייה ש

על (של שארקו בנוגע לפגם הכמוס במערכת העצבים היהודית ממד של אובייקטיביות ואמת 

רופא צעיר ונוח להתרשם כמו פרויד עשוי היה להרכין ראש ולרכוש דינמומטר למדידת , כן

ההגירה , הרדיפות,  העוני–דרש לנסיבות האחרות  לפיכך לא היה כל צורך להי25).מצב עצביו

 שעשויות היו לגרום לסימפטומים אשר נותחו בהרצאותיו של –הסבל , הכפויה או במילה אחת

  .שארקו

 של 'נוירוזת הנדודים' או 'שיגעון הנדודים'שארקו רימז לִקרבה בין האגדה לבין , שנית

הציג שארקו , לדוגמה, 1899 בשנת ביום שלישי אחד. היהודים כפי שהוצגו בסאלפטרייר

אשר בילה שלוש שנים בנדודים רגליים בעיקרם ברחבי , מקרה של הונגרי צעיר בשם קליין

... אני מציג לכם אותו ': מתשישות ומחסרון כיס, על אף שסבל מכאבים חזקים ברגליו, אירופה

       
 .526' עמ, )שם(מצוטט אצל גולדסטין   23
   .118' עמ, )14לעיל הערה (מיקיילי   24
על , 1938–1850ירופה בשנים אשר רווח בא, תרבותי-לניתוח מפורט של השפעת השיח הרפואי  25

 :אצל) 'שגעון יהודי ומגדר'( 3ראו במיוחד פרק , תורתו הפסיכואנליטית של פרויד ועל פרויד עצמו

S. L. Gilman, Freud, Race, and Gender, Princeton 1993, pp. 93–168  
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שכדרכם של , ובדה היאהע.  כמו שאפשר לומר26, או לקרטֹופילּוסָאָהְסֶוורּוסכצאצא אמיתי ל

כיבוש - בר- לאו- הוא מּונע תדיר בידי דחף, אותם נוירופתים נודדים שעליהם דיברתי לא מזמן

 מוצאו של קליין טיפח בו 27.'ואינו מסוגל להתיישב בשום מקום... להחליף את סביבותיו 

  .בעליל נטייה פתולוגית לשוטט
12  

בעבודת ). Meige(' אנרי ֶמז, ציםרמיזתו של שארקו פותחה בידי אחד מתלמידיו החרו

 Le Juif-errant à la Salpêtrière: Etudes sur certain‘ שכותרתה 1893- דוקטור מ

névropathes voyageurs’) 'מחקרים על כמה נוודים נוירופתים: היהודי הנודד בסאלפטרייר'( ,

ייה היהודית  המקרים העידו על הנט28.עוד ארבעה תיאורי מקרה לזה של קליין' הוסיף מז

מדי שנה אנו רואים כמה עלובי נפש מגיעים למרפאה ': 'כפי שכותב מז. להיסחף ממקום למקום

אבל בשום מקום אינם משיגים , הם ברחו ממולדתם מפני גורם כזה או אחר. ... לבושי בלואים

ואחרי שצעדו ברגל עשרות . עבודה שנראית להם הולמת ואינם מוצאים מזור למחלתם

,  האנשים האלה29.'הם נוחתים בסאלפטרייר, בקור ובמחסור מזעזע, ברוח ובגשם, םקילומטרי

 'נוירוטים כרוניים'ל', על פי מז, משמשים דוגמה, 'כזה או אחר'שברחו מגורם מעורפל 

ושאחד , בל נשכח שהם יהודים': שמּונעים בידי רוח הנדודים האובססיבית המושרשת בגזעם

 הוא נתלה בסמכות הפסיכיאטרית הגבוהה ביותר 30.' ביותרממאפייני גזעם הוא תנועה קלה

... וניסיונו , מר שארקו שב לנקודה זו פעמים רבות': ומדגיש את תרומתו של מורהו לתזה

  31.'מבוסס על מאות מקרים

עצמו לתחום זה של מדעי היהדות טמונה במסקנה שהסיק מן האנלוגיה בין '  של מז'תרומתו'

- כמוהו כאב'היהודי הנודד .  הנוירופתים היהודים שהגיעו למרפאהאגדת היהודי הנודד לבין

 כפי 32).ההדגשה במקור ('טיפוס לבן ישראל הפסיכופת שנע ונד סביב לעולם

האגדה אינה ייצוג סמלי כי אם ביטוי , על פי השקפה זו', רוקם ואלן דאנדס- שמציינים גלית חזן

רים מעניין בין סיפור פופולרי למקרים  אם שארקו עומד על צירוף מק33.'ממשי לליקוי נפשי

הרי תלמידו כבר מניח את קיומה של שקילּות המשיבה את האמונה , קליניים מסוימים

  . וכל זאת בשמו המתקדם של מדע הפסיכיאטריה–באמתותה העובדתית של מעשייה עממית 

       
  .הנודדהיה שם נוסף במערב אירופה של ימי הביניים ליהודי ) וגם קרָטפילוס(קרטופילוס   26
 .540' עמ, )19לעיל הערה (מצוטט אצל גולדסטין   27
 .541' עמ, )שם(גולדסטין   28
29  H. Meige, ‘The Wandering Jew in the Clinic: A Study in Neurotic Pathology’ (1893), ,רוקם -חזן

  .192–191' עמ, )6לעיל הערה (ודאנדס 
 . 192' עמ, שם  30
  .193' עמ, שם  31
 .194–193' עמ, שם  32
 .191' עמ, שם  33
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    .ציור שמן על בד. 1904, 'גלות'. שמואל הירשנברג. 6איור 

לה 'כיוון שהיומון , על התזה שלו עוררה כמסתבר התעניינות ציבורית' של ֶמזהגנתו 

 התעניינות זו מעידה כי בשלהי 1893.34 ביולי 19פרסם מובאות מתוכה במאמר מיום ' פיגארו

 בתרבות –בית -  בן–או למרבה הפרדוקס , דימוי הנווד היה עדיין מאפיין, המאה התשע עשרה

אפילו לא פגש פרויד את היהודי הנודד באף אחת , ות זאתולמר. הפופולרית והרפואית

ישנה תמונה אחת שהיה לו קשה אם , מדמויותיו המומחשות או באף אחד מן הדיונים שעסקו בו

) 1908–1865(ששמואל הירשנברג , 'גלות'כוונתי לציור הֶאּפי . לא בלתי אפשרי להימנע ממנה

  ).6איור  (1903  בתגובה לפרעות קישינב מאוגוסט1904- השלים ב
13  

פולני מנכס את הטופוס ומעמיד - האמן היהודי, שזכתה לרפרודוקציות רבות, בתמונה זו

ציורו של הירשנברג מתאר דבוקה . פרדיגמה שונה בתכלית לכריכת האגדה והמציאות זו בזו

בניגוד . של יהודים מכל הסוגים וכל הגילאים משתרכים בנוף מושלג אל עבר יעד לא ידוע

פליטים אלה נושאים עמם מיטלטלין ', ֶלה ֶּפֶלרן'ודים הרוסים מן הקריקטורה שפורסמה בליה

וכמה ילדים ; איש נושא ספר תורה עטוף בטלית; ילדה קטנה מחזיקה קומקום: מועטים בלבד

צערו של כל אחד מן האנשים ומצוקתה הטרגית של הקבוצה כולה . נישאים בידיים

במקל שבו הוא , במבטו המהורהר.  המזוקנת שבקדמת הציורל הכול בידי הדמותמתגלמים מע

  .האיש מגלם את היהודי הנודד מן הסיפורים העתיקים, בכובע הנדודים ובמעילו הארוך, נתמך

כפי . נראה בכל מקום בתחילת המאה העשרים, שמקום הימצאו כיום אינו ידוע, ציור זה

 למעמד "גלות"רשנברג הזניקה את התגובה הציבורית לציורו של הי', רד כהן'שכותב ריצ

       
  .72הערה , 551' עמ, )19לעיל הערה (גולדסטין   34
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טיפוס - אב' במהרה הפך הציור ל35.'פריט שכיח בבית היהודי הן במערב הן במזרח... של 

, והעניק השראה למארק שאגאל ולאמנים אחרים, 'עבור יצירות העוסקות בפליטים יהודים

תבטאה תפוצת הציור ה,  בעידן של רפרודוקציות מכניות36.מייזלש- כפי שמראה זיוה עמישי

רוקם -  כך מתעכבת חזן37.שהוצגו תכופות בבתי יהודים, גם בדמות פוסטרים וגלויות

 כדי להרהר בקשר של הציור אל חוויות ההגירה 'גלות'מיוטי לשתי ְגלויות של בניתוחה הס

  :שלה עצמה
14  

הגעתי אל זרועותיהם של סבתי , יתומה מאם, כמהגרת בת שתים עשרה מהלסינקי

בדירה תל אביבית נזירית , יליד קניגסברג, וסבי המאמı, ליןילידת בר, המאמצת

מאחורי כסאו של , על הקיר בחדר האוכל. יחסית ובה רהיטי עı אלון אירופיים כבדים

, לבן של תמונה ובה תהלוכת פליטים/הייתה תלויה רפרודוקציה בשחור, סבא נתן

ירתן של הדמויות עק. שהיום אני יודעת כי הייתה יצירתו המפורסמת של הירשנברג

ומצד אחר , נראתה מצד אחד בסדר גודל שונה לחלוטין מזה של תלאותיי הפרטיות

. וממראות ופרצופים מוכרים, קלעה לרגשות שהודחקו של מי שנעקרה משפה מוּכרת

ציינה הסצנה את החלטתם המפוכחת של סבי וסבתי , בהקשר של משפחתי החדשה

שדימיתי לראותם בקלסטרי , לרבים מקרוביהםבניגוד , 1926לעזוב את ברלין בשנת 

  38.הפנים העצובים בתמונה המשועתקת

הילה 'לא זו בלבד שהתמונה לא איבדה מערכה התרבותי או מה, 'רוקם- כפי שמציינת חזן

,  אלא דווקא משום התפוצה הנרחבת שזכתה לה–במובן המקודש ביותר של המילה  –שלה 

 הפעיל 'גלות' כיוון שהציור 39. ']של פליטות[חוויה הובטח מעמדה האיקוני כסמל ומופת של 

 הוא הגיע גם אל 40,סופרים ופעילים ציונים בולטים, עיתונאים, השפעה לא מבוטלת על אמנים

, אביבים של עולה צעירה-  כמו סבּה וסבתּה התל–קהל יהודי דרוך ומודע יותר לסכנה העתידית 

  .ברלינאים לשעבר

נדמה שבאחרים נטע הציור , מסוימים לעקור שוב ולנוע הניע יהודים 'גלות'אבל אם 

       
35  R.#I. Cohen, Jewish Icons: Art and Society in Modern Europe, Berkeley, CA. 1998, p. 231 
36  Z. Amishai-Maisels, Depiction and Interpretation: The Influence of the Holocaust on the Visual 

Arts (Holocaust Series), Oxford 1993, p. 19   
37  R.#I. Cohen, ‘Entre errance et histoire: Interprétations Juive du Mythe de Gottlieb à Kitaj’ ,

 .155' עמ, )7לעיל הערה (קלגסבלד וכהן -סיגל
38  G. Hasan-Rokem, 'Jews as Postcards, or Postcards as Jews: Mobility in a Modern Genre', The 

Jewish Quarterly Review, 99 (2009), pp. 514–515 
  .514' עמ, )שם(רוקם -חזן  39
  .234–231' עמ, )35לעיל הערה (כהן : ראו  40



            
      
      

    פרויד והטוּפוס של היהודי הנודד  ]15
         

            
]337[ 

 

, כלומר. דווקא את תעתועי המפלט של המרכזים הקוסמופוליטיים הגדולים של אירופה

השתרשות מול : ציורו של הירשנברג יכול להפנות את הצופים בו לכיוונים מנוגדים למדי

) cautionary tale(ָרה  תפקד כמעין מעשייה מת'גלות'אם . הישארות מול עזיבה, עקירה

מוסר ) 1907- והירשנברג עצמו אכן עזב את פולין והיגר לארı ישראל ב(עבור יהדות אירופה 

, כאשר הופנם בידי היהודים עצמם, באופן כללי. משמעי- ההשכל או המסר שלו היה דו

; רהטופוס היהודי הנודד על דמויותיו השונות יכול היה לעורר או לחזק דווקא התנגדות להגי

לספק , או במילים אחרות, הוא יכול היה לאשש נטייה אל מראית עין של יציבות וקביעּות

  .מניע להיאחזות במוּכר
15  

רכבות. ב על  יד    פרו

הן מתפקדות , כפי שכותבת רות גינזבורג. רכבות ממלאות תפקיד נכבד בכתבי פרויד

וכבמה , מודעת- הלא, כמטפורות למנגנונים המורכבים של המחשבה האסוציאטיבית'

מנתח פרויד סדרת ' פירוש החלום' בפרק החמישי של 41.'לפרשנותם המחוכמת של חלומות

סוף - באחד מהם הוא מגיע סוף. חלומות הנקשרים יחדיו בידי שאיפתו הנושנה לבקר ברומא

ולכן מעלה פרויד , כביכול, רומא אינה עצמה. לעיר אך מגלה שם נופים לא מתאימים

אנקדוטות 'היו , הוא מגלה, 'חומר שממנו נטווה החלום'ב.  להסברת השינויאסוציאציות שונות

 כאן הוא 42.'ולעתים מרירה, מאלה הטומנות בחובן חוכמת חיים עמוקה, יהודיות משעשעות

  :'הקונסטיטוציה סיפור'מספר את 

ובכל , נתפס, מתגנב אל הרכבת המהירה לקרלסבד ללא כרטיס נסיעה... יהודי אביון 

באחת . רכת ביקורת הוא מּוצא מן הרכבת ומטפלים בו ביד קשה יותר ויותרפעם שנע

הוא , ולשאלתו של הלה לאן הוא נוסע, מתחנות נתיב הייסורים שלו הוא פוגש מכר

  43.' לקרלסבד–אם הקונסטיטוציה שלי תחזיק מעמד ': משיב

יפתו היהודי המוטרד שוב ושוב בדרכו לקרלסבד משמש אנלוגיה ברורה לפרויד ולשא

האנקדוטה עוסקת בראש ובראשונה במצבם , אבל כידוע לפרויד. המסוכלת להגיע לרומא

 immer härter'(ותמיד נתונים ליחס נוקשה , רצויים- לא, אביונים: הכללי של היהודים

behandelt' .( ויה דולורוזה' או, 'נתיב הייסורים'לכן הביטוי') ‘via dolorosa’ ( בתרגום
       
41  R. Ginsburg, ‘Whose Trauma Is It Anyway? Some Reflections on Freud’s Traumatic History’,  

R. Ginsburg and I. Pardes (eds.), New Perspectives on Freud’s ‘Moses and Monotheism’ (Conditio 

Judaica 60), Tubingen 2006, p. 91  
 .221–220' עמ, ח"תל אביב תשס, )מתרגמת(גינזבורג ' ר, )עורך(ברמן ' ע', פירוש החלום, 'פרויד' ז  42
 .221' עמ, )שם(פרויד   43
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הן , אבל התרגום. בלשון המעטה, בדיחה היהודית המרירה הזו נראה מוזרבאמצע ה, י'סטרייצ

 auf einer seiner Leidenstationen’.44‘: מעביר יפה את הגרמנית, בעברית הן באנגלית

,  מזכירה גםLeidenstationenהמילה , בהקשר לתחנות רכבת ולסבלו של היהודי בכל עצירה

 עשוי להתפרש 'סיפור הקונסטיטוציה'.  של ישועאת תחנות הצלב בנתיב הייסורים, כמובן

היהודי הנודד בנתיב הייסורים שלו אינו סתם מטפורה לפרויד בפרט וליהדות : אפוא באופן הבא

הוא גם דמות , המוגֶלה והנרצח בשם הנצרות והקדּושה לאורך הדורות, היהודי הנרדף; בכלל

אף שהוא . האספקלרי של המושיע) ר(כי הוא האח, סבלותיו רפלקסיביים. המשיח של האנושות

היהודי הנודד חוזר ,  על נסיעה ברכבת'המשעשע'מוסתר חלקית בידי הסיפור , מצועף חלקית

  .להיות נוכח בהיעדרו מּכתבי פרויד, להפר את השלווה
16  

 בדרכו החלומית של פרויד לרומא מופיע מתחת Leidenstationenחיזוק לפרשנות זו ַלסימן 

מעט אחרי שהבהיר , ’”The “Uncanny‘במסתו . בסבטקסט על רכבות –לפני השטח 

מוסיף פרויד הערת , ' מקורו בדבר מה מוּכר שהודחק)'ביתי- לא, 'unheimlich(המבעית 'ש

  :שוליים על חוויית מפגשו של אדם עם כפילו

כאשר מפאת טלטול עז מן הרגיל של הרכבת , השינה שלי- ישבתי לבדי בתא קרון

ואדון מזדקן בחלוק שינה ובכובע , הדלת אל תא השירותים הצמודנפתחה פתאום 

תא השירותים הממוקם בין שני התאים טעה שביציאתו מהנחתי . נסיעות נכנס לתאי

ואז תפשתי להוותי שהפולש אינו ,  זינקתי ממקומי. שליבכיוון והגיע בטעות לתאי

ו לא מצא חן זכורני בבירור שמראה. אלא השתקפותי במראה שעל הדלת הפתוחה

  45.בעיניי כלל וכלל

בתצלומי יחיד ובתצלומים קבוצתיים שצולם בהם לאורך חייו פרויד לבוש בלא דופי בחליפת 

הדמות שמולו דומה מאוד , לעומת זאת). 7איור (על פי רוב בראש מגולה , שלושה חלקים

ן מזוקן במעיל זקֵ : ליהודי הנודד כפי שצויר באופן טיפוסי באיקונוגרפיה הנוצרית והיהודית

:  במובן כפולle Juif errant ופרויד מייצגים אפוא את 'פולש'ה. ארוך החובש כובע נוסעים

 .את עצמו) méconnaisance( מזהה והאחר טועה ואינו, האחד משוטט ותועה אל התא הלא נכון

, במפגש של פרויד, דיאלקטיקת הזיהוי וההזרה, בהיפוך של דיאלקטיקת המרָאה של לאקאן

  העימות עם, יתר על כן. 'מראהו לא מצא חן בעיניי כלל וכלל':  לזיהוי ולהכרהקודמתההזרה 

       
44  S. Freud, Gesammelte Werke, II–III: die Traumdeutung: Über den Traum, A. Freud, E. Bibring et 

al. (eds.), London 1942, p. 200  
45  S. Freud, ‘The “Uncanny”’, idem, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of 

Sigmund Freud, XVII (1917–1919): An Infantile Neurosis and Other Works, James Strachey (ed. 

and trans.), London 1962, p. 248, n. 1  
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  . 1922, ברלין', הוועדה'. 7איור 

  . ונס'ארנסט ג, מקס אייטינגן, קרל אברהם, אוטו רנק: משמאל לימין, שורה אחורית

  . הנס סקס, סנדור פרנזי, פרויד: שורה קדמית
17  

  

      .'קווי המתאר של הפסיכואנליזה'פרויד קורא את כתב היד של ספרו . 1938יולי ,  לונדון.8איור 
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אבל אולי , למרבה האירוניה.  מתרחש ברכבת– 46'קרוא והבלתי צפוי- עצמך הלא' –הכפיל 

וכך נמצאת . שהותו מחוı לבית חושפת את פרויד לפגישה עם מישהו מוּכר אך מוזר, כצפוי

  .בטופוגרפיה הנפשית שלו, אמנם מוצפנת או כמוסה, הנודד אכסניהליהודי 

היהודי הנודד אכן מופיע מפורשות במכתב שנכתב , אבל למרות ההצפנה הזו לאורך השנים

, המכתב.  כלומר ממש לפני נסיעתו האחרונה של פרויד ברכבת מווינה–כמעט בסוף הדרך 

' רח, הרובע התשיעי, וינה'ושא את הכתובת  ועדיין נ1938 במאי 12 שמוען לבנו ארנסט ביום

אני כותב אליך פשוט משום שאני יושב בלא מעש וחסר ': נפתח בווידוי הבא, '19ברגאסה 

מטפלת בסידורים עסקיים , מתמודדת עם הרשויות, אונים בעוד אנה מתרוצצת כה וכה

  :מן העבר ואז מעלה פרויד באוב את אותן דמויות לא זהות אך ְתאּומות 47.'אחרונים

 למות בן –להצטרף אליכם וגם : שתי תקוות מקיימות אותי בתקופה הקודרת הזו

שבהיותו איש זקן מאוד לקחו אותו , לפעמים אני משווה את עצמי ליעקב הזקן. חורין

הגיע הזמן שָאָהְסֶוורּוס . נקווה שלא תבוא אחר כך גם יציאת מצרים... בניו למצרים 

  48.הנחלהיבוא סוף סוף אל המנוחה ו

18  

תחתיו הוא . בפסקה המפתיעה הזו פרויד מנתק את עצמו מן הזיהוי הנושן עם משה המקראי

שבה  –שדווקא אנגליה , למרבה ההפתעה, מכאן נגזר. נזכר בגלותו של יעקב מארı אבותיו

שבה שועבד ,  היא מצרים–) מילים שנכתבו במקור באנגלית (’to die in freedom‘הוא מקווה 

:  הוא ההיקש הטריטוריאלי של פרויד'התקופה הקודרת הזו'לנוכח , מוזר עוד יותר. לעם ישרא

  .לציֹון) מופרכת בעליל(מקבילה , ההשתמעות שאוסטריה היא מולדת ליהודים

זה המקרה היחיד שבו פרויד , למיטב ידיעתי. ואולי מוזרה מכול היא הופעתו של ָאָהְסֶוורּוס

הוא עושה זאת באמצעות אזכורו של , יתר על כן. הנודדקושר את עצמו מפורשות ליהודי 

הועתק מבירת , הוא הוצא ממגילת אסתר. השליט הפרסי הגדול שעבר התקה נרטיבית קיצונית

ונעשה נווד , הופשט מכל סמלי כוחו ומזהותו האתנית האמתית, קיסרותו שושן אל ירושלים

הגיע הזמן שָאָהְסֶוורּוס יבוא סוף סוף ': זה כוחה של המעשייה העממית. יהודי חסר בית ומולדת

מורכבּות הייחוס העצמי של פרויד בנקודה זו כמעט בלתי אפשרית . 'אל המנוחה והנחלה

משמש אנלוגיה , 'קונסטיטוציה'בדומה ליהודי בסיפור ה, אבל נדמה שָאָהְסֶוורּוס. לניתוח

 'נדד'שלא התיישב אלא מכאן עולה גם הכרה בכך . לפרויד ואולי גם לעם היהודי בכללותו

אמירה זו סותרת את השוואתו המובלעת של , או במילים אחרות. באוסטריה כל אותן שנים

היהודים הנודדים , מקביליו, יו)ר(ומכירה במאוחר באח, פרויד בין אוסטריה לארı המובטחת

       
 ).שם(פרויד   46
  .442' עמ, )18לעיל הערה (פרויד   47
  .443–442' עמ, )שם(פרויד   48
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קשה אם הטופוס של היהודי הנודד ִה . שאינם מנוגדים לו אלא עשויים לשבת עמו באותו הקרון

 אפשרה גם – וההזדהות עמו –הרי ההכרה בטופוס , עד מאוד על קבלת הצורך לעקור ולהגר

  ).8איור (לקום ולבוא אל המנוחה באנגליה 
19  
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