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 אובססיבית ה בנוירוזה  חזרה וקיבעון
 ה א  ּודניאל ר

 2022מאי ב 27, תל אביב
 

של יוזמת וינה  קרטלים- נמסרה במסגרת ימי עבודת אינטר , ראשונה מבין שתיים,הרצאה זו
",  קיבעון וחזרה בנוירוזה האובססיבית" עם הג'יאפ, שהתקיימו בתל אביב, תחת הכותרת

 . על "קיבעון וחזרה" NLS 2022לקראת כנס 

 
יד משנת -כתב  ,1נתחיל, אם תרצו, מנקודת מוצא פרוידיאנית, בטקסט "סקירה של נוירוזות ההעברה" 

 .לאחר מותו שנים  , שלא פורסם בתקופתו של פרויד ואשר נמצא1915

האובססיביל  כי  להדגיש  ליע פרויד,   ,ת נוירוזה  שבודד  ההעברה  נוירוזות  משלוש  עם יחד  אחת 
, מהבכל הנוגע ללא מודע ולפנטז יחודיייש עבורנו כיום מעמד  ,ה הקונברסיבית היסטריהו ת המועקהיהיסטרי

  יתוויהפרויד בודד את    ביברור שבאמצעות האובססי״:  'Harangue'   בטקסט שלואלן מילר  -ז׳אקכפי שמציין  
הזיכרון    ריהההיסט. ואם עבור  ״כאוטומטיזם של חזרה  לא מודע  ה  זיכרון הלגבי    זהה  דבר.  לא מודעהשל  חזרה  ה

. כך  היזכרות הוא אוטומטיזם ולא    אשר"זיכרון קיברנטי",    המדגישנוירוזה האובססיבית  וסוד, ה  היזכרות הוא  
  בודדתמ  פנטזמהאובססיבי האצל ה]...[    פנטומימההדרך    ת עובר  מה, אם "בהיסטריה הפנטזמהגם לגבי פנטז
 2. " לה אופיינית ה עם הקונסיסטנטיות את עצמה 

שני  הציטוט  ה את  מדגיש  לפנינו  העבודה  צירי זה  אחד, מ:  העומדים  הנוירוזה של    התרומת   צד 
והודגשה על ידי לאקאן, ומצד  ו  של פרויד בתגלית   י האיוויל יד ע  שהוכנסה  כפי פסיכולוגיה,  -למטא האובססיבית 

 .פויריה הכוונת ב ,עבורנו ,בקליניקה האנליטית, כלומרה שני מקומ

 מדוברשל נוירוזת ההעברה: "  הבהיווצרות של הרגרסיה    ייחודיבטקסט זה מדגיש פרויד את הערך ה
היסטריה ונוירוזה   יוב  הבחנה מבניתא מאפשרת  י(, משום שה26" )עמ'  ביותר  נים גורל הדחף המענייבוגורם  ב

לאקאן,  י  לפ  –   ניפקט של חלוקה של האא  , המצוינת על ידי  נירגרסיה של האמדובר ב  סטריהיה. באובססיבית 
זוהי נסיגה של  נוירוזה האובססיבית חזרה של המודחק בסימפטום, ואילו בה מאפשר את ה –"של הסובייקט" 

קיבעון". אם פרויד ה"  ,היינוד מאחורי רגרסיה",    ווהוס"מה שמ  מפניכ"אמצעי הגנה". הגנה מפני מה?    ליבידוה
", וזה  שלו  אודות המוצא  משהוהקיבעון", הוא "יכול לומר    הרכב  אודות לא מרשה לעצמו לתת "ייצוג ברור  

  ל ש תוצרכהיסטריה ה:  היסטריה ונוירוזה אובססיבית , הוא יכול להבחין בין זונקודה מעניין אותנו. שכן שוב, ב 
 ". קונסטיטוציוניים "גורמים  לש כתוצר הנוירוזה האובססיבית  ",(accidentels) יות מקר סיבות "

  יכה סימן של טה  את   לכתחילההקיבעון נושא מ  ,היסטריהם: באניימונחים לאקאניב  מר זאת אנ הבה  
(tuché) של האוטומטוןהמבנה, של ממד שולט הנוירוזה האובססיבית ב ;, של קונטינגנטיות . 

יש  צייןשפרויד מ  זהנלמד מיד מ  בלא אכן  א ת , מקרית קונטינגנטי   סיבתיות :  זה,  גם במקרה  של    ך, 
כאן    יחזור, כאשר פרויד (37-38אחרי )יגיע כמה עמודים  ירוטהאבות הקדמונים". הפ יל יד ע  שנחוותה חוויה"

שלו    על וטאבומהתזה  לאבטוטם  בנוגע  הייתה  הלהקה    ,  "השפה  שבו  קסם  ולזמן   האדם עבור  מעין 
ובאותה תנועה מורדת  ,"התפתחות זהאובססיבית חוזרת על המאפיינים של שלב הנוירוזה ה הפרימיטיבי". "

  כפייה בהם, באמצעות תצורות התגובה שלה. מצד אחד, האומניפוטנציה של המחשבות, האנרגיה שחוזרת ב
התרה הרס,  הדחפי  ל, מצד שני המאבק בין דחפים מיניים  נוקשים הנטייה לקבוע חוקים   (,Zwang)  ת נפשי ה
(déliason)  הכפייה״בצורה של  אינו מתקיים יותר אלא  ש  ,ליבידולשיתוק ה  גורמת ה  (Zwang״)  ,ועתקים  מ״
 . (OCDדברים חסרי חשיבות" )מה שמכנים היום ל

 
1 Freud S., Vue d’ensemble des névroses de transfert, Édition bilingue d’un manuscrit retrouvé et édité par Ilse 

Grubrich-Simitis, Paris, Gallimard, 1986. 

זה,   מאמר  של  האנגלית   Übersicht der]בגרמנית:    ”Overview of the Transference Neuroses“]הגרסה 
Übertragungsneurosen  בספרון פורסמה   ]A Phylogenetic Fantasy  ,פרויד  המאגד של  במהדורה    טקסטים  פורסמו  שלא 

 [. . הסטנדרטית
 
2 Miller J.-A., « Harangue », Comment finissent les analyses, Paris, Navarin Éditeur, 2022, p. 180. 
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  ,ציוויליזציה )האדם מלא האנרגיהה  עבורהיקר ביותר  זה,  הטיפוס האנושי  הלפיכך, מסכם פרויד, "
מטיל  טיפוס  -אבהעלם  נבאותו זמן ש  ,(OBS)נשים( נכנע וחוזר בדמות הנוירוטי  עם ה שמתעמת עם העולם, ו 

, בגלל התנאים ממשיאל, אבל שעכשיו "נכנע בעולם הה  ה שלחזר בצור  אשר   ,של האב הפרימיטיבי  אימהה
 המשפחתיים שיצר לעצמו".

ה  שללשלום    צאתם  ברו  ממשיהאב  האמיצים,  הבא  והבנים  האובססיבי,  ך  היורש שהינו  לנוירוטי 
גם קיסר וגם ברוטוס,    , בו בזמן  ,להיות   רצונם בשלהם, יחד עם חטאם. איזה חטא?    תענגות הה  יורששלהם!  

 קליאופטרה!של מאהב האנטואן, -מארק גם  להיות ברצונם  ,להוסיף יש צורךו

, לא  אקראי  דברכ  התענגות האובססיבי, מדובר בהגנה מפני החזרה האפשרית של העבור הנוירוטי  
 .(fixée) "ת עוב קמ" התענגות דיאלקטיקה,  תפוסה בשום , לא איוויל   (articulée) קושרת מ

  מכך מערכת,    מקיים שהוא    מכך  ,אל המסמן  התענגות את ה  טסימנוירוטי האובססיבי  כתוצאה מכך, ה
שאלישל  חוק    קיום   להבטיח  עשויא  ושה האובססיבי  מפנה    ומבנה,  תביעתוהנוירוטי  את    ם תחול  ,את 
 , הטראומטית. יתרה, ההתענגות העודפת ה

יהיה  סובייקטשה ,בכךו (tuché) יכהמכל טהרחק את המסמן  חזיקהצורך להאת יש הזמן באותו  ךא
הוא מאמץ לשמור    ,הנוירוטי אובססיביהסובייקט  . המאמץ של  התענגותשל ה  ממשימוגן מכל מפגש עם ה

 של הסיפור  למשל    -  התענגות של ה  משיהממתרחשת פריצה של  כאשר    באוטומטון.  המסמנית חזרה  ה  את 
יד ע  פקד המשל  עינוי החולדות   של    התענגות של ה  הרעהוונה  כבאחר, בימוקם    זה  -  עכברושים איש ה  יל 

 הופך ל"קפטן אכזר". בכך האחר, ש

להזדהות   ,בקשר בל יינתק ,על ידו, לידת ההעברה תהיה קשורה ים שעבור איש העכברושנציין כבר, 
אפשר לאיש ת כי הודות להתערבותו של פרויד י  ,של פרויד עם הקפטן האכזר הזה? זהו רגע מכריע בהעברה

אפשרי  , די בלתי  מסגרת מעניקים לו  הופעת המסמנים ה  דרך ,  איווי שלושל הנתיב  הלמצוא את    ים העכברוש
 לגברת הדואר. פים הכסהחזרת סביב  ,רב ממדיה באקטינג אאוטתגלה יזה איווי ש

סובייקט האובססיבי, אצל ה  איווישל ה  חודיי י ה  (dimension)  כידוע, לאקאן מתעקש רבות על הממד 
זה נושא המפגשים האחרונים של  .( של הבלתי אפשרי dit-mensionהאמירה )-ממד -מתפרש בבתור מה ש

 , עליו אני מסתמך כעת.״תצורות הלא מודע״ 5סמינר 

איווי  כדי ש  ,, הוא התנאי ההכרחיאיוויכל  ל   נצמד ה  ות אפשר-איה  תנאיעבור הסובייקט האובססיבי,  
לא טל,  ולא יב  , כסובייקט,שהואבכדי  , וזו הדרך היחידה  מתאווהכדי שהוא יישאר סובייקט  ביתקיים,    כלשהו

מחוץ למסמן; משימה בלתי    התענגות של דחיית הזו  על ידי המשימה הבלתי אפשרית המוטלת עליו,    רוסקי
 , המסמןמ  התענגות נמצאת שם, במסמן, ולכן, המשימה לרוקן את ה  התענגות בשל העובדה שה   ,אפשרית 

 ומכאן חילול השם, עלבון, שנאה ותוקפנות.  -המסמן עצמו  כחדת ערך לה ת שווהיא 

, אשר  איוויעל ידי ה  טופלי  ,ות של משימת הסובייקט האובססיבייאפשר  בלתיהלפיכך, אופי זה של  
א והשברגע    ם שנעל  איווילאסור, או    איוויל  ו, במחיר הפיכת סלוללמ  תענגות מחזיר את הה  מהבאמצעות הפנטז

 .גלהשמת  איווילומר "לא" לכל בכדי  , ומתקרב לאובייקט של

  גבוה יותר ,  של המסמן  המסדר גבוה מזערכאה  חר,  א חר של האשל    לקיום   באותו זמן, האנליזנט גורם 
, אני העליוןלהפוך אותו לחוק: זהו ה החר ואשר יכולאליישב את מחדליו של ה ת המסוגל  ערכאה הלא מודע, מ

שאופן קיומו הוא דרישה, אך פניו האמיתיות הן של תאוות בצע עזה, הנוכחת באובססיה הקלה ביותר. זה 
 .נוירוזה האובססיבית חזרה בה  של הכפייהחזרה וה ת כפיי,  Zwangבהחלט המקום של 

הזה   את הממד  אל העם הלאקאן ממחיש  הוא מפנה  אותי..." שאותו  זה שהורג  "אתה  חר שלו, אמשפט 
רס של ההעל גבי  עצמו  ב  נחתם   ,ייסד אותומש  יבורהחר: האהאובססיבי עם ה  יחס הכ"סכימה יסודית של  

,  5סמינר  )  קיומוהוא גורם ל  ,, בו בזמןנית מסמ  (articulation  –יבור  ה)  ארטיקולציהמכיוון שהוא    ך חר, אאה
 .(472עמ' 
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מהלך  ב  ,כאשרהיא ההתעקשות הפרוידיאנית להכיר אובססיה רק    ,נקודה נוספת שמדגיש לאקאן
" של  תענגות את הקומפקטיות של "אופן הה  וררהיא קיבלה צורה מילולית. זוהי נקודה בסיסית כדי לח  ,ריפוי

 נוירוזה אובססיבית. 

  (Zwangכפייה )פירושו להביא את ה  ,גרידאאכן, לבודד את הסימפטום האובססיבי בצורתו המילולית  
ל הדיבור,  מעשה  )קשירהתוך  לתוך  א  (  nouageה  וdit)  הר  מ  בין  זה  (dire)  מר נא(  ממנוגם  ,  את   לחלץ 

א יחוק, בעוד שההעשוי לקיים     נימסמ  סדרעל ידי    כדחויה  עהופי, המת כאח  ה, פולשנית ואסורההתענגות 
קאן ידגיש  אשל  ,!"תענגההציווי ": זה  מטילה את שלטונה ביד רמה, וכתוצאה מכך  מקום את כל השם    ת תופס

יותר. אכן את ונשא    נבהל  אשרזה  ,  טסובייקהליבידינלי של ה  סלולזו במ  התענגות שום  יר ב  מדובר  ,מאוחר 
 . (portrait la faute) אשמהה

  הוברמ, לא במסמן ההסיבהאת    הב  צייןמהבחזרה ות  ו הקונטינגנטיאת    המכונן  ,מעשה הדיבורזהו  
. רק  (séance)  האנליטית   המופיע "כאן ועכשיו" בפגישה,  לבדוכולו  ש, אלא במסמן  לפניוקיים  חר האשל ה
עם פרויד   המשיך. כך נוכל לתענגותה  של(  cession)  ומסירה  רלוויתו  הוות ת ויכולה לה  נכנעת האובססיה    כאן
כפרדיגמה של שבר זה באוטומטיזם של    ,ים איש העכברוש  לריפוי ש( בRate / Ratte)  העכברושדרכו של  את  

תנת ההזדמנות  י , נ שלו  חזרהה  של  זם בחוק המטורף של האוטומטי  ,עכברושים חזרה: על ידי ליווי של איש ה 
מופיע   עון. הקיבם של התענגותבמהלך אירועי(  (appelés  זומנו/של המסמנים שנקראו  האקראית   תם להופע 

(: הבנייה  431, עמ'  5" )סמינר  בורחשאחרת היה    ,אז, לא כ"רגל בסיר הדבק", אלא כ"יתדות שמחזיקות משהו
 מהחזרה עצמה. ,אפוא מחולץ,ת, ה"קיבעון" ניהפולש את ההתענגות  מקם היא המאפשרת ל ,אנליזהזו ב

עבור ההוויה   יוצא דופןהתמיד    ,יבוראת הה  3" אופן התענגות "  מכנים , אנו  אלן מילר- ז׳אק  בעקבות ,  כןא
 להגיבבא  ה  ,(jonction-disjonctionניתוק )-חיבור,  ית לחזרה מסמנ   דחפיבין קיבעון    ,(parlêtreמבעד לדיבור )

על ידי פרויד "המיני".    מכונה ש  סדקלבין הסמבלנטים,    התענגות בין הממשי של ה  ,הבלתי ניתן לצמצום   ,סדקל
-exמחוץ )-ם גורם לקיו, מה שרשם ילא להמוחדל    בסמבלנטים  לשברמביא  ש  ,הממשי  המיני הוא החלק של

sister  )  והממשי כבלתי אפשרי. ממשי  הבלתי אפשרי כ  ,לא להירשם, כלומרשהממד של מה שלא מפסיק  של 

מ הוא  )שאותו  האובססיבי  הסובייקט  של  רב    כסהכבודו  האופיינית ה  תחת זמן  מעשה    תכונה  של 
כבלתי   האיווי שלובניית    דרך   ,ממשישל הבפגם    תפסהנ   ,הזהבלתי אפשרי  ה( הוא להתעמת עם  הגבורה
מפני הבלתי נסבל, הבלתי נסבל על עצמו  להגן     סיוןיבנ חר של המסמן,  אפגם זה ב  של  מיקוד תוך    ,אפשרי

  ו הזו, להקריב אות   החשוכה  התענגות על מזבח ה  ,שלו  האיווישבנוכחות הפגם הזה. כך הוא בא להקריב את  
חר  אשאינו רוצה לוותר על סירוס ה  ,ל האובססיביש  ריפוילהנציח את ה  נוטה  . כך ההעברהאפלים לאלים ה

 Il en fait) על כך חותם והוא הזה חר אהלא, האנליטיקאי הוא לא  ך מכסה את האנליטיקאי. א וצלאשר  שלו, 
signe) . 

עליו  בטקסט שלה ש  ,(Ella Sharpe)  זה מה שעומד על כף המאזניים בטיפול עליו מדברת אלה שארפ
 . VIבסמינר  ,ועם עצמועמה  ,הל לאקאןינ ש  קפדנית את השיחה ה זהעיר לאקאן. 

 
 
 

 תרגום מצרפתית: סרחיו מישקין 
 אה: תמי ויילקרי

 
 
 

 
3 Proposition de JAM dans son cours L’orientation lacanienne du 22 mars 1995, Silet, inédit. 

 


