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שיח,  ,  לשון הדיבור,  על  רשמים  של  זה  גוף.  מותירים  עצמו  שהוא  סימפטוםבעיקרון  משפיע  , 

(affecte)  לאקאן    והשפהפונקציה ושדה של הדיבור  -ב.  1מובנה כשפה" ה"מבטא דבר מה  ו  על הגוף

: "הסימפטום נפתר כל כולו באנליזה שפתית, מפני שהוא עצמו מובנה כשפה, מפני  חזר לביטוי זה

 .2שהוא שפה שיש לחלץ ממנה את הדיבור" 

ן  מ לעוברת  ה  הבהתאם לתמורהוראתו של לאקאן    כרוניה שלאבדי  הובריםעל הגוף מלשון  ה  רשמי

המסמן  (  frappe)מהולם    התענגותה  רשמיל עד  ,  הוראתובתקופה הקלאסית של    ההמתה המסמנית

 ון.קאן האחראגוף, בלב

 

 רומא  דו"חלפני 

של לאקא  הקודמיםבטקסטים  רומא, ל  ן  זו    דו"ח  משחקת  ה,  השפהן  מ   מופקתה  ,המשמעותאין 

  שמסביר  כפי,  דימויובהגוף    של אחדותלכינון    הנקשרסיפוק  שקיים    אלא גוף,  ה  לא ביחס  תפקיד  

ב   . א.  ז'  זאת לאקאניאנית -מילר  אתסיפוק  "ה  :3ביולוגיה  המראה  המאפיין  זוהי שלב  הזדהות    , 

כבלבול  הנתפסת  שאכנה  כלפי    מקורי  אורגני  הסובייקט  השלמהמה  הגופנית  אם    .4" הדמות  יש, 

אשר   5" חסרי התאמהשני גופים  מ )affecté (סובל  "מוצא עצמובחשבון שהסובייקט  להביא  כך,  

כממשינה האורגניזם  טהור,  כאורגניזם    וניתהראש   בהופעתו  .כדימוי   ותוד באחנתפס  הוהגוף    ם 

.  דמיוני לחלוטיןשהוא  אחד    ,, אולם(Unאחד )   באמצעות הדימוי הופךו  ,טעומק  הנוהגוף    כממשי,

מייצרת  ה  מיונית, אולםלהזדהות ד  אן הנה זו של יעילות סמלית מצומצמתהמשמעות היחידה כ

הילד הצעיר  סיפוק בצורת   על    מאפילהדימוי  נוצר באמצעות  ה הסיפוק  .  6מול המראה אל  צהלת 

 לחלוטין. דמיונית  דות הנותרתמשמעות האח

 

 המסמןשל וף גה
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שמילר    .א.  ז' כך  על  דגש  לאקאן,   הסטרוקטורליזם  של  נה הראשו  נגיעה "השם  של    ,כלומר  של 

לה היתרון   הסיפוק  משמעות ניתן  פני  היא  על  בזמן  לא   החיים  דחפי   בהחזרת ,  דחף  ש  הדמיוני 

יוני,  דמה  לאכעת    מוחזרים,  ההתענגות  כללםדחפי החיים, וב  .7" סמליל   e)(affecté  מיוחס  המוות

ואת  את הסובייקט  מציין    ,לעומת זאת  ,הראשוני שלו. דחף המוות המבני  שאיבד מעט מהאפיון  

באמצעות זוהי    גופו  בההמסמן.  מכניס  שלאקאן  הדיבור  -תפתחות  של  ושדה    : והשפהפונקציה 

מעבר  "  את "נצחיות האיווי  מייסדזה    . מוות8מתגלה הסמל בראש ובראשונה כרצח הדבר" "וכך  

בזיכרונם של בני האדם    לעד   צורב   נה,אמפדוקלס המשליך את עצמו ללוע הֶאט  : "טהור  חייתילחי  

 .9" שלו  המוות-לקראת-אקט סמלי של ההוויה את אותו 

נתון המס  הממיתיםלרשמים    הגוף  של  הלאקאניאנית  הדוקטרינה  את    ייסדתמ" מן  של המסמן. 

מעיד    Iסמינר  כריכת  מ  הפיל   .10היעדר בנוכחות את ה  מהווהש)...(    כפי  נוכחות על רקע של היעדר,ה

ולאופן בו אנשים    פיל  למילה  פרטדבר  שום    אין"  :השלכות על הממשי של החייםילה יש  למ ,  על כך

  -  בכל מקרה קטסטרופליים  -  לא או    פוארים, מ רצוייםשאינם  דברים רצויים או  שמשתמשים בה,  

 .11" לעברם רובה שהתחלנו לדרוך קשת או לכווןלפני  עוד  אפילו ,לפיליםורים ק

עם  כופה    המסמןש  מתההה  פקטאֶ זהו   החיים,  הגוף,    כפולה  ֶאפקטהעל  סמלי  זה  על  מוות  של 

מוות  "ה:  ביולוגיה לאקאניאנית-ב   א. מילר.  ז'כך מנסח זאת  של חיים סמליים במוות.  זה  ובחיים  

גם  ך  ההתאבדות, א  על כך אקטכפי שמעיד    ,כשלילת החיים הביולוגיים  מצד אחדנתפס  סמלי  ה

 . שלעד נותר נוכח אמפדוקלס,הו ז .12ביולוגיים" החיים ה לצדם של יםהחיים הסמלי שכאישו

הקבורה  מובהקת   הדוגמ היא  בפשטות.  לכך  אינו  המת  או  המסמן  ,נבלה  הגוף  לממד  העלה  תו 

לאקאן היא  מעבר לחיים. עבור  גוף  קביעות ה קבורה מסמלת את    .אשכבה  טקסלראוי  ה  ,ייחודי

ש  הסמל"  אף מכיריםבהראשון  אנו  שלה  ו  השרידים  פי  על  האנושות  הסימן   ,13" את    כלומר 

והגוף   ואילך    ניכריםשהחיים  החיים.    מסמן באמצעות  מעתה  בעלי  של  מחייהם    S1זהו  בשונה 

אותו  המציין מאבן  בעודו  הסובייקט  "את   .S1  החי של  האבן  הוא  ההתאבנות    המגשים,  זה  את 

ידי  בעצם מת  לוג מהת,  המסמנ שדבר    על  זאת  מה  פולחן  בכל  אבן  לי,  אוניברסכמעט  הוא 

 . 14" הקבורה 

את  לאקאן עשה מן הקבורה "ש  שם דגש על כךאריק לוראן    15ההופכי של הביופוליטיקה בספרו  

ת עמדתם של  בכך הוא הטרים אכי  ו  ,16"( l’être parlantהוויה מבעד לדיבור )ה  הגיחה רגע שבו  ה
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בימינו-פרה רבים  השפה  היסטוריונים  זה  .  ייחודי  טיפול  עם  כךמתים.    בגופיםמתחילה    , אם 

היעדר  ך להגוף הופמעיר אריק לוראן: "בכתיבה זו על גבי אבן הקבורה,    כתיבה,הינה    קבורה זו

 . 17" האובייקטים של ההתענגות  מסודרים ומופקדיםסביבו , אשר חקוק

שיתחולל  הוא השינוי  את  גם  ב  מראה  לאקאן  "רדיופוניה-אצל  מהבר    רדיופוניה-ב.  לאקאן 

ו עהתענגות  לפיכךגוף  הקבוצות.  תורת  בסיס  תיווך  ל  איננה  כבר  נצח.  הקבורה  לא  גם  היא  , 

ביחסם לפתחים  נושאים    האובייקטים של ההתענגותק צורה לוגית לעודפות אשר  פשרת להענימא

 .18" גוףה לאנכנסת ההתענגות אשר דרכם 

 

 (   (Avoir un corpsברשותךהגוף 

מוצאים אותה  א. מילר מציין כי  .  קבועה אצל לאקאן. ז'  זוהי נוסחה.  גוף, אדם אינו גופו יש  לאדם  

מ   אולם,  II  סמינר -בכבר   באחד  האחרונים, גם  הטקסטים  הסימפטום   ן  ",  אותו  לו "יש    .19ג'ויס 

בטוח   אינו  פעם  אף  שהסובייקט  גם  לסובייקטלחלבכך  פירושו  להיראות  יכול  הגוף  מעט    וטין. 

 מה שבראש שלו. את עושה אלא  אין הגוףמוזר, אם לא זר. הוא אינו שולט בו באמת, ולעיתים 

נכון   שםזה  בנוירוזה,  מאשר    כבר  יותר  חזקים  נראים  ההתענגות  של  הייחודיים  התווים 

 . לא כלוםההסובייקט. אנורקסיה למשל מעידה על השקעה דחפית של האובייקט האוראלי או של 

ות  תופע נוכל לפגוש    בפסיכוזה, שםגוף זה, המופרד מן הסובייקט, הינו על אחת כמה וכמה כזה  

 מקוטע.  יכול להופיע שם  הגוף לכך שבנוסף או של דיסוציאציה   של נתק

הוויית    טובה מאוד  הדוגמ לבין  גוף  בין  זה  לנו בטקסטהסובייקטלנתק  ניתנת  ז'  ,  מילר  .  של  א. 

מספר מילים   . "חולשה מנטלית"היא   באחת מהן המסקנה, ש20של לאקאן  החוליםלמידות מהצגת 

ז  מקרה  א  העל  לאקאן    הנמנהמקרה    ,שהישל  פי  נורמליעל  משוגעים  המהווים"בין  אלו  את    ם 

בחברה,    שהציגה אי נוחות  , גברת זול  .על פסיכוזה אורדינריתלחשוב  נוכל  היום    –שלנו"    האקלים 

היתה נוסחה  ,  פתמזוילא , אף  תאמיתיחולה כ לא   עצמה  לא חשהאולם גם עם המעסיק שלה, אשר 

ולו את    אין  לאישה זו"באמרו:  על כך  לאקאן מעיר  ו.  "בגד זו: "הייתי רוצה לחיות כמו  מרשימה  

  מנטלית חולשה    ."בגדמי שישכון בזו, אין  תחת שמלה    להניח   עליה גוף שעל  הרעיון הקלוש ביותר  

ה  של  למחלות  כאן  כוודאות.  חר  אמנוגדת  כאשר    יחס  וזההמנוסחות  לגופו,    תופסים הסובייקט 

מושלם ל  נתק  באופן  הגוף  בין  זה  הקיצוני  הבין  בין  )אסובייקט,  ההוויה  Unחד  לבין  הגוף  של   )

 של הסובייקט.   המסמנת

 
 . 35שם, עמ'  16
 . 39שם, עמ'  17
 שם, שם.  18
וקלאודיה אידן, חוג ירושלים של    נחמה גסר :, תרגום לעבריתהביולוגיה הלאקאניאנית ואירועי הגוףא., .  מילר, ז' 19
 .(9)צרפתית עמ'  19, עמ' 2000, אוגוסט GIEP-ה

 Lacan, J., Le Séminaire, livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la 

psychanalyse, p. 93, et “Joyce le Symptôme”, Autres Ecrits.  
20 Miller J. A., “Enseignements de la présentation de malades”, Ornicar 10, juillet, 1977. 

-206, חוג ירושלים, עמ' פולמוס נחמה גסר,  :בעברית מובא הדיון במקרה זה ב"שיחת ארקשון", מתרגמת ראשית 
207 . 



Avoir un corps    בלמעשה  יכול אחד.  מאופן  ביותר  מובן  וה-להיות  בהתייחסו  חדאהוויה   ,

לאקאן   של  הסימפטום'גלטקסט  ז'.  ,ויס  מילר:    אומר  ה"א.  הלאקאניאני,  נהסובייקט    יתן אם 

צורתו  של  לרושם החזק  )...(    אלא גוף נראה, מצומצם  לא היה לו? לא, אולם  גוף  לא היה לולומר ש

גוף? הוא לא    מצא ו  הסובייקט   שבקטנה,   a עם הסירוס, עם אובייקט  האם יחד עם הדחף,   )...(.

הסובייקט  גוף    על ידי המסמן. לפני ההוראה האחרונה של לאקאן,  )...(  סובלימטיבימצא, אלא גוף  

-מן-יש)  Yadl'Un  הג'קולציהן  החל מזה שונה לחלוטין  , נישא על ידי שפה.  תמיד גוף מסומן  יה ה

 .21מחולל שם אירוע"   שהמסמן  ככזה,  כמסומן  חר של המסמן,אכאז    הגוף מופיעמאחר ש  ,(האחד

המסמן    (frappe)   הגוף כמקום שבו הולםאלא    ,גוף שנתפס כמומת על ידי המסמןזה כבר איננו ה

 של התענגות.  מייצר ֶאפקט

 

 הגוף וההתענגות

בזמן  (,  פונקציה ושדה של הדיבור והשפה( אל המשמעות )שלב המראה)  לאחר שעבר מן הסיפוק

הוראתו,   של  הלשים  לאקאן  ישוב  האחרון  על  מילר    ז'.  סיפוק.דגש  זאת  א.  ביולוגיה  -במדגיש 

ה  זה מוביל אותו למשל לעבור ממושג":  לאקאניאנית כלומר    ,(lalangue)  לשוןל-השפה לזה של 

להציב  של "הולך בכיוון  דבר זה    .22" ולא עבור המשמעות  הסיפוקלטעון שהמסמן ככזה עובד עבור  

 .23" לסיפוק  משמעותאקוויוולנטיות בין 

הפיכה    נהיש  ,ראשיתבין הגוף לבין המסמן.  בקשרים    נוכחותה  שתי תנועות  נןכי ישומילר מדגיש  

גוף  (signifiantisation)למסמן   הנוכחת  של  הדוגמ,  ואשר  לאקאן  של  הראשונה  ההוראה    ה למן 

יש לקחת בחשבון  אולם . ל מסמןאיבר לממד שהפאלוס, המעלה של משמעות ההיא לכך  העיקרית

האחרונה לאקאן  שבהוראה  לגוף    נהיש  של  מסמן  (corporisation)הפיכה  ,  נגדמ  שהיא,,  של 

בגוף של ה . המסמן נתפס כהולך והופך לגוף, תוך  (parlêtre)  'מדבר-היות '"המסמן הנתפס כנוגע 

ובהבלטתו בו את עודף   העונג, בגזרו את הגוף, אך רק עד לפריצה של  ביתורו את התענגות הגוף 

גוף באופן  על ה  (affecte)  זה מה שמאפשר לתפוס שהמסמן משפיע  .24העונג"-התענגות בו, של עודף

  ֶאפקט כלומר לא לזוהי "התוצאה הגופנית של המסמן,    .משמעויותה  מכלולאחר מאשר באמצעות  

האמת של  תוצאות  לכל  כלומר לא    -  סובייקטהנחת  של    ֶאפקטל, שהוא המסומן, לא  שלו  הסמנטי

 .25תענגות" השל ו של תוצאות אלא ל  -המסמן 

זו של הפיכה למסמן כפולה  לגוף  של    תנועה  ושל הפיכה  ידי    הונחה  מסמן,של  גוף  בעל  -לאקאן 

אינו  אופן  פנים ובשום  הוא    יש להבין כיאשר    ,אל הגוף של הסמליתחילה  אני חוזר  ":  רדיופוניה

לכךה   מטפורה. הסמלי[  הוכחה  של  ]לגוף  לו  פרט  דבר  הגו  מייחדש  שאין  נתפוסאת  אם  זאת    ף, 

נאיבי, הנאיבי[ שזה    כלומר  במובן  בו אינה ה  הוויההעליו  ]הגוף במובן  זו השפה  ש  תיודע   נתמכת 

 
21 Miller, J. A., “L’être et l’Un”, inédit, cours 12. 
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לה כדי אותו  שמעניקה  עד  לא    ,  שהוא  הראשון    היהכך  הגוף  כך.  על  לדבר  מסוגל  אינו  אם  שם, 

לעדי  מב  מתוך עובדת השפה,אלא  ,  גוףאין  להוויה    .26" (incorporer)  בו  בעודו נטמעאת השני    עושה

היהיזאת   לא  אפילו  אולםת א  שם,  לגוףא(  incorporation)ההיטמעות    ה  ההפיכה    המסמן   של  ו 

(corporation)  ,  עבורה העושה  זההיא  זותענגות.  ה ה(  effets)ברשמי    תפוסה  ,גוף  אשר ,  הטמעה 

נעשה    באמצעותה מחוץ  בו    האובייקט חקוק  , אשרכתיבהלמשטח  הגוף  הופכת את  גוף,  המסמן 

 .27אליו מהובר    , כפי שמציין אריק לורן,לגוף, אולם

  כפוף לדרישות ה  גוףזהו ה  קעקועים,מעוטר בפירסינג או בה  גוףה גוף כמשטח לכתיבה, זהו  ה זהו  

לביצועים או  משופע  ,  יבייםספורט  היגייניות  הגוף  בהטמ זהו  או  התענגות  של    יעו באובייקטים 

רישום  ם.  מוצרי כךזהמשטח  אם  מחוץ  הוא    ,,  זמנית  מושפע בו  זה  גוף  לגוף.  ומהובר    לגוף 

(affecté)  .הן מהמסמן מחוץ למובן והן מאירועי גוף 

 

 שנכתב סימפטוםהמדבר אל מפטום הסיהמ

הפרוידיאני,   לפענחו  הסימפטום  הוא    מההיסטריה,לקוח  הסימפטום  שיש  בגוף,  מנת  מדבר  על 

שלושה מ  תגיח  אמת  הוא  בת  .  וכרוך  אמת,"אנו  "שניים".  -קשר  של  מובן  לו  מפרשים    מעניקים 

 .28א. מילר . אומר ז' ,אותו"

אותנושהתרהמהפך   מזמין  האחרון  בלאקאן  לקוראו.  עוד  לא    חש  אלא  לסימפטום,  להקשיב 

החומרי  מפגש  ה  לאכלומר    ההתחלתית,  "לנוסחתואמת, הוא מצטמצם  עוד  אינו    שם,  טוםהסימפ

זו כבר איננה האמת של    .29אחד לבין הגוף, כלומר אל ההלם הטהור של השפה על גוף" מסמן  בין  

המוכוונ  הפירושהסימפטום  ידי  על  זהו  ת  שלו,  באות  , הממשי  לקרוא.  שיש  אינה    זו   ,סימפטום 

 ממשי. הוויה של המסמן שאנו מוצאים, זהו ה

  מתייחס לאקאן   ושאליו,  האמןדיוקן  -במתאר ג'ויס  הרצף הקטן שאת    לפיכך אנו יכולים לקרוא

לו מכות  ,בסיוע חברים  , מישהו בשם הרון  .XXIII30סמינר    של   פגישה האחרונהב אולם    ,החטיף 

הוא שם    . )...(טינה  הוא לא נטר לו,  ברגע שהעניין חלףשכך  "ג'ויס תמה על    ההתרחשות יד לאחר  מ

בפשטות בעדותו לגבי  כאן  ולאקאן מעיר: אין מדובר    .31כמו קליפה" נשר ממנו  שכל העניין    לב לכך 

בלבל שיש  דימוי המה]כלומר[,    פסיכולוגיה של יחס זהגופו, אלא, אם יורשה לי לומר, ב  יחסו אל

גופ  לגבי  שלנולנו  ל  .32" נו  שגורם  ג'ויס  של  הכושל  האגו  שזה  לא  דימכך  זה  זה  מוי  מעמד,  חזיק 

 הכתיבה.   אגו תחליפי באמצעותבונה ללא חיבור לדימוי, ג'ויס   .33" לגוף עצמו יחסהלשמוט את "
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לדיבור   מבעד  את  "ההוויה  ממעריצה  לה א גופה,  שיש  מאמינה  שהיא  לאקאן    ,אותו"  חר  אומר 

לגופה"   הערצה"ומוסיף:   הערצה פירושה לסגוד    .34הינה היחס היחיד שיש להוויה מבעד לדיבור 

זוהי  לו עצמך,    ופךבאהבה לג  עצמית כאשר מדובר  ליתר דיוק מה שאנו מכנים אהבהואהבה,  ה, 

זוהי ה"עקביות המנטלית" היחידה של ההוויה מבעד לדיבור, מאחר  באהבת ה שגופה  גוף עצמו. 

רגע בכל  "להתחפף  יכול  מנטלית    ."הפיזי  היאזוקונסיסטנטיות  את    ,  מאפשרת  שלמעשה  זו 

נו עצמו ושהוא יקר לנו. זה מה שרופף אצל ג'ויס,  את גופ   האהבה העצמית לגוף, הרעיון שיש לנו

 בשל יתר על המידה.  כקליפת פרירופף 

 

 גוףהאירוע 

ם הוא הופעה של משמעות.  סימפטוה"  ,סימפטום. מצד אחדא. מילר מדגיש שתי הגדרות של  .  ז'

הוא   ובראשונה,  בראש  כך,  אומרתלפירושניתן  בשל  אינה  זו  הגדרה  אחרשום    .  זהו   .35" דבר 

עם   הקלאסי  שני  ֶאפקטיםהסימפטום  מצד  אמת.  גוף  ,של  כאירוע  הסימפטום  שאותה  "הגדרת   ,

הנה  יק נמנע  ת הכרחידמתי,  מהווהבמידה    ת ובלתי  ככזה,  שהסימפטום  זו    .התענגות",  הגדרה 

 .36" טוס הפירוש שיכול לענות לכךסט"הופכת לבעייתית יותר את  

באמצהסיש  מאז נתפס  ומפטום  ההתענגות  שהוא  "כ  הגוףעל    affecté))משפיע  עות    מתענג כל 

של    טהורההישנות  הוא "   מובן. אולם בבסיסוהוא מתפתח כ  . ובהמשך  הוא אירוע גוף,  37" מעצמו

מופיע  וישנו גוף ה  ונשנה,חד חוזר  אה  .38לאקאן מכנה סינטום"אותו  ( של ההתענגות, שnUחד )אה

 חד ושל גוף. אחיבור של שהינו , אירוע גוף 39חראכ

הפתעה ובקונטינגנטי  בעודפות, ב  לגלותה, במקום זאת הוא חוזר  אירוע אינו מעיד על אמת שישה

במרחק    בלהישאר    לכן מדוברת.  יום לפירוש במונחים של משמעואינו מותיר מקו  של המפגש. הוא

תופסות  , הן אלה המשמעויות המציגות עצמן תחילה בהקשבה  ,אלו הן, אכן"למעשה    מן המובן.

  את המסמנים מהן  על מנת לבודד    אותך ומחלחלות אליך. להצליח להתנתק מהן במידה מספקת

מ לא  של  ולפרש,  המוצא  פשוטהנקודת  מהומופוניה  אלא  מ ,  המשמעות,  של  לא  המוצא  נקודת 

לא יותר מהדהוד של  להצטמצם ליכול  פירוש זה    . לעיתים, זה כבר הרבה מאודמובן, אלא מצליל

 .40" צליל
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