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 שיעורי אהבה דבר המערכת:

 

 עמרי ביכובסקי, אילנה רבין

 

לחבוש את ספסל הלימודים כדי לקנות לנו תורה בדבר האהבה, מפי אחרים; עלינו, כפי לשווא נבקש 

ז'יד נתקל בדמעותיה של עמנואל )היא מדלן, בת  שאומר אנדרה ז'יד לקבל על עצמנו את חותם סימנה.

"עד אותו יום שוטטתי אבוד; לפתע פתאום החותם  התקלות רדיקלית ששינתה אותו ואת עולמו:דודתו(, 

למראית עין דבר למרות שחייו השתנו באחת הוא מדגיש שהוטבע הכוכב המיסטי המדריך של חיי התגלה". 

 .לא השתנה

בחרנו ללקט את שיעורי , להחטיא בעניין זה באמצעות מילותינוו משיך לגששלהפלס דרך וכדי ל

אהבה  –לשאת את דבריהם אודות האהבה שנקרא ״בשר הנפש״, ון מיוחד ביום עי ,האהבה של אלה שהעזו

ואלה הם: זיו רובינשטיין, ירון גילת, שרה אביטבול, ארנה קסטל, שירלי זיסר וגבריאל  שאין שיעור לה.

 דהאן.

 –התקיים בקולנוע לב בתל אביב יום עיון: בשר הנפש  11.1.2019 בכפי שמכריז ומתעד זיו רובינשטיין, ״

בני אדם שממלאים אולם עד אפס   168 יום עיון משותף לאברבנאל, תפס"ן והסתדרות הפסיכולוגים.

 )https://www.seret.co.il/movies/s_movies.asp?MID=5767) מקום, בו מוקרן הסרט ״על גוף ונפש״

 .״רועיג מגבולות הקולנוע, והופך לאשביום זה חור

לכולנו יש זיכרון של פחד ותשוקה מהנעורים כשאתה הבמאית אילדיקו אניידי אומרת לנו על סרטה: "

." מהפרספקטיבה של באמת לא יודע מה זה אומר להיפתח בפני אדם אחר לחלוטין. זה כמו לקפוץ מצוק

ע פרדיגמטי של סיפור התבגרות ונשירה, אי תפס״ן, שאימצה לעצמה את התפסן בשדה השיפון, כמופ

אני מדמיין לי כל אפשר שלא להיווכח שזהו הצוק מהחלום השגעוני של הולדן קולפילד )התפסן( האומר: "

הזמן המון ילדים קטנים משחקים איזה משחק בשדה גדול של שיפון... ומה שאני צריך לעשות זה לתפוס 

". הרי לפנינו מה שבגיליון מוקדם וט להיות התפסן בשדה השיפוןכל אחד אם הוא הולך לעוף מהצוק... פש

הגיל בו הכול אפשרי והגיל בו פוגשים את הבלתי  של "זמן תפס"ן" ניסח אלכסנדר סטבנס ביחס לנעורים:

מה דרוש כדי לקפוץ מהצוק שבלעדיו לא תיתכן האהבה כך,  . כך אנו בפני שאלת הנעורים:1אפשרי

 מפגש בו חפצה נפשנו תרתי משמע. – ..ואולי אף נעז לחשוב ולחשב מפגששעצמותינו לא תישברנה.

*** 

ממד זה של מפגש תפסני שכה צלח בסרטה של אילדיקו אניידי, מוכתר בנדיבות על ידי גבריאל דהאן, 

  כ ״סרט הסרטים״. והנה קטע מדבריו:

סרט הסרטים אשר ' :אשר לשלמה דבר לא ימנע מאתנו עוד לומר גם על הסרט הזה 'שיר השירים'אחרי "

, שהוא שירת אהבה, שירה על אהבה כשאלה, שאלה שמקומה לא נפקד גם בשירתו של 'לאילדיקו אניידי

ְצָאה ְבַדְברוֹ 'המלך:  י, יָּ ר; ַנְפשִּ בָּ ַמק עָּ י חָּ י, ְודֹודִּ י ְלדֹודִּ י ֲאנִּ ַתְחתִּ ַקְשתִּ --פָּ יו ְוֹלא בִּ אתִּ יהּו, ְקרָּ אתִּ יהּו ְוֹלא ְמצָּ

י. נִּ נָּ ְשאּו ֶאת עָּ י; נָּ עּונִּ י ְפצָּ ּכּונִּ יר, הִּ עִּ ים בָּ ים ַהֹסְבבִּ י ַהֹשְמרִּ ֻאנִּ י ֶאְתֶכם, -ְמצָּ ְשַבְעתִּ ַלי, ֹשְמֵרי ַהֹחמֹות. הִּ י ֵמעָּ ידִּ ְרדִּ

ם ם: אִּ לִָּּ ְמְצאּו, ֶאת-ְבנֹות ְירּושָּ י ַמה-תִּ ידּו לוֹ -ּדֹודִּ יַתגִּ ה ָאנִּ  ."('ח-)שיר השירים, ה', ו'' , ֶשחֹוַלת ַאֲהבָּ

*** 

שרה אביטבול התמקדה בדבריה בנקודה שאפשרה פתח בעולמה הסגור של גיבורת הסרט, נקודת 

 החסרה שאפשרה כמיהה:

הנקודה אותה ברצוני לפרוש בפניכם ואשר עניינה אותי בסרט זה הינה האופן בו הושפעה מריה מן "

הגילוי שאנדרה והיא חולמים אותו חלום. מה שמרתק אינו לפענח כיצד זה שיש להם אותו חלום, אף לא 

שיש לתהות האם מן האפשר הוא ששני סובייקטים יחלמו חלום זהה, הנקודה העיקרית הינה האפקט 

                                                           
(, 0עלמה יצחקי(, "זמן תפס"ן" ) (, גיל ההתבגרות סימפטום של ההתבגרות המינית )תרגום:2015סטבנס, א. )פברואר  1

 תל אביב, תפס"ן.

https://www.seret.co.il/movies/s_movies.asp?MID=5767
https://www.seret.co.il/movies/s_movies.asp?MID=5767
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מה קורה לה בעקבות .. . לידיעה שלה את הדבר. כל עוד אין היא יודעת על כך, אין לחלום השפעה עליה

 "כך, מהן ההשלכות שיש לידיעה הזאת עליה, מה משתנה עבורה מרגע זה ואילך?

*** 

שירלי זיסר מדגישה את החתך בבשר, בגוף, בדיבור על הטרנספורמציות ההכרחיות שלו לקיום חייה 

 :ההוויה המדברת של

"'He cut out my tongue' ',שרה לורה מרלינג בשיר אותו בוחרת גיבורת הסרט שרגע  'הוא חתך את לשוני

כדי לתת מילים  ויתורו של הגיבור הופך אותה עצמה לפיסת בשר שנחתכה מן האהבה שכמעט והייתה

 "מן הגוף. וצליל למה שהוא כואב כדי כך שאינו יכול אלא להיות אלום. בשר נחתך

*** 

 את ההחטאה ואת מה שגורלו תמיד להיות חומק לוכדת אורנה קסטל ברקמת המוסיקה: 

מכל המוני הדיסקים שהאזינה להם בחנות המוסיקה, לקחה את זה שהמוכרת אמרה שאוהבת. מתוך כל "

הגברים שאולי התעניינו, הלכה עם זה שבאמת דיבר איתה, דיבר איתה באמת. באהבה יש חוקים אחרים. 

 "יש לאהבה מוסיקה אחרת.

*** 

 -זה של ה –פרויד, ואמני הרנסנס  אפשר לקרוא גיליון זה עם המפתח, שמציעה שירלי זיסר בעקבות

via di levare  -  קרי של עשייה באמצעות גריעה )החסרה(, קרי ריקון באמצעות דיבור, ולא הוספה של

מובנים שבאופק שלה הסוגסטיה. במילים אחרות זהו מאמץ לאחוז במה שגבריאל דהאן קרא במאמרו 

 בגיליון זה "נפש החי ורוח הבשר".  

 

 

 

 

 י ביכובסקיעמר צילום:
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 גוף, אמנות, פסיכואנליזה –״בשר הנפש״  על גוף ונפש  יום עיון: הסרט

 ״ אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש״  )איוב, יב׳, י׳(

 

 

 בשרהנפש החי ורוח 

 

 גבריאל דהאן

 

 שמבטאה אפשרות, לבטח הנה כזר שלך לגופך יחס בעל להיות

 הוא אינך אך לך, יש גופך את .(avoir) בעל ותלהי בפועל השימוש עובדת

 סיבה אין כך ובעקבות בנפש, להאמין שמוביל מה זה מידה. בשום

  2.גבול כל שעובר מה נפש, לך שיש זאת את גם חושב הנך לעצור,

 

ההוויה המדברת מעריצה את גופה, משום שהיא מאמינה שיש לה אותו. 

 –המוצקות היחידה שלה לאמתו של דבר, אין לה אותו, אך גופה הינו 

מוצקות מנטאלית כמובן, שכן גופה מתחפף לו בכל רגע. כבר כשלעצמו 

פלא שהוא מחזיק ]הגוף[ מעמד במשך הזמן של התכלותו, שבפועל, 

 .3..מעצם אמירת הדבר, הינו דבר חסר רחמים.

 

 הקדמה בעקבות יום העיון

קבותיו עלו הדוברים ונשאו את דבריהם פני הכול, ראוי לומר שללא ספק הסרט שצפינו בו ואשר בעל

בזה אחר זה, הינו ראייה נחרצת לשני עניינים אליהם התייחס לאקאן ואשר עליהם הצביעה ד״ר שרה 

אביטבול. ראשית, ׳האמנות מקדימה את הפסיכואנליזה׳, עד כדי כך הדבר נכון במקרה שלפנינו שעשוי 

יכואנליזה, ובפעם הזו בסגנון הונגרי למהדרין. להתקבל הרושם שזוהי יצירה שגם הולכת בעקבות הפס

אשר על כן, גם אין מנוס מן העניין השני קרי, שהדיבור שלנו ובמיוחד כשהוא בא בצמוד לצפייה בסרט, 

יחד עם כך שהוא מעניק לסרט קיום במישור מסוים הוא גם שולל ממנו מידה של קיום במישור אחר 

עֶטה שיש בו בהכר אם לעשות שימוש  -ח ממידת ׳הרצח של הדבר על ידי המושג׳ בהיותו מתרחש תחת מָּ

 באמירתו של הגל. 

הדבר הוביל אותי להתייחס בדבריי לסרט באופן שיהא ככול האפשר עדין, על דרך האינדוקציה, על 

דרך ההשראה, שהיא אופן של נגיעה ללא נגיעה בבשר. למעשה כזו הייתה גם הנגיעה של הבמאית הגאונה 

לא נגיעה שלה בפרטים -ניין מן העניינים אשר עליהם נישא הסרט, העדינות של הנגיעהבכל דבר וע

הקטנים והדקויות של מבטה יכולה להשתוות רק לקפדנות ולכוח הזיכרון של מריה. אין זה בכוחו של צופה 

שכן רגיל בשר ודם לראות את הסרט הזה כל כולו, גם אם צפה בו מתחילתו ועד סופו, ולזכור את כל מה 

הצליח לראות. ואף שמריה היא היחידה שתוכל לזכור את הסרט מתחילתו ועד סופו אין זה מבטיח לנו את 

זאת שהיא אמנם ראתה אותו כולו. במבחן הזיכרון של מריה ואנדרה לא רק אנדרה כושל ביחס לסרט, 

את המשפט סרט בו הוא עצמו ״משתתף״, כי אם בראש ובראשונה הצופה, שכן מיהו זה שהיה זוכר 

השבעה עשר במספר שאנדרה אמר למריה, גם לא את השלישי, ואולי אף לא את הראשון, לבד ממי שהוא 

בעצמו מריה? זוהי סצנה שמופנית אל הצופה: הרי לך צופה יקר, אתה שצופה בסרט ומדמה לעצמך שכדי 

ותנה בזיכרון המוחלט לדעת אותו עליך לזכור אותו עד תום, אין זה כך בהכרח, הידע הנחוץ לך אינו מ

 נחוצה לך לשם כך גם מידת השכחה שלמריה אין. 

                                                           
2 Lacan, J., Le séminaire. Livre XXIII, Le Sinthome : [1975-1976]. Paris, Éd. du Seuil, 2005. P. 150 
3 Ibid, p. 66 
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כזו היא גם סצנת החלום המדהימה בה המצלמה מלווה במבטה בדממה את האייל הדוהר לבדו בשלג 

לא שונות מההתנשפויות של אנדרה המלוות  -בדממת פאתי היער שמופרת רק על ידי ההתנשפויות שלו 

 -למצוא בהם את סימני האמת או השקר של האהבה  -מת של מריה בפניו בהתבוננות הממוקדת והדומ

בשעה שהוא בתוכה מגיע אל פורקנו, שהרי אין ההתענגות מן האחר, מגופו של האחר שמסמל אותו, סימן 

 .. ומשכך השאלה בקשר ליחס בין ההתענגות לבין האהבה נותרת לתמיד פעורת פה ותוהה4של אהבה

תכליתה של סצנת ״הדהרה״ היא להראות בחטף, רק עבור מי שידע לראות זאת, שרק לכאורה מדובר 

בחלום זהה ששניהם חולמים. הסצנה הזו מוגשת לנו על הסף של תשומת לבנו לאשר עינינו רואות; כדי כך 

ן החלום העניין מורכב, שנוכל לומר שהתשובה שנותן אנדרה לשאלתה של הפסיכולוגית האם היה עניי

 תרמית או אמת אינה לגמרי בלתי נכונה. אחד, יהונתן דהן, הסב את תשומת ליבי לעובדה הזו המדהימה. 

וכי אין כל עניין החלום וגלגוליו בסרט בבחינת העמדה גאונית לכינוי שהעניק פרויד ללא מודע 

מיד של האחר, של הסצנה . במובן זה החלום הינו תeine anderer Schauplatz"כסצנה אחרת", מקום אחר, 

של האחר, כפי שהוא גם סצנה אחרת המתרחשת עם הגיונותיה הנפרדים מאלה של מה שאנו מכנים חיי 

 הערות.

  

 שאלה שנשאלתי: סרט טוב?

נשאלתי על ידי מאן דהוא שאלה בנאלית, יומיומית, על אודות הסרט: ״סרט טוב?״. ואף שלא היה לי 

ספק לגבי הציון שראוי להעניק לו בכוכבים של הביקורת השתהיתי ולא מיד השבתי. יותר לי לזקוף 

השתהות שהפכה את ההיתקלות בשאלה  -השתהות זאת דווקא לזכותו של הסרט הזה, הלא בנאלי 

׳מה נשמע?׳, למעין הרהור, שהאפשרות להשיב עליה מיד באופן מוכני -בנאלית, על תקן של שאלת הה

מותנית בכך שלא נשמע את מה שאנו שואלים/נשאלים. רגע, רגע, אמרתי לעצמי, בעצם למה הכוונה 

חס הפעם ב׳סרט טוב׳? האם זה הטוב מתוך התהייה המוסרית בין הטוב לבין הרע? או מתוך התהייה בי

לאידיאות של הטוב, האמיתי, והיפה? או אולי כפי שנוהגים לומר בעגה ״זה סרט רע״, כלומר, משהו שלא 

אלא שזה רק  -מנבא טובות? כמובן שברגיל הכוונה המידית הינה: ״תגיד לי זה סרט שכדאי ללכת לראות?״ 

 לכאורה כך, תמיד.

פגשים במקום הזה הקרוי ״עברית״, מצאתי עצמי מתעכב על צורה זו של שימוש בשיח הרווח כשנ

ט שמסתיר את  אשר מצליח לעיתים, מבלי שנשים לב לכך, להסתיר את הנאמר בחסותו של שימוש מּוסָּ

עצמו במילים הגלויות דווקא. הבלשנים יכנו זאת: ״מטפורות מתות״, כדי להבחין בין ׳תחום המקור׳ ממנו 

אלא שאף שאפשר שלבלשנות הזו לא יהיה עניין  הן נלקחו לבין ׳תחום היעד׳ שבו נעשה בהן שימוש.

בהתעכבות כמו שלי, ארשה לעצמי בכל זאת להרהר בהבחנה הזו בין ״המטפורה המתה״ של תחום המקור 

לבין המטפורה ״הלא מתה״ של תחום היעד, שמא אין בהבחנה הזאת אלא דבר מה אותו נוכל לכנות 

מכתב מפורסם, המכתב הגנוב של אדגר אלן פו, או ״היפוך מוסתר באופן גלוי״, בדומה מאוד לאותו 

למסמכי תכנית הגרעין של איראן, שהוסתרו זה וגם אלה, במקום גלוי שאינו עונה למוסכמה לגבי מה 

 שנחשב כמקום מסתור או מחבוא ראוי לשמו. 

את העורמה הזו של ההסתרה במקום הגלוי ידעו היטב הילדים של משחקי המחבואים של ימים עברו, 

שכן טרם היה הסיפק בידם לגדול ולשכוח זאת ומשום שבמשחק הזה של אבדן ומציאה מחדש, ועדיין היה 

הרבודה -מעורב במשחק גופם הממשי והמתענג שלא כגופם של בני הנעורים של המציאות הווירטואלית

ומאחורי הוא של ימינו; הם ידעו ועל כן הקפידו להכריז את ההכרזה המוכרת: ׳כל העומד מלפני, מצדדי, 

כלומר, בלי התחכמויות של הסתתרות במקום הגלוי, בלי רמאויות מן הסוג  -העומד אחת שתיים שלוש׳ 

 הזה. 

ובכן תהיתי ביני לביני שמא אפשר שלאמתו של דבר דווקא מה שמכונה ׳מטפורה מתה׳ הינו מה שחי 

בלא היסוס בחסותה של  מאוד, אף אם בלתי נסבל, בשעה שמה שחשוב כ׳תחום היעד׳ הוא מה שמומת

                                                           
4 Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XX, Encore, Ed. du Seuil, texte établi par J.A. Miller, p.11, 1975. 



 2019 אפריל אהבה, ישיעור ,29זמן תפס"ן 
 

6 
הטעייה רטורית שאין היא, אם נודה על האמת, אלא מעשה של יום ביומו שעה בשעה, רגע ברגע. שכן 

בינינו לבין עצמנו, האין זה גורלן של כל המילים כולן בדיבורנו, הטעיות רטוריות ביחס למילות המקור, 

ת באופן גלוי לבין מה שמומת באופן ביחס לתחום המקור? ונראה לי שמשחק המחבואים בין מה שמומ

 סמוי עשוי תמיד להטעות אותנו ביחס לציון הרוע של סרט.  

 

 הלך לעולמו...

בעניין זה עלו מלפניי דברים שהשמיע הסופר העברי עמוס עוז, אשר לפני ימים לא רבים הלך לעולמו, 

תעכב תחילה על ״הלך לעולמו״ באחד מהראיונות עמו. לפני שאפנה אל דבריו בעניין ״המטפורה המתה״, א

הזה שנראה לי קשור לענייננו. מתוך מטבע הלשון הטעון הזה אין זאת אלא שמוטל עלינו להבין, הבן 

היטב, שכל איש ואישה מאתנו שבכאן, שטרם הלך, לא בעולמו שלו הוא. אזי, אפשר ונאמר שנגזר עלינו, 

שאפשר ואין הוא כי אם תמיד עולמו של  עד אשר נלך איש איש לעולמו שלו, לשהות ולפעול בעולם

האחר, בין אם הוא ״האחר החברתי״, או ״האחר של השפה״, או ״הגוף״ כשלעצמו. זה האחר אשר לקראתו 

עליה לצאת, מבועתת ונמלטת, מועדת וכושלת, נושאת עיניה אליו, או מפנה ממנו והלאה את מבטה, 

באהבה, באימה, או בבוז, בניצול, בשנאה, זו שאותה  כלולה בו, או מחוצה לו, בשאלה, בתביעה, בתלונה,

נפש שלא יודעת את נפשה, בעולם לא  -אנו מכנים ״נפש״ ואשר כלל לא ערוכה היא כראוי לכל העסק הזה 

שלה, בעולמו של האחר, בין אם אחר זה קיים אך נטול גוף, באמונת היהודי, ובין אם הוא לא קיים אך יש 

בעל גוף, באמונות אחרות. כך או כך, נפש זו והעולם לא חד הם. ואף שהנפשות לו גוף, או גם קיים וגם 

הללו שלא יודעות את נפשן עושות את דרכן אחת אחת, כל אחת על פי דרכה, קורה לעיתים הדבר הזה, 

והלוא זהו עניינו של הסרט,  -החידתי, מפגש, ועוד יותר מכך מפגש אהבה, שאת חוקיו אין אנו יודעים 

את חוקותיו לא ניתן לדעת מראש לא על גבי הידע המדעי, לא על גבי הידע הביורוקרטי, ואף לא מפגש ש

יתרה מכך אפשר לומר שאם החוק  .מפגש שאת גורלותיו לא ניתן יהיה לדעת ;עם הידע האמפירי המוחלט

טֹון. זהו ענ יֶכה אלא כאֹוטֹומָּ יינו של כל סרט, של התרחשותו יהא ידוע מראש כי זה כבר לא יהיה מפגש כטִּ

כל סרט״. מה שמכונה הסגנון ההוליבודי אינו אלא השעבוד של -שלולא כן לא היו סרטים, זוהי ״סיבת

טוב, -התרחשות המפגש וגורלותיו לסוף ידוע מראש, קרי לאוטומטון שיש בו כדי להרגיע ולהעניק סיפוק

 טוב. -על המשקל של סוף

 

 שטחים משוחררים אנשים משוחררים...? 

ברים אותם השמיע עמוס עוז, מתוך עמדה של בקורת, נגעו לשימוש מטעה בשפה כאשר איננו הד

עשוי לחרוץ את דינה של המציאות הזו  ”אומרים את המציאות“נותנים דעתנו על כך שהאופן בו אנו 

מבלי שנדע על כך שזה מה שאנו עושים. כך היה לדבריו, בהקשר הפוליטי, ביחס לביטוי ״שטחים 

ים״. לדבריו אין בנמצא דבר מעין זה כמו ״שטחים משוחררים״ ישנם רק בני אדם משוחררים משוחרר

ושיבוש מעין זה, שהוא כמו מטפורי, מוביל לעיוותה של המציאות בכיוון בו מה שקיבל בסופו של דבר את 

ם קדושת החיים הינם השטחים ולא האנשים. כלל לא נובע מכך שלו היינו מדברים בלשון של ״אנשי

אך זהו חלומו הראוי של סופר ראוי  -משוחררים״ הייתה בהכרח נוצרת מציאות אחרת מזו של ימינו 

כעמוס עוז, שהעז לחלום על אנשים משוחררים ביודעו שכאלה הם עוד פחות בנמצא מאשר השטחים 

 כמובן לבד מאלה הכלואים בבתי האסורים או המאושפזים במחלקות הסגורות המשלמים -המשוחררים 

 בכליאה על השחרור שנטלו לעצמם.    

המקרה של סרטוב/סרטרע מקיים גרסא מעניינת נוספת באותו עניין, גרסא של ׳הפוך על הפוך׳. אני 

נשאל האם הסרט היה טוב או רע כאשר כביכול אין לשאלה כל עניין בממד של הכוונות הטובות או הרעות 

נם משיב כצפוי כמי שנשאל באמת על איכותו של הסרט, או במעמדו ביחס לטוב ולרוע, ואני אמ

האומנותית, או העיונית וכן הלאה של הסרט. סביר להניח שלו הייתי נשאל לגבי פלוני כלשהו אם אדם 

טוב הוא או רע, כי אז הייתי משיב בברור ביחס למעשיו וכוונותיו של הנ״ל, ביחס לטֹוב ולרוע שלו. אלא 
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וס עוז ביחס לשטחים, שאינם מעשה ידי אדם, הסרט הוא תמיד שבמקרה הזה בשונה מן הדוגמא של עמ

מעשה ידי אדם. עניין זה לבדו מותיר את שאלת סרטוב/סרטרע כשאלה פתוחה: קרי, ככזו שאותה אוכל 

ברצותי לשמוע ככתבה, או ברצותי כמטפורה, שכן סרט שלא כשטח אדמה כן יכול להיות רע. סרט יכול 

ן אם מתוך כוונות טובות של יוצריו ובין אם מתוך הרוע שלהם. סרט אשר להיות רע באופנים שונים, בי

נעשה למשל מתוך תכלית לחולל אצל הצופה מועקה הוא סרט רע מה שלא אומר שהוא בהכרח לא סרט 

ולו מן הטעם הזה שהסרט הזה עורר בי הרהור שלא התעורר ביחס לכל סרט לפניו הייתי כבר  משיב  טוב.

הו לכל הפחות סרט טוב. השאלה שכן נותרה פתוחה, אם כן, היא האם הוא גם סרט לשאלה שנשאלתי שז

רע, אלא אם כן הצליח הסרט הזה להפוך את ההבחנה הזו לתפלה, או לכזו שחדלה להתקיים כדיכוטומיה 

ם כך שהם מנוגדים זה לזה עותחת זאת לממוקמת על פני רצועה מואביינית שעל פניה הטוב והרע שיחד 

-זמנית וגם על פני רצף אחד. לחלופין אפשר היה לדמות שאין מדובר אלא ב-הם תמיד גם מתקיימים בו

-״סרט אמיתי״, כלומר רק סרט, על פי גרסתו של הסופר בוריס ויאן של ״בצל הימים״, שמכריז על הספור כ

ות השייכת לקורא או לצופה בהיותו כולו פרי ״סיפור אמיתי״ כלומר, ככזה שאין לו כל קשר לשום מציא

 של המצאה, האמנם? 

 

 שיר השירים, סרט הסרטים...

״על גוף ונפש״, כך נקרא הסרט ומשום מה אני מוצא מידה של הומור בשם הזה. שהרי לאמיתו של 

ם דבר, כל סרטי האדם סרטי ״על גוף ונפש״ הם; שמותיהם הזמניים אינם אלא צורות של השתחוויה לש

אפשר שאין מדובר כאן אלא בגרסא של הסרט של כל הסרטים כולם, ״סרט הסרטים״, על תקן  -הכללי הזה 

זו שירת האהבה של מלך. אלא  -״שיר השירים״ יש שם פרטי: שיר השירים אשר לשלמה -״שיר השירים״. ל

אל ״סוב דמה לך משהגעתי אל ״שיר השירים אשר לשלמה״ לא יכולתי שלא להגיע גם אל חלום האיילים ו

דודי לצבי או לעופר האילים על הרי בתר״ )שיר השירים, ב׳, יז(, או אל ״ברח ודמה לך דודי לצבי או לעופר 

האיילים על הרי בשמים״ )ח׳, יד׳(, וגם אל: ״שני שדייך כשני עפרים תאמי צביה הרועים בשושנים״ )ד׳, ה׳(, 

באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד ואף: ״השבעתי אתכם בנות ירושלים אם בצבאות או 

 שתחפץ״ )ג׳, ה(. עניין לנו כאן עם אהבה. אהבת הזוג. מקרה של איש ואישה. 

 

 אהבה ודם הנפש

רצה המקרה ובשבוע בו אני מעלה שורות אלה על הכתב משדרים בטלוויזיה הישראלית כתבה 

חיות הטבע הנכחדות והולכות בישראל. בין מצולמת על ציד האיילים בישראל כחלק מסדרת כתבות על 

הציידים, משליטי הארץ הזו, פוליטיקאים ואנשי צבא כמו גם נציגים של הללו הקרויים ״מלח הארץ״, ועד 

עלובי חיים שעל כך תאוותם או פרנסתם הגנובה. מה לשירי אהבת האדם ולאיילים הללו הנכחדים על ידו 

אם אפשר שזה מה שמתגלה כמה שניצב בסופה כמו גם במקורה יחד עם ציפורי שיר כדוגמת החוחית? ה

של האהבה הזו המכונה אנושית, האהבה של ההוויה המדברת: ההרג, הרצח, ההתאבדות, וכל זאת על גבי 

 הקניבליזם הראשוני? 

את האפשרות הזו נוכל למצוא בנוסח של התקוממות בבלדה על כלא רידינג של אוסקר ווילד. כמו 

מדברת, אמת עירומה שבתוכה -בחיים האמת העירומה של אהבת ההוויה הזו המכונה הוויההיה בית המט

טובלת ההוויה הזו כאישה עירומה הטובלת בתוך אמבט של דמה המתרוקן מגופה ללא כל מעצור. כך 

נמתח לנגד עינינו, חוט דק מן הדק, סמוי מן העין יחד עם זאת שהוא לגמרי גלוי לעינינו, על גבי אהבת 

כמו הקשרים בשרוכי נעלי הילדים המתלמדים, או כמו הקשר הבורומאי  -נפש החלומית, הקושר קשר ה

את אהבת האיילה והאייל, הבקר הנשחט בבית המטבחיים, חדר האוכל, אהבת מאריה  -של לאקאן 

עליו ואנדרה, ואת הגוף המתרוקן מדמו מבעד לפתח שנפרץ ביד, כאילו היה זה רצונו מאז ומתמיד משנגזר 

זה הדם שבמקרא של היהודי הוא  -סחור, שוב ושוב, לכוד באותם נתיבים הקרויים ׳כלי דם׳ -לזרום סחור

ואשר  בטיפת דמו האחרונה נחלץ אל סעודת האהבה כדי להיתקל בסימנים הזעירים של מה שיהא  -הנפש 



 2019 אפריל אהבה, ישיעור ,29זמן תפס"ן 
 

8 
יות הדדית, אך היא אמנם יחד, אך כל אחד לחוד. היא יכולה לה -תמיד הבלתי אפשרי בתוך אהבה זו 

נותרת חסרת אונים בנקודה בה היא מתעלמת מכך שאין היא אלא איווי להפוך את השניים לאחד וזה מה 

 שהינו הבסיס לבלתי אפשרי של היחס בין המינים. 

אלא שאז אנו נתקלים באותות שהם מחוץ לכל מה שנאמר, אותות של אהבה אחרת..., קשר שנוצר 

ומתמיד של האישה היודעת דבר מה שנבצר מן האיש לדעתו על אודות התענגותו  והוא על גבי יתרונה מאז

של האחר; כזו היא אותה תנועת יד שמסגירה את מה שהינו מעבר לכל ניסיונות ההבנה והידע, ״תנועת 

ה של  ה ושמּוטָּ קשר״ קטנה, עדינה, שבוראת באחת עולם, יד מדממת וחבושה של אישה האוחזת ביד ֶנכָּ

תָּ  ואפשר שזה לרגע מעין זה שכיוון לאקאן באמרו  -ה כדי להשיבה חזרה אל מקומה, אל גופה הגבר שאִּ

, לא עוברת דרך הגוף שלה, כי אם דרך מה שנובע מתוך pas-touteכולה, -שההוויה המינית של אישה שאינה

שהנני, מובחנת  ידיה הנני מה-״אין ספק, יאמר דקארט, שהאני הזה, כלומר נפשי, שעל  5הכרח לוגי בדיבור.

מגופי בהחלט ובאמת, ואפשר לה להיות או להימצא בלעדיו״ ) הגיונות על הפילוסופיה הראשונית, פרק ו׳ 

 (. 146עמ׳ 

 :    6הנה לפנינו נתח מתוך הטרוניה של אוסקר ווילד

By each let this be heard, 

Some do it with a bitter look,  

Some with a flattering word, 

The coward does it with a kiss, 

The brave man with a sword! 

Some kill their love when they are 

young, 

And some when they are old 

Some with the hands of Lust, 

Some with the hands of gold: 

The kindest use a knife, because 

The dead so soon grow cold. 

Some love too little, some too long, 

Some sell, and others buy; 

Some do the deed with many tears, 

And some without a sigh: 

For each man Kills the thing he 

loves, 

Yet each man does not die. 

 

 וכן הלאה.    

״סרט הסרטים  :״שיר השירים״ אשר לשלמה דבר לא ימנע מאתנו עוד לומר גם על הסרט הזהאחרי 

אשר לאילדיקו אניידי״, שהוא שירת אהבה, שירה על אהבה כשאלה, שאלה שמקומה לא נפקד גם בשירתו 

ְצָאה ְבַדְברוֹ  י, יָּ ר; ַנְפשִּ בָּ ַמק עָּ י חָּ י, ְודֹודִּ י ְלדֹודִּ י ֲאנִּ ַתְחתִּ יו ְוֹלא --של המלך: ״פָּ אתִּ יהּו, ְקרָּ אתִּ יהּו ְוֹלא ְמצָּ ַקְשתִּ בִּ

                                                           
5 Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XX, Encore, Paris Seuil.  p.15  
6 Wilde, O. (1898). The Ballad of Reading Gaol. London, Eng: Musson. 

 

 צילום: עמרי ביכובסקי



 2019 אפריל אהבה, ישיעור ,29זמן תפס"ן 
 

9 
י. נִּ נָּ ְשאּו ֶאת עָּ י; נָּ עּונִּ י ְפצָּ ּכּונִּ יר, הִּ עִּ ים בָּ ים ַהֹסְבבִּ י ַהֹשְמרִּ ֻאנִּ י ֶאְתֶכם, -ְמצָּ ְשַבְעתִּ ַלי, ֹשְמֵרי ַהֹחמֹות. הִּ י ֵמעָּ ידִּ ְרדִּ

ם ם: אִּ לִָּּ ְמְצאּו, ֶאת-ְבנֹות ְירּושָּ י ַמה-תִּ י״תַ -ּדֹודִּ ה ָאנִּ ידּו לֹו, ֶשחֹוַלת ַאֲהבָּ . התשובה ח'(-)שיר השירים, ה', ו' גִּ

שמקרבת את האהבה למוות בשירה הזו: ״כי עזה כמוות אהבה...״, אינה שונה בהרבה משיחת האהבה 

הטלפונית, ואנו למדים ש״בנות ירושלים״ הוא השם הקדום לטלפון, בה היא, מריה על סף מותה והוא, 

ר לה על כך שהוא הולך לקראת מותו שלו, וזאת על גבי הצהרת האהבה שלו ושלה. וזו שאלה אנדרה, מבש

המופנית אלינו האם במה שנפרש לנגד עינינו מדובר באהבה שהיא בת ימינו שממנה כבר לא מתים, אם 

 בהונגריה אפשר שכן.  -עדיין יש לה קיום כלשהו בין גבר לאישה של הזמן הזה 

הזו הופך לראשון אשר אתו מוצתת אפשרות האהבה הראשונה עבור מריה.  אנדרה בשירת האהבה

מריה ואנדרה, שני שמות הלקוחים מן הדת הקרויה דת האהבה, מריה האם הבתולה והקדוש אנדרה 

מכיוון שהיה הראשון מבין השליחים להכיר את ישו אחרי טבילתו  אנדרה פרוטוקליטשקיבל את הכינוי 

והאנדרה  ,בכורה. אנדרה הקדוש פוגש את בנה של מריה העוֶלה מן הטבילה בירדן בירדן. גם שם הייתה לו

ה מן האמבט של דם נפשה, כי נפש הבשר בדם היא )ויקרא יז׳   (. 11שלפנינו פוגש את מריה העולָּ

 

ית יְברִּ  הנפש הדִּ

חד עם אין זה סרט אדיש לעצמו, זהו סרט הממלא את חובתו כלפי עובדת היותו סרט, אך לא מבלי שי

כך הוא מספר סיפור וגם רוצה לומר דבר מה. לשם כך הוא מגייס את היופי, שכן זה על גביו שניתן 

הסרט מלא אותו והוא בתוכו, בין אם בחסותה של פסטורליה וטבע  -להתקרב לרוע יותר מכל. היופי 

מע את יריות ריקים מאדם )אף כי תחת חשש שלא מרפה של הצופה ושל האיילים כאחד שמא בכל רגע נש

מקבל את המחשתו כמה שהינו המחסום האחרון בפני   -הציידים(, ובין אם בחסות האכזריות של האדם 

ר, בפני דחף המוות, בפני הממשי, מחסום שהינו קרוב יותר לרוע מאשר הטוב.  בָּ  הדָּ

 

אין אנו  כפי שהוא הדבר ברגיל, שכן ברגיל -הדבר המטלטל אשר יחד עם כך קל מאוד שלא להבחין בו 

ואשר עליו נשענת עובדת האנושיות, העובדה של אותה  -מבחינים במה שקרוב כל כך לעינינו 

כדי להבדילה מצד אחד, מן החיות שחיות ומתות, אך  מת-מדבר-החיזו שהרמב״ם כינה  -הוויההמדברת 

ם, כלומר אינן מדברות גם בשעה שהן נשחטות, ומצד שני, מן המלאכים שחיים ומדברים אך אינם מתי

הדבר המטלטל הוא החשד הפשוט והיומיומי לגבי זאת שחיי הנפש  -שאין להם מושג על מה הם מדברים 

וחיי הגוף לא חד הם. כלומר, השניים, אם אמנם שניים הם, לא בהכרח מתים יחד. אפשר וזהו מובנה 

הם על מיתתם יחדיו האמיתי של מה שהעברית כינתה: ״מיתת נשיקה״, כאשר זכינו ושניהם הסכימו ביני

מבלי לערב אותנו בדבר. מחוץ למיתת הנשיקה מה שממתין לנו, בעבורנו או בעבור האחר, הוא הכאב, בין 

אם משעה שהנפש מתה והולכת בעוד הגוף ממשיך את חייו בנסיגתו חזרה למעמדו כאורגניזם, ובין אם 

 משעה שהגוף מת והולך עוד טרם הגיעה זמנה של הנפש. 

ה ביצירה הזו נמתחת למן הנגיעות המדויקות והעדינות של האפים של האיילים שירת האהב

שמתחככים זה בזה, מרחרחים זה את זה, ועד ליָּד של הנפש החבושה, זו של ׳הדם הוא הנפש׳, זו שנטלה 

את היד השמוטה כדי להשיבה לגוף שלה, גוף שמקבל בחזרה את קיומו; למן הרגע  בעדינות וללא היסוס

 הוויהמדברתם ללא מילים וללא גוף לבד מגופה של החיה, ועד לרגע של המילים עם הגוף של החלו של

 -ללא חלום, למן היופי של ״החלומי״ של אותה הוויה שחולמת את גוף החיה בעלת ״הנפש החיונית״ 

ף ״שמונה פרקים״, נפש שהיא הידע כולו שעל גו-אליבא דגלנוס ראש הרופאים המוזכר על ידי הרמב״ם ב

למן  -זה של החיה לדעת למחייתו ואשר רשום בו מלכתחילה, כך שהעולם והחיה חד הם, רציפות אחת 

תיבון מכונה בעל ״הנפש הנפשית״ -שבתרגומו של אבן ״לא חלומי״ של הגוף המדבר,-היופי הזה ועד היופי ה

ית״ והרמב״ם כינה ״הנפש המדברת״ ואילו קאפח כינה  יְברִּ יבור כאחד כלומר, הנפש ״הנפש הדִּ בר והדִּ שהדָּ

הם הביטוי שלה, הם היא. כלומר, הדבר, האובייקט הממשי והדיבור כאחד מהווים את מה שהינה הנפש. 

העברית לבדה עומדת לרשותנו כדי לחשוף את מה שבו מדובר תמיד, דבר ודיבור. לאקאן יאמר זאת 
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הדיבור הוא מן  7המתענגת״.במילותיו שלו: ״הייתי אומר שהמסמן מתיישב במישור של הסובסטנציה 

המסמן שהינו גם סיבת ההתענגות, אך בה בעת גם מה שמשמש כעצירה שלה. כך נוכל למתוח את הדברים 

זו העוברת טלטלה בסרט הזה מכיוונים שונים שיש לשער שנתח  -הנפש הדיברית עד כדי לומר בחזרה ש

היא הנפש של ״על  -סיבה נושי מתמקם כהיא מה שעבור הא -הגון ממנה חומק ממי שאינו דובר הונגרית 

 גוף ונפש״. 

בהקשר זה יהא עלינו לדייק ביחס למעמדה הנעלה של ״אהבה שאינה תלויה בדבר״; ברצותנו לשמר 

זו  -את מעמדה נאמר מעתה: ״אהבה שאינה תלויה בדבר לבדו, קרי, אהבה שתלויה גם בדבר וגם בדיבור 

ברית״ נוהגת לכנות אהבה, יומה חידת הדבר אותו ״הנפש הדהאהבה הראויה״. אלא שגם כך נותרת במק

מודעים, וכבר עתה נוכל -מודעים, מפגש של שני לא-לאקאן, על קשר בין שני לא'אהבה שנשענת, אליבא ד

אכן מפגש חלומי. כביכול חלום אחד. כביכול  מודעים ממשיים.-במפגש בין שני לאלהציע שאין מדובר אלא 

משאלה להפוך את שני הגופים לגוף אחד, את  -חלומו הוא חלומי, חלומי הוא חלומו, משאלה לאותו חלום 

מה שלא קורה ולא יקרה, אלא ששברו של החלום הוא גם שברו, והאהבה נותרת תדיר  -השניים לאחד 

)בראשית ב׳(, מבחנה של אותה ״נפש  לא הפכו לבשר אחדהאחד בשניים, ש חשופה ״למבחן האומץ״ של

כזה  (.2דיברית״ שיהא בכוחה על אף זאת להמשיך לשיר: ״ צמאה לך נפשי כמה לך בשרי״ )תהילים, סג, 

הוא האייל של החלום אשר דוהר לבדו ואיננו יודעים מפני מה או לאן, האם ריצתו ריצת מנוסה היא מפני 

ועתו, או ריצה נואשת על נפשו, על חייו, אחר זה אשר אבד לו ואינו יודע אנה מה שבו נתקל ועורר את זו

 פנה בבחינת צמאה לך נפשי כמה לך בשרי. 

הנה הנפש, הנה הבשר, והנה ״הנפש הדיברית״ שאינה אלא ההזדווגות, הרישום, החותם של השפה 

 empreinte du signe’porte l,8 ר:בבשר, זה הבשר הנושא את חותמו של הסימן, או במילותיו של  ז׳.א. מיל

קרי, אין עניינו של הדיבור רק שימוש ״מדויק״ במילים אלא  -ברית״ יההופך בעקבות כך לגוף של ״הנפש הד

שימוש המגיע מן הבשר, שהפך לגוף, מה שהינו ממשי כמו הדבר. קרי, אין הנפש בשירת האהבה שלפנינו 

 -ברית״ מן ״הנפש החיונית״ שלא נעלמת לגמרי אך משתנה יברית״. כך נפרדת ״הנפש הדיכי אם ״הנפש הד

היא חדלה להיות הגוף, היא הופכת להיות בעלת גוף, גוף מדבר, אף כי גם זה לא מובן מאליו שכן לאמיתו 

וזה לא בלתי קשור למסתורין של שאלת האהבה. ועל גבי  - של דבר גם אין לה את הגוף הזה שהוא שלה

הנפש ביחס לחתך בין ״להיות הגוף״ לבין ״להיות בעל גוף״ כמה שמוביל להאמין  מה שאומר לאקאן בעניין

בכך שהננו גם ״בעלי נפש״ נוכל אולי להוסיף שמה שמוסיף סיבוך ביחס לנפש הזו שאנו כביכול בעליה 

 הינה העובדה שאף שאנו יכולים להיות ״בעלי הגוף״ עדיין אין גוף זה בהכרח בחזקתנו, קרי זהו חתך נוסף

בין הממד של השייכות ביחס לגוף לבין הממד של החזקה, אף שהוא שלנו הוא לא בהכרח בחזקתנו, או 

לכל הפחות הוא לא כולו בהכרח בחזקתנו. במובן זה הגוף הוא ״לא כולו״. האין זו תמציתה של האהבה 

 שאינה נרקיסיסטית: הוא/היא שלי אך לא כולה בחזקתי? 

 

 היא תשוקה האהבה אם ספק

passionnant est'c ,amour'l רב ספק אך תשוקה, מעוררת מלהיבה, להיות יכולה האהבה לאקאן, יאמר 

 זאת לומר 9האחרונה. בהוראתו מסקנה מעין של במעמד לאקאן אומר כך תשוקה, היא כשלעצמה אם

 יצירת של או ידע של המצאה כל שאין ואפשר במקומו, האהבה של השניים של המסתורין את מותיר

 את למלא שבא מה אלא החלום, גבי על אם גם מודע,-לא בפינו הקרוי ידע של אף או קולנוע, או נותאמ

 לנו אמר כבר לאקאן והלא איננו. שהוא היכן ידע של צורה לייצר השניים, של הזה המסתורין של מקומו

                                                           
7 Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XX, Encore, p.26, Seuil 
8 Jacques-Alain Miller, L’inconscient et le corps parlant, présentation du thème du Xe Congres de 

l’AMP à Rio en 2016. 
9 Lacan J., Sem. XXI -Les non-dupes errent, 12 mars 1974.                          
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 אהבהה על לדבר יהיה שאפשר כדי אלא הומצא לא כידע עצמו מודע והלא שאפשר Encore בסמינר

 10כהדדית.

 דבר קורה, מתרחש, מה דבר כאחד, ובגוף בנפש המומים, הנכויות, שחרף גמור מיסתורין זה אין כיו

 לחלון מבעד הגבר של למבטו המגיבה ממריה החל זוכר? מביט, מתעניין, אומר, השניים, בין פועל מה

 ה״אתה האוכל, בחדר השיחות דרך עבור הבניין, עמוד בחסות הצל של המדויק לקו עד רגליה את בהסיגה

 בהתרחשות מדובר אין הלאה. וכן לעשות, לדעת כדי הפסיכולוג אצל השיחות טלפון״, ה״קניתי או יפה״,

 בין מתרחשת כולה אם גם האקטיביות, מן לבד שלה, ההתאפשרות את אותה, שיציל מה ואין פסיבית,

 מקומות - לרפת שסמוך המטבחיים, לבית שסמוך למטבח, שסמוך האוכל,-חדר שקרוי מה של הקירות

 בשכחה, לתמוך כדי לאלה, אלה נראים בלתי גיאוגרפי, באופן מאלה, אלה במרחק מוחזקים שברגיל

 אחד: מקום אל שלפנינו זה אירוע-בסרט מתכנסים כולם האלה המקומות - בדחייה או בהדחקה, בהכחשה,

 החקירה - המשטרתית החקירה האהבה, – יםהחי בעלי הזדווגות - האוכל חדר - המטבח - המטבחיים בית

  הפסיכולוגית.

 

 מודע לא הוא אם גם בידע ומותנית פסיבית אינה אהבה

זה מה שמגלה לנו לאקאן ביחס לאהבה אותה  האקטיביות. גבי על קורית אפשרית הבלתי האהבה כך

 יכנה בסופו של דבר בעקיפין ככרוכה בממשי: 

מודע, הינו רק מה שמומצא כדי למלא את מקומו של דבר מה שאינו אלא -אך אם הידע, גם אם לא

רק המסתורין של השניים, נוכל בכל זאת להבחין בכך שישנו צעד אחד שנעשה, להעז לומר שהאהבה 

 שכן כלל. כשלעצמה מניחה שככזו אמירה זוהי פסיבית. שהיא משמעו אין ,passionnantבה, היא מלהי

 ״אקטיביים״ הננו דבר של בסיכומו בו משחק, כעל כך על לדבר זה ובכן, מלהיב, הינו מה שדבר לומר

  הכללים. מן החל רק

Mais si le savoir, même inconscient, est justement ce qui s'invente pour suppléer à quelque 

chose qui n'est peut-être que le mystère du deux, on peut voir qu'il y a quand même un pas 

de franchi, à oser dire que si l'amour est passionnant, ce n'est pas qu'il soit passif. C'est un 

dire qui, comme tel, implique en lui-même une règle. Puisque dire que quelque chose est 

passionnant, eh bien, c'est en parler, comme d'un jeu, où l'on est en somme "actif" qu'à partir 

des règles.11     

 וכמוהם ידועים. בלתי נותרים האהבה של במשחק הזו האקטיבית ההשתתפות של הכללים מאי, אלא

 של כעיקרון התענגותו עבר אל תדיר נע ככזה אשר הגוף של האמת עם ביחסיה הזו האהבה של האמת גם

 מסקנתו זוהי הגוף. של מותו שלו, במותו תמיד כרוך הזה הגוף של כמיניות שמוכר מה כן, על אשר קיומו.

 הנה: הגוף. של המוות עובדת קיימת המיניים היצורים אצל שרק העובדה גבי על לאקאן של

que le corps va à la jouissance, et qu'en ceci, ce par quoi il y est forcé, ce n'est pas autre 

chose que le principe, le principe par quoi le sexe est très spécifiquement lié à la mort du 

corps. Il n'y a que chez les êtres sexués que le corps meurt. Et ce forçage de la reproduction, 

c'est bien là à quoi sert le peu que nous pouvons énoncer de vrai.12   

 העיקרון העיקרון, מן לבד אחר דבר אינו לכך, שמאלצו מה ובכך, ההתענגות, אל הולך שהגוף זאת

 והאילוץ מת. הגוף המיניות ההוויות אצל רק הגוף. של למוות במיוחד הדוק המין שבאמצעותו

   כאמיתי. לומר יכולים שאנו המעט שמשמש למה כאן בהחלט זה להתרבות,

 של הדיברית הנפש או לאקאן, אצל ההוויהמדברת או הרמב״ם, של מת-מדבר-החי אצל שהמוות אלא

 לא הוא האמת, של ידה בהישג נמצא לא הוא עיניים, אחיזת אלא אינו האמת של כעיקרון המוות קפאח,

  מאחור. אותה דוחף תמיד שהוא אף עיניה לנגד נמצא

                                                           
10 Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XX, Encore, p.11, Seuil. 
11 Lacan J., Sem. XXI -Les non-dupes errent, 12 mars 1974.                          
12 Lacan J., Sem. XXI -Les non-dupes errent, 12 mars 1974. 
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 גבי על אז רק מגע, להיווצר עשוי אז רק היופי, גבי על רק להיות יוכל זה חזיתית בו להיתקל כדי

 הגוף בשם שזה יודע אחד כל כאשר המוות עובדת על ההתענגות של העיקרון ממוקם כאן הגוף. האדרת

 אמנות ועבודות ציורים של קילומטרים הנוצרי, המיתוס אחריו שהותיר מה למעשה זה נעשה. שהכול

 של האידיאה גבי על היופי, גבי על הכול - מריה של גופה גם כמובן וביניהם האדרה, שעבר גוף של אחרות

 עדיין אותנו מותיר זה כל אך בממשי. שאמיתי ומה עצמה האמת נמסרים היופי גבי על דווקא כך היופי.

 בין להבחין בבואנו מוות - גוף - התענגות של המעגל מן לחלצנו יהא שבכוחו זה מהו אך במעגל לכודים

 שמן מה - הבשר כמיהת לבין האהבה, שמן מה - הדיברית הנפש של צמאונה בין ההתענגות, לבין האהבה

  ההתענגות.

 

 הצניעות הביישנות, שמן ומה ההתענגות שמן ומה האהבה שמן מה

errent pudes-non les être-peut est'c ,errent dupes-non les ,Alors 

 המעגל מן אותנו שתחלץ כזו המבויישות את הצניעות, את לנו יציע לאקאן והטוב היפה האמיתי תחת

 או מראש, כתוב יחס שאין משמעו מיני יחס אין מיני. יחס שאין ההכרזה גבי על וזאת מסוים במובן הזה

  לעצמו. אחד כל של זו את גם כמו ונשים גברים בין המיניות את יסדיר אשר להיכתב שניתן

 הצניעות/ביישנות: של השד על לאקאן ידבר כך הנה

La seule vertu que . . . que je vois sortir de cette interrogation - et je vous l'indique là 

pendant que, qu'il en est temps, parce qu'on ne la verra plus - la seule vertu, si . . . si il n'y a 

pas de rapport sexuel, comme je l'énonce, c'est la pudeur. 13      

 הזמן, וזה בעוד, כאן עליה מצביע ואני - הזו מהחקירה שנובעת רואה אשר...שאני היחידה הסגולה

 זו טוען, שאני כפי מיני, יחס בנמצא אין אם....אם היחידה, הסגולה עוד, אותה נראה לא שכן

  .]הביישנות[ הצניעות,

 את במפעל חברו עבור לקרוא המנסה אנדרה של הראשונות מילותיו היו אלה ביישנית״, היא ״אולי

 היא באהבה, הקריאה כאצבע הביישנות אנדרה, של הזו הקריאה צורת מריה. של ״המוזרה״ התנהגותה

 של הקטנה התנועה את גם קרא שהוא הביישנות/הצניעות עם זה והלוא החלומי״. ״הקשר את שחוללה

 של המפגש חלום כן. לפני מה זמן אנדרה של מבטו מפני הצל אל לאחור קטנטן צעד נסוגהש שעה מריה

 לאקאן, שאומר מה זה העולם, מן ונעלמת שהולכת ביישנות/צניעות על חלום אלא אינו והאיילה האייל

 הביטוי על תיגר קריאת אלא החלום שאין עד בדבר, יד ללא באף אף של התלטפות וכמו נגיעה של חלום

 שנכותו ייאוש, כדי עד ״המבויש״ לא אם אנדרה ומהו חיה״. כמו ״מתנהג המדברות: ההוויות בין הרווח

 את אותם, רואים אנו האהבה. של ״המשחק״ מן פרישתו של סבלו, של הסתגרותו, של למסמן הופכת

 יקהנקנ פרוסת ומתפזר, שנשמט הכריך בעקבות נשמט עצמו הוא בה בסצנה ייאושו, ואת ״המבויש״

 בביתו. הפרוש השטיח על הלחם, ופרוסות

 , errent-pudes-non les -ל errent dupes-non les,  שלו הזה הסמינר כותרת את לאקאן ממיר כך

  האהבה. בעניין לפחות זה כך טועים, צנועים/מבוישים שהלא לזה טועים מרומים שהלא מזה כלומר,

  

 הממשית האהבה והקשר, האקטיביות על

 תחילה לדעת יש כך לשם המשחק. לכללי לציית מחייב זה מלהיבה או תשוקה מעוררת האהבה אם

 משחקים אנו כלומר, גמורה, בורות בתוך שרויים אנו זה בעניין בדיוק שכאמור, אלא האלה. הכללים מהם

 לתתוע להיות יכולה זו מחדש. פעם בכל אותם להמציא יש כן, על יודעים. איננו כלליו שאת משחק

 במריה מה דבר אך המשחק מן שיצא אומר אמנם אנדרה הפסיכואנליטי. הדיסקורס מן שתצמח שאפשר

  אותו. מחזיר

                                                           
13 Lacan J., Sem. XXI -Les non-dupes errent, 12 mars 1974. 
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 של הגוף, של בצד יהיה ההפסד שני: מצד מפסידים אחד מצד כשמרוויחים שתמיד מכיוון אך

 מתענג. עצםב שמדובר זאת אם כי החיים איננה ברית״יהד ״הנפש של הגוף של ההגדרה שכן ההתענגות,

  מעצמו. מתענג גוף

 שלאקאן הזו המיוחדת הנטייה גבי על כך, לומר אפשר אם הממשי, קיומה את האהבה מקבלת כך

 שרוכי שעל זה כמו או הבורומאי, הקשר כמו קשר לעשות קשר״, ״לעשות באהבה הגופים של הנטייה מכנה

 עםפ אף קורה לא שלגוף משום זאת, לעשות כמובן, הגופים, ,מצליחים לא הם לעיל. שהוזכרו הילדים

 בשעה לאקאן עצמו על מעיד כך עצמו, הגוף בתוך קשר של סימן שום בנמצא אין אף קשר״, ״יעשה שהוא

  האדם. גוף בתוך כלשהו קשר של לסימנים בחפשו לרפואה סטודנט שהיה

Il y a quand même une remarque que j'aimerais bien vous faire, concernant la pertinence de 

ce nœud : c'est que dans l'amour, ce à quoi les . . . les corps tendent - et il y a quelque chose 

de piquant que je vais vous dire après -. ce à quoi les corps tendent, c'est à se nouer. Ils n'y 

arrivent pas, naturellement, parce que . . . vous voyez bien . . . ce qu'il y a d'inouïe c'est qu'à 

un corps, ça ne lui arrive jamais, de se nouer. Il n'y a même pas trace de nœud dans le 

corps !.14 

 הוא רע: כסרט גם עליו לחשוב שמקשה הזה הסרט של העדינה מעלתו את לראות היה אפשר ובזאת

 לא אחד כל של גופו שבתוך זאת אף על קשר״, ״לעשות נוטים אמנם הגופים שבאהבה לזאת התכחש לא

 אף ועל הגופים. שני בין לא גם יקרה ולא קורה לא הדבר - זה מעין לקשר אנטומי סימן כל למצוא נצליח

 בין המתרחש, את עינינו לנגד רואים שאנו כך זה והלא תקווה. לנטולת הופכת במהרה לא הזו הנטייה זאת

 דרך גופה את אליו קושרת היא אותו לשה משהיא שיותר לבצק ת״״הנקשרו מריה של בידיה מדובר אם

 אל ההתרחשות את לקשור מנסה היא איתם הפורנו בסרטי שלה בהתבוננות מדובר אם בין אצבעותיה,

 שיותר לאנדרה בטלפון שלה ״ההתקשרות״ אם בין מבטה, עיניה, עם אלא אצבעותיה עם לא הפעם גופה

 המיטה על היא לישון שוכבים הם אם ובין באזניה, לגופו גופה את לקשור יכד זה כך על להודיעו כדי משזה

 הארץ. על מזרן על והוא שלו

 קשר האהבה. קשר את לאקאן קושר שאליו הזה הקשר של בנתיב אקטיבי למאמץ עניין הוא הקשר

 פשית.הנ המציאות של והממשי הסמלי הדמיוני, של הממדים באמצעות עבורנו מעבד הוא אותו בורומאי

 באהבה אלא נרקיסיסטית באהבה מדובר אין כלומר, הדמיוני. הממד גבי על להשיג נוכל לא האהבה את

 של סיפור אלא דבר של בסופו איננו שהממשי באמרו הבורומאי, הקשר גבי על המתרחשת כזאת אחרת,

  קשר. של ממשי ממשי, של בממד האהבה את מניח לאקאן במפורש כך זאת לומר מבלי כלומר, קשרים.

 דבר, של בסופו שהאהבה, העובדה של ל״מדוע״ זאת בכל מצטרף הזה הבורומאי הקשר במה 

 הלא מגמגמת, היא שכאשר היחידה העובדה משום זאת הדמיוני. גבי על לגישה מתאימה היא...אינה

 נותר שזה מוזר זאת בכל האהבה,...זה קשרי את מחבר הוא המשחק, של הכלל הכרת-מאי כן,

 שגרמתי הזה הדבר של הצד שמן זאת את הדעת על מעלה לא שזה אור, שופך זה שאין רה,כמטפו

 כלומר, מפתיע, ש...שזה והעובדה מוזרה, מוצקות של הצד את מקווה, אני כך מעט, לחוש לכם

 של בסופו לחלום, אפשר השאר כל על קשרים; של סיפור זה, אלא אינו חשבון, של בסופו שהממשי,

  .המדברת ההוויה של באקטיביות מקום דבר של בסופו יש לחלום, האם ודעי אלוהים דבר.

En quoi ce nœud borroméen rejoint quand même le " pourquoi " du fait que, que l'amour, 

enfin, c'est . . . c'est pas fait pour être abordé par l'Imaginaire. Parce que le seul fait que 

quand il bafouille, n'est-ce pas, faute de connaître la règle du jeu, il articule les nœuds de 

l'amour, hein . . . C'est quand même drôle que ça en reste à la métaphore, que ça n'éclaire 

pas, que ça ne donne pas l'idée que, du côté de cette chose dont je vous ai j'espère, comme 

ça, un petit peu fait sentir le côté de consistance étrange, et le fait que . . . que ça se 

surprend, enfin que le Réel , en fin de compte, ce n'est que ça, histoire de nœuds ; tout le 

                                                           
14 Lacan J., Sem. XXI -Les non-dupes errent, 12 mars 1974. 
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reste ça peut se rêver, enfin. Dieu sait si le rêve, enfin a de la place dans l'activité de l'être 

parlant.15    

 של בפעילות מקום יש בכלל לחלום אם ,לאקאן לנו אומר יודע, ואלוהים לחלום אפשר השאר כל על

 השינה, הגוף, של פונקציה להפוך הייתה יכולה החלום של שהעצמה ייאמן לא זה זאת בכל ,ההוויהמדברת

 הוא עלינו, עצמו כפה הוא הנחנו, תמידומ אזמ הגוף את להתעורר. שלא להתאוות כלומר לתשוקה, לאיווי,

 חלום באותו להיפגש כדי יחד לישון הזו ההצעה מהי והלא אותה. לו שיש שערנו רק הנפש את נתון, כמו

 מה במידת קשורים. להיות חולמים אלא עדיין קשורים לא אמנם זה ליד זה שרויים החולמים כשהגופים

 גבי על בחלום תמיד בחלום, כמותנית הגופים את לקשור שלה והנטייה שלה והאקטיביות האהבה מונחת

 אל שניתן ככול להתקרב כדי להתעורר לא להירדם, לא כדי להתעורר לא לומר אפשר להתעורר, לא איווי

 האהבה. של הממשי

 

 ההתענגות? של הממשי עם הממשי מן נגותההתע של החבירה את לייצר כדי שתפעל אהבה

 של בתהליך שנמצא ידע אלא השערה יהא לא מודע שהלא אפשר הנפש ועל מודע הלא על בדברנו

  האהבה. משחק של כלליו של בנייה בנייה,

 מצד חסרונות מעט לא לכך היו יודעים, אנו כלליו שאת למשחק הופכת הייתה האהבה אם

 הינו הזה המונח ואם שלה. הזוג בן המונח לעבר לומר, אוכל אם ותה,א מטיל היה זה אך ההתענגות,

 הקטנה הדקה בתמיכה מסתפק אני רואים, אתם אליו, שביחס כממשי, מנסח שאני מה ותקילין טבין

 יודעים, כלליו שאת למשחק בהפכה האהבה, אם שלוש. הספרה מספר(, אמרתי )לא ספרה של הזו

 מבין אחד שהינו זה של המונח גבי על - תפקידה היה זה ןשכ - אחד יום עצמה מוצאת הייתה

 של הממשי עם הממשי מן ההתענגות את לזווג פועלת הייתה היא אם – הללו השלושה של האחדים

 הזה? למשחק ערך מעניק שהיה מה דבר זה היה לא האם ההתענגות,

S'il arrivait, s'il arrivait que l'amour devienne un jeu dont . . . dont on saurait les règles, ça 

aurait peut-être, au regard de la jouissance, beaucoup d'inconvénients. Mais ça la rejetterait, 

si je puis dire, vers son terme conjoint. Et si ce terme conjoint est bien ce que j'avance du 

Réel dont, vous le voyez, je me contente de ce mince petit support du nombre (j'ai pas dit le 

chiffre), du nombre trois. Si l'amour, devenant un jeu dont on sait les règles, se trouvait un 

jour - puisque c'est sa fonction - au terme de ceci qu'il est un des Uns de ces trois - 

s'il fonctionnait à conjoindre la jouissance du Réel avec le Réel de la jouissance, est-ce que ce 

ne serait pas là quelque chose qui vaudrait le jeu.16     

 

 להלין כדי לאקאן שאומר כמו - המתימטיקאים של נחלתם רק אינה הממשי מן שההתענגות אפשר אך

 גם אולי .שבאהבה הזה הממשי על מעט ללמדנו כדי האהבה של בעול לשאת מסכימים שאינם עליהם

 מעין התענגות להיות יכולה והדיוק המספרים אחרי העוקבים האיכות לבקרי או למיניהם, כספים למנהלי

 בעול לשאת מסכימים בקלות שלא יםהמתימטיקא עבור מופיע הזה שהקושי שכמו שאפשר אף ועל זו.

 מי את רק לעבודה שמקבל הכספים מנהל שבכאן, שהללו אלא הספירה. אנשי עבור הדבר גם כך האהבה,

 המשימה את עצמם על ליטול הסכמתם נתנו כן רחמה, על הנכה ידו את שמניחה האיכות ומבקרת שמרחם

 עבורה, מצידם שנדרש האומץ את חמיץלה אפשר-שאי הסכמה אליה, חייבם לא להם מחוצה שאיש הזו

 יקרה שלא מה לנוכח הפעם, זיכרון של לא במבחן, כראוי ,אותה מותיר המפגש של האחרון הרגע ואשר

 יודעת היא ביישנותה כל שעם הצמאה, הנפש של למבחנה הבשר, של כמיהתו בשדה ההתענגות, בשדה

 במרפסת, השמש של המסנוור בלובן תעלם היא לבל החיים מן משהו ומצילה מדוע לדעת מבלי ופועלת

   האור. רקע על החניון של בחושך והוא

                                                           
15 Ibid.. 
16 Ibid. 
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 מבט אחר

 ״על גוף ונפש״

 

 שרה אביטבול 

 

על הפסיכואנליטיקאי לזכור, אומר לאקאן, שהאמן תמיד מקדים 

. ובכן אילדיקו 17אותו. הוא אומר זאת בהומאז׳ שלו למרגריט דוראס

אניידי, במאית הסרט המדהים הזה מוכיחה זאת שוב. היא מציירת 

וללא  –קלסתר קליני של מריה מבלי שתהיה פסיכואנליטיקאית 

 ההצטיידות בידע הפסיכואנליטי. 

מריה מופיעה לפנינו כאישה צעירה שעולמה הסמלי נטול מובן. 

שפתה רציונאלית, טכנית, לוגית, מדעית. היא נעה בתוך דיוק וקפדנות שאין דומה להם, היא מודדת 

בגרמים בודדים את עודפי השומן של הבקר השחוט ומקפידה שלא לחרוג משום נוהל או תקן. אלא 

כי אם של הסמלי. למריה אין גישה לדיאלקטיקה ולכפל המשמעות.  שהנוקשות שלה אינה זו של אופייה

השימוש שלה בשפה לא מכונן קשר חברתי. וזה מה שמייחד  –שפתה אינה תפוסה בתוך דיסקורס קיים 

את הסובייקט הסכיזופרני. עבורו המילה היא הדבר, כך אומר פרויד, ולא הרצח של הדבר. כאשר המילה 

מקבלת מבנה של מטפורה, כפל משמעות ומקבלת ערך דיאלקטי. זה מה היא הרצח של הדבר השפה 

שנעדר בפסיכוזה, מה שנפגע בה הוא הסדר הסמלי עצמו. על גבי הממדים של הסמלי, הדמיוני והממשי 

שלאקאן מניח בפנינו, נוכל לומר שעבור הסכיזופרן כל הסמלי  הוא ממשי. התולדה של דבר זה היא שלא 

 –מריה מדברת ללא כפל משמעות, ללא כשלים, ללא מטפורות, ללא השהיות  נותר מקום לספק. כך

המסמן לא משסע אותה. הבה נדייק במהירות ביחס למה שהינם שלושת הממדים האלה של הסמלי, 

הדמיוני והממשי. הסמלי הוא השפה ככול שהיא מטפורה, הדמיוני מתייחס לדמוי  הגוף כמו גם למובן, 

 אי אפשר להגיד אותו במילים.  ,תן להפוך לסמלי, מחוץ למובן ובלתי צפוי. כלומרהממשי הינו מה שלא ני

א. -לאקאן אופנים של התגוננות בפני הממשי. הסכיזופרן, אומר ז׳'המבנים הקליניים מהווים אליבא ד

מילר, הינו הסובייקט היחיד שאינו מתגונן בעזרת הסמלי בפני הממשי, הוא מופיע ללא הגנה בפני מה 

 . 18ינו הבלתי נסבלשה

ליחס שהסובייקט מקיים עם השפה ועם הממד הסמלי השלכות על הגוף. זוהי אף התגלית הראשונה 

ממש של הפסיכואנליזה. הסימפטום הינו אפקט של השפה, של הבלגן הסמלי, על הגוף. פרויד אומר 

לשפה שתנשוך את הגוף שלסכיזופרן שפת איברים. לאקאן מבהיר זאת באופן הבא: ״לא עולה בידו לגרום 

ולמעשה החל מכך נוכל להניח שהגוף נטול איברים״. עבור פרויד כמו גם עבור לאקאן לסובייקט הסכיזופרן 

אין תפיסה של גופו שלו, אחדות דמיונית נפרדת מן האחר. אין אחר לבד מן הגוף האורגאני, העשוי 

איננו הגוף יש לנו ״אנו ולות אחדות. קטעים, הוא שקוע בתחושות ובתפיסות לא מאורגנות ונט-קטעים

 . אלא שלסכיזופרן אין לו אותו. ״אותו

איברים. -הסרט מאפשר לנו לתפוס באופן יוצא מן הכלל עם מריה מהו סובייקט ללא גוף ומהי שפת

מריה נעה בעולם ללא גוף. אלא שבעקבות אירוע מסוים, הכול מועד עבורה והיא מתחילה לחפש בעזרת 

דים, אתו היא נפגשת, כיצד תוכל לייצר לעצמה גוף, כיצד תוכל ללמוד לעשות אהבה, כיצד פסיכולוג היל

גוד בין בשר חי לבשר מת, בין חיים למוות, בין גסות לעדינות, יתוכל שלגופה יהיה בשר...)כל הסרט הוא נ

 בין גוף בלי בשר וגוף עם בשר...(

                                                           
17 Lacan, J., Hommage fait  à Margueritte Duras, du ravissement de Lol V. Stein ; Autre Ecrits, P. 192 
18 Jacques Alain Miller, clinique ironique, 1988 
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בסרט זה הינה האופן בו הושפעה מריה מן  ר עניינה אותישהנקודה אותה ברצוני לפרוש בפניכם וא

הגילוי שאנדרה והיא חולמים אותו חלום. מה שמרתק אינו לפענח כיצד זה שיש להם אותו חלום, אף לא 

לתהות האם מן האפשר הוא ששני סובייקטים יחלמו חלום זהה, הנקודה העיקרית הינה האפקט שיש 

אין לחלום השפעה עליה. החלום שלה נחשף על ידי  ,כךלידיעה שלה את הדבר. כל עוד אין היא יודעת על 

בסצנה זו אנו עדים למה  –הפסיכולוגית ובה בעת היא מגלה שהיא לא היחידה שחולמת את החלום הזה 

הרגע של של  אחרי-וה לפני-. באותו רגע הכול מועד עבורה, ישנו הלא מודע תחת שמיים פתוחים  :שנקרא

הידיעה  ואחרי-לפנילום, שכן את החלום הזה היא חולמת זה מכבר, אלא הח ואחרי-לפני אין זההגילוי. 

 והגילוי של העובדה ששניהם חולמים אותו חלום. 

מה קורה לה בעקבות כך, מהן ההשלכות שיש לידיעה הזאת עליה, מה משתנה עבורה מרגע זה ואילך? 

בתחומי הדיסקורס החברתי.  ועושה ניסיונות להירשם  ,החל מרגע זה מריה נכנסת לתוך הקשר החברתי

עם אנדרה.  –בהישג ידה בכדי להצליח לדבר עם האחר  ותהיא מחפשת את הוראות ההפעלה שלא מצוי

היא מתחילה לראות את העולם במבט אחר. היא רוכשת מכשיר טלפון, היא משננת את מה שברצונה לומר 

לו, היא בוחנת את הזוגות המתנשקים, צופה בסרטי פורנו כדי ללמוד כיצד לעשות, היא מלטפת את 

. במילים אחרות היא מתחילה להכניס לעולמה אובייקטים שונים הפרות, נעזרת כדי להרגיש בבובת דובי

שלא היו קודם לכן. הלימוד שלה את מה שהינו הקשר החברתי מגיע, אמנם, על גבי הממד של האילוף ולא 

את אנדרה. היא כבר  –על אף זאת, היא מחפשת אחר דרכים להכניס לתוך חייה את האחר  אך של האיווי

 ס. לא לבדה מחוץ לדיסקור

מהו שארע למריה שגרם לה שתנסה בנחישות מעין זאת להקים קשר חברתי עם אנדרה? כיצד נוכל 

והפסיכוזה  הנוירוזהלהסביר את הדבר? כדי להבין את הדבר עלינו תחילה לשוב לאבחנה המבדלת של 

האחת מובחנת מהאחרת החל מן היחס של הסובייקט לאחר ולא החל מן  ,בקליניקה. בפסיכואנליזה

 הפנומנולוגיה. 

 aהאובייקט האבוד אצל פרויד או האובייקט  -היחס של סובייקט לזולת הינו תולדה של האובייקט 

אצל לאקאן. האובייקט בפסיכואנליזה מגלם את מה שחסר לסובייקט. הסובייקט, מתוקף עובדת השפה, 

את הגישה הישירה אל הינו סובייקט מחולק, מפוצל, חסר. למן הרגע בו מתחילים לדבר אנו מאבדים 

וזה מה שיוצר את החסר שכן  ;האובייקט של האיווי, מוטל עלינו לעבור דרך הדיבור, כלומר, דרך התביעה

ארבעת  על 11-ה שכן מה שאקבל בעקבות התביעה אף פעם לא יהיה ״זה״. בסמינר –זה אף פעם לא זה 

מן האופרציה של הניכור וההפרדה  החל aמושגי היסוד של הפסיכואנליזה לאקאן ממשיג את האובייקט 

שחוצה את ההוויה המדברת. הסובייקט מנוכר לדיסקורס ולמסמן של האחר על מנת שיוכל להגדיר את 

 הווייתו.

בהמשך מתרחשת ההפרדה של הסובייקט והאחר. הפרדה זו מפעילה את הדינמיקה של האיווי 

אכה של ייצור של אובייקט אותו הוא יניח את המל הנוירוטיוהאובייקט. ההפרדה כוללת עבור הסובייקט 

מודע. -מה שהינו תנאי הכרחי לכל אפשרות של הפרדה ובה בעת של היווצרות של קשר לא -אצל האחר 

, אצל האחר במטרה aזוהי הפרדה שמייצרת קשר. הסובייקט יניח את החסר שלו עצמו, את האובייקט 

על ידי המסמן מפעיל דבר מה משל עצמו שהוא  מפוצל-למלא את החסר של אחר זה. הסובייקט שמחולק

. ההתעמתות עם החסר היא התנאי להפרדה ולא להיפך. זו נוצרת aזהו האובייקט  –ממקם אצל האחר 

. אובייקט זה הינו aכאשר הסובייקט מצליח לענות לחסר זה על ידי כך שהוא משלים אותו עם האובייקט 

ם, האובייקט הממשי. הפרטנר שיש לסובייקט אצל האחר בה בעת האובייקט שנחתך, שאבד, שממלא מקו

  a.19הינו אם כך האובייקט 

                                                           
19 Miller J.-A., « La théorie du partenaire », in Quarto, revue de l’Ecole de la Cause freudienne, n° 77, 

2002, p.12. 
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. בפסיכוזה האובייקט אינו אובייקט שאבד. וירוזהאופרציה כפולה זו של ניכור והפרדה נוגעת לנ

 לאקאן יאמר שאצל הפסיכוטי האובייקט מצוי בכיסו. הוא עומד לרשותו.

יקומו אצל האחר? ההפקדה של האובייקט אצל האחר משנה מהן ההשלכות שיש לאבדן האובייקט ולמ

. בין אם זה לתבוע מן האחר את האובייקט וירוזהאת התביעה בלב הנ וממקמתאת מעמדו לאובייקט אבוד 

שברשותו או לתבוע ממנו להיות נתבע על ידו. הנברוטי תובע מן האחר את מה שחסר לו משום 

, העיקרון המייסד שיח/צל האחר. זהו הבסיס של כל דיסקורסמיקם את האובייקט הזה אהוא שמלכתחילה 

י מניח תמיד שברשותו של האחר נמצא מה שאין לו. במהלכה של אנליזה וירוטשל כל קשר חברתי. כך הנ

ברשותו של האנליטיקאי נמצא הידע על אודות הסימפטום של הסובייקט. כך  –דבר זה מתורגם לידע 

 –אנליזה. הסובייקט הפסיכוטי לא פונה לאחר/לאנליטיקאי באותו אופן מניח בכל אופן המטופל שפונה ל

 הידע נמצא ברשותו הוא, האובייקט נמצא בכיסו. 

לפנות באופן אחר אל האחר? נוכל לחשוב לפתע שהחלה  ,אם נחזור לשאלה שלנו, מה קרה למריה

ם נוטלת/תולשת את שכאשר הפסיכולוגית חושפת את החלום המשותף למריה ואנדרה היא במובן מסוי

אזי ממוקם באופן זה אצל  – החלום שלה –האובייקט של מריה כדי למקמו אצל אנדרה. האובייקט שלה 

הפרדה מן -דואוהאחר. כתוצאה מכך על מריה לשלב את אנדרה בחייה שלה. החילוץ הזה פועל כפס

הפרטנר שלה אצל אנדרה זה קשר עם אנדרה, היא כבר לא לבד. במריה מחפשת  , שאותוהאובייקט

גשת אל יבסצנה למחרת בבוקר בחדר האוכל כאשר היא נובהתאם לכך, שהוא החלום.  ,יקט שלהיהאוב

אם כך " :היא קמה מן השולחן ואומרת ;אנדרה ושואלת מה הוא חלם בלילה שחלף הוא עונה שלא חלם

 . "אני מעדיפה לשבת לבד

מדובר בסיפור אהבה בין איילה ואייל. בחלום היא  מה שראוי לתשומת לב בסרט הזה הוא שבחלום

מזוהה כבעל חיים. בעל חיים לא מדבר, בהבדל מן ההוויה המדברת יש לו גישה ישירה לאובייקט, ללא 

 צורך בדיבור. 

קאן מכריז את המשפט המפתיע שאין יחס מיני רצונו לומר שהיחס המיני לא יכול להיכתב, אכאשר ל

תמיד יתקיימו שתי התענגויות מובחנות ללא יחס ביניהן )במילים פשוטות אין  כלומר לא ניתן להסמלה.

הרמוניה(: האחת עבור הסובייקטים שמגדירים עצמם כגבר והשנייה עבור הסובייקטים שמגדירים עצמם 

קאן אומר שאין יחס מיני הוא מתייחס לממד הממשי, שכן בממד הדמיוני היחס המיני אכאישה. כאשר ל

כך יאמר לאקאן. האובייקט הוא מה  –היחס המיני לא קיים האובייקט כן קיים ש בשעה קיים בשפע.

שמייסד את הקשר החברתי. ונוכל להסיק מכך שהקשר החברתי בא למלא את מקום ההיעדר של היחס 

 המיני. 

ברגע בו האובייקט של מריה אובד, ממוקם אצל האחר, היחס המיני לא קיים והיא פועלת כדי למלא 

אינה כזו  ,שמתרחשת אצל מריה ,זה בכניסה לתוך קשר חברתי. אלא שההפרדה הזו מן האובייקט חסר

שעברה סימבוליזציה והיא מועדת לפורענות. כך, כאשר אנדרה מודיע לה שיחסיהם הסתיימו היא חותכת 

 לעצמה את הורידים בנסותה בכך לחלץ את האובייקט באופן ממשי. 

 

 ר בממשי. כלומר, מה שנדחה בסמלי חוז
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 המילה הנחתכת מן הגוף

 

 שירלי זיסר

 

בשר נחתך מן הגוף. בסרט בו צפינו, פרות נחתכות בבית 

בשרן הנא כשכבר אינו   מטבחיים, ראשן נכרת. סכין מפלסת את

נע ומה שפילסה מגיח מאוחר יותר בעלילה כפרוסות שמפייסות: 

סטייק שניתן כשוחד לחוקר המשטרה. נקניק דקיק בו נכשל 

ויתר על מה שכמעט וגיבור הסרט מלהתנחם בבדידותו של מי ש

 והיה עבורו אהבה. 

“He cut out my tongue” ",שרה  ”הוא חתך את לשוני

בשיר אותו בוחרת גיבורת הסרט שרגע ויתורו של  לורה מרלינג

הגיבור הופך אותה עצמה לפיסת בשר שנחתכה מן האהבה 

כדי לתת מילים וצליל למה שהוא כואב כדי כך שאינו יכול אלא להיות אלום. בשר נחתך  שכמעט והייתה

 Fingering.”ו: לפרסקו "בריאת האדם" של מיכלאנג'ל 2006 מן הגוף. כך גם בגרסתה של מיכל נאמן מ

(Goulash)”  ,אם בציור הרנסנסי האצבע המורה שמצד שמאל של הקומפוזיציה, כמעט ונוגעת בזו שמימין

אצבע אלוהים היא, ביצירתה של מיכל נאמן נושרת ממנה חתיכת בשר מדממת. בארץ ששפתה, אותה 

כאלה שנרקח התבשיל  דובר הסרט, שפת בשר היא )כפי שעלילת הסרט מפליאה לגלם(, זה מחתיכות בשר

 של מיכל נאמן.  אליו מרפררת כותרת העבודה

לפסיכואנליזה, שרובה נוסחה לא בבודפשט בה מתרחש הסרט אלא בוינה, שקרובה כל כך אל וינה 

גאוגרפית, כותב פרויד, אך כה זרה לה מדעית, גרסאות משלה לבשר הנחתך מן הגוף. במקרה "איש 

ומגלף  ,מגיל חמש. בעודו משחק בגן בקרבת אומנתו טילדות של האנליזנ כרוןיהזאבים" של פרויד מופיע ז

באולרו בגזע עץ אגוז, הבחין לפתע כי חתך את אחת מאצבעות ידו והיא תלויה על פיסת עור. חרדתו 

גדולה עד כדי כך שאינו מסוגל להביט באצבעו אפילו, כך הוא מעיד, להרף עין. לאחר שנרגע מעט, הוא 

ט נוסף ונוכח כי היא שלמה לחלוטין. האצבע שכמעט ונחתכה מן הגוף הייתה בגדר נותן באצבע מב

נית אינו תפישה חושית חסרת אובייקט אמפירי, אלא אהלוצינציה, מה שעבור הפסיכואנליזה הלאקאני

הפרוידיאנית רוס, שבתפישה יחזרה ממשית, במישור הפרצפציה, של דבר מה )במקרה זה, עצם אפשרות הס

שהסובייקט אינו נאות לרשמו במערכת הנפשית אפילו כלא מודע.  ,רוס האימהי(יהוא בראש ובראשונה הס

הקשר בין מנגנון ייצור ההלוצינציה בהקשר להסכמה לרישום הלא מודע של הסרוס אותו מנסח פרויד 

קשר  –חיתוך הבשר בפרט מעשה החיתוך בכלל, ו --לראשונה בהתייחס לסצנה זו, לבין תכנה של הסצנה 

 זה, כך ארצה לטעון, אינו מקרי כי אם מבני. 

כרון או המסמן הלא מודע, מלמד לאקאן, אינו מנותק מן הגופניות כלל ועיקר: הוא, כך כותב יהז

כיצד? חלק מן הבשר החי, המהווה את המערכת הנפשית,  - ״רשום״בכתביו, "רשום בחול הבשר".  ןלאקא

, הוא נוירונים )מה שהוא מכנה יקט לפסיכולוגיה לנוירולוגיםופרבורו המוקדם כך משער פרויד בחי

שלא כמו האניה בלב ים או הנשר בשמיים שהומשלו  – "נוירונים פסי"( המתנגדים למעבר גירויים, וזה לכן

 שהגירויים העוברים בנוירונים אלה מותירים בהם רישום או סימן. לשון אחר, עבור פרויד – בספר משלי

כרונות הלא מודעים, י, הגירויים חורצים תלם )שהוא בסיס הרישום הלא מודע( בבשר. יצירת הזפרויקטב

אם כן, פועלת באופן שתאורטיקנים רנסנסיים של אומנות כמו לאונרדו דה וינצ'י או לאון בטיסטה 

אבן אלא בבשר  . אלא שכשהחריצה היא לא בעץ אוvia di levareדרך הגריעה או ההחסרה,  אלברטי מכנים

, Reizbarkeit  החי, הרי שהיא אינה בגדר חריצה בלבד. היא גם מה שמייצר גירוי, מה שפרויד מכנה

עונג זה אפשר לו שילך ויתרוקן באמצעות -עונג. אי-בפרוטופלזמה, גירוי שפרויד מזהה כמקור של אי

וילהלם פליס, של הרישום הלא ול 52, כותב פרויד במכתב  Weiderschriftאופרציה של כתיבה מחדש, 
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פרויד, אינו אלא כתיבה 'מודע במערכת הנפשית, עד להפיכתו למודע. גם הדיבור בפסיכואנליזה, אליבא ד

רוי ייצוגים/חיתוכים בלא מודע. לדיבור מרוקן זה מתייחס פרויד במאמר מוקדם על ימחדש המרוקנת מג

, על מנת להבחינו מן הקליניקה של via di levareהפסיכותרפיה בלשונם של הוגי האמנות מן הרנסנס: 

 הסוגסטיה שעיקרה לא החסרת אלא הוספת מובנים עבור המטופל.

רוי בבשר יכרון, גיחלקה הראשון של סצנת הילדות של איש הזאבים שמסופר לפרויד היא עקבת ז

, וריקון שני, שעבר ריקון כפול: ריקון ראשון, תוך כי הכתיבה מחדש במערך הנפשי, עד שהפך למודע

בדיבור באנליזה. הסצנה עצמה אף היא עוסקת בכתיבה על דרך הגריעה: גילוף קליפת העץ באמצעות 

מצביע לא רק על  “)schnitzelte(”האולר. אך הפועל הגרמני בו עושה פרויד שימוש לתאר את הגילוף 

הבשר. וזה אכן חיתוך מן הבשר שמופיע בחלקה  מןחריצה או חיתוך בבשר, אלא אף על חיתוך או פריסה 

  .השני של הסצנה אותה מספר איש הזאבים, בדימוי ההלוצינטורי של האצבע שכמעט ונחתכת מן הגוף

זה לא בכדי, כך ארצה לטעון, שהחיתוך מן הגוף מופיע במקרה איש הזאבים כהלוצינציה. פרויד מסיק 

אפשרות אבדנה של חתיכת בשר שמגלמת עבור הסובייקט  רוס, כלומר אתימן הסצנה כי את אפשרות הס

סיפוק )הפין המדומיין של האם(, סרב איש הזאבים לרשום אפילו כלא מודע, כלומר כייצוג שנוצר על דרך 

רוס, בגוף יתקלות הילדית בסיהגילוף כהחסרה. פרושם של דברים הוא כי במקרה איש הזאבים, חוויית הה

משום שנקרעה ממנו חתיכת בשר, נותרת במנגנון הנפשי של איש הזאבים  האם כמה שהוא כביכול פצוע

כחתיכת בשר, בשר מבשרו. חתיכת בשר זו חוזרת כחתוכה, אם כי לא לחלוטין: היא תלויה על פיסת עור, 

וחיתוכה אינו רשום כסימן כמו הצלקת שמסמנת את בריתו של היהודי עם המילה. זה בדיוק כפיסת בשר 

לא נרשמה כאבודה שאותה פיסה שבה ומופיעה בפני איש הזאבים, טעונה במועקה גדולה מבשרו שמעולם 

)באנגלית,  Verwerfungהמקפיאה את שדה הראייה שלו. זוהי הפעולה הנפשית אותה מכנה פרויד דחיה, 

foreclosure):  רדיקלית מאפשרות הרישום בלא מודע, שלפי  רק, כפי שאומר פרויד, אקסקלוזיה לא

פיסת בשר שכך הופכת מגורה, אלא ב , per via di levare המשגתו המוקדמת היא תוצר פעולה של גילוף, 

בלתי נסבל.  דברהבשר, חיתוך שאינו הופך לגילוף או כיתוב ולכן נותר במנגנון הנפשי כמו שלאף חיתוך 

כרון המבנה את הפסיכוזה, נגזרות המופיעות תדיר בהתנסות ימנגנון הז ,(foreclosure) למבנה הפורקלוזיה

 )schnitzelte (סיונות הקטיעה או הפריסה של חתיכות גוף יהקלינית. מכאן, למשל, הפנומנולוגיה של נ

רוס בממשי שחיתוך האוזן של ואן גוך יסיונות לסיהמאפיינות את המעברים לאקט בשדה הפסיכוזות, נ

בהקת שלהם, הקצנה של סגנון האימפסטו )הטלת פיסות צבע על בד( שפיתח, שהגיעה הוא דוגמה מו

 לקיצה העגום במעשה ההתאבדות שלו. 

אכן אינן ממעטות מלהופיע בממד הדמיוני של התופעות  ,או כמעט שכך ,פיסות בשר חתוכות מן הגוף

השווא של הגוף ללא איברים  את מחשבותתן להזכיר יהקליניות בפסיכוזה. לבד מן הדוגמאות שהוזכרו נ

,  או את הדלוזיה של מרואיינת (Cotard)של הסובלים ממה שהפסיכיאטריה מכנה תסמונת קוטר 

היא לגביו  ,פרנואידית של לאקאן שהתקף הפסיכוזה שלה החל בהלוצינציה קולית של גידוף: "חזירה!"

 מי אמר אותו )היא? ואולי השכן הרשע?(. ל ביחסמהון ישרויה בת

המרואיינת שרויה בוודאות באשר לכך שבעלה ומשפחתו, שעיסוקם גידול חזירים באזורי הספר, 

"לבתר אותה חתיכה חתיכה" על מנת להכין ממנה נקניק. ויתכן כי כך  ,מבקשים "לפרוס אותה לפרוסות"

וף מופיעות תדיר בדיבור או במעשה של הסובייקט הם פני הדברים, כלומר כי פיסות בשר חתוכות מו הג

משום  ;הפסיכוטי, לא רק משום שהתמונה הקלינית בפסיכוזות מתאפיינת בהפרעות קשות בממד הדמיוני

" אלא, כפי ,membra disjecta”, ״שהסובייקט הפסיכוטי הוא תמיד, כפי שאומר לאקאן, "מפורק, גוף מבותר

ל איש הזאבים, משום שהדחייה או הפורקלוזיה, המנגנון המבני שניתן ללמוד ממקרה ההלוצינציה ש

רוס כפיסת בשר שמעולם לא יהמאפשר לסובייקט הפסיכוטי לא לדעת ולא כלום אפילו כלא מודע על הס

הייתה בגוף האם, אינו אלא חיתוך מאפשרות הרישום בלא מודע כגירוי בגוף. חיתוך זה מעצם ההסכמה 

זו  םגוף הוא שחוזר כפיסת בשר חתוכה מגופו של הסובייקט עצמו, בין ארוי בילרישום בלא מודע כג

מגולמת דמיונית )כמו במקרה איש הזאבים של פרויד או של המרואיינת הפרנואידית של לאקאן( או 
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מאורגניזם מוטען מדי  --עור, שיער, בשר  –סיונות לחתוך פיסות יממשית )במעברים לאקט הכוללים נ

 נסבל(. שלכן נחווה כבלתי 

( שהוא המסד המבני של מנגנון הדחיה, יכול להופיע בלבוש ב)להבדיל מהגילוף מ חשוב מכך, החיתוך 

על שאלה " לאקאן של סמלי, כאשר הוא לובש צורה של מסמן שנחתך משרשרת. במקרה שמובא במאמרו

מום ממשי בבשר ולא סיון להטלת ימקדימה לכל טיפול אפשרי בפסיכוזה," מנגנון הדחייה מתממש לא בנ

אלא במה שנדמה כדיבור. כשלאקאן רוכש את אמונה של  ,כאינדקס דמיוני לפין שלא היה לאם מעולם

המרואיינת הפרנואידית הוא שואל אותה מה אמרה מיד לפני ששמעה את הגידוף "חזירה", שהוביל אותה 

כחלקו הראשון של משפט לאקאן קורא תשובה זו  ,לאשפוז, והיא עונה: "זה עתה חזרתי מן הקצב"

בתאטרון היווני משפט שנאמר על ידי המקהלה תוך כדי תנועה מצדה האחד של הבמה לצידה  –)סטרופה 

תנועה הפוכה(, המופרד ממנו באמצעות מה שהינו  –האחר( שהגידוף הוא חלקו השני )אנטי סטרופה 

סטרופות, מילים והדי מילים. -טיהחתך בשדה סימני הפיסוק: המקף הפורס מילים ומשפטים לסטרופות ואנ

זמנית -במשפט שאת פרוסותיו מזהה לאקאן בדברי המרואיינת, החלק הראשון, שהפועל המתפקד בו

מהון באשר לזהות המגדף את מה שהעברית יודעת היטב לכנות יתהכנושאו וכנשואו משיב לדוברת מוכת 

דאות מחשבת השווא שלה עומדת ורת שבוחזירה, הדוב-"כינוי גוף": מי שזה הייתה אצל הקצב היא האני

פרס לחתיכות בשר. המקף מפלח את המשפט לא לפסוקים שכינויי הגוף שלהם שונים אלא לשני ילה

פסוקים בגוף ראשון שהראשון שבהם )"זה עתה הייתי אצל הקצב"( מורכב ייצוגים שרוקנו דיים מהטענה 

)"חזירה"( הוא ייצוג בודד שעבור הסובייקט  שזר יחד בעבודת תחביר, ואילו השנייעל מנת שיוכלו לה

האומר אותו הוא מוטען עד כדי כך שיש לו ערך ממשי המכה בסובייקט כגידוף הממוטט את אחיזתו בשיח. 

חתך(, ידבר מה במנגנון הנפשי )במקרה זה, הדליריום של האישה החווה את עצמה כגוש בשר העומד לה

פילו מן הרישום בלא מודע כחיתוך מגרה בבשר וכך נותר לא מעורר אי עונג כה רב עד כי הוא נדחה א

חיתוך כי אם חתוך מן הלא מודע, דבר בלתי דבור, נתון במנגנון שהפסיכואנליזה מכנה "אינקורפורציה" 

)היות בגוף(. המנגנון הנפשי פועל במקרה זה באופן שלאקאן מתאר בסמינר שלו על ארבעת מושגי היסוד 

יבר שנפתח ונסגר, ועם פתיחתו פולט אובייקט שכך נחתך ממנו כמו השד מן הפה כא –של הפסיכואנליזה 

או הצואה מפי הטבעת או המבט מן העין. זה מן הבשר של גופה החי והסובל של האישה ההוזה שדבר 

בלי מועקה בלתי ונחתך וכך נפלט, מותיר מאחוריו ש ,כרון לא מודעיכעקבת ז ,שהיה חתוך מחיתוך בבשרה

אובייקט שהוא מילה. מילה נחתכת מן הגוף באמצעות מקף היוצר ומקיף פתח במנגנון הנפשי נסבלת, כ

שהוא בבשר, מביאה הקלת מה מן העודפות הליבדינלית שהיא פרי האינקורפורציה רק במחיר פעולתה 

 כגידוף המרסק את הסובייקט. 

חתך(, ייה שבשרה עומד להאובייקט שבמקרה זה הוא מילה )"חזירה," מה שבדלוזיה של הגברת הוא ח

בשר הנפש כגידוף מ גוף וכך נחתכתבשעברה אקסקלוזיה מן האפשרות של ייצוג לא מודע כחיתוך מגרה 

זמנית כמכשיר החיתוך מן הגוף, כמו -המרסק את הסובייקט. המקף המפריד בין שני חלקי המשפט פועל בו

ף ובכך הופך אותו למשהו מן הסדר של האולר במקרה איש הזאבים,  וכמה שמקיף  את החתך הפעור בגו

 סף. -מקף .הסף

שמה שלא נאות הסובייקט לכתבו כרישום פרוטופלזמי כעקבת   ,אבל זה לא תמיד, כלל לא תמיד

מופיע כמילה הנחתכת מן הגוף ומרסקת  ,כרון לא מודע, עבר אינקורפורציה ונותר גוש בשר תחת צנזורהיז

מהון ומועקה. הפסיכואנליטיקאית מישל מונטרליי כותבת על אופן חיתוך מן יאת הסובייקט לפיסות של ת

מוחלט ובלתי הפיך כמו הדחייה הפסיכוטית, אופן שהיא מכנה "צנזורה," מונח הייצוג הלא מודע שאינו 

לדידה, אינו מה שמשומר כרישום לא מודע )כלומר מודחק( שהיא מבחינה בכך מן ההדחקה. מה שמצונזר, 

מסוימים נגיש עבור הסובייקט כמה שהוא יכול לחצוב  םאלא בדיוק מה שאינו רשום כלא מודע, אך בתנאי

ולכתוב בו  ,בו, לעשות בו חור, בדומה לחור בממשי שהוא האופן בו לאקאן מאפיין את כתיבתו של ג'ויס

, היא עבור פרויקטרוי הפרוטופלזמי עליו מדבר פרויד ביום הלא מודע כגכתיבה שגם אם אינה הריש

 מרווח המאפשר את האנושי.  הסובייקט פתיחה של מרווח נקי מן הממשי שהכה בבשר,
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הטריטוריה המצונזרת, החתוכה מן הרישום הלא מודע, כותבת מישל מונטרליי, היא אופיינית למנגנון 

ת לו. לאישה, אולי בפרט לאישה, יש צורך בברית )עם( המילה, וברית זו הנפשי הנשי, גם אם אינה ייחודי

קשורה לחיתוך באותו גוש בשר אטום, מצונזר, שאינו מציית למה שהוא, כך מלמד לאקאן, התנאי ההכרחי 

 לדיבור. 

במפעל. כר כי משהו במיניותה של מריה מצונזר, מוטל כגוש בשר קפוא כאלו הסובבים אותה יבסרט נ  

אך היא גם בדיוק מה שאינו לחלוטין דחוי, הווה אומר חתוך מן הגוף שלה. בסצנה שלפני סיום הסרט 

כמעט ונחתך בשר מגופה של מריה, ומעמדו של בשר זה, כך רומז השיר המתנגן ברקע, כמעמד הלשון, עצם 

, לא אפשרות אפשרות השפה והדבור, עצם היות הסובייקט בשדה המסמן. עבור מריה, לא הסמלי

אהבה עם גבר )ואלו הומולוגיים זה לזה( הם בגדר המובן מאליו. היא מוצאת הו תפסות בקשר חברתי,יהה

עצמה באקסקלוזיה מהם, קרובה יותר לבשרן של הפרות שהיא מנטרת במפעל, בשרן של החיות המופיעות 

 בחלומותיה, בלתי אחוזות במסמן. 

 מהי, אם כן, בריתה של האישה עם המילה? 

בסרט זה בשל ההכרעה לא לחרוט באותה טריטוריה של גוף ונפש שנותרת מחוץ למסמן אלא לכרות 

מכנה , של המאמר "אנליזה סופית ואינסופית" ממנה דבר מה, שמתאפשר לה, למריה, לעשות את שבסופו

 ענג ללא מסמן של המיניות הנשית, שימת גבול לו. רוב לאותו אזור בשרי מתיס –רוב לנשיות" יפרויד "ס

מילה שהיא שונה מן  ,אותה טריטוריה שתוקה ואינססטואלית -בו מהכרעה זו לכרות או לחצוב 

המסמן שיסודו בלא מודע, מילה שהיא חור בדבר, היא שפוערת בבשר הנפש מקום ריק מבשר חי )כפי 

או סביבו ניתן להקים, כפי שנרמז בסופו של הסרט, בנין חדש  עימו( , שמעיד החלום האחרון, הריק מחיות

 של אהבה וחיים.

 

 

 

 עמרי ביכובסקי צילום:
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  כשנחתכת הלשון

 ארנה קסטל

What He WroteLaura Merling  

חתך לי את הלשון, לא תסלח לי, כאן אני לא יכולה להישאר, הוא 

 יכולה עוד לדבר.

הוא אוהב אותי? הו אלוהים, הוא זרק אותי, הוא לעג לחטאיי, 

 בזרועותיו אני צריכה להישאר.

הוא כתב: "אני שבור, בבקשה תקראי לעזרה", אבל גם אני שבורה 

 ומדברת, כדי שלא תפתה אותי.

 פרי בידיו? אז שאלתי אותו איך הוא נהיה לאיש הזה? איך למד להחזיק 

 והיכן השה שהעניק לך את שמך, הוא היה צריך ללכת אפילו שהתחננתי שיישאר.

 השאיר אותי לבד, כשהייתי צריכה את האור. נפל על ברכיי, ואני בכיתי על חיי.

 אם היה נשאר, אתה אולי תבין, אם היה נשאר, אף פעם לא היית לוקח את ידי.

 

 תקראי לעזרה". אבל גם אני שבורה ומדברת, כדי שלא תפתה אותי.הוא כתב: "אני שבור, בבקשה 

 ואיפה השה )הקדוש( שהעניק לך את השם? הוא היה חייב ללכת למרות שהתחננתי שיישאר.

 התחננתי שיישאר, באחיזת העץ הקרה שלי. התחננתי שיישאר, באור הספינה שלי.

 קחו אותו איתם.נלחמתי בו, נלחמתי באור, נלחמתי בשחר והגלים הגיעו ול

 הוא כתב: "אני שבור, בבקשה תקראי לעזרה". אבל גם אני שבורה, ומדברת כדי שלא תפתה אותי.

 תסלח לי, כאן אני לא יכולה להישאר, הוא חתך לי את הלשון, לא יכולה עוד לדבר.

 תאהב אותי אלוהים, הוא זרק אותי, הוא לעג לחטאיי, בזרועותיו עלי להישאר.

 בסדר. אני מתגעגעת לריחו, אנחנו מדברים כשמדברים אלינו. הוא כותב, זה 

 זה מאוד מתאים לנו, זה מתאים לנו, זה מתאים לי.

 

מכל המוני הדיסקים שהאזינה להם בחנות המוסיקה, לקחה את זה שהמוכרת אמרה שאוהבת. מתוך 

הבה יש חוקים כל הגברים שאולי התעניינו, הלכה עם זה שבאמת דיבר איתה, דיבר איתה באמת. בא

 אחרים. יש לאהבה מוסיקה אחרת.        

הלשון יכולה להיחתך כהוצאה לפועל חד פעמית ושורשית במידה שיש אחיזה במהלך של התאמה 

מה רוצים ממני? זה  -לשפה ונגזרותיה החברתיים לעומת לשון שלמה הכרוכה בבורות קורבנית עם שאלה 

קירבך תהיה אולי פחות בסכנת חיים מאשר אוהב החיים ממטעמי דחף המוות שבמידה והנך ער לו ב

 שנכרך בעודפיות בשם הרצון שלו לחיות ונאבק עם מוות רודפני בדמות מחלה.

בסרט האהבה מופיעה אצלה מבחוץ, זרה לה, נכפית עליה וחותכת אותה. אין פיצול פנימי שהוא 

צמה. כל פתולוגיות החיתוך קשורות עיקרי לזווית מול מושא אהבה. היא נחדרת ובתגובה היא חותכת ע

באהבה הפולשת כגוף זר. אין חותכות שחותכות עצמן מהעולם ללא אהוב שמערער נגדן על אטימותן.    

בקרב אלו שחיתוך הלשון אינהרנטי למחשבה הבריאה שנסמכת על דימיוניות שאין בה את רצינות הממש 

מבולי, כשאין חוויה שאוצר המילים סגור וסוגר יכשהלשון לא נחתכת באופן ס סכנת הקורבניות קטנה. –

 אין אנו הקורבן. אפשר לומר שאם אנחנו מוכנים לעבדותנו מרצון אנחנו לא שה לעולה. ,עלינו

לא מזמן, בערב שנגע בתרבות ובשפה ההונגרית שנערך בתפס"ן, למדנו שיש בהן מן הבשרי, הנא  

בות ועדינות, שמא אנטיתזה מלהיות קורבן מול הבוטה. והגס. באה יצירה זו בה צפינו עכשיו עם מנת אדי

 איכויות אלו הן החתרניות ביותר בממלכה האנושית. 

https://www.youtube.com/watch?v=0pSqxtdxY7M
https://www.youtube.com/watch?v=0pSqxtdxY7M
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עמנואל ג'אפלה, פרופסור לפילוסופיה בן תקופתנו מרכז את מירב הגותו בנושא האדיבות, החסד 

 והעדינות. הוא אומר:

אימפרסיוניסטי של נגיעות קטנות, כמו "האדיבות היא מוסר של רחוב, מוסר ששמים בכיס. מדובר במוסר 

ציור. זה הלתת שירות. הדבר אינו דומה למוסר שמלמדים בבית ספר של אפיקורסים וסטואיקנים שהוא מורל 

 של מצב רוח טוב, לא של היכול אלא של החייב, עליו עומדת החברה הציניקנית. הציניקן הוא טורף, לעגן. 

 פתיה הקשורה לטמפרטורה: האדיבות עליה הוא מדבר מתייחסת לאמ

האדיבות היא תרבות; אנו לומדים לתת ולעשות טוב.  ישנם שלושה סוגי אמפתיה: קרה, בוערת וחמה.

זוהי  –לעומתה, נתינת כבוד מהותה להתאים עצמך לתקנון וחוק. לעשות מה שחייב, לתת מקום לנכה 

בלי שהאחר מבקש ובלי שיהיה לו צורך. האמפתיה הקרה. האמפתיה הבוערת היא לרצות את הטוב של האחר 

 ביניהן יש את האמפתיה החמה: זו האדיבות, לדעת מה שהשני צריך ורוצה ולתת לו אותו.

ן לאדיבים יש  נוספת. האדיבות מעשירה את החברה, אלטרואיסטית ויוצרת קשר בין האנשים, ְּכֵעין ַעיִּ

חנו מסמנים את הדרך למישהו ועוזרים לזקנה היא סגולה טובה של הרחוב. אנ ;מחברת את האנשים ביניהם

. אבל יש צורך שאדם יבקש זאת מכיוון שלהציע זה כבר יתר .לאסוף את השקיות, קמים לאשה בהריון.

 התחנפות. האדיבות זה לתת שירות למי שמבקש אותו.  

וקרטי החברה שלנו לא חסרה בזה. יש עיתונות רעה לאדיבות היום מהסיבות של התנהלות המשטר הדמ

התנהלות שהיא כביכול בניגוד לשוויון שבבסיס הדמוקרטיה.  – שבו אתה צריך להפוך למשרת, לתת שירות

את הדחיה של העבדות בגנים, עד שאנשים חשים באדיבות כעולם של המשטר  עד כדי כך הדמוקרטיה רשמה

רקטיקה של האדיבות צריכה הישן שנעלם, הגרעין של העבדות. ואולם, העבדות היא בגרעין האדיבות ולכן הפ

 כדי לחיות באדיבות עלינו לחיות בסתר.  –בדיסקרטיות המקסימלית  להתקיים

הוא אומר שמתישהו חשב ש"יש כאלה שמסתירים את אדיבותם מסיבות של בושה וצניעות", היום הוא 

 מבין ש

ידיאולוגיה הפוליטית הם מבטאים בזה את הסתירה שקיימת בין דרישה מוסרית לאידיאולוגיה פוליטית. הא

היא הפנים החשופות של מה שאמורה להיות הדרישה המוסרית שמסתתרת ופועלת בלי לחשוף עצמה, בלי 

 אם כן, האדיבות היא סגולה טובה שהולכת לאיבוד בגלל האידאלים הדמוקרטים. הצהרות.

לעומת מוסר שהנו  ג'אפלה מבדיל את האדיבות מהכבוד: אני מכבד מישהו...זו צורה של אינטליגנציה,

סגולה טובה. לקבל עבדות מרצון. כשהתרבות מוכרעת על ידי החזק, איזה סיכוי יש לעדינות להתחזק 

 בחברה שעיניינה כוח? 

מדוע נבחר שיר הנושא של הסרט, שמתאר אולי תופעה של השתקה, של סירוס, הפעלת כוח חד צדדי 

להגיב, של חסימה וקטיעה? ברגע אחד הגיבורה בין זוג בתוך רגע אשר מוחל בו אקט של אי אפשרות 

מרגישה. היא לא יודעת הרבה על רגשות, לפחות אינה יכולה להגיד דבר עליהם. פתאום קורה לה משהו 

בחירת  אינהאדיר מכפי שיכולה להכיל כי אין לה מילים. היא משתמשת בשפה ריאליסטית, תיאורית, וזו 

אשה מתקרבת אליך אתה רואה צל של  שבמקום בושהוא מתאר סגנון ספרותית כמו אולי של טולסטוי כ

זהו מבנה נבחר בשלהי הלא מודע שמצמצם  עבורהזבוב או כתם מעל השפה העליונה עולים במקומה. 

לקונקרטי, לדיווחי, את השפה. המסמן כולא את המסומן. וזו שהלשון הלא חתוכה שלה נחתכת מכוח 

לומר להבין איכשהו אירוניה שהיא שפה הבנויה על מטונימיה כ –האהבה יכולה להתחיל לדבר, לצחוק 

ומטאפורה. בני אדם "טבעיים" סבורים שלשונם שלימה, שהם יודעים לומר פחות או יותר למה הם 

 מתכוונים בצורה הנהוגה אבל אינם מייצרים עולם מילולי של השגיאות הנפשיות.    

מויות בסרט לבין הטוהר המסמני שלה שאינו אומר יש הבדל בולט בין הצביעות, הדו משמעיות של הד

את העניין לאשורו. כשנחתכת לה הלשון שעה שהגבר חותך את הסיפור, היא הולכת  – דבר כי אומר הכל

לחתוך את גופה. ומיד כשמתקשר ורוצה היא מדביקה, היא מודבקת. הפעולות האלו מצביעות עליה כמי 

ן שאומר משהו על מסמן אחר. היא מצאה תחליף שם אב, שנכנסה דרך האהבה לסיפור, למסמן. מסמ

שתופר אותה. והרי כל העניין הוא לתפור את החתוך, לעשות ניסוח  ,בדמות אהבה ,תחליף למפתח המסטר

 כדי להיות עם, מחוץ ללבד ההרמטי.
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הדבר האלים ביותר בתרבות, יותר מכל פגיעה אפשרית, פיסית ונפשית, הוא קטיעת הלשון המדברת 

-השתקה, סתימת פיות, שימוש בכוח להגביל את הדיבור. מי שלא מסוגל להביע את רחשיו חש חצי בן –

אדם, נכה, לכוד. מי שעבר התעללות הקשורה באי נתינת הרשות לדבר ולא מצא דרך יציאה בכתב או 

 במחול ובאומנות ימצא עצמו מחוץ לחברה. 

מציאות מחד ולהניע את תנועת המחשבה הלשון חורצת את הסובייקט ומאפשרת לו לתקשר עם ה

והעשרת השפה בשפתו ומילותיו. הברייה החתוכה אף פעם לא לבד, היא עם עצמה, מתקיימת בדיאלוג, 

לעומתה זו שלא עברה חלוקה כזו ונתונה באובייקטליות שלה, מקיימת את השיסוע בחוץ, מחקה דיאלוגים 

 אחת עם עצמה. –בודדה  או ממציאה כאלו בהלוצינציות קול. אבל אז נותרת

זהו חיתוך  –אם כך 'כשהלשון נחתכת' אינה האפשרות להשתיק אלא של לגרום לדבר את שלא דובר 

במידה ואתה אומר עם השפעה על פעולותיך בניגוד לחיתוך לרוחב שמפסיק את הלהאמר, שהוא  –לאורך 

 מעולם הטראומה. 

( שאין חיים פחות 3של סמינר  19ולסיום, לאקאן מחווה דעתו על פרויד ביום הולדתו המאה )בהרצאה 

פרוורטים משהיו לו לפרויד, עם כל העול המשפחתי והעיסוקי שלו, לא היה לו זמן לפרשיות אהבים 

חלומות( יצירתיות. בפסקה אחרת שם, מתאר איך הוא, פרויד, מטפל מתוך חלום אחד שלו )מתוך פשר ה

במילה שהיא יצירת כלאיים: אאוטודידסקר. מאין מופיעה מילה זו? במרדף אסוציאציות הוא מתחיל 

אלכס )יש שם את שמו של אחיו ושם גיבור ספרו של אמיל זולה(. אם חיי -לאסל-לתפור, או לספור: לאסקר

ם לאובייקטים ועונג פרויד לא היו פרוורטים הרי זה משום שחגג את הפרוורסיה בשפה בעזרת החיתוכי

אתה עושה בגוף. התיווך  ,ועושה בה כבשלך ,היתר מחלקי גוף אלו בשפה. אם אתה לא עושה בשפה

האופציונלי מתרחש בדיבור אל ובמענה של זולת שמגיב בהקשבה ובהפסקה, האחר האנליטי עשוי לספק 

 את המרווח, את הבזק האור  הזה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עמרי ביכובסקי צילום:
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  .בשר, נפש, מילים

 

 זיו רובינשטיין

 

 על יום העיון המשותף לאברבנאל, תפס״ן והסתדרות הפסיכולוגים

 .אביב-קולנוע לב תל , 11.1.2019.

 

, תאריך 11.1.18 שי, היבני אדם שממלאים אולם עד אפס מקום, אולם ששמו ״לב״, בבוקר יום ש  168

שהוא יום הולדתו של המדינאי האמריקאי אלכסנדר המילטון, כי הממשי הוא תמיד שם ונדיבותו מבקשת 

, אודות חייו ׳המילטון׳ לשזור בין יום העיון הקודם של תפס״ן, שבו הציגו נערים את עבודתם, על המחזה

ולנוע, שחורג מגבולות כל הסרט ״על גוף ונפש״ שחורג מגבולות הקהנה ו .המילטוןאלכסנדר של אותו 

רוע מכונן אודות יכולת ניסוח ירוע של גוף ונפש לאלו הצופים בו, איאליצירה אומנותית והופך כולו 

 .אלית של גאונות צרופה, אשר פעמים בודדות בחייו של אדם הוא ניתקל בשכזוויזו-ויזואלית ואודיו

מר וים החולים וכל אחד בתורו מנסה לועולים הדוברים, ועולים המשוררים, ועולים הרופאים ועול

 .משהו אודות מה שאי אפשר לומר עליו דבר

 ,אין הוא אלא הופך את השתוממתו למחיאות כףלמעשה ויושב הקהל ומריע לדוברים, ומריע לסרט ו

אשר נשא דברים  ,ואולי היטיב לנסח זאת יותר מכל גבריאל דהאן .מדברהוא זה שכי כשאין מילים הגוף 

 :דקות כי כמו כולם, גם הוא ניסה, וסיכם בהודעת התודה שלו למשתתפים 48במשך 

״שוב רציתי להודות לכם זיו, ירון, ודני על המפגש המעניין הזה סביב הסרט המדהים הזה שהעניק 

הזדמנות לשמוע עמיתים מדברים בעניין סביב שירתו של סרט שמסתבר כפי שהזכירה שרה אביטבול 

יכואנליזה אלא שהפעם הוא גם הולך בעקבותיה באופן הונגרי להפליא. לחשוב שהוא אכן מקדים את הפס

על הסרט כחלומם של איילים, בחלומו של ירון, למה לא? אם יש איש הזאבים, או איש העכברים, או קיסר 

סיני שהוא פרפר, למה שלא יהיה מדובר כאן במקרה של איילה ואייל שחולמים שהם מנהל כספים 

זו אפשרות שתחצה טוב יותר מכל אפשרות אחרת את מחשבת השווא של הנפשגוף  ומבקרת איכות?

אשר כמו נשזר על אותו חוט  porte l’empreinte du signe הרפואי. והחתך והחריטה והחריצה בבשר אשר

התענגות, וגם  -קרבן-אשר עליו שזרה לפני שנים רבות שירלי גם את הפצע ואת גופה הקמור של האישה

אותו צד של המתרס איתה גם ארנה על גבי שירת האישה שלשונה נחתכה ואין בכך כדי לעשות הפעם כשב

שקולה לא יישמע, נשמע גם נשמע על גבי השירה המעניקה לנו את קולה כמו גם על גבי האחרת התובעת 

סיון הבלתי נלאה להיתקל שוב ושוב במשימת יאת קולנו כדי להעניק לה את קיומה. כן, וגם והנ

נסחות כל פעם מחדש לנוכח שאלת האבדן והחסר כנקודת המוצא של הקשר הזה החברתי אשר אי ההת

אפשר בלעדיו ואי אפשר איתו, עד כדי שאף אישה כמריה לא חדלה מלפעול ברצינות תהומית כדי לא 

כך עם הניסוחים הבהירים  -לוותר על האפשרות שלו על אף הסבל והכאב הכרוכים בכך ללא תקנה 

וזיו אשר מדרבן עולם ומלואו עם חלום  .רים של שרה שמעניקים רגעים של שמחת הבנה נחוצהוהמבהי

שרק ממומש במילותיו ופעלו ואיתו במקרה הזה דני שמתמיד היה במקום כדי לתת כתף לאיוויים 

 תודה ולהתראות בעוד מפגשים מעין אלה״ .משוטטים

על כך שהעזנו לגעת  -ממה נובעת מועקתנו וכל זאת רק כדי לנסח עבורנו בהמשך, בהודעה אחרת, 

ואין  - אין דבר וישנו אינסוף -כי בין הבשר והנפש  .במופת עצמו ולמרות שהדברים הצליחו, המילים כשלו

זה כלל משנה אם הם שניים שהוא אחד או הם אחד שהוא שניים שהרי גם על כל אחת מתצורות אלו אין 
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אנו יכולים לומר אלא רק את מה שהשפה מאפשרת והשפה שהיא שפת הגדה שבין הגוף ונפשיותו, צרה 

 .היא מלהכיל את מה שאינו בשפה

ובמגע  ,ת החומר, להעלותו, לנסחו, להרנינוואולי זה סוד קסמו של הסרט, שידעה בו הנפש לקדש א

כי טיבם של ימי עיון מאין אלה הוא בהנבטת שאלות  .אשף להיאחז ולהתחזק איתו ובו, ולא לכרוע תחתיו

ואין אני פטור, גם אם עומד אני, כל  .חדשות לעולם, במתיחת מיתרים בין העבר לבין ההווה שהוא העתיד

 .ו ללא לאות כדי שיצירתנו זו תתקייםעת במסכת אחרת, להודות לאלו שפעל

כי מה שבין הנפש והגוף, כמו האהבה, זו שהיא הנעלמת מכל נעלמת, אותה מנסים אנו מראשית 

איש  .מאוני רק גוברידרכינו, להכיל באיזושהי מציאות, מציאות שגמעתי ממנה גמיעות גדולות, ועם זאת צ

חדות זו, קמו ונפלו עידני פילוסופיה, -וסביב א .לא ידע להבדיל ביניהם ואין איש אשר יידע לחברם

 .פסיכואנליזה ושירה

קא בחוסר יכולתו להביע, בהתעכבותו הבוגרת, ווכוח הביטוי, גדול ככל שיהיה, אצילותו מונכחת דו

ויתור על כוחו של הביטוי. ווהנה למדתי להעריך כוח זה, הבז לביטוי ואינו משתעבד לו, כי רב כוחו של ה

 .וזו השירה

 ..תם ולא נשלם

 

 


