
לאן נחזור

 ? מכנים?  שאנו  למה  שמא  או  למקום  תמיד  חוזרים  אנו  האם  מה אל  נחזור  לאן 
 ?  , עזבנו?  שלכאורה  מזה  אחר  מקום  הוא  האם  מהו למקום חוזרים  אנו  ואם   מקום

–  ? חזרה ?  של  זה  מקום  להגדיר  או  לחשוב  אפשר  איך  אותו המקום שמא  או   בעבר
מקום שאיננו אחר לחלוטין וגם לא זהה לחלוטין בשביל החוזרים אליו?

 ? משתמעת,  אכן  השיבה  מן  האם  השיבה רעיון  מבוסס  הנחה  איזו  על  ראשית  אבל 
 " " אנו,  שבו  המקום  את  עוזבים  שאנו  משמע  חוזרים אנו  אם  שכן  מסוימת  כפילות 

 ,  . השיבה,  זה במובן  לכן קודם  ננטש  או  שנעזב  למקום  ושבים  מה זמן  מזה   נמצאים 
 , שיצאנו:  קודם מקום  עוזבים  שאנו  מציינת  היא  ראשית  כפולה עזיבה  תמיד   מציינת 

 , ולאחר,  המקום שבו אנו נמצאים כעת  ממקום ראשיתי ופנינו להתיישב במקום הנוכחי
השיבה.  בעבר שננטש  למקום  וחוזרים  הזה  המקום החדש  מן  שוב  יוצאים  אנו   מכן 

 , ננטשו באחד,  ושייכות מסוימות זהות  וגם   יוצאת אפוא מתוך השערה שמקום מסוים
 :  . אנו,  האם  השאלה עולה  ומכאן  מחדש ולגלותם  אליהם  לשוב  יש  וכיום   הימים

 , או שמא אנו,  שנשאר זהה לעצמו באיזו פינה בעולם  שבים למקום שנותר כפי שהוא
? מקום אחר מזה שעזבנו או הותרנו מאחורינו בעבר,  חוזרים למקום שונה

 ,  ." הדרך" את  לפתוח  עשוי  הוא  ראשית שיבה ה רעיון  של  כוחו  מלוא  מורגש   כאן 
 ,  , מה.  אל  הראשיתי אל  שיבה  בצורת   � להתפרש עשוי  כלומרהוא  מכול הרע   בפני 

 ,  ,  , הזהות,  האיתן האותנטי העצמי שהוא  למה  גם  ולכן  הזהה  אל  רבב ללא   שהוא 
הפוליטיות.  האידיאולוגיות  כל  הרי  כשלעצמה נשחקת  והבלתי  משתנה   הבלתי 

או זהב  תור  לעצמן  המציאו  הפסיכולוגיות  או  המטאפיזיות  הפנטסיות  וכל   הגדולות 
 .  " טמון" הפרדוקס  בעולם אחיזתן  ואת  שובן  את  להבטיח  מנת  על  מיתולוגי   לפני

,  ( )  (  ,  , כצורך( ים העתיק ההיסטוריה הארץ זמן ה של  החוזרת  בהופעתו   בדיוק 
 (" ")  ,  . גם,  המקור העתיק  למעשה נשחק ובלתי  מוצהר  חיים  כמרחב  חיוני  כהכרח 

 . שבתוך,  אלא  המוחלט שלטונו  תחת  ונשאר  אליו שחוזר  מי  ידי  על  לחלוטין   נשלט 
הדוגלים ברעיונות של זהות כשלעצמה וניכוס עצמנו,   שלטון או ממשל מוחלטים אלה

 – כפי שעשו פילוסופים רבים בני,  לא נוכל אלא לגלות   לעצמנו ללא שינויים ושחיקה
,  –  , כי הרעיון של מקום הזהה לעצמו,  ועד דרידה  מבנימין  ועד לוינס מניטשה   זמננו

 ,  , אנו שבים אליו,  מקום שלכאורה  אינו נע אינו משתנה  מקום ראשיתי שאינו מושחת
 ,  , ידי,  ומונע על  בדיוני רעיון זה הוא תמיד מלאכותי  כאילו מעולם לא עזבנו או נטשנו

 ,  – שמונע,  רעיון  זהו  כלומר ופנטסטי  בדוי  הוא  ולפיכך  לגמרי מדומיינת   אידיאולוגיה 
 ? לא רק משום שהזמן משנה כל.  מדוע  על ידי סילוף מסוים של מה שאליו אנו שבים

 ,  ,  , תמיד,  מצוי  מקום היותו  מעצם  שהמקום משום  גם  אלא  שאומרים כפי   מקום
 .  , שאיננו,  מה  תמיד  הוא  המקום  לעצמו שייכות  חוסר  מהווה  הוא  במעבר  בתנועה

 . חוויה,  מתוך  מגיח  שהמקום  משום  וזאת  לעצמו מחוץ  אל  מושלך  להיות  לנוע  חדל 
 ,  . חף–  האדם  במקום וההתבססות  המקום  לפני  זרות של  חוויה  האדם  של   בסיסית 

 ,  .  , אל,  והשיבה  המקום  זו מסיבה  מקומו בדיוק  היא  מקום  לכל  וזרותו  רדוף  ממקום
 המקורות כשיבה אל מקום המוצא איננה אלא שיבה פנטסטית דרך התשוקה להשביע

ונע בעולם כבתוך,   או להשתיק את החוויה הבסיסית של מי שמעולם לא היה לו מקום
 ,  , על.  או  מקום  על  לדבר  ניתן  לא  שבו  לומר אפשר  פתוח מרחב  מקום ללא   מרחב 

לפני.  קיים  מה  שכן  שהיה מה  בתוך  השתכנות  על  גם  לדבר  מבלי  למקום   שיבה 
 , לכל?  רדיקלית  זרות  ושל  האולי של היות חסר מקום  דבר מלבד האולי אולי   המקום



 ,  . שהאמן...  אחר אחד  מלכל  יותר  לכם  ידוע  כאן מדגישים  שאנו  החוויה  זו   מקום
 . - - את- מקום  בכל  פותח  הוא  למקום השיבה חוסר ושל  המקום  חוסר של  התושב   הוא 

 .  , ואיננו מרשה שיוענקו לו אלא החירות או המחווה- מוגדרות של המקום מרחב האי

אלי ישי


