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 סוארז-סולנו להתאס

 

עקב אחר מילותיה ככתבן שו את רשות הדיבורלה כך שנתן ב, "צייתן להיסטרית"בהיותו  ,פרויד

מאריג מסמנים  הריקשבהם נוצרת ש על הגילוי בלא שפסח  ,לפענח את הסימפטומים הצליח, וכלשונן

 .התענגותסודי של המפנים לידע לא מודע ולסיפוק 

לאקאן במהלך ההוראה  יבהיר, ביחס לנקודה זו. הסימפטום מטביע את שורשיו בטראומה המינית

  .מודע-מהמיני ומהלאהמורכבת של הסימפטום  הקשירהאת  ,האחרונה שלו

 אקט ראשון: טראומה

( 5981) פרויקט לפסיכולוגיה לנוירולוגיםב. מראשיתה של הפסיכואנליזהאקח כנקודת מוצא את פרויד 

בפרק  ובחלק השני של הפרויקט, ד מפנה לפליס פורמליזציה ראשונה על הלא מודעפרוי

כדוגמה מקרה  ולקחבהסימפטום  ו שלתמסביר את מנגנון היווצרו" פסיכופתולוגיה של ההיסטרית"

  2.אמהשל המקרה , מהפרקטיקה שלו

פיענוח אל פרויד מכוון אותה . כי אינה מצליחה להיכנס לבד לחנותלפרויד אמה פונה , כפי שאנו יודעים

את ראתה , לחנותבכניסתה . יופיע אז זיכרון הקשור לגיל שתיים עשרה. של אותה כפייה סימפטומטית

 .סוג של פאניקהלכודה בובפני זה יצאה בריצה , מצחקקים ביניהם זבניםהשני 

הסובייקטים האלה צחקו אולי מהבגד , ראשונה: שתיים הנוגעות לאותה סצנה היושהתעוררו המחשבות 

בין הפרגמנט הזה לבין  ההתאמה-איפרויד מצביע על . שלה ובנוסף אחד מהם משך אותה באופן מיני

שהיא שוללת את , בהמשך החקירה האנליטית הפציינטית מעלה זיכרון שני. האפקטים הסומטיים

לקנות  הלמגדנייבגיל שמונה הלכה פעמיים : םזבניעם ה 5הסצנה התרחשותה של נוכחותו בזמן 

   .דרך השמלה אברי מיןלה בצבט האופה  אלה בין הזדמנויותמובראשונה  ,ממתקים

(. המפגש עם האופה)  2ניתנת להבנה ביחס לסצנה ( המפגש עם הזבנים) 5פרויד מציין שהסצנה 

שליוותה את  ההבעה העוקצנית של הזבנים שהזכיר לה את צחוק המקשרת ביניהן תהיה ה ההחוליי

 .דמיון נוסף בין שתי הסצנות הוא היותה לבד בחנות .של האופה תותקיפ

היא הזמניות , שורש הסימפטום, הנקודה הנחשבת מבחינתו של פרויד בחקר אותה התנסות טראומטית

 .שגיל ההתבגרות מכניס, הרטרואקטיבית

, התקיפה המינית, 2כרון של הסצנה יררה את הזשעו, עורר בה התרגשות מינית 5אחד הזבנים מהסצנה 

 .שבאותו זמן ראשוני לא גרמה לאפקט של מועקה
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כי בין ההתנסות שחוותה לבין חזרתה  ,בדיעבדיכול לגרום לאפקט טראומטי זיכרון פרויד מסיק אז ש

את , רגע של התעוררות מינית אשר מפעיל את עקבת ההתענגות, משתלב גיל ההתבגרותזיכרון ב

 . סימנה

מגיע  מאוחר יותרשרק , זיכרוןמה שמודחק בהיסטריה הוא : בעקבות זאת פרויד מציג הבחנה מכרעת

הכוח הסיבתי של הטראומה לפי פרויד הוא ההתרגשות המינית העוצמתית וטרם . להיהפך לטראומה

גורם שאינו מודחק אלא שהוא , "גורם כמותי"אשר מקבלת מבחינת פרויד את הערך של , זמנה שבילדות

 .מטעין ייצוג חסר ייחוד המחליף את הראשוןבכך מותק ו

אשר פותח בפניו דרך אל המודעות , ר מסמןאפשר לומ, פרויד מצביע שהייצוג היחיד, במקרה של אמה

בין המרכיבים של הסצנה  "של קשר שגוי מש ליצירתומש", מוסיףפרויד , שהואו, שמלההוא המילה 

, קונטינגנטיההייצוג החליפי ו. מגיל שתים עשרה לבין הסימפטום שאינה יכולה להיכנס לבד לחנות

לקוח המונח  ,proton pseudos3השקר ההיסטרי הראשון או מכונה על ידי פרויד , אחראי לקשר השגויה

מתייחס למקרה שבו הנחה ראשונה , IIספר , Organon-אריסטו ב. הסילוגיזם של אריסטו תמתאוריי

, כל אדם הוא חיה, כל חיה היא מאבן: כמו, מובילה למסקנה שאינה אמיתית( proton pseudos)שקרית 

 .כל אדם הוא מאבן

את מנגנון התהוותו של הסימפטום פרויד מסביר  .הוא תוצר של החלפה, כהנחה שגויה, השקר הראשוני

הזבנים צחקקו על השמלה ) ' ייצוג א, מציין אז שלפני האנליזה. מתוך התייחסות לפורמליזציה לוגית

, כי הרי אישה זו מתלבשת עכשיו באלגנטיות, גורם לאפקטים סימפטומטיים הנראים מגוחכים (שלה

האנליזה מאפשרת אחר כך לתפוס . שתהיה לבד או לא אינה משנה דבר ביחס להופעתה והעובדה

" סמל"כ' א-זיכרון מוכיח שטי השחזור של האירוע הטראומ. אחראי לטראומה, קודם' בשקיים ייצוג 

  4.כותב פרויד ,"ברדה"החליפה את " נסיבה מצורפת"וכ

 ,לאקאן. להחלפה  פנייהמתוך  הסימפטום שלו פרויד מסביר את תהליך התהוות ,בטקסט המוקדם הזה

, עקובסוןיניסח את אותה החלפה באמצעות התרומות הבלשניות של  ,הראשונה תובמהלך הורא

     5.מתוך תפיסה שהסימפטום הוא תוצר של החלפה מטאפוריתו, במונחים של מטאפורה

ולכן , מודחק' ב', את במחליף ' א-ברגע ש: החלפה זו היא האחראית לתהליך ההדחקה, לפי פרויד

ההחלפה המטאפורית מסבירה את . 'ומותק אל אממנו  מוסר( האפקט)והמטען הכמותי שלו  ,נשכח

 .בזמן שההתקה המטונימית מצביעה על כך שהמטען של אפקט אינו מודחק אלא מותק, השכיחה

 אקט שני :טראומה

טראומה "-ש 5891-אמריקאיות ב באוניברסיטאות הצפוןשנשא לאקאן יכול היה לומר באחת ההרצאות 

בין הנדמים הנוגעים עשה מילר .א.'הניסוח הזה מתבהר בעקבות ההבחנה שז 6".חשד תתמיד מעורר

. שהוא חיצוני לייצוגים ומחוץ למובן, בחיבור בין סמלי לבין דמיוני לבין הממשילאפקטים של מובן 

, אשר בתור סמל, הוא נדמה, במקרה של אמה, שמלהמושגי זה אנו יכולים להסיק שה בעזרת כלי
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 . כתבים, ערכאת האות בלא מודע או הסיבה מאז פרויד, .'לאקאן ז 

6
, 2721בנובמבר  74, סמינר קנזר, אוניברסיטת ייל, הרצאות וראיונות באוניברסיטאות הצפון אמריקאיות, .'לאקאן ז 

Scilicet 6/7  ,2721 ,בצרפתית 77' עמ   . 



ובכך לוקח על עצמו את הממשי מחוץ למובן אשר מתענג מעצמו , מעניק מובן, ממסך, מצעיף, מכסה

 .שמונההבגוף של הילדה בת 

לבין ללשון בין ה עודלהתקדם בכיוון זה דורש להציג קודם כל את ההבחנה שערך לאקאן בסמינר 

אשר נחשבת מהפרספקטיבה [ שדברו בה דרכנו] דוברנושבה , תון האימהיהראשונה היא הלש. 7השפה

כל מסמן  ללשוןב .כמו מהתחביר מהדקדוק תבורח, מהמובן תנפרד[ lalation-מלמול]של צליל המסמן 

מוגדרת על ידי לאקאן , בזמן שהשפה. 8נובע מהללשון , חד לבדא, חד של המסמןאה. חדאהוא 

-S1: נדרש בינאר של שניים. מכוננת במערכת של ארטיקולציה בין מסמנים, כעיבוד של ידע על הלשון

S2 של אפקטים של מובן םכדי לקבל את היווצרות. 

לא בגוף . סימן רשום בגוף, סימן של התענגות אשר נוגע בנו, חד של הללשון הוא עקבהאה

כפי , מדובר בסוליפסיזם של התענגות. המתענג מעצמואלא בגוף , וגם לא בגוף שמתענג, האספקלרי

נקודה זו תחשב כמו לומר . חראללא , חדאמהסימן של ה מתענג מעצמושל הגוף ש, מילר מציין.א.'שז

מחוץ לעיבודים של מובן שהשפה מייצרת מתוך [ ex-siste]שהוא קיים , מחוץ למובן, הוא ממשיחד אשה

 . שימוש במטפורה ובמטונימיה

כדי להוציא , מתוך פרספקטיבה זו לאקאן התקדם אל עבר ההבחנה בין ממד ההוויה לבין סוגיית הקיום

כאשר המקום של , הוא ממשי, ייםהאחד ק. את הפסיכואנליזה מהאונטולוגיה ולכוונה אל עבר הממשי

הוויות  ותנובע, מהאומר, מהשפה 9.זהו מקום שבו פורחת ההוויה, לא קיים, מקום השפה, חראה

. המייחסת לעצמה הוויה שנאמרת, הוויה המדברתעצם הזה , ןדבר אינו מוכיח את קיומ, הפיקציה

הממד של לעומת זאת . במיוחד בחלומות, בממד של הוויות הפיקציה מוכשרותהן  תצורות הלא מודע

אלא הכתיבה שמשתמשת באות מחוץ , לא הכתיבה של המילה, דורש את הממד של הכתיבה  הקיום

הוא ההכוונה , המבואות הסתומים שלההשימוש בכתיבה הלוגית ו. כפי שקורה בשיח המדעי, למובן

 .מדבריםיצורים הסואציה של השמאמץ לאקאן כדי לטפל בממשי של הסק

של השניים של שני , מתקיי האינהכתיבה של שניים בגוף . כסימן של התענגות בגוף, קיים לבד-חדאה

, טראומטיתהמשם נובעת המיניות שלנו המפוזרת ו .חד של היחס המיניאגופים שהיו מרכיבים את ה

התענגות ואת אפקט ההרושם את אפקט , חדאשל ה ]טראומטיזם- trou-matisme]מטיזם -מהחור, מהחור

 .החור

 נוצר בטרם עת, המדברים לאקאן מציין שעבור היצורים, 5891-נבה על הסימפטום ב'בהרצאתו בג

יות וטעו, עותוטהמילים  לשוןובכל ל ללשוןהמילים הם המילים של ה. בין המילים לבין הגוף , המפגש

האופן שבו השפה דוברה ונשמעה על ידי זה או אחר  לפי. הבנות-ולאי הרמוניה-מקור לדיסהן  ,אלה

-מאחר שזה ב, בפליטות הפה, שמשהו יופיע אחר כך בחלומות, מוסיף לאקאן, שלו תבייחודיו

moterialisme ,[בחומריות של המילים ]מודע אששוכן הל  10. 
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  ."עוד"סמינר , .'לאקאן ז 
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9
זה הם יקרים לאין ערוך כדי ס מילר בקור.א.'פיתוחים של זה. האחד כולו לבדו, האוריינטציה הלאקאניאנית, .א.'מילר ז 

לגשת לסוגיה שלאקאן מציג בהוראתו האחרונה כדי לחלץ את הפסיכואנליזה מהאונטולוגיה ולהתיק אותה אל עבר 
 [ex-sistence]הממשי של הקיום 

10
 . Navarinהוצאת . 7222אפריל ,  11מספר , La Cause du désir, נבה על הסימפטום'הרצאה בג, .'לאקאן ז 



, מה-דברומשאירים מי המילים עוברים שדרכה , ל גוף הילד הקטן כמסננתעבמטפורה  נעזרלאקאן 

מאחר שהוא , מאוחר יותרשאריות ש", יהיה עליו להסתדר ןהילד ישחק ושעמ עמןשאריות מסוימות ש

 .11"אותו יסייט, הבעיות של מה שיפחיד אליהןיתווספו  ,בשל לא יצור

מפגש זה ". הוא המפגש עם המציאות המינית"לאקאן מסביר שמה שיפחיד את הילד , באותה הרצאה

  Wiwimacher -לאקאן פונה אל המקרה של הנס הקטן כדי להבליט שה. ילדים בגופםאצל המתרחש 

התענגות "מ נובעיםה ,בלבול, יהיזרע תה, "כי לא מצא דרך אחרת לכנותו"הוא מכנה כך ש, שלו

    12.יושנובעת מזקפות" ראשונית

-הגורם להופעתה של דיס, ללא כל התערבות של גוף אחר, המפגש הטראומטי מופיע בגוף עצמו

 .זרה, מוזרה, חיצונית, [hétéro" ]הטרו"של חוץ מובן הנובעים מהמפגש עם התענגות  , הרמוניה

שזה הגורל הראשון של , 13"המיניות תמיד טראומטית"-לאקאן מסביר ש, יילבהרצאה באוניברסיטת 

 .כפי שהוכיח זאת פרויד, ההטראומ

, שהילד או הילדה אינם מבינים, "מחוץ למובן"המפגש עם ההתענגות הראשונית מחדיר את הממד של 

הנס הקטן מגלם את  ןלכ. כשבירה מחוץ למובן, םשטורף את הקשר עם גופשחווים אותה כמשהו חיצוני 

כלומר באותו סוס "ולאקאן מוסיף  םייבאובייקטים חיצונ, "שייך לחיצוניותו של גופוששהוא חושב " זה

 .14"שנופל ארצה, שמתגלגל, שזז, שצוהל

. שעליה מעיד הסימפטום, מוזרה עם השפהמציאות מינית אותה של תפר את הבאותו רגע הילד מפעיל 

הקשורה למפגש עם ההתענגות " כהמצאה"נחשב על ידי לאקאן באותה הזדמנות  בתורוהלא מודע 

, שהטראומה נכפת החל מהממשי של המיני, מחוררת את הממשי מניח שהמניותדבר זה  .הראשונית

באופן "שהיה יכול לכוונם  יכתיבתו של חוק אינסטינקטיב-שמקבל ספציפיות אצל ההוויות המדברות מאי

  . בסוגיות המיניות" טבעי

 אקט שלישי: טראומה

עקבתו הוא אפקט של חור ואפקט של . חד הוא ראשוןאהמסמן . יוצרת אימפקט על הגוף ללשוןה

 (.א חורינאולוגיזם של לאקאן המציין שהטראומה ה) troumatiqueהאפקט של חור הוא . התענגות

הקיים , חד לבדאחור של העל ה השפיעהוא בא ל, המפגש עם המציאות המינית בגוף הוא טראומטי

 .שמחוץ למובן של ההתענגות כךכממשי ב

, אביועזרת הודות ל, לאקאן מציין שהנס. מאוחר יותר אכןהשימוש בשפה כדי לתפור את החור הוא 

  .את הפין הטראומטי" לאלף במילים"הצליח , תערבהלפני שפרויד 

חר הגדול באמצעות הפעולה של השפה שפותחת אשל ה, חראבותו של הכרוך במעור, לאלף במילים

לפנות למסמן הפאלי אשר פועל כפונקציה הלוקחת על עצמה ו, אל עבר האפשרות להמציא סימפטום
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כסה את תש, הבנית הפנטזמה אל עבר לא בלי לפתוח, צד של המסמןלאת מה שמההתענגות עובר 

 .שגורם להאמין ביחס המיני שאינו קיים" מובן מתענג"הממשי של המיני תוך ארטיקולציה של 

שלו  תהזיקפומצליח למנוע שלגילוי , בעזרת פרויד ,האב"ש, ביחס להנס, לאקאן מוסיף בהרצאה בייל

מצביעה היא  כימאירה לי התייחסות זו נראית  15 ".ניותהרסהשלכות יותר מדי [ הנס]הקטן  עבור ולא יהי

את " לאלף במילים"שלא הצליחו עובדה לילד או ילדה ל ע יותלה ותשיכול ניותהרסההשלכות ה על

 ".טראנס"על כך מעידים היום סובייקטים  .המפגש הטראומטי עם המציאות המינית

 סיום: טראומה

בהשפעתו , שלאקאן מסר לנו בהוראתו האחרונה הבאוריינטצי, אנליזהשל  הכדי לסיים אומר שמסלול

 -" שקרניתאמת ה"-מה, השגויים ומקשרי, המתענג נולהפשיט את הסימפטום ממובמתיימר , ויס'של ג

proton pseudos ,כדי להגיע ל, הפונקציה הפאליתשל עליונותה מ-sinthome ,חד ללא אסינטום שהוא מה

תוך שימוש במסמן ,  S2-מ S1ניתוק של מפעיל הדרך שלאקאן מציע לנו היא זו של הפירוש ה. חרא

מסוים האנליטיקאי  אופןב. האקיווק, מנותק מהמובן בהדהודים הצליליים שמציע הקפל לשוןה

כדי להקיש  להעביר את המסמן לצדה של האותניסיון ב, למובןבאמצעות הקיטוע מכוון אל מחוץ 

 .לא על הפיקציות של הטראומה אלא על הסימנים בגוף תובפעול

היא לא ניתנת . היא התענגות מחוץ למובן וללא חוק, כאירוע בגוף הראשוני סינטוםההתענגות של ה

, הזה ב. כגבול ממשי, לסמלי ולדמיוני" מחוץ"-כ רק בסוף מסלול האנליזה ניתן לתחום אותה, לפירוש

, Urverdrangt -כ, שניתן לתרגמו כחור של הלא מודע, חור של הטראומהנפגשת עם הש, במקום הזה

שאינה נחצית אבל שמוכיחה עצמה כפעילה , ניתנת לפיענוח הנקודה קיצונית שאינ, מודחק ראשוני

    .הנרשם הגוף 16חדאשל ה[ iteration]בחזרור 

————————————————— 

 קלאודיה אידן  :תרגום

 אחמוטל שפיר: עריכה
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