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"לשאיפתם של המהפכנים יש רק תוצאה אפשרית אחת – לסיים כשיח האדון, זה מה שההתנסות 
מלמדת." כך משיב לאקאן לסטודנטים שמתפרצים ב 3 בדצמבר 1969 לשיעור של הסמינר השנתי 

שלו.  הוא גם מוסיף: "מה שאתם שואפים לו כמהפכנים זה אדון, תקבלו אותו." 

האוניברסיטה,  את  לעזוב  לשומעים  ומטיף  המיקרופון  את  שתפס  הסטודנט,  עם  הדו-שיח  במהלך 
)בתוך  בפנים  אתה  מדוע  מטיף  אתה  לכך  "אם  הסטודנט:  כלפי  מהקהל  אחרת  התערבות  נשמעת 
האוניברסיטה(?" "אני בפנים חבר," משיב הסטודנט, "כי אני רוצה שאנשים יעזבו. אני צריך להיכנס 
פנימה ולומר להם זאת." בנקודה זו לאקאן מתערב בשיחה: "אתה רואה, הכל שם ידידי, כדי לגרום 

להם לעזוב אתה נכנס."

הדברים הללו, המופיעים בסמינר "ההופכי של הפסיכואנליזה", מצטרפים לדברים חדים שהוא אומר 
באותו סמינר, על בסיס האקוויווק – revolution, שבה בעת פירושו גם ׳מהפכה׳ וגם סיבובו השלם 
של גלגל, שבהיפוכו על ציר 360 מעלות – מגיע לאותה נקודה. בהצביעו על כך ששיח האדון חובק 
כל, הוא מוסיף שאפילו המהפכה  revolution חוסה תחת כנפיו. אין היא אלא משלימה מעגל שלם 
הקירות״,  אל  ״אני מדבר  מ  אזכור  ועוד  האדון.  שיח  כנפיו של  שוב תחת  לחסות  בכדי   revolution
שזה עתה יצא לאור בעברית )ברכות חמות לסמואל נמירובסקי, צוות התרגום והוצאת רסלינג(,״...ישנו 
מאפיין שאי אפשר להתעלם ממנו במה שאנו מכנים מהפכות, מילה שנבחרה באופן מדהים כדי לומר 

חזרה לנקודת המוצא״ )עמ׳ 15(

מצב עניינים זה עשוי להיראות די מייאש. ואכן לאקאן מסיים את אותו שיעור שהופרע בכך שהוא מטיח 
בסטודנט שלקח את רשות הדיבור: "הראשון לשתף פעולה עם זה )עם המשטר(, ממש כאן בוונסן, הוא 
helot של המשטר...המשטר שם אותך בתצוגה, הוא  אתה. מפני שאתה ממלא את התפקיד של ה 

אומר: 'ראו אותם מתענגים'."

האם אין מוצא מהכישלון המובטח מראש משום שהוא מובנה ככזה אל תוך שיח האדון – או גרוע מכך 
מחוסר התוחלת – של כל מהפכה באשר היא? איזה מוצא מותירים לנו דברים אלה, שמתיישבים כל כך 
טוב עם מה שאנו מכירים מההיסטוריה האנושית? האם ההתענגות )"ראו אותם מתענגים"( איננה גוזרת 

דבר מערכת:

המהפכניות
עמרי ביכובסקי, אילנה רבין
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עלינו לסוב במעגל נצחי ללא נקודת יציאה?מצב עניינים זה פוגש את ההצגה "מהפכניות" שפוגשת 
את יום העיון, והתוצאה מפתיעה – אולי יאה לה התואר "מהפכנית", אבל לא לפני שנצליח לאתר איזה 
שהוא מוצא מהמבוי הסתום של המהפכנות. ביום עיון זה יצאה לאור אופטימיות מפתיעה ופסקנית – יש 

מוצא מהמעגל הסגור בו לכודה המהפכנות בשרות שיח האדון.

זהו מוצא עדין, מפותל, בעל ג'סטות מינימליסטיות המחייבות קריאה דרוכה – מוצא שאיננו בלתי 
קשור לשוביניזם של העברית הכופה הבדל מגדרי על המהפכנות, שכן בשום שפה אחרת אין הבחנה 

מגדרית בין מהפכן למהפכנית. זהו פתרון הכפוף ללוגיקה נשית.

גבריאל דהאן  ו"אינקלוסיביות".  "הפרה"  אינטימי,"  "מרי  בביטויים  דנה אמיר  לוכדת  אותו  מוצא  זהו 
ממקם אותו באמצעות מה שהוא קורא לו "מהפכנות מואבייאנית", על שם רצועת מואביוס שמשנה 
את מצב העניינים באמצעות הפיתול שלה. רות גולן בסיפור אישי-אינטימי מספרת על "מרי אינטימי" 
שכזה שמקבל את הגושפנקא שלו באמצעות המטפורה של "הפניית המבט מהשמש". ירון גילת מוצא 
 – sight in-כדי להציע לנו את ה insight פנינה הממוקמת על אותו נתיב כאשר הוא הופך את המילה
נוכל אולי לומר ה sight in האינקלוסיבי. ואחרון ברשימה זיו רובינשטיין שמזכיר לנו )או שמא "מזקיר" 
כלשונו( שאין ה-אשה, אין האשה בה"א הידיעה. אולי זהו מה שמותיר את האפשרות גם לגבר לעבוד 

עם הלוגיקה הנשית.

אם יורשה לנו להציע מתכון: הישמרו מהיפוכים פקחו עין על ההצגה "המהפכניות" )כלומר לכו לראות 
אותה( טרפו אותה ביחד עם גיליון זה ולכו חוללו את המהפכות שלכם.
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זכרונו של הזיקרון

ישנם כדי להיקרא.  ישנם דברים שנכתבים כדי להיאמר. 
ישנם דברים שנכתבים כדי להימחק. ישנם דברים שנכתבים 

כדי לזכור.

ישנם כדי להיזכר..

שנערך  העיון  יום  קהל  בפי  הבאתי  הבאים  הדברים  את 
מידי,  ולא  מפי  הובאו  הדברים  "מהפכניות".  ההצגה  סביב 
משמע דוברו לפני שנכתבו כיוון שלא היו אמורים להיכתב. 
מול  התיישבתי  זה,  קובץ  של  לאור  הוצאתו  רעיון  כשעלה 
שייאמרו  ידעתי  מילים שלא  שוב  להעלות  בניסיון  המחשב 
בזמן  בו  במלאכתי  מתחיל  אני  והנה  שנאמרו,  לרגע  עד 
שאני מסיר אחריותי מהחפיפה של הנאמר לכתוב, שכן כפי 
כל  לספר  הדואגים  אנליזנטים  יש  כותב  מילר  שז'אק-אלן 
מה שהתרחש – כלומר דיבורם הוא בשרות המאורעות. וכך ישנם אלו "המסבירים" – כלומר הם בשרות 
הרציונליזציה. בנוסף ישנם אלו "האטומים" – כלומר דיבורם בשרות המסתורין. אזי אודה ואתוודה כי 
דברי הכתובים הבאים הם בשרות השחזור, שחזורם של דברים שלו היו יודעים שהם עומדים להיכתב, 

ודאי לא היו נאמרים מפי אדם ש"עבורו מה שנאמר הוא מה שנהמר" – כך הוא שמע מפיה. 

"שלום לכולם ובוקר טוב. 

אני מבקש ראשית לברך מספר אורחים מכובדים שנמצאים אתנו היום. מר יורם שלייאר – יושב ראש 
הסתדרות הפסיכולוגים בישראל. מר גבריאל דהאן – יושב ראש ומייסדה של עמותת תפס"ן. ומכובדי 
הפרופסור יובל מלמד - מנהל מרכז בריאות הנפש על שם יהודה אברבנאל אשר ממש נמצא קרוב 

למקום מפגשנו. 

בוקר טוב.

זהו יום העיון השלישי בתקופה של שנתיים בערך, שבו מתאגדים להם מספר גופים לכדי מין כינוס 
גופים  שני  אלו  הפעם  מעניינת...אותי.  שבעיקר  התרחשות  או  עניין  או  בנושא  לדון  שמטרתו  שכזה 
ו"הסתדרות הפסיכולוגים בישראל". זה גם הזמן להודות לכם על שבאתם ובכך עשיתם  "אברבנאל" 
מצווה כפולה. ראשית אולי תצאו מפה עם ידע חדש, משפט, מילה חדשה, ושנית תרמתם ועזרתם לאלו 
שאינם יכולים לעזור לעצמם. זה לא מובן מאליו שכ-200 בני אדם יביאו את גופם, בבוקרו של יום ששי 

לשמוע הרצאות באוריינטציה שפועלת באזורי הפסיכואנליזה והפילוסופיה. תודה רבה לכם.

שני ימי העיון הקודמים סבו סביב סרטים והנה הפעם אנו מתכנסים סביב הצגה. סביב מחזה.

כל עת שעולה במוחי רעיון או מחשבה לארגן יום עיון שכזה אני שולח את ידי אל עבר חברי, ידידי 
ורעי הד"ר ירון גילת, מנהל מרפאת המבוגרים ב"אברבנאל" ואיכשהו הסימביוזה האיווּיית בינינו גורמת 

לדברים בעולם להתרחש. לראייה כולנו פה. 

זיו רובינשטיין
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כל פעם שאני נתקל בסוגיה שכזו, בעניין זה או אחר שמעניין אותי, אני מכנס סביבי את האנשים 
שאותם אני אוהב לשמוע מדברים, איתם אני אוהב לדבר וכך גם הפעם. 

הרעיון עלה בראשי בעקבות שלושה אירועים שהתרחשו בחיי בשנה, שנתיים האחרונות , אולי בעצם 
ארבעה אירועים, תלוי איך מסתכלים על זה. 

נוהג לשבת. אני נמצא הרבה בפריז, בערך כל  האירוע הראשון התרחש בבית קפה פריזאי בו אני 
סופשבוע שישי במספר, ותמיד אני יושב באותו בית קפה, אליו אני מגיע תמיד בסיומה של פגישה עם 

זו שלמענה, למען הפגישה עמה, אני טס. 

אני תמיד מגיע לבית הקפה טרוד ועסוק עד אין קץ בדברים, או במסקנות הדברים, שזה עתה שמעתי 
את עצמי אומר וכך גם הפעם. התיישבתי. לידי התיישבו שתי נשים מבוגרות, אפילו מאד, בגילי בערך, 

והחלו לדבר. 

אני בדרך כלל אוהב לצותת לשיחותיהם של אחרים ולא בגלל הפן הרכילותי, טוב נו אולי קצת, אבל 
בעיקר כדי למצוא אוצרות – מילה חדשה שלא הכרתי, ביטוי. משהו חדש. על אחת כמה וכמה נרגש 
אני לצותת לשיחה בשפה שעד לפני מספר שנים הייתה זרה לי לחלוטין והנה אני מוצא את עצמי ככל 
שהזמן עובר מבין מילה, משפט, שיחה. השיחה שלהן נסבה סביב מה שנשים וגברים מדברים בדרך 
כלל. אחת מהן זה עתה נפרדה מבעלה או בן זוגה ואילו השנייה הייתה על תקן המנחמת. אי אפשר היה 
להתעלם מהאושר הגדול שאחז בעת שניחמה את חברתה. ואז, מבין הדברים עלה משפט, שהוא זה 
שהפך עבורי את אותה ישיבה רגילה בבית הקפה לאירוע שזה עתה אני מדבר אותו. המשפט שנאמר 
היה: "L'homme ne se souvient pas, La femme n'oublie pas" שבשפת הקודש היה נאמר כך: 
"הגבר לא זוכר, האשה לא שוכחת". על פניו משפט נחמד, אפילו מצחיק שמיד גורם לחלקנו להסכים 
עמו, אך אז חשבתי כמה בר מזל אני, כמה ברי מזל אנחנו, על כך שנולדנו אל תוך השפה המופלאה 
הזו עברית. השפה העברית שרואה קצת מעבר. שפה שאם אנו מקשיבים לה היא מגלה לנו מציאויות 
ואמיתות עד שנוכחים אנו שאין עוד בעולם שפה נדיבה כמוה, שהרי בעברית בן זוגה של הנקבה בטח 
לא שוכח או שכח דבר שכן הוא – זכר. ובכן, חשבתי לעצמי, מה זכר אותו זכר ואיזה מוזר הוא הדבר 
ששם התואר להוויה מדברת שכזו, הוא למעשה שם פועל – זכר. מה הוא זוכר הזכר הזה? מה הוא 
מזכיר? איזה זיכרון נושא הוא בתוכו? החלטתי, שלעת עתה, אניח לעיסוק בשאלה זו, שכן הייתי, כאמור, 
טרוד בפגישתי שזה עתה הסתיימה, והנחתי את השאלה במגירה בראשי, תוך כדי הבטחה שאמשיך 

לעסוק בה בבוא העת.

דליה  עם חברתי  נפגשתי  עת  אביבי,  תל  קפה, הפעם  בבית  שוב  האירוע השני, החלה התרחשותו 
שימקו, במאית ואחת מכותבות ההצגה הנפלאה שזה עתה צפינו בה. דליה ואני נוהגים להיפגש לעיתים, 
לדבר על יצירות... ויצרים.  באותה פגישה, הזמינה אותי דליה לצפות בהצגה שזה עתה סיימה לביים 
בשם 'מהפכניות'. עוד באותו שבוע כבר צפיתי בהצגה ובסיומה, באורח פלא, עלה בראשי והטריד מעט, 
המשפט ההוא, מלפני חודשים רבים... "הגבר לא זוכר, האשה לא שוכחת". לא הבנתי מדוע הוא צץ 
פתאום, אך הייתי עסוק בהתרגשות של ההתרחשויות המרגשות המתרחשות מאחורי הקלעים, בדרך 

כלל, בסיומה של הצגה..

אירוע אחר, בעבר.  שוב  יצר  אירוע אחד בהווה  אירועים, שהרי  הוא למעשה שני  האירוע השלישי 
אודות מאמר שפרסמה  לה  הערתי  בחדרה.  אותה אחת  עם  נפגש  לפני שבועות מספר,  בפריז,  אני 
לאחרונה בשפה האנגלית ובו השתמשה בביטוי השגור כל כך בפי אלו שהשיח הלקאניאני עוטף אותם, 
ביטוי שדשו בו מלפנים ומאחור – "אין האישה". קצרה היריעה מלהסביר ביטוי זה בפרוטרוט אך באופן 
פשטני אומר כי לאקאן מניח שלא ניתן לאפיין איזשהו מושג שייקרא "האישה" שכן כל אישה היא עולם 
ומלואו, מאופיינת בתו שאינו מוכל על כל הנשים, משמע לא יתכן ביטוי שיכיל את כל מה שאנו יודעים 



6

או לא יודעים על כל הנשים ולפיכך – אין "האישה". הערתי לה לגבי התייחסותה במאמר למסקנתו זו 
של לאקאן והשיחה התגלגלה לכדי כך שאמרתי לה שאני דווקא מזהה משהו אחד בכל הנשים, לפחות 
אלו שאני הכרתי ומכיר. אמרתי לה "האישה היא תמיד סבל עבור האישה" . ענתה לי: "וגם עבור הגבר". 
באותו רגע התרחשו שני דברים. ראשית, קמתי ויצאתי מהחדר. מוזר הוא הדבר, שכן בדרך כלל, זו 
היא שקובעת מתי אני עוזב את החדר והנה קמתי ויצאתי. הדבר השני שהתרחש הוא אירוע בעברי. 
מקרה שפרח לחלוטין מזיכרוני, הופיע בו שוב זה עתה ולא רק שהופיע אלא הפך לכזה שהוא בחזקת 
אירוע מבחינתי. הדבר התרחש לפני מספר שנים עת נפגשתי עם אדם, שלעיתים מתמזל מזלי והוא 
מזמין אותי לביתו לשוחח. אותה שיחה התרחשה סביב מחלוקת שפרצה בינינו במסגרת קבוצת אנשים 
ששנינו היינו שייכים לה. היינו אני אומר, כי אני כבר לא. הוא ניסה לפתור את המחלוקת, משמע להרגיע 
אותי. במהלך השיחה אמרתי לו לפתע : "אישה היא תמיד סבל עבור האישה" והוא ענה לי "גם עבור 
הגבר". אותן מילים בדיוק שנאמרו כרגע בפריז, נאמרו שנתיים לפני כן בישראל ופרחו לחלוטין מזיכרוני 
ולא רק שהנה הופיעו הרי שבעצם הופעתן הפכו את אותה פגישה לאירוע מבחינתי, שכן באותה שנייה 
התחברו לי אירועים אלה לכדי סוג של פתרון לסוגיה, שכנראה העסיקה אותי. אז מה הזכר זוכר? מה 
הוא מזכיר? אין ספק שגם שלוש הנשים שבהצגה סובלות. לא רק שהן סובלות הרי שהן סוּבלות את 
סבלן באופן ממשי. מרתה פרויד, מסתבר סוּבלת את גופו של בעלה כבר שנים ארוכות בתנוחה שרק 
וידויה מעיד כי הייתה לא נעימה לה והיא מעדיפה הייתה אחרת. ג'ני מארקס סוּבלת את תכולת הדירה 
בעצמה לרחוב ואף מתלוננת כי היא סבלית. קסנטיפה היא הסובלת הגדולה מכולן שכן היא סוּבלת את 
כל הדבר הענק הזה הקרוי סוקרטס. את קנאתה, השפלתה, את יחסו ואת בושתה. אבל באורח פלא 
הן לא מוכנות לוותר על הסבל הזה – לדוגמא, כשמארקס מציע לפרוש מעיסוקו, ג'ני אוסרת עליו בכל 

איסור. 

האישה צריכה למקם את השנאה שלה, את מועקתה, את סבלה היכן שהוא – היכן-שהוא – משמע 
הוא: הגבר. שם היא ממקמת את סבלה. זה מה שמזכיר הזכר – הוא מזכיר לה את סבלה. כל נוכחותו 
הזכרית מזכירה סבל. והנה בשעה שאני אומר זאת עולה במוחי הרעיון, ואינני מבקש להישמע גס רוח, 
לפיו אני נזכר במשפט שאמרה הפסיכואנליטיקאית עמה אני מחלק את חיי בשנה האחרונה : "כל פעם 
שאשה בוכה, היא בוכה בגלל שאין לה". בראייה הפרוידיאנית הזו, בראייה הפאלית הזו, אין לי אלא 
לשתף אתכם ברעיוני זה שככל הנראה מה שבאמת עושה הזכר הוא מז-ק-יר לה את סבלה. כלומר 

מזקיר בק'.

אני מאחל לכם יום פורה ומהנה."
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פרויד  זיגמונד  על  סארטר  פול  ז'אן  שכתב  בתסריט 
לבקשתו של ג'ון יוסטון, מופיע דיאלוג בין מתילדה ברויאר 
פרויד  בין  הסכסוך  אחרי  פרויד. השיחה מתקיימת  למרתה 
על  פרויד  של  תגליותיו  בתחילת  יחד  שעבדו  לברויאר 
שנקרא  מאמרים  ספר  הוציאו  ואפילו  הפסיכואנליזה, 
ששם  מטופלת  היתה  לברויאר  היסטריה."  על  "מחקרים 
העט שלה היה אנה או. ושמה האמיתי – ברטה פפנהיים. 
היא התאהבה בברויאר בזמן הטיפול, וברויאר העביר אותה 
שאנה  לאחר  לחופשה.  אשתו  את  ולקח  לפרויד  בבהלה 
התאהבה גם בפרויד, ניסח פרויד שהיה עניו יותר מברויאר 

את אחד ממושגי היסוד של הפסיכואנליזה – ההעברה.

הדיאלוג:

הן יושבות יחד מפוחדות.

מתילדה: הפעם, אני חוששת שזה נגמר מרתה. כשהוא קיבל את ההזמנה – מעולם לא ראיתי אותו 
במצב כזה.

מרתה )ברכות(: כל כך אהבתי אותך.

מתילדה )בביישנות(: האם לא נוכל להתראות יותר?

מרתה: מנענעת את ראשה לשלילה – זיגמונד נוקשה מידי. אם הוא רב עם בעלך, הוא לא ירשה לי 
לראות אותך יותר.

מתילדה: ואם נתראה ללא ידיעתו?

מרתה: לא אעשה שום דבר ללא ידיעתו, אפילו אם הכל באשמתו.

ובזעקת כאב – אבל מה יישאר לי, אם אאבד אותך!

והן מתאחדות לרגע בחיבוק חזק. מתילדה בוכה. מרתה מיואשת.

התלבטתי זמן רב לגבי תרומתי למפגש סביב ההצגה הזו והחלטתי לבסוף להביא סיפור אישי. לפני 
שנים רבות, מיד אחרי מלחמת העצמאות, נסע סטודנט עני ללונדון על מנת להגשים את חלומו וללמוד 
תיאטרון במכה של התיאטרון. מאחוריו השאיר את אהובת לבו, ובמשך שנה וחצי, עד שהצליח להביאה 
אליו, כתב לה מכתבים נרגשים. בתשובה לשאלה ששאלה אותו על הדברים שהוא אוהב ואינו אוהב 

בה הוא עונה:

חוש  את  אהבתי  לא  בי.  שפגשת  עד  חייך  הווי  ואת  שקיבלת  החינוך  את  עברך,  את  אוהב  אינני 
ההתקשטות שלך, אולם יהיה זה אחד מצעדי נסיגתי ואני אוותר לך בזה בכל. אינני אוהב את אי-הבנתך 
למקצוע שלי, לחשיבות  ולעצם גישתי אליו. אני יודע שאת מתעניינת בזה ורוצה להיות שותפת בכל. ומי 

בעקבות ההצגה:

רות גולן

מהפכניות
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ייתן ותלמדי מהר להכיר ולחיות אתי את התלבטויותי. רחל, עלייך בגלל אהבתך להיות מעריצה עיוורת 
של כל דעותיי במקצוע שלי ולהילחם כמוני למענן, לא לסתור אותי בחברה אפילו אם את בטוחה שאני 
שוגה – בבית תמיד אסכים להתווכח. אני מעריץ את רוח ההתמסרות שלך. אני משוגע אחרי ריחך, 
גופך, אני אוהב את ידייך. אני אוהב כשאת ילדה טובה ושומרת על בריאותך – ומרכיבה משקפיים. אני 
אוהב את שׂערותייך כשאינך מספרת אותן קצר. טרם נשקתי בחיי בחורה שתביאני להתרגשות מיידית. 
אחת – ובכל אחת מאלפי הנשיקות – עשתה זאת. אהובתי רחל. אני אוהב את החוש הביתי האימהי 
ולהבנה  הרצון לשיתוף  ומעריץ את  אני מעריך  אוהב את אהבתך.  אני  ליבך.  טוב  בליבך, את  שישנו 

הדדית.

כותב המכתב היה אבא שלי. הסיפור של המהפכניות הוא במידה רבה הסיפור של הורי, סיפור שסופו 
מרקס  סוקרטס,   - העולמית  התרבות  ומחדשי  מהפכני  של  בדרגתם  עמד  לא  כמובן  אבי  אחר.  היה 

ופרויד, אבל בתחומו היה מהפכן והיתה לו נפש של מהפכן.

שנים רבות אחרי המכתב שהקראתי באה אותה אישה, אמא שלי, אלי, ושאלה אותה בכאב ובהיסוס: 
איך אעזוב את אבא? אמי, בגיל 52, חפצה ללמוד את שיטת פלדנקרייז ולשם כך היה עליה לנסוע במשך 
ארבע שנים כל קיץ לחודשיים לארצות הברית. אבל – איך תעזוב את אבא? התשובה הספונטנית שלי 
היתה – בגלל זה את נשואה ואני לא. ואם עשיתי דבר אחד נכון וטוב בחיי הרי היה זה כששכנעתי אותה 

לנסוע וללמוד. והייתי צריכה לשם כך להפעיל הרבה לחץ.

הנשים בהצגה אינן מהפכניות באמת, או לפחות איננו יודעים ויודעות מה היתה המהפכנות שלהן. הן 
היו נשים טובות יותר או פחות לבעליהן, גידלו את ילדיהם וטיפלו בביתם וכל מה שביקשו היה – אהבה 
ותשומת לב, הכרה בקורבנן ובתמיכתן. אם היה להן חזון או חלום איננו יודעים. מה הן רצו? אני שואלת 
זאת בפראפרזה על שאלתו הנועזת והנואשת של פרויד בסוף ימיו, אחרי כ-50 שנה של טיפול בנשים, 
נותר עם השאלה הזו. אפשר לענות עליה לאור ההיסטריה – הן רוצות להשאיר את שאלת התשוקה 

פתוחה. הן רוצות שירצו אותן.

לאקאן בסמינר שלו על האיווי/תשוקה מדבר על שתי דרכים שבהן הסובייקט יכול/ה להתמודד עם 
תשוקתו/ה – להשאיר את התשוקה לא מסופקת כפי שעושה ההיסטרית או להיתקע על תשוקה בלתי 

אפשרית כפי שעושה האובססיבי.

הדרך השלישית, אותה גילתה אמי בחצי השני של חייה היא – הפניית עורף לשני אופני התמודדות 
אלה וגילויה של תשוקה אחרת – שאותה ניתן לממש.

לוותר  הוא  האדם  ביותר של  הגדול  – החטא  היתה  כמוטו  לי  לאקאן שלקחתי  האמירות של  אחת 
על תשוקתו. בעקבות ההצגה הגעתי סוף סוף לתובנה שלא כך! הוויתור יכול להוביל לתשוקה אחרת, 

אפשרית ומספקת. 

אמי, שהיתה בצעירותה אשה קשה, קורבנית וממורמרת כמו אותן נשים בהצגה, הפכה את חייה ובכך 
ידי  הפכה את חיי כולנו – היא למדה לתת דרך המגע. דרך תבונת הגוף. עד היום היא נחשבת על 
תלמידותיה ותלמידיה כמורה אגדית. התמורה שקיבלה היתה פתק בכתב יד רועד של אבי שנה לפני 
מותו: "הדבר הכי חשוב  שעשיתי בחיים היה שהתחתנתי אתך". אני מאמינה שבשלב זה של חייה כבר 

לא היתה זקוקה לאישור זה.

אמי היתה המהפכנית האמיתית. בכך שהפנתה את מבטה מאבי, שהחשיב את עצמו כשמש שסביבו 
מעגל של כוכבים – אנחנו, הפנתה את מבטה אל עצמה, שינתה את גורלנו, את האווירה בבית ואת אבי 
שהפך ליותר ויותר תלוי בה. רק עכשיו, ארבע שנים אחרי מותה, אני מבינה זאת, ואני מקווה מאד שהיא 

שומעת אותי במקום שבו שוכנת נשמתה.
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המחזה מהפכניות, פרי יצירתן של יוספה אבן שושן ודליה 
שימקו ובבימויה של האחרונה, נפתח ברב-שיח בין הדמויות 
דיוק  ליתר  החופש,  מושג  סביב  נסוב  אשר  בו,  שמוצגות 

"החופש האמיתי." 

"לחיי החופש", הם מרימים כוסית. 

"אבל בעצם מה זה חופש?", שואל סוקרטס. 

האמיתי  "שהחופש  המחזה,  של  פרויד  אומר  חושב",  "אני 
נמצא בחלום". 

"לחיי החופש בחלום", הם מרימים כוסית שוב. 

"הרגע  סוקרטס,  אותו  עוצר  פרויד",  פרופסור  אחד  "רגע 
טענת שהחופש האמיתי הוא החופש לחלום, נכון?" 

"החופש בחלום", מתקן אותו פרויד. 

ובכן, כמה מילים על חירות ועל חופש אמיתי. 

ה פרויד. החופש האמיתי הוא החופש בחלום. מפני מה? מפני שהחופש בחלום, בניגוד  דומה שצודק פֹּ
לחופש לחלום, נוגע לפעולה הראשונית. הבלתי מתווכת, עבודת החלום הראשונית, בניגוד לעבודת 
החלום השניונית או המשנית. גם אם לא התכוונו לכך יוצרות המחזה מלכתחילה, ניתן להניח שכאשר 
שפרויד של המחזה אומר "בחלום", הוא מתייחס לחלום לפני פעולת ההסמלה שלו, לפני שהחלום זוכה 
לתחפושת של דימויים ותמונות, לפני שהחולם מתעורר ומנסח אותו במילים. החלום, כפי שהוא במצבו 
הגולמי, הבלתי מעובד, כשהוא בלא-מודע, לפני שהוא מקבל ביטוי בסדר הסמלי, לפני שהוא מנוסח 

באנליזה, או בשיחת חולין, לפני שהוא מקבל פירוש.

l'espace d'un lapsus, כתב לאקאן1. הרווח של הלפסוס, של פליטת הפה. החלל או המרחב של 
פליטת הפה. שם – אומר לאקאן – אנו בטוחים שאנו בלא-מודע1. החלל הזה מציג את הזמניות של 
הלפסוס, רגע אחד, הרף עין. לפני ההבנה. לפני שימת הלב. הרווח הזה שקול לחלום במצבו הגולמי, 

לפני המוּדעוּת.

שהיא  ברגע  משמעות?  או  פירוש  המבקשת  פה  בפליטת  לפענוח?  הקורא  בלפסוס  מדובר  האם 
תקבל משמעות, כבר לא נהיה עוד בלא-מודע. הרגע הקצר הזה יחלוף. הלא מודע שמנוסח בשפה 
התשוקות,  של  מהסדר  אחר,  מסדר  כבר  זה  אבל  ויפה  טוב  זה  לחלום  החופש  לא-מודע.  אינו  כבר 
המאוויים, הידיעה והדמיונות. לא-מודע שמקבל משמעות כבר אינו לא-מודע. הוא נעשה תפוס בשפה, 
המילים כובשות אותו, מנכסות אותו לעצמן. הוא נכלא. אין חופש בשפה. לנצח, מיום הולדתה ואולי גם 
קודם תהיה ההוויה המדברת הוויה מסורסת. אסירה בכלא של השפה. בכלא המשמעויות, הנרטיבים, 

הניסוחים, הפרשנויות, הערכים, המשקלים וההסברים. 

עבור כל אלו שמגיעים לטיפול ומחפשים תובנות. עבור כל המטפלים שמכוונים לדבר הזה שנקרא 
.Revelation2-שז'אק-אלן מילר קושר להתגלות הדתית. ה Insight אותו .Insight

לחיי החופש
ד״ר ירון גילת
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In-Sight; מבט פנימה. האם זו לא הקליניקה של המבט? של הדימוי? של התפיסה? ההבנות האלה. 
התפיסות האלה. המחשבה כאילו אפשר לתפוס משהו מהלא-מודע. התובנות הכוזבות תמיד. היומרה 

ללכוד את האמת האחת, האמתית, שכביכול מתגלה עם הסרת הצעיף. 

"אין אמת, שבעוברה דרך תשומת הלב, אינה משקרת"1. לאקאן מצביע על האמת כחלקית תמיד. 
אמיתות.  יש  אחת,  אמת  אין  גם  למעשה  יציבה,  אינה  שהאמת  מתברר  באנליזה  חולפת.  ומשתנה. 
מתחלפות. סותרות. משקרות. ויש מאמץ, שבו אנחנו כל הזמן מספרים את הסיפור שלנו מחדש. מהו 
המחזה הזה אם לא הדבר הזה עצמו. סיפור ההיסטוריה מחדש. שוב ושוב אנחנו מספקים גרסאות 

חדשות של המציאות וממציאים את עצמנו.

הסובייקט - הוא היסטורי. והאמת - היא גבול התובנה. גבול המשמעות. היא ניצבת כמו חומת קרח 
ומעבר לה – החורף. מעבר לה כל מה שבלתי נתפס. כל מה שלא יעלה על הדעת.

"האדם מחפש משמעות"3 כתב ויקטור פרנקל, וגזר על דורות של בני אדם, מטפלים ולא מטפלים, 
חיפוש סיזיפי ועקר אחר משמעות שאם רק ימצאו אותה כביכול - היא תשחרר אותם מן העול המכביד 

של החיים, ממועקת הקיום. לשווא.

לומר  יהיה  נכון  יותר  חופש.  אינו  זהו  אבל  להקלה,  להביא  לעיתים  עשויה  שמשמעות  אמנם  נכון 
שמציאת משמעות כלשהי משולה למעבר מן האגף לביטחון מרבי לאגף לאסירי צווארון לבן.

וזו הנקודה שאליה אני מבקש להגיע: חופש אמיתי - הוא חופש ממשמעוּת. ואין חופש אמיתי אחר. 
משום כך, בני האדם המדברים אינם חופשיים ולא יזכו לחופש אמיתי לעולם. בני האדם, שחיים בשפה, 
נוירוטיים ופסיכוטיים, כולם עובדים עבודה פסיכולוגית מאומצת על מנת לתת משמעויות לקורות אותם 

– הנוירוטיים מושקעים בפנטזמות והפסיכוטיים בדלוזיות. אלו גם אלו אינם חופשיים. 

משום כך אפשר גם לפקפק בכל התורות החדשות-ישנות שמבקשות לשחרר את האדם מגופו – 
משל מדובר בהוויה שהיא בבחינת נפש הכלואה בגוף. אנרגיה פסיכית. ואם רק נשחרר אותה מן הגוף, 
היא תהיה חופשיה באמת. אך לא! להיפך. זהו הגוף שכלוא בתוך הדבר הנפשי. זהו הגוף שנתון בכבלי 
התסביכים, הקונפליקטים, הזיכרונות, ההדחקות והשפה. שחררו את הגוף מן הנפש, מן השפה, ותראו 

חופש אמיתי מהו. 

אלא ששחרור כזה לא קיים. אין כדבר הזה בקרב בני-האדם.

נכון לומר שדווקא המשוגע, הוא זה הנושק לחירות. "השיגעון רחוק מלהיות עלבון  ידע אל  לאקאן 
לחירות"4, הוא כתב, "אדרבא, הוא בן-הלוויה הנאמן ביותר שלה. הוא עוקב כצל אחר תנועתה. הווייתו 
של האדם לא רק שאינה יכולה להיות מובנת ללא השיגעון, אלא שהיא אינה ההוויה של האדם אם אין 

היא נושאת בקרבה את השיגעון כגבול חירותו״4. 

וזאת מדוע? בדיוק משום זה שהשיגעון מתקרב יותר מכל אל הממשי. אל מה שבלתי אפשרי לנסח. 
אל מה שאין לו משמעות ונמצא מעבר לאמת ומחוץ לשפה.

נוסף. המחזה מהפכניות שנפתח בהתפלמסות מלומדת על החופש, מסתיים  נלך צעד אחד  הבה 
במותו של סוקראטס. מאחר ובתיאטרון עסקינן, שמא בנקודה זו נזמן, לשם הדיון, את גדול המחזאים: 
אנטון צ'כוב. היה זה צ'כוב שניסח את הכלל, לפיו האקדח שמופיע במערכה הראשונה במחזה, יורה 
במערכה השלישית, או האחרונה. אלא שביחס לכך מלמדת הפסיכואנליזה דווקא משהו אחר. עבור 
הפסיכואנליזה, זה דווקא האקדח שיורה במערכה השלישית שנותן תוקף לאקדח שמופיע במערכה 
הראשונה. שנותן לו משמעות, נאמר, בדיעבד. זה האקדח שיורה במערכה השלישית שמייפה את כוחו, 

אפשר לומר, של האקדח שהונח על השולחן במערכה הראשונה.
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לפיכך, לא יהיה זה בלתי סביר לומר, שמותו של סוקראטס בסוף המחזה, מייפה את כוחה של פתיחתו. 
זו פרדיגמה אוניברסלית. האקדח שיורה במערכה השלישית של חיינו הוא המוות. והוא מונח שם על 
השולחן כבר מן ההתחלה. המוות הצפוי. העובדה הפשוטה, החותכת5. מונח היכן שהוּ בעתיד, אבל 
נוכח כבר כממשות לבוא, ואנחנו חיים נוכח פניו. נושאים נשיאה מוזרה בעוֹל5. כך, דווקא משום המוות 
הממשי הזה, ומשום שאנחנו איננו חופשיים לעולם ככל שאנחנו סובייקטים של השפה - זה משום זה, 

שדווקא בגלל שהוא מונח שם, אנחנו מכוָּננים כסובייקטים.

במילים אחרות, אין דרך אחרת להתהווּת סובייקטיבית אלא נוכח פני המוות. זה רק מול פניו שאתה 
יכול לתת גרסאות חדשות, בדיעבד, של הסיפור שלך. זה רק נוכח פני המוות שהאמת מגלה את פניה 
השונים וזה נוכח פניו שהסובייקט שנזרק אל מותו, נזרק בו בזמן גם אל חייו. זוהי בו-זמניות שמתוכה 
מתהווה הסובייקט בַאל-זמניות שלו. הסובייקט מכוָּנן כטמפורליות, והמוות, כממשות על-זמנית, נותן 

תוקף לסובייקט זה כהוויה מדברת שאינה חופשיה.

הרצאה במסגרת יום עיון "מהפכניות - תיאטרון, פסיכואנליזה ופילוסופיה", תל-אביב, נובמבר 2019.

מקורות:

1 . Jacques Lacan, “Preface to the English Edition of Seminar XI”, The Lacanian
.Review, Issue No. 6, trans. R. Grigg, NLS, Paris, November 2018

2 ..Jacques-Alain Miller. TRUTH IS COUPLED WITH MEANING. Hurly Burly, 2016

ויקטור פראנקל, האדם מחפש משמעות - מבוא ללוגותרפיה. תרגום מגרמנית: . 3

חיים איזק. הוצאת דביר 2001. 

מרקו . 4 עריכה:  ברוך,  נועם  מצרפתית:  תרגום  א'.  כרך  כתבים  לאקאן,  ז'אק 

מאואס. רסלינג, התשע"ו, נובמבר 2015. עמ' 164.

ייפוי כוח. מתוך: ד. אבידן, "משהו בשביל מישהו", מבחר שירים -1952 1964, . 5

הוצאת הקיבוץ המאוחד, מהדורה רביעית 2005, עמ' 50-52.
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כל  מנהלות,  סביבן  סובבת  הזו  שההצגה  הנשים  שלוש 
ז'וליה  של  בלשונה  אינטימי",  "מרי  מעין  בדרכה,  אחת 
קריסטבה. המרי האינטימי הזה איננו סובב רק סביב חייהן 
הפרטיים, אלא קשור בהגדרה של מרחב שיח – ומרחב של 

שפה. 

ז'וליה קריסטבה כותבת על השימוש החתרני הנשי בלשון 
וטוענת כי בעוד שכתיבה גברית מזוהה עם עקרון השליטה 
הסדר  תחת  חותרת  הנשית  שהכתיבה  הרי  והרציונאליות, 
הקיים, מפריעה לו ומערערת אותו, ולמעשה מבקשת לחזור 
ולשחזר את המרחב המזוהה עם הנשי והאימהי המתקיים 
כל העת לצד הסדר של שפת האב. גם וירג'יניה וולף טוענת, 
שלו  והריתמוס  צורתו  הגברי,  המשפט  מבנה  כי  זו,  ברוח 
ידי גברים לשימושם ומתוך הצרכים שלהם;  אינם מתאימים לשימושה של אישה, שכן הוא עוצב על 
כיוון שנשים כותבות לא מצאו משפט גברי שהתאים לשימושן, היה עליהן לשבור את המשפט, הרצף 
והמסורת הגבריים. בהמשך טוענת הלן סיקסו כי האישה תוכל להפוך את השיח לשלה – רק כאשר 
"תנשוך את לשונו בשיניה" ותמציא לעצמה שפה שתוכל להיכנס לתוכה באמצעות השיבוש והתעתוע 
של המרחב, שינוי מקומם של הרהיטים, כלומר הערכים, שבירה והרס, "ריקון המבנים" והפרת החוק 

בוּל.   הרציף ַהּכָ

ֵמֵפרות שלוש  כדי להבין משהו על האופן שבו  רוצה לצאת מתוך דברי ההוגות הנשיות האלה  אני 
הנשים בהצגה שראינו את "החוק הכבול" הגברי. האלמנט הראשון של ההפרה הזו אכן קשור בהיפוך 
הסדרים הפיזי שהנשים מחוללות בתוך המרחב הנתון: מרתה מבקשת לשנות את התנוחה של קיום 
יחסי המין ולעבור "למרכז המיטה", ג'ני מנהלת מתוך הרחוב – כלומר מתוך האקס-טריטוריה – את 
ה הופכת ברגע מסוים את שולחן האוכל על כל מה שמונח עליו.  השיחה הנוקבת שלה עם קרל, וקסנטיּפֶ
באמצעות הערעור על הגבולות הנתונים של המרחב – מערערות שלוש הנשים האלה את המבנים 
ההגמוניים שכוננו בני-זוגן, יוצרות, כפי שנראה, אינטימיות היכולה להתחולל רק בתוך מצב של דה-

ַחת, ולחשוב מחדש.  טריטוריאליזציה מוחלטת, מצב שבו יש רשות אמיתית לחתור ַתּ

נתחיל מן הזוג פרויד. הלן סיקסו כותבת: 

אי אפשר לדבר על מיניות נשית אחת, אחידה, הומוגנית, בעלת מסלול קבוע. גם לא על לא-מודע 
משותף. דמיונן של הנשים הוא בלתי נדלה ]...[.  נביעות הפנטזיה שלהן – לא נשמע כמותן. לא פעם 
ילדותה; עולם של חיפוש,  הוקסמתי כשאישה תיארה בפני עולם משלה, שאותו פקדה בחשאי מאז 
של  )צחוקה  מיניותה.  של  ונלהב  מדוקדק  חקר  הגוף,  תפקודי  של  שיטתי  מניסוי  החל  הידע,  עיבוד 

המדוזה, עמ' 136(

ואכן, כשמרתה מספרת לפרויד על הפנטזיה המינית שלה – הגנאולוגיה של הפנטזיה הזאת היא 
הגנאולוגיה הפרטית ביותר, כזו העוקבת אחר התפתחות הפנטזיה הזו החל ממחזה הסוסים המזדווגים 
שנתקלה בו בהיותה בת 4, וכלה בהתפתחות של הפנטזיה לסצנת הילדה הרוכבת על הסוס ובסופו של 

שלוש וריאציות של מרי אינטימי בהצגה "מהפכניות"
ד"ר דנה אמיר
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דבר "רוכבת" על איבר מינו של המנהל תוך שמעשה הענישה מעורר ומענג אותה. הדיאלוג בין פרויד 
ומרתה כאן מרתק: נתחיל מזה שעבור פרויד – אין כל סיבה "לחקור את מרתה" משום שהיא "האישה 
הבריאה ביותר שהוא מכיר": חסכנית, אינה מזניחה את חובותיה, ומלאת שמחת חיים. עבורו האישה 
הופכת מושא לחקירה, או מושא לעניין עמוק, רק כשהיא נשמטת מן המסלול הרגיל של חובותיה. אולם 
היא  היא סקרנית,  או במצוקה.  בפתולוגיה  איננה קשורה  המיניות שלה  עבור מרתה – החקירה של 
יצירתית, היא חופשיה. מיניותה איננה אפופה חרדה, היא מלאת דמיון, וגם בתוך התיאור שלה אפשר 
לחוש שהיא מתענגת על פרטי הפרטים ואי-הנוחות היחידה שהיא חשה קשורה לא בה עצמה – אלא 
בנוכחותו הצייקנית של פרויד, המבקש שוב ושוב לקבע אותה בתפקיד הנערה הבתולית, המבועתת 

מול גילויי המיניות הזכרית או מול גילוי המיניות בכלל.

פרויד מחמיץ אותה אפוא פעמיים: פעם אחת בכך שהוא איננו רואה סיבה "לחקור" אותה, ופעם שנייה 
כשהוא מנסה להצמיד "חרדה" לפנטזיה המינית שהיא מתארת לו, ומחמיץ את החופש היצירתי, מלא 
הביטחון דווקא, שהפנטזיה הזו נובעת מתוכו. מה משמעות מעשה החשיפה של הפנטזיה הזו בתוך 
הזוגיות של מרתה וזיגי? רגע חשיפת הפנטזיה הוא הרגע שבו מרתה הופכת לפתע מזו ה"ממלאת את 
חובתה למוסד הנישואים" – לזו שיש לה מיניות משל עצמה, שדה שלם, חופשי, צבעוני של מיניות 
שלא רק שאיננה בבחינת "מילוי חובה" למוסד כלשהו, אלא היא איננה זקוקה לאחר על מנת להתקיים.

לוס איריגארי כותבת: 

האוטו-ארוטיות הנשית שונה לגמרי מזו של הגבר. כדי לגעת בעצמו, הוא נזקק לאמצעי: היד שלו, 
איבר המין של האישה, השפה. ]...[ האישה, היא נוגעת מעצמה ובעצמה ללא כל צורך במתווך ]...[. 
ואיבר מינה  ניתן לאסור עליה לעשות כן מאחר  ויתרה מזאת, לא  "נוגעת בעצמה" כל הזמן,  האישה 

מורכב משתי שפתיים המנשקות זו את זו תמיד. כך, בתוכה, היא כבר שניים )עמ' 16(. 

וגם  המבוישת  החניכה  גם  הסוס,  וגם  הילדה  גם  היא  שלה  הפנטזיה  בתוך  שניים:  אכן  היא  מרתה 
המנהל. מיניותה איננה זקוקה לאחר כדי להתקיים, נהפוך הוא: במובן מסוים האחר הזה, פרויד עצמו, 
מהווה מכשול בדרכה אל מיניותה, שהיא מרשה לעצמה לקיים במלואה רק לאחר שסיפקה את שלו. 
במובן זה חשיפת הפנטזיה מעמתת את פרויד, בעל כרחו, לא רק עם הכוח של מיניותה – אלא גם עם 
החולשה שלו עצמו כמספק את המיניות הזו. ואם ללכת עוד צעד עם לוס איריגארי – הסצנה הזו איננה 
וגברים: בעוד שמיניותו של הגבר  ייחודית למרתה ולפרויד. זהו האב-טיפוס של יחסי הכוח בין נשים 
זקוקה לאובייקט חיצוני – מיניותה של האישה מתקיימת מראש בתוך חלל שאיננו מוכרח לארח בתוכו 
אחר, ולעיתים גם איננו מבקש לארח בתוכו אחר. זו הסיבה, טוענת אירגארי, שבשלה מהווה איבר המין 
הנשי מקור לבעתה, ומעורר את הדחף לשלול אותו: "איבר מינה )של האישה(", היא כותבת, "שאינו 
איבר מין אחד, נתפס כלא איבר-מין, כתשליל, כצד האחר, כהיפוך של איבר המין היחיד הנראה לעין 

כבעל הצורה המעוצבת: הפין" )עמ' 16-19(.

במובן מסוים אפשר לומר כי הנשים בהצגה הופכות את התשליל הזה, או את ההיפוך הזה, על פיו: 
שכן כל אחת מהן הופכת, ברגע מסוים, את ההתייצבות כמיכל רצפטיבי אינסופי – סופג כל, מארח כל 
– לסוג של זיקפה, שעה שהיא "חודרת" את קליפת מראית העין של בן-זוגה ומפוררת את הקוהרנטיות 

של השיח שהוא מציג לעולם. 

"'היא' עד אין-קץ אחרת ב-עצמה", ממשיכה לוס איריגארי:

זו, ללא ספק, הסיבה לכך שנאמר על האישה שהיא מתעתעת, בלתי מפוענחת, נרגשת, קלת דעת... 
מבלי להזכיר את שפתה, שבה 'היא' מתפזרת לכל הכיוונים ומותירה 'אותו' חסר יכולת למצוא בדבריה 
מובן עקבי כלשהו. מילותיה סותרות, מעט מטורפות עבור הלוגיקה של התבונה, בלתי ניתנות לשמיעה 
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עבור המאזין להן המצויד ברשימת מונחים מוכנה מראש, בצופן בדוק, מכיוון שגם בדבריה – לפחות 
כמו  אחרת,  באוזן  לה  להאזין  יש   ]...[ בעצמה.  מחדש  נוגעת  תמיד  האישה   – עוז  נוטלת  כשהיא 
'משמעות אחרת' המצויה תמיד בתהליך של אריגת עצמה, של נישוק-עצמה באמצעות מילים, אך גם 

של התרה ממילים כדי שלא להיקבע, קפואה בתוכן. )עמ' 22(

כך למשל הרגע שבו מרתה שואלת את פרויד על הורדים בגינתה של ליזה רוזנשטיין, הפציינטית 
המפנטזת על הגנן, ופרויד מתעצבן ושואג עליה – "למה לכל הרוחות חשובים הורדים עכשיו"? לכאורה 
– הצדק איתו. נראה כאילו הורדים אינם אלא שוליו הבלתי חשובים של הסיפור. אך בסופו של דבר 
דווקא ההתפזרות אל שולי הסיפור, אל הורדים הכמשים בגינה, היא זו המובילה את מרתה אל ההבנה 

שהגנן – ולא הורדים – הוא מושא תשוקתה של ליזה.  

באופן שונה מזה של מרתה, ג'ני מרקס "חודרת" את מראית העין של קרל באמצעות זכוכית המגדלת 
שהיא מניחה על הטקסט שלו עצמו, תוך שהיא חושפת באמצעות הקריאה מקרוב של הטקסט הזה את 
האופן שבו דווקא הוא, שכל משנתו חותרת תחת ההיררכיה המעמדית, למעשה נצמד להיררכיה הזו 
בתוכו: "אבל אתה זה שנהנה לספר לכולם, אשתי הברונית... ומתהדר באותות לגיון הכבוד בפני כל מי 

שנכנס לבית העלוב שלנו", היא מתריסה בפניו. 

במובן זה ג'ני לא רק ְמַפָנה פיזית את הרהיטים מביתם לאחר שקרל "שתה" את שכר הדירה שלהם, 
אותו  העין הקרל-מארקסית, חושפת  כל מה שמייצג את מראית  סימבולי" את  "פינוי  ְמַפָנה  גם  אלא 
במערומיו לא כמי ששיקר לה דווקא – אלא כמי שמשקר לעצמו שעה שהוא סבור שהוא נקי מחטא 

כינון ההיררכיה המעמדית בתוך ביתו שלו. 

לא במקרה כשהיא בוכה על הגביע והצלוחית שהוא ִמשכן ללא רשותה הוא מתנפל עליה: "במקום 
וצלוחית של  עלוב  גביע  איזה  על  איזו משרתונת  כמו  לי  מייללת  את  חלק מהמהפכה  לשמוח שאת 

חתלתול?" 

בין  הפער  גדול  מה  משים:  מבלי  פולט  שהוא  הטקסט  בתוך  המעמדית  ההיררכיה  נחשפת  כאן  גם 
אשתו,  על  המאציל  "משרתונת",  הכינוי  לבין  עבד"  להיות  הוא  שלו  שהטבע  אדם  "אין  כי  ההצהרה 

ממרומי מעמד האדון, את מעמד העלובה במשרתות. 

ה מרוקנת את המבנים הכבולים של השיח של סוקרטס עם עצמו  בדומה לשתי חברותיה, גם קסנטיּפֶ
ואיתה: אחד הרגעים השנונים בתוך מסע הריקון הזה הוא כשסוקרטס נואם על היותו חכם דווקא משום 
כמו  בוודאות?" ברגע הזה,  יודע  הולך למות אתה  "זה שאתה  לו:  עונה  וקסנטיפה  יודע דבר,  שאיננו 
ברגע אחר שבו היא אומרת לו – "הגוף שלך נגוע בתשוקה כמו כל האנשים", ומספרת לו איך צפתה 
בחשאי במגעיו הארוטיים עם תלמידו הצעיר – היא מוכיחה לסוקרטס שלא רק שהוא כַאַחד האדם, 
אלא הוא נחות ממי שמכנה עצמו אדם: "שאשפוך דמעות תנין?" "שאתחנן על אשתי וילדי?" הוא לועג 
לה. "זה מה שכל אדם עם לב היה עושה", היא עונה לו. "ילד רעב זה באמת קורע לב. אבל לך איכפת 

רק מעצמך." 

ה, המייצגת כאן את מה שמכונה "האתיקה של הדאגה" – הרואה ביחסים  במילים אחרות – קסנטיּפֶ
האנושיים ובאחריות האנושית כלפי האחר ערך עליון – מצביעה באופן החשוף ביותר על המגבלה של 
סוקרטס הפועל בשם מה שהוא תופס כעקרונות עליונים של צדק ואמת, אך מחמיץ את אלה שהצדק 

והאמת מיועדים לשרתם. "אין צדק!" היא אומרת לו; "יש אדם חי או אדם מת!"  

ה צריכה לשבור במקרה הזה, אם לחזור לרעיונותיה של וירג'יניה  לא רק את המשפט הדקדוקי קסנטיּפֶ
וולף. עליה לשבור גם את משפט הצדק האבסולוטי שסוקרטס מביים כאן במטרה להנציח את עצמו 
ואת עקרונותיו – ולשכנעו להחליפו במשפט הצדק היחסי, זה הפונה לא כלפי הנצחי אלא כלפי האנושי. 
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הפניה אל הנצחי היא המקום שבו השפה הופכת משפה חיה לשפה של מאובנים לוגיים. ההצגה הזו 
נוגעת בדיוק במעבר הזה משפה מאובנת לשפה חיה: שכן בעוד הגברים נדמים כמדקלמים טקסטים 
הופכים למשרתיהם –  כלומר  אותם",  "עובדים  אותם – הם במובן מסוים  חיברו  שגם כשהם עצמם 
הטקסטים הנשיים מתהווים במקום, באופן ספונטאני, אינם כפופים לדבר מלבד ַלתוקף הפנימי שלהם 
עצמם. במובן זה הם מהווים אקטים של התנגדות, חותרים שוב ושוב תחת המובן מאליו ומציעים דרכי 

מילוט חדשות. 

המבקשת  עמדה  אינקלוסיבית,  עמדה  היא  הגברית,  לעמדה  בניגוד  כאן,  המוצגת  הנשית  העמדה 
לכלול ולא לבודד, לחבר ולא לחצוץ, לא בין פנים וחוץ, לא בין רגש ורציונל, לא בין גבר ואישה. כשג'ני 
מרקס אומרת לקרל – בעקבות המפגן הקרבני שלו אחרי שנתפס בקלקלתו, "אין לנו הפריבילגיה לוותר 
על הכל בגלל רגע אחד של ייאוש. כבר הפסדנו כל כך הרבה. הקרבנו שני ילדים בשביל המהפכה הזו. 
אסור שכל זה יהיה לשווא" – כמו גם כשהיא אומרת לו – "זה שאני שונאת אותך לא אומר שאני לא 

אוהבת אותך" – היא מציגה תפיסה הרואה ממעוף הציפור את התמונה כולה, על כל ממדיה. 

היא אינה מבקשת שיבחר בינה לבין המהפכה. היא מבקשת שיכלול בתוך המהפכה הזו – את כל 
ממדי החיים הקשורים בה וייתן להם הכרה ושם. זו איננה דרישה לצמצום – ואפילו לא דרישה לחזרה 

הביתה – זו דרישה לכלול את הבית במסעותיו. 

רונית מטלון, אחת הנשים החכמות ביותר שחיו כאן בינינו, מתארת בספרה "עד ארגיעה", שראה אור 
אחרי מותה, את מרחב הכתיבה הראשון שלה, שהיה השולחן הסלוני הנמוך בבית אמּה. היא כותבת: 

ההפרעות למה שלא העזתי אז לכנות 'הכתיבה' היו רבות ומגוונות: ַמקלט הטלוויזיה ששידר במשך 
היום את תחנת ירדן או מצרים  בקליטה איומה, סילון המים מהממטרה בדשא האחורי של הבית שניתז 
ויוצא בבגדי עבודה, מנסה לייצב את  מבעד לחלון הפתוח והרטיב את הדפים הדקיקים, אחי הנכנס 
הקליטה בטלוויזיה, מקלל ומתייאש וחוזר שוב כעבור כמה דקות, גיסתי ואחותי המופיעות לביקור אחר 
הצהרים עם האחיינים והאחייניות המועכים עיסת עוגיות ושוקו על המשטח הזכוכיתי של השולחן, בין 
הדפים המודפסים ועליהם. אלא שלא היו אלה הפרעות באמת. שמחתי על כל אחת ואחת מהן ואפילו 
והטיפקס מהבדידות היחסית של חדִרי  והעפרונות  והדפים  נודדת עם מכונת הכתיבה  חיפשתי אותן, 
לסלון ההומה. לא תנאים של דֲחקוּת כפו עלי את התנפלות רעשי המציאות אלא בחירה מעורפלת, לא 
מפורשת, פחד סתום שהתגלם בבחירה. פחד ממה? אולי מעודפות של בדידות. מהתבודדות. משכבה 
נוספת ועבה של בדידות המסומנת במרחב הפיזי, ב"חדר משלך", שנערמת על הבדידות ההכרחית 

הטמונה בכתיבה עצמה. )עמ' 192(

זו בדיוק האינקלוסיביות שמבקשות שלוש הנשים בהצגה הזאת להכניס לתוך השיח האקסקלוסיבי 
הגברי. השיח שלהן הוא שיח אינקלוסיבי בדיוק משום שהוא כולל בתוכו את רחשי העולם והבית, ואיננו 
מבוסס על חציצה בין הדוברוֹת לבינם. אם השיח הגברי מבוסס על החציצה בין החיים עצמם – לבין 
הרעיונות שלשמם יש להקריב חלקים ניכרים מן החיים האלה – השיח הנשי מבוסס על הכללה של 
כל אלה בתוכו. אלה אינן הפרעות, כפי שכותבת רונית מטלון. אדרבא. כל מה שלאוזן הגברית ייחשב 

כהפרעה – באוזן הנשית ייתפס דווקא כחלק ממה שמעשיר את היכולת לחשוב. 

ה"חדר משלהן" שתובעות שלוש הנשים האלה איננו אפוא חדר פיזי מבודד שקירותיו חוצצים בינן לבין 
עוּלוֹ של הקיום היומיומי. נהפוך הוא. מה שהן מבקשות לעצמן, או למעשה תובעות לעצמן רטרואקטיבית 
מעל הבמה הזאת, הוא מרחב חשיבה שכוחו נובע דווקא מתוך ההתערוּת הבלתי פוסקת שלו ביום-יומי, 
המיָה הרוחשת של  בפרטי, באינטימי; מרחב שעומקו נובע בדיוק מן ההמרה של ההתבודדות הגברית ּבַ

החיים והגוף, זו ההופכת את השפה העקרונית, הכבולה, לדיאלוג אמיתי, של שניים, בין שניים. 
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ובכן צפיתי במחזה פעם אחת בתיאטרון תמונע ופעם אחת 
ועוד פעם בביתי על גבי מסך הנייד משלא הצלחתי להעלותו 
ולא ידעתי, באותו אופן לא ידעתי, בכל  על מסך המחשב, 
הפעמים גם יחד לא ידעתי, אף שבכל פעם צפיתי בו באופן 
במחזה  הצפייה  שאין  הוא  המפורסמות  מן  שהרי  אחר, 
באולם התיאטרון כשהבמה מרצדת לנגד עיניך ואתה מסיט 
את ראשך ואת עיניך ימינה ושמאלה, כצפייה בו על גבי מסך 
גבי  על  כצפייה  או  ועיניך,  גם ראשך  כמו  זז ממקומו  שלא 
מסך כאשר אתה הוא הנייד שזז עם המחזה ממקום למקום 
- ובכן למרות הבדלים אלה המשכתי לא לדעת באותו אופן. 

מה אומר ומה אדבר...והרי זה מוזר...מדוע עלי להתאמץ 
כל כך זו הפעם על מנת שאדע, שהרי גם נעמה לי הצפייה, 
וגם ערבו לאוזניי הדיבורים, וגם טובים היו השחקנים בעיני, וגם שנון היה הבימוי, על אחת כמה וכמה 
כשהוא טבול כל כולו בתוך אמבט של הומור דק וטעים לא פחות מן המרק הנהדר בקדרה המטריאלית 
שהכינה זו המכונה ״יקירתי״ עם הספק שום, ספק עלה דפנה שמקורו ביוון, ואשר לתוכו הטביעה גב׳ 
מרתה פרויד, כבדרך אגב, כך,  ללא כל כוונה זדונית את דברי החכמה הנשגבים של החשובים בעיני 
עצמם על אודות אמיתות החופש בחלום והחופש לחלום, כאשר אנו יכולים להוסיף על אלה גם את 
החופש לספר את החלום – חופש שכידוע לא היה מובן מאליו בתולדות האדם אשר שילם על כך 
לעיתים בחייו, ולא היה צריך להיות לשם כך לא שר האופים של המלך ואף לא סתם בחור טוב שמספר 
לחבריו שחלם שהרג את אלכסנדר הגדול, או קרבן של האינקוויזיציה שידעה לעשות שימוש בחלום כדי 
להרשיע תמיד. המעניין בכל זה הוא שהם כלל לא שמים לב לכך שכשלושה חולמים מובהקים בעיני 
עצמם לא מן ההכרח הוא שכדי לחלום יש לישון, שכן העובדה שההוויה הזו, המכונה הוויה מדברת, לא 
ישנה אינה מעידה על כך שהיא בהכרח ערה..ו..ו... ובדי עמל אחרי כל אלה הצלחתי להעלות בדעתי 
את ההשערה שמא, שמא, רק שמא, לא יותר מכך, שמא אין בשם עצמו, שמו של המחזה, משום מה 

שעשוי היה להביאני לידי כך שלא אדע? 

שלא אדע על מה ולמה, שלא אדע מהו זה שעליו לבוא אחריו, לבד מאשר שיאמרו לכבודו דברי 
שבח כמעט מיותרים, זאת ועוד כאשר מקדישים ל״אחריו״ זה יום שלם של עיון?! והרי זה כאילו היינו 
מחליטים, להבדיל כמובן, לקיים יום עיון ל״אחריו״ של יום העיון בו אנו מצויים ברגע זה. וכי מה, וכי למה 
אנו מצופים?! היש דבר מה שהיה אמור על פי דעתנו המלומדה להיות נכלל במחזה ואשר לא נכלל 
ילד בבגדי המלך  יראו אותו כולם, משל היינו כאותו  בו ואשר על כן חשוב מאוד להצביע עליו למען 
החדשים אשר מצביע, מתוך שאין לו מה להפסיד, על מה שכולם רואים שאיננו ולא אומרים על כך 
דבר? או לחלופין היש בו במחזה דבר שלא היה אמור להיראות בו וחבל ולא עלה בידינו לשים עצמנו 
כלא רואים על מנת שנצליח להתרפק באין מפריע על הנאתנו מכל מה שנראה וטוב שנראה? לא אדע.

אבל השם כן, כמעט שכחתי, האפשר, כך גם הוספתי ואמרתי ביני לביני, שעל שום השם וההטעיה 
שהטעני ברוב חכמתו זה אשר העניק למחזה את שמו: ״המהפכניות״ שכך ארע לי? ואת זאת אני משער 

ליום העיון סביב המחזה ״המהפכניות״ פסיכואנליזה, פילוסופיה ותאטרון

הערות על תקן העזר כנגדו
גבריאל דהאן
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ביני לביני, על שום שברגע הראשון שנטה להשתלט על כל הרגעים שבאו אחריו, הלכתי שולל אחר 
השם, והלא בינינו לביננו, זה בשמם של שמות, שמות ידועים מאוד של אנשים ידועים מאוד שהלכו 
לעולמם זה מכבר מאוד, שהמחזה קורא לנו הצופים לבוא ולצפות בו – הווה אומר, נהג בי המחזה 
על דרך ההטעיה לכל אורך הדרך, שכן מרגע שהשם הלך בראש ואני אחריו לא עלה עוד בידי, כלומר 
בהרהוריי ובהתרשמויותיי, לא עלה בידי לעמוד על טיבו של מה שהנו זה אשר התהפך במחזה ואחריו 

לא חדלתי מלחפש, זה אשר שהעניק לו את שמו ״המהפכניות״. 

ההומוריסטית  הכישרון  מלאת  מההעמדה  מוקסם  להיות  שלא  יכולתי  שלא  שום  על  למה?  כך  וכל 
והתמציתית של מה שלא הצלחתי שלא לראות אלא כתמונות ממה שמכונה חיי נישואין יומיומיים ובלתי 
יום ביומו מימיהם של היפוכים, מהפיכות, הפיכות  מהפכניים בעליל וככאלה שבהם  מפכפכים כדבר 
והפכפכות, מה שמכונה חיי גבר ואישה, או אם תעדיפו ניסוח פחות משועבד, חיי אדם עם הפרטנר שלו 
״סימפטומו״. הייתה זו העמדה שהייתה כרוכה, אם נהיה ישירים לרגע, בסיפוק מזוכיסטי במידה מבוקרת 
וראויה, אשר נשענה בעיקר על התו העיקש של הגחכת מה שמוסכם שהינו גבר ביחסיו עם תאוותו 
החבלנית, גבר במובן של אותו אחד אשר למן הרגע הראשון על פי המיתוס הקדמון כשל בהתגברותו, 
כלומר גבר שלא גבר על הפיתוי שפותה במילותיה של זו אשר על פי אותו מיתוס הייתה ההוויה המדברת 
הראשונה, האישה, הָמאדאם שהמציאה את אדם. ואולי כאן אף נעוצה התשובה אחריה חיפש הפרויד 
של המחזה, כאשר שאל את זה אשר נטל את שמו של מרקס: מהו הדחף שמוביל אותו להזיות של הרס 
וחורבן למען עולם אוטופי, אותו גבר, אשר מאז שלא גבר מנסה להתגבר בכל כוחו על ההרס והחורבן 
שהפילה עליו המילה, כלומר, זו שבשלה איבד את עדנת הגן, מנסה להתגבר סוף-סוף כדי להגיע שוב 
אל אותו עולם אוטופי, עולם חף מן הדיבור ומכוחה המתעתע של המילה. אבל כל זה כמובן רק כהערת 

אגב, חינם אין כסף, עבור זה שהתכנה פרויד, ואין צורך שיגיע אל הספה שלי לשם כך.

המעניין הוא שבכל אחד מאתרי ההתייחדות של שלושת הזוגות נשאי השמות, שמותיהם    
המפורסמים של גברים ונשים, האחד על גבי שולחן האוכל, האחד על דרגש של בית האסורים והאחד 
דווקא  וטעמיו הארוטיים – בכל אחד מהאתרים הללו  זוג  כל  לכנסייה –  מזוודות בסמוך  ברחוב על 
ההגחכה הזו של הגבר מומחשת לנגד עינינו בפועל כתנאי כמעט הכרחי להמשך קיומה של הזוגיות כמו 
גם לפילוסו של נתיב של הצטיינות, תהא אשר תהא, של כל אחד מהשותפים לתחזוקה הזו. בעקבות כך 
יכולתי להבין במידת מה מדוע כל כך ״לא ידעתי״ שהרי ל-״לא יודע״ מעין זה הפך גם כל אחד מהגברים 
על הבמה, כולם הודחו, ברוב חן, מעמדת היודע-כל, אך – וכאן טמון העוקץ – כולם הודחו כדי להיות 
מוכתרים מחדש כל אחד מהם, ובפעם הזאת לנגד עינינו ממש, ואפשר אף למעננו; להיות מוכתרים 

בידיה ממש של אותה אישה שהדיחה בכתרו האגלמטי של סילנוס הכול-יודע. 

לא  מואבייניות,  במהפכניות  מדובר  אז  כי  עסקינן  שבמהפכניות  כך  על  נתעקש  זאת  בכל  אם  אזי 
מואביות כי אם מואבייניות, הן מהפכות את ״הגבר״ של אהבתן פעם אחת ומהפכות אותו שוב בפעם 
השנייה כדי להשיבו לתנוחתו המקורית והמוכרת לו, שהרי מה ערך יוותר לו מחוץ למה שמוכר לו, והללו 

רק כביכול שבים למקומם כאילו דבר לא קרה. 

יודעים למה מדובר במהפכניות מואבייניות? שהרי זה כאילו הנחנו את הגבר הזה על  אתם בוודאי 
מיטתו שנעה על גבי הטבעת המואביינית ומשהשלים סיבוב אחד וחזר לנקודת המוצא שלו, הוא מוצא 
את עצמו שוכב על המשטח כשהמיטה עליו, על כן כדי להשיב את הדברים לתנוחתם המקורית יש 
לבצע סיבוב נוסף על גבי אותה טבעת מואביוס מפותלת. זה מה שקורה לכל השלושה. כתום הסיבוב 
השני על גבי הטבעת הם מוחזרים בידיה ובפיה של האישה לנקודת המוצא שלהם ולתנוחתם המוסכמת 
והמוכרת: או אז האפל שטרודל מזמינה את הארנבון למיטתם, למרות ואולי אף בעקבות מה שנאמר 
רק לפני רגע על הסוס הדוהר, הברונית היפה מודיעה למהפכן שהוא לא הולך מחר להיות פקיד בחברת 
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הרכבות...כי הוא, כי הוא... כי הוא יעשה להם בלגן בחשבונות...והוא חייב להמשיך לכתוב מאמרים, 
והאישה שרצתה להיות משוררת והפכה למוכרת תמנונים מפקידה בידי זה אשר תשוקתו אל המוות את 
שרביט הידע על מנת שיוכל לדמות לעצמו ולו לרגע האחרון של חייו שהוא מלמד אותה סוף-סוף מהי 

באמת אהבה של פילוסוף. 

אשר  האחד,  מהם.  אחד  כל  של  ערוותו  כלימת  שמתגלה  לפני  לא  לשכוח,  לא  נא  זאת,  כל  אך 
פעילויות  ידי  על  אלא  רעיונות  ידי  על  לא  משתנה  שהעולם  הטוען  שלו,  ההיסטורי  המטריאליזם  עם 
חומריות פיזיות מתגלה כרמאי אשר עשה שימוש ברכושה של אשתו כשהוא מסתיר זאת מעיניה והיא 
שמושכת את השטיח מתחת לרגלי הכישלון החומרי, פיסי, מוסרי שלו תוך שהיא מלמדת אותו פרק 
בנבכי הפסיכואנליזה: זה שאני שונאת אותך לא אומר שאני לא אוהבת אותך. הרי לנו השנאהבה של 
הפסיכואנליזה של פרויד ולאקאן. השני, הרופא הנוירולוג אשר חתר כדי להמציא את הריפוי הנפשי 
בכוחה של המילה, ריפוי אותו כינה פסיכואנליזה, אתו התרחק הן מהנוירולוגיה המדעית והן מן ההיפנוזה 
השארקויאנית, מתגלה כמכור לקמצוצי הסם הכימיקלי כדי להתגבר על מועקותיו, חרדותיו וחוסר האונים 
שלו ומצטייר לרגע קט כמאחז עיניים בשעה שהאישה שלו מזכירה לו ליטול את מנתו היומית על מנת 
כי אם כדי שיחלום חלומות פרוידיאניים  לישון, כמובן לא לישון כדי לישון ככול האדם,  יוכל  שבעיקר 
ולא יפריע לה מדי במיטה, בלמדה אותו פרק בהלכות הפסיכואנליזה לנוכח השאלה הפרוידיאנית מה 
רוצה האישה וכשרונה לדמיין דמיונות על גברים וחיות אחרות בשעה שהיא נמצאת עם גבר אהבתה. 
והשלישי, זה אשר מכריז שאין לו חיים בלי הפילוסופיה מתגלה ערוותו באחת עם הווידוי של האישה 
אשר יודעת איזה חיים פילוסופיים הוא עושה מאחורי הדלת עם אלקיביאדס ולא רק אתו, שהרי היא 
ראתה אותו מתחנן אליו בעיניים אוהבות למגע, בעוד שאליה הוא בא כמו אל פרה...ואף היא, האישה, 
מלמדת את הפילוסוף שלה דבר מה ביחס לפסיכואנליזה על דרך השאלה: האם רק הגוף קובע את 

הנפש, הד לשאלתם של פרויד ולאקאן האם זה ההבדל האנטומי שקובע? 

ברור שלא עולה בידו של איש מהם לעמוד במבחנו של השיח, וכנו אותו כרצונכם, בין אם כ-״שיח 
ההיסטרית״, או כשיח אישה. איש מהם גם לא עומד במבחן הידע הנחוץ כדי לחיות, בין אם זה כדי לא 
להיות מוצא להורג, ובין אם זה כדי לא לגווע ברעב ולהיות מושלך לרחוב, ובין אם זה כדי לא למות 
מבושה במכולת או במרכז השולחן, כל אחד מהם בדרכו ובתחומו. אם כך אמרתי לעצמי, ה-״לא יודע״ 
ניצחת  עלי, עדות  ניצחת לאפקט הנחוש שהיה למחזה  גם לא פחות מעדות  יותר, אך  לא  היה  שלי 
לניצחונו של המחזה, מחזה שלא רק מראה כי אם מייצר בפועל את מה שהוא מראה, גבר ״לא יודע״. 

על אף זאת, לא יכולתי שלא להיזכר במה שאנו מכירים כסיפור ההתרחשות ברקע של שירת דבורה, 
המתוארכת למאה השמינית לפני הספירה, שאינה אלא אותה המחשה של מהפכנות מואביינית כמה 
להאמין  המאפשרת  מבנית  מציאות  והאישה,  האיש  של  הזוגית  המציאות  של  היסודי  המבנה  שהינו 
שלמרות שישנם שני פנים לטבעת היא נוהגת כאילו רק פן אחד לה ולמרות שיש לה שתי שפות היא 
נוהגת כאילו רק אחת לה. דהיינו, מציאות המבוססת על האשליה היסודית של חיי האהבה – שניתן 
להפוך את השניים לאחד – אשליה שרק על גביה השניים מרשים לעצמם את החיים הכפולים כפל 
כפליים. אפשר שהנוהג הזה שבין האיש לאישה על גבי המהפכנות הכפולה הוא זה אשר נתן בבלי דעת 
את ההשראה להמצאתה של הטבעת המואביינית כמהפכנות מואביינית. אף שמואביוס, המתמטיקאי 
שעל שמו היא קרויה, אף הוא בן המאה ה-19 כפרויד ומרקס, אלא שאנו יודעים שמציורים רומיים צורות 

מואבייניות היו קיימות כבר במאה השלישית לספירה. 

הנה אזכיר לכם את הפסוקים המסגירים הישירים באמירתם: ״ויאמר אליה ברק אם תלכי עימי והלכתי 
ואם לא תלכי עימי לא אלך. ותאמר הלוך אלך ִעָמךְ, אפס כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה 
הולך כי ביד אישה ימכור ה׳ את סיסרא. ותקם דבורה ותלך עם ברק ֵקְדָשה. ויזעק ברק את זבולון, ואת 
נפתלי..ויעל...״ וכו )שופטים ד, ח-ט(. אתם בוודאי תסלחו לי על כך שביני לביני לא יכולתי להימנע 
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מהשתעשעות קלה באשר לשאלה כיצד לקרוא את ה״אפס״ שבפסוק. 

ולא נותרה לי לאחר מכן שום עילה אמיתית להתמרמרות אפילו לא על כך שלו הייתה    
אז  דליה שימקו ויוספה אבן-שושן, כי  בליבן של הללו אשר בראו את ההתרחשות מידה של חמלה, 
לו למשל, ״המהפכנים״, או אולי לכל הפחות ״המהפכנים  ולקרוא  נדיבות  יכלו לגלות קורטוב של  הן 
והמהפכניות מן הפח אל הפחת לנצח״, וכי למה לא? שהרי כפי שהצלחתי לומר עד כה, מדובר כאן 
כולם  יכולים  זו  ובנקודה  המהפכניות.  הן  עולם  של  שדרכו  כלומר,  עולם,  של  דרכו  שהן  במהפכניות 
להירגע שכן דרכה של מהפיכה היא הפלתו של אדון אחד כדי להמליך תחתיו אדון חדש בדרך כלל גרוע 
מקודמו, וזה אולי החיסרון שבמבנה הזה של המהפכניות הכפולה המואביינית, שכן בעקבות כל סיבוב 
נוסף האדון נעשה יותר ויותר גרוע וכלל לא משנה כבר מי הוא יהיה. זה משמעה של המילה רבולוציה 
בלע״ז, סיבוב. הפתח לתקווה מצוי באפשרות שאין מדובר במהפכנות, ברבולוציה, כי אם בהפכיות, לא 
בהפיכה או מהפכה, כי אם בהפכי. הדבר וההופכי הינם הכרחיים זה לקיומו של זה, אין לדבר אפשרות 
של קיום ללא ההפכי. החרק שמטייל על פני טבעת המואביוס אם הוא מדמה לעצמו מה שהינו פן אחד, 
צד אחד, יכול גם להאמין בכל רגע שישנו צד שאותו טרם גילה, זה אשר נמצא בהפכי של הצד עליו הוא 
מהלך. הוא יכול להאמין בהפכי, בעוד שהוא איננו, כפי שהנכם יודעים. והוא, מבלי שידע על כך מגלה 
את הצד היחיד שישנו, ולמרות זאת בכל רגע, ישנו הפכי. ״מה שחסר לו לחרק לעומת ההוויה המדברת 
על מנת שייווכח בכך שהוא כבר עבר לצד הנגדי הינה אותה חתיכה קטנה שבאחד הימים גילמתי באופן 
חומרי, בניתי, כדי להניחה בידיכם,...חתיכה קטנה חסרה זו היא שהייתה מוליכה אותו בדרך הקצרה 
ביותר אל ההפכי של הנקודה בה הוא היה ברגע הקודם...וזו העובדה שהיא חסרה שבונה את המציאות 

של העולם בו מטייל החרק...זהו חסר שהסימבול לא יכול למלא את מקומו״, כך לאקאן. 

כל  עם  אותנו  מאלצת  מואביינית  הופכניות  של  כפעולה  וההכתרה  ההדחה  של  הכפולה  הפעולה 
הרתיעה שיכולה להתעורר בשל כך לחשוב לרגע על הדמויות הלכאורה אמיתיות שנשאו את השמות 
המפורסמים שהמחזה משתמש בהם. אפשר לומר שבמקור כל שלוש הנשים הללו, ששתיים מהן נישאו 
לגברים יהודים, מה שנמנע מן השלישית שכן הם עדיין לא היו בסביבה, חצו את הקו של הסגרגציה 

החברתית-מעמדית של זמנן ומרדו באביהן כדי להינשא לגבר של אהבתן. 

עם  שלה  ושהקשר  מהמבורג,  ומלומדים  רבנים  של  למשפחה  נצר  שהייתה  –פרויד  ברנייז  מרתה 
יכול להסביר את זאת שהסתירה  בן המהגרים היה מעין מרידה ביוחסין המשפחתי שלה, מה שאולי 
ממשפחתה את דבר אירוסיה זמן רב. המחשבה שלה שפסיכואנליזה היא סוג של פורנוגרפיה למבוגרים, 
כפי שמצטט זאת ערן רולניק מתוך מה שסיפר רנה לאפורג על פניה של מרתה אליו באחד מביקוריו 

אצל פרויד )עמ׳ 34(;

כסנתיפה אשר הגיעה ממשפחה אריסטוקרטית באתונה מגלה במחזה לסוקרטס שנשאה לו כנגד 
רצון אביה,  Lamprocles, שהוא גם השם של בנם הבכור, ״רציתי להיות משוררת במקום זה הפכתי 

למוכרת תמנונים אבא לא רצה שאתחתן אתך״ .

ג׳ני פון וסטפאלן הברונית,  בעלת השכלה מהמעמד הפרוסי הגבוה, שביטלה את אירוסיה עם אדם 
אחד כדי להינשא למרקס, כשאירוסיהם לא התקבלו בעין טובה בעיני החברה בגלל הבדלי המעמדות 
וההבדלים האתניים אף שבסופו של דבר מרקס רוקם עם אביה ידידות עמוקה ומקדיש לו את עבודת 

הדוקטורט שלו.

האם אפשר שמדובר בגורלה של אישה שחצתה את הציוויים המעמדיים לטובת דבר מה שהיא זיהתה 
כקשור בגברים עם איווי, מה שלא בהכרח הבטיח אהבה קלה. אין ספק שהעניין הציבורי או הפרסום 
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העוקבים  מספר  כלומר  התהילה.  תאבי  הגברים  עבור  זה  שהיה  כפי  האגלמה  בעל  בעיניהן  היה  לא 
ברשת החברתית של זמנן לא היה המקור, או המשען של חייהן. אך באיווי של הגבר היה כדי להצית את 
אהבתן. ההגחכה שהן ידעו להגחיך את האיווי הזה, את הסתירות הפנימיות שלו, את המעילה בו, השקר, 
האימפוטנציה, התרמית, העמדת הפנים,  וכן הלאה לא היה בה כדי לנפץ את העובדה שזה כנראה גם 

מה שפעל כסיבת אהבתן. 

ראוי לקרוא כאן בעניין זה קטע מתוך מכתבים של פרויד, עמ׳ 119: מכתב לאוסקר פיסטר 5/6/1910 
בתרגומו של ערן רולניק: 

סוף-סוף הגיע יום ראשון ואני יכול לקרוא בנחת את מאמרך ״שנאה וסליחה״. במכתבך החביב אתה 
מפנה אלי שאלות הנוגעות לסוגיה הלוהטת של ההעברה. אין דבר שישמח אותי בערב נאה זה יותר 
יותר  רב  עניין  בוודאי תמצא  בביקורת? אתה  או  במה אתחיל, בשבחים  בנושא.  לשוחח אתך  מאשר 
ובכן האנליזה שלך לוקה בחטא הקדמון של המהוגנות. רואים שזו עבודה שנעשתה בידי  בביקורת. 
אדם הגון, שרואה עצמו מחויב לדיסקרטיות. אלא שאת העניינים האנליטיים האלה אי אפשר להבין אם 
הם לא מתוארים בצורה מלאה ומפורטת ככל שניתן, ממש כמו שהאנליזה עצמה אינה יכולה להתקדם 
אם המטופל לא מוותר על הכללות ויורד לפרטים הקטנים ביותר. ולכן אין מקום לדיסקרטיות בתיאור 
של אנליזה. חייבים להיות מנוולים; להפקיר, להסגיר, לבגוד. להתנהג כמו אמן הקונה צבעים בפרוטות 
האחרונות שאשתו שמרה לצורכי הבית; שמעלה באש את רהיטי הבית כדי להסיק את הסטודיו עבור 

המודל שלו. כי את העבודה הזו לא ניתן לעשות ללא מידת-מה של חוסר מעצורים. 

אחרי כל הדברים האלה היה עלי לסכם אותם ביני לביני כך שאוכל לומר שהשבתי לעצמי לפחות מידה 
צנועה של ״יודע״ ביחס למה שהתרחש לנגד עיני ולמה שארע לי. ולא מצאתי דרך נאותה אלא לחשוב 
וגם  על ההתרחשות כולה ככמיהה סביב השאלה של מפגש, כמיהה חבויה, מבוישת, עדינה, צנועה, 
אפשר לומר פואטית במידה רבה. כל הדברים כולם מתכנסים אל משהו שהפלא ופלא גם הפיזיקאים 

של ימינו ולא רק האמנים או הפסיכואנליטיקאים  מדברים עליו כלבה של כל התרחשות, מפגש! 

חלקיק פוגש חלקיק. זה הסיפור הכי עתיק. פתאום משהו קורה ביניהם, מוזר, חזק, מדליק. מעולם לא 
הרגישו דבר דומה. התחושה ברורה — הם כבר לא יהיו כפי שהיו לפני המפגש. דבר לא יפריד ביניהם. 
דבר לא. והם צודקים. המפגש הזה, הפשוט בתכלית, פוטון עם פוטון, אלקטרון עם אלקטרון, מתגלה 
בשנים האחרונות כתשתית של היקום. אותה תחושה, מיסטית כמעט, לגמרי לא מטאפורית, של חיבור, 
אולי  קוראים לה הפיזיקאים. עליה מבוסס  "שזירה"  היסוד של מכניקת הקוונטים.  מסתמנת כתכונת 

הכול. החלל, הזמן, החיים. היא בכל תא בגוף שלנו, היא אולי הבסיס לאפשרות של תודעה. 

הנה כך מתחיל המאמר של גדעון לב במוסף הארץ מיום 23/8/2019. 

והוא ממשיך, הכול התחיל באי־שקט אינטלקטואלי שחש אלברט איינשטיין לנוכח משהו מתמיה אליו 
הגיע רק מפיתוח מתמטי. שם עלה כי שני חלקיקים קוונטיים שנתקלים זה בזה הופכים לשזורים. פירוש 
ישויות נבדלות,  יותר לשניהם כאל  יכולים להתייחס  ואיננו  הדבר הוא שתכונותיהם נעשות משותפות 
אף אם אחרי המפגש הם מתרחקים מאוד זה מזה. השזירה הופכת אותם למערכת אחת, בלתי ניתנת 
ונפריד  אטומות  בקופסאות  אותם  נשים  "צבעוניים",  קוונטיים  כדורים  אותם  את  נשזור  אם  להפרדה. 
ביניהם, הרי שבשל השזירה תכונת הצבע של כל אחד תהיה שייכת לשניהם, כלומר הם יהיו לאובייקט 
וזו  אבל,  אדום.  רק  או  לבן  רק   — אחד  צבע  יקבל  הוא  מקופסתו  מהם  אחד  נוציא  כאשר  ָלָבָנדוֹם. 
יקבל הכדור התאום את הצבע השני,  ובהכרח,  בדיוק,  רגע  איינשטיין, באותו  הנקודה שהטריפה את 
כאילו הודיע האחד לשני על המדידה ותוצאותיה באופן מידי, גם אם שני הכדורים מצויים מרחק שנות 
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 Spukhafte"  אור זה מזה. זהו דבר שאינו בגדר האפשר, העיר ביובש איינשטיין, שהגדיר את התופעה
Fernwirkung" "פעולת רפאים" ממרחק ומעבר לזמ".

משמעותה של השזירה הקוונטית היא כי שני חלקיקים שנתקלים זה בזה הופכים קשורים לעד. פירוש 
הדבר שהם יוסיפו להשפיע אחד על השני גם ממרחק של שנות אור. דהיינו, גרסא פיסיקאלית של מה 

שהינה חתונה קתולית מוקצנת, חתונה שלא ניתנת לביטול גם אם מתגרשים.

והלוא תודו שמעבר לכל מה שאמרתי על תיאורו של המפגש בין הגבר והאישה כהופכניות מואביינית, 
מעבר  רפאים  כ״פעולת  מאשר  עינינו  לנגד  הבמה  על  המתרחש  את  לתאר  כדי  מזו  טובה  דרך  אין 
למרחק ומעבר לזמן״. שהרי מהו שהיה מתיר לנו לנסות להפגיש את כמו כסנתיפה וסוקרטס, את כמו 
מרתה וזיגמונד, ואת כמו מרקס וג׳ני אם לא היה מדובר באותו מדיום שהינו כנראה מדיום קוונטי שהינה 
אמנות התיאטרון, שניסתה את כוחה באפשרות השזירה של גבר ואישה ובאפשרות השזירה בין דמויות 
שמעבר לזמן ולמקום. מי יודע אולי זה הצליח, אולי עכשיו מרקס שרוע על ספת האנליזה אצל פרויד, 
ואולי סוקרטס מכיר סוף-סוף באפשרות שלו לחלום אף שאינו ישן ואולי... ואולי... אבל על כך לא נדע. 

מה שכן נדע ביתר ביטחון הוא שהנוסחה הסודית, הקוונטית של ההופכניות המואביינית של האישה 
כידוע  שהייתה  סימפטומטיות  והאישה,  הגבר  של  הסימפטומטי  המפגש  את  לקיים  עדיין  מצליחה 
המצאתו של מרקס עוד לפני שידע עליה הפסיכואנליטיקאי הראשון סוקרטס ואשר הועברה לפרויד על 
גבי האניגמה של האישה שהמציאה אמנם את הריפוי בדיבור אבל גם את אסונו, ועל כך אני יוצא מלא 
עידוד מן האפשרות שהשזירה המפגשית הקוונטית במחזה אפשר שאיננה אלא שיר לפסיכואנליזה 

מעבר לזמן ולמקום. 
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דליה שימקו
מחזאית, במאית ושחקנית ב "מהפכניות"

מכיל  הוא  האומניות  מרוב  המורכב  מדיום  הוא  תיאטרון 
בתוכו ספרות אומנות פלסטית מוסיקה, מחול ועוד.. הבמאי 
יצירה שלמה המוצגת  הוא זה המערבב את כול אלה לכדי 
לפני קהל בזמן נתון. עם סיום ההצגה מסתימת החוויה והיא 
נשארת רק בזיכרונם של הצופים, בדיוק כמו החיים עצמם 
הכתוב,  המחזה  הוא  לנצח  לעבור  סיכוי  לו  שיש  היחיד   .
שבעצם הינו הצעת עבודה ליצירה השלמה. התממשותו של 
המחזה הוא על הבמה בפרשנות של כול היוצרים הלוקחים 
ובמקרה  הבמאי  ה18(  המאה  )מאז  ובראשם  ביצירה  חלק 

שלפנינו במאית.

ואני  שושן  אבן  יוספה  "מהפכניות"  את  לכתוב  כשישבנו 
כתבנו מחזה שתוך כדי כתיבתו בוים בראשי. את השחקנים 
לכתיבת  התייחסתי  בעצם  הדמויות.  ותישמענה  תיראנה  איך  שידעתי  ככה  כתיבה  כדי  תוך  בחרתי  
המחזה רק כשלב ראשון עבור היצירה המוגמרת שכבר התבשלה בדמיוני. לכן זה היה כול כך לא צפוי 
ומרגש לשמוע ניתוח מבריק של המחזה מפי מרצים שהצליחו לראות בין שורות המחזה כוונות מדויקות 

שלא תמיד ידענו לקרוא להן בשם.

תהליך כתיבה לתיאטרון בנוי מהליכה צעד צעד במסע הנפשי של הדמויות. התיאטרון עוסק בכאן 
ועכשיו ומורכב ממילה ופעולה. לכן ככותבות המחזה עסקנו בלנסות ולהתחקות אחרי תהליכי המחשבה 
והנפש של אנשים שללא ספק הינם גדולים מהחיים אך בהיותם דמויות  אמיתיות תפקידה של הכתיבה 
היא לקלפם מהמיתוס ולהציגם כאנשים מורכבים. גאונים אך זקוקים, עצומים, מלאי להט אך גם חלשים 

ותלותיים. 

הרגשנו שזאת  שליחות חברתית ואומנותית להשמיע את קולן של נשים שאנחנו כאנשי תרבות חייבים 
להן חוב גדול על תרומתן למהפכה של בעליהן ועל ההקרבה והסבל שבחרו לעבור כי האמנו במהפכות 

של בעליהן.

או עשרות אלפי נשים  וכסנטיפה הוא רק סמל לקולן של אלפי  ג'ני מרקס,  קולן של מרתה פרויד, 
אחרות שחיו לצד גברים ששינו את פני העולם, אך בו-זמנית חשוב היה לנו להימנע מפתוס והרואיות 

עד כמה שאפשר, ולנסות להעביר את אנושיותם של זוגות אלו.

להקשיב לדברי חכמים המתעמקים במילים ששקדנו עליהן זמן רב היה לנשום אוויר פסגות. לעיתים 
רחוקות מזדמן לאיש התיאטרון לשמוע את החוויה שהוא מצליח לחולל באופן כול כך מפורט, ציורי 

ומנומק. 

שאהבתו  רובינשטיין  זיו  למר  ובראשם  הזה  בכנס  חלק  לקחת  שבחרו  ואחד  אחת  לכול  מודה  אני 
להצגה התגלמה ליום בלתי נשכח עבורי שמזכיר לי מדוע שווה להתאמץ  ולהתעקש ליצור אמנות ונותן 

כוח להמשיך ולגלגל את סלע היצירה במעלה ההר .
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ביום  נוכחת  להיות  ממני  שנבצר  על  הצטערתי   רב  צער 
ותאטרון" שהוקדש למחזה  "פילוסופיה, פסיכואנליזה  העיון  
"מהפכניות" אותו כתבתי עם דליה שימקו. ראשית הצטערתי 
מאוד  נדירים  בודדת  ליצרה  המוקדשים  שאירועים  משום 
שותפה  שהייתי  ביצירה  שמדובר  עוד  מה  במקומותינו, 
אנשי  של  ומלומד  מעמיק  לדיון  ראויה  ונמצאה  בכתיבתה 
המחזה,  את  לקרוא  שהואילו  בתחומם  מבריקים  מקצוע 
הפריזמה  דרך  ראש  בכובד  בה  ולדון  ההצגה  את  לראות 

המייחדת את תחום עיסוקם.  

וצוות ההצגה,  די היה לי לראות את ההתרגשות של דליה 
לדעת  כדי  המסכם,  לפאנל  היום  של  בסופו  הגעתי  כאשר 
את   שקראתי  לאחר  ועכשיו  נחת,  של  שעות  שהחמצתי 

המאמרים שכתבו הדוברים מתעצמת תחושה זו שבעתיים. 

מכיוון שאת מה שהיה לדליה שימקו ולי לומר על נשות מהפכנים ומהפכה, כתבנו במחזה, לא אכביר 
מילים בעניין זה, אך אשמח להוסיף מספר מילים משלי על באופן בו הדהדה בי חווית הקריאה של 

המאמרים. 

אדם קרוב אצל עצמו, וכך גם  אישה כותבת. ודאי שעיסוק בשלושה מהפכנים  ושלוש מהפכניות, 
מצריך סיבה, קונספט, ותחקיר מעמיק, אולם בסופו של דבר, אקט הכתיבה עצמו נובע מתוך העולם 
הפנימי של הכותבת. למעשה, לאחר התחקיר, החשיבה המבנית ובניית קווי העלילה, מגיע רגע הנביעה 
חיי הרגש של הכותבת הביוגרפיה האישית  ומתערבבים עם המקור, שהוא  כל אלה  אליו משועבדים 
לקולות  והופכים  המעיין  בתוך  מתערבלים  אלה  כל  יחד.  גם  ושמחתם  החיים  וצער  החלומות  שלה, 

שהופכים לדיאלוג בפי הדמויות. 

ואינטימי ולמרות שמבנה הדיאלוג תוכנן בקפידה, צורתו הסופית והאימפקט  רגע זה הוא רגע סודי 
הרגשי  על  הקורא/ צופה מפתיעים כל פעם מחדש. 

אני אכן מופתעת בכל פעם מחדש, כאשר אני שומעת תגובות שונות בעקבות הצפייה במחזה. בדרך 
אינן  לרוב  אך  נסתרים,  רגש  בנימי  נגע  כך שהמחזה  על  רגשיות המעידות  תגובות  הן  כלל התגובות 

מפורטות או מתורגמות לרובד מנטלי. המחזה נוגע, ולא תמיד ברור בדיוק במה ואיך. 

מתוך  רבות  פעמים  מתוכם, שמילים שנכתבו  וללמוד  את המאמרים,  לקרוא  כך  כל  התרגשתי  לכן 
סערה רגשית ואינטלקטואלית שתורגמה באופן תת מודע למילים, מקבלות משמעות פילוסופית עמוקה 
על  שעבדנו  בזמן  במודע  עליה  חשבנו  שלא  משמעות  אפילו  רבות  ופעמים  אחר,  הוגה  של  בראשו 

המחזה. 

כך למשל גיליתי מקריאה במאמר של גבריאל דהאן, שהמהפכניות שלנו הן "מהפכניות-מואבייניות" 
משום שהן מחזירות תמיד את הגבר ואת המהפכה לנקודת האפס, לשגרה המנחמת שהיא למעשה 

המצע המאפשר את פעולתו של המהפכן, ולמעשה התוודעתי לראשונה למושג מרתק זה. 

יוספה אבן שושן
מחזאית "מהפכניות"

הכתיבה על הכתיבה 
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בתמונת  חופש  על  הדיון  שבין  הפסיכואנליטית  המשמעות  על  למדתי  גילת,  ירון  ד"ר  של  מדבריו 
המשתה בראשית המחזה לבין מותו של סוקרטס בסופו, משמעות שאני אישית,  )אולי דליה כן( לא 
הופיעו  בו  נכתבו כלל בסדר  נתתי עליה כלל את הדעת בעת הכתיבה, משום שבמקור הסצנות לא 

במחזה הסופי. 

וכאשר קראתי את המאמר של ד"ר דנה אמיר, התרגשתי מההתייחסות  המעמיקה שלה למשפט 
ששמנו בפיה של ג'ני בספונטניות של רגע, מתוך הזדהות עם הדמות ועם המצב הרגשי שלה. "זה שאני 
שונאת אותך לא אומר שאני לא אוהבת אותך" כך היא אומרת לו ועבורנו זה פשוט מתבקש מהמצב 
ומטיב היחסים, ואילו אצל דנה אמיר, הופך המשפט הספונטני הזה לתמצית המהפכנות הנשית: "זו 

איננה דרישה לצמצום – ואפילו לא דרישה לחזרה הביתה – זו דרישה לכלול את הבית במסעותיו."

וכן הפכתי והפכתי במאמרים בעונג רב ומצאתי עוד ועוד הערות שהאירו לי פינות נסתרות ביצירה 
שלנו עצמנו, אך מפאת קוצר היריעה שהתחייבתי אליה לא אוכל להרחיב. 

אוסיף רק שאין זה מובן מאליו בעיני, שהוקדשו הזמן והמקום לעיון ביצירה ואני מודה לזיו רובינשטיין 
ולירון גילת על היוזמה המבורכת. 

מעשה הכתיבה משול בעיני להשלכת מכתב בבקבוק אל ים סוער, אין ספק שבכנס זה הבקבוק הגיע 
לחוף מבטחים.   
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