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  להחיות כדי  , אם יורשה לי לומר כך, ב? ומה יש לעשות להפוך לפרוזאית מדוע הפסיכואנליזה נוטה  

 1הפואטית?  השפהלהבתה של את 

שלי,  של    מחציתהב מפנה  נוצרה  האנליזה  הזדהות  ה.  מכריעהנקודת  של  אדון  מסמן  'רצינות', 

מפגש ובשורת אבהותו  השמחה חסרת התקדים לנוכח  שני אירועים:    בגלללהתנדנד  הסובייקט, החל  

 מלווה . הרצינות, שהייתה נוכחת במהלך העבודה האנליטית, הופיעה  ות קולינריה  נטיותיועם  מחודש  

. לא הייתי שואל את עצמימחייך?"    הואחיוך ללא מובן. "מה    .של האנליטיקאימטריד  בחיוך  לעיתים  

 . ממנה סבלתיהטורדנית בהתענגות  (,la risa)צחוק שום דבר מעורר  הבנתי. לא היה 

טעמו  מ  נהניתיאיטלקית: "ישבתי במסעדה סינית,  בחלום. נחלם וסופר    בו אני מרכיבזה היה ברגע  

 Il riso alla) קנטונזיבנוסח  אורז, שהיה מאוד טעים, ואכלתי אותו בהנאה מרובה. זה היה אורז  של ה

Cantonese  ( אקיווקהלשון )-כפל(". האנליטיקאי, לפני שבכלל סיימתי לספר את החלום, חתך את 

היה מיידי. פרצתי בצחוק, כל    האפקט.  'אורז בנוסח לאקאן'.  al Lacan-tonese  Il riso  –ההומופוני  

 ? הזה (risa-a-la-Lacan)צחוק בנוסח לאקאן ה היה מה זה גופי רועד. האנליטיקאי צחק אף הוא. 

)אנליטיקאי של האסכולה( מהשימוש הסינגולרי הזה בחלום?   AE  – כ    ,היום   מפיקאני    לימוד איזה  

  לשון -לכפנוגע בקרביים,  ש   , כתיבה פואטית של פירוש(La-risa-a-la-Lacanצחוק בנוסח לאקאן )

 . מובןשל הפתעה חסרת 

אותנו אל   המחזירה, הפרוזה נגד כ עומד שהפירוש הלאקאניאני  מגלה הז ימוד ל ,בתור אומנות הפיוט

האנליטיקאי,   של  התמרונים  האישירות  אותנו    ים מחזירהשינה.  המדברת   בללשוןל  ההוויה  של 

(parlêtre  ,)חם את הקונסיסטנטיות  ות להופעת מסמן חדש, שנרשם בגוף, וגורמת  היא  תוך כדי כך ש

אחר באופן  טרנספורמציה  לגוף,  בקלילות  של  התעוררות  ל  מביא:  שלו  של  ההוויה התחלה  של 

שפעם היה    )של האחר?(,  צחוק ה הקומי.  הפן  אל    חסרת תקדים פותח דלת  ו  ,מעוטת מילים ורצינית  ה

 צפוי לממשי של החיים.   בלתיוהפך באופן  הופרע,  ,מפחיד, מעורר קנאה ושנוא

  אומרים מה של בסיס  ע ניתן לקריאה חלום "ה אחר?  שפטמגרם לגיחה של זה של משפט איך פירוש 

כפל את  ולתפוס  להרחיק  עוד  ואפשר  במובן  ה-עליו,  שבו,  . 2" הדיבורשל  ביותר    טיָאַנְגָרמָ -הלשון 
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שמשנה את סדר האותיות     ,מרמזת על איתור של ממשי  טיָאַנְגָרמָ   אופןב  הדיבורשל טעויות  הקריאה  

( בכתיבה anna)  הסדראו שינוי  פוך  יהזה    למילה או ביטוי אחר.   פשרות א תח  וופ  ,של מילה או ביטוי

(gramma  ,)  בתורחלום  מתייחס לטהור. השימוש הזה    נימסמלא משחק  אך   -  une bévue  ,  מכשול

ממקם בו  ש  הבנהב ה  ,הלשון-כפלבאמצעות    ,האנליטיקאי  )אחד,  - את  בדיחה  של    (witzכאפקט 

בדיוק מפני שאנו זקוקים לעמימות   לכתיבה, יכול לסייע  הלשון-בכפלהשימוש    מובן.  נטולת   ת רעננ מ

  לשון בל האש של המציתה את  ההמחשה של יקיצה מחלום, שיכולה להופיע,    .3בפסיכואנליזה המובן  

אהבהההפואטית,   של  סימנים  באמצעות    לעבר  מייצרת  שנתמך  אחר  ול"פירוש  אחרת  קריאה 

 .4הכתיבה" 
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