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2

עמרי ביכובסקי ואילנה רבין
מנקודת המוצא של חֹ סר ידע לדם בראש
][...
מהו הסתם כמו שהוא בלי דמיון
מהו הכלום הראשוני ההתחלתי הסתם
מהי ההתחלה מהו הרגע שממנו יתחיל הסתם
מהו הדמיון הכשרון ההופך מקום לאחר
1
מהו עצמו ההופך לאחר שב לסתם"...

צייר אריאל טופלר ,בן  ,17בי"ס תלמה ילין

שירה של יונה וולך "מצבים טרנספורמטוריים" ,השואל אודות השיבה ל"סתם" ,מפנה אותנו
ישירות אל מה שלאקאן מכנה הצוואה של פרויד:2
 ,Wo Es war, soll Ich wardenבמקום בו זה היה על אני להתהוות .ה׳להתהוות׳ הזה ,אומר
לאקאן ,3איננו זה של להופיע פתאום ) ,(survenirואפילו לא זה של לקרות ,אלא שמדובר
ב'להיוולד' ,להיכנס אל העולם/להתממש בעולם ) .(venir au jourבתוך הביטוי הקצר והדחוס Wo
 Es war, soll Ich werdenמופיעים שלושה פעלים הקשורים בזמן War :בגרמנית מקביל לפועל
העזר בעבר  ,Soll .Wasפרושו חובה או חייב ,אך הוא גם פועל עזר לעתיד ,בדומה לאופן בו ה
 shouldמתפקד באנגלית Werden .מציין התהוות ,המקביל פחות או יותר ל become-באנגלית,
ובצד זה הוא משמש גם כפועל עזר לעתיד )כגון .(shall :במשפט קצר בן שש מילים בסך הכול
שלושת הפעלים המטפלים בזמן יוצרים מסך זמן סמיך ,שמבעדו מגיח/נולד הסובייקט .בל נשכח
שלאקאן מדגיש שה  Ichבמשפט שאמנם מתורגם כ-׳אני׳ מתייחס לסובייקט.
פיליפ להקאדה 4מדגיש ,אכן ,את המעבר – הטרנספורמטורי ,נוכל לומר בלשונה של יונה וולך
– הנמצא על הפרק בגיל ההתבגרות .המעבר הזה ,מזכיר להקאדה ,מוצג אצל פרויד באמצעות
המטפורה של המנהרה ,הנחפרת משני קצותיה ,כך שעל החופרים מוטל להפגיש את מנהרותיהם
לכלל מנהרה אחת .פתח אחד ,אומר להקאדה" ,תואם את מה שקורה בגוף האינטימי של הילד".
הפתח השני "תואם את החור בידע של האחר ההורי ".אולם דומה ששני הפתחים עשויים
מחומרים שונים :בעוד הידע של האחר ההורי עשוי ממסמנים ,מה שקורה בגוף האינטימי של
הילד עשוי ,אפשר לומר ,מהתענגות .כיצד אם כן אפשרי שהחוצבים מהעבר הזה ומהעבר הזה
ייפגשו ,אם אינם חופרים באותם חמרים? לכן מדגיש להקאדה את ה-׳חור׳ .כלומר ,מה שמדובר
בו בשני המקרים הוא בלפעול עם החור .מחד "מה שבא לעשות חור בגוף שלו )הילד( ".מאידך
"החור בידע של האחר ההורי ".אומר להקאדה" :לכן בעבורנו הפסיכואנליטיקאים זה מאד חשוב
לדעת ,שהמתבגר מדבר מהמקום של החור שלו .זה מהחור הזה שהוא הולך לדבר על הגוף שלו,
כך שייווצר ,מה שז׳אק אלן מילר כינה ,הגוף המדבר ".האם אין זה בדיוק תוואי המנהרה הזאת
 1מתוך :וולך ,י'" (1985) .מצבים טרנספורמטוריים" ,תת ההכרה נפתחת כמו מניפה ,תל אביב :הקיבוץ המאוחד ,עמ'
219
 2לאקאן ,ז' ,(1955) .הדבר הפרוידיאני ,בתוך :כתבים חלק א' )תרגום :נ' .ברוך( ,תל אביב :רסלינג ,2015 .עמ' 392
 3שם.
 4להקאדה ,פ' .קשירות של הדימוי הגוף והשפה בגיל ההתבגרות ,מופיע בגליון זה

זמן תפס"ן  ,18מאי 2017

עליו מצביעה יונה וולך כאשר היא כותבת..." :מנקודת המוצא של ֹחסר ידע לדם בראש ".החומר,
אם כן ,הוא החור ,והתפקיד של המטפל ,ולא פחות מכך של איש החינוך ,הוא לעבוד עם החור,
לשלוח את המתבגר לדבר מהחור שלו ,מבלי להיחפז לסתום אותו.
אפשר להציב ב  Wo Es war, soll Ich werdenשל פרויד את ההתענגות ואת המובן על פי
נוסחא שנותן לנו להקאדה במאמרו .בדברו על ההתעניינות שלו בשימוש שעושים בני נוער
בקללות הוא אומר ש"זה אופן לשכן את ההתענגות של הגוף בתוך הגוף של השפה" .האין זה מה
שמדובר בו באותה היוולדות של האני/הסובייקט מתוך הסתם ,האין זה בעצם אופן של להשתכן
בגוף השפה?
ההיוולדות הזו ,ההגחה אל תוך העולם כרוכה בזמן ,בזמן דוחק אפילו – כפי שכבר ציינו
המשפט המצוטט של פרויד מכיל שלוש פעלי עזר של זמן ,ולא רק זאת אלא שאלה הם הפעלים
היחידים במשפט .להקאדה מתייחס לזמן דוחק זה באמצעות מושג מעניין :הבשלה )(maturation
של אובייקט .a
הוא שואל ביטוי זה מהפיתוח שלאקאן עורך לאובייקט  aבסמינר המועקה ,בשיעור מה 29
במאי  .51963כדאי מאוד לקרוא שעור זה ,מה עוד שלאקאן מנגיד את מה שהוא קורא הבשלה של
אובייקט  aלפיתוחים של פדגוגים הנוטים לראות בגיל ההתבגרות עניין של תהליך הבשלה
פיזיולוגי או פער שנפער בין החשיבה הילדית ובין מה שניתן להביא אליה מהפיתוחים המדעיים.
6
לאקאן ,לעומת זאת ,רואה את ההבשלה ) (maturationשל אובייקט  aכרגע של מעבר :
"הפוזיציה הזאת של  aברגע של המעבר שלו ,דרך מה שאני מסמל עם הנוסחה של  ."-φאי אפשר
לגשת לכך באופן ישיר ,מוסיף לאקאן ,דרוש מעקף מסוים על מנת לגשת "...אל מה שמכונן את
הרגע הזה ,המאופיין על ידי הסימן ) (-φאשר הינו ,ויכול רק להיות מועקת הסירוס ".להקאדה
מאתגר אותנו ,במאמר המופיע בגליון זה ,לחקור את הרגע הזה של ההבשלה בגיל ההתבגרות עם
הזיקה ל  -φולמועקת הסירוס.
לור נבו ,במאמר השני המופיע בגיליון זה ,חוקרת את טענתו של ז'אק-אלן מילר" :שמא
תתאפשר ברית חדשה בין ההזדהות ובין הדחף?" 7את הברית הזאת מציג מילר במלוא הזוועה
שלה" :כאן זהו הרצון למוות שרשום באחר ,הוא עובד בשרות דחף המוות של הזולת 8".חשיבות
רבה נודעת לטענה זו של מילר ,מפני שאפשר והיא תופסת משהו יסודי במה שמאפיין את
הצייטגייסט של תקופתנו .נבו חושבת שיש בידי הפסיכואנליזה להציע מוצא מקיצור הדרך הזה:
"העניין יכול להיות באופן רדיקלי אחר :במקום מפלט בתוך התמכרות לאובייקטים מסממים של
המדע ושל השוק ניתן להמציא גורל אחר של הדחף שנותן לסובייקט את האפשרות לעשות
בחירה אחרת .שכן ,האין זה כך שמתחילתו של כל דחף ,פוזיציה של הסובייקט היא זו שבוחרת
הזדהות כזו או אחרת ,ואז נותנת למטרת הדחף מסלול כזה או אחר בכדי לכוון לאובייקט ,שבל
9
נשכח שהוא תמיד אבוד?"
הפתרון שמציעה נבו עובר דרך הדיבור" :ברית אחרת עם ההתענגות היא אפשרית לזה
המסכים לדיבור ,שמזדהה ,כלומר ,עם ההוויה המדברת שזה מה שהינו ,מבלי לחשוש מהחסר
Lacan, J. (1962-3). The Seminar Book X, Anxiety. (C. Gallagher, Trans.) London: Karnac. 2002 5
 6שם ,עמ' 239
 7מילר ,ז' -א) .פברואר ,(2016 ,אל עבר ההתבגרות ,זמן תפס"ן )(8
 8שם.
 9נבו ,ל' .הזדהות ודחף :ברית חדשה ,בגליון זה.
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המרכזי האינהרנטי לשפה ".כלומר ,מה שעושה הברית החדשה )והמדאיגה( בין הדחף וההזדהות,
הוא לדחות את התקנתו של חסר – חסר שהוא אי האפשרות להגיד דבר מה ,אבל שסביבו אנו
נעים לקראת ...זהו החסר הבא לידי ביטוי בתשובה שנתן ג'יימס ג'ויס כאשר נשאל בקשר לכך
שהמציא – בספריו ובמיוחד ב  – Finnegans Wakeמלים שאינן קיימות בשפה האנגלית ,האם אין
מספיק מלים בשפה האנגלית" .או ,יש מספיק ",ענה ג'ויס" ,אבל הן אינן המלים המתאימות ".את
אותו הדבר בדיוק מציג גם מוריץ גיבור מחזהו של וודקינד "התעוררות האביב" שמצוטט על ידי
להקאדה ,בגליון זה כאומר" :חיפשתי במילון מ א׳ ועד ת׳ ,מילים ,עוד מילים ,רק מילים ללא שמץ
של הסבר ברור ,הו ,איזה צמצום .למה עוזר אוצר המילים ,אם על השאלות הכי חשובות של
החיים לא נותנים מענה ".זהו חסר שכרוך באובייקט כאבוד ,שלאקאן קורא לו :העדר פוזיטיבי.10
המאמר של פיליפ להקאדה נקרא בשעור של סמינר תפס"ן ,ומצורפות אליו שלוש תגובות של
רות בנג'ו ,שרי אדלשטיין ואנה גלמן .אורנה קסטל עונה ללור נבו .תודות חמות לכותבות שנענו
לקריאתנו להגיב למאמרים ולאפשר המשך לשיח שהתקיים בסמינר .אבל יש לציין שהתגובות
הללו הן רק תחילתו של שיח מהוסס – מהוסס מדי .אם לא נעמיס על כתפנו את עומסו של
השיח אותו אנו תובעים מהנערים והנערות כנגד המופעים השתוּקים של הדחף ,הרי שאותה ברית
מדאיגה עליה מדברת לור נבו  -רובצת גם לפתחינו.
לסיום ברצוננו להפנות שאלה לקוראינו :אנו עוסקים רבות ,בגיליונות האחרונים ,בדחיפות
ובפונקציה שלה בכינונו של הסובייקט – הדחיפות הזאת שמופיעה בצורה כל כך מובהקת בגיל
ההתבגרות .אולם מה בין דחיפות זו – שנפרשה על פני שלושת הגיליונות האחרונים ,ושלגביה
עדיין לא נאמרה המילה האחרונה – ואשר יש לה פונקציה בכינון הסובייקט ,לבין הדחיפות ,או
שמא נאמר הבהילות ,השלטת כיום בהתנהלות החברתית ,קרי זו שבאה לידי ביטוי ,למשל,
במשוואות של זמן ויעילות לגבי טיפול או הוראה ,זו שתובעת לדעת תוך כמה זמן "יתוקן" הנער
שהובא לטיפול ,זו שנוכל אולי לקרוא לה "דחיפות קפיטליסטית" שמשוואתה הידועה היא time is
 ?moneyשאלה זו היא בלב עבודתם של אנשי טיפול וחינוך .אם שאלה זו מעסיקה גם אתכם,
שילחו לנו את מחשבותיכם ביחס לאופן בו אתם נתקלים בשאלה זו.

***

קשירות של הדימוי ,הגוף והשפה בגיל ההתבגרות
פיליפ להקאדה
הפגישה הרביעית של הסמינר בנוכחותו הנדיבה של פיליפ להקאדה ,פסיכואנליטיקאי ,חבר ב
.AMP
איך אפשר להמשיג את הקשירה בין דימוי ,גוף ושפה.

10

Lacan, J. (1962-3). The Seminar Book X, Anxiety. Op. cit. p. 239
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גיל ההתבגרות הוא קודם כל מסמן של האחר ,המשמש מסוף המאה ה –  19כדי להצביע על
תקופה מסוימת של החיים ,והמציין זמן לוגי ייחודי לכל אחד.
המתבגר מאמץ לעצמו אופן חדש לחיות ולדבר בכדי להביע את התחושות החדשות לחלוטין
שהוא חש בגופו .בגופו ובמחשבתו .זה מה שמפגיש אותו עם החדש .לכן דיבר המשורר רמבו על
״למצוא שפה״ .זה מה שצריך לעשות כל מתבגר – למצוא את השפה
שלו .יש לי תיזה שמגיעה מהספר "התעוררות וגלות" ,על המשבר
החיים שיש לך
בקשר לאחר .לכן הסוגיה של ׳מעבר לאקט׳ והגוף היא מאוד חשובה
יונה וולך
בזמן ההתבגרות .שכן המתבגר ,כבר לא מאמין במראית העין
)מתוך :תת ההכרה
נפתחת כמו מניפה ,עמ'
) (semblantשל האחר; מראיות העין/הסמבלנטים שמגיעים מההורים.
(237
לכן המשורר ארתור רמבו אמר ,שהחיים שלו גרמו לו סבל ביזארי,
הַ ַחיִּים ֶשׁיֵּשׁ לְ  /הֵ ם
אטום ובלתי ניתן לאמירה .הנה מה שיכול לגרום ל׳מעבר לאקט׳ אם
ִית  /הַ בֵּ ט
הַ ַחיִּים ֶשׁ ָחי ָ
אָחו ָֹרה בַּ הֲ בָ נָה ְ /מצָ א אֶ ת
איננו מכירים את הממשי שפועל שם ,שמשחק בתוך הגוף של כל
אשׁית /
נְקֻ ַדּת הַ בְּ ֵר ִ
הַ בְּ ִריאָה בְּ ָרא  /אֶ ת עַ צְ ְמ
מתבגר .לכן האנליטיקאי מתעניין בגוף של המתבגר .פרויד קרא לממשי
 /זֶה הָ ע ֹולָם הַ טּוֹב בְּ יו ֵֹתר /
הזה הממשי הביולוגי .אבל לא בדיוק .דרך השאלה על הדחף
הַ יּ ִָחיד ֶ /שׁתּוּכַל לִבְ רֹא /
כָּל זֶה מָ צוּי בְּ תוֹכְ ַ /גּלֵּה
והאינסטינקט ,לה הקדיש פרויד תשומת לב ,הוא קרא לתקופה זו
אוֹת ֹו  /הַ ְתחֵ ל מֵ הַ ְת ָחלָה /
הַ בֵּ ט עַ ל ַחיֶּי  /כְּעַ ל ִשׁעוּר
המטמורפוזה של ההתבגרות המינית ) .(pubertéאבל פרויד הלך מעבר
ַרע  /עַ ל ַמה ֶשׁהָ יָה  /כְּעַ ל
לביולוגיה .הוא ציין שעבור המתבגר יש רגע לוגי שהוא ההגחה של
ידה
ֹענֶשׁ  /הַ ְר ָח ָקה  /עֲ ִמ ָ
בַּ פִּ נָּה  /נו ְֹקאַאוּט בַּ ִסבּוּב
האובייקט המיני] .רגע לוגי[ שמכניס לפעולה אובייקט מיני שכבר אינו
הָ ִראשׁוֹן ַ /תּ ֵקּן כְּ אֶ ָחד
ֶשׁ ִהבְ ִריא  /כְּ אֶ חָ ד ֶשׁ ָחלָה.
האובייקט האוטו-ארוטי של הילדות ,וזה מה שמשפיע על הקשירה של
הגוף והשפה .זאת אומרת ,מצד אחד המתבגר הינו מטאפורי ,בהיותו
ההחלפה של מסמן במסמן אחר ,ומצד שני המתבגר מתעסק עם אובייקט מטונימי ,זה של הדחף
המיני .זה מה שעושה שברים בממשי של הגוף של הילד ,לעיתים קרובות כמופע של סופר אגו.
ישנו הרגע של גיל ההתבגרות ,הטרנספורמציה של הגוף של הילד ,לגוף שעבר סקסואציה ,זאת
אומרת ,שמגיח ברגע זה מפגש עם איווי לפרטנר .גיל ההתבגרות זה הרגע של המעבר מהדימוי
הפאלי של הילד אל מה שמתענג בתוך הגוף שלו .במחזה ״התעוררות האביב״ ,מוריץ  ,המתבגר
של וודקינד ,מדבר על גירוי זכרי ,כמכת ברק ,שיצר אצלו כרסום של רע פנימי .אנחנו רואים היטב
בטקסט של פרויד על המטמורפוזה של ההתבגרות המינית ,שיש שני אובייקטים שמגיחים ברגע
של גיל ההתבגרות ,שני אובייקטים של איווי – הקול והמבט ,וגם הגוף של האחר השונה מגופך
שלך ,הדמיוני .וזה מה שיופיע בקדמת הבמה בסצנה של חיי היומיום בהתבגרות .המתבגרים
מעסיקים את הסצנה החברתית .בזכות לאקאן אנחנו קוראים לזה ׳אקטינג אאוט׳ .גיל ההתבגרות
הוא אם כך ,על פי פרויד ,עיבוד מחדש של החיים המיניים של הילדות .זה גילוי מחדש של
האובייקט ,עליו ויתר הילד בסוף האדיפוס .העיקר הוא להבין ,שזה גורם להדחקה של האובייקט
ההורי .לעתים קרובות ,לבדו ,המתבגר צריך לבחור את נוסחת הסקסואציה שמתאימה לו ,בכדי
לענות לרגע העדין של ההתבגרות .פרויד אמר שזה כמו לחפור מנהרה משני הצדדים ,בו-זמנית,
ולחצות אותה .כמו מנהרת הקתדרלה של סן לואיז .אבל זו מנהרה שיש לה שני פתחים ), (trou
כמו כל מנהרה .הפתח הראשון תואם את מה שקורה בגוף האינטימי של הילד ,משהו שבא לעשות
חור בגוף שלו .והפתח השני של המנהרה תואם את החור בידע של האחר ההורי; חור שגורם
לחוסר קונסיסטנטיות בסמכות של האחר ההורי .ואז ,ברגע זה של חציית המנהרה יש הפרדה בין
הגוף של הילד והגוף של המתבגר .כפי שאמר היטב המשורר ויקטור הוגו" :ההתחלה של האישה,
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בסוף של הילדה" .אם כך ,כל מתבגר מעיד על האופן שלו ,כיצד הוא מתמקם מול הנקודה הזאת
של הממשי .וזה מתואר היטב ב ״התעוררות האביב״ .לאקאן ,כשכתב את ההקדמה למחזה
״התעוררות האביב״ ,ציין ביחס למתבגר את החור בממשי .חור שתואם את החור בידע .החור בו
המתבגר נתקל בבלתי אפשרי ,ב׳ממשי׳ בלתי ניתן להיאמר ,שקשה לתרגמו למילה .אתם יכולים
לשים לב שלאקאן חוזר על המטאפורה של החור במנהרה .לאקאן ,הוא אכן קורא של פרויד .יש
אם כך חור בידע ,וחור באינטימיות המינית שלה .בגלל שזה האופן שבו זה קורה לכל סובייקט,
לאקאן ,בכדי להסביר זאת לקהל ולתלמידיו ,יצר נאולוגיזם ) trou matismeחור  -טראומה( של
המיניות .אבל המשורר מקדים את הפסיכואנליטיקאי .הנה מה שאומר פרנק וודקינד ,כשהוא גורם
למתבגר ,מוריץ ,לדבר .הנה מה שאומר מוריץ :חיפשתי במילון מ א׳ ועד ת׳ ,מילים ,עוד מילים,
רק מילים ללא שמץ של הסבר ברור ,הו ,איזה צמצום .למה עוזר אוצר המילים ,אם על השאלות
הכי חשובות של החיים לא נותנים מענה .מוריץ ,החל ממה שהוא חווה בגופו ,הולך לחפש במילון
תשובה לשתי שאלות מהותיות של ההוויה האנושית – המיניות והמוות .אבל רואים היטב ,זו
התיזה שלי להיום ,שלמתבגר יש גוף ,רק החל מהחור :ה  trou matismeהזה ,המקום שבו
הייצוגים של האחר נושרים .במקום הזה למתבגר יש נטייה לשים ׳דימוי׳ כצעיף דק על החור הזה,
ליצור את העולם החל מהדימוי הזה ולהאמין באידיאלים .זו הצורה הטובה ביותר .הדבר הגרוע
ביותר הוא למלא את החור שלך עם אובייקטים של צריכה ,אובייקטים ממכרים ,סמים .לכן
בעבורנו הפסיכואנליטיקאים ,זה מאד חשוב לדעת ,שהמתבגר מדבר מהמקום של החור שלו .זה
מהחור הזה שהוא הולך לדבר על הגוף שלו ,כך שייווצר ,מה שז׳אק אלן מילר כינה ,הגוף המדבר.
לאקאן עשה המצאה בפסיכואנליזה ,החל מהעבודה של פרויד ,וגם מתוך מה ששמע מהפציינטים
שלו ,זה מה שהסברתי לעיתונאים של רדיו האוניברסיטה אתמול ,לאקאן – זה לא מסובך – ידע
להקשיב לקליניקה של הפציינטים שלו; כשהוא אומר :״אין יחס מיני״ ,זאת אומרת ,שעבור כל
סובייקט שלכוד בשפה ,כפי שראינו במוזיאון העירוני ,לגבי ההפרדה בין החיה וההוויה המדברת,
והעובדה שההוויה המדברת רוצה תמיד לחזור שוב להיות חיה; כאילו שיותר קל להיות חיה .אלא
שלהוויה המדברת ,אין מי שיסביר – לא בלא מודע ולא במילון – איך מתנהג גבר עם אישה .לכן
זה מאד מסובך לגבר לדעת איך להתנהג עם אישה .ולכן לאקאן אומר :״אין יחס מיני.״ אבל
מאידך ,יש משהו ׳מההתענגות׳ שפוגשים מחדש במישור של הגוף שלך .כמו אלמנט דחפי חדש
שמגיח בגוף של הילד .וזה מה שמפגיש אותו עם ה ׳חוץ-מובן׳ ).(hors-sens
כשאומרים" :אין יחס מיני ",זה אומר כמובן שיש יחסי מין .אבל אין שקילות בין ההתענגות
של הגבר ובין ההתענגות האחרת שיכולה להיות מתוארת על ידי האישה .ז׳אק אלן מילר בטקסט
שלו מסביר זאת החל ממה ששולט עכשיו בעולם – ההגחה של הגוף הווירטואלי ,הדיגיטאלי
)נומרי( .כפי שרואים עבור המתבגרים ,שיוצרים לעצמם דימוי "אווטאר" שהוא בעצם הדימוי של
הגוף הווירטואלי .לא צריך לזלזל במה שקורה בפייסבוק .לי עצמי יש  14,000חברים .בצרפת,
למשל ,אני לא יודע איך זה מתרחש בבוליביה ,או בקולומביה ,יש מתבגרים שמתאבדים לאחר
שנתקלו בעלבון בפייסבוק .אם כך ,הקיר של הפייסבוק עבור מתבגרים מסוימים ,הוא אמצעי
תומך לדימוי שלהם .ז׳אק אלן מילר דיבר על הפלישה ברשת של האתרים הפורנוגרפיים ,שיש
בהם חשיפה )אקסהיבציה( של הגוף ושל המשגל המוצגים לראווה .זהו מצג ) (apparitionבממשי
של מה שנדחה ,שאין יחס מיני .ביחס לזה מילר ציין שכעת ׳המין החלש׳ הוא המין הגברי .זה מה
שכבר בסמינר על יחסי אובייקט לאקאן אמר ,בהמשך לפילוסוף קוז'ב ,ששם לב לכך שהרומן של
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פרנסואז סאגאן "שלום לך עצבות" ,מראה שיש העלמות של הגבר הגברי.אם כך ,המיניות נתמכת
היום על ידי הגוף הווירטואלי והדיגיטאלי ) .(numeric
על פי הפסיכואנליזה ההתענגות תמיד עולה מן הסדר של האחד ) .(l’Unביסודה היא
אידיאלית ומתבודדת ) .(solitaireהיא לא מייצרת שום קשר עם האחר .בכל זאת הסובייקט מאמין
בניסיון המיני .וזה אחד מהפרדוקסים היסודיים בגיל ההתבגרות .מדוע? בגלל שתי סיבות.
הראשונה – פרויד כבר ציין ,שההתענגות ברגע ההתבגרות משנה סטאטוס .היא כבר איננה
התענגות אוטו-ארוטית .היא הופכת להיות התענגות של האקט המיני .התענגות על אובייקט
חיצוני .אבל פרויד ,כפי שציין ז׳אק אלן מילר על גיל ההתבגרות ,האמין במעבר מן האובייקט
האוטו-ארוטי אל סיפוק מן ההזדווגות .נקודה שנייה – לאקאן מציין שזו אשליה של פרויד ,כי
למעשה הסובייקט לא מתענג על הגוף של האחר ,אלא על גופו עצמו ,על הפנטזמות של עצמו ,או
של חלומותיו; כפי שוודקינד אמר .ההתענגות על הגוף של האחר נתקלת במבוי סתום .זאת
הסיבה שזה יכול לגרום לכמה מתבגרים דרמה מסוימת בגיל ההתבגרות .גם המיתולוגיה של הזוג
האידיאלי ,המושלם ,מעורערת .אז פרויד ,מול החור הזה ,מדבר על המטאפורה של המנהרה ,נותן
לו שם אחר :דס דינג ) – (Das Dingהדבר הפרוידיאני .זאת הסיבה ,שהודות ללאקאן ,אנחנו
יכולים לעבוד על הסוגיה הזו .ביחס לחור ,לאקאן הציע כתיבה לוגית ,זו של האובייקט ,a
שמאפשרת לקחת בחשבון את מה שמהאובייקט הדחפי ,מן האובייקט  – aעושה חור .אבל
אובייקט  aאינו בהכרח הממשי .לאקאן נותן לנו רעיון לפיו ישנה פונקציה של האובייקט  aבלב
כל בן אדם ,שעניינו בממשי שלא ניתן להטמעה )אסימילציה( ,בעבור הפונקציה הסמלית .ה  aזה
מה שמייצר אצל רמבו את מה שהוא מכנה "הסבל המודרני" .למה מודרני? זאת הסיבה שהמתבגר
הוא תמיד מודרני – ביחס להורים המיושנים שלו .כי הוא חי משהו בגוף שלו ברמת הדחף,
שמייצר אצלו תחושות חדשות לחלוטין" .שיבוש של כל החושים" – זה ביטוי של רמבו ,אשר
דוחף אותו גם לתבוע את החירות שלו .החירות החופשית – כפי שאמר רמבו .הזכות לחיות .זאת
הסיבה שזה מאד מורכב שיהיו לנו מתבגרים בבית .החיים האמיתיים הם תמיד במקום אחר.
למשל :עבור הבת שלי ,בנגקוק .עבור הבן שלי ,באמריקה .רחוקים מהבית ולא יכולים לבוא
לאכול אצל ההורים בכל יום ראשון .אבל לאקאן מציין כיצד הסובייקט מלביש את הווייתו
כאובייקט ,בדימוי של האני של הנרקיסיזם שלו – האובייקט הזה שיכול לעיתים להיות סיבה
לאיווי ,אך גם יכול ,אומר לאקאן ,לגרום לסבל שלו .ולכן הסובייקט ,כך אומר לאקאן ,מלביש על
עצמו באופן ׳קאונטר-פובי׳ את האוטונומיה של האני כמו סרטן הנקרא  ,Bernard L’hermiteשיש
לו שריון .לכן פרנסואז דולטו התעניינה מאד במתבגרים ,בנה קרלוס הפך להיות זמר מפורסם,
אמדו קרלוס ,דולטו דיברה על השריון של המתבגר .יש פסיכואנליטיקאים שמדברים על ה׳שריון׳
של המתבגר .דיברתי על המתבגר המודרני ,שהוא תמיד מודרני .מדוע? כי הוא חי מתח בסיסי,
כפי שאמר ז׳אן ז׳אק רוסו ,בין התשוקה והתבונה .בין התחושות הגופניות ובין המובן .בין הטבע
ובין התרבות .בין להיות אותנטי ולהיות מראית העין ) .(semblantכל אלו הם אופנים להדגים את
המתח שיש בין האובייקט  aוהאידיאל .אתם יודעים שז׳אק אלן מילר שהעביר קורס עם אריק
לוראן ,על ׳האחר שאינו קיים וועדות האתיקה שלו׳ ,הציע את המתמה של המודרניות האירונית.
מתמה שמניחה במתח את האובייקט  aבאופן יותר מודגש מאשר האידיאלים .עבורי ,המתמה הזו
עזרה לי להבין את גיל ההתבגרות שלי ,כי אני מתבגר נצחי .וגם זה עזר לי להבין את המתח שהיה
יכול להיות בין האידיאלים והאובייקטים בזמן של ההתבגרות .ברגע של הגחת ההתבגרות ,הילד
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שהיה יכול להיות קודם המודל של האחר ההורי ,שניסה להתאים את עצמו לדימוי הפאלי ,שחשב
שאמו ציפתה ממנו ,פתאום ,באופן של טיכה – כמכת ברק ,כפי שאמר מוריץ של וודקינד – הוא
נתקל בגוף דחפי ,גוף שיכול בעצמו להפוך לאובייקט  ,aשלא ניתן לאמירה .זה מה שכתבתי בספרי
"ההתעוררות והגלות" ,שאנחנו מוכרים כאן ,ספר מאד מעניין) ,צוחק :זה פרסום פרטי( ,כתבתי על
הכתם השחור ,שהוא אופן להגיד ,לתאר ,את החלק של האובייקט ,את הסובייקט שהוא
אקוויוולנט לאובייקט .זה כאן שישנו סיכון בשביל המתבגר .הוא יכול להזדהות כל כולו עם הכתם
השחור .וזה יכול להסביר הרבה התאבדויות של מתבגרים ,שבכדי להיפרד מהכתם השחור ש-׳חי׳
בראשם ,הם יכולים ללכת עד כדי פרידה מהגוף שלהם .מצד שני ,ז׳אק אלן מילר ,בעצמו ,דיבר
בטקסט שלו ,טקסט על הנעורים שלו ,כשהיה תלמיד תיכון ,בו תיאר את גיל ההתבגרות כמו:
״המסתורין הכאוב שהינו הסובייקט עבור עצמו״ .כאילו צריך היה באותו הרגע להמציא קשירה
בין הגוף והמילה .אבל – אם תקראו את הטקסט של מילר ׳הלא מודע והגוף המדבר׳ ,תשימו לב
איך הוא מדבר על המסתורין החל ממה שדקארט אומר על הנפש והגוף .ה-׳מסתורין׳ שונה מה-
׳מתמה׳ .לכן המשורר הנחשב לנסיך של גיל ההתבגרות המודרני ,ארתור רמבו ,מדבר על למצוא
את האהבה החדשה שכבר לא תלויה באחר ההורי ,אלא ]למצוא[ קשירה חדשנית ומקורית,
קשירה ייחודית לכל אחד ,קשירה של הגוף שלו עם הדיבור שלו ,החל מהמפגש עם ה-׳טיכה׳ של
ההתענגות בגוף .לכן ,הגוף המדבר שמגיח בהתבגרות ,מוצא בכך את מקומו – להיות הקשירה
הזאת בין ההתענגות של הגוף וההתענגות של המילה .אנחנו רואים שברגע הזה גופו של המתבגר
אינו אחיד .הוא צריך להפריד את עצמו מההתענגות הפאלית האחת ,שהייתה כרוכה בכך שרצה
להתאים את עצמו למה שציפו ממנו ,להיות הדמות הפאלית של ההורה ,הגוף פתאום נעשה
עבורו נגוע על ידי ההתענגות ,וזה מבהיר בדיוק את מה שאומר לאקאן ,שהגוף מתענג על עצמו.
והולך להתארגן מחדש בגיל ההתבגרות ,סביב התעוררות של התענגות שכבר התחלקה עבור הילד
בין אובייקטים שונים .כפי שממחיש היטב הטקסט של פרויד – על המטמורפוזה של ההתבגרות
המינית – שני האובייקטים החשובים עבור המתבגר הם האובייקטים של הקול והמבט .וזה בשל
כך שהגוף של המתבגר יהפוך להיות הגוף המדבר ,אבל ידבר במונחים של דחף ,כפי שאומר ז׳אק
אלן מילר בטקסט שלו .לכן לעתים קרובות המתבגרים משתמשים בסצנה בשביל להיראות ) se
 , (montrerלהראות משהו פרובוקטיבי בגוף שלהם ,או בשביל להישמע בצורה קשה לשמיעה.
למשל ,שימוש רב בקללות או עלבונות ,שזה אופן לשכן את ההתענגות של הגוף בתוך הגוף של
השפה .בואו לא נשכח שבשבילנו הפסיכואנליטיקאים חשוב לתפוס את אותם סובייקטים
שמזדהים עם הריק ,עם החור ,בצורה של כלום ) ,(rienשל פסולת .אחרים לעומת זאת יכולים
לתת ערך להתענגות הגוף הנרקיסיסטי .יש משפט בסמינר של לאקאן על המועקה ,שעזר לי מאד
לעבוד עם המתבגרים :זה משפט שלעתים נדירות התייחסו אליו ,בו הוא מתאר את ההתבגרות
המינית כך" :הזמן הלוגי ,פונקציה של קשר שיש לכונן ,הבשלה של אובייקט  ."aיכול להיות שזה
מוזר שלאקאן מדבר על הבשלה ) ,(maturationאבל הוא אכן דיבר על כך בסמינר על המועקה,
בכדי להתייחס לסוגיות של הלן דויטש ,מומחית גדולה לגיל ההתבגרות ,שדיברה על גיל
ההתבגרות כרגע של הבשלה של ההתפתחות .כפי שלאקאן עושה לעתים קרובות :הבשלה –
בסדר ,אלא שמדובר בהבשלה של אובייקט  .aלאקאן מציע שהאופן הפשוט ביותר להתייחס
להבשלה הזאת היא לייצר שם קשר ) .(lienוזה מאד חשוב לנו ,הפסיכואנליטיקאים ,כמי שעובדים
גם בשדה החברתי .זה מה שחשוב לא להתעלם ממנו ,שהרגע הזה שהמתבגר עומד להתנתק
מהאחר ,כפי שאומר פרויד ,זה השלב הכי הכרחי והכי כואב של ההתפתחות של הילד .אל לנו
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להתעלם מכך שיש לנו את האחריות להציע וליצור לכך מקומות ) .(lieuכמו האנטן פה בבוגוטה
או כפי שעושה מילר ב׳מכון של הילד׳ ,כפי שעשינו ב ,Cien-לא לפספס אפילו במקומות הכי
קשים ,כמו המקום בו היינו בפבלות ,עם המלאכיות ,שהן נשים שמטפלות במתבגרים ,אפילו שם
צריך למצוא את האפשרות ליצור קשר .לייסד קשר – זה מה שאומר לאקאן .אבל מה אומר
ראמבו ,המשורר ,ביחס לרגע הזה של ההתבגרות? הוא עצמו שהיה משוטט שמבלה את חייו
כמשוטט .הוא אמנם היה כל חייו בשוטטות ,אבל הוא גם רצה להיות מוכר כמשורר הכי מפורסם
בפריז .אולם ,הוא סידר את זאת כך ,שיהיה דחוי .זאת הלוגיקה של המתבגר .״כבד אותי!״ אבל,
אין הוא מכבד את האחר! זה החן של ההתבגרות .ראמבו במשפט שעבורי מסכם מהו גיל
ההתבגרות ,אומר" :נדחפתי למצוא את המקום והנוסחה" .ראמבו אומר ״אני שנדחפתי״  -״אני
שחווה דחיפות״ :בדחיפותי ) (moi presséאבל נדחף ) ,(presséעל ידי מה? פרויד היה עונה לו:
אתה נדחף על ידי הדחפים .זה האני שנדחף/שחווה דחיפות .אתה הוא זה שתמצא את המקום
)הקשר( והנוסחה .אבל מהי הנוסחה? זו כמובן צורה חדשה לדבר .החל ממה שאני עצמי חי בגופי
שלי ,בדחיפות שלי .זאת היא הלידה של הגוף המדבר .ב  1891רמבו רוצה למצוא את המקום
והנוסחה ,של האופן שבו באותו זמן הוא חי את מה שהוא אומר ,בכדי למצוא את הנוסחה של
הווייתו המינית; נוסחת הסקסואציה שלו .רמבו לאקאניאני .לכן ,לנוכח מה שיכול לקרות ,אני
רוצה להסביר למה דיברתי על גיל ההתבגרות כמשבר של השפה .יש שאלה שהגיעה מהNEL-
)האסכולה הלאקניאנית בברזיל( שאני רוצה לענות עליה עכשיו .זאת שאלה ,המשבר של השפה
המנוסחת ,זה המשבר שאנחנו חיים בתרבות העכשווית .אבל פה צריך לתפוס טוב ,שמדובר
במשבר שהסובייקט חי ,החל מגופו שלו ,גופו הדמיוני .יש למשל ,משפט נוסף של רמבו ,מאד יפה:
"לילה אחד הושבתי את היופי על ברכיי ,מצאתי שהוא מר ) ,(amerוקיללתי אותו" .בצרפתית
אפשר לשחק עם המילה מֶ ר ) (amerוהמילה אימא ) .(a mereומה אם מושיבה על ברכיה? את
הילד שלה .ומה ראמבו אומר? קיללתי אותה .כפי שהודגם ,בכדי לצאת מהעמדה של הילד היושב
על ברכיה של אמו ,ששקולה אל היופי .כפי שאומר פרויד בשלוש המסות על המיניות ,שאם קיים
דימוי של יחס מיני ,זהו הילד בזרועות הבתולה .על מה זה מצביע? שבשביל להיפרד מהפוזיציה
הזאת של הילד ,שהיה עושה אחד עם הדימוי הפאלי שיושב על ברכי אימו ,הפתרון היה לקלל
אותה .מה אומר לאקאן? זה כתוב בספר שהוצאתי "החיים לכודים על ידי המילה" .התעניינתי
בקללות ובעלבונות שהם אופן של המתבגר לדבר על גופו המדבר והדחפי .לאקאן מה הוא אומר
על הקללה? הוא אומר לאיטלקים :זו התחלה של השירה הגדולה .זו המילה הראשונה כמו גם
המילה האחרונה של הדיאלוג .לכן ,כאשר מתבגר מקלל/מעליב אותך צריך לחשוב שהוא מנסה
למקם בשפה את האובייקט שלא ניתן לאמירה ,של ההוויה שלו .כאילו הגוף המדבר המשתכן
בקללה הוא מה שלא ניתן לאמירה במה שמתרחש בגוף .זה בגלל זה שדיברתי על המשבר של
השפה המהוברת לאחר .כאילו המתבגר מדבר על מה שהוא חי בגופו עצמו .המתמה ניתנת
לכתיבה כ S1 -הרשום מעל האובייקט המתענג .אובייקט  .aכך זה אצל המתבגר ,הנשען על הגוף
הדחפי שלו ,כשהוא מסרב להיכנס לשפה המהוברת לאחר ,שהייתה מחייבת אותו לעבור,S1 -S2 :
ולהיפרד מההתענגות של  .S1יש לכם דוגמא שניתנה מספר של פרננד ולרוז ,שקראתי בכדי לדעת
מה מתרחש בקולומביה ,ספר מאד מעניין ,אני מבין שאתם לא כל כך אוהבים אותו ,הוא מדגים
את הזוג :בלשן – פרננדו ,מומחה בדקדוק ,בקולומביה יש מומחים בדקדוק הספרדי ,אני אומר
זאת גם בארצות אחרות באמריקה – בקולומביה מדברים את הספרדית הכי יפה .תבואו
לקולומביה ללמוד ספרדית .אם כך זה הזוג ,פרננדו ,הבלשן ,עוסק באלקסיס ,שמוכן לקחת את
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אקדחו ,שהיה שייך כמובן לסחר הסמים ,והכי חשוב – כשאנחנו קוראים את הטקסט אנו רואים
שעבורו מה שדוחף אותו להרוג זה נקודות אימפקט של השפה על גופו .נקודות אימפקט של 10
הקול ,כמו אלה שמשודרים ברדיו של המונית .כי עבורו הרדיו עושה רעש .לאקאן דיבר על המבט
המשוטט והקול המשוטט? אז מה זה מדגים? במקום להיות מהובר לשפה ,לדקדוק הדחפי,S1-S2 ,
הוא בוחר בבחירה כפויה ,כמו  S1בודד ,להרוג את האחר .כשחברו הבלשן המומחה לשפה
המהוברת לאחר ,מנסה לגרום לו לתפוס שאם הוא היה רוצה ,אם היה מסכים ,להתמקם ביחס
לידע של האחר ,היה פחות נתון למיידיות של הדחף שלו.
אז בשביל לסיים – מה יכול להציע הפסיכואנליטיקאי? למשל ב  CPCTבבורדו ,מרכז לייעוץ
תרפויטי וטיפול חינם ,מקבלים הרבה מתבגרים ,ושם אנו מנסים לכונן ולייסד ,כפי שאמר היטב
אריק הצעיר ,שפגשנו באחד המרכזים בבוגטה ,אנחנו מנסים לכונן את הנקודה של האמון .מה
שכיניתי בספרי "התעוררות וגלות" :הנקודה בה הסובייקט יכול להקשיב לעצמו מדבר ,החל ממה
שהוא חווה או חי בעצמו ,בגופו שלו .זה דורש מהפסיכואנליטיקאי לא לתפוס עמדה של ידע אלא
לתפוס מקום של ריק ,אולי חור ,בכדי שכפי שאמרתי קודם ,החל מחור זה המתבגר ימצא את
השפה שלו עצמו .וזאת הסיבה שהפסיכואנליטקאי צריך לדעת להגיד ׳כן׳ ,הרבה לפני שהוא אומר
׳לא׳; בשביל לעזור לסובייקט ,בשפה שלו ,בדרכו להיטיב לומר ,מה שקורה בגוף שלו; למצוא את
הנוסחא שלו ,שתאפשר לו להיפרד ,מההתענגות שיכולה הייתה להובילו לגרוע ביותר .זאת הסיבה
שלעתים קרובות ,אני משחק משחק מילים בין האב ) (péreובין הזוג המסמני ) .(pairבצרפתית
 péreו pair-נשמע אותו דבר .הגבול שהמתבגר יכול למצוא עובר דרך האב ,אבל אנחנו בחברה
ללא אב .בלי אב אחראי כגבר ,ללא האב שמדגים לילד מה שעשה עם חייו .אנחנו יכולים לעזור
למתבגר להבר את הווייתו לזוג המסמני .לא ה  Sשבא מהאחר ההורי שהוא מסלק ,אלא זה שהוא
11

ימציא בעצמו ,ולא לבד .בנוכחות של דבר הכרחי ,הגוף החי של הפסיכואנליטיקאי .
תרגום :שרלין ג׳אמל ,אפרת קפלן ,אילנה רבין
 11הקדמה למאמר של פיליפ להקאדה" :קשירות של הדימוי ,הגוף והשפה בגיל ההתבגרות
סמינר  NELלהכשרה לאקאניאנית :גוף ,דימוי ושפה – הקשירות שלהם.
ציר העבודה שנוסח תחת הכותרת של סמינר  NELלהכשרה לאקאניאנית ) ,(SFLמבוסס על האופנים השונים לקשור
גוף ,דימוי ) (imageושפה .להכשרה יש בתור אוריינטציה ונקודות כיפתור ,את ה  Emapolה " :7-אימפריית הדימויים",
וגם את הקונגרס ה  10-של ה " :AMP-הלא מודע והגוף המדבר" .פיליפ להקאדה ומרקוס אנדרה ואיירה – הנשיא
הקודם של  – NELהם האחראים על המימד האפיסטמי של הסמינר הזה .ב  27במרץ  2015התרחש המפגש הראשון,
בנוכחות גרסיאלה ברודסקי ,הנשיאה הראשונה של ה  .NEL-גרסיאלה ברודסקי מסרה את הרצאתה על בסיס שאלה
שהופנתה אליה מה  :NEL-אילו קשירות בין הגוף ,הדימוי והשפה מתאפשרות על ידי המושגים של נרקיסיזם ושלב
המראה .הפגישה השניה התרחשה ב  7במאי  ,2015בנוכחות חואן פרננדו פרז ,נשיא קודם של ה  .NEL-בהזדמנות זו
השאלה היתה איזו קשירה בין גוף ,דימוי ושפה ,מאפשר המושג של 'פנטזמה' .ב  3ביולי  2015התקיימה פגישה
שלישית .הסתמכנו על נוכחותה של מריה רוטנזיה קארדנס ,שענתה על השאלה הבאה :איזו קשירה בין גוף ,דימוי
ושפה ,מאפשר המושג של 'דימוי מלכה' ) ,(Queen imageעל בסיס ההפניה ל  ,The image queenשהתפרסם ב
 Elucidation of Lacanעל ידי ז'אק אלן מילר .המפגש הרביעי התקיים ב  4באוגוסט  ,2015בנוכחות פיליפ להקאדה,
שכינה את הרצאתו :קשירה של גוף ,דימוי ושפה בגיל ההתבגרות .המפגש החמישי התקיים ב  14בנובמבר ,2015
בהשתתפות פיידאד אורטגה דה ספורייר ,שכינתה את עבודתה" :איד מדבר בעד עצמו ,בבשר מבלי להגיע לאמירה
'מה שאינו קשור על ידי הפאלוס'" ) "Id speaks for itself, in the flesh and without reaching the saying. what is it
" .(not knotted by the phallusהמפגש השביעי התרחש ב  19במרץ  ,2016והסתמך על נוכחותו של מרקוס אנדרה
וייארה ,שכינה את הרצאתו" :גוף דימוי ושפה :קשירתם באמצעות הסינטום".
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עריכה :עומרי ביכובסקי
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***

שלוש תגובות למאמרו של פיליפ להקאדה

"העוד לא" של מרגריט דיראס
רות בנג'ו

"מוקדם מאוד בחיי כבר היה מאוחר מדי 12".כך פותחת מרגריט דיראס את סיפור התבגרותה
בספרה האוטוביוגרפי" ,המאהב".
"התבגרותה" של מרגריט דיראס ,הרגע בו מתגלה הממשי של הזמן ,רגע בו הסובייקט נקרא
לענות כגוף מיני ומתאווה ,כפי שאומר פיליפ להקאדה במאמרו "דחיפות של החיים 13",מגיח
במעבורת החוצה את נהר המקונג ,המוביל מבית הספר בו היא לומדת אל הפנימייה בה היא ישנה
כל ערב .זהו רגע שמרגריט דיראס תחזור עליו כמה פעמים בכתיבתה" .אירוע חציית הנהר".
חציית המנהרה של פרויד ,בה מתחילה ההפרדה בין הגוף של הילד לגוף של המתבגר.
"ובכן ,אני בת חמש עשרה וחצי.
על מעבורת שחוצה את המייקונג.
התמונה נמשכת לאורך כל חציית הנהר.
אני בת חמש עשרה וחצי ,בארץ הזאת אין עונות ,אנחנו חיים בעונה יחידה ,חמה ,חדגונית,
אנחנו חיים באזור החום התמידי של כדור הארץ; אין בו אביב ,אין בו התחדשות".

14

ובכן ,שם ,על המעבורת ,יתחיל מסע תשוקותיה .שם ,היא תפגוש את הגבר הסיני .שם היא
תגלה את מה שהיא כבר ידעה טרם זמנה .שם היא תחליט שהיא נפרדת מאמה ,שם היא תחליט
שהיא הולכת כנגד כל האיסורים של החברה המוסרית בכלל ושל אמה בפרט .בדיעבד היא תבין
שבגיל חמש עשרה היו לה פנים של עונג אף שלא ידעה עדיין מה הוא עונג.
"כך הכל התחיל בשבילי ,בפנים המנבאות האלו ,התשושות ,בעניים מכותרות הטבעות שהקדימו
את הזמן ,את האקספרימנט" 15.היא הבינה טרם זמנה שהתשוקה שכנה בה ,והייתה הכרה מיידית
בזיקה מינית.
 12דיראס ,מ' ,(2013) .המאהב) ,תרגום מצרפתית :אילון ,ר' ,(.כנרת זמורה -ביתן ,דביר :אור יהודה ,עמ' 7
 13להקאדה ,פ') .מרץ ,(2017 ,דחיפות של חיים ,זמן תפס"ן )http://www.hatafsan.com/wp- ,(16
content/uploads/2016/05/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%93%D7%94%D7%93%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
 14שם ,עמ' .8
 15שם ,עמ' 13
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מרגריט דיראס תבחר באותו יום של חציית הנהר ,להתנסות בהתענגות המינית עם הגבר
הסיני ,התענגות שנמשכה שנה וחצי .התענגות שהובילה אותה להתמכר לאלכוהול מגיל שמונה 12
עשרה עד גיל עשרים וחמש .התענגות שטרם מצאה את מקומה ,את הקשירה עם השפה .עם
המילה .אותה קשירה אשר מצאה בכתיבה .הכתיבה שחלמה עליה מגיל חמש עשרה אך אמה
ראתה בכך רעיון ילדותי.
בחזרה לציטוטו של ויקטור הוגו" ,ההתחלה של האישה ,בסוף של הילדה ".בהקשר למטאפורה
של פרויד על ההפרדה בין הגוף של הילד ,והגוף של המתבגר – הפסיק המחלק את המשפט בין
האישה לילדה ,הנו ההשהיה בין השניים ,ההשהיה המכריעה בסוג הנשירה של המתבגר .העוד לא
של המתבגר .לכן ,אולי זו הסיבה שמרגריט דיראס כותבת על חברתה מהפנימייה" :רק אלן לגונל
חמקה מחוק הטעות .היא השתהתה בילדות 16".ואילו במשפט הפותח את סיפורה כתוב" :מוקדם
מאוד בחיי כבר היה מאוחר מדי ".אין פסיק המפריד בין המוקדם למאוחר .אין השתהות .יש
הכרעה ללא "עוד לא ".ואולי לא סתם בחרה מרגריט דיראס לפרסם את ספרה עם תמונתה
המשקפת פני ילדה.

 – Acting outהנוירוזה של המתבגר
שרי ו .אדלשטיין
בחרתי להתייחסות את הציטוט הזה של להקאדה:17
"וזה בשל כך שהגוף של המתבגר יהפוך להיות הגוף המדבר ,אבל ידבר במונחים של דחף ,כפי
שאומר ז׳אק אלן מילר בטקסט שלו .לכן לעתים קרובות המתבגרים משתמשים בסצנה בשביל
להיראות ) ,(se montrerלהראות משהו פרובוקטיבי בגוף שלהם ,או בשביל להישמע בצורה קשה
לשמיעה .למשל ,שימוש רב בקללות או עלבונות ,שזה אופן לשכן את ההתענגות של הגוף".
בציטוט זה מתוך המאמר של להקאדה – ניתן מקום של כבוד למנגנון האקטינג אאוט של
המתבגר .כי "בשביל להראות ",ו"בשביל להישמע ",צריך קהל – גם אם תפקידו בהצגה הוא לא
להבין דבר.
הסצנה של הפחד הגדול של הילד להיות מורחק מהסצנה האחרת זו שמתקיימת בין הוריו
) (hopefullyבחדר המיטות ,בונה את סגנון הפולימורפי של ההתענגות והדימיון; הופכת להיות
הדלת הסגורה שלו ,אותה הוא זה שטורק ,כעת ,בפני הוריו הממשיים במורטוריום שנבנה על
ההתרחשות בגיל החביון ,כזה שיאפשר לו לקבל גוף מיני.
ניתן בדיעבד לדעת האם טיפל בחרדה באופן שהפך אותה מחשיכה שלו לחשיכה לפחות
מסוימת של אחר שקלט אותה; מבלי להיות נקמני מדי .כך שיתאפשר למתבגר לבנות סימפטום,
מנגנון שאם נמצא ככזה והוא מוכרח להיות כזה – " – "to act outהרי הוא יובילו באופן של
תנועת הדחף למצוא אובייקט ,ולשכן בו את הזר לו ,כלומר את המיני.
 16שם ,עמ' 24
 17מתוך מאמרו" :קשירות של הגוף ,הדימוי והשפה בגיל ההתבגרות" ,המופיע בגליון זה.
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על מה שבין אוביקט  aוסירוס
אני משוחחת עם המשפט" :האוביקט  aמכיל את  - φשל הסירוס"
אנה גלמן
עם הלידה החיים נפרדים מהממברנות העוטפות את השלמות ,ונפתחים פתחים שזקוקים
לאובייקטים של ממש :אויר ,אוכל ,מגע; כל אלה נחוצים בשביל לשרוד .ללא המצרך הזה מתים.
המתבגרים שאנו פוגשים בקליניקה כבר שרדו ,אבל משהו מאד מהותי חסר להם בשביל
לחיות ולא רק לשרוד .ואז מופיעה הצעקה – לפעמים אילמת – של סובייקט שיש לו את כל
האובייקטים ,אבל חסרה לו התשוקה לאובייקט חסר ,האובייקט שהוא סיבה.
האוביקט  aהוא אם כן האובייקט הזה שמשתוקקים אליו ,שמוכנים לעבוד בשבילו ,ושהוא גם
החוק של האיווי; הוא קובע את הסדר ,מתאמצים ומשתדלים בשבילו .אובייקטים ממשים
סותמים את החור .החברה מציעה בזול חפצים שסותמים אבל לא מביאים סיפוק .ההפך ,הם
מביאים התמכרות לפסיביות של מוות בגוף ,בנפש וגם בשכל ,אובייקטים "שאיתם מעבירים את
הזמן" בחוסר מעש.
החסר בפונקציה הפאלית ,הוא הצד השני של החסר באובייקט סיבה .לא מספיק שיש
אובייקט סיבה ,צריך גם לרצות ,להסתכן להשיג אותו .הסובייקט פוגש את הסירוס כשהוא לא
יכול להשיג את מה שהוא רוצה ,בגלל איסור או בגלל חוסר יכולת .הפאלוס ,הוא כמו הקלף ג'וקר
– קלף איתו אפשר למלא את החסר במשחק הקלפים .בעזרת מזל וחכמה מי שיודע לשחק טוב
לוקח את הקופה עם הקלפים שלו ,ומי שלא יודע איך ,מפסיד ומוותר .אם הוא מוותר ,ואין לו
"אב של אומר ,שיודע איך" ,שיודע לומר ש"עדיף שלא להתענג" ,אזי משתלטת ההתענגות וסותמת
את הריק .לפי דעתי האובייקט  aוהפונקציה הפאלית נולדים באותו הזמן .מי שלא יודע לעשות,
לא יודע להשיג את האוביקטים שעושים קשר חברתי של אהבה.
בגלל זה האיווי הוא חוק ,הוא החוק שיודע לומר שעדיף ש"לא להתענג" על אובייקטים ממשיים,
ומכוון ללכת בנתיבי האיווי.

***
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הזדהות ודחף :ברית חדשה

18

לור נבו
אם קטלוג הדחפים נראה סגור ,הרי שהברית שלהם עם העכשוויוּת של הסמבלנטים מחדשת
את אחיזתם בקליניקה.
"שאלתי את עצמי האם בבסיסו של דבר אין הגוף של האחר מגיע לכלל גילום בקבוצה .הכת,
החבורה ,הקבוצה האין הן מעניקות מעין גישה לסוג של אני מתענג מן הגוף של האחר שאני חלק
ממנו? זה יכול להתרחש תחת מיני סובלימציות :שרים בקבוצה ,אני מתענג מן ההתאמה שלה,
אנחנו עושים יחד מוסיקה ,זה מרומם ,וכו' .אך כמובן ,כאשר אנו בכיוון של הסובלימציה כבר
איננו מספקים באופן ישיר את הדחף .שמא תתאפשר ברית חדשה בין ההזדהות לבין הדחף? ״

19

על הקשר לקבוצה אומר לאקאן ב -אני מדבר אל הקירות ״הבנות אף פעם לא מהרהרות בכך,
אך הבנים מאידך ] [...מסתדרים עם זה .הם מחזיקים זה ביד זה ,כאילו שאם לא היו מחזיקים
ידיים ,היה צורך שכל אחד יתמודד עם הבת/יעמוד נוכח הבת לגמרי לבדו ,ואת זה הם לא
אוהבים.״ 20הקבוצה ,אם כך ,בכדי להתחלק בהתמודדות עם ההבדל בין המינים ועם האין יחס
מיני בקיצור.
בעוד שהבנות ״הן מתקבצות שתיים שתיים״ ו-״כאשר הן מסיטות בחור מהגדוד שלו הן כמובן
שומטות ) (laissent tomberאת החברה....״.21
״להתמודד״ ,״גדוד״ ,מונחים של לוחמים ,בכדי לומר שההזדהויות האופקיות ) les
 (identifications horizontalesהן הכרחיות לכאלה ולאחרים בכדי להיכנס למשחק שמתחולל עם
הדחף המיני ,ברגע של המטמורפוזה הזאת ,שהיא היציאה מהילדות.
יציאה מהאוטו-ארוטיות בכדי ללכת לכיוון של האחר ,אל הגוף של האחר ,מבלי שיהיו לכך
המפתחות בכדי לטפל בהתענגות של גוף שזה עתה נולדה ,שמזעזעת את הנרקיסיזם עצמו ואת
ההזדהויות שנבנו שם מ i(a) -אל ) !22I(Aלאקאן דיבר גם על ״אחוות גופים״ ) fraternité du
 ,23(corpsבכדי לומר שמה שמשתרש ) (s’enracineבגוף ,הוא הגזענות ).(racisme
אבל מהי המתמה שאליה מתייחס בסופו של דבר מה שמציין ז׳אק-אלן מילר כשהוא מדבר על
ברית חדשה בין ההזדהות ובין הדחף ,אם לא זאת של העלייה של אובייקט  aלזניט ,אובייקטים

18

Retreived from après l'enfance: http://www.apreslenfance.com/un-ado-chez-nous/identification-etpulsion-une-nouvelle-alliance/#
19
Miller J.-A., « En direction de l’adolescence », Interpréter l’enfant, Collection La Petite Girafe, Paris,
פורסם בעברית :מילר ,ז' -א) .פברואר ,(2016 ,אל עבר ההתבגרות ,זמן תפס"ן )Navarin, 2015, p. 203. (8
20
Lacan J., Je parle aux murs, Paradoxes de Lacan, Paris, Seuil, 2011, p. 83.
21
Ibid, p. 84-85.
22
הנוסחאות האלה מציינות מעבר מהלבוש הדמיוני של האובייקט ,קרי הגוף אל האידיאל באחר הגדול
23
Lacan J., Le Séminaire, livre XIX, … ou pire, Paris, Seuil, 2011, p. 236.
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של עודף-התענגות על חשבון האידיאל והפונקציה הסמלית שמסדירה את היחסים הדימיוניים,24
מה שנכתב כ:

.a > I

25

הדור החדש ,אמר פרויד ב״פסיכולוגיה של הגימנזיסט״ ,26מצוי במצב של ניתוק/נשירה מהאב.
אך חשוב הדבר שנמצאים תחליפים שווים עליהם ניתן להעביר את הכבוד ואת הציפיות.
עם לאקאן נגיד שברגע הזה בו הסמבלנטים מתנודדים וכאשר ההזדהויות אינן וודאיות ,חשוב
לכוון לרישום בשיח ולפגוש את הפרטנר-סימפטום בעלי ערך .לנוכח הפורענות הזאת של המין
עימו כל אחד מתעמת ,יחס מסוים לידע ולרצון לידע הוא ,עם כך ,נדרש כבחירה.
העניין יכול להיות באופן רדיקלי אחר :במקום מפלט בתוך התמכרות לאובייקטים מסממים
של המדע ושל השוק ניתן להמציא גורל אחר של הדחף שנותן לסובייקט את האפשרות לעשות
בחירה אחרת .שכן ,האין זה כך שמתחילתו של כל דחף ,פוזיציה של הסובייקט היא זו שבוחרת
הזדהות כזו או אחרת ,ואז נותנת למטרת הדחף מסלול כזה או אחר בכדי לכוון לאובייקט ,שבל
נשכח שהוא תמיד אבוד?
אם כך ,החל מיחס לאובדן ) (la perteולחסר באובייקט ,מדובר בבחירה הזאת ,שתקבע איזו
ברית דחפית תאפשר את מציאת האובייקט החלופי שלו ,ויודעים שהיחס לידע ולדיבור יכול
להיות מכריע בבחירות האלה.
כאשר הדחף מכוון עצמו אל האובייקטים של איווי לסובלימציה ,מבט וקול ,אין זה דומה
למצב שהוא ]הדחף[ נשאר מקובע על אובייקטים ראשוניים של התביעה והצורך ,אורלי ,אנאלי,
פאלי .תקופתנו זו של השוק המשותף כפי שאפיין אותה לאקאן ,לא מציעה כאלה מודלים של
הזדהות.
בעבודתו המדהימה על ההתעוררות והגלות ) ,(L’éveil et l’exilפיליפ להקאדה נותן כמה
כיוונים יקרי ערך לאותם הורים ,מלמדים או אנליטיקאים שפוגשים מתבגרים אלה ,שהם לעיתים
חסרי מצפן ) ,(déboussolés״שמעדיפים לעקוף ) (court-circuiterאת האחר המחזיק בדיבור ,שלו
הם כבר אינם נותנים שום ערך״ :״חשוב להיות קשוב למאמצי התרגום שלהם לדבר הבלתי-ניתן-
לשיום ) ,(innommableשל ממשי בלתי נסבל איתו הם מתמודדים.״
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כך ,לזה שמתחייב להתנסות הייחודית שלו ואשר נשען על ללשון ) ,(lalangueבכדי לומר מה
השתכן בו ומענה אותו ,הפסיכואנליזה יכולה להציע דרך אחרת ליציאה מהמבוי-הסתום של
הצרכנות האשלייתית המייצרת ״חסר בהתענגות״ )] 28(manque à jouirשאכן מצויין על ידי לאקאן
ברדיופוניה ) (Radiophonieשלו[ או הרס של הקשר החברתי ,כמזור לאי נחת התרבות.
ברית אחרת עם ההתענגות היא אפשרית לזה המסכים לדיבור ,שמזדהה ,כלומר ,עם ההוויה
המדברת שזה מה שהינו ,מבלי לחשוש מהחסר המרכזי האינהרנטי לשפה.
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Miller J.-A., «Une fantaisie», Mental, Paris, février 2005.
25האוביקט "משתלט" על האידיאל
Freud, S., «Sur la psychologie du lycéen», Résultats, idées, problèmes, Paris, P.U.F. 1984.
27
Lacadée Ph., L’éveil et l’exil, Nantes, éditions Cécile Defaut, 2007, p. 83.
28
Lacan J., « Radiophonie », Scilicet 2/3, Paris, Seuil, 1970, p. 97.
Par Laure Naveau| 24 février 2017| Un ado chez nous
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תרגום :אילנה רבין
עריכה :עמרי ביכובסקי
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***

תגובה למאמרה של לור נבו
לא חתונה קתולית
תגובה ללור נבו
אורנה קסטל
ב"פשר החלומות" פרק חמש ,כאשר פרויד מסנתז את אדיפוס והמלט )מה שלאקאן אחריו פורם(,
הוא מזכיר לנו שבאלפיים השנים שמפרידות בין סופוקלס ושייקספיר ,מה ששונה מהקדמונים
למודרנים הוא התפתחות ההדחקה .לאדיפוס אין אדיפוס – הוא תרם אותו לתודעה עם מפגשו
המפתיע עם האשמה .שם נוצרה האשמה ,זו שהמלט מגלם בחוסר העניין במיניות .בדבריה
הקצרים של לור נבו היא מחתנת את הדחף עם בחירת ההזדהות/יות ומצביעה על תפקיד אצבעו
של האנליטיקאי או איש החינוך .הייתי מוסיפה שם את גורל האשמה וסימפטומי ההדחקה
שמעניקים לדחף ולהזדהות הפוסט מודרניים גוונים של אפור .ועוד משהו שם צמח ,מאי יכולת
לבחור עמדה מול פשע הקיום עברנו מהמלט לעמדה של חוסר הכרעה כדי להמשיך להדחיק .מה
מוסיף העכשיו? הוא בועט בערכה של האשמה ומוריד לשאול את הבושה .קול ההמון מחריש
אוזניים כדי להעמיק בכריית הבור לסירוס הקדוש ומכתיר תחתיו את הדחף ללא מיניות כדי לאבד
בכל רגע את האובייקט וללכת לאיבוד בגורל.

***
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17
מדור :תפיסה אקטואלית
והפעם האפליקציה מיוזיקלי

סופו של מסמן
זיו רובינשטיין
דאגה קלילה פילחה את רצף מחשבותיי,
שעה שראיתי לראשונה את בתי ,מיקה ,בת ה,10
מתעוותת בתנועות משונות ,כשהיא מצלמת את
עצמה בעזרת מכשיר האיפון שלה .הדאגה הפכה
מעט חמורה יותר כשחוש השמיעה שלי קלט
קולות מוזרים שיוצאים מפיה  ...ואז הכל
התבהר ,היא מעלה קליפ לאפליקציה שסחפה
דני ודבן ,מכוכבות האפליקציה מיוזיקלי
את ילדי ונערי העולם –
״מיוזיקלי״.
הכרות קצרה :האפליקציה ״מיוזיקלי״ שהורדה בשנתיים האחרונות עשרות מיליון פעמים
מאפשרת לך לצלם קליפ קצר )עד  15שניות( כשברקע מושמע שיר שהנך רשאי לבחור מבין
אינספור שירים .שעה שאתה מצלם ,השיר מושמע בצורה אטית כך שתוכל לדייק במילים גם אם
אינך דובר השפה ובסיום התהליך ,הכל חוזר למהירותו המקורית והנה אתה שר בקולו של הזמר,
ורוקד באופן נפלא ,שעה שתנועותייך הפכו זריזות ומהירות .פעם קראו לזה :שירת בצורת.
אז אם כך ,מה מיגנט מיליוני בני נוער להפוך אפליקציה שההשקעה בה הייתה כ 800,000דולר,
לכזו שגוגל ניסו לרכוש ב 100מיליון דולר? ניסו ונכשלו...
שירת הבצורת הפכה ל  .Lipsynchהמושג הפך להיות שגור בפי הנוער – סנכרון שפתיים.
השפה היא שלך – הקול ,קולו של אחר.
בזאת לא תמה ההזדהות  ...כמו כל רשת חברתית ,שבה המשתתפים מנסים לקבל הכרה
בצורת לייקים או לבבות ,כך גם פה ,העניין הוא לזכות בכמה שיותר צפיות ,עוקבים וסימני
״אהבתי״ .כלומר ,ככל שהחיקוי יותר אמין ,כך תזכה ליותר אהדה .כך שהנך יכול לבטא עצמך רק
בריקוד .אך הפלא ופלא ,גם הריקוד ותנועות הגוף ,הופכים להיות של אחר ,שעה שמובילי הרשת
החברתית הזו ,מציגים את הריקוד לכל שיר וכל השאר מנסים לרקוד כמוהם.
מיותר לציין שדני ודאבן ,שתי אחיות בנות  12ו  ,14מהולנד ,אשר מיליוני עוקבים ברחבי
העולם צופים בהן ,כבר התעשרו בזכות חוזים גרנדיוזיים עם חברות ביגוד ,בשמים ועוד...
אם כך ,בעולם של יוטיוברים בני  11שמשדרים למיליוני צופים ,שוב אנו עומדים נוכחה מול
ההתייתרות של המבוגר בכל הקשור ליעילותו של הנוער לתפקד בעולם סבוך של קשרים אישיים,
ציבוריים ,מקומיים או חוצי יבשות.
למעשה ,עומד המבוגר ,נפעם מהשתלטותו של הנוער על המדיה ,האינטרנט ,הרשתות
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החברתיות ועוד .הנה מארק צוקרברג הפסיד זה עתה הון עתק ,עת ניסה להחזיר את הנוער
18
לפייסבוק ,בעזרת רשת נוער יעודית ,אך גם הוא אחר את הרכבת...
רכבת זו ,שטסה במהירות בלתי נתפסת ,נהוגה בידי נוער שלא מחפש להסביר עצמו או לתת
דין וחשבון וכל מה שנשאר למבוגר שמחכה בתחנה  ...זה במקרה הטוב ,לכתוב אודות התופעה
במגזין שיוצא לאור מטעם תחנה פסיכואנליטית שגם היא ,מנסה לתפוס קצת מהנעורים הללו.
והנה ...נפל דבר!
אנשי האפליקציה הבינו את המתרחש .בעזרת ניתוחים סטטיסטים הם חשפו תופעה מדהימה
 ...הנוער בוחר את השיר שאותו ״ישיר״ לפי גילו של הזמר  ...גם אם הדבר נעשה באופן לא מודע,
אזי שהשירים המובילים מבחינת הורדות אלו שירים של זמרים צעירים .מאד.
לפיכך ,הוחלט לפני כשנה כי מעתה יוכלו הילדים והנערים להקליט את קולם שלהם .מקץ
שלושה חודשים הוכפלה כמות ההורדות של אפליקציה .הבצורת הפכה לשדה שופע של יצירה.
״אבא ,אני לומדת שירים חדשים ,אני לומדת לרקוד ,אני לומדת לערוך קליפים ,אני מכירה
חברים חדשים והכי חשוב – אסור להגיב בצורה מעליבה כי מיד מעיפים אותך ולכן זה לא כמו
אצל המבוגרים שרק פוגעים אחד בשני״ מסבירה לי מיקה רגע לפני שהיא גאה בכך שיש לה כבר
 5000עוקבים מסורים..
איך הפכה אפליקציה שכלל הוקמה כרעיון של ״סרטוני חינוך קצרים״ לנוער ,לכזו ששינתה
פניה מיידית לאחר שהבינה שנכשלה ,ובה התהפכו היוצרות )היוצרים( והנה הנוער הוא זה אשר
מחנך את העולם? מחנך אותו להיות צייתן לרחשי ליבם שכן כמו שאומר אלכס זו ,הממציא
והבעלים :״הכוח של משתמשינו הוא למעשה כזה ,שאנו מפעילים מחלקה שלמה שרק תנסה
לנתח את רצונו של הנער.״ מיותר לציין שזו עצמו ,זה עתה נכנס לעשור השני של חייו..
כן ,ניתן לספר רבות אודות הזדהות ,אודות האחר או אודות התענגות שמתבלבלת עם איווי,
אך לעיתים יש להניח לכל ניסיון קליני ופשוט להקשיב .להקשיב כיצד הפך הנוער לכזה אשר,
במקרה הטוב ,מאפשר לנו להציץ לעולמו ,עולם שהופך אותנו לאפליקטיבים.
ואולי ,אולי אנו עדים לסופו של מסמן :״נוער״ .נוער הוא לא נוער שעה שאינו מתנער מעולו
של מבוגר .המבוגר אינו עול עבורו .הוא פשוט אינו.

***

מילונשירה
"קליעה"
הפעם אנו מעשירים את מילון הנשירה שלנו בדבריו של הבלשן אילון גלעד אודות השורש ק.ל.ע .גלעד
מוצא מקור משותף לשתי ההוראות הנפוצות  -זו של קליעה למטרה ,וזו של קליעה כשזירה  -בהוראה
עתיקה של השורש ק.ל.ע:
"סביר ביותר שהמשמעות המקורית של השורש היתה להוציא משהו ממשהו בכוח — עקירה .משמעות זו,
בגוונים שונים ,השתמרה בשורש הערבי קל"ע עד ימינו ומופיעה פעם אחת — אמנם מטאפורית — ברובד
אָרץ" )ירמיהו י' ,י"ח(".
קדום של התנ"ךִ " :הנְ נִ י ק ֹולֵעַ )כלומר ,עוקר( אֶ ת יו ְֹשׁבֵ י הָ ֶ
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למאמר של אילון גלעד בעיתון "הארץ"
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