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   בהתבגרות" עשה לך גוף: "דבר המערכת

  

  אילנה רבין, עמרי ביכובסקי

  

) בספטמבר 17ב (הגיליון הנוכחי מהווה חלק מההכנות וההערכות לקראת יום העיון המתקרב 

אנו שמחים לפרסם , במסגרת זו" בפני מה כל אחד מהם ניצב: המפגש מבוגר מתבגר: "שבמרכזו

  .עיוןשיהיה האורח והדובר הראשי ביום ה, מאמר נוסף מפרי עטו של אלכסנדר סטבנס

' ן מס"אודותיו כבר נכתב בזמן תפס שעל, סטבנס  

מציע במאמר זה שורה של פתרונות לבעיה של לעשות  1

מה לעשות כדי שניתן יהיה לחוות את , כלומר, לעצמך גוף

החל מהפתרון של ; )כלומר להיות בעל גוף מתענג(הגוף 

או ; ַאפקטים לגוף" הצמיד"שמראה כיצד ניתן ל, ויס'ג

של האחר וגם  פתרונות הקשורים בהערצת גופו

שגם הוא איננו פטור , הפתרונות של הרדיקליזם העכשווי

  .מהסוגיה הזו של אופנים לעשות לעצמך גוף

בבסיס העניין מכוון סטבנס אל הדגש ששם   

יחס . אלא שיש לו גוף, לאקאן על כך שהאדם איננו גופו

או כפי שתורגם בעברית יחס של ״הביה״  to haveזה של 

יש "אך בתוך מארג היחסים עם ה, אמנם יש לו גוף. נו מבטיח את האחיזה בוכלל אי, כלפי הגוף

אך בכל זאת עליו לעשות , אפשר שיהיה לו אותו, במילים אחרות. לו״ הזה לא בהכרח יש לו אותו

  .את גופו, לעצמו גוף

אפשר לעשות . עם יותר דברים מכפי שנוכל להעלות בדעתנו? עם מה אפשר לעשות גוף  

או כל כלי נגינה ...או כינור או סקסופון, ת גיטרה חשמלית הדבוקה לירכיו של המנגןגוף באמצעו

ויס עשה לעצמו גוף עם מסמנים חסרי 'שהרי אם ג. באמצעות תווים, למה לא, אפשר. אחר

בעזרת גלשן מים או , אפשר בשדה הספורט. אזי למה לא עם תווים, מרוקנים ממשמעות, תקדים

  .כאילו היה איבר נוסף, ותו לעיתים דבוק לרגלו של השחקן הוירטואוזשאפשר לראות א, כדורגל

יש , מבין בני ובנות הנוער הפועלים בזירת היוטיוב. אפשר באמצעות אביזרי אפנה ואיפור  

המדריכות באמצעות , "ביוטריות"סקציה מיוחדת שנקראת 

בענייני , העוקבות והעוקבים שלהן סרטוני וידיאו את קהל

ולמעשה אין , והרשימה ארוכה. ביגוד ואביזרים, איפור

  .והדרך לכך עוברת דרך הבניה של סימפטום, סופית

מעניין הפתרון שמחלץ סטבנס מספרו של בלזק   

מדמה  –עדיין נער  –שם גבר צעיר ". שושנת העמקים"

המתקרבת אליו מתעניינת בו מאחר והיא  בנשף שאשה

והוא מתרפק על כתפיה וחזה על מנת , רואה בו ילד קטן

לא !". אדוני"האשה הזו אומרת לו במחאה . להירדם שם

כפי שהוא מדמה לעצמו שהיא היתה עשויה " נערי הקט"

ה״אדוני הזה״ הופך , עבור הנער הזה! ואז נופל דבר. לומר

  מצב בתו

קטע נגינה מקורי שנכתב והוקלט בחופשת 
  .וחצי 13בן  - הקיץ על ידי איתמר קפלן 

  איתמר קפלן: נגינה על כל הכלים

הקליפ המלווה את ההקלטה צולם במסגרת 
במגמת ', מופע סיום של תלמידי כיתה ז

  בתל אביב' בתיכון עירוני אמוזיקה 

  :להאזנה

  

 

  חזי ֶלסקלי/ ִׁשעּור ַהא 

  ְּכֶׁשַהִּמָּלה ַּתֲהֹפ ְלגּוף

  ְוַהּגּוף ִיְפַּתח ֶאת ִּפיו

  ְויֹאַמר ֶאת ַהִּמָּלה ֶׁשִּמֶּמָּנה

  - נֹוַצר 

  ֲאַחֵּבק ֶאת ַהּגּוף ַהֶּזה

  .ְוָאִלין אֹותֹו ְלִצִּדי

  
העכברים ולאה "מתוך , "שיעור עברית ֵהא"

 "גולדברג

https://www.youtube.com/watch?v=XUHysG1ONkw&app=desktop
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הפך במחי , גוף הילד שביקש להתכרבל בחיקה של האשה. התבגרותלהיות נקודת אל חזור של 

  .לגוף של גבר" אדוני"המילה 

. אותה מחלץ סטבנס מתוך ספרו של בלזק, ישנן שתי נקודות חשובות באנקדוטה זו  

השניה היא הפונקציה של . על מנת לתת גישה אל הגוף –מסמן  –האחת היא זו שדרושה מילה 

המילה והאחר כרוכים במה שעל הפרק עבור מי שנמצא שם כדי : שני אלה. האחר בהתקנת הגוף

ימי העיון , ולקחת חלק בפרקטיקה התפסנית שאליה מכוונות הפעולות, לתפוס את המתבגר

  .ההכשרה והקליניקה של תפס״ן

וקטע " שעור הא"שירו היפה של חזי לסקלי , די איתמר קפלןשנכתב על י, קטע מוזיקלי  

סוגיית הגוף איננה קצר מהביוגרפיה של לודוויג ויטגנשטיין מהווים אילוסטרציות עדינות לכך ש

הגוף הוא חוט . עוד סוגיה ברשימה של בעיות קליניות וחברתיות בהן נתקלים בעבודה עם נוער

  .במבוך הזה שנקרא התבגרותהשני הנותן לנו סיכוי כלשהו להתמצא 

 
 

*** 
 
 

  גוף בהתבגרות עשה לך    

un corps à l’adolescence* Se faire   

 

  אלכסנדר סטיבנס

  

  גבריאל דהאן, אילנה רבין : תרגמו

 

, מתוך אחד מן הסמינרים האחרונים של לאקאן, החלטתי להישען על הפנייה שאליה עוד אגיע

  1.הסינטום,  XXIII -הסמינר ה, כלומר, כפי שנוהגים לומר, הסמינר על ג״ויס

לעצמך גוף בגיל  ברצוני להציב באופן רחב יותר את הסוגיה של מה שזה ״עשות, אך קודם לכן

זה משום שאכן יש קושי עם הגוף , אם ניתן להעלות שאלה מעין זאת, כמו כן. ההתבגרות״

  .וההתבגרות

יש לנו גוף עוד , כמובן

אבל בכל , לפני ההתבגרות

זאת משהו משתנה עם 

הופעת הבגרות המינית 

]puberté[ , אבל זה לא רק

משהו משתנה בעיקר . זה

, עם מה שלאקאן מכנה

בהקדמה שלו למחזה של 

Wedekind , התעוררות

                                                             
1 Lacan, J.,  Le Séminaire, livre XXIII, Le sinthome, Paris, Le Seuil, 2005. 
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  .2״ההתעוררות של חלומותיהם״  L'éveil du printemps][ האביב

בשל שינוי ביולוגי ] le corps est à refaire[אין זה היינו הך לחשוב שעל הגוף להיעשות מחדש 

״ההתעוררות , ובייקטים הצעירים האלה באים לידי כך שהם חולמים אחרתאו משום שהס, בגוף

  .חראהיא גם המחשבה על הגוף ה, ההתעוררות של מחשבותיהם, של חלומותיהם״

שביחס , וזה מה שמוביל את המתבגרים לידי כך שהם נדרשים לבחון מחדש את סוגיית הגוף

הגוף כגוף . וכן הלאה, פנטסמות, מספר אלמנטים, בסופו של דבר, הם ארגנו, כמו כל אחד, אליה

זה בא לומר שהוא , ]qu'on éprouve[כשאני אומר שמתנסים בו . זה שמתנסים בו, שיש לנו

מה שלאקאן . זה הגוף  כפי  שמתנסים בו, ק הגוף שאנו יכולים לדמות לעצמנוזה לא ר. מתענג

  .זה מה שנחווה, מכנה התענגות

 זו הצורה הראשונה של הגוף בהוראה. ידוע שלאקאן הנחה אותנו להתייחס לגוף כדימוי

יש לנו גם את הגוף . זה מה שלאקאן ינסח כשלב המראה. בעצם גם אצל פרויד, הפסיכואנליטית

  .בתרבות, כפי שהוא אחוז במסמנים של השפה, כלומר, סימבוליכ

  

אריק לוראן הדגיש בהקשר זה , שנקרא ״לדבר בשפה של הגוף״, בקורס שלו מן השנה שעברה

הופך , שנכנס לשפה, כלומר, מרגע שכולל את המסמן, הגוף. את החיתוך בין הגוף לבין החי

לאקאן  –במעשה הקבורה : הוכחה היא הקבורהה. שלגביו התו של חי או מת הינו משני, למשטח

-הגוף שהשפה הופכת לגוף, כי אם להיפך, הגוף לא הופך לפגר –מפתח זאת בהקשרים שונים 

מקבל מעמד אחר מזה של , כפי שאומר זאת לאקאן בעזרת ניאולוגיזם ,]corpsifiait[מסמני 

שטקס הקבורה בעת העתיקה לאקאן אף ״מסב את תשומת הלב לכך , ״רדיופוניה״ -ב. האורגניזם

הקבוצה . מיצג את אותה ״הקבוצה״ שביחס אליה מתנסחת הלוגיקה המודרנית ביותר שלנו

מכשירי , בו מתארגנים יסודות אחרים, הריקה של הגלוסקמא היא היסוד שלא ניתן לצמצום

שם יסודות לשם מניית ההתענגות מאשר ל-יותר תת: כלי הנשק, הגביעים, המחרוזות, ההתענגות

  3החדרתה מחדש לגוף״

כל , אתם יודעים שכאן הוא מתייחס ל״לוגיקה הכי מודרנית״ מפני שבלוגיקה המתמטית

אם יש . הקבוצות-מייצגת את הקבוצה של תת, יהיו אשר יהיו האיברים שמרכיבים אותה, קבוצה

ה הקבוצ, Ø -ו {AB}, {B}, {A}הקבוצות יהיו -תת, B -ו A, לכם קבוצה בעלת שני איברים

זה החל מן הקבוצה הריקה . הקבוצה הריקה היא בסופו של דבר תמיד כלולה בכל קבוצה. הריקה

זה את , מה שהוא ממקם בטכס הקבורה, אם כך. הזו שלאקאן ינסח את סובייקט הלא מודע ככזה

של הסובייקט כסדרה של עצמות ואת האיברים של ההתענגות שהיו ' הקבוצה הריקה'האיבר 

  . הגוף הוא הסדרה של מכשירי התענגות אלה. קיומו לסובייקט במהלך

אם היו עדיין עושים טקסי קבורה כאלה עם מה , אנו יכולים לשאול את עצמנו כיום, למעשה

ניתן רק למנות , מכשירים אלה לא מאפשרים מובן פרטיקולארי? ...טאבלט, אייפון: היינו נטמנים

ידרת האובייקטים של ההתענגות בהם מחזיק לא ניתן כי אם רק לערוך את הרשימה של ס: אותם

  .הסובייקט

אני חושב על מתבגרים שלעיתים . זה נותן אינדיקציה ראשונה באשר לסוגיית הגוף בהתבגרות

, האייפון: הנה, זה מציין גם אותנו, כשאני אומר המתבגרים. מוצפים על ידי אובייקטים מעין אלה

ישנם מתבגרים שתפוסים בהם באופן , אולם. תמידי אנו כולנו תפוסים בהם באופן. 'הטאבלט וכו

                                                             
2 Lacan J., "Préface à L'éveil du printemps de Frank Wedekind", Paris, Gallimard, 1983, p. 9. 
3 Lacan  J., "Radiophonie", Autres écrits, Paris, Le Seuil, 2001, p. 410 
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משום שמסתבר  –שאלתי את עצמי . זמנית-קיצוני ולעיתים קרובות למעשה לכמה מכשירים בו

, אני גם רואה אותם בו זמנית מול הטלביזיה –שכן גם לי עצמי יש עדיין שני מתבגרים , מנגד

הם לא  –אזי שאלתי את עצמי . שלישי בשיחה עם חבר באייפון תוך כדי צפייה בטאבלט כמכשיר

או שמא הודות לכך הם מצליחים שלא , האם הם תפוסים מדי –תהיו בטוחים , כך כל הזמן

. זוהי היתפסות קבועה. שכן אין זה כמו פשוט אחרי העבודה לצפות בטלביזיה כל הערב? להיתפס

ה ניתן לעבור מהאחד זה לא אותו דבר כשיש לך את סידרת האובייקטים של ההתענגות שלך שב

  .לאחר

אין מדובר בלהעניק להם , אם אוחזים בגוף באמצעות פיסות אלה של ממשי של התענגות

מדובר בלהצליח לשיים אותם עבור הסובייקטים המתבגרים שלעיתים הינם מאוד מחוברים , מובן

וני בכל זאת ישנם צעירים שמקובעים באופן קיצ. לאובייקטים או למשחקים במין התמכרות

ההרצאה התקיימה [ישנה גם הפתולוגיה הזאת שמתוארת ביפן יותר מאשר כאן . למשחקי ווידאו

של הצעיר שמחזיק את עצמו בבידוד מוחלט בחדרו ללא דבר לבד ] צרפת, בעיר אנטיב

אם לא בדיוק להתעניין באובייקט ההתענגות ? מה נוכל לעשות במקרים כאלה. מהמשחקים שלו

מעבר , לגרום לכך שיציב מילים מעליו. פתח בהדרגה את מה שבו מעניין אותול, ולגרום לו לשיים

מילים על גבי סידרה זאת שנושאת תווים התענגותיים שנחווים לעיתים , לבדידות שהוא חווה

  . קרובות בלב לבה של תחושת בדידות חזקה

עשות לגוף יש נטייה לרצות להתענג ויש להסכים להעסיקו מעט על מנת שאפשר יהיה ל

אחד נוהג לצעוד כשהוא . שמעתי לאחרונה סטודנטים שסיפרו לי כיצד הם לומדים. משהו אחר

הגוף תובע . זה מרגיע אותו, שהפסיק לעשן חוזר לעשן שוב בתקופת המבחנים אחר; לומד

  .לחשוב, בכדי שאפשר יהיה מנגד, כלומר להיות עסוק, שירגיעו אותו

לאקאן ציין בהקשרים רבים ? כיצד נוכל להגיע אליו? אזי מהו אם כן גוף, ״לעשות לך גוף״

: לא אומרים. בשיח השגור זה מובן מאליו]. on ne l'est pas, on l'a[יש לנו אותו , שאנו איננו הגוף

״כואב לי כאן ]. "j'ai un corps"[אומרים ״יש לי גוף״ ] "je suis ce corps"[״אני הנני הגוף הזה״ 

אלן מילר מבליט היטב את -ז׳אק, למעשה]. "avoir"[״ הבייהמדברים על הגוף כעל ״. וכאן״ וכדומה

  .זאת שיש לנו אותו עד כדי כך שיש לעסוק בו כבאובייקט

עם האיפור , על הנשים מוטל להרכיב אותו מחדש במידת מה בכל בוקר כדימוי לנוכח מראה

יש תמיד פיסה שעושה ככול העולה על רוחה ואשר לגביה אין , עבורם לפחות, באשר לגברים. 'וכו

  .הוא בטוח שהיא הוא עצמו

״ההוויה : היכן שהוא אומר כך, ]le Sinthome[לאקאן מרחיק עוד יותר בסמינר על הסינטום 

זהו  ההוויה המדברת. 4משום שהיא מאמינה שיש לה אותו״, מעריצה את גופה] parlêtre[המדברת 

על , יזם של לאקאן האחרון שמשמש אותו כדי לדבר לא עוד על סובייקט הלא מודענאולוג

אלא כדי לדבר על הסובייקט , הסובייקט של הדיבור המחפש אחר המובן של מה שהוא אומר

בממד הזה בו , ההוויה המדברת זה אתם ואני, אם כך. כדי לדבר על הגוף שמתענג ככזה, כמתענג

. משום שהיא מאמינה שיש לה אותו״, מדברת מעריצה את גופה״ההוויה ה. הגוף אוחז בנו

 כאשר פוגשים סובייקטים המצויים בקושי גדול. אין לה אותו, הווה אומר, מאמינה שיש לה אותו

זה מזכיר לי את . תופסים מיד שגוף לא בהכרח יש אותו –אני חושב במיוחד על סכיזופרנים  –

 –י כשבוע בתוך ההתמחות שלי באותו בית חולים היית –המפגש הראשון שלי בפסיכיאטריה 

                                                             
4 Lacan J., Le Séminaire XXIII, Le sinthome, op. cit., p. 66. 
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עלי . אלה הן הכדוריות האדומות שלי״, מתחת לארון, אתה רואה שם: "ואיש כבן עשרים אמר לי״

אם כך . והבנתי בהדרגה את הקושי שהיה לו לקבץ יחדיו מספר פיסות. לומר שהייתי די מופתע

  .אבל זה לא תמיד בטוח, מאמינים שיש לנו אותו, הגוף

אחד המשתתפים הציג מקרה של , CPCT - במהלך סמינר מצומצם עם העובדים של ה, הבוקר

אך . על ידי קולות מוזרים שאמרו עליו דברים רעים] traverse[ילד שחש שהוא לחלוטין חצוי 

התוכן של הקולות נחשב הרבה פחות מאשר העובדה שגופו סבל ללא הרף מהפלישה של דבר מה 

שעבור ילד , תופסים היטב. הוא אחר״, ״הגוף שלי הוא לא לגמרי אני: א אמרעד כדי כך שהו, זר

  .זה כלל לא מובטח, הגוף שלו אינו משהו שהוא מאמין שיש לו, זה

אומר , ההערצה. [...] משום שהיא מאמינה שיש לה אותו, ״ההוויה המדברת מעריצה את גופה

, ההערצה משמעה להקדיש לה פולחן. 5" היא היחס היחיד שיש להוויה המדברת עם גופה, לאקאן

אהבה של , כאשר מדובר באהבה של גופה שלה, ליתר דיוק מה שמכנים אהבה עצמית, זאת אהבה

של , אומר לאקאן, היחידה] consistance mentale[זאת ה״קונסיסטנטיות המנטאלית״ . הגוף עצמו

כאן חוזרים לסוגיה שלעשות . ״קונסיסטנטיות מנטאלית״ אומר שהיא לא פיזית. ההוויה המדברת

זה לפחות באותה מידה כמענה למה , איננו כל כך כמענה לבגרות המינית, לך גוף בגיל ההתבגרות

, מה שהוא מן הפיזי בגוף. ״ההתעוררות של חלומותיהם״ -כ, כלומר מחוץ לפיזי, שמופיע במנטאלי

מה . ם במהלך הקיוםזה בהדרגה מתחפף עבור כול, יודעים היטב שזה לא מחזיק כל כך טוב

המושג שיש לנו , שמעניק ״קונסיסטנטיות מנטאלית״ זה למעשה עצם האהבה העצמית של הגוף

  .על גופנו ושבה אנו אוחזים

מה  –מתבגר שעבורו זה מתחפף . אנו יכולים להתייחס כעת למקרה של מתבגר שלא אחז בכך

, זהו המקרה של ג׳ויס]. son amour-propre[שמתחפף איננו גופו הפיזי כי אם אהבתו העצמית 

בחזרה מבית , שם הוא מספר כיצד.  6בסדרת הסצינות שהוא מתאר בדיוקנו של האמן כאיש צעיר

הם רבו על המשוררים כפי  –בתוך וויכוח עם חבריו על משוררים אנגלים דגולים , הספר

ידי חבריו מפני  הם רבו כשבסופו של דבר הוא מוכה על. שהצעירים היום עושים זאת לגבי זמרים

הם רבים והוא נדחף לתוך חוטי התיל . בעוד האחרים טוענים שהוא כופר Byron -שהוא תמך ב

  . הוא קם וממשיך באותה דרך. של הגדר כשהוא נעזב שם מוטל על הארץ והאחרים הולכים לדרכם

שאל הוא , ושוב במהירות חדה בזיכרונו ב״בעוד שהסצנות של אפיזודה אכזרית זאת חלפו שו

הוא לא שכח ולו פרט אחד ממוגות הלב , את עצמו מדוע אינו נוטר טינה כעת לאלה שעינו אותו

כל תיאורי האהבה והשנאה בהם . הזדונית שלהם אך ההיזכרות בהם לא עוררה אצלו כול זעם

הוא חש בעצמה מסוימת , גם אותו לילה בו חזר מזועזע, משוללי מציאות ונראו ל, נתקל בספרים

מעליו את הזעם הזה שהיה לפתע ארוג באותה קלות שבה פרי רך ובשל מתקלף  שהשילה

איננו גופו כי אם התחושה שהייתה לו , שמחליק מעליו, מה שהוא חש שהולך לאיבוד. 7מקליפתו״

זאת ההערצה הזו , זאת אהבתו העצמית. לאקאן אומר ״הפסיכולוגיה של הגוף שלו״. לגבי גופו

זה , פשוט. כלומר שאין זאת התענגות רעה, ין מדובר ברגע מזוכיסטינדייק עם לאקאן שא. לגוף

כל עבודת ההמרה שג׳ויס ילך , בתמורה לכך. של אפקטים שתפוסים בגוף, יותר ההעדר של קשרים

מהווה את התיקון של מה שהוא מכנה ״התודעה , שם פרטי, לעשות בהמצאת הוויה חלופית

תחת הצורה של עבודת השפה ,  ונן את הגוף שלו ככזהמה שמכ, כלומר, ]שלו" [הנצחית של הגזע

                                                             
5 Ibid. 

  עם עובד: תל אביב) מתרגמים, דורון' דו יבין' א. (וקן האמן כאיש צעירדי. )1992. ('ג, ויס'ג  6
  73' עמ, שם 7
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  . שלו שמעוותת את השפה האנגלית

-hors[גוף -לעשות לעצמו גוף חוץ, אופן לעשות לעצמו גוף, הפתרון של ג׳ויס, זהו פתרון

corps .[עשה לך "יש לכם דוגמאות אחרות של . לעשות לעצמו גוף על גבי עבודה שמכוונת לשפה

שעשה  Rothkoאת הצייר  –אריק לוראן מפתח זאת  –תוכלו לקחת לדוגמא . לגוף-מחוץ" גוף

, הוא עמד על כך שיהיו במידה הנכונה. מספר ציורים שמבוססים באופן מהותי על רצועות צבע

קטן מדי זהו צמצום של דימוי הגוף שלא בא , גדול מדי לא משמש לכלום. כלומר במידה של הגוף

 -אריק לוראן גם מסב את תשומת הלב לכך ש. ורים בגודל של גוףהוא צייר רק צי, וכך. בחשבון

Rothko התעקש על כך שהציורים שלו יוצגו בחלל כפי שפוגשים בהם בגוף באופן פרונטאלי ,

כלומר , ס״מ 85רותקו מסביר היטב שיש להביט בהם ממרחק מדויק של . ולא ממרחק, מאוד מהיר

הנה טיפוס אחר של . מדובר על להיות בפנים, ך מבחוץאין להתייחס לכ, שצריך להיות קצת בפנים

  .מספר מסוים של פתרונות הינם מסוג זה. עבודה כדי לעשות לעצמך גוף מחוץ לגוף

ושיש לי את החולשה להחשיבו כטוב , אבל ישנו סוג אחר של פתרון שאינו בהכרח קל יותר

הגוף שלה״ ויש לומר בהזדמנות ״ההוויה המדברת מעריצה את . זה להצליח להעריץ גוף אחר. יותר

אלן מילר - אק'זו שהקטע הקטן הזה של לאקאן שאליו אני מתייחס יש לגביו התייחסויות של ז

אק אלן מילר נתן לנו קריאה עקבית של 'ז]. Pièces détachées[בקורס שלו ״חתיכות נתיקות״ 

"] Un" ["א כותב ״אחדהו -, ] [Un corpsההערצה הזאת שמילר מכנה של גוף אחד. לאקאן האחרון

זה מוביל אותנו במידת . וכמובן את השורש של הדמיוני –בדיוק כדי להדגיש כיצד זה אינו האחר 

, )Un corps(הערצה זאת לגוף האחד . הסובייקט שתופס עצמו ראשית כדמוי: מה לשלב המראה

המחשבה  –בה אבל לכך מתווספת המחש, זה יחס ראשוני לגוף שנותן מוצקות דמיונית לסובייקט

ובאמצעות המחשבה הוא מגיע אל הערצת הגוף האחר במפגש  –אינה אותו דבר כמו הדימוי 

, ידוע לכם גם שמפגש הוא תמיד מוחמץ. שכן מדובר במפגש, המיני עם מה שיש בכך מהלא צפוי

״היחס : המשפט שהוא אומר, בהינתן זאת. זה לכך שלאקאן נותן ביטוי באומרו ״אין יחס מיני״

יש יחס לגוף , חיד שיש לך לגופך הוא של הערצה״ רוצה לומר מאידך שאם אין יחס מיניהי

  Joyce -ל. אך ההערצה לגוף האחר היא אופן מסוים לעשות לך גוף בגיל ההתבגרות. האפשרי

עבורו לא היה . אך זה אינו תמיד בהכרח מספיק, הייתה גם אישה שאיתה היו לו יחסים מצוינים

  .בכך די

דבר שבו זמנית מכונן  –מצאתי דוגמא מצוינת בהיבט זה  של ״הערצת גוף האחר״ , רהבכל מק

הסובייקט . Balzac8של Le lys dans la vallée] [שושנת העמקים ברומן   –את גוף הסובייקט 

שתי רוחות , לאמתו של דבר. ״חיי נשלטים על ידי רוח רפאים״: המספר את סיפורו לאישה אומר

ילד נטוש שהושם בבית אומנה אצל , את זו של אימו שכלל לא אהבה אותורפאים מפני שיש 

, כשאביו ואחיו הבכור לא היו, בפעם הראשונה, בסופו של דבר. מטפלת כשאחיו מועדף על פניו

 XVIII.-ה  Louisזה קורה בתקופת הרסטורציה ועלייתו של. נוצרה עבורו הזדמנות ללכת לנשף

אם כך הוא זה שילך . אסור היה שהמשפחה לא תהיה מיוצגת ,אסור היה להחמיץ את הנשף הזה

, בעבור זמן מה. והוא נפעם אך בו זמנית מעט מוטרד משום שאינו יודע כיצד להתנהג שם, לשם

אישה שמתייחסת אלי כאל , ״מרומה על ידי הופעתי הקטנה: עייף מהמסיבה הוא מתיישב בצד 

עיני הוכו לפתע פתאום . תי בושם של אישהמיד הרח. ילד שעומד להירדם מתמקמת קרוב אלי

התרוממתי מרותק כולי בכדי . למראה שתי כתפיים לבנות מלאות שעליהן הייתי רוצה להתגלגל

                                                             
8 Je prélève l'idée à Philippe Lacadée qui l'évoque dans l'un de ses livres 
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יש , בקיצור. לראות את המחוך והייתי לחלוטין מוקסם על ידי צוואר המכוסה בצניעות בבד דקיק״

״הכול גרם לכך . ני מוסר לכםשל עיני התכלת וכדומה שא, תיאור מאוד יפה של העגלגלות

שקעתי לתוך גוו זה כמו שילד משליך את , לאחר שוידאתי שאיש אינו מבחין בי. שיצאתי מדעתי

האישה הזו פלטה צעקה . עצמו אל חיק אמו ונשקתי את כל הכתפיים תוך שגלגלתי את ראשי

אם תחת , אה. !"אדוני: "התבוננה בי ואמרה, הסתובבה לעברי, חדה שנבלעה במוסיקה הרועשת

-אבל לנוכח ה, הייתי אולי הורג אותה" ?בחור צעיר שלי מה תפס אותך"זאת הייתה אומרת 

  .9דמעות חמות הציפו את עיני״, ״אדוני״ הזה

די בו כדי לגרום למעבר בבת אחת מן , ״אדוני״ הזה הוא לבדו-ה? לא כן, הנה כיצד מכונן גוף

בסך הכול . בטוח שגיל ההתבגרות היה כבר קייםמדובר בתקופה שבה כלל לא . הילדות לבגרות

שכן הוא מצליח במילה אחת להדק עבורנו את שאלת , הזה יפה" אדוני" -אני מוצא שה

כיצד האישה הזאת ״מאובנת על גבי מבט הניזון מכעס צדקני״ תעבור אידיאליזציה . ההתבגרות

יותר רומנטי ושביחס אליו  זה דבר אחר מעט. באופן עמוק ותהפוך לרוח הרפאים שתשלוט בחייו

בכך שהעריץ , ״אדוני״ הזה הוא מעריץ את גופו שלו-תמיד זה כך שב. הוא יוכל אולי להשיג הקלה

חשתי , (...)״היא לא תלך : הוא מכונן אותו לעצמו ומייד הוא מתבונן בעצמו. חראאת הגוף ה

התביישתי , בויאנירק אז הבנתי שהייתי לבוש ברשלנות כמו הקוף של ס. בגיחוך של עמדתי

וזה מראה . הוא היה לבוש באופן שכבר לא היה הכי אופנתי בסלונים של התקופה ההיא. בעצמי״

מה , וכאשר מדובר בגוף האחר. נוכל לומר שזהו מחיר ההערצה, שיחד עם ההערצה בא גם הבוז

נה אי ההבנה שאי. משום שלא ניתן אלא לטעות בתחומים אלה, שמופיע תחילה זה אי ההבנה

לעצמו גוף החל ממילה  ,אם כך ,הוא עושה. מוציאה מכלל אפשרות שהבוז יחזור לשם שוב

זה נושא , מופיע בפנינו בממד מסמני" אדוני. "שמגיעה אליו מן הזולת שאת גופו הוא מעריץ

אין עלינו לדרוש ממנו יותר מדי , בהובילנו נער זה לספה, כלומר. משמעות אבל זה מעבר לכך

. ת עושה חותםלבדו שבבת אח S1״אדוני״ הזה הוא - ה. הזה" אדוני" - להעלות אסוציאציות על ה

״היא יכולה הייתה לומר בחור קטן שלי״ מפני שהוא : רואים היטב בעצם שהוא יכול מייד לומר

זה ככול שמדובר במה . מדמה במחשבתו שהיא התקרבה אליו משום שהיה לו עדיין ראש של ילד

שמגישה עצמה לקריאה , כמסמן שמכה או אם תרצו כאמירה, שהינו מעבר למסמן שהוא משפיע

  . שעושה אקט, פני גופו על

הינו אולי הפתרון היותר , בגיל ההתבגרות תוך כדי מעבר דרך הגוף האחר" לעשות לעצמך גוף"

דבר זה איננו הדבר . במיוחד עם המין האחר, הקושי הוא שנדרש כמובן להתעמת עם האחר. טוב

תי הדמויות את ש, "התעוררות האביב" -הפשוט ביותר ואתם יודעים שלאקאן מפתח בהקדמה ל

אחד . מוריץ ומלכיאור, שני הבנים, מעלה על במת התיאטרון שהם שני מתבגרים Wedekind -ש

״הוא מוציא את : מהם בוחר בהתאבדות מחשש להתעמת עם המין האחר ועל כך אומר לאקאן

. ובהוציאו את עצמו מן הכלל הוא בסופו של דבר הולך לאיבוד]  il s’excepte[10עצמו מן הכלל ״ 

את , אומר לאקאן, אך זהו אופן לקבל, אמנם עם צרות, יתייצב לנוכח המין האחר, מלכיאור, אחרה

ועל ידי כך הצליח למצוא דרך בעזרת האיש , ]Un-entre-autres[היותך ״אחד בין אחרים״ 

  ]prendre soin de son corps. [בתחפושת שיאמר לו שעליו לדאוג לגופו

                                                             
9 Balzac H., Le lys dans la vallée,  
10 Lacan J., « Préface à L'éveil du printemps », op. cit., p. 11.  
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צורות אחרות שלא בהכרח , בהתבגרות" לעשות לעצמך גוף"ישנן כמובן צורות אחרות של 

  . מנותקות מזו הקודמת

ניתן . הינו הבנייה" התבגרות"המונח : הייתי רוצה להעיר הערה קטנה בקשר להתבגרות

, לא עוד נכווץ אותה, ובכן ההתבגרות שמתארכת. הזה שדי בו לבדו" אדוני"לראות זאת היטב ב

ישנו מחבר אמריקאי ששמו רוברט אפשטיין אשר כתב ספר עב . אך רואים היטב שהיא הבנייה

הוא מסב את . נגד ההתבגרות -שנוכל לתרגם כ The Case Against Adolescenceכרס בשם 

אין כל כך הרבה בעיות בעולם עם המתבגרים כמו , יתר על כן. תשומת הלב לדברים מאוד נכונים

ב "כלומר בארה, במדינות המאוד מפותחות שהופכות את ההתבגרות לעניין ממושך וכבד

 ככול שמרבים בחקיקה שמגבילה את הזכויות והחובות, כך על פי דבריו, ובנוסף על כך. ובאירופה

לאפשטיין יש ניתוח מאוד בהיר של . כך גם מקבלים יותר משברים של התבגרות, של המתבגרים

משום שהוא : " ועונים" ? מדוע מטילים מגבלות על מה שמותר למתבגר: " נהוג לשאול. הדבר

מתבגר לא יכול לנהוג ? האם הם באמת אחראים, והמבוגרים". עדיין איננו לגמרי אחראי למעשיו

. וזה מחמיר באופן קיצוני 21ב המתבגרים אינם מורשים לשתות לפני גיל "בארה .או לשתות

והלוא ראיתם את מספר : אפשטיין מעלה קושיות לעמדות המבוגרים. בפועל הם עוקפים את זה

אם הם אינם אחראים זה משום ? מדוע שהמתבגרים ינהגו פחות טוב? האנשים הנוהגים בשכרות

הוא , באותו אופן הוא מביא דוגמאות יוצאות מן הכלל. חריותשאין מוסרים לידיהם את  הא

למה הייתה הופכת צרפת לו ? מדוע שהמתבגרים לא יצאו למלחמה מוקדם יותר: " למשל אומר

ב "מספר ערים בארה, למשל: יש לו גם דוגמאות מדהימות. 'וכו" ?אן דארק'לא התאפשר הדבר לז

, מנגד. משום שזה מסוכן והם אינם מודעים לסכנה 20רוצות לאסור על המתבגרים לעשן לפני גיל 

בזה הם בהחלט יכולים להיות . לצבא כדי להישלח למלחמה בעיראק 18מותר להם להתגייס מגיל 

הוא מסב את תשומת הלב למספר פרדוכסים שרווחים בחברות שלנו ביחס . מודעים לסכנה

  . לשאלת האחריות של המתבגרים

ים הוא שיש לו מחשבה שמה שיש לעשות זה לפקח על מה שמדה, לאחר שכל זה נאמר

המסוגלות של כל אחד ואחד ואנו רואים אותו מציע מבחני מסוגלות לכולם ובכלל זה גם 

נמדוד . מי יכול לנהוג, מי יכול לצאת למלחמה, כך נוכל לראות מי יכול לעשן. למבוגרים

הינו מה שאיננו , אנו מדברים מה שעל אודותיו, שכאשר אנו מדברים על התבגרות, אלא..הכול

שחומק , זה של ההתענגות, וזה המימד הזה. הינו מה שלא ניתן להיות נמדד, יכולים למדוד

  . מאפשטיין

וישנם . הספורט שכמובן הינו בעל חשיבות רבה בהתבגרות: דרך אחרת לגשת לגוף, למשל

מרי הלן . ם בספורטדברים רבים מונחים על כף המאזניי. אלה שאוהבים במיוחד את הספורט

בהראותה את הפן של  11ברוס כתבה לפני מספר שנים עבודה מעניינת במיוחד בנושא זה

התענגות פאלית משום שהעניין הוא . ההתענגות הפאלית שבספורט ביחסיה עם דחף המוות

זוהי הגרסא התחרותית שיש לה תמיד פלירט עם דחף , חזק יותר מן הזולת, להיות הטוב ביותר

היא הדריכה : היא אף נתנה דוגמא מצוינת כאשר היא באה לתת הרצאה בנושא זה בבלגיה .המוות

צעיר זה שב כעבור מספר חדשים . צוות שכלל ספורטאי צעיר שעבר כריתה של איבר בגופו

                                                             
11  Brousse, Marie-Hélène, L’activité sportive à la lumière de la psychanalyse, Coll. Sport, psychanalyse et 
science, Paris, PUF, 1997  
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האם את : " בעקבות כך תלמיד אחר פונה אליה עם שאלה. כשהוא מצליח יותר מן האחרים בצוות

כאן אנו רואים את המימד של דחף המוות " . ?בור גם כן אותו ניתוחלא חושבת שכדאי לי לע

  . שמופיע ללא כחל וסרק

העלתה את Katty Langelez  ,בבלגיה על ספורט ACF -ביום עיון של ה. ישנו פן נוסף בספורט

משום שלאקאן כורך יחדיו את , התענגות נשית, של הספורט" התענגות מיסטית"הגרסא של 

היא נשענה לשם כך על . אם כך התענגות אחרת. ית ואת ההתענגות הנשיתההתענגות המיסט

בסרט הזה שני . le Grand bleuישנה דוגמא יפה במיוחד לכך בסרט . Philippe Mengueיצירה של 

הוא רוצה להיות זה שצולל : אחד מהם נמצא לגמרי בתחרותיות. גברים עסוקים בצלילה חופשית

אל מותו ולו כדי לנסות להביס את האחר שצלל מעט יותר עמוק ולמעשה הוא הולך , הכי עמוק

זה האחרון כלל לא בעניין אבל הוא להוט לצלול משום שהוא מוצא בזה עונג ייחודי שאין . ממנו

שבפועל הוא צולל ביתר , אלא. הוא לא מנסה להיות חזק יותר מן האחר. לו דבר עם התחרותיות

נג הזה להגיע לעולם המעמקים אף במחיר של חייו באותה חופשיות ויותר לעומק והוא לכוד בעו

במקרה זה הגוף . התחרותית, כהתענגות היא לחלוטין דבר אחר מן ההתענגות הפאלית. מידה

יש לכם כמובן דוגמאות רבות של ]. indéfinitude[תפוס במעין סתמיות ללא הגבלת זמן 

 wing -כמו למשל באופן בולט ב, ותפרקטיקות שבהן הסובייקטים יכולים לשחק בלהט בדחף המו

suit ,מצוידים בחליפות דמויות כנפיים כשהם מרפרפים קרוב מאוד , אותם  שצונחים ללא מצנח

אך גם בהליכה הזו אל הקצה יש מן המימד של . רבים מביניהם מצאו את מותם. לפני הקרקע

  ". לעשות לעצמך גוף"

דעתי עוד פן אחר של שאלה זו במסגרת עלה ב, במטרה לסכם על גבי שאלה מאוד עכשווית

בתוך מה , אי הנחת של מתבגרים מסוימים שבא לידי ביטוי תחת צורה ייחודית ביותר ואלימה

לא נראה לי שיהא בנמצא פרופיל . לא כולם, רוב רובם מתבגרים. יהדיסטי'שמכנים הטרור הג

מאמר על סדרה של  Le Monde  -אך קראתי ב. יהדיסט'קליני שישמש כמודל של מה שהינו ג

ניתן לדבר כאן על . שעברו רדיקאליזציה, 19עד גיל  14מתבגרות צעירות צרפתיות החל מגיל 

אך דבר מה אחר . אק אלן מילר'כפי שמנסח זאת ז" הנרקיסיזם של הטרוריסט שחוגג את נצחונו"

די היותן בקשר עם הן עברו הקצנה באמצעות האינטרנט תוך כ. הדהים אותי ברדיקאליזציה הזו

מתבגרות אלה . בסוריה כשהן מוצאות את עצמן בעקבות כך בקשר של שיחה ביניהן" מגייס"

האחרות מגיעות ממשפחות , אחת מהן התאסלמה. מגיעות כולן ממשפחות לחלוטין לא דתיות

אסלאמיות שומרות אך במעט או כלל לא על מצוות הדת כשדבר בסביבתן לא דוחף אותן לקראת 

אצל אחת מהן לפחות שרוצה ללכת משום שאביה מתנגד " התמרדות"ישנו איזשהו נופך של . זה

מה שעניין אותי הוא כיצד הן . כלומר שמשפחתה לא הייתה מאוד דתייה, לכך שתישא רעלה

שמחליט על הכול שבאמצעותו " האחד"את , יכולות לומר שהן מוצאות בזה את התכנה המאגית

החיים היומיומיים ובאילו מקרים ניתן לקיים , מה אוכלים, להתלבש כיצד: כלומר. הכול מוסדר

  . ביסודו של דבר יש כאן מובן מושלם. יחסי מין

אין זה אומר שדבר לא גולש שכן בה בעת בינן לבין עצמן יש להן ויכוחים , ובכל זאת

אלה  ישנם: "אחת מהן אומרת –אני מצטט רק שלושה משפטים  –למשל . טיפוסיים של מתבגרות

זה עגום ". Merahאבל אני לעומתם רוצה לעשות הכול כמו , Rihannaשרוצים לעשות הכול כמו 

במישור של החיפוש , אך בה בעת גם באופן מאוד אותנטי דיבור של מתבגרת במישור ההזדהותי

. קרי יש בזה גם פן מסוים של התגרות, היא אומרת את הדברים במשטרה. אחר ההזדהויות שלה

, כלומר, "אחים"מדובר כאן ב" ?ראית אותו", למשל. ן שיחות שהן יוצאות מן הכללאבל ישנ
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: אחרת אומרת" ...זה מדליק זה מהפירמה של –? את הנעליים שלו, ראית את ההוא. "במגייסים

שכן כאשר קוראים זאת אנו בו , זה די מדהים. וכדומה, "וראית הוא היה מדליק עם הרובה שלו"

אין מדובר : וזה מה שמרשים. ר ולחלוטין גם בשיחה טיפוסית של מתבגריםזמנית גם בעולם אח

עם קיצור דרך , שמשנה הכול כמובן –זה לא במקומו רק במישור אחד , במשהו שאיננו במקומו

  . בולט ביחס לאופן לעשות לעצמך גוף

ו אני עכשי: "מגוללת בקצרה בארבעה משפטים את תוכניותיה לחיים, 14בת , אחת מהן, כך

אנחנו נגדל ] משום שהיא כותבת זאת לאמה[, אימא,בקרוב בטורקיה עם בעלי ובקרוב , נשואה

ויום אחד תקבלו , אין יפה יותר מכך והוא יהיה ירא שמיים, את הילד שלנו שייוולד בעיראק

אני מוצא שזה יוצא מן הכלל שכן אני מכיר ". הנה, צלצול טלפון בו יגידו לכם שאני מתה

: לעיתים בקושי, הן עונות" ?מה אתה רוצה לעשות בחיים: " שר הן נשאלותמתבגרות שכא

 –או שזה נאמר לעיתים באופן קריקטורלי , "ולהביא ילדים, להתחתן, למצוא בחור מאוד נחמד"

אך שקובעים , על המתבגרים שיש להם אחיזה מאוד רופפת בקיום – Courtilאני חושב כאן על 

  . זה לא תמיד נושא את אותו מובן –בעל אחד , ם או אף ילד אחדילדי, בעל: לעצמם כציון דרך

כי אם ,  "אדוני", אלא שבמקרה הקודם זו כבר איננה ההתבגרות שמצטמצמת למילה אחת

זה די . פטירה, ילד, נישואים: פרויקט של חיים שלמים שמתקבעים על ההתבגרות בשלוש מילים

אין , כמובן. כל זאת צורה לעשות אותו לעצמךמדהים כצורה לעשות לעצמך גוף על אף שזוהי ב

זו לבטח תגיע אך מדובר בעיקר . לנו אפשרות להתערב משום שהן לא באות לדבר על כך

  .   בוויכוחים בין מתבגרים

  

  .   Florine Mathonבמסגרת הסקציה הקלינית ואשר נערכה על ידי  Antibes - הרצאה שנתנה ב* 
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 מצב הגוף
 

 *מתוך הביוגרפיה של לודוויג ויטגנשטיין

לפניכם מובאה . שווה להרחיב בקריאה על כך. היתה אופן של לעשות לעצמו גוף -ההתפלספות  -עבור ויטגנשטיין הפילוסופיה 
 קצרה מהביוגרפיה שלו

"What appears to emerge from his diary is that his desire to masturbate and his ability to work were 
complementary signs that he was, in a full sense, alive. One might almost say that, for him, sensuality and 
philosophical thought were inextricably linked" 

 

 *Monk, R. (1991). Ludwig Wittgenstein The Duty of Genius. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin 
Books. p. 117 




