
 ?לרצות ילד

  שארות של וקליניקה למשפחה איוויה

 קדחתנייםהסיונות יהנ. 1את המשפחה האנושית כמוסד אק לאקאן'זמציג  8391 -כבר ב

של על הסדר הטבעי  ןלהג מקורם בעיקרון אבוד שמטרתו, לצמצמה לעובדה ביולוגית

טבעית ה חמשפ מה שנקראהאשליה של . של רבייה ומיניות סוגיותב פרטב, הממשי

אי סדר גדול  בעוררם ,חמקהממשי ו טבעחותמו על ה הותיר המדעש אזמלרסיסים  צההתנפ

הולכים  מבואות סתומים רקעעל , 2182 -ב. במבנים המסורתיים של ההתנסות האנושית

 .2לעדכן את הפרקטיקה האנליטית שלנו מילר .א-.'זקרא  ,אלו וגדלים

 

של הפרעות בשדות  גדל והולך ,״מספר מפתיע איפה יצרו חיטכנולוגיה על הההתערבויות 

הביוגנטי  נססובסטאשל ה רגמנטציהבפני פ״ אותנו המעמידים 3"שארותוההמגדר , ההולדה

דיאגנוזות  .המדע מהשוק מוצר זמין בזכותתביעה להשיג ב גובל, לרצות ילד .4"ההורותשל 

תקדים ביחס חסר דמוגרפי פותחות את הדלת לחוסר שיווי משקל , טרום השרשה של

 תעברות דורשהב מסחרה. של שיפור הגזע ים ביותרגרועה יםאו אפילו לפיתוי מיןה תלבחיר

 ,אנתרופולוגים יל ידכפי שזוהה ע ,מבנים של הורותהמגוון התרבותי הגדול של . הסדרה

. 5״יחסיי ההורותמתאימות לאפיין את העובדות הטבע את קובעים החוקים " ןוחלף במגוומ

״הסירוב לקבל  מאחר שיכולים להתכחש לממשי זה מחוץ לטבע  יננוכפסיכואנליטיקאים א

 .6״מאיימת הרבה יותרבצורה  חזיר אותה אלינו בממשיי, זו בסמליעובדה 

 

. השיג מאביהל להיכ לאאישה כפיצוי פאלי למה שה לאמגיע עבור פרויד האיווי לילד 

חליף לאובייקט האבוד של תהצאצא כ אתאם כך  ציבהמ פאלוס-הסמלית ילד שקילותה

הילד  רשאכ, 7ר לאקאן בהערה שלו"ד ציין, ותיניולהתערבויותר  נגישהזהו המקרה . האיווי

המחטף של אולם  .ההורה מאופיין איווי הבאשר  החסר אורחאת  למלא עד גדותיובא  אינו

ראייה ה״ ,נעהצב כיסהאשר הטבע ויותר את יותר  ףחוש ,הטכנולוגיה הולדה באמצעות

                                                           
1
 Lacan J., « Les Complexes familiaux », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 24. 

2
 Miller J.-A., « Le réel au XXIe siècle, présentation du thème du IXe Congrès de l’AMP », La Cause du   

désir, 82, 2012, p. 90. 
33

 Ansermet F, Prédire l’enfant, Paris, PUF, 2019, p. 10. 
4
 Palomera V., « Comment le droit reconfigure les paternités », Mental, 18, 2006, p. 125. 

5
 Palomera V., Op. cit., p. 126. 

6
 Miller J.-A., Audition de M. Jacques-Alain Miller au Sénat concernant l’ouverture du mariage aux 

couples de personnes du même sexe, présidée par Jean-Pierre Sueur, 12 mars 2013. Disponible 
sur senat.fr 
7
 Lacan J., « Note sur l’enfant », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p.373. 

 .57-57' עמ, עת לפסיכואנליזהכתב , aפרוייקט דור , "הערה על הילד. "'לאקאן ז, בעברית

http://v7kn.mjt.lu/lnk/AVQAAAzLy4YAAcr6j5wAAKpOtrgAAAAAOUwAAChfAAb1kwBfXHLayfFlEOI9T_CdBluQOBemCAAGplw/1/h6kH1LPOI1bSTG7RkHnUqQ/aHR0cDovL3d3dy5zZW5hdC5mci9yYXAvbDEyLTQzNy0yL2wxMi00MzctMjM4Lmh0bWw


מה שמגלה  .8ילד״ל איוויהאוניברסאליות של השל השקרית של הקשר הטבעי ו

כאן , להתענג פרטיקולארישהאיווי בא להלביש רצון הוא  ניתאהפסיכואנליזה הלאקאני

 שאין טעוןהשיחים הישנים ממשיכים ל, un dieu-père)) אב-אל בשם, אפילו אם. ילדהמ

התענגות לא יעמדו ה אתבאופן זה  רסןאלו לסיונות ינ, משפחהבאו מיניות ב, לגעת ברבייה

אם גם , אף על פי כן .תקדיםבבריתות חסרות  שנוצראיווי המחדש של  צרנהבה

ום לחת יכולה אין היא, [.].. תחברתי מרנותיכולה להיות מכשיר של שאיננה יכואנליזה הפס

מתגלה ה ,איווי מגולםיקאי תומך בהכרח של הפסיכואנליט. 9ווי״יטיות של האכל הסעל 

 - אמהות זה של מאשר תנולתקופיותר מתאים מונח  - של הורות יםריאפרטיקול ליםבטיפו

 תגלמתמתצורה זו  .10התענגותהעל  בלםפועלת כהאנושית  ( formation) נקשר לתצורהה

כל  של הצטמקות ,הו שייר משפחהז .אב-אלזו של במשפחה יותר מאשר ה היום במושג

בליטה את מה שלא ניתן לצמצום ״מה, שניםבמהלך מאות משפחות שהומצאו הת צורו

ציין , מאה שנים כמעט לפניכבר  .11שאינו אנונימי״הכורך את הזיקה לאיווי  [..]. מסירהב

לחקור  יהיה עלינו. 12בריתאלא ב ,הורות בצורות של שמשפחה גרעינית זו אינה תלויהלאקאן 

ומקרה הבלתי אפשרי אשר בכל מקרה  אתבהן  זהותלעל מנת צורות חדשות של בריתות 

, האב והאםשמות  ת הדרך אשר בהא, גם נצטרך לחקור. טומטיפסימה בסיסאת המהווה 

ינויים מהירים אלו שלנוכח ״.13גבול שאינו יודע החוזהבעולם של  מעוצבים מחדש, בימים אלו

 14,״למגוון תפקידיםנקראים זה והשיח שלה על האב והאם הפסיכואנלי, בשימוש בשמוֿת

 מוגדרת מאחר שהיא תמסחרר לפיכך ביחסיות ההורות אחוזה. אריק לוראןמציין בתורו 

זו להכרה על ידי  הולכת וגוברתפנייה . סטוריתיכמערכת משפטית מופרדת מכל מסורת ה

מופרדות  נורמותמובילה אותנו לעולם של , היכן שהכרה סמלית חסרה, שם, החוק

שימושים הם ה איר אותנו בקדמת הבמהמה שיש, מכך וצאהכת. של איווי מגולם אופרטורמ

של הניאולוגיזם . כהוויות מיניות על מנת להיבנות ,ם לכל אחדיספציפי ,הורותבשמות של 

אחדים של  עידןשייך ל, םאב וא להחליףבא ה ייחודימסמן ", מוטציה זו על מעיד ותיהור

  .15"מופרדים ומפוזרים
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  הקורא לשמר 16מופיע בממשי״ה, של קיומועצמו אובייקט ״את ה מציע להורה, ילד שיהיה לך

את  המרסןריבוי האופרטורים היכולים לגלם איווי  אתעל מנת להבטיח  קבועהפתוחה שיחה 

 .ההתענגות

 

הדגש על איווי למשפחה . בהולדה שעל הפרקהרצון  תרת שלנו חוקר אתסימן השאלה בכו

בפרקטיקה נרשמת בהכרח געתו שה, נוילד לגמרי לבד איננו עושיםעולם לש מצביע על כך

באופן  חקורת ההוויה מבעד לדיבור ,בשפהזו טבילה החל מ .שהוא נופלהיכן , שוןללשל 

 .לשכון בשארות ממנו הוא הגיערטרואקטיבי את המקום 

 

, יםמוקפא זיגוטות או עוברים ,שימור והקפאה של תאי מין, ביציתתרומת במקורה בין אם 

, יחסי מין מקיוםפשוט או , ברירת עוברים, רחם מתתרו, פונדקאות ,מיןלפני שינוי  אולי

, רמדב גוףכ שראה את הולדתה סימן חותמו שלאת  תישא לעד, הנובעת מכךיה החיה וההו

 נדסהממשי ששום הבפגם ", 17מסתורין של אחדות המילה והגוףה ,לעולם ההגעתחידת 

ור של החל מהדיב, 81 פיפוליעסוק  הז יןמסתורבהבהרת . 18״מלאל תוכלת לא ביוטכנולוגי

-משפחתיים במאה התסביכים ה את (aggiornamento)לעדכן  אפשריהאנליזנט שלבדו 

 .28ה

 

 דומיניק הולווט

 

 כהן-לייתרגום ענת פריד עם שרון זו

 קריאה נוספת נחמה גסר
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