
 

 

 ריאה - מחלת

 ׳מה שעל הריאה, יבוא ללשון.׳

 1פאול צלאן 

 

 הרבה מן העבודה המצוינת שנעשית בחודשים האחרונים בחשיבה הקלינית חוזר אל הרעיון של יולנדה

 מושג שטבעה לציון מצב בו אחד מקירות הקליניקה קורס, במקור, בשל  —״  קיר הנופלגמפל בדבר ה״

 קיצונית. פרקטיקות פשיסטיות של מעקב, עינויים וַהֲעָלמות, ובהמשך גםנסיבות של אלימות חברתית  

 רקטות, או רצח פוליטי, ׳מתפרצים׳ פנימה אל החדר, במובן זה שחושפים את המטפל פיגועים, מטחי 

והמטופל כאחד למציאות מאיימת וחירומית המשפיעה באופן מכריע על שניהם, ׳מפציצה׳ ומפוצצת  

 .מודע של האחר-לעבד או לעכל דבר, ודאי לא לחשוב או לפרש את הלא כדי כך שאין מקום עד

  בקורונה, לא רק המציאות החיצונית מתפרצת פנימה, אלא גם להפך: המציאות הפנימית היא שניבטת

ובראשן חרדת הכליון על    —אלינו מן החוץ. אנחנו דולפים, נעשים רעילים, שעה שחרדות ראשוניות  

הופכות ממשיות עד כדי כך שהמציאות החיצונית חדלה לשמש    —וי האחר  האחר, והחרדה מכיל  ידי

  מימושה האפשרי והאיום של הפנטסיה. אפשר להציע כי כתוצאה מכך, נעשה נסיון הפרדה  מפני  מחסה

 יתכן שעם ׳נפילת׳ הקיר האמור להגן עלינו מפני הרע והמאיים, אנו מעמידים בתוכנו חיץ אלטרנטיבי:

 
 :טיוטה לנאום ה׳מרידיאן׳. המובאה במלואה  1

 “‘What’s on the lung, put to the tongue,’ my mother used to say. Which has to do with breath. 

One  should finally learn how to also read this breath, this breath-unit in the poem; in the cola 

meaning  is often more truthfully joined and fugued [sic.] than in the rhyme; shape of the poem: 

that is presence of the single, breathing one.“ 

Celan, Paul (2011). The Meridian: Final Version - Drafts - Materials. Ed. Werner 

Hamacher. Trans. Pierre Jorris. Stanford: Stanford UP, p. 108 



נפשית. חומה  ולהדבק אחר;  להדביק  המגע(  Contagio)  חרדים  מן  גם  חוששים  (  Contatto)  אנו 

 .צלאניים, נוכל לחשוב על חיץ זה כעל קרע שבין הריאה ובין הלשון במונחים ;בתוכנו

  הנשימה, של המגיפה? צלאן מראה כי המשותף לריאה -את קוצר  —כיצד לקרוא את הנשימה, או מוטב  

  החזה לא -המעבר ביניהן, היא הנשימה: היחיד הנושם. להלן, מתבררת תעוקתוללשון, ומכאן גם אפיק  

- מחלת  רק כעניין נגיפי, אלא גם כתופעה שפתית: המשפט, הפיסוק, הקול, ״מחלת הריאות״ הריהי גם 

ה את  בהציעו  דומה,  רעיון  מקדם  ביון  וילפרד  האנליטיקאי  הרחבה  סזורהלשון.  - ל׳תפנית  כמעין 

שינוי    יר של ״קטיעה חדה, שאחריה יש המשך״, המספק מבנה וחסות לעתהצלאנית: תחב הנשימה׳

 קטסטרופלי ולזמני משבר. במוזיקה, סזורה מסמנת לנגן היכן לעצור כדי לקחת אויר; אמנם, הבסיס 

 לה, שאותו שואל ביון מפרויד, היא חווית הלידה )הקטסטרופה של חיתוך חבל הטבור; התעוקה שהיא 

אבל מצמרר לראות שהארוע הביוגרפי שעל בסיסו הוא מפתח את מחשבתו,   הבסיס לנשימות כולן(.

פנאומוני לא פחות: מעמד נורא שבו נכח ביון כחייל במלחמת העולם הראשונה, עת נאלץ לחזות    הוא

  של חייל צעיר ״שחזהו נקרע מעליו, אחת מריאותיו נעלמה, וענני אדים עלו מהריק הנורא שנפער   במותו

 2בגופו.״ 

  ביון: ״מאחר ואין באפשרותנו לעשות דבר בעניין האירוע החיצוני הדרמטי או הברור מאליו, הוא כותב  

שלגמרי באירוע  חופשית  לאסוציאציה  בהמשך  שיהפוך  פירוש,  כמבנה,   3מאליו.״-ברור-אינו-מספק 

אירוע    מזמנת לייצג  שבכוחה  ככל  שכן  והקליני,  ההיסטוריוגרפי  השיח  בין  פורה  מפגש  הסזורה 

לחווית  ,שהתרחש בעבר מודל  נעשית  עצמה  או תחביר של חצייה; אפשרות של -היא  דפוס  מעבר: 

שבר, משבר או סערה רגשית. באופן פרדוכסלי, הופך במודל הביוניאני הקרע    תנועה הזמינה ברגע של

 .המאפשרת להוסיף ולחשוב ״תחת אש״ ,מעבר-עצמו לסיסמת

 
  אביב: תולעת-סזורה ועוד סזורות״. בתוך: ביון, וילפרד ר׳. סזורה. תל -״על ה (.  2012ברגשטיין, א. ואהרוני, ח. ) 2

 . 17ספרים, עמ׳ 

אביב: תולעת ספרים,  - .)]סזורה. מאנגלית: חגית אהרוני ואבנר ברגשטיין. תל   1975[  2012ביון, וילפרד ר׳. )  3

 .  48-49 עמ׳



  בר ׳מן הריאה אל הלשון׳: מן הלב לדם, וחוזר חלילה. משום צלאן, כמו ביון, קוראים לנו להביא את הד

 שאם לא יבוא, יעלם, ונעלם אנחנו יחד אתו: ״העניין,״ כותב ביון, ״איננו ריפוי. ]...[ התאוששות מהחלטה

 4אומללה ושימוש בהחלטה השגויה, אלו הדברים שעלינו להתרגל להתמודד אתם באנליזה.״ 
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