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Lacan Quotidien 876 – 25-03-2020 

 זמני הנגיף  
 הלנה ברוס -מאת מארי

 
 

באמצעים השונים שהמודרנה מעמידה לרשותנו, בתקופה הכאוטית הזו  ססיות האנליטיותה המשך 

על חלום  תהמדבר יתסטזנמגיפה זו. אנלי צלילי ומסמני על אודותמה חומר  ישל קשרים חברתיים, מביאה ע

השם שניתן בחלום זה לוירוס ,ד( י)"קוב-עם ה [[vider les lieux" פנות מקומותמביאה כאסוציאציה "ל 

בדרך  הגודשים אותהתיירים ה מ נההתרוקניכר לאור זה שה  יפוישעל העיר שלה,  תמדבר  . עמיתה הקורונ

נפלה  ה המכונה "לעולם לא ישנה",כי עיר נתמציי ת. עמית אחר "רפאים"עיר -בהמשך לשהפכה וכלל, 

  הסגר להן באין מפריע ברציפים., מסתובבות  ותעלות  למנהרותפעם גולות עמוקה בה חולדות,  לתרדמה

נגיף, אך החיים קורבנות ל צ'רנוביל. גברים ונשים מתים, ב צומחה ו . זה מזכיר את תחיית החימיןמשנה 

 . אניםדארוויניהממשיכים בדרכם 

 

הקשר  עם שיבוש של אופנויות , השיחים  רק אל תוךלא  פרץ בקול תרועה רםבקיצור, הנגיף  

במרחב על פי   נולאפיי  ניתן. [équivoque]העמימותתחום אל תוך  הלא מודע ו  אל תוךהחברתי, אלא גם 

הקולית של ממד הזמן המאפיין אותו   עמימותאת ה תמהדהדה פריסה,  קת כל גבולהדוח [é-ten-due]ו פריסת 

 .  השל ההתפשטותהתחשבות במהירות  תוך, כן גם

 

 זה של הזמן באמצעות פסיכואנליזה?  לממד  לגשתכיצד ה

 

 (.1" ) וטרמתמ וודאות ההכרזה תוך   לוגיזמן הה, " 1945-חזרתי וקראתי את הטקסט שלקאן כתב ב  

 .  להאיר את עיננו במקצתשל שלושת האסירים יכול   משלה זמני סגר אלו, נראה לי שב

 

הטקסט הזה התקרב מדי  למעשה, . בהסתייגות מסוימתהתייחסתי למאמר זה עם זאת, תמיד  

אלן -. ז'אקשלישיפוט גרם לערפול מתמשך בהמונח "אסיר"  ". יתרה מזאת,סימפטום שלי, "ללכת, לעזובל

לקושי שלי לתת  אז, שמתי לב  אךדיוק כירורגי,  מספר שיעורים בעלי טקסט זהמילר הקדיש ל 

הלוגיות של הטקסט ללמד אותי דבר, תוך זה שהוא מעמת אותי עם האופי המצווה של ה"לא  יקולציותטלאר

ישיר לשיח, כדי להביא אותי  חיבורספק נדרש כוח המציאות, ב ללא רוצה לדעת על כך מאומה" ששכן בי.

 .  ה, כלומר כלואבהסגר ו י, לבדולקרוא אות

 

לצאת. הנגיף   אפשרם לצאת. הם חושבים שהראשון: שלושת אסירי הטקסט רוצי כביכולהפרדוקס  

דווקא לא עלינו , יחיואחרים ש. הוא זה שנכנס לכל מקום ואם אנחנו רוצים לחיות ועל פניו הופך את זה

 לצאת.  

 

. מנהל הכלא, כפי שכותב  אני לא רוצה לצאת ההנחה הזו:  יסוד -לוגי עלזמן האת האז בואו נדמיין  

עלי לשחרר אחד מכם. כדי  שאל לי לגלות לכם עתה,מסיבות רבותיי "יעץ לשלושת האסירים כי:  מלאקאן, 

(  2)  אפקיד את גורלכם בידי מבחן שאתם עומדים לעבור, אם מוסכם עליכם הדבר.", מי יהיה האישלהחליט 

 לא "ש :" הייתי מעדיף פה אחדיו עונים לו אבל כמו ברטלבי, הדמות המפורסמת שהמציא מלוויל, הם ה

 (I would prefer not to).  .סוף הניסוי 
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אחר אז בואו ונבחר לעקוב אחר לאקאן, ואיתו,  ברור שהלוגיקה לא מסתדרת עם ברטלבי. 

זו  המושלם". בפסקה ש הפתרון"  קורא לוהוא מכנה את מה שהוא הסופיזמה שזהו המסמן שבאמצעותו 

. לאחר מכן, התקת הגוףזמן וה: הופעת צעדים"  כמה" -ו  "מהזמן "בכתב נטוי: מופיעים שני ביטויים  ,כותרתה

  כולל". הטקסט בתנאי הבדיון התמימים" יישומו" של חוויה זו לבין יםטבעיבתנאים מבחן לאקאן מבדיל בין "

של  ייםופוליט הגיונות אתיים. רבתיתכאן עם אות  ת, שאני כותב[l'Epoqueהרהורים על הזמן שלו דאז ]

לטקסט שלו מתחילתו שני למעשה כחוט  יםלתקופה זו של מלחמת העולם השנייה, משמש יםלאקאן, הנוגע

כי שבכוונתי להציע להעמיד אותו לבדיקה בתנאים טבעיים כמובן, אף ועד סופו. לפיכך הוא כותב: "לא 

כמי שנותנת בידי מספר גדל והולך של אנשים את זמן מה  תקופתנו נדמית ההתקדמות האנטינומית של 

 ה אשר אינם רואים בהגבלה אחרונ של העתמאותם פילוסופים מה גם שאינני ]... [  האפשרות לעשות זאת

 הניסוי אם הוא נערך  אך  זולת עוד טובה בדרך להשגת החירות האנושית המעולה ביותר.ארבעה קירות ל

 אלה שעדיין לא אבדו חיבה כלשהי להפתעה]...[ את  אינו צפוי לאכזב , של סיפור בדיוניהתמימים  םבתנאי

כמטמיעה נצבת  "ככל שהיא  -"אנושית"  טמעהמגבלה לכל ה השורות האחרונות של הטקסט מציינות, כ .(3")

בין   כוזבתדוחה לאקאן את האנטינומיה ה  ,(. בקו הישר של פרויד4ה"אני") הגדרת -" כלשהי   ברבריות

מציב את זהותם. לפיכך תחת זאת, הוא הנתמך על ידי זרמים פילוסופיים מסוימים ו ותציוויליזציה לברברי 

 הנמקההשל  זו הלוגיקהעל ידי המעשה.  לקאן את קביעת ה"אני" חלץמ לוגי, הזמן ה שהיאבזכות פיקציה זו 

 כמעשה. 

 

בין חוטי   שלבלא אפתח את כאן את הפליאה שסוף סוף אחזה בי אל מול הטקסט הזה אשר מ  

לאלה של הפסיכואנליזה, אלא כדי להצביע על כך שמאז פרויד, הפסיכואנליזה ההיא הפוליטיקה של התקופה 

, שהוא מחלקה המכילה  לכלל, המורכבת ממספר מוגדר של אנשים, [collectivité]הקהילה מנגידה את 

זמן הלוגי נוגעת אפוא למספר מוגדר של  ידי ה-על(. הדילמה המוצבת 5מספר בלתי מוגדר של פרטים )

 ורה תמיד בתיאוריה של קליניקה האנליטית, בשונה מהמחשבה הסטטיסטית.  פרטים, כפי שק

 

פיקציה הזאת, חוויה נפשית אמיתית,  ה( ש6) (évidence)"רגעי הראיות "שלושת ל נגש אם כן, 

. הוא מציין מלכתחילה שהם הסיק והרגע ל להביןזמן ההמבט,  הרף עין של :ביניהם  מאפשרת ללאקאן להבחין

 יכולים לפעול ללא תלות זה בזה או אפילו לחפוף זה את זה, דבר שגישה כרונולוגית לא תאפשר.  

 

 על מה מדובר מול הנגיף? 

סדרה כרונולוגי המחליקה את הזמן כרציפות. הדגש מושם על מה שלקאן מכנה אז אם כך, אין זו  

לא, בין אם הוא נספג הלאה או לא, ש להתרחש או  יכולכל רגע בה  אמיתי",רציפות טונאלית" או "רצף -אי"

 אצל הבא אחריו. 

 

  , אפילו בסין שם הכלמבטשל ה הרף עיןבעיתונים, כמעט ולא היה  צויןכי מול הנגיף, כפי ש  נאמר 

, המוזרות של ממשיהתחיל. הסיבות להיעדרות זו רבות ומגוונות. עם זאת ניתן להעלות על הדעת כי, מול ה

הרף היא מבטלת את אצל סוביקטים רבים על ידי המציאות הנפשית היא כזו ש  הוצבוהמסגרות השונות ש

. לא היה ונוכל לראותהגל לפני ש ידי-על נבלעיםלא רואים דבר מתקרב. אנו כלום . אנחנו המבט העין של

בואו  .(7) ... "" -"הפלוני יודע ש תבצור  שכאימפרסונליהגם  ]...[סובייקטיבציה אפילו מה שלקאן מכנה "

הרף העין של "  .?"הדבר הזה צריך להיות"מה זה  מסוג ניסוח   אפילולא היה נאמר זאת בשפה מדוברת: 

  נעדר. המבט

 

השערות שונות ומגוונות. כ -הביטוי של לאקאן  -יתגבש שמה  אז וחושףגיע הזמן להבין הוא שמ 

פנה  זה מ  וזה.מורפאאנכ, מבט בדיעבדשהיה חסר,   הרף העין של המבטזמן להבין מאפשר לפרש מחדש את ה
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התאמה בעקבות רק  ה(, ואשר מופיע8ציורו של הולביין "השגרירים" )במנתח לאקאן שלגולגולת  אותנו

אז יכול  רגע המבט.בנפרד מהמהלומה אשר מנעה את  נכנס לזירההמבט. דחף המוות   תרחקותמסוימת של ה

.  רלוונטית עבורו ומשסעת אותוא היעצמו, במה  לסוביקט  תא נוגע יבמה ה האמיתי של הבעיה: נעלםלהופיע ה

 . מחוסר "ידי ההדדיות שלהם-עלסוביקטים להופיע כמוגדרים "האובייקטיביות של הזמן להבין מאפשרת ל

משך הזמן  -עיקרי, כאן חסר  צביע על משפטמונח דקדוקי המ -( 9")  אפודוזהכ"  כנהרגע מבט, שלקאן מ

 להבנה על ידי הצבת השערות מתגלה כארוך מאוד במגיפה שעוברת עלינו.  

 

דמוקרטיות. זה גם לב היום באף ברצינות, קושי פעיל  נחיותה ל סהתייחלא הקושי ועדות לכך ה 

התקבלה באיחור. הזמן להבין, למעשה, מחייב תצורה מחדש של המסגרות הצרות   סגר החלטת המסביר מדוע 

אלה מאפשרים לגופים המדברים לנהל את חיי היומיום בזמנים כתיקונם, ביותר של המציאות הנפשית. 

אותם. ברגע ששגרה זו מבוטלת או  יסוד השיחים המכוננים -עלהנרכשת ים שלהם על ידי שגרת אוטומטיזמ

מוליך שולל  , הוא נכלל בכל דיאלקטיקהלא  במידה והוא   אחד הוא שהופך מוביל.צלת, הסימפטום של כל ו מפ

 הזמן להבין.  את

 

  הסקהואז מגיע הזמן ל 

 

בנוסחאות של הדיבור  משמע מעבר ללוגיקה אסרטיבית. לאקאן משתמש לסיים את הזמן להבין  

הצביע על ( , כדי ל10) ("שגיאהל יוביל איחור") מאש או "שגיאה(" איחור שיוביל ל)יהיה  לבל"  :היומיומי 

 . [assertion] הכרזה ציבהחרדה המלווה את המעבר הזה, לה אפקטזמן להבין, מאפשר, עם מה שמתוך ה

כפפות,  שמה אני עד כדי כך שאםזו.  מהכרזה עולה, האני  -, לסינגולרימהקולקטיב ל  מחוללת מעברזו  הכרזה

   מטר ביני לבין השני וכו'. מרחק של שומרת  אני

 

למשחק כאפקט של מעשהו וכבר לא   אני-את ה כניסלפיכך זהו הרגע המסכם האסרטיבי שמ 

 . הוא מותנה במעשה שהוא התוצאה שלו. נטולת סוביקטו כצייתנות פשוטת 

 

הופעתו   ,לפי הזמן להסיק המאפיין את לאקאן של אותה תקופהטמון פרדוקס. מכיוון ש שםאבל  

מדברת במקום  הוויהלהופעת דיבור הוביל של (. מעשה 11)סוביקטיביזציה -מיד עוברת דההזה  "אנישל ה"

לא הדדיות בכדי שתנאי סוביקטיביזציה, וזה ה-הדההזה שמתרחשת " אנימה"החל . אבל זה סוביקטבו היה ה

התנאי  הרודן. במקרה של הנגיף, נוסיף שזה אחד של -ההזדהות עם עדרית ולא ל תיסחפו הל תוביל

 לבד. -אחד-ים כלאחדשל סולידריות הל

 

  סגרמאז תחילת ה ולקטתי בטלפון שמעושנאנליזנטיות  מיליםשל  ֵהָאְרעּותל  תחוזרלסיום, אני  

, הדממה  רפאים עירשהפכה העיר הריקה  Covi(de)או קובי )דה(,    Covi(d)כמעשה. קובי )ד( התקבלש

כל  . מכוון שאצלםם ומותם של הגופים המדבריםהחייעל  (équivoques) עמימויותהם כמו  , ותוההיעדר

ם נושא שמעסיק ש תשומעגם אני  הוא מן הממשי.חיים ב למה  בניגוד ניצבהוא  ,מוותהדחף הוא דחף שהוא 

המגיפה מאפשרת להוכיח שהריק הוא גם אופן התענגות. "ששש" כפי שאמרה לא  הריק.נושא אותי כרגע, 

 מכבר אנליטיקאית של האסקולה. 

 

 ; עריכה: נסיה זיפמן:  ליליאנה זינגרמצרפתית תרגום
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