
 

 

 PAPERS 1 –החלום כפירוש של הלא מודע 

 ס ייאירנה קופרוו

   ”Un sueño que muestra lo real“  – חלום שמראה את הממשי

Irene KUPERWAJS (A.E.) 

 

את הנתיב בו  לי    שסימנוסימני דרך  במהלך ההתנסות האנליטית שלי חלומות תיפקדו כמו רמזים,  

טראומטיזם העל  שהדהד    ממשי פועם ,  האנליזה שלי  נקשרו לרקמת אחדים מהם   עליי ללכת.ו,  הלכתי

 .הותיר בגוףהבללשון שהמפגש עם של ההלם ראשוני ה

 חלום שמציין את הכניסה שלי לאנליזה האחרונה ממחיש נקודת מבט זו. 

התחלתי את האנליזה   –עשיתי אנליזה במהלך שמונה שנים    איתו  –אחרי מותו של האנליטיקאי שלי  

   .ת האנליטיקאיעם לתוך המפגש הראשון  מתפרץשתיקח אותי אל הפאס. חלום 

 זה היה דימוי שבו "האנליטיקאי הקודם שלי שוכב על הספה בקליניקה שלו עם שפתיים תפורות". 

שתיקה, דחף אוראלי טהור, סגור בסיפוק  החלום הזה הצביע על האובייקט האוראלי שהוצג באופן של  

  .קודם  שלא טופלהשארית , שלו

 לא רציתי לדעת דבר.  על זה

כך,   .דרך החלום חר בטרנספרנס א, קשורה אל ההשתיקהההתענגות האוטיסטית של הסימפטום, 

רק שזה   לפענוח,יד לא    הסובייקט. התענגות של  ל  ית לפרטנר  כההפ   ת שהאנליטיקאיגם  אלא    רבן 

 . תוך כדי כך שאני מספרת את החלום ". זה הביטוי שאני מוסיפה לא נכנסים זבובים  פה סגורב"

אלו היו השפתיים   מוות.לשתיקה וקשור לההדיבור  את    מסמלים השפתיים התפורות, הפה הסגור,  

 התפורות שלי. הפה שלי שאוכל את השתיקה, גרעין הפתוס, טאבור החלום.

 מה החלום הזה מלמד אותי? 

אלן מילר:  -. כפי שהזכיר ז'אקנקודה מעיקהשהדמיוני בחלום יכול להצביע על ממשי, נקודת כשל,  

עולה " שזותית פתטית אילוסטרציה ח"  ,מהסמלילנו לעיתים את מה שנדחה  חלום מציע  בש"הדמיוני  

 1מועקה. לנו במחיר של 

. לפתוח  העומד על הפרק,  דחפיעל הפעימה של ממשי  בתחילת האנליזה  מצביע,  הדימוי של החלום  

למקם את האובייקט האוראלי,    .את הפה על מנת לדבר, הפך לאפשרי, במהלך העבודה האנליטית 

 
1 Miller J-A, “Despertar”, Matemas I, Manantial, BsAs,1987, p.121 



 

חצייתה של בתה וי הבניב  ,לסובייקט    כשותפים   (invoking)  הקורא בקולאת האובייקט  לאחר מכן  ו

 . הפנטזמה

היותה "מדברת    שלי נבחרה על בסיס שלאנליטיקאית  ה,  ההתענגות שליבתוכנית  שיכולתי לגלות  

 ברור".

והאפקט של יקיצה הותיר עקבה עמוקה שהדריכה את ההתנסות שלי.   ,המפגש עם הדימוי ההוא

הסרבול   את  את  "למצוא  להסיר  שבויה  הדברמחדש  אותי  אשר ...  שמחזיק  זה  של  הממשי  פני 

 שנים נוספות.  15לקח לי , 2בו" כים מסתב

שנים של עבודה אנליטית עד שלבסוף ניתן היה לאשר שכבר לא היה עניין של פה סגור, אלא של   15

מדבר".  שלא  היכן  שמתענג  "זה  של  הסינטום,  של  אטומה  התענגות  ושל  לומר  אפשרי  הבלתי 

 של הממשי.  השתיקה

 

 תרגום מספרדית: נטע נשילביץ עם סמואל נמירובסקי 

 
2 Lacan J., El Seminario 25, Momento de concluir. Clase 10 enero 1978. Inédito 


