
 היחסים בין המינים ואת הדרכים שבהם עליהם להתקרב זה
 לזה. האפנה הזו זוכה להצלחה גדולה, בתחילה במעגלים

 החצרנית
 והתשוקה
 להשתוקק

 המצומצמים של החברה הגבוהה, ואז מתפשטת כמו מגפה
 תברתית בכל אירופה.

 הקורא עשוי לשאול את עצמו מדוע עלינו להתעניין היום
 באהבה החצרנית, בעידן מתירני שבו פגישה מינית יכולה
 להיות לא יותר מאשר ״קוויקי״ במסדרון של משרד כלשהו.
 אלא שהרושם כאילו האהבה החצרנית היא משהו ששייך
 לעבר הוא תעתוע. התעתוע הזה מעוור אותנו לאופן שבו
 הלוגיקה של האהבה החצרנית עדיין מגדירה את הפרמטרים
 שבמסגרתם המינים מתקשרים זה לזה. לאמתו של דבר,
 התקירה של האהבה החצרנית הנה - אם לשאול מונח שטבע
 הסוציולוג והפילוסוף הצרפתי מישל פוקו - ״היסטוריה של
 ההווה״, כלומר, לא היסטוריה של משהו שהיה ואינגו, אלא

 של משהו שעודנו כאן.
 ובכן, במסגרת משחק התפקידים של האהבה החצרנית
 האישה (או הגבירה) היא אובייקט שיש להללו, לשרתו,
 להתמסר אליו מסירות מוחלטת והיא אובייקט שמתייחד
 בראש וראשונה באי נגישותו. האישה האידאלית, שהאוהב
 !המיוסר שר לה סרנדות קורעות לב, עומדת למעלה על
 הגזוזטרה. היא תמיד לא מושגת, מבודדת ומוקפת על יד
 גדר או מחסום. היחס אל האישה, כפי שהוא משתקף בשירת
 הטרובדורים, הוא כל כך סטראוטיפי, עד שמתקבל הרושם,
 שאוחו לא החמיצו כמעט כל התוקרים של האהבה החצרנית,
 כאילו כל האבירים והמשוררים המאוהבים פונים לאותה
 אישה. היא חסרת כל מאפיינים ייחודיים. פונים אליה כמו
 אל אובייקט מופשט. ההפשטה הרדיקלית הזאח נועדה להפוך
 את האישה לאובייקט קר, מרוחק, כמעט לא אנושי. גבירח
 לבם של האבירים הללו, מושא תשוקתם, היא בשום פנים
 ואופן לא יצור אנושי, מבין, הם ותומל. לעתים הרושם שהיא
 מותירה בקורא מעורר פלצות ממש. אפילו כאשר מהללים
 את תכמתה ותכונתה, הכוונה היא רק לתכונות שהיא מייצגת

 אסף אדר
 וחיים שפירא

 טעות נפוצה היא לחשוב כי האהבה הרומנטית, האהבה
 לאדם אתד, הייתה תמיד אידאל. בעיני הקדמונים צמצום
 האפשרויות של סיפוק התשוקה לאדם אתד בלבד, לא נראתה
 סבירה מבחינה שכלית וגם לא טבעית. אהבה כזו מתוארת
 בדרך כלל בטרגדיות היווניות, בשירה הערבית וכר כחיזיון
 של אומללות אישית או כרגש של טירוף הפוקד מישהו. רק
 באירופה המערבית במאות ה־13־12, בשירת הטרובדורים,
ת א  מופיעה האהבה בצורתה זו כאידאל בחיים ובאמנות. מ
 היא אהבת האביר לנבירת לבו, המעוררת אותו למעשי גבורה
 ומסירות נפש, וכן לנימוסי חצר ״אביריים״. צורה תדשת זו
 של אהבה - הקרויה בפי ההיסטוריונים "אהבה חצרנית"
 (COURTLY LOVE) - מילאה תפקיד מתרבת ומעדן, ואף סייעה
 להעלאת ערכה של האישה בתברה ובתרבות. אך היא נגדה
 ניגוד חריף את הנורמות המוסריות של התקופה, את
 המוסכמות ואת נוהני היום יום. על כן אהבה זו ציירה את
 האהבה כרגש בלתי מוסדי, היוצר עולם אמוציונלי משלו,
 אשר אינו משולב בסדרי החברה, מעין רגש הניזון מריחוק,
 קשיים והרפתקאות. היא הדגישה את האקסטזה שבהתמזגות
 האדם עם מושא אהבתו, את חוסר האפשרות להגשים את
 האהבה בעולם הזה, ולא פעם אף ציינה את המוות כפתרון

 רצוי של פרשיית האהבים (כגון בטריסטן ואיזולדה).

 נפנה כעת להתבונן יותר מקרוב ברגע ההיסטורי המיוחד
 במינו הזה, רנע הלידה של אידאל האהבה הרומנטית, האהבה
 עד כלות, כדי ללמוד על כמה תכונות מהותיות של התשוקה

 האנושית.

 כפי שאמרנו, בימי הביניים, החל מהמאה ה־11 ואילך,
 התלה !להתפתת באירופה הפאודלית תאוריה ופרקטיקה
 תדשה לגמרי של אהבה. אבירים ומשוררים - זמרים נודדים
 (שנקראו טרובדורים) מתתילים לנסת צופן מקיף של
 התנהגויות, נימוסים, טקסי חיזור וכר, של דרך חיים שלמה
 הנקראת"אהבה תצרגית", אשר עתידה להגדיר מתדש את]



 וחולפת איננה אהבה כלל. אהבה, בקיצור, היא משהו שיש

. . .  להעמיד במבחן

 מאפיין נוסף של האהבה החצרנית היא היותה כל כולה

 עניין של מחוות אדיבות ונימוס מדוקדקות, אופני חיוור

 קבועים, וכללי התנהנות מנוסחים היטב. אין לה דבר וחצי

 דבר עם איזו תשוקה חייתית, פראית, המניחה ספונטנית

ת הגדרות והסייגים. נהפוך הוא - יש לנו כאן עסק  ופורצת א

 |עם נוסחאות קפדניות ביותר של התנהגות, של משתק חברתי

", משתק שבו הגבר מעמיד פנים שאהובתו היא  ב״כאילו

 והגבירה הלא מושגת.

 איך, אם כך, עלינו להבין אח

־ ה ר י ב נ ל ה ת ש ו ש י נ נ  אי ה

 האובייקט במשחק החברתי של

 האהבה החצרנית?

 הניסיון מלמד כי הערך הנפשי של

 תשוקה מצטמצם מהר מאוד כאשר

 סיפוקה הופך קל מדי. דרושים

 מכשולים כדי להעצים וללבות את

 התשוקה. על כן, כאשר ההתנגדות

 הטבעית לסיפוק ־ זו שמקורה

 במציאות - איננה מספקת(זכרו את

 מעמדן של נשים אז, הן קלות

 להשנה יותר מאי פעם), אנו מוצאים

 את בני האדם ממציאים מכשולים

 מלאכותיים, מוסכמים, כדי שיוכלו

 ליהנות מן התשוקה.

 האהבה החצרנית היא בעצם אח

 האסטרטגיות הרדיקליות ביותר ונם

 המשעשעות ביותר, להעלאת הערך

 של האובייקט באמצעות הצבתם של

 כל מיני מעקשים ועיכובים בדרך

 להשגתו. וכך יכלו האבירים והמשוררים לחיות את האשליה,

 שאלמלא כל המכשולים הללו - שהם עצמם פירטו אותם בלי

 כל בושה, העלו אותם על הכתב, ופנו לנשים כדי שיגשימו

ת רק כדי שיוכלו לייבב ולייל7 א ם הלכה למעשה, וכל ז ת ו  א

 עליהם אחר כך - אלמלא כל אלה היה האובייקט מושנ בקלות.

 כל הטכניקות של האהבה החצרנית, שניסוחן היה מדויק

, היו בעצם  מספיק כדי שנוכל לתפוס זאת בלא כל קושי

 טכניקות של ריסון התשוקה, של עצירה בעדה, טכניקות של

 השהיות ודתיות, של הגבלות ושל מעצורים וסייגים - ערב

ת השם הכללי  רב של טכניקות שהטרובדורים העניקו להן א

 AMOR INTERRUPTUS (אהבה שהופרעה) -כל העיכובים

 והמבחנים שעל האהבה לעבור לפני הגיעה אל מה שהם כינו

, לא לתכונות שהיא מפגינה או מוציאה  (בתורת אידאל)

 לפועל. להפך, היא שרירותית עד כמה שרק ניתן במבחנים

 ובמשימות שהיא מטילה על המחזר־המשרת שלה. הקשר

 של האביר אל נבירתו הוא כמו הקשר של הווסל (הצמית)

 אל אדון האתוזה שלו, המכפיף אותו לכל מיני מטלות או

ל  תובות בלתי אפשריות. לא בכדי, התואר שבו פונים א

 האישה בשירת הטרובדורים הוא בדרך כלל MY DOM, האדונים

 שלי, וכי אחד הנושאים החוזרים ונשנים בשירתם הוא,

 ש״אהבה היא סוג של שירות צבאי" (נושא שהודגם יפה

ןקישוט" לסרוואנטס). האישה, על פי התסריט  והוגתךב״דו

 של משוררי האהבה החצרנית,

ל כמו ל ך כ ר ד ת ב ג ה נ ת  מ

ת ט ל ו פ ה ה נ , מכו ן ו ט מ ו ט ו  א

 באורת קפריזי דרישות ובקשות

 חסרות שחר.

ו רוצים להדגיש כי זו  אנ

ל ם ש ש פ ת נ א ש הייתה מ ' 

 המשוררים הללו, כך הם ציפו

 מהאישה לנהונ עמם, זה היה

 התפקיד שהם כתבו בעבורה,

ה של י צ ז י ל א ה ר ת י י ו ה  ז

 הפנטזיה שלהם. עלינו לזכור כי

ת ח מ ו ת צ י נ ר צ ת  והאהבה ה

 בתקופה שבה המעמד החברתי

 של הנשים ירוד ביותר. עוד אין

ת ו י ש י א ש או ל פ ו ת ם ל ו ק  מ

י ן כל ביטו ן אי י  שלה, ועדי

. ה ל ת ש ו נ ו צ ר ל ת ו ו פ ד ע ה  ל

ת עצמה  האישה רק משאילה א

ל הגבר. היא יכולה  לפנטזיה ש

ת ק א ח ש ם ל ר א ו ח ב  רק ל

י בו י  האידאל שלו אם לא. אמנם, גם הנשים נטלו חלק בג

, טריבונלים  חוקי המשחק של האהבה החצרנית (היו למשל

ת ה״שפה" של האהבה, כלומר,  שבהם ישבו נשים וניסחו א

 את המילים שיאות לה, אך המילה האחרונה הייתה של

 הגברים). הגברים מצדם גם היו מעוניינים להפגין את כוחה

 ואמיתותה של אהבתם על ידי ניסיונם לעמוד בכל המבחנים

 הללו. שכן, לדידם, אהבה או תשוקה שונה מכל תחושה או

 רגש אחר. אם נניח חשת כאב בכף רגלך השמאלית, כאב

 חד ופולח, שעבר חלף לו אחרי שתי דקות, אין זה אומר כי

א  הכאב לא היה אמתי. כאשר כאב לך באמת כאב לך, איש ל

 יערער על כך. אך אם אהבת מישהי, והאהבה חלפה אחרי

 דקותיים או יומיים, לא הייתה זו אהבה אמיתית. אהבה רגעית
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 התשוקה להשתוקק היא גם מה שעומד, בין שאר

 הדברים, מאחורי איסור המגע (שהוא התוק האוסר עלינו

ת הסכמתו לכך) —  לגעת בגופו של אחר מבלי שקיבלנו א

 אשר לצד איסור העריות והאיסור על רצה (בנסיבות הרגילות

 של החיים) הנו אחד האיסורים הבסיסיים ביותר של החברה

 האנושית, אחד האיסורים המגדירים אותה ככזאח. אין צורך

 לומר כי עולם החי אינו יודע דבר וחצי דבר על איסור המגע.

 כלב מיותם אינו מבקש רשות מהכלבה שהוא מעוניין בה

 לרתרת אותה. איסור המגע - המציין את הפיכתו של הגוף

 לרכושנו הפרטי - הוא המצאה אנושית. ואל לנו לחשוב,

, כי הוא בא לעולם רק כדי  בגלל הסבל הרב שהוא גורם לנו

ת המיניות שלנו. ת התשוקה שלנו או כדי להחניק א  לדכא א

 איסור המגע לא נפל עלינו מן השמים. הוא מעשה ידי אדם

, בין השאר, היא לא לדכא את התשוקה כי אם  ומטרתו

ו  לעוררה וללבותה. וזהו הרי נם תפקידם של הבגדים שאנ

ת נופנו. כל מי שבילה בתייו יותר  לובשים, מלבד לחמם א

 מכמה ימים רצופים בחוף נודיסטים יודע, שאין בעולם דבר

 פחות ארוטי או מעורר תשוקה ממנו. אחרי כמה ימים הכול

 !נראה טבעי לגמרי ולא מיני בכלל. גישה נטורליסטית לתשוקה

ימת ומתפרנסת ושית מתקי  מכבה אותה. התשוקה האנ

 בחסות החשכה, הסוד. לכן אומרים: מכסה טפח, מגלה

.. .  טפחיים.

 (אגו רוצים להעיר בסוגריים כי היחס בין החוק והתשוקה

ו בבואגו לבחון את  :גם הוא מורכב. ההיגיון שצריך להנחותנ

 היחס הזה, הוא שאם קיים איסור על משהו, קיימת נם תשוקה

 אליו. הרי אין איסור לקפוץ ממטוסים, למשל. ומדוע בדרך

 :כלל אין לנו כל תשוקה לכך? אך הקשר מורכב יותר, שכן לא

ת קורה שהאיסור עצמו מעורר את התשוקה, או לפחות ח  א

 מגביר אותה. החופעה הפסיכולונית החשובה הזו, שאיסור

 מייצר תשוקה, ניכרת בייחוד אצל ילדים. שימו מול ילד

 שלושה צעצועים, ואמרו לו כך: שני הצעצועים האלה שלך ־

 זה לא. והנה, איך הוא יניב בדרך כלל - למה הצעצוע הזה

ן העדן שלנו. . בדיוק כמו סיפור נ . .  לא? הוא בטת הכי שווה.

 ןאלוהים אומר לאדם וחווה: כל הנן שלכם, חוץ מהתפוח,

 ומיד אפשר לדעת לאן זה יידרדר. כל הנן יפסיק לעניין

. ושימו לב שהם עדיין אינם יודעים מה הם מפסידים, . .  אותם.

 הם עוד לא טעמו מן החפוח. הם רק יודעים כי הוא אסור. די

ת המגגנון של הפיתוי.) בכל אופן, צריך  בכך כדי להפעיל א

ג , כי גם תלמידי החו ו נ ר מ א ך מה ש  שיהיה ברור מתו

 למשפטים, לא רק תלמידי החוג למדעי ההתגהגות, יכולים

ותיה של התשוקה נ ו בתכו נ י י ם יתענ יח משהו א ו  להרו

ם אם לא תמיד הם מודעים לכך,  ,האנושית. שכן למעשה, נ

 חלק הארי של החוק האנושי הוא תגובה לתשוקה האנושית

ת נ ת מ ) THE GIFT OF MERCY או LE DON DE MERCI 

, הרגע הגכסף של היעגות האישה, הרגע שבנ היא  הרתמים)

 מעניקה מתסדיה. כל הטכניקות הללו, אגב, הן הקצנות -

 ממתכות מאוד לעתים ־ של מה שהיינו משייכים היום לתחום

ך בעזרתם  של ^FOREPLAY, של המשחקים המקדימים. א

- ה ד על החשיבות של דרך העקיפין ( ו יכולים לעמו  אנ

 DETOUR) במשק הנפשי שלנו שהתשוקה, כדי לא לכלות

ת הדרך הקצרה ת עצמה, ובשונה מצורך, לא תמיד תעדיף א  א

 ביותר אל סיפוקה.

, שבעוד א ו ע של ^DETOUR ה ש ע ש מ  הפרדוקס ה

 שהתשוקה המוצהרת, הרשמית, של האבירים והמשוררים,

 הייתה שהם רוצים לשכב עם הגבירה שלהם, הרי שבמציאות

ר נבירה] ש א ו יותר מ  לא היה שום דבר שהם פחדו ממנ

 שבנדיבות לבה תענה למשאלותיהם. מה שהם באמת ציפו

 ורצו ממנה היה בפשטות רק עוד מבחן קשה, עוד עיכוב או

 השהיה, עוד קצת סבל וייסורים....

ת אתת התכונות  האהבה החצרנית מדגימה בפנינו א

ושית, תכונה שניתן  המהותיות ביותר של התשוקה האנ

 לסכמה בנוםתה פשוטה, והיא שהתשוקה האנושית היא תמיד

ד ח קק. וזהו א קה, או תשוקה להשתו ם תשוקה לתשו  נ

 ההבדלים החשובים ביותר בין תשוקה חייתית לתשוקה

 אנושית. כי תשוקה אנושית, יש לה עוד עניין מלבד למצוא

ת עצמה. התשוקה האנושית ת סיפוקה, והוא - לשמר א  א

 חוששת מפני היעלמותה (APHANISIS). ולכן היא תרה אתר

ת עצמה. זו ת עצמה ואף להעצים וללבות א  דרכים לשמר א

 הסיבה לכך, שכבר סוקראטס יכול היה לומר לתלמידיו כי

 החכמה ביחס לתשוקה היא לאו דווקא לדעת איך לספק אותה

- ישנן תשוקות אנושיות שלעולם לא יוכלו לבוא על סיפוקן

 המלא - אלא לדעת איך לשמר אותה (לפחות בכל מה שאמור

ות טעם ומשמעות ותנ , אלו שנ ו  בתשוקות היקרות ללבנ

 לתיינו). ואכן, תמונה בלתי נשכתת היא זו, שבה סוקראטס

r ות כך שהגפש לא תמות לפגי הגוף - אשר ידע כיצד לחי

. . .  ערב לפגי הוצאתו להורג, לומד לנגן על נבל כאילו אין מחר.

 הבעיה של שימור התשוקה היא, כמובן, בעיה שמתמודד

 אתה כל זוג החי יותר מכמה שנים יחדיו. והיא שמסבירה

ת הקושי שיש לכל כך הרבה אנשים לעבור בקשר זוגי  א

ני, שבו התשוקה ניצתת)  ממאוהבות (שהיא השלב הראשו

 לאהבה (בתחילת יחסים הרי אין עוד טעם לדבר על אהבה.

 כדי לאהוב צריך להכיר את מי שאוהבים. ואת זה לומדים

ואף י ת דון ז נ ו מ ס ת נת הקרויה " . וידועה התסמו ( . .  לאט.

ת אותם אנשים אומללים אשר אינם יכולים לוותר  המייתרת א

 :על הריגושים העזים של שלב המאוהבות, ולכן מדלגים מקשר

 אחד לאחר, ואינם מסוגלים לאהוב או ליצור קשר בר קיימא.



 הפטישיסטית, שהיא התשוקה המתעוררת רק בנוכחות חפץ

כלשהו או פריט לבוש. זה הרי אבסורד גמור לטעון כי נע7 1 

ת התשוקה של הפטישיסט. מה  העקב, למשל, מספקת א

. . ן לומר הוא, כי נעל העקב מעוררת אותה.  שנכו

ת אל האהבה החצרנית, חשוב ח ור עוד פעם א  לפני שנחז

ת תשומת לבו של הקורא לקשר בין חשוקה  לנו להסב א

ך ורק ברגע הסיפוק ש7 ר קיימת א  לעוננ. תוויה של עונג טהו

 ,התשוקה. אולם ראינו כי התשוקה מוגדרת ביחס לאובייקט

, כמו בדונמה של האהבה ת ח רר אותה, וכי לא א  שמעו

ניינת להגיע אל האובייקט המעורר  התצרנית, התשוקה מעו

ו ת  אותה רק בדרך העקיפה והפתלתלה, מרובת המכשולים. ב

 אפוא כי החוויה של השתוקקות היא גם תוויה של תוסר

 סיפוק. ההשתוקקות אינה רק רגע הפורקן, אלא גם מה

ו ההתרגשות או השקיקה הכרוכה בא  שדוחה ומעכב אותו. ז

 פורקן. כדי לתאר את חוויית ההשתוקקות המכאיבה־מענגחן

ל ו , א ן א ק א י זיאק ל א ק י ט י ל נ א ו כ י ס פ ע ה ב ו ט  הז

ת המונח  הפסיכואנליטיקאי החשוב ביותר מאז פרויד, א

, במקום ״  הנודע JOUISSANCE. (והסלנג הנפלא ״מת למשהו

ת טיבה של התוויה הזו) , מעביר יפה א ״  "משתוקק למשהו

ת. מה התשוקה שיש לאישה י  ובנוגע לאהבה החצרנ

 במשתק התפקידים הזה? ובכן, ברור שהתשוקה היחידה ש7

וח , התשוקה להי ת ק ש ת ות נ  האישה היא התשוקה להי

ו שהאהבה  !אובייקט התשוקה של הגבר. הרי כבר אמרנ

 החצרנית היא ריאליזציה של הפנטזיה של הגבר. האישה

ת עצמה לפנטזיה שלו, כן  |יכולה להתליט אם היא משאילה א

ת התפקיד שנכתב בעבורה. אבל זו  או לא, כלומר משחקת א

 ההחלטה היחידה השמורה לה. בסצנה מפורסמת אחת בסרטו

ת רונ׳ר רביט?״, כאשר י הפליל א מ  של סטיבן שפילברנ "

 אומרים לג׳םיקה רבי0 - שהיא דמות מצוירת המעוצבת על

אחת הצאצאיות המודרניוח  פי המודל של הפאם פאטאל (

ל האהבה התצרנית) - שההתנהגוח  של אידאל הגבירה ש

 שלה מופקרת ומושחתת ושהיא רעת לב, היא עונה: ״אהה,

.״ ובזאת היא .  אני לא באמת כזאת, רק ציירו אותי ככה.

ת הסוד הגלוי שהפאם פאטאל, או הגבירה ש7  מגלה בעצם א

 !האהבה התצרגית, היא בעצם פגטזיה גברית, כלומר יצוו

ו קודם כ ר שלו אוירו בידי נברים. אמרנ א ת מ  שקווי ה

 המטריצה של האהבה החצרנית עדיין קובעת במובנים רבים

ת הלוגיקה של היחסים בין המינים. השאלה איך עלינו  א

 להתייתס היום לשימורה של התבנית הזאת, הביאה אח

ו לסוג של מבוי סתום או של בלבול גדול נ  !הפמיניזם בן זמנ

:  ,הביקורת הפמיניסטית הראתה כי הדימוי החצרני, האבירי

ת הגבירה שלו, הוא רק תעתוע אופט  !של הגבר המשרת א

 ולתכונותיה. ולא רק תלמידי משפטים, אלא גם תלמידי החוג

 לכלכלה. כי הנה, כבר זמן רב ברור כי הרוב המכריע ש7!

 המוצרים שאנו קונים ורוכשים, אין להם שום קשר לצרכים

לה "צריכה" היא מאוד ממזרית ומבלבלת) אלא (המי ו נ  של

 יש להם קשר לתשוקות שלנו. מכאן התשיבות העצומה שיש

 היום לכל תהום הפרסום והשיווק, כי אם מישהו פיתח מוצר

, הוא כמעט לא יצטרך לפרסמו או ו בו צורך ממשי  שיש לנ

 לשווקו. עליו רק להודיע על קיומו. אם ידנו משנת, כבר

ו צורך ממשי במוצר, עליו לדעת איה  נרצה בו. אך אם אין לנ

 לעורר את התשוקה אליו.... ואכן, כל תהום הפרסום והשיווק

 הוא בכללותו אוסף של מניפולציות יעילות לעידור התשוקה.

 ובאמת, מבלי להכיר את התכונות והחוקים של התשוקה

 האנושית, התנהגות צרכנית היא לגמרי לא מובנת |

 אתרי שראינו כי הקשר בין התשוקה וסיפוקה אינו פשוט

ו מנדירים תשוקה ו יכולים להבין גם מדוע אנ  כל עיקר, אנ

 לא ביתם לאובייקט שמספק אותה, אלא ביחס לאובייקט

ת הנוסתה הזו, ניטול לנו שוב  שמעורר אותה. כדי להבהיר א

ו מוד7  דוגמה מן התחום של התשוקה המינית, אשר נותנת לנ

 טוב מאוד של התנהגויות המונעות על ידי תשוקה, והיא גם

 התשוקה הראשוגה המתגלה אצל התינוק האנושי. כי מה

ו יודע מאומה על כל נ  לעשות שהתינוק האנושי עדיין אי

; התשוקה לכסף, כוח, ו נות בנ  התשוקות האחרות שמקנ

 פרסום, אלמוות וכוי. ובכן, בחחילת ההיים משמש השד

ת הרעב של התינוק. אה  אובייקט של צורך. הוא מספק א

 מפני שהפה הוא אזור ארוגני, התינוק ימצא את המגע עם|

, ומהר מאוד תיווצר אצלו זיקה חדשה לנמרי אל נ  השד מענ

 השד. כאן עלינו להזכיר את הנוסתה המפורסמת של פרויד

 המופיעה ב״שלוש מסות על התאוריה המינית״. התשוקה,

 אומר פרויד, מתגלה לראשונה אצל התינוק האנושי כך: היא

 השארית המשתמרת אתרי שהצורך סופק. האם המיגיקה

 עתידה לנלות כי לאחר כמה תודשים, התינוק שוב אינו

 מעוניין להיפרד מן השד גם אחרי ששבע כל צרכו, וכי הוא

 מעוניין להמשיך ללקק ולמצוץ ו״לשחק״ אתו וכי כוח עצמאי

, ומכאן ואילך התינוק יהיה  התנתק לו מן הצורך הראשוני

 כרוך אחרי השד גם בזיקה של תשוקה, זיקה אשר תלווה

 אותו כל חייו, תשוקה שפרויד כינה התשוקה האורלית. על

 המישור של התשוקה, השד, יותר מאשר הוא ישמש אובייקט

ת התשוקה, ישמש אובייקט המעורר אותה. כי על  המספק א

 המישור של התשוקה, לא יהיה זמן קבוע שאחריו התינוק

 ׳יהיה מוכן להיפרד מן השד, ולא אמת תפקע סבלנותה של

. או ניטול .  האם, ויימאס לה מכל העניין, והתינוק יבכה קצת.

ה ק ו ש ת ל על ה ש מ ו ל ב ש . ח ר ת ו רה י גמה ברו ו דו נ  ל



 רומנים רומנטיים, היא מאתלת לעצמה בסתר הרפתקאות
 אהבים, ונוטה לבדות מעשיות שקר. המשיכה הזו שלה יוצרות
 אצלה אט אט רגישות םסמוגרפית כמעט למשאלות של
 הזולת. אין מוכשרת מההיססרית לנחש מה הזולת רוצה
 ומצפה. וכך, רגישות קיצונית למשאלות של הגבר, המצטרפת
 להיותה ממילא "קיבולית״ ונוחה להשפעה יותר מאתרים,

 יוצרות קרבן נוח מאוד.
 אך המשך הדיון בגורלה של ההיסטרית הוא עניין למאמר
 אחר. כי כידוע, הניסיונות של ברויר ופרויד לטפל בהיסטריה
 הובילו לגילויה של התשוקה הלא מודעת ושל החוקיות

 המיוחדת לה. וקצרה היריעה.

 ולסיום. היחס האנושי אל התשוקה פנים רבות לו, ואם
 במאמר הדגשנו את התשוקה להשתוקק, אל לנו לחשוב כי
 לא קיים במציאות האנושית גם היחס ההפוך, קרי התשוקה
 שלא להשתוקק. והבודהיזם הקלםי הוא דונמה מובהקת לכך.
 נזכיר רק, כי בשבתו תחת ען התאנה, באותו לילה שלא

 היה כמותו, הלילה בו זכה להארה, נתגלה לו לבודהא כי
 הקיום האנושי הוא סבל (דווקא), וכי ישנה דרך להשתחרר
 ממנו. הגורם לסבל הנו התשוקה, תשוקה שמקורה באני.
 להשתוקק פירושו לסבול. וכפי שכתב שופנאואר, שהושפע
 מאוד מן התורה הבודהיסטית: לעומת כל התשוקה הבאה
 על סיפוקה, נשארות עשר תשוקות שסיפוקן נמנע. התשוקה
 איגה מוגבלת, ואילו הסיפוק מוגבל - משל לנדבה הנזרקת
 לקבצן, שהיא מקיימת את חייו היום, רק כדי להמשיך את
 סבלו מחר.... כל זמן שהתשוקה ממלאת את תודעתנו, כל
 זמן שמסורים אנו ביד המון תשוקותינו על תקוותיה!
 וחששותיהן התמידיים, לעולם לא נוכל לזכות באושר בר
 קיימא או בשלווה. כדי להירפא מן הסבל, עלינו להגיע עז
 ביטולה של התשוקה, עד מצב הקרוי נירוונה (״כיבוי

• . . .  הלהבה"). אך כל זה כאמור עניין למאמר אתר

 שמסתיר מאתנו את האקטואליות של השליטה הגברית. היא
 הראתה כי הרצון לרומם את האישה למדרנה של אובייקט
 'גשגב, היה כרוך גם בהשפלתה למדרגה של תומר פסיבי]
 שהגבר יכול לצור כרצונו, או למדרגה של מראה שעליה הוא
 יכול להשליך את הפגנתיות שלו. היא הראתה גם כי בעיצומה
 של תקופת האהבה ההצרנית היה המצב הממשי של הנשים
 אולי הירוד ביותר. אולם החיזיון של האהבה החצרנית גם
 נתן ביד הנשים את חומרי הפנטזיה, שארגנו וכוננו חלק
 ניכר ממה שכלול עד היום במונח "נשיות״. מכאן תגובת
 הפניקה שמעורר פמיניזם שרוצה לשלול מנשים את עצם
ת למשטר דו ג זם שבשם ההתג י נ , פמי ות שלהן  הנשי
 הפטריאכלי מנסה לערער את התמיכה הפנטזמטית של הזהות
 הגשית = תגובת פניקה שאנו עדים לה היום, לא רק בקרב

 גברים אלא גם בקרב נשים רבות.

 הערה היסטורית אחרונה. במובן ידוע, תבנית היחסים
 של האהבה החצרנית מגיעה לידי משבר חמור בסוף המאה:
 ה־19, משבר שהאישה ההיסטרית מהווה את ביטויו המובהק
 ביותר. האישה ההיסטרית - ואירופה של סוף המאה ה-19
 הולכת ומתמלאת נשים כאלו - היא מישהי אשר רוצה בכל
 מאודה למלא את התפקיד שיועד לה בפנטזיה הגברית, אך
 אינה יכולה. והיא אינה יכולה מפני שהיא נופלת קרבן למוסר
 הכפול של הגבר באירופה הוויקטוריאנית. הסיבה לכך היא
 שמצד אחד, הגבר של המאה ה־19 מעוניין שהאישה תעורר
 את התשוקה שלו ומצד אתר, אם היא נענית לו, הוא מגנה
 אותה על כך, ורואה בה מישהי זולה ומופקרת. הניסיון לעמוד
 בציפיות הסותרות של הגבר משתקף באישיותה של
 ההיסטרית, שיכולה להיות הכי מפתה וחושנית מחד, אך גם
 הכי צנועה וביישנית מאידך. היא יכולה להיסחף לתוך כל
 רומן, להימשך אחר כל מה שדרמטי ורווי תשוקה ורגש, אח
 גם לקרוא חמס לשמע רמז כלשהו על נושאים מיניים. היא
 יכולה לחכות בנפש כלה לקיום יחסי המין, ועם זאת להיתפס
 לחרדה עצומה מפני בואם. מחשבות על משנל יכולות לנחם
 לה עוגג טמיר, אך גם לעורר בה בחילה פיזית....מה שהפך
 את האישה ההיסטרית לקרבן נוח של ההערכות הסותרות
 של הגבר את המיניות. ראשית, יש באישיות ההיסטרית יסוז
 תאטראלי, צורך בקהל. יש לה צורך תמידי לעניין את הזולת,
 היא תייבת תמיד לקבל את האישורים שלו, לזכות בהכרה
 שלו. מלכתחילה היא "קיבולית" יותר מאחרים, נותה
 להשפעה ושידול, פחות אוטונומית ויותר הטרונומית,
 ואישיותה מתהווה במידה רבה מאוד על יסודות זרים. כך
 היא סופגת לתוכה ביתר קלות את הקול הגברי, את ההערכות
 הסותרות שלו. שנית, מילדות היא גמשכת יותר מאחרים
 אל העולם של התשוקה. היא נוטה לחלומות בהקיץ, מתבבת


