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  המלים הנכונות: דבר המערכת

  

  אילנה רבין, עמרי ביכובסקי

  

" ?האם אין מספיק מלים בשפה האנגלית": "יוליסס"בעקבות כתיבת , ויס נשאל פעם'יימס ג'ג

לאחר שהקרב . קרב-קחו למשל את המלה שדה...אבל הן לא הנכונות", ויס'ענה ג, "יש מספיק, או"

  bloodfield".(1(דם -אלא שדה) battlefield(קרב -אין זה יותר שדה, והאדמה מכוסה בדם, מסתיים

מונומנט " שדה הקרב"דם׳ העושה מ-מצוידים במלים הלא נכונות אנו נכנסים ישירות ל׳שדה

זהו שדה בו אין לנו אפילו את המבנה המינימלי עליו מצביע ג׳ויס שבו ניתן . מאובן של שם האב

  .דם וזמן דביק-קזתאנו בשדה של ה. להבחין בין רגע הכניסה לבין רגע היציאה

  ! סכין ביד

נערה לבד וגם בזוג אוחזים בסכין המשילה את קהותה המטאפורית ופועלת בשירותו של , נער

  . שיסוף כגורל המדביק גוף לגוף בקשר דם קטלני. להב ממשי מושחז

  !שיסוף

... ?ערבים? יהודים? אלימות? גל טרור? אינתיפדה. טרם נמצא שם להגחות אלה של הממשי

ההחלטה להקדיש גליון של ? כיצד לשיים את הממשי הזה שבפניו אנו עומדים!!!  יחידים!!! ערנו

ן להתרחשויות אלה היא חלק ממאמץ עיקבי של תפס״ן לא לסגת בפני הזוועה "זמן תפס

כבר למדנו בהקשרים אחרים שהנוער הפך להיות החומר הגמיש עליו . המתדפקת על פתחנו

זה מהם שמגיע , כעת. כת העקבות והשיירים של אי הנחת בתרבותמוטבעות בישירות לא ממוס

אוחזים בסכין בכדי לחרוץ ) אלתרמן –..." אז מנגד יצאו נערה ונער("נער ונערה . חותם הדקירה

  . גורל

אותה  זו אמנם! לא נניח לכוריאוגרפיה המסוגננת של סיפור הפרברים להוליך אותנו שולל

רב בכיסו של בן הנוער ההולך לבית הספר או מסתובב בשכונה  כבר זמן ואכן היא טמונה, סכין

הנער  –כעת הזירה הפכה לאנונימית  . על ליבה של נערה רוויי אלכוהול וריגוש  בתורו אחר ריבים

שחזותם לעיתים אף (והסכין מוטלים אל תוך הסצינה הלאומית בהיתקלות עם הכלשהם  הכלשהו

בוביה אידיאלים תלושים ודחפים שאינם מוצאים להם בה משמשים בער, )מטעה לגבי לאומיותם

 .מוצא אחר

לאו דווקא האפשרות  –היא שעמדה לנגד עינינו , ומתוך ההתרחשויות, הכתיבה תוך כדי  

אין גליון זה מתיימר לסמן . בדיבור ובשיח, אך כן בכדי לאחוז במילה, למצוא המשגות מושכלות

במובן . ׳הזמן לראות׳ –בזמן הלוגי הראשון של לאקאן הוא ממוקם דווקא . את תום ׳הזמן להבין׳

עם הצורה , עם הפואטיקה שהוא עשוי להצמיח מקרעיו, זה יש לקחת גליון זה על קרביו וכרעיו

. לקחתו כהימור שעשויים להיות לו אפקטים בלתי ידועים מראש; הגראפית שהוא מקבל ופושט

נכוון לכאב כדי להייטיב  –כמה שיותר שפות נהמר על הבלתי ניתן לשיום בכמה שיותר אופנים ו

  .לומר

 –של הידע " ארוטיקה-האוטו"החל ממה שהוא קורא לו ) בגליון זה(התנועה שמתווה מילר 

ניתן להשיג אותו בלחיצה קלה על , )הגדול(חר אהעובדה שאין צורך לבקש את הידע אצל ה

כלשהו את מה שהוא האחר הגדול  עובדה שַמְגלה את המבוגר מיכולתו לאייש באופן; הסמארטפון

                                                             
1 Ellmann, R. (1965). James Joyce. New York: Oxford University Press. p. 397.  
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יותר (בכיס  aמגיעה עד לאמירתו של לאקאן שלפסיכוטי יש את האובייקט  –עבור המתבגר 

שכן מה אם לא הסכין , ומקבלת שם משמעות מצמיתה, )משמץ של רמז לכיוון הדחיה המוכללת

  ?או בין קפלי בגדו, מוטמנת בכיסו של המתבגר

המתקפל , האם אנו בפני גירסה נוספת של הרפיון האבהי, זהבגליון , זיו רובינשטיין שואל

אנו בפני , אק אלן מילר בגליון זה'כפי שמציע ז, האם? בפני נחישותם המתענגת של בני הנוער

אותו מזמן האיסלם לבני הנוער כמוצא לבלבול שמשית עליו , ללא דיאלקטיקה, אחד-ציות לאב

, ירסה של האובייקט שעולה לזניט החברתי בתקופתנוהאם זו עוד ג? שאיננו קיים) הגדול(חר אה

  ?כפי שמציג זאת לאקאן

היא מה נעשה ", 13כותבת יובל אדלשטיין בת ה , "השאלה היחידה שאני שואלת את עצמי"

היא אומרת זאת בתוך שיח שנוצר מתוך ההווה של ". ולאף אחד אין תשובה? עכשיו

: שמלווה אותנו כמוטו, של המשפט של לאקאןותוך נסיון לאחוז בשולי אדרתו , ההתרחשויות

בהקשר של האקטואליה העכשווית של הסכין , "'הכאב של הנוער'אולי יהיה פעם שיח שייקרא "

  .והנער

). בגליון זה" (אל עבר ההתבגרות: "אק אלן מילר'הגליון מציע שלוש קריאות במאמר של ז

כיצד ניתן לתת שם להתענגות , חד בדרכוכל א, שרי אדלשטיין ויונתן לוין שואלים, רויטל יצחקי

" פסיכולוגיית ההמון ואנליזה של האני: "מאמרו של פרויד. איננו קיים) הגדול(חר אבעידן בו ה

ההזדהויות שעבור  –? עם השאלה מה גורל ההזדהויות בתקופתנו, מציב את האופק לקריאות אלו

ברית חדשה בין ): בגליון זה(א על רקע מה שמילר קור, המסלול שהנערים עושים הן קריטיות

  .ההזדהות והדחף

בתוך כך הוא . מוניב סבית מביא הדים משיחות עם בני נוער ערביים סביב המצב הנוכחי

אודות הדרישה ) בגליון זה(באותו קו של הפיתוח שעושה מילר , מתעכב על הדרישה שלהם לכבוד

). הגדול(חר אאיננה עוברת דרך ה מפני שהיא, אולם דרישה פרדוקסלית –לכבוד של בני הנוער 

, עמרי ביכובסקי מציע להבחין בין ההפרדה. נראה שזה בדיוק מה שמוניב סבית מעיד שנתקל בו

) סובייקטיבי(במלים אחרות מה שעל הפרק הוא שיסוע ; לבין הסגרגציה, שהאנליזה יכולה להציע

  .אלא לדיבור, שאיננו נתון לחסדי הסכין

שיח אינטרנטי מהוסס : זה נבקש להצביע על מה שהוליד אותובאחריתו של דבר מערכת 

בעצם , שאפשר לומר לנוכח המצב" נכונות"שגישש אחר המלים ה, ן"שנולד בין כמה חברי תפס

כמה שאלות שנשאלו במסגרתו על . ימי הופעתו הראשונים של אותו ממשי שעדיין לא זכה לשיום

וף למרות שאנו אוחזים היטב בתמרונים שלנו לבס. משובצות בין המאמרים, ידי גבריאל דהאן

  .תעם המלים הלא נכונו , ויס'אומר גכפי ש, עדיין נותרנו

 

 

*** 
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  אל עבר ההתבגרות

  l’Institut de l’Enfant של המכון של הילד   3 -דברי סיום ביום העיון ה

  אק אלן מילר'ז

  

כדי להציע כיוון של עבודה לקראת יום העיון הבא של המכון , כמו מדי שנתיים, אני מגיע

אני מציע שהמכון ואלה הנוטלים חלק במחקרים שלו יתעניינו . הפסיכואנליטי של הילד

אך , על ההנהלה של המכון יהא לנסח אותה בבוא העת, אמנם אין מדובר בכותרת. בהתבגרות

  . לחשוב בכיוון של ההתבגרות אני מציע. זוהי הכוונה

  הבנייה, ההתבגרות

הן לא חופפות זו , ניתן להתבונן בה מנקודות מבט רבות. ההגדרה של ההתבגרות שנויה במחלוקת

, ישנה ההתבגרות הפסיכולוגית, ישנה ההתבגרות הביולוגית, ישנה ההתבגרות הכרונולוגית. לזו

ישנה ההתבגרות , ההתנהגותית לזו הקוגניטיביתשבמסגרתה ניתן להבחין בין ההתבגרות 

פרסמו זה  Rennes -עמיתינו מ –ישנה אפילו ההתבגרות האסתטית או האמנותית , הסוציולוגית

  .2יחס מיני בהתבגרות בהתבסס על התיאטרון והקולנוע- עתה עבודה בנושא האין

ן כללי הוא שההתבגרות מה שניתן לומר באופ. כל ההגדרות האלה אינן חופפות זו את זו במדויק

שכן רוח הזמן היא , ולומר היום על מושג שהוא הבנייה נושא עמו מידה של שכנוע. הינה הבנייה

נעדר וודאות במידה רבה , העידן שלנו, עידן זה. הכול הינו תחבולה של מסמן, שהכול הבנייה

להיענות  כדי, נזדמן לי לומר שזוהי תקופה שמכחישה בלב חפץ את הממשי. באשר לממשי

המקוריות ]. semblants[אשר הופכים להיות בעקבות כך באותה מידה מיני ארשת , לסימנים לבדם

כאשר מדברים על אודות , והיום". ממשי" -וְ " ארשת"של לאקאן הייתה בכך שִהֵּבר את הצמד 

עם הדגש שהוא עצמו הניח על , ניווכח לעיתים תכופות בקרבה לדיסקורס של לאקאן,  ממשי

  . משיהמ

זה מה שעושה . אין דבר קל יותר לעשותו מלפרק אותה, למן הרגע בו ההתבגרות הינה הבניה

שהינו בה בעת , ]Robert Epstein[בזריזות קומוניקטיבית פסיכולוג אמריקאי בשם רוברט אפשטיין 

 מבלי שתהיה לי היכרות ישירה עם. Psychology todayהוא שמש כעורך הראשי של  –גם עיתונאי 

הטקסטים שאנו קוראים באינטרנט ביחס אליו מצביעים על כך שהוא , 2007-שהופיעה ב, עבודתו

הינה שאנו , שהיא כלל וכלל לא טיפשית, ההנחה שלו. בברור מישהו שאוהב ללכת נגד הזרם

, באנגלית, וליתר דיוק –יוצרים את ההתנסות המתבגרית בימינו תוך שאנו מונעים מהמתבגרים 

שניתן , משלוש עשרה עד תשע עשרה, nineteen - עד  thirteen -מ, בני העשרה teenagers -ה

הוא מבחין בכך שבהיסטוריה של . להיות או להגיב כמבוגרים –]  ["les ados"" הִמְתָּבג"לכנותם  

ויכלו , הם חיו במחיצת המבוגרים. המתבגרים נחשבו במידה רבה יותר למבוגרים, האנושות

אנו , בעוד שעתה. שכן מונח זה הינו קטגוריה של הפסיכולוגיה –" מודל"להתייחס אליהם כאל 

מבודדים מן המבוגרים ובתוך תרבות שהולמת , דוחפים את המתבגרים לחיות בינם לבין עצמם

                                                             
2Page Ch. & Jodeau-Belle L., Le non-rapport sexuel à l’adolescence. Théâtre et cinéma, Presses universitaires de 
Rennes, 2015. 
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, לאריזות החיצוניות, מדובר בתרבויות כפופות לאופנות. שבה הם משמשים זה לזה כמודל, אותם

ובכן ספרו נושא . XX-שההתבגרות הייתה קיימת לפני המאה ה למעשה אין זה ודאי. וכה הלאה

. נגד ההתבגרות - The case against adolescence. Rediscovering adult in every teen: את הכותרת

  .זוהי סיסמה מעוררת אהדה. לגלות מחדש את המבוגר בכל בן עשרה

  

  ? מהי ההתבגרות בפסיכואנליזה

  . נראה לי שבפסיכואנליזה עוסקים בעיקר בשלושה עניינים, אם לומר את האמת

  היציאה מן הילדות

רגע בדוק , ברגע של הבגרות המינית, כלומר, עוסקים ביציאה מן הילדות, בראש ובראשונה

לכך פרויד מגיע בסופו של דבר באחרונה מבין שלוש המסות על . מבחינה ביולוגית ופסיכולוגית

הרי לנו טקסט אשר ". המטמורפוזות של הבגרות המינית" מסה שקרויה , ה של המיניותהתיאורי

ישמש כאחת מנקודות ההתייחסויות עבור ההכוונה של יום העיון הרביעי של המכון של הילד 

]l’Institut de l’Enfant [בין , זהו גם רגע בו  ניכנס לעסק. ושמושי בשדה כולו שעניינו הילדות

  .חראמה שלאקאן בודד כגוף של ה, ל האיוויהאובייקטים ש

  ההבדל בין המינים

 la[אנו מתעניינים בהבדלה המינית כפי שהיא יוצאת לדרך בתקופת הבגרות המינית , שנית

puberté  [ההבדל בין המינים כפי שהוא מתעצב בעקבות הבגרות המינית , עבור פרויד. ולאחריה

והוא אף כותב את המשפט הבא שעליו . ל התבטאותזוהי צורה מוזרה ש –מבוטל למשך הילדות 

יחד ". למיניות של הְיָלדֹות אופי לגמרי זכרי: "שילם בנקמנות מסוימת מצד התנועות הפמיניסטיות

בכל  –עבורו מדובר בעניין מקדמי שלאחריו הוא מגיע לעיקר  –עם זאת פרויד מציין כבדרך אגב 

ביחס לעמדה , "בנות זיהוי כבר למן הילדּות, קדמותנטיות מו"זאת הוא מציין גם את זאת שישנן 

בהקשר זה הוא מעיר שהעכבות של המיניות והנטייה לעבר ההדחקה . הנשית ולעמדה הגברית

וזה הכיוון  –הוא מדגיש . הילדה נראית צנועה יותר מן הילד. הינן חזקות יותר אצל הילדה

הילדה נראית כבר כאישה . תאת ההתפתחות המוקדמת של ההבדלה המיני –שלאקאן ייקח 

עבור פרויד , על כל פנים, הבגרות המינית. זה יותר לכיוון הזה שהוא מפנה אותנו. מוקדם מאוד

  .בסיפור של המיניות, הטעמה בהתפתחות, מייצגת הדגשה מינית, כמו גם עבור לאקאן

זהו . לחקור את ההבדלה המינית טרום הבשלות המינית ואחריה, לקראת יום העיון הבא, נוכל

כיצד נוכל להתקדם ביחס לנטייה ולהבדלה . לא נגעו בו בימי העיון שלנו, עד כה, נושא שבעצם

  ? והילד כילד, הילדה כילדה –המוקדמות הללו 

  ההתערבות של המבוגר בילד

ההתפתחות של ", מבלי שביטוי זה ימצא חן בעיני, שאכנה אנו מתעניינים במה, שלישית

מבוא "כלומר בכל מה שמופיע ב, אופני ההיבור של האני האידיאלי ואידיאל האני, "האישיות
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. הרגע של הבגרות המינית הינו רגע בו למעשה הנרקיסיזם מתעצב מחדש. 3של פרויד" לנרקיסיזם

 - של לאקאן כפי שהיא מצוירת בטקסט של ה Rאת הסכימה , לעיון באותו עניין, אתן כסימוכין

Ecrits זה אכן כתוב . 5שלופסיכוזות המינר סוכפי שלאקאן מתייחס אליה בשפע ב 4על הפסיכוזות

  . סמינרהוכדי להבין זאת היטב יש לקרוא את , מאוד ברור, ויקבה בעת מאוד מד, מאוד דחוס

עליו העברתי קורס , Gideבטקסט של לאקאן על . Gide Andréיש לנו גם את המתבגר , בפרק זה

, מתואר בפנינו בזמן של התבגרותו Gide, 6כתב ספר Philippe Helleboisועליו , שיצא לאור

שכן ההנחה היא שאישיותו לא הגיעה להתגבשותה כי אם , ואפשר אף של התבגרות שהתארכה

לאקאן מתאר בפנינו את ,  למשל. מה שהינו בכל זאת די מאוחר, רק לקראת שנתו העשרים וחמש

André Gide שנשבע להגן על דודניתו , בן העשרהMadeleine שמבוגרת ממנו , בת החמש עשרה

העזות ביותר " סערות הֵחמה"בעמדתו כנער בן שלוש עשרה קרבן של : "כך הוא כותב. בשנתיים

אפשר לומר שדבר זה עונה ". ייעוד זה להגן עליה ציין את ההתערבות של המבוגר[...] , של הילדות

ההתערבות "ב, דוהביטוי הזה מוצא חן בעיני מאו, ניתן להבחין כאן. Epsteinעל התכנית של מר 

ישנה . יכולנו בדיוק לשאוף לדייק ביחס לאותם רגעים של התערבות מעין זו. בילד" של המבוגר

  . מעין הטרמה של עמדת המבוגר אצל הילד

, עבור לאקאן. למעשה זה גם על גבי עניין של התערבות שמניחים שהאישיות מגיעה לידי גיבושה

אזי הוא מדבר על . Goetheה שהוא נתלה במסר של מגיעה לידי גיבושה משע Gideהאישיות של 

לפנינו צורה לוגית שניתן לרדת לחקרה , אם כן, ישנה". Goetheההתערבות של המסר של "

  . צורת ההתערבות: כשלעצמה

  מה חדש על אודות ההתבגרות

אין זה מונע את זאת שיש מן החדש ושאחדים מעמיתינו כבר עמדו על . אלה הנם הבסיסים שלנו

האיתור של תרומותיהם התאפשר עבורי בזכות התיזה של עמיתה של השדה  –דש הזה הח

  . 7שנושאה הוא ההתבגרות העכשווית בפסיכואנליזה, Damasia Amadeo, הפרוידיאני בארגנטינה

  דחיינות 

בשנת  Siegfried Bernfeldצוינה כבר על ידי , Epsteinאותה מזכיר , ההתארכות של ההתבגרות

נטל אותה מחדש בטענו שההתבגרות של  Philippe La Sagnaכאשר , לפני כמעט מאה שנים, 1923

. זה מאוד יפה. Zygmunt Bauman"8מושהית לקראת עתיד נוזלי במובן שמעניק לו "היום נותרת 

שניצב בפני אפשרויות בחירה אחדות אותן הוא נוטה להעמיד ", כך הוא אומר" ,יש לנו סובייקט"

                                                             
3 . Freud S., Pour introduire le narcissisme, Paris, Payot, 2012. 
4  Lacan J., « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 

553. 
5  Lacan J., Le Séminaire, livre iii, Les psychoses, Paris, Seuil, 1981. 
6 Hellebois Ph., Lacan lecteur de Gide, Paris, éditions Michèle, 2011. 
7 Amadeo D., « Consideraciones clínicas sobre el adolescente actual », thèse de troisième cycle 
   soutenue en août 2014, sous la direction de Claudio Godoy, à l’université nationale de San Martín (Argentine), à   

paraître. 
 
8 La Sagna Ph., « L’adolescence prolongée, hier, aujourd’hui et demain », Mental, no 23, p. 18. 
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הייתי . זה אמנם נכון שלעיתים קרובות ניתן להבחין בהתנהגות מעין זו.  "למבחן במידה קלושה

להיקף של העולם הווירטואלי שמיתרגם , לדיגיטליות, בין שאר הגורמים, נוטה לייחס זאת

האובייקט העכשווי , למעשה. של עולמות אפשריים, להתפשטות מיוחדת של עולם האפשרויות

 benchmarking שעל כן גם תובע תמיד, אובייקט מרובה אופציות, ותאם אישיתהינו אובייקט מ

. סוג של כיול כדי לאמוד את מה שיהא הטוב יותר, כלומר, ]השוואת ביצועים מול מדד מוסכם[

יפרשו בפניך מספר לא ייאמן של מוצרים על מנת שתבחר , אם ברצונך לרכוש סמארטפון, היום

הריבוי הזה של היסוד של האפשרי יכול לבוא לידי ביטוי . ביניהםכדי להשוות , אחדים מתוכם

עד אשר , זה מה שלמעשה יוביל לכך שאשאר עם אותו מכשיר במשך שנים –בסחבת אינסופית 

למעשה ישנה כאן . אז אטיל על מישהו אחר את המשימה לבחור עבורי את הדגם הבא, ישבוק

 Bernfeld, Laמאז , לומר שמה שכולם עדים לו אוכל, ובמובן מסוים, דחייה בזמן ככול שניתן

Sagna, Epstein… הוא שההתבגרות עצמה הינה דחיינות.  

  אוטואירוטיקה של הידע 

שבתוכו המתבגרים חיים עוד יותר בהשוואה לאלה שכמוני , ההשלכה של העולם הווירטואלי

אותן הוויות מדברות  ,שבימים עברו הופקד בידי מבוגרים, הינה שהידע, הינם כבר בני דור אחר

הינו עתה זמין  –היה צורך בתיווך שלהם כדי להגיע אל הידע  –וההורים בכללם , שהיו המחנכים

 .חראהוא לא עוד האובייקט של ה, הידע בכיס. באופן אוטומטי באמצעות פניה פשוטה למכונה

לחלץ אותו  היה צורך, חראהידע היה בחזקת אובייקט שיש לחפש אחריו בשדה של ה, קודם לכן

מה שהצריך חישוב אסטרטגי עם , של צייתנות או של תובענות, מן האחר בדרכים של פיתוי

יכולה להעלות בדעתנו את מה , הידע בכיס, הנוסחא שבה עשיתי שימוש .חראהאיווי של ה

ובדיוק בשל כך אין הוא , "בכיס"שלו   aשלאקאן אומר על הפסיכוטי כזה שיש לו את האובייקט

כיום ישנה אוטואירוטיקה של הידע שנבדלת מן  .חראסטרטגיה ביחס לאיווי של הנצרך לא

  . חראהארוטיקה של הידע שנהגה בימים עברו משום שהיה עליה לעבור דרך היחס ל

   מציאות לא מוסרית 

, Marco Focchi. אינני מצטט כי אם רק אחדים מביניהם, עמיתים רבים השמיעו דברים מעניינים

את הכניסה . 9יחס לטקסי הבגרות המינית והחניכה שנהגו בחברות המסורתיותמתי, ממילאנו

אם , כיום. סימנו בטקסי חניכה שנשאו אופי פולחני או מיסטי, את הרגע שלה, לבגרות המינית

, הפסיכולוגים חוקרים זאת –ההתקדמות בקוגניציה של הבגרות המינית , להתבטא במונחים אלה

להתפרקות של , Focchiלדעתו של , מובילה –' וכדו, של יותר מחשבות אבסטרקטיות

הבגרות , לדעתו. אנו בפני נפילה של האחר הגדול של הידע ולא בפני סובלימציה. יזציותהאידיאל

אני מוצא את שם ". מציאות מדורדרת ובלתי מוסרית"המינית מאפשרת מעתה ואילך גישה ל

דובר . מאוד יפה ושאלתי את עצמי למה הוא יכול היה להפנות, "בלתי מוסרית", התואר הזה

ט בימינו תיאוריות הקונספירציה עד כדי שניתן להיתפס לבהלה ממספרם באופן בו נוטות להתפש

זאת יכולה הייתה להיות דרכם . הגימנזיסטים והתיכוניסטים שדבקים בהן, של תלמידי בתי הספר

                                                             
9 . Focchi M., « L’adolescence comme ouverture du possible », Mental, no 23, décembre 2009, p. 29-40. 
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זה הולך היטב עם מה . אך תחת צורה מדורדרת וכרשע במיוחד, להכניס לתמונה את האחר הגדול

  .  חר של הקונספירציהאשל ה המציאות הבלתי מוסרית: שנאמר

  סוציאליזציה סימפטומטית  

חקרה את הסימפטומים החדשים שכרוכים בקשר החברתי  Helene Deltombeהעמיתה שלנו 

אנו מכירים –אלכוהוליזם : כלומר למגיפות, וציינה שהם יכולים להיות מומרים לתופעות של המון

-א מציבה באותה סדרה את האנורקסיותוהי, טוקסיקומניות, -את ההשתכרויות הקבוצתיות 

הסוציאליזציה הזו . 10'וכדו, את ההתאבדויות הסדרתיות של מתבגרים, את העבריינות, בולימיות

ההתבגרות כרגע בו הסוציאליזציה : של הסימפטומים של המתבגרים נראית לי ראויה לתשומת לב

  . של הסובייקט יכולה להתרחש במודוס סימפטומטי

  חר עריץ א

. צדק- למשל על אי, שקיבל מתבגרים שהתלוננו בפניו, Daniel Roy11יחסות נוספת היא זו של התי

ספרי מתקבלת כציווי -חר המשפחתי או הביתאהוא מציין שמצד אחד התביעה שמגיעה מצד ה

מנסים להגן על המתבגרים באמצעות , ברגעי המשבר כתוצר של ההתמכרויות, מצד אחר. עריץ

חר העריץ אניתן לראות את הפנייה הכפולה הזאת ל. הגנה על ההתבגרותבשם ה, כללים עריצים

ומן   ;עבור הסובייקט שמפרש באופן זה את הדרישות המשפחתיות: ואת נוכחותו משני הצדדים

הצד של החברה את ההגחה של איווי לרדות במתבגר במשבר ואת ההשלטה של סמכות 

  . ברוטאלית ביחס אליו

  

  הסימבולימוטציות של הסדר 

  ההשפלה של שלטון אבי המשפחה

זה אצל המתבגרים שניתן לחוש בעצמה הרבה ביותר באפקטים של המוטציות של הסדר 

שאותן למדנו בשנים הקודמות בשדה הפרוידיאני כאשר אף הקדשנו לכך קונגרס של  –הסימבולי 

תחילה , הסדר הסימבוליובין המוטציות של  – Association mondiale de psychanalyse (AMP)12 -ה

האב בהוראה האחרונה של לאקאן איננו עוד זה שהיה . ההשפלה של שלטון האב, העיקרית שבהן

אחד מבין האופרטורים , האב הפך להיות אחת מצורות של סימפטום. בהוראתו הראשונה

הפונקציה שלו שהייתה רמת מעלה , במילים אחרות. שבכוחם לבצע קשירה של שלושת המימדים

, דיסקורס זה. תדרדרה עד כדי כך שאף האילוצים הטבעיים נשברו על ידי הדיסקורס של המדעה

באמצעות , שהעמיד לרשותנו את האפשרות למניפולציות בהעמדת צאצאים גרם גם לכך

  . חמקו מקולו של האב, באופן כללי, שהמסירה של הידע ואופני המעשה, טים של התקשורת'הגדג

                                                             
10. Deltombe H., Les enjeux de l’adolescence, Paris, éditions Michèle, 2010. 
11 Roy D., « Protection de l’adolescence », Mental, no 23, op. cit., p. 51-54. 
 
12Association mondiale de psychanalyse : Scilicet. L’ordre symbolique au xxie siècle. Il n’est plus ce qu’il était. 
Quelles conséquences pour la cure ?, Paris, ecf, coll. rue Huysmans, 2011 & Travaux du viiie Congrès de 
l’Association mondiale de psychanalyse, Paris, ecf, coll. amp Le congrès, 2012. 
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  ההדחה של המסורת  

כדי להיות אישה , הערוצים המסורתיים  אשר הורו על מה שראוי להיות ולעשות כדי להיות גבר

ערוצים מסורתיים . הם מודחים, מאוימים בפני המנגנון החברתי של התקשורת, נסוגים לאחור

 - ה –אשתמש כאן שוב בביטוי שאני ממש אוהב  –כל מה שהיה , באותה מידה הדתות, אלה הינם

common decency ,בעבר הדיסקורס של המעמדות . ההגינות המשותפת של המעמדות החברתיים

נמחק , כל זה נשחק". אישה הגונה"או " איש הגון"העממיים הורה על מה שיש לעשות כדי להיות 

כמובן שהוא לא היה זהה , היה כזה של הבורגנות, דיסקורס כזה היה גם במעמד הביניים. בהדרגה

  . כולם קמלו. קרטיהלגמרי לזה של האריסטו

Vilma Coccoz ,התעמקה במקרים בהם האבות הופכים להיות החברים של , עמיתה שלנו ממדריד

והם עוברים ממתירנות גמורה לנוקשות ; בניהם משום שהם כבר אינם יודעים כיצד להיות אבות

  . 13קשיחה 

  גירעון בכבוד  

של  שניתח את התביעה לכבוד Philippe Lacadeeמאוד את ההבחנה של  מצאתי גם כמשמעותית

אך בה ". אני רוצה שיכבדו אותי: "תביעה בלתי מותנית לכבוד והתחשבות, סובייקטים מתבגרים

תביעה [מיהו זה שיוכל לספקה "איש אינו יודע : חראהיא מנותקת מן ה, כפי שהוא מראה, בעת

הייתי אף מוסיף ואומר . 14"אליו היא מופנית נותרת עמומה חראהשאלה של מיהו ה כל עוד ]זאת

כמה טוב היה לזכות בכבוד מצד : זהו לאמתו של דבר ביטוי של פנטסמה, שזוהי תביעה ריקה

אנו סובלים מגירעון של כבוד , אך מכיוון שאיננו מכבדים דבר אף לא איש! מישהו שנוכל לכבד

  . כלפינו עצמנו

סובלים באופן מיוחד מן המבואות  ,כך נראה לי, המתבגרים. כאלה הם אם כך המבואות הסתומים

, שהוא עצמו תוצר של הקריסה של האידיאולוגיות, הסתומים של האינדיבידואליזם הדמוקרטי

- ומן השקיעה ההדרגתית של שם, Jean-Francois Lyotardכפי שנהג לומר , של הסיפורים הגדולים

ל אבדן התמצאות שניתן לכך ישנן השלכות עמוקות ש. לא של היעלמותו כי אם של שקיעתו, האב

ופחות אצל הלוחמים הותיקים שזכו להפיק תועלת , לחוש בהן יותר אצל המתבגרים של ימינו

שמציע  Zemmourבעצם זה מה שהעניק השראה לשיקוליו של אדון . מסדר סימבולי במצב תקין

שיים מה שהיה מעלה ק, להסיג בבת אחת לאחור את החברה כולה כדי להכניס מחדש סדר בכל זה

  ...מסוג אחר

  האסלאם : מסורת אחרת, לנוכח המדע

על "שכך זה נקרא , הוא הדגיש שהוא עושה זאת על פי המסורת, האב- כאשר לאקאן דיבר על שם

נוצרית ככל שהנצרות נשענה על -היודו, כלומר, הנוצרית? אך באיזו מסורת מדובר". פי המסורת

, האב מותיר אחריו מקום ריק-זאת שרואה את שם, אלא שהמוטציה של הסדר הסימבולי. היהדות

                                                             
13 Coccoz V., « La clinique de l’adolescent : entrées et sorties du tunnel », Mental, no 23, op. cit., p. 87- 98. 
14 Lacadée Ph.,« La demande de respect : un des noms du symptôme de l'adolescent », Le malentendu de l’enfant,    
nouvelle édition revue et augmentée, Paris, éditions Michèle, 2010, p. 346. 
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שלא הוזמנה על , ע חלול את המקום שאליו באה להירשם במפתיע מסורת אחרתמשרטטת כשק

זוהי בעיה שלא היינו מעלים לפני . ידי איש אך שכבר הייתה בנמצא בשוק ושמכונה האסלאם

האסלאם נותר בלתי נגוע . היה צורך לטלטל אותנו באופן נמרץ בכדי שנבחין בכך. השנה האחרונה

סימבולי במערב והוא הגיע אל השוק המערבי כשהוא זמין ונגיש על ידי המוטציות של הסדר ה

אף שהוא היה כבר כאן מזה זמן רב הוא חָסר את קידום . לכול על גבי כל ערוצי התקשורת

  . של הזמן האחרון" פעולות שיווקיות"המכירות שהביאו לו מספר 

והאסלאם . המדעלא נתפס לבהלה בפני הדיסקורס של , שלא כמו היהדות והנצרות, האסלאם

כדי להיות אם ראויה  , כדי להיות אב, כדי להיות גבר, אומר מה יש לעשות כדי להיות אישה

עכשיו מבטיחים  –מגמגמים , שלא לדבר על המורים החילוניים, כאשר הכמרים והרבנים, לשמה

. יחס מיני-האסלאם מתאים במיוחד כדי להעניק צורה חברתית לאין". הוראה אזרחית"לנו 

כשכל אחד מהם נועד לגדול ולהתחנך באופן , מרשם שלו נשען על הפרדה קפדנית של המיניםה

יחס -הוא הופך את האין. האסלאם נאמן במיוחד למבנה, במילים אחרות. נפרד ומאוד מובחן

לציווי שמחרים יחסי מין מחוץ לנישואין באופן פסקני בהרבה בהשוואה למשפחות שהתחנכו 

אם אפשר שאהגה  –ואללה . ם אחרים בהם היום הכול הרבה יותר מתירניבהתייחסות לדיסקורסי

זה . חדאאללה זה ה. הינו אל שאיננו אב –שם זה מבלי שאעמיד בסכנה את באי הכנס הזה 

ללא , חד מוחלטאזהו . ל אחד ויחידאזהו . על אודותיו העברתי קורס לפני זמן, חדאה

יכם את בנו עבור דבר זה או אחר כאשר לאחר אין זה אל ששולח אל. דיאלקטיקה וללא פשרות

עם אללה אין סיפורים . סיפור משפחתי שלם -.'וכו, והאימא"...עזבתני"מכן הבן מתלונן בפני האב 

לא מסופר על הכעס של אללה כפי שמסופר על . זה ללא דיאלקטיקה וללא פשרה. משפחתיים

, הוא לא יכול עוד לראותם מציירים ,שברגע אחד הוא קטלני כלפי היהודים, Jéhovahכעסו של  

מה יהא יותר הגיוני עבור מתבגרים . וכה הלאה, וברגע אחר הוא דואג למזונם, הוא מעניש אותם

זהו גלגל . האסלאם הינו גלגל הצלה ממשי עבור המתבגרים? מבולבלים מאשר להתמסר לאסלאם

, ככזה. הזה אי אלה הדרדרויות לו לא אירעו לאסלאם...כלומר, הצלה שיכולנו להמליץ עליו עבורם

האסלאם הינו אולי הדיסקורס שמביא בחשבון באופן הטוב ביותר את זאת שהמיניות מחוררת 

. יחס-יחס ושמארגנת את הקשר החברתי על גבי האין-שמקפיאה במקומו את האין, את הממשי

מקורי לבעיה מביאה עימה אולי פיתרון , מן האסלאם, כמובן, שהיא סטייה, המדינה האסלאמית

  . אך לשם כך עלינו אולי לעבור מעט מחדש דרך פרויד. חראשל גופו של ה

  חראבעיית גופו של ה

אסתפק בכך שאומר שפרויד חשב שמחוץ למקרה של ההתענגות , כדי לא להאריך יתר על המידה

, לאקאן חשב את ההיפך –התענגות שלדעתו כרוכה באובייקט חיצוני , האוראלית משד האם

ההתענגות הדיחפית הינה , מחוץ למקרה של הילד בחיק האם, –הינו חלק מגוף הילד  שהשד

ההתענגות משנה מעמד והופכת , הוא מוסיף, בבגרות המינית. באופן יסודי אוטואירוטית

פרויד , "מטמורפוזה של הבגרות המינית"ב. התענגות מאובייקט חיצוני, להתענגות מן האקט המיני

לאקאן טוען . עבר מן ההתענגות האוטואירוטית לסיפוק שבהזדווגותחוקר את הבעיה של המ

אינני מתענג מגופו של , שביסודו של דבר –שמדובר באשליה פרוידיאנית , שדבר זה לא מתרחש

אין מתענגים . מן הפנטסמות, אין התענגות כי אם מגופי שלי או התענגות מן הפנטסמה, חראה
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על גבי , אנו מכירים היטב כיצד. תמיד כול אחד מגופו שלואין מתענגים כי אם , חראמגופו של ה

היכן , נתלתה מיתולוגיה שלמה של הזוג המושלם, חראהמחשבה הזו של אני מתענג מגופו של ה

  . 'וכו, האהבה, שנענות ההתענגויות

, הכת. חר מגיע לכלל גילום בקבוצהאשאלתי את עצמי האם בבסיסו של דבר אין הגוף של ה

חר שאני חלק אוצה האין הן מעניקות מעין גישה לסוג של אני מתענג מן הגוף של ההקב, החבורה

, אני מתענג מן ההתאמה שלה, שרים בקבוצה: זה יכול להתרחש תחת מיני סובלימציות? ממנו

כאשר אנו בכיוון של הסובלימציה כבר , אך כמובן. 'וכו, זה מרומם, אנחנו עושים יחד מוסיקה

? שמא תתאפשר ברית חדשה בין ההזדהות לבין הדחף. ישיר את הדחףאיננו מספקים באופן 

אך , חר קובע את ההזדהויותאהנכם יודעים שלאקאן מציין במפורש בכתבים שהאיווי של ה

שמופצות מטעם המדינה , הסצנות של עריפת ראשים. 15שאלה אינן מעניקות סיפוק לדחף

האם אין , וההתלהבות מן הסצנות הללו, האסלאמית ברחבי תבל כולה ואשר נענו באלפי מגויסים

 –וכאן אין מדובר בסובלימציה  –ובמיוחד , הן מימוש לברית חדשה בין ההזדהות לבין הדחף

  ? הדחף התוקפני

הסובייקט המזוהה כמשרתו של האיווי של , S1 -ב. דבר זה נרשם במסגרת דיסקורס האדון, כמובן

הרצון לסירוס שרשום "אומרים , מדובר בנוצריםכאשר . שהופך עצמו לסוכן של הרצון, אללה

הוא עובד בשרות . חראזהו הרצון למוות שרשום ב, כאן. בן-זאת משום שמדובר ביחס אב, "חראב

הוא , S2 -לS1   -החץ מ; הוא הקורבן על ברכיו, S2; זה המוציא להורג, S1. דחף המוות של הזולת

  . כך אני מספק את רצון המוות הזה. הראש- עריפת

, כפי שאומר לאקאן, הוא מגיע. התהליך חזקה עליו שיוביל לסירוס של הסובייקט עצמו, בנצרות

אני מסרס את עצמי ואני , אני מתנזר, אני מתענה. 16"יבה שאבדהסאל הנרקיסיזם העליון של ה"

, אין כל מוקסמות מן הסיבה שאבדה, אך באסלאם. אדם גדול שכן הקדשתי עצמי לסיבה שאבדה

אני עורף את : בסטייה הזו שהינה המדינה האסלאמית כן יש, שם. ום סיפור של סירוסכמו גם ש

כאן איננו . לא הסיבה שאבדה, ראשו של הזולת אזי אני בתוך הנרקיסיזם של הסיבה המנצחת

אינני מכיר דייה את הספרות האסלאמית כרגע . אנו בתוך הניצחון האסלאמי, בתוך הטרגי היווני

. הניצחון האסלאמי: מה שאני אומר הוא. המקביל המדויק של הטרגי היווניכדי לדעת מה יהא 

רדיקליזציה של הסובייקטים שנתפסו -מדברים היום על דה. ולזה יש השלכות פשוטות מאוד

בעוד שלמעשה לדעתי אין הוא , משום שאנו מדמים שנוכל לפרק את המבנה הזה, בדיסקורס הזה

תענגות שאותו לא נפרק בקלות כמו ברגים קטנים אלא אם הוא קשור לממשי של ה, מן הסמבלנט

המסקנה הפוליטית , מכיוון שאני מאמין שיש לנו עסק עם הממשי. תופסים אותו לגמרי בתחילתו

זה של המדינה , שאני מפיק מן ההתייחסות הפסיכואנליטית הזאת היא שעם הדיסקורס הזה

  .הנה. ל ידי הבסתוהדרך היחידה להביא לסופו זה ע, נו טוב, האסלאמית

                                                             
15 Lacan J., « Du Trieb de Freud et du désir du psychanalyste », Écrits, op. cit., p. 853 : « c’est que les 
identifications s’y déterminent du désir sans satisfaire la pulsion ».  
16 Lacan J., « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien », Écrits, op. cit., p. 826. 
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  :תעתיק ועריכה

       Marie Brémond, Hervé Damase, Pascale Fari, Ève Miller-Rose et Daniel Roy.     

  .      הטקסט לא נקרא על ידי מחברו

  גבריאל דהאן: תרגום

  

  

***  

  

  
EN DIRECTION DE L’ADOLESCENCE 

Intervention de clôture à la 3e Journée de l’Institut de l’Enfant 

par Jacques-Alain Miller 
 
 

Je viens, comme tous les deux ans, proposer une orientation de travail pour la prochaine 

Journée de l’Institut psychanalytique de l’enfant. Je propose que l’Institut et ceux qui participent 

à ses recherches s’intéressent à l’adolescence. Ce n’est pas un titre, il reviendra à la direction de 

l’Institut de le formuler, mais c’est une direction. Je propose de penser en direction de 
l’adolescence.  

L’adolescence, une construction  

La définition de l’adolescence est controversée. On peut prendre bien des perspectives sur 

celle-ci, elles ne se recouvrent pas. Il y a l’adolescence chronologique, il y a l’adolescence 
biologique, il y a l’adolescence psychologique, dans laquelle on peut distinguer l’adolescence 

comportementale et l’adolescence cognitive, il y a l’adolescence sociologique, il y a même 

l’adolescence esthétique ou artistique – nos collègues de Rennes viennent de publier un ouvrage 

sur le non-rapport sexuel à l’adolescence à partir du théâtre et du cinéma17.  
Toutes ces définitions ne se superposent pas exactement. Ce que l’on peut dire d’une façon 

générale, c’est que l’adolescence est une construction. Et dire aujourd’hui d’un concept qu’il est 

une construction emporte toujours la conviction, puisque l’esprit de l’époque, c’est que tout est 

construction, que tout est artifice signifiant. Cette époque, la nôtre, est très incertaine quant au 
réel. Il m’est arrivé de dire que c’est une époque qui nie volontiers le réel, pour n’admettre que 

les signes, qui sont dès lors autant de semblants. L’originalité de Lacan a été d’articuler le couple « 

semblant » et « réel ». Et aujourd’hui, quand on parle de réel, il y a très souvent une filiation avec 

le discours de Lacan, avec l’accent qu’il a mis, lui, sur le réel.  
Dès lors que l’adolescence est une construction, rien n’est plus aisé que de la déconstruire. 

C’est ce que fait avec un entrain communicatif un psychologue américain dénommé Robert 

                                                             
17 . Page Ch. & Jodeau-Belle L., Le non-rapport sexuel à l’adolescence. Théâtre et cinéma, Presses universitaires 
de Rennes, 2015 
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Epstein, qui est en même temps journaliste – il a été rédacteur en chef de Psychology today. Sans 

avoir une connaissance directe de son ouvrage, paru en 2007, les textes qu’on lit sur internet à son 

propos indiquent que c’est visiblement quelqu’un qui aime bien prendre les choses à contre-
courant. Sa thèse, pas sotte du tout, est que nous créons l’expérience adolescente d’aujourd’hui 

en empêchant les adolescents – plus précisément, en anglais, les teenagers, de thirteen à nineteen, 

de treize ans à dix-neuf ans, nous dirons « les ados » – d’être ou d’agir comme des adultes. Il 

remarque que, dans l’histoire de l’humanité, les ados étaient bien davantage considérés comme 

des adultes. Ils vivaient avec des adultes et ils pouvaient les prendre comme « modèle » – puisque 

ce terme est une catégorie de la psychologie. Alors que maintenant, nous faisons vivre les ados 

entre eux, isolés des adultes et dans une culture qui leur est propre, où ils se prennent les uns les 

autres pour modèle. Ce sont des cultures qui sont sujettes à des modes, à des emballements, etc.  

De fait, il n’est pas sûr que l’adolescence ait existé avant le xxe siècle. Alors son livre s’appelle 

: The case against adolescence. Rediscovering adult in every teen – Contre l’adolescence. 

Redécouvrir l’adulte dans chaque ado. C’est un slogan sympathique.  

 

En psychanalyse, qu’est-ce que l’adolescence ?  

 

À vrai dire, il me semble que l’on s’occupe, en psychanalyse, essentiellement de trois choses.  

 
La sortie de l’enfance  

On s’occupe, premièrement, de la sortie de l’enfance, c’est-à-dire du moment de la puberté, 

moment biologiquement et psychologiquement attesté. C’est ce que Freud aborde dans le dernier 

des Trois essais sur la théorie de la sexualité, essai qui s’intitule « Les métamorphoses de la 

puberté » . Voilà un texte qui sera une des références d’orientation pour la 4e Journée de 

l’Institut de l’Enfant, utilisable dans tout le champ qui concerne l’enfance. C’est aussi le moment 

de l’entrée en ligne de compte, parmi les objets du désir, de ce que Lacan a isolé comme le corps 

de l’Autre.  

 

La différence des sexes  

Deuxièmement, on s’intéresse à la différenciation sexuelle telle qu’elle s’entame dans la 

période pubertaire et post-pubertaire. Pour Freud, la différence des sexes telle qu’elle se configure 

après la puberté est supprimée pour la durée de l’enfance – c’est une curieuse façon de 

s’exprimer. Et il écrit cette phrase, qui lui a valu une certaine vindicte de la part des mouvements 

féministes, que « la sexualité des petites filles a un caractère entièrement masculin ». Freud note 

cependant, en passant – pour lui, c’est une note préliminaire, ensuite il va à l’essentiel – mais il 

note tout de même, qu’il y a des « prédispositions, reconnaissables dès l’enfance », à la position 

féminine et à la position masculine. Il remarque à cet égard que les inhibitions de la sexualité et le 

penchant au refoulement sont plus grands chez la petite fille. La petite fille se montre plus 

pudique que le petit garçon. Il souligne – c’est plutôt la voie que Lacan empruntera – la précocité 

de la différenciation sexuelle. La petite fille fait la femme déjà très tôt. C’est plutôt dans ce sens-là 

qu’il nous dirige. La puberté, de toute façon, pour Freud comme pour Lacan, représente une 

scansion sexuelle, une scansion dans le développement, dans l’histoire de la sexualité.  
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Nous pourrions, pour la prochaine Journée, étudier la différenciation sexuelle pré- et post-

pubertaire. C’est un thème qui jusqu’à présent n’a pas à proprement parler été touché par nos 

Journées. Comment pouvons-nous progresser quant à cette prédisposition et à cette 

différenciation précoce – la petite fille en tant que petite fille, le petit garçon en tant que petit 

garçon ?  

 

L’immixtion de l’adulte dans l’enfant  
Troisièmement, on s’intéresse à ce que j’appellerais, sans aimer l’expression, le «développement 

de la personnalité», les modes d’articulation du moi idéal et de l’Idéal du moi, c’est-à-dire à tout 

ce qui est présent dans «Pour introduire le narcissisme»18  de Freud. Le moment pubertaire est un 

moment où, en effet, le narcissisme se reconfigure. Je donnerais comme référence, à étudier aussi 

à ce propos, le schéma R de Lacan tel qu’il figure dans le texte des Écrits sur les psychoses19  et tel 

qu’il est abondamment commenté par Lacan dans son Séminaire Les psychoses20 . C’est vraiment 

très ramassé dans l’écrit, en même temps très exact, très précis, et pour bien le comprendre, il 

faut lire le Séminaire.  

Dans ce chapitre, nous avons aussi l’adolescent André Gide. Dans le texte de Lacan sur Gide, sur 

lequel j’ai fait un cours qui a été publié , sur lequel Philippe Hellebois a fait un livre21, Gide nous 

est décrit dans le moment de l’adolescence, et peut-être même d’une adolescence prolongée, 

puisque sa personnalité n’est considérée achevée que vers ses vingt-cinq ans, ce qui est quand 

même assez tardif. Par exemple, Lacan nous décrit André Gide teenager, qui se promet de 

protéger sa cousine Madeleine âgée de quinze ans, deux ans de plus que lui. Il écrit : « dans sa 

position de garçon de treize ans en proie aux plus “rouges tourmentes” de l’enfance, […] cette 

vocation à la protéger signe l’immixtion de l’adulte » . Cela remplit le programme de monsieur 

Epstein, si je puis dire. On saisit ici, et j’aime beaucoup cette expression, « l’immixtion de l’adulte 

» dans l’enfant. Nous pourrions chercher justement à préciser les moments d’une telle immixtion. 

Il y a comme une anticipation de la position adulte chez l’enfant.  

C’est d’ailleurs aussi avec une affaire d’immixtion que la personnalité est supposée s’achever. Pour 

Lacan, la personnalité de Gide s’achève lorsqu’il s’accroche au message de Goethe. Il parle alors 

de « l’immixtion du message de Goethe ». Il y a donc là une forme logique qui peut être étudiée 

pour elle-même : la forme de l’immixtion.  

 

Du nouveau sur l’adolescence  

 

Voilà nos bases. Il n’empêche qu’il y a du nouveau et qu’un certain nombre de nos collègues ont 

déjà investigué ce nouveau – le repérage de leurs apports m’a été facilité par la thèse d’une 

                                                             
18 Freud S., Pour introduire le narcissisme, Paris, Payot, 2012. 
19 Lacan J., « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », Écrits, Paris, 
Seuil, 1966, p. 553. 
20 Lacan J., Le Séminaire, livre iii, Les psychoses, Paris, Seuil, 1981.  
21 Hellebois Ph., Lacan lecteur de Gide, Paris, éditions Michèle, 2011. 
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collègue du Champ freudien d’Argentine, Damasia Amadeo, qui porte sur l’adolescent actuel 

dans la psychanalyse22. 

  

Une procrastination  

La prolongation de l’adolescence, évoquée par Epstein, a déjà été notée par Siegfried Bernfeld en 

1923, il y a un siècle, et cela a été repris par Philippe La Sagna qui considère que l’adolescent 

d’aujourd’hui reste « suspendu à un futur liquide au sens de Zygmunt Bauman »23 , c’est très joli. « 

On a un sujet, dit-il, qui est devant plusieurs options possibles et qui les met à l’épreuve un petit 

peu. » Il est vrai que cette conduite s’observe couramment.  

J’aurais tendance à rapporter cela, entre autres facteurs, à l’incidence du numérique, à l’incidence 

du monde virtuel qui se traduit par une singulière extension de l’univers des possibles, des mondes 

possibles. D’ailleurs, l’objet actuel est un objet customisé, un objet à options multiples, qui réclame 

donc toujours un benchmarking, c’est-à-dire un étalonnage pour savoir ce qui est mieux. 

Aujourd’hui, si vous voulez acheter un nouveau smartphone, on vous étale un nombre incroyable 

de produits, on vous propose d’en sélectionner quelques-uns, de les comparer. Cette 

multiplication de l’élément du possible peut se traduire par un atermoiement infini – c’est 

d’ailleurs ce qui fait que je garde le même pendant des années, jusqu’à ce qu’il tombe en panne, 

et je confie alors à quelqu’un d’autre le soin de choisir le modèle suivant. Il y a là en effet une 

remise à plus tard possible et, d’une certaine façon, ce que tout le monde constate, depuis 

Bernfeld, La Sagna, Epstein… c’est que l’adolescence elle-même est une procrastination, si je puis 

dire.  

 

Une autoérotique du savoir  
L’incidence du monde virtuel, dans lequel les adolescents vivent davantage que ceux qui comme 

moi sont déjà d’une autre génération, est que le savoir, jadis déposé dans des adultes, ces êtres 

parlants qu’étaient les éducateurs, les parents étant compris dans les éducateurs – il fallait leur 

médiation pour accéder au savoir –, est désormais disponible automatiquement sur simple 

demande formulée à la machine. Le savoir est dans la poche, il n’est plus l’objet de l’Autre. 

Auparavant, le savoir était un objet qu’il fallait aller chercher dans le champ de l’Autre, il fallait 

l’extraire de l’Autre par les voies de la séduction, de l’obéissance ou de l’exigence, ce qui 

nécessitait d’en passer par une stratégie avec le désir de l’Autre.  

La formule que j’ai employée, le savoir est dans la poche, fait penser à ce que Lacan dit du 

psychotique qui a son objet a « dans la poche », et précisément qui n’a pas besoin de passer par 

une stratégie avec le désir de l’Autre. Il y a aujourd’hui une autoérotique du savoir qui est 

différente de l’érotique du savoir qui prévalait anciennement parce qu’elle passait par le rapport à 

l’Autre.  

 

 

 
                                                             

22 Amadeo D., « Consideraciones clínicas sobre el adolescente actual », thèse de troisième cycle 
soutenue en août 2014, sous la direction de Claudio Godoy, à l’université nationale de San Martín 
(Argentine), à paraître. 
23 La Sagna Ph., « L’adolescence prolongée, hier, aujourd’hui et demain », Mental, no 23, p. 18. 
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Une réalité immorale  

Beaucoup de collègues ont dit des choses intéressantes, je n’en cite que quelques-uns. Marco 

Focchi, de Milan, se réfère à ce qui était, dans les sociétés traditionnelles, les rites de puberté, 

d’initiation24. On encadrait l’accès à la puberté, le moment de la puberté, par des rites d’initiation 

ouvrant sur un registre sacré ou mystique. Aujourd’hui, pour le dire en ces termes, les progrès de 

la cognition pubertaire – les psychologues étudient cela, davantage de pensées abstraites, etc. – 

conduisent, selon Focchi, à une désidéalisation. Il y a là une chute du grand Autre du savoir et 

non une sublimation. Pour lui, la puberté ouvre désormais sur « une réalité dégradée et immorale 

». J’ai trouvé très joli cet adjectif d’immoral et je me suis demandé à quoi il pouvait faire 

référence. On a noté comment se répandent aujourd’hui les théories du complot, au point que 

l’on s’effraye du nombre d’écoliers, de collégiens, de lycéens qui y adhèrent. Ce serait leur façon 

d’évoquer le grand Autre, mais sous une forme dégradée et comme très méchant. Cela colle assez 

avec ce qui est dit : la réalité immorale de l’Autre du complot.  

 

Une socialisation symptomatique  
Notre collègue Hélène Deltombe a étudié les nouveaux symptômes articulés au lien social et a 

noté qu’ils peuvent se convertir en phénomènes de masse, voire en épidémies : alcoolisme – on 

connaît les alcoolisations de groupe –, toxicomanie, elle met dans la même série l’anorexie-

boulimie, la délinquance, les suicides en série d’adolescents, etc25.  Cette socialisation des 

symptômes des adolescents me paraît à retenir : l’adolescence comme moment où la socialisation 

du sujet peut se faire sur le mode symptomatique.  

 

Un Autre tyrannique  
Une autre référence est celle de Daniel Roy26 , qui a reçu des adolescents présentant une plainte, 

par exemple se plaignant de l’injustice. D’une part, il note que la demande émanant de l’Autre 

familial ou scolaire est reçue comme un impératif tyrannique. D’autre part, lors des moments de 

crises produites par les addictions, on essaie de protéger les adolescents en instaurant des règles 

tyranniques, au nom de la protection de l’adolescence. On voit ce double appel fait à l’Autre 

tyrannique et la présence de celui-ci des deux côtés : pour le sujet qui interprète comme telles les 

exigences de sa famille ; et, venant de la société, le désir de tyranniser l’adolescent en crise et 

d’instaurer une autorité brutale à son égard.  

 

Mutations de l’ordre symbolique  

 

Déchéance du patriarcat  
C’est sur les adolescents que se font sentir avec le plus d’intensité les effets de l’ordre symbolique 

en mutation – que nous avons étudié les années précédentes dans le Champ freudien, en y 

                                                             
24 Focchi M., « L’adolescence comme ouverture du possible », Mental, no 23, décembre 2009, p. 29-
40. 
25 Deltombe H., Les enjeux de l’adolescence, Paris, éditions Michèle, 2010. 
26 Roy D., « Protection de l’adolescence », Mental, no 23, op. cit., p. 51-54. 
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consacrant même un congrès de l’Association mondiale de psychanalyse (AMP)27  – et, parmi ces 

mutations de l’ordre symbolique, d’abord la principale, à savoir la déchéance du patriarcat. Le 

père dans le dernier enseignement de Lacan n’est plus ce qu’il était dans son premier 

enseignement. Le père est devenu une des formes de symptôme, un des opérateurs susceptible 

d’opérer un nouage des trois registres. Autrement dit, sa fonction qui fut éminente s’est dégradée 

à mesure que les contraintes naturelles étaient rompues par le discours de la science. Ce discours, 

qui nous a amené les manipulations de la procréation, a fait aussi que, via les gadgets de 

communication, la transmission du savoir et les manières de faire, d’une façon générale, 

échappent à la voix du père.  

 

Destitution de la tradition  
Les registres traditionnels qui enseignaient ce qu’il convient d’être et de faire pour être un 

homme, pour être une femme reculent ; intimidés devant le dispositif social de la communication, 

ils sont destitués. Ces registres traditionnels, ce sont aussi bien les religions que tout ce qui était – 

je vais encore employer une expression que j’adore – la common decency, la décence commune 

des classes sociales. Auparavant, un discours des classes populaires disait ce qu’il fallait faire pour 

être « un type bien » et « une fille bien ». Tout cela a été érodé, s’efface progressivement. Il y 

avait aussi un discours comme ça dans les classes moyennes, il y en avait un dans la bourgeoisie, 

ce n’était pas le même exactement évidemment dans l’aristocratie. Tous ont été abrasés.  

Vilma Coccoz, notre collègue de Madrid, a étudié des cas où des pères se font copains de leurs 

fils parce qu’ils ne savent plus comment être pères ; et ils passent de la permissivité complète à 

une rigidité inexorable28.  

 

Déficit de respect  

J’ai trouvé aussi très significative une notation de Philippe Lacadée qui analyse pour ces sujets 

adolescents la demande de respect, une demande inconditionnelle de respect : « Je veux être 

respecté. » Mais c’est en même temps, comme il le note, désarticulé de l’Autre : personne ne sait 

«qui pourrait satisfaire [cette demande] tant la question de l’Autre à qui elle s’adresse reste 

obscure.»29  Je dirais même que c’est une demande vide, c’est vraiment l’expression d’un 

fantasme : Qu’il serait beau d’être respecté par quelqu’un qu’on respecterait ! Mais comme on ne 

respecte rien ni personne, on est en déficit de respect de soi-même.  

Telles sont donc les impasses. Les adolescents, me semble-t-il, pâtissent spécialement des impasses 

de l’individualisme démocratique, qui est lui-même le produit de l’effondrement des idéologies, 

des grands récits, comme disait Jean-François Lyotard, et de l’affaissement du Nom-du-Père – non 

pas sa disparition, mais son affaissement. Cela a des effets profonds de désorientation qui se font 

sentir chez les adolescents d’aujourd’hui, et moins chez les vieux de la vieille qui ont bénéficié 

                                                             
27 Association mondiale de psychanalyse : Scilicet. L’ordre symbolique au xxie siècle. Il n’est plus ce 
qu’il était. Quelles conséquences pour la cure ?, Paris, ecf, coll. rue Huysmans, 2011 & Travaux du 
viiie Congrès de l’Association mondiale de psychanalyse, Paris, ecf, coll. amp Le congrès, 2012. 
28 Coccoz V., « La clinique de l’adolescent : entrées et sorties du tunnel », Mental, no 23, op. cit., p. 87- 
98. 
29 Lacadée Ph.,« La demande de respect : un des noms du symptôme de l'adolescent », Le malentendu 
de l’enfant, nouvelle édition revue et augmentée, Paris, éditions Michèle, 2010, p. 346. 
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encore d’un ordre symbolique en état de marche. C’est d’ailleurs ce qui inspire les considérations 

de monsieur Zemmour qui propose que toute la société revienne en arrière, d’un seul coup, pour 

remettre tout ça en ordre, ce qui présenterait d’autres difficultés…  

 

Face à la science, une autre tradition : l’islam  

 

Quand Lacan a parlé du Nom-du-Père, il a précisé qu’il le faisait selon la tradition, que c’était 

appelé comme ça « selon la tradition » . Mais quelle tradition ? La chrétienne, donc la judéo-

chrétienne pour autant que le christianisme s’est étayé sur le judaïsme. Mais la mutation de 

l’ordre symbolique, cette mutation qui voit le Nom-du-Père laisser une place vide, dessine en 

creux la place où est venue brusquement s’inscrire une autre tradition, qui n’avait pas été invitée 

mais qui se trouvait sur le marché et qui s’appelle l’islam. C’est un problème qu’on ne se serait 

pas posé avant cette année-ci. Il a fallu vraiment qu’on soit secoué pour qu’on s’en aperçoive. 

L’islam est resté intouché par les mutations de l’ordre symbolique en Occident et il est arrivé sur 

le marché occidental, disponible, accessible à tous par tous les canaux de la communication. Il 

était là depuis quand même un petit bout de temps, il manquait la publicité que lui ont apportée 

un certain nombre d’« actions marketing » récentes.  

L’islam, lui, n’a pas été comme le judaïsme et le christianisme intimidé par le discours de la 

science. Et l’islam dit ce qu’il faut faire pour être une femme, pour être un homme, pour être un 

père, pour être une mère digne de ce nom, là où les curés, les rabbins, ne parlons pas des 

professeurs laïques, vacillent – maintenant on nous promet « l’instruction civique ». L’islam est 

spécialement adéquat à donner une forme sociale au non-rapport sexuel. Il prescrit une stricte 

séparation des sexes, chacun destiné à être élevé, éduqué séparément et de façon hautement 

différenciée. Autrement dit, l’islam est spécialement conforme à la structure. Il fait du non-

rapport un impératif qui proscrit les relations sexuelles hors mariage et d’une façon beaucoup plus 

absolue que dans les familles qui sont élevées en référence à d’autres discours où tout est laxiste 

aujourd’hui.  

Et Allah – si je puis prononcer ce nom sans mettre en danger cette réunion – est un dieu qui 

n’est pas un père. Je ne suis pas versé dans toutes les écritures islamiques, mais on m’assure que le 

qualificatif de père est absolument absent des textes qui se réfèrent à Allah. Allah n’est pas un 

père. Allah, c’est le Un. C’est le Un sur lequel je faisais cours il y a quelque temps. C’est le Dieu 

Un et unique. Et c’est un Un absolu, sans dialectique et sans compromis. Ce n’est pas le Dieu qui 

vous délègue son fils pour ceci, pour cela, et puis, le fils va se plaindre au père « tu m’as 

abandonné »… et la maman, etc. – toute une histoire de famille. Il n’y a pas de petite histoire de 

famille avec Allah. C’est sans dialectique et sans compromis. On ne vous raconte pas les colères 

de Allah comme celles de Jéhovah, qui peste un moment contre les juifs, il ne peut plus les voir 

en peinture, il les punit, après il les nourrit, etc.  

Quoi de plus logique pour des adolescents désorientés que de s’en remettre à l’islam ? L’islam est 

une véritable bouée de sauvetage pour les adolescents. C’est même une bouée de sauvetage qu’on 

pourrait leur recommander, enfin… si cet islam ne connaissait pas quelques dérives. En tant que 

tel, l’islam est peut-être le discours qui tient le mieux compte de ce que la sexualité fait trou dans 

le réel, qui fige le non-rapport et qui organise le lien social sur le non-rapport. L’État islamique, 
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qui est une dérive, évidemment, de l’islam, apporte peut-être une solution originale au problème 

du corps de l’Autre. Mais pour cela, peut-être faut-il repasser un peu par Freud.  

 

Le problème du corps de l’Autre  

 

Pour ne pas être trop long, je me contenterais de dire que Freud a pensé que, en dehors du cas de 

la jouissance orale du sein de la mère, une jouissance attachée à un objet extérieur selon lui – 

Lacan pensait au contraire que le sein faisait partie du corps de l’enfant –, en dehors du cas de 

l’enfant à la mamelle, la jouissance pulsionnelle est fondamentalement autoérotique. À la puberté, 

ajoutait-il, la jouissance change de statut et devient jouissance de l’acte sexuel, jouissance d’un 

objet extérieur. Dans « Les métamorphoses de la puberté », Freud étudie le problème de la 

transition de la jouissance autoérotique à la satisfaction copulatoire. Lacan pose que cela ne se fait 

pas, qu’il s’agit d’une illusion freudienne – foncièrement, je ne jouis pas du corps de l’Autre, il n’y 

a de jouissance que du corps propre ou jouissance de son fantasme, des fantasmes. On ne jouit 

pas du corps de l’Autre. On ne jouit jamais que de son propre corps. Nous savons bien comment, 

sur cette idée de je jouis du corps de l’Autre, s’est branchée toute une mythologie du couple 

parfait, où se répondent les jouissances, l’amour, etc.  

Je me demandais si, au fond, le corps de l’Autre ne s’incarne pas dans le groupe. La clique, la 

secte, le groupe ne donnent-ils pas un certain accès à un je jouis du corps de l’Autre dont je fais 

partie? Cela peut s’effectuer sous les espèces de la sublimation : on chante en groupe, je jouis de 

son accord, on fait de la musique ensemble, cela élève, etc. Mais évidemment, allant vers la 

sublimation, ça ne satisfait pas directement la pulsion. Une nouvelle alliance entre l’identification 

et la pulsion ne serait-elle pas possible? Vous savez que Lacan dit précisément dans les Écrits que 

le désir de l’Autre détermine les identifications, mais que celles-ci ne satisfont pas la pulsion30 . Les 

scènes de décapitation, prodiguées par l’État islamique à travers le monde entier et qui lui ont 

valu des milliers de recrues, et l’enthousiasme de ces scènes ne réalisaient-ils pas une  nouvelle 

alliance entre l’identification et la pulsion, spécialement – là, ce n’est pas de la sublimation – la 

pulsion agressive? Évidemment, cela s’inscrit dans le cadre du discours du maître. En S1, le sujet 

identifié comme serviteur du désir d’Allah qui se fait agent de la volonté. Quand ce sont les 

chrétiens, on dit « volonté de castration inscrite dans l’Autre », parce que c’est un rapport de 

père et fils. Ici, c’est la volonté de mort inscrite dans l’Autre. Elle est au service de la pulsion de 

mort de l’autre. S1, c’est le bourreau ; S2, la victime agenouillée ; la flèche de S1 vers S2, la 

décapitation. Je satisfais à cette volonté de mort.  

Dans le christianisme, le processus est censé aboutir à la castration du sujet lui-même. Il aboutit, 

comme dit Lacan, «au narcissisme suprême de la Cause perdue»31 . Je macère, je me prive, je me 

castre et je suis grand parce que je me suis dévoué à la cause perdue. Mais dans l’islam, il n’y a 

aucune fascination pour la cause perdue, ni aucune histoire de castration. Là, dans cette dérive 

qu’est l’État islamique, il y a : je coupe la tête de l’autre et je suis dans le narcissisme de la cause 

triomphante, pas de la cause perdue. Là on n’est pas dans le tragique grec, on est dans le 
                                                             

30 Lacan J., «Du Trieb de Freud et du désir du psychanalyste», Écrits, op. cit., p. 853 : «c’est que les 
identifications s’y déterminent du désir sans satisfaire la pulsion». 
31 Lacan J., « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien », Écrits, op. cit., 
p. 826.   
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triomphe islamique. Je ne connais pas assez la littérature islamique pour l’instant pour savoir ce 

qui ferait le pendant exact du tragique grec. Je dis : triomphe islamique. Cela a une conséquence 

très simple. On nous parle aujourd’hui de la déradicalisation des sujets qui ont été pris par ce 

discours, parce qu’on s’imagine qu’on va pouvoir déconstruire cette construction, alors que 

d’après moi elle n’est pas de semblant, elle est attachée à un réel de la jouissance qu’on ne va pas 

défaire comme ça, comme avec des petits boulons, sauf si on le prend tout à fait au début. 

Comme je crois que nous avons affaire au réel, la conclusion politique que je tire de cette 

considération psychanalytique, c’est qu’avec ce discours, celui de l’État islamique, eh bien la seule 

façon d’en finir, c’est de le vaincre. Voilà.  

Transcription et édition : Marie Brémond, Hervé Damase,  

Pascale Fari, Ève Miller-Rose et Daniel Roy.  

Texte non relu par l’auteur. 

 

 

*** 

  

  אל עבר ההתבגרות: אק אלן מילר'של ז התייחסויות למאמר 3
  

  

  "אל עבר ההתבגרות"תגובה למאמר של מילר 
  

  רויטל יצחקי

  

אומר את , פסיכולוגיה של ההמון ואנליזה של האניפרויד בפסקה הראשונה של המסה 

אם כמופת או כאובייקט , בחיי הנפש של היחיד משחק האחר תפקיד בקביעות: "...הדברים הבאים

, שאין לערער על צדקתה, במובן הרחב שלה, על כן הפסיכולוגיה של היחיד. או יריבואם כתומך 

ההתבגרות איננה רק התבגרותו של היחיד . 32"גם פסיכולוגיה חברתית, ובמקביל, היא מלכתחילה

אלא התהליך שבסופו יוכל המתבגר לקחת חלק ולשאת באחריות , כאדם כשהוא לעצמו, כמונדה

  . להיות אדם בין בני אדם, קים בני האדםהמגיעה לו בעולם שחול

בעולם שבו הסדר הסמלי ". חר שאינו קייםאה"איך ניתן למלא את המשימה הזאת בעידן של 

היסוד של הקיום הקולקטיבי נסדק והצורך בפנייה אל האחר כזה שמחזיק בידע , המשותף

אמר מציין כמשמעותית מילר במ. זה של העולמות הווירטואליים, מוחלפת בפנייה לידע ללא מוסר

הכבוד . מאד את ההבחנה של פיליפ לאקאדה שניתח את התביעה לכבוד של סובייקטים מתבגרים

אם אנו מכבדים את האחר זה לא בלי לחכות לכבוד , הוא מהסדר של ההדדיות אומר לאקאדה

 .מנותקת מן האחר, בעידן של שקיעת הפונקציה האבהית, מילר אומר שהתביעה הזאת. בחזרה

  . היא נותרת תביעה ריקה כשאין מכבדים דבר ואף לא איש

                                                             
, רסלינג: תל אביב) קול' נ: תרגום. ('מבחר כתבים ו, פסיכולוגיה של ההמון ואנליזה של האני). 1921. ('ז, פרויד 32
  11-12' עמ) 2009(
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ובו יש פחות ופחות מבוגרים המסוגלים לקחת אחריות מול "! התענג"בעולם שבו שולט הצו 

כיצד ניתן לרשום את ההתענגות אצל האחר באופן שמניח את הגבול של הסירוס , התענגותם

הרישום אצל . ורג לקורבן שמונח על ברכיוביחס שבין המוציא לה, ושאינו בשרותו של דחף המוות

לאקאן מדגיש אותו בשלב המראה בו הפעוט המזהה את דמותו בראי מפנה . האחר הינו הכרחי

מעניק בכך הכרה "! זה אתה, כן: "את גופו אל האחר המחזיק אותו בזרועותיו וזה אומר לו

שאת עם השתנות הגוף בעת זה שתוקף ביתר , ובאותה תנועה גם מנציח את הניכור הסובייקטיבי

גם מרסנת את הברבריות הטמונה , בהכניסה את האחר, אותה אמירה מתקפת. ההתבגרות המינית

זוהי אותה ברבריות שמזכיר לאקאן במשפטים האחרונים של . 'האני'בהבניה הדמיונית של 

יקטיבית כשהוא מדגים צורה של שימוש בלוגיקה קולקטיבית להכרזה הסובי, 33הזמן הלוגיהמאמר 

תנועה המספקת את הצורה הלוגית של כל הידמות אנושית בדיוק "המטרימה ואומר כי זאת 

ואף על פי כן משמרת את ההגדרה המהותית של , משום שהיא ניצבת כמעכלת ברבריות כלשהי

  "... 'Jהאני'

יכולה לאפשר מוצא מהמבואות הסתומים של , הפניה לאחר שאינו עריץ ואינו מושפל

מבודדים מן המבוגרים ובתוך תרבות ", העולמות אותם מייסדים המתבגרים בינם לבין עצמם

בעולמות מבודדים . כפי שאומר מילר במאמר". שבה הם משמשים זה לזה כמודל, שהולמת אותם

של סוציאליזציה סימפטומטית מהסדר של ההמון ואורבת גם , אלה אורבת הסכנה של הדבקות

לאקאן מדגיש . הנטייה הזאת הינה מלכודת. 'האחד'מהסדר של , הסכנה של הזדהות טוטאלית

הסובייקט , הופך להיות ההוויה' האחד'כש. הוא עושה הוויה, כי האחד אינו ההוויה 1934בסמינר 

הנטייה אל . לאדון חדש, בלי דעת לאחד המצווהמשועבד מ, בהתענגות, בשיטה, נלכד בהזדהות

המונוליטי והמוחלט היא זאת שלדברי מילר מובילה את המתבגרים המבולבלים להתמסר 

הנטייה הזאת אולי . ללא דיאלקטיקה וללא פשרות, לאל אללה שהוא אחד מוחלט, לאסלאם

של הזדהות זאת צורה . מוצאת שם את המענה המושלם אך היא אינה מוגבלת רק לאסלאם

של דתות ואידאולוגיות ' האחר הגדול'שיכולה לייצר אטימות ולרוקן מדיאלקטיקה גם את 

  .  להתמסר אליהן ולפעול בשמן ללא פשרות, נוספות

  

 
***  

  

  

  

  

  

  

                                                             
: תל אביב) ברוך' נ: תרגום. ('חלק א, כתבים: בתוך, הזמן הלוגי וההכרזה מתוך ודאות מוטרמת). 2015( .'ז, לאקאן 33

  .198' עמ. רסלינג
  
34 Lacan, J. (2011, January 6). The Seminar, Book XIX, Ou Pire...Or Worse (1971-1972). (C. Gallagher, Trans.) 

Retrieved January 30, 2016, from Lacan in Ireland: http://www.lacaninireland.com/web/wp-
content/uploads/2010/06/Book-19-Ou-pire-Or-worse.pdf 
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  לכל איש יש שם

  "אל עבר ההתבגרות" - התייחסות למאמר של מילר

  

  שרי אדלשטיין

  

- אסים עבדולכרים אולין אל'למוחמד ג) כך על פי ויקיפדיה(כינוי שניתן  –" יהאדיסט'ון הג'ג"

היה אזרח בריטי שתועד פעמים רבות בסרטוני המדינה האיסלמית כשהוא עורף   –דאפרי 

 -על פי בני ערובה הוא השתייך לקן טרור שכונה על ידי חבריו. באכזריות את ראשי קורבנותיו

  ". הביטלס"

: עורר בי אסוציאציה אל המאמר של פרויד, שמתאר את ההתבגרות כהבניה, המאמר של מילר

, נאמר, את, להבנות, להבר, המבליט את האנליטיקאי בתפקידו לנסח, 35"הבניות בפסיכואנליזה"

כדי שיזכה עד כמה אפשר , על מנת שייכתב –שאינו מפסיק שלא להיכתב  –הממשי שחוזר 

  .לניסוח, להסמלה

  . 37"איש הזאבים"ו 36"איש העכברושים" -י מקרים פרדיגמטייםושנ

, "יהאדיסט'ון הג'ג"ו" איש הזאבים", "איש העכברושים" –זה שמבדיל את שלושת השמות 

ניתן , זה שאם כך, ישנו סובייקט של הלא מודע , הוא שבשני המקרים המתוארים על ידי פרויד

זו  שלא בחר בה ועם זאת היא , הקובעת, דיתלייחס לו את שמה של התענגותו הספציפית הייחו

  .כלומר לקחת עליה אחריות. מייצגת אותו והוא יכול להסכים לשאתה כשמו

, ישנה האספות אל תוך המון אנונימי, שחוסל לא מזמן, יהאדיסט'ון הג'במקרה של ג

מת  –גר אולי רמז קלוש לקשיי המה -) ון'ג(מוחמד . פסיכולוגיה של המון ללא אנליזה של האני

בה השם , הינם חלק מלהקה אנונימית, ון הגיטריסט'כמו ג, יהאדיסט'ון הג'ג, בטרם נולד כסובייקט

כלומר שם ללא אב וגם ללא שם . הניתן להם על פי הביצוע, תפקיד –היחידי הוא שם התפקיד 

שם במופע שבו רק הלהקה קובעת ואין כתובת כיון שאין , יד על סכין, יד על גיטרה –משפחה 

  .כמו זה של הדחף  –גוף ללא ראש . שניתן שיתבע או לתבוע ממנו אחריות

 
  

***  

  

  

  סדר האמונה

  יונתן לוין

  

אין מתענגים מגופו של ", אומר מילר, באופן עוד יותר מובהק מאשר עבור פרויד, עבור לאקאן

או ספק מוביל  ,אף על פי כן מילר רומז לכך". אין מתענגים כי אם תמיד כל אחד מגופו שלו, חראה
                                                             

עם : תל אביב) רולניק' ע: תרגום. (הטיפול הפסיכואנליטי: בתוך, )1937(הבניות בפסיכואנליזה ). 2002. ('ז, פרויד 35
 .עובד

קוגיטו ) קראוס' מ: תרגום). (1909(הערות אודות מקרה של נוירוזה כפייתית , איש העכברושים). 2004. ('ז, פרויד 36
  .הוצאה לאור

  .ספרים: צפת) רולניק' ע: תרגום. (מתולדותיה של נוירוזת ילדות, איש הזאבים). 1999. ('ז, פרויד 37
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בסטייה . "חראשעבור מבנה קליני מסוים תיתכן התענגות מגופו של ה, אותנו לכך באופן מפורש

מביאה , מן האסלאם, כמובן, שהיא סטייה, המדינה האסלאמית"; "הזו שהנה המדינה האסלאמית

  . הוא אומר –" חראעמה אולי פתרון מקורי לבעיה של גופו של ה

מציג את מה שבהקבלה למקסימה הקאנטיאנית הוא , 38"סאד קאנט עם"במאמר , לאקאן

, כל אחד יכול לומר לי, יש לי את הזכות להתענג על גופך": ניסוחה. המקסימה של סאד, מכנה

בגחמת העושק שמתחשק לי להשביע באמצעות , מבלי ששום גבול יעצור אותי, וזכות זו אממש

  ."גופך

קולו של . חראוך הזדהות של הסובייקט עם הניסוחה של המקסימה הסאדיאנית מתאפשר מת

הוא מתמקם עם גופו במקום של גופו  –חר אהסובייקט המבטא את המקסימה נמהל בקולו של ה

קולו נשכח . הוא קולו המצומק של הסובייקט של האמירה "כל אחד יכול לומר לי"- ה. חראשל ה

יאני חושף את ההזדהות של הניסוח הסאד. חראכלומר מאחורי ההיגד של ה, מאחורי מה שנאמר

הם , בכך ששני הקולות מבוטאים בגוף ראשון. חראהסובייקט של האמירה עם ההיגד של ה

  .הם נהיים לגוף אחד ובשר אחד. נטמעים שניהם בגופו של זה האחרון

שמילר , הוא אותו דחף, שמופיע במקסימה של סאד, חשק שלא ניתן לשים לו גבולאותו 

ההזדהות היא זו המאפשרת את . חראה בינו ובין ההזדהות עם המצביע על הברית הכרות

 .כפי שטוען מילר ביחס למדינה האסלאמית וכפי שמנסח זאת סאד –חר אגופו של ה)מ(התענגות 

, כי אין מדובר כאן אלא, אומר לאקאן, בהקשר לפרקטיקה הארוטית הנקשרת בשמו של סאד

הפרקטיקה של  –בפרקטיקה הזו . של התענגותבהזדהותו של סובייקט כאילו היה הוא אובייקט 

נעשה  (le jouir)להתענג -ה - " חירשים שאולי נמצאים כאן- הארכי"לאקאן מטעים עבור , ההצלפה

 39.אובייקט ההתענגות, והגוף, המחווה המסמנת, מכיוון שכאן נושקים זה לזה: משמעי-דו

La gloire de la marque – הסימן שנותר על העור נושא עמו תהילה: ומשמעו. אומר לאקאן .

ביטוי זה של לאקאן מזכיר בהקשרנו את הדברים שאומר מילר על התביעה לכבוד של סובייקטים 

מכיוון . "אינה יכולה להיענות, תביעה שבמצבו המדורדר של הסדר הסימבולי במערב –מתבגרים 

ומצד שני היא ". סובלים מגרעון של כבוד כלפי עצמנו אנו, שאיננו מכבדים דבר אף לא איש

, כאן איננו בתוך הטראגי היווני" -שבו משתמש מילר , "הניצחון האסלאמי"מהדהדת את הביטוי 

  ".אנו בתוך הניצחון האסלאמי

שפירוש , אדיפוס. ניתן להעלות בדעתנו את אדיפוס של סופוקלס, בהקשר של הטראגי היווני

בין יתר . סימן שעל אודותיו הוא אינו יודע דבר) ובשמו(נושא על גופו , לשמו הוא נפוח הרג

מילר מציין את התלונה אודות , הביטויים המאפיינים את התפוררותו של הסדר הסימבולי במערב

  .שנשמעת בקליניקה מפיהם של מתבגרים, חר עריץא

שקיעתו של -מילר כ שבו אנו עדים למה שמציין, הוא אדון שפועל במרחב, נציע כאן, עריץ

שבימינו היא , אותה מסורת - הוא אומר , הוא ביטוי שטובל בתוך מסורת האב-שם. האב-שם

אדיפוס של . היא זו שהראתה את הדרך אל מה שהינו הראוי וההגון, ושעד לא מזמן, מודחת

 הוא, עד סופו הטראגי של המחזה אדיפוס הוא טיראן. איננו מלך, לכל אורך המחזה, סופוקלס

, "כך זה נקרא על פי המסורת"  -מכוחו של שם האב , כי הוא אינו מושל מכוחה של מסורת, עריץ

  .אומר מילר בעקבות לאקאן
                                                             

38 Lacan, J. (2006). Kant With Sade, in: Écrits. (B. Fink, Trans.) New Yorl, London: W.W. Norton & Co. 
39 Lacan, J. (2007). The Seminar Book XVII, The Other Side of Psychoanalysis. (J.-A. Miller, Ed., & R. Grigg, 

Trans.) New York: W.W. Norton & Co. 
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הוא הסימן שמעיד כי , ושאת פשרו הוא מגלה בסוף המחזה, הסימן שאדיפוס נושא על גופו

וי אומר במסורת הו, בטראגי היווני. אכן הוא מושל מכוחו של שם האב –אדיפוס הוא אכן מלך 

עניין זה יתקשר בהמשך . ובה בעת חורבן, כבוד, הסימן שעל העור נושא עמו תהילה, המערב

חר המתאפשרות בהקשר הנוצרי אלהבחנה שיערוך מילר בנוגע למאפייני ההזדהויות עם ה

  .ובהקשר של המדינה האסלאמית

: בר מילר במאמרבהקשר שבו מד, נוכל להוסיף(בפרקטיקה של ההצלפה . בחזרה ללאקאן

וכאן . האובייקט של ההתענגות, והגוף, המחווה הרושמת, כאמור, נפגשים) ההצלפה העצמית

האם זוהי ההתענגות של זה שנושא את ? של מי ההתענגות שבה אנו מדברים: שואל לאקאן

התענגות . "הוא עונה, "בהחלט"? חראוהאמנם משמעו אינו אלא ההתענגות של ה? תהילת הסימן

  40".חר לעולמואהיא אחת הדרכים שבהן נכנס ה, תענגותו של הגוף עצמוה, זו

מציג בפנינו מבנה דומה לזה שחושפת המקסימה של  לאקאן, מכים ילדבניתוח של הפנטזמה 

כך שיש חלק ממנו שנמצא בהזדהות עם , מדובר בשיסוע של הסובייקט מכים ילדגם ב. סאד

ותוך כמה ) מכים ילד(  ein kind wird geschlagenלאקאן משחק עם המילים הגרמניות . חראה

הדומות לה  vers-tuאל המילים הצרפתיות  - wird גלגולים הוא מגיע מפועל העזר הגרמני  

 ce sont les. לעבר אליך, או אולי. אתה-לעבר: אם ננסה לתרגמן לעברית נקבל בקירוב. בצלילן

malheurs du vers-tu – זהו . אומר לאקאן, הם אלה שמכים בו, לעבר אליך-אלה הם ייסוריו של ה

  .יחס-הכאב של האין

הוא מחציתו של הסובייקט שבאמצעות הנוסח של " אתה מכה אותי"-ה: לאקאן ממשיך ואומר

 –הוא מקבל את המסר שלו בצורה מהופכת . הפנטזמה מייצר את הקישור שלו אל ההתענגות

  .חראבצורת ההתענגות של ה, את ההתענגות שלו עצמו] מקבלהוא [, שמשמעו כאן

. שהוא עצמו ההתענגות –הוא שהוא מתענג , אומר לאקאן, הסיכוי היחיד לקיומו של אלוהים

הופך את עצמו "המוציא להורג בסצנות עריפת הראשים המופצות על ידי המדינה האסלאמית 

הוא איננו עוד משרתו בלבד של . 41"והיתמכשיר של ההתענגות האל", )מילר" (לסוכן של הרצון

אני עורף את ראשו של הזולת אזי . "אלא הוא מתמקם בתוך הרצון הזה ממש, האיווי של אללה

  ".אני בתוך הנרקיסיזם של הסיבה המנצחת

חר אמתנסחת במאמר של מילר הבחנה הרת תולדות בין ההזדהות עם ה, דומה שמעט במובלע

חר שמתאפשרת במסגרת השיח של אצרות לבין הזדהות עם השמתאפשרת במסגרת השיח של הנ

הרצון לסירוס "כאשר מדובר בנוצרים ההזדהות מקבלת את הצורה של . המדינה האסלאמית

פירושו של דבר שמכל וכל ". חזקה עליו שיוביל לסירוס הסובייקט עצמו"מצב זה ". שרשום באחר

אך . אלא אך ורק על דרך הסובלימציה, הזדהות זו אינה מאפשרת את סיפוקו הישיר של הדחף

ברצון "אלא , להתנזרות, לא מדובר ברצון לסירוס, כמו בשיח של המדינה האסלאמית, כאשר

המוות הוא הבלתי , אדרבא. כאן אין מקום ואין הכרח בשום סובלימציה –" חראלמוות שרשום ב

  .מוגבל

, 1972באוקטובר  13-ההיא אמירתו המפורסמת של לאקאן מ, "המוות הוא מסדר האמונה"

הוא אמר שהמאמינים האמתיים היחידים הם , במקום אחר ברגע אחר. Louvainבאוניברסיטת 

. חר המכה בפנטזמה מכים ילדאזהו גופו של ה –ניתן לדבר על גוף שאין לו צורה . המטריאליסטים

                                                             
40 Ibid. 
41 Ibid, p. 75 
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זה שיש לו גוף  מי הוא: ובמקום זה הוא שואל. הוא מוסיף, אלא כגוף, אלוהים אינו ניתן לתפישה

  42.הוא עונה, חר הגדולאה? והוא אינו קיים

שלאקאן מכנה אותו , את זאת הבין היטב סאד -מטרתו של המוות אינה ביטול החיים 

אחרי המוות הכל , אומר לאקאן, עבוד סאד. בהזדמנות זו המטריאליסט האינטיליגנטי ביותר

מויה מן העין של הפעולה הטבעית של אינו עשוי אלא מקולבורציה ס, עבורו, המוות. נשאר חי

  .חראהתענגותו של ה

  

  

***  
  

  والحرب العرب المراھقون

  

  سبیت منیب

  

ً  إن"  في والرؤى اآلراء وتعدد وخالفاتھ تناقضاتھ مع والتصالح والتفاوض والتعبیر الكالم على قادر غیر شعبا

  )*2014 صفوان، مصطفى( "المدمر والعنف األھلیة الحرب إلى سوى مصیره ینتھى أن یمكن ال داخلھ

 ھو الموت ویصبح الكالم یتوقف والصواریخ المدافع صوت یَدوي عندما. الحرب زمن في السكوت الصعب من

  .الموت واما الكالم اما االختیار، علینا. الموقف سید

 لألوالد البالغون یورثھ ما. والیھود العرب بین ما الشرخ ویتعاظم الكراھیة فتتفاقم العنف، موجة تعترینا ما غالبا

  .المقدسة االرض نفس على مشترًكا مصیًرا اختاروا قد الملعونین االشخاص ھؤالء بأن علما علیھم، یثقل

 بھم الضرر الحاق بغیة الیھود حوانیت من الشراء لمقاطعة تدعو العربیة، القرى من اصواتُا تجد جھة من

 ھذا ولیس العربیة، القرى في التجول حتى یخشون من الیھود المواطنون من تجد اخرى جھة ومن وبمصالحھم،

 یقود این الى: ھنا والسؤال. االسالمیة وللحركة لحماس المؤیدین العرب بموت یطالبون منھم قسم ھنالك بل فقط

 ھل للوطن؟ وتارة  تارة بأرواحھم ویضحون بعضا بعضھم یقاتلون الذین وشبانھم اطفالھم الشعبین ھذین زعماء

   الحرب؟ زمن في الصمت التزام لنفسھ النفسي التحلیل یتیح

 منطوي الشعبان فكال العصیبة، االیام ھذه في نشھده كالذي الشعبین، بین ما ومعقًدا مركبا وضعا حیاتي في اعھد لم

 الكالم، یتوقف عندما. مؤلمة ومعھ مستحیلة حیاتنا بدونھ الذي اآلخر، ھذا. اآلخر بمخاطبة معني وغیر نفسھ على

"  تصریحاتھم في واضح بشكل ذلك ویبرز. للدماء المتعطشة الجموع لھتاف وتحظى القتل عملیات تتفاقم

". الصمود على یقووا فلن مستوطناتھم في واضربوھم الجنود اقتلوا" أو" ذكر كل لھم وامحوا بحزم اضربوھم

 موت مقابل أبنائھم من المئات بل العشرات بموت یرضون فانھم العربي، العالم في الفرد لحیاة قیمة ال أنھ وبما

 عدم حقیقة ان. الجنود من ثالثة جثامین تسلیم لقاء السجناء من والمئات العشرات بمبادلة یرضون او واحد جندي

 بني اختیار محض ھي والحروب المعاناة ان فیھ شك ال ومما لنا، معھود أمر ھي العربي العالم في الفرد حیاة تقدیر

  .البشر

                                                             
42 Ibid, p. 74 
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 لكم انقل أن وددت منا، بعضا تضلل قد والتي بالذات العصیبة الفترة ھذه وفي الموضوع، ھذا في نتحدث وحیتنا

  ". ایتان تسوك" حرب فترة خالل معھم وتحدثت التقیتھم الذین العرب الشبان بعض خلد في یدور عما

 ترفیھیًا یوما اقیم أن الواجب من رأیت الرامة، قریة من ألطفال سنة كل اقیمھا التي السباحة دورة انتھاء بعد

 یعج عادة والذي( للمسبح وصلنا. ودروز ومسلمون مسیحیون: الثالثة الطوائف من) 18-16 جیل( للمرشدین

 لدى رغبة ال بأنھ أجاب الزوار، من المنتجع خلو سبب عن المسؤول سألت وعندما. البشر من یخلو بھ واذ) بالزوار

 مجال ال أن قررت عندھا البدایة، في علینا الصمت  خیم. الحرجة الفترة ھذه في السباحة أو التنزه في االشخاص

 اكتشفت فقد - ایضا لدھشتكم اتوقع وكما -  لدھشتي. الراھن الوضع في الشبان رأي معرفة وأردت الموقف، لتجاھل

 بانھم یشعرون ولكن اسرائیل دولة في یعیشون بانھم وادعو الفلسطیني، الشعب مع وال حماس مع یتماھون ال أنھم

 من یعتریھا عما عبرت الفتیات احدى. العربي العالم في المستشریة المتطرفة االسالمیة الحركات من مھددون

 الطرق بشتى ردعھم یجب لذلك حریتنا، یقمعون سوف علینا السلفیة الحركات ھذه سیطرت حال في: قائلة خوف

ًا ینقصنا ال أنھ وأضافت. واالسالیب  الیھود من یضایقنا من ھناك لیس حرة، حیاة نحیا اننا اذ اسرائیل، دولة في شیئ

 الشعب معاناة ان المجموعة شبان معظم أكد. االسالمیة الجماعات ھو وبیوتنا وحریتنا حیاتنا یھدد الذي ان بل

 لتثقیف جاھدا یعمل ان الفلسطیني بالشعب أولى كان:  وأضافوا ارادتھم، وملء اختیاریھم من ھي الفلسطیني

 اسرائیل دولة واتھم المجموعة أفراد بین من عال وحید صوت. االسلحة وشراء الخنادق بناء من بدال ابناءه وتعلیم

  .حرب جرائم بارتكاب

 الرأي أن حین في وتفصیال، جملة القتل ویدحضون اسرائیل لدولة باالنتماء یشعرون الشبان معظم ان واكرر أعید

  .ویدعمونھ جانبھ الى ویقفون الفلسطیني الشعب اعمال یؤیدون العرب بأن الیھود بین السائد

. صوابھن الشبان یفقد" االقصى. "الشوارع في وطعن قتل اخرى، مرة العنف من موجة الیوم؟ یحدث وماذا

 للقتل الشبان بھؤالء یدفع الذي ما ولكن. النار خط الى ویرسلونھم الشبان یحرضون الدین ورجال السیاسیون

  وللموت؟

 یمھد" الشھید" مع وتماھیھم خسروه، مما أكثر یخسروه ما ھناك ال بأنھ للموت واستعدادھم اندفاعھم یبررون ھم

 العربي المجتمع یفسر كیف:  ھنا والسؤال. الكرامة من القلیل ھو لھم تبقى ما كل برأیھم،. القادمین للشھداء الطریق

. كرامتھ یفقد أن ھو المرء حیاة في ایالًما األكثر الموقف أن الشھداء، معظم ادعاءات  وفق ؟"الكرامة" مفھوم

 من االباء یتمكن لم ما یحققون ھم رأیھم، بحسب. صمتھم یحتملون وال اذالء أنھم على ألھلھم ینظرون فالشبان

  .   تحقیقھ

. عدن جنة من الشھید والده مع مھاتفة" لحام درید" المعروف السوري الممثل یتلقى" وطن یا كاسك" مسرحیة في

 یكذب" لحام درید" االبن الحدیث، بدایة في. استشھاده بعد والوطن العائلة أحوال على یطمئن أن یرید القلق الوالد

 فترة بعد ولكن. یرام ما عل شيء وكل االحوال خیر في أنھا على العربي العالم في الحیاة ویصف الشھید والده على

 في بات العربي العالم وضع بأن العرق، قنینة في االخیرة الجرعة الى وصل قد كان الذي االبن یعترف وجیزة

 سیشربھا التي العرق قنینة في المتبقیة كالبقیة" كرامة شویة" ھو العربي لإلنسان تبقى ما كل وأن الحضیض،

  . العربي االنسان قصة ینھي وبذلك

 باألب، عالقتھم بسبب ذلك یفعلون فانھم كأفراد، أو كان، تنظیم ألي النتمائھم أعمالھم" الشھداء" ھؤالء نسب سواء

  .األب عن بدائل اال القائد وما هللا وما
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 جرثومة" كتابھ في. الموقف وسید الناشط بمظھر یظھر لكي االدوار وقلب االھل المباالة من االنتقام یود فالمراھق

 یقول" المراھقین حرب" فصل في. لبنان في االھلیة للحرب هللا حب عدنان اللبناني النفسي المحلل یتطرق" العنف

 في وضعتھ قد كانت وضعفھ وعجزه القصیرة قامتھ ان ذلك الراشد تجاه ذكوریا عداء وكبث سبق لقد"  هللا حب

 خجل، دون سالحھ ومبرزا العسكریة، بزتھ مرتدیا الراشد، أمام یختال ھنا وھا. التام والخضوع العبودیة موقع

 فھو نموه، وبفضل اآلن، أما. المتعة ھذه عنھ تحجب اجتماعیة، كمكانة الطفولة، كانت. السلطة في بحقھ مطالبا

  ).75-ص ،1996 هللا، حب". (القائد مع وبخاصة الراشد، مع حسابھ تصفیة في ویرغب بحقھ یطالب

 بأعمال القیام من المراھقین یردع ال ھذا كل والنظرات، األطفال األھل، اآلخر، لحیاة احترام الشوارع، في القتل

  . التدمیریة غریزتھم من اكثر بالھم یشغل ما ھناك لیس العنف دائرة في موجودون ھم وطالما القتل،

 ینفدون الوقت نفس وفي الكرامة موضوع ھو بالھم ویشغل ینقصھم ما بأن الشبان، ھؤالء ادعاء یتماشى كیف ولكن

 فرض شيء، أي قبل یرغبون، فالمراھقون. "خاللھا من اآلخر كرامة یستبیحون وقتل عنف أعمال الشبان ھؤالء

  ). 75/76- ص ،1996 هللا، حب" (اآلخر احترام ھي اساسیة قاعدة وكسر ارادتھم

 لھم ستجلب االنتحاریة أعمالھم بأن تامة قناعة على وھم" عادلة قضیة" أجل من بأنفسھم یضحون أنھم یدعون ھم

 من استشھادھم ولكن. رحیلھم بعد یعانون سوف ذویھم بأن المعرفة حق معرفتھم من الرغم على واالعتزاز، الفخر

 رحیلھم بعد ذكراھم سیخلد ھذا عملھم ان یدعون، انھم. بسیًطا أمرا الموت من یجعل" العادلة القضیة" ھذه أجل

  .شعبھم ابناء ذاكرة في أو الجدران على اسماءھم كتابة خالل من وذلك

  

  

  

  

  

  :المراجع

  . صفوان مصطفى بأعین السیسي ودراویش االخوان لمراھقي النفسي التحلیل. 13/1/14 القاھرة. الفجر صحیفة* 

 للطباعة الطلیعة دار: لبنان -بیروت. منا كل صمیم في االھلیة الحرب. العنف فیروس). 1996. (هللا حب عدنان،

  .والنشر

  

  

***  
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  בני נוער ערבים והמלחמה

  

  סביתמוניב 

  

מחלוקותיו וריבוי הדעות , לנהל משא ומתן ולהתפייס עם סתירותיו, להביע, עם שאינו יכול לדבר"

מוסטפא " (אין סוף גורלו אחר מאשר המלחמה האזרחית והאלימות ההרסנית, והחזיונות שבתוכו

  )*. 2014, ספואן

  

כשהרקטות והארטילריה בפעולה נפסק הדיבור והמוות הוא אדון . קשה לשתוק בזמן מלחמה

לעתים קרובות שוטף אותנו גל של אלימות והקרע . יש לבחור בין הדיבור לבין המוות. המצב

הירושה שמורישים המבוגרים לילדים מכבידה עליהם . והשנאה בין הערבים ליהודים מתעצמים

  . כי האנשים הארורים בחרו בגורל משותף על אותה אדמה קדושהכל עוד אנו יודעים 

מצד אחד ישנם קולות הקוראים בכפרים הערבים להחרים את הקניות מחנויותיהם של 

היהודים ולפגוע בהם ומצד שני ישנם יהודים החוששים לבקר בכפרים אלו ואף חלקם קורא 

לאן מובילים : נשאלת השאלה. למותם של הערבים המגבים את החמאס והתנועה האסלאמית

מנהיגי שני העמים את הילדים ואת בני הנוער שנלחמים זה בזה ומקריבים את חייהם בין אם 

האם יכולה הפסיכואנליזה להרשות לעצמה לשתוק בזמן ? למען המולדת ובין אם למען האל

  ? מלחמה

סתגר ואינו איני זוכר מצב כה מורכב בין שני העמים כמו בימים קשים אלה כשכל צד מ

כשהדיבור . שבלעדיו החיים הם בלתי אפשריים ואתו מייסרים, אחר זה. מעוניין לשוחח עם האחר

הדבר מתבטא בצורה ברורה . מתעצם ההרג וזוכה לתשואות מצד ההמון הצמא לעוד דם, נפסק

תהרגו "או לחליפין " תכו בהם חזק שלא יישאר מהם כל זכר: "באמירותיהם של האנשים כמו

הם , בעוד שבעולם הערבי אין ערך לחיי אדם". הם לא יחזיקו מעמד, ים ותכו בישוביםחייל

מסכימים למותם של עשרות ואף למאות תמורת מותו של חייל אחד או לשחרורם של עשרות 

העובדה כי בעולם הערבי אין ערך לחיי . חיילים 3ואף מאות אסירים תמורת מסירת גופותיהם של 

  . ואין ספק כי המלחמות והסבל הם מתוך בחירתם של בני האדםאדם ידועה לנו מזמן 

, שלעתים מבלבלת חלק מאתנו, ראיתי לנכון לשתף אתכם במה שעובר עליי בתקופה קשה זו

. ולעביר לכם את קולם של בני נוער ערבים שאיתם נפגשתי ושוחחתי בזמן מלחמת צוק איתן

משלושת  16-18בני (תי יום כיף למדריכים בתום פרויקט השחייה לילדי כפר ראמה שבצפון ארגנ

לדעתו של . הגענו לבריכה ריקה ומראה כזה לא חוויתי מעולם). מוסלמים ודרוזים, נוצרים: העדות

ישבנו כשדממה אפפה את . אין לאנשים חשק לשחות וליהנות בתקופה קשה זו, מנהל הבריכה

עניין אותי במיוחד מה חושבים , וראיתי כי אי אפשר להתעלם מהמצב שכולנו שרויים ב. הנערים

גליתי כי רוב בני , להפתעתי וכפי שאני יכול לנחש שגם להפתעתכם. צעירים אלה נוכח המצב

לטענתם הם חיים במדינת ישראל . הנוער אינם מזדהים כלל וכלל עם החמאס או העם הפלסטיני

אחת . ימות עליהםומרגישים כי התנועות האסלאמיות הקיצוניות המתפשטות בעולם הערבי מא

יגבילו את חירותנו ולכן יש לעצור אותם , הבחורות הביעה את חששה וטענה כי אם ישלטו בנו

אין מי , אנו חיים חיי חופש, לא חסר לנו דבר במדינת ישראל, היא הוסיפה כי. בכל דרך אפשרית

רוב בני . שמציק לנו אך אנו מרגישים כי התנועות האסלמיות מאימות על בתינו ועל חירותנו
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במקום ההשקעה שלו בבניית , הנוער ראו שסבלו של העם הפלסטיני הוא מבחירה וטענו כי

קול בודד עלה מבין חברי הקבוצה . מנהרות ובקניית נשק היה עליו להשקיע בלימודים ובהשכלה

חשוב להדגיש כי רוב בני הנוער מרגישים שייכם . והאשים את מדינת ישראל בפשעי מלחמה

דבר שמנוגד לדעה הרווחת בין היהודים כי ערביי ישראל , שראל ומתנגדים למעשי ההרגלמדינת י

  . עומדים לצד העם הפלסטיני ומגבים את מעשיו

מטריף את " אל אקצה. "דקירות ומעשי רצח ברחובות, שוב גל של אלימות? ומה קורה היום

אותם לעמוד אל מול האש  המנהיגים הפוליטיים והדתיים מסיטים ושולחים. דעתם של בני הנוער

מרביתם של בני הנוער ? אך מה גורם לבני הנוער לצאת לרחובות בכדי להרוג ולהרג. החיה

. וההזדהות עם דמות השהיד מקלה על הבאים בתור, טוענים כי אין להם מה להפסיד יותר

, ביתעבור החברה הער" כבוד"חשוב לעמוד על משמעות ה. בעיניהם מה שנותר להם זה קצת כבוד

אך כיצד . הדבר המכאיב ביותר לבן האדם הוא איבוד כבודו" השהידים"משום שלטענתם של רוב 

בני הנוער רואים בהוריהם כאנשים מושפלים ואינם ? "הכבוד"מתייחסים בחברה הערבית לנושא 

  . לדעתם הם מנסים להגשים את מה שלא יכלו האבות לעשות. יכולים לשאת את שתיקת הוריהם

שיחת טלפון עם אביו השהיד " דריד לחאם"מנהל השחקן הסורי הנודע " לחיי המולדת"במחזה 

האב המודאג מנסה לברר מה שלום משפחתו ועמו לאחר ההקרבה שלו . שמתקשר אליו מגן עדן

. בתחילת השיחה משקר הבן לאביו ומתאר את החיים בעולם הערבי באור חיובי. והפיכתו לשהיד

ני אביו כי מצבם של העמים הערבים והאדם הערבי הגיעו לשפל אך מהר מאוד מודה הבן בפ

לבסוף אומר הבן לאביו בזמן שהוא שותה ערק כי לא נותר לאדם הערבי חוץ מאשר . המדרגה

קצת כבוד כמו הלגימה האחרונה בבקבוק הערק שהוא עומד לשתות ובכך מסתיים סיפורו של 

וך השתייכות לארגון כלשהוא ובין אם מעשיהם מת" השהידים"בין אם עושים . האדם הערבי

  . משום שאין האל והמנהיג אחרים מאשר תחליף לאב, הם עושים זאת בשל קשרם לאב, כבודדים

בני הנוער רוצים לנקום באדישות הוריהם כלפיהם ולהחליף את התפקידים בכדי להיראות 

" חוב אללה"ני בספרו וירוס האלימות מתייחס האנליטיקאי הלבנו. כפעילים ואדוני המצב

בהיותו ילד " בפרק שדן במלחמת המתבגרים טוען חוב אללה כי . למלחמה האזרחית בלבנון

משום ששיעור קומתו הנמוך וחולשתו מיקמו אותו בעמדת , הדחיק הנער שנאה כלפי המבוגר

ללא , הוא לובש את המדים הצבאיים שלו, והנה בזמן מלחמה. העבדות והכניעה האבסולוטית

. הילדות כמעמד חברתי הסתירה תענוג זה ממינו. שף את נשקו ודורש את זכותו בשלטוןבושה חו

הוא דורש את הזכות שלו ורוצה לסגור חשבון עם המבוגר ובמיוחד עם , אך כעת כשגדל הנער

  ).75' עמ, וירוס האלימות, חוב אללה". (המנהיג

הילדים והמבטים אינם מרתיעים את הנער , ההורים, הכבוד לחיי האחר, ההרג ברחובות

ממעשי ההרג ובזמן שהוא נמצא במעגל הרצח אין דבר מעניין אותו יותר מאשר היצר ההרסני 

  . שלו

כיצד מסתדרת טענתם של בני הנוער הערבים כי מה שחסר להם הוא קצת כבוד ובו זמנית 

מסתבר כי מה שרצו בני הנוער . ימים שהם הפרה בוטה לכבוד האדםהם מבצעים מעשיהם אל

כפיית רצונם והפרת כלל יסודי שהוא כבוד האחר , ראשית כל, במלחמה האזרחית בלבנון הוא

" פרשה צודקת"הם טוענים כי הם מקריבים את עצמם למען ). 75'עמ, וירוס האלימות, חוב אללה(

יביא להם תהילה ושבח על אף ידיעתם כי הוריהם  והם משוכנעים כי מעשה ההתאבדות שלהם

הופך המוות " הפרשה הצודקת"אך אל מול ההקרבה הגדולה שלהם למען . יסבלו בעקבות מותם
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מעשם זה מנציח את שמם בכך שהוא אמור להירשם לאחר מותם על , לטענתם. לדבר פשוט

  . הקירות או בתודעתם של בני עמם

  

  :מקורות

הפסיכואנליזה לבני הנוער של האחים המוסלמים והדרווישים של הסיסי . 13/1/14ר 'עיתון אלפג* 

  .בעיני מוסטפא ספוואן

  

. המלחמה האזרחית בתוך תוכו של כל אחד מאתנו. וירוס האלימות). 1996. (חוב אללה, עדנאן*

  .דאר אלטליעה: לבנון -בירות
***  

  . התנערות

  

  זיו רובינשטיין

  

-ואני הדור כולי ולראשי כיפת, הלכתי לטייל ברחובות עיר הולדתך, ביום שבת אחד,בנעורי"

' !רד מהמדרכה,יהודי 'העיף את הכיפה אל הבוץ במחי יד וצעק , לפתע הופיע נוצרי. פרווה חדשה

  "ירדתי אל הכביש והרמתי את הכיפה שלי.... 

חרון פנטזיות עורר אצל הא, זיגמונד, אותו הוא מספר לבנו הצעיר,זיכרון זה של יעקב פרויד

  .נקם

, מסביר פרויד על כך שפיתח הזדהות עם חניבעל" יום- פסיכופתולוגיה של חיי היום"בספרו 

  .היה הנקמה ברומאים על כך שכבשו את קרתגו, אשר כל מה שהניע אותו

, מופיע לפסוס קולמוסי עת פרויד מכנה את אביו של חניבעל בשם עזדרובעל" פרוש החלום"ב

  .חמילקרת במקום שמו האמיתי

טעות זו קשורה לבוז שחש כלפי , בהערותיו על המהדורה הראשונה הוא מעיר שככל הנראה

לפיו הנה הוא טוב , הוא מוצא בה יסוד אדיפלי -אביו בשל תגובתו לאותה תקרית אנטישמית 

  .הוא המנצח בביתו -מאביו 

של היהדות למיסוד חניבעל ורומא מסמלים בעיני הנער הצעיר את הניגוד בין קושי עורפה "

ערגתי לרומא היא נירוטית מאד ", ידידו הותיק, הוא כותב באחד המכתבים לפליס.."  הכנסייה

  ".לגיבור השמי חניבעל, והיא קשורה בהערצת הנעורים שלי

  .של אויביהם המרים ביותר של היהודים -כיבושה של רומא משמעו ניצחון בארצם שלהם 

  .התנערות מכיבושו. לנצח את הכובש בביתו שלו

  ".אינתיפאדה"המילה הערבית למילה התנערות היא  



 2016פברואר , 8ן "זמן תפס
 

31 
רצח את טוראי עדן אטיאס , נין'הסמוך לג, תושב הכפר ביר באשה, 16נער בן , וואדרה'חסאן ג

  .הפוקד את ישראל במהלך חודש אוקטובר" גל הטרור"במסגרת , בעפולה

ר בני משפחתו והפגיעה בכבודו כי ביצע את המעשה כנקמה על מעצ, סיפר בחקירתו, הרוצח

  ".היהודים"של אביו בדמות מעצר שווא על ידי 

  .נרמס באופן שיטתי כבוד האב, ל בשטחים"במהלך שנות נוכחות צה

בשעת עוצר היו הגברים המבוגרים , ראשי המשפחות היו הכתובת עת פלשו חיילים לבתים

  .וחנות של בני ביתםכל זאת מול עיניהם הב. וכך הלאה, נאספים למגרש השכונתי

שכן זו תנועתו של הנוער ששוטף  -התנערות . להתנערות ערבית, אנו עדים, בימים אלו, וכך

ל "אותו אב שנאלץ לפנות את דירתו בשעה שחיילי צה, חמוש בכבוד האב המושפל, את הרחובות

  .אותו אב שיש לשיימו מחדש, אותו אב שמרים את כיפתו מהכביש , נכנסים בדלתה

  .מעקדים עצמם הבנים כדי לעשות לעצמם אב, אוחזים בסכין ,וכך

אלא יוצאים באופן עצמאי  -הם אינם מובלים אל עבר ההר על מנת להעקד על ידי אביהם 

יתמות . למות כדי להיות בן של. תחת שם אב שינכיח עצמו בעצם מותם שלהם, למעשי התאבדות

  . אוטונומית שתמה עת ממשותו של המוות מפציעה

  

  -"על שמות האב"מתאר לאקאן  ב, אשר מכבידה על הנער, ת כבודת כבודו של האבא

  :ומדגיש את השימוש במילה, של ספר שמות' כפי שמופיע בפרק ג, לאקאן מתאר את הסנה הבוער

""Sa gloire -כלומר כבוד .  

אתה תאמר להם ששמי אהיה אשר , כאשר תלך אליהם -אומר לו ,אל זה המדבר אל משה "

  ."אהיה

וזו אשר , ברחובותיהם שלהם, חרוט על להבך, זה השם אשר תוביל אליהם. זה השם שיהיה

  .יכולה לו, בעזרתה יהפך אביך לכזה שרק התערבותו של מלאך האל בכבודו ובעצמו

אינה זקוקה יותר לאב , המאדירה את האב עד לרמת בן שיחו של האל עצמו, העקדה ככזו

  .ה שבנו ממלא את תפקיד העוקד והנעקד בו זמניתבה בשע, אשר רשאי להישאר בכפרו

במשלב הנרקיסיסטי יכול להוות מקור של אפשרות להסדר סמלי של , אומר לאקאן, המוות

  .הממשי

  ?הרוחשת בארצנו היא דווקא זו המנסה לרשום, האם אינתיפאדת הנוער

  ?האם מטרתה לממש את הסמל

, לסמכותו, הזו היא אותה התנגדות לאדנותו) פרוש נוסף למילה אינתיפאדה(ההתנגדות , ואולי

-אשר אנו נתקלים בה בכל מיני, עמדה דמיונית ראשיתית –של זה אשר מחזיק באמת שלנו 

  .אינתיפאדה בקליניקה
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  .והנה נוער הנרות נתקל בנוער הדקירות

ומולו הוא מניח את כובד שם האב -אל מול מי שמפקפק בה-והנה נוער שזועק את אנושיותו

  : את ההכרה בשם זה עליה מדבר הגל בפנומנולוגיה, שלו

כאשר היא קיימת ומפני שהיא קיימת , התודעה העצמית קיימת בפני עצמה ולמען עצמה"

  " ירים בהכלומר היא קיימת רק אם מכ; למען תודעה עצמית אחרת, ככזו

מחוררת מיתוסים דמיוניים אך , הכרה דימיונית שממשותה חוזרת ונחרטת שוב ושוב

  . מתנערת ודוקרת. הכרחיים לא פחות

  .זה הנוער וזו התנערותו

  

  

***  

  

  

UPRISING43  

 

Ziv Rubinstein 

 

 “In my youth, one sabbath day, I went walking through the streets of your 

hometown, dressed in my finest and a new fur skullcap on my hear. Suddenly a Christian 

appeared, brushed the skullcap into the mud with a flick of his hand and yelled: 'Jew, get 

off the sidewalk!' I stepped down to the road and picked up my skullcap.” 

This memory of Jacob Freud's, which he tells to his young son Sigmund, arouses 

revenge fantasies in the latter. 

In his book “Psychopathology of the Everyday”, Freud explains how he developed an 

identification with Hannibal, whose sole driving force was vengeance on Rome from 

conquering Carthage.  

In “The Interpretation of Dreams,” there is a lapsus in writing in which Freud calls 

Hannibal's father Hasdrubal instead of his actual name, which was Hamilcart.  

In his notes to the first edition, he notes that this error is apparently associated with the 

contempt he felt toward his father due to his reaction to this antisemitic incident. He sees 

                                                             
43 In Hebrew the word for Intifada and the word “youth” share a root  
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in it an oedipal element, a way in which he is better than his father – he is the winner in 

his own home.  

“Hannibal and Rome symbolize to the young boy the contrast between the stiff-neck 

of Judaism and the institutionalization of the church...” he writes in one of the letters to 

his old friend Fliess, “My yearning for Rome is very neurotic and is connected to my 

youthful adoration of the Semitic hero Hannibal.” 

Conquering Rome means victory in their own home – the Jews' most bitter enemies. To 

beat the conqueror in his own home. To rise up and throw off his yoke.  

The Arab word for uprising is “Intifada.” 

Hassan Jawadra, a 16 year-old boy, resident of the village of Bir Basha, near Jenin, 

murdered Private Eden Attias in Afula, as part of the “wave of stabbing terrorism” that 

has swept over Israel throughout October.  

In his interrogation, the killed said that he committed the act as revenge for the arrest of 

his relatives and the insult to his father's honor in the form of a false arrest by “The 

Jews.” 

Throughout the years the IDF has been present in the Occupied Territories, the honor 

of the father has been continually trampled.  

The heads of families were the target when soldiers invaded the homes, during curfew the 

older men would be herded to the nearest open lot, and so on, all in front of the watchful 

eyes of their household members.  

And so, in these days, we are witnessing an Arab uprising – an uprising, for this is a 

youth-led movement flooding the streets, armed with the honor of the humiliated father, 

the father forced to evacuate his home when IDF soldiers come through its door, the 

father picking his skullcap from the street, the same father who needs to be renamed.  

And so, knife in hand, the sons sacrifice themselves to make fathers for themselves. 

They are not led to the mountain to be bound for sacrifice but go on their own on 

suicide missions, under the name of a father who will be made present by their very 

death. To die in order to be the son of an autonomous orphanhood which ends as the 

reality of death appears.  

The burden of the honor of the father, which weighs down on the boy, is described 

by Lacan in “Name of the Father”.  
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Lacan describes the burning bush – as appears in Chapter 3 of Exodus – and emphasizes 

the use of the word “Sa gloire” - that is the glory of this god speaking to Moses, telling 

him “As you go to them, you shall tell them that my name is I shall be what I shall be.” 

This is the name that shall be. This is the name that you shall lead to them, engraved 

on your blade, in their own street, and the one with which your father shall become such 

that only interruption by an angel of the Lord himself could overcome. 

Such binding, which aggrandizes the father to the level of an interlocutor of God himself, 

no longer needs the father who is allowed to remain in his village, while his son plays 

binder and bound at once.  

Death, says Lacan, can constitute, in the narcissistic register, a source of the possibility 

of a symbolic regulation of the real.  

Is the youth Intifada spreading through our country one trying to impress? 

Is its goal to make the symbol real? 

And perhaps the resistance (another meaning for the word Intifada) is the same resistance 

to the overlordship, the authority, the one who holds our truth – a primeval imaginary 

position, which we encounter in every mini-Intifada in the clinic. 

And now the candle youth44 encounter the stabbing youth. 

And here is a youth shouting its humanity – in the face of those who question it – 

and before them it lays the weight of the name of its father, the recognition of that of 

which Hegel speaks in the Phenomenology. 

“Self-consciousness exists in itself and for itself, when it exists and because it exists as 

such, for another self- consciousness; That is to say, it exists only if it is recognized.” 

Imaginary recognition whose realty is etched time and time again, perforating myths 

that are imaginary but no less necessary for all that. Rising up and stabbing.  

This is the youth and this is its uprising.  

  

  

***  

  

  

                                                             
44 The name given to the youth who gathered to mourn after the murder of PM Yitzhak Rabin at the square 
where he was shot. 
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  "'הכאב של הנוער'אולי יהיה פעם שיח שייקרא "
  

  כותבים שונים

  

מצוטט לעתים קרובות ואף מופיע כסלוגן באופן קבוע , ן"המשפט הזה מלווה בעבודתנו בתפס

הביאה אותנו לשוב ולשאול , "גל הטרור", בין השאר, דווקא האקטואליה שכונתה. ן׳"ב׳זמן תפס

מה זה : הצגנו לעצמנו כמה שאלות.... 'הכאב של הנוער':אודות חיבור זה של ״שיח״ ו״כאב״ ועוד 

האם ? אודות הפסיכוטי, למשל, כפי שאומר לאקאן, מחוץ לשיח, בינתיים, האם הנוער הוא ?אומר

את הסימן לכך שהשיח לא פועל , בין אם הוא התוקף או המותקף, שביד הנער, אין לראות בסכין

כפי שנוהג לאקאן " (שיח של הנוער"בפשטות , ומדוע שיח של הכאב של הנוער ולא? את פעולתו

  ? )'וכו, שיח ההיסטרית, שיח האדון(יח אחרות לגבי צורות ש

במהלך דיוננו בסוגיות הקשורות לאקטואליות הבאה לידי ביטוי בפרצי האלימות האחרונים 

על דרך האסוציאציה המשפט הזה שאנו מרבים , קם והתייצב למולנו, ובמעורבות הנוער בכך

  :תשובות מגוונות לשאלות אלו השורות הבאות נותנות. ן"הפנינו שאלות אלה לחברי תפס. לצטט

***  

באחד מהסעיפים דנים הרב אשי . במבוא לתלמוד סוגיה ו׳ מתדיין הכתוב בסוגיית השימוש בסכין

היהדות מתייחסת באופן שונה לכשרותה של פעולת החיתוך . ורבינא לגבי השימוש ברותחין

החיתוך ברותחין . ין״המילה החוזרת באותה סוגיה היא ״ברותח. במאכל הקר לעומת המאכל החם

  .ומכאן ההגעלה ברותחין

ניתן אולי לומר כי כאבו של הנוער שעל אודותיו . גם הוא יוצא ברותחין -הנער היוצא עם סכינו

  .נער ונער ורתיחתו -הוא רותחין הנערּות שאינה מוצאת כתובת אל מול מצוקתה  –מדבר לאקאן 

  .אב-פועל מכאב ומכ - לדקור  בהקשר האקטואלי הישראלי אפשר לומר כי זה שיוצא

  זיו רובינשטיין

***  

אירוע , אין יום שלא מבשרים בחדשות על פיגוע. המצב עכשיו לא קל, כפי שאתם וודאי יודעים

  .הכל התחיל, בחופש הגדול, אני כבר זוכרת שבשנה שעברה. מחריד או שפיכות דמים

שאז הייתי , מפעם לפעם אזעקות אך גם פה בהוד השרון היו, הפיגועים קרו בעיקר ברצועת עזה

אך הייתי , אמנם ידעתי שיש פיגועים,הייתי מבולבלת באותה תקופה. יורדת עם משפחתי למקלט

זה היה נורא לחשוב שיש אנשים שלרדת למקלט . בהלם ולקח לי זמן להבין עד כמה רציני המצב

  .זו השגרה שלהם

. ר חינוך מה אני חושבת על המצבבשנה שעברה שאלו אותי בשיעו' ביום ראשון של כיתה ז

ובאמת הרגשתי " אני מפחד: "אך בעיקר; "שימותו", "ערבים מסריחים: "שמעתי מה שילדים ענו

כי לא כל , שהערבים ימותו כבר, לא היה לי מה לענות אך לא רציתי לענות כמו כולם. ככה

  .הערבים רוצים להרוג ולשנוא ולהחריב

את הילד . י הרבה יותר דברים להגיד מאשר זה שאני מפחדתאמרתי שאני מפחדת למרות שהיו ל

, אני מפחד אבל לא נתתי למצב להשפיע עלי לרעה, נכון: "שאחרי שאלו אותה שאלה והוא ענה

וחוץ מזה אני יודע שבסוף הכל , אני לא רוצה לשבת בבית כל היום וגם רציתי לנצל את החופש

  ."יהיה בסדר ושאין לי ממה לפחד
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כן אני מפחדת כמו כולם אך יש לי גם תקווה ואני בטוחה שלא כל . אמר נחרט אצלימה שהוא 

הצד "אני בטוחה שהם מפחדים . יש גם כאלו שכמוני רוצים כבר שיהיה שלום. הערבים נגדנו

. פתאום נזכרתי במקרה של יצחק רבין. גם הם דואגים לילדים שלהם ומבולבלים מהמצב". האחר

. והמחשבה על כך צמררה אותי, בגלל הדעה הזאת רצחו אותו בדם קר אך, רבין היה בעד שלום

אני . מה לעשות לעם ישראל יש זכויות לבחור את חופש הביטוי שלו ולכולם יש דעות שונות

' לאט עברה לה השנה ואני כבר בכיתה ח, כך לאט. בטוחה שלא כולם חושבים כמוני וזה בסדר

נו טוב אני פוחדת , פעם אמרתי לעצמי. ועים ויותר מדייש פיג, שנפל מהשמיים, ואז כמו מטאור

זה מפחיד איך שגלגל מסתובב , כן. אבל עכשיו זה הגיע עד לכפר סבא. אך המצב נמצא רחוק ממני

, לבלות כמה שאני יכולה, להיפגש עם חברות וללכת לכנפיים של קרמבו, ואני ממשיכה ללמוד. לו

והשאלה . הפיגוע הנוראי בצרפת ובכלל ברחבי המדינהאך עם זאת מגיעות לאוזניים החדשות על 

  ."אך לאף אחד אין תשובה? מה נעשה עכשיו: היחידה שאני שואלת את עצמי עכשיו היא

  וחצי 13בת ', כיתה ח, יובל אדלשטיין

***  

השאלה היחידה שאני שואלת את עצמי " -השאלה עמה יובל אדלשטיין מסיימת את הטקסט שלה 

נזכרתי בערב אחד בו . הטרידה אותי -" אך לאף אחד אין תשובה? שה עכשיומה נע: עכשיו היא

ההליכה . כלומר ללכת לישון בבית הילדים, "ַהְשָּכַבה"הלכתי עם אבי לבית הילדים למה שנקרא 

עוררו בלבי פחדים שאותם תיניתי באזני , בשבילי הקיבוץ החשוכים כנגד הגוש האפל של הגלבוע

, מיד נרגעתי. סנט בי אבי, "?ס האלה'אתה מפחד מהקאקער, מה. "מחבלים שמא יחדרו אלינו, אבי

 –לנוכח הסימן הברור שהאחר הגדול קיים ושהוא ערב לי , ולא רק נרגעתי אלא גם נמלאתי אושר

  ?ומה בכך אם אין זו אלא אשליה

? יםאיך מסתדרת נערה עם האחר שאיננו קי, איך מסתדר נער. אנו בעידן של האחר שאינו קיים

אנחנו יודעים שאנליזה מובילה על הנתיב להשלה של ? מה זה עושה למשל להזדהויות

זה . אך אנו יודעים גם מה קורה בקליניקה כאשר ההזדהויות מושלות מוקדם מדי. ההזדהויות

לעתים זה משאיר את . לאקטים דמונסטרטיביים, לניתוקים, מוביל פעמים רבות למעשים נמהרים

מזמנים הארועים , איזה מין מפגשים מזמנת תקופתנו". לאף אחד אין תשובה". האדם ללא אחיזה

אילו תנאים דרושים ? האם אפשרי מפגש מוצלח עם האחר שאיננו קיים? עם האחר שאיננו קיים

עם ? אז מה נעשה? איזו אחריות זה מטיל לפתחו של זה שעשוי לגלם תפקיד בקשר לכך? לשם כך

  .ו של השאלה וזו של תשובת הויתורז -שתי הקריאות הכלולות בו 

  עמרי ביכובסקי

***  

שיח  –בהבדל מארבעת השיחים . יהיה שיח שיקראו לו הכאב של הנוער...יום אחד אולי

שבהם ניתן במידת מה לשאול , שיח האוניברסיטה ושיח האנליטיקאי, שיח האדון, ההיסטרית

  שנשמט, כלומר יש כאן מבנה של ידע. ועל האיווי aשאלה על האובייקט פטיט 

אלא מעט מצומצם תחת המושג , ידע שאינו מהובר, הידע. באמירה הזו שפונה לעתיד מוטל בספק

זהו כאב ההיחלצות של ידע שפונה לעתיד . כלומר אם כבר ייקרא יהיה זה כאב המגלם אותו. כאב

  .וכרוך בפרידה מעבר שיהיה ניתן למיקום בדיעבד

שכן יש , "תחת שמיים פתוחים" - אמירה הזו הופיעה ולא במקרה תחת יום העיון שעשינו ה

שאינה מנותקת מהממשי , אך בשעה הזו. במעשה הנער ממעשה הבריאה מתוך תוהו ובוהו אישי

היא  –" סכינאות"שלא אקרא לה  –הסכין האחוזה ביד זו או באחרת , שהשתנה ומסמלי שהשתנה
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שאין בה מספיק אהבה להסוותה עם מסמנים מהלא , ג כאי אפשרי עם אחרדיבור של חיבור שמוצ

על כל אנליטיקאי להתנגש ככל . שאינו מהובר בשרשרת S1כיון שהיא כרוכה בהבזק של , מודע

  .שיוכל עם ידע לא מהובר זה

  שרי אדלשטיין

***  

  ; על כאבים ועל סכינים

... לחשוב על הקשר בין כאבים וסכיניםהשאלה של עמרי ביכובסקי על הכאב של הנוער גרמה לי 

. החתך הממשי בגוף, להבדיל מכאבו של החתך של הסכין, השיסוע הנפשי, על כאבו של החתך

  . על האפשרות לשיים את הכאב -וביחס לשני אלו 

על זה שיודע . העברית מאפשרת לנו לחשוב על הסכין דווקא ביחס לדיבור שנון באופן יוצא דופן

  .לשונו חדה כתער:  ועל דבריו. חד כתער: ר לדבר היטב נאמ

, או מובן, כאב שלא קיבל שם? האם אפשר לומר שהכאב שלא קיבל מובן סמלי חוזר באופן ממשי

  ?  הופך בתיווכה של הסכין לכאב גופני אשר מחליף את הכאב הנפשי הבלתי נסבל ללא שם

״את : ם קניוק בספרו תש״חגבריאל דהאן הפנה אותנו במסגרת סמינר מקום לאמירתו של יור

בין , ישנו פער בין הזיכרון שכאב, כלומר. הכאב האיום  אי אפשר לזכור אבל אני זוכר שכאב״

האם המתבגר הוא זה אשר עומד בפני ההכרעה שתמקם אותו . הכאב עצמו ובין הזיכרון של הכאב

אם ויתור על מידה  האם ההתבגרות איננה כי - כלומר ? לא עוד כמי שכואב אלא כמי שזוכר שכאב

אני לא זוכר את , אני זוכר שכאב: רק כדי שהמבוגר יוכל לומר , של ׳נפשיות׳, של הוויה, של עונג

  ? הכאב

שבמעבר אל , האם אפשר לנסח את השאלה של המתבגר חסר האונים לנוכח כאבו -וביחס לסכין 

: במעשה את השאלה מביא לידי ביטוי –שכן אירועי הדקירה מלווים בשתיקה  –האקט השותק 

כך שהנושא אותה כמו זורק עצמו לזרועות , שהרי הסכין המבתרת אינה מוותרת? לוותר או לבתר

  . יעצור את כאבו, שבהיעדר מעצור אחר, החוק כמה

במציאות שבה השיח הפוליטי משתלט בצורת מכבסת מילים של מובנים נתונים מראש למה 

רצים הנערים הנושאים , לומר דברים חדים כתער ובהיעדרו של אחר שייטיב, שמתרחש בדממה

  . את הסכין בשתיקה

  ?האם מדובר באלו שלא מצאו שם לכאבם והם טובלים בממשותו עד צוואר

בדבריו של , מצאנו במשפט אחד –מתן שם לכאב בתור מה שממוקם כחתך בין הסמלי והממשי 

מה תרצה להיות כשתהיה : רנער תושב מזרח ירושלים השיב לשאלה אודות עתידו כמבוג. נער

וזהו . נושא את כאב הווייתו. זאת אומרת שהוא כאן ועכשיו. ״אינני יודע אם אהיה גדול״? גדול

  . השם של הכאב שלו

אחרי , מצאתי, ויתור הכרוך בכך/יחד עם האובדן, את המחשבה על האפשרות לשיים את הכאב

מן ״שתהיי לי הסכין״ אודות האופן גם בספרו של דוד גרוס, שכתבתי דברים אלו והנחתי להם

  :שם כותב יאיר במכתב כך, שהאדם נלכד בשפה

בכל פעם שהוא , ובכל זאת. את בטח זוכרת את הפלא הזה כשילד מתחיל לתת שמות לדברים

מילה , אפילו המילה הראשונה שלו, של כולם, "שלהם"מילה שהיא גם קצת , למד מילה חדשה

מי יודע מה הוא מאבד ברגע  –כי חשבתי , מץ קצת באפס קצהוהלב שלי גם נח, "אור"יפה כמו 

לפני שדחס את כולם לתוך , וכמה אינסוף סוגים של זוהר הוא הרגיש וראה וטעם והריח, זה

  .כמו מתג כיבוי, עם הריש הזו בקצה, "אור"התיבה הקטנה 
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  ?נכון, את מבינה

הנפשית ובין האפשרות לומר בין ממשותו  ? האם השיח של הכאב של הנוער נמצא בתווך הזה

״ושמת שכין בלועך אם בעל נפש : ייתכן גם וזו צורה חדשה לקרוא את הפסוק במשלי כג? אותו

  .הופך אותך לבעל נפש -בפיך ובדיבורך  -להניח את השכין בלועך  -כלומר . אתה״

תו כמו ואי -כיוון קריאה כזה אודות הדיבור על הכאב הנפשי אני מוצאת גם בשירו של עמיחי 

שהניח באופק של האפשרות לדבר על הכאב גם את האפשרות לדבר על  -תמיד אני מסיימת

  : האושר והשמחה

  ״ואני רוצה לתאר בדיוק של כאב חד גם

  .למדתי לדבר אצל הכאבים״. את האושר העמום ואת השמחה

  אפרת קפלן

***  

  .של הנער הערבי" גדולאינני יודע אם אהיה "כמה מחשבות על נוער וכאב בהקשר של האמירה 

כל פעם שהגיבור , לפני כמה ימים ישבתי עם חבר ונזכרתי שבספר זן ואמנות אחזקת האופנוע(

על שם מרכזי חינוך ובידור ניידים שעברו עם " שטוקווה"נוסע וחושב איזו הגות הוא מכנה את זה 

  ").קכברשתו"אחרי כמה דקות חבר שלי אמר לי  -אוהליהם לאורכה ורוחבה של אמריקה

. מעין השהייה בין הילד למבוגר. האבן היסודית היא שהנוער זוהי קטגוריה חדשה למיטב הבנתי

, ואפשר לחלום אותו, הוא לא מקיים את עצמו אלא תלוי בהוריו? מה מבחין את הילד מהמבוגר

  .ככזה שהמיניות עדיין לא מעדה בו, את הילד

זה אשר אינו יכול לחשוב . יציר חלום, ראש של ילד גוף של מבוגר עם, הנער הוא מין יצור כלאיים

  .את היותו מבוגר הוא כמו אדם שלא יכול להתעורר מחלום

יש משהו חלומי בנוער במובן זה שלמרות העוצמות העזות של הגוף ושל הרוח הוא סובל מחוסר 

כשני  -אני מציע לחשוב על הנער והמבוגר כמו הבינאר של המודחק והשיבה מן המודחק. בהוויה

  .אם המבוגר לא יוכל אי פעם לשוב מן הנער הכאב הוא בלתי נסבל. הצדדים של אותו המטבע

אולי אפשרות אחת להתמודד עם . רק הילדים טובלים בתואר הזה, הנער והנערה אינם מלאכים

. שקרוב למלאך, "קדוש"עם הכאב הזה של הגוף המשתוקק הוא על ידי המעבר ל, הכאב של הנוער

  .הטהור אין מקום לגוף הנושא אותו באידיאל

, לקיים את עצמו" מבוגר"אולי דרך נוספת להסתכל על זה היא שהאפשרות כיום של זה הנקרא 

ולא , לא להיות מחויב למקצוע, לעשות הסבה מקצועית, להרוויח את לחמו באינספור דרכים

ם שיש כזה גן של שמעתי לפני כמה ימים שיש אנשים שחושבי(להכריע אף פעם בנושא האהבה 

poly amour - כלומר דטרמיניזם ביולוגי שמחייב אותך בלית ברירה להמשיך , יכולת לריבוי אהבות

אולי כל מה . מרחיקה גם היא את הקטגוריה של המבוגר) ולשכב עם בני זוג רבים ככל האפשר

  .שכן אין בנמצא מבוגרים, מבלי היכולת לחוש את כאבו, שיש היום זה שיח של נוער

  אלעד לוי

***  

לאקאן אומר שעובדת האמירה נותרת נשכחת מאחורי ? מה אנו שומעים מתוך השיח של הנוער

אך השאלה היא אולי מהו , אי נחת? מה שומעים מהם בדרך כלל. הנאמר בתוך מה ששומעים

יתכן שזו השאלה המביאה את לאקאן להעלות את . הסוכן המניע את עצם האמירה שלהם

בלשון , הרי לא קל. אין ספק שבני נוער כואבים וסובלים. עתידי של הנעוריםהמחשבה על שיח 

מבחינתי קיימת גם . לשאת את המטמורפוזה המתרחשת בכל התחומים בהתבגרות, המעטה
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המדבר על האפשרות שיום אחד יהיה , שאלה בנוגע לדרך ההתייחסות למשפטו זה של לאקאן

בעקבות מה .  1972בהרצאה שהוא נושא במילנו בשנת  המופיע"" Le mal de la jeunesseשיח של 

בעקבות דברו על גילויו של פרויד שלא יכלו להתחולל לא רק ? מופיע משפט זה בתוך ההרצאה

הבה נזכור ששיח המדע פוסל את . בלא השיח של המדע אלא גם בלא האפקטים שלו

ן ממשיך ומבליט מהו לאקא. הסובייקטיביות ויכול לגרום להשתוללות חסרת רסן של הממשי

שני מסמנים המבנים את מבנה העולם : מהו מבנהו המורכב מארבעה מרכיבים בלבד, בעצם שיח

הוא הפועל כסיבה , aהאובייקט , מרכיב זה. מה החומק ממנו תמיד כעודף של התענגות-ודבר

כיבים כמו כן ברור שסוג השיח תלוי במיקומם של מר. הסובייקט: למאווייו של המרכיב הרביעי

נקודה זו מעוררת ביתר . כלומר הפעולה שהם מבצעים על פי מיקומם בשיח, אלה בתוך המבנה

 le mal de la: שאת את השאלה הנוגעת למיקומם של ארבעת המרכיבים במבנה של שיח 

jeunesse אל לנו לשכוח את העובדה שבהרצאה זו לאקאן מנפיק את נוסחת . שיש עדיין לבנותו

של מה , י בכך שעל בסיס שיח האדון הוא משנה את מיקומו של מסמן האדוןהשיח הקפיטליסט

מה קובע אפוא את , עם שינוי זה. הלובש כמובן צורות שונות, שפועל כצו על התנהלות הסובייקט

. מרוץ אחר סיפוק מרבי ומידי, צבירה ללא גבולות של עודף התענגות? השיח המכונה קפיטליסטי

הנעורים " שיח"המרכיבים מעלה את סוגיית מיקומו של מסמן האדון בלדעתי שינוי מיקומם של 

נראה לי שהשאלה מתחדדת עוד יותר לאור העובדה שאנו עדים לאפקטים ? העתיד להיבנות

, אל זניט, אותה צבירה של התענגות,  aשמחוללת נפילת מקומו של האב ועלייתו של האובייקט 

 malהמילה . נו עניין נוסף הנוגע לתרגום המשפטבנוסף על כך יש.  נקודת הקודקוד החברתי

ברור לדעתי שמובנים אלה תלויים היכן ממוקם אצל . כאב, רוע, מחלה: נושאת מספר מובנים

איסורים ועוד מוחצים אותו , אידיאלים, האם אותם ערכים. הנער מה שפוקד על השיח שלו

כו שלו או האם ינהל סוג של לחלוטין והוא נותר חסר יכולת להתנער מהם כדי למצוא את דר

אך כמובן . נטול נקודת אחיזה, או ימצא את מקומו בשולי הקבוצה או החברה, התמרדות בהם

ישנן אפשרויות אחרות המעלות אל הזניט החברתי את מלוא כוחו של דחף המוות ובדרך זו 

דווקא . מואחד כערך מוחלט חסר רחמים שאינו כפוף לכל חוק אלא רק לעצ" ערך"לרוממותו של 

  .בהרצאה זו לאקאן מציין שאין שיח אדון מרושע יותר מזה המופיע במקום שבו מתרחשת מהפכה

  קלאודיה אידן

***  

הביטו בם "העלתה בי את " יום אחד אולי יהיה שיח שיקרא הכאב של הנוער"המחשבה על 

של השלושה אלו המילים שבהן מסיים לאקאן את השיעור . Regardez-les jouir"" –" מתענגים

אנליטיקון היה אמור להיות ראשון מבין . שניתן בוונסן וקיבל את השם אנליטיקון, 1969בדצמבר 

אלא ששיעור זה הופרע , 17-ארבעה שיעורים שלאקאן התכוון למסור בוונסן בשנה של הסמינר ה

לאקאן . שוב ושוב על ידי בני נוער בגלימות סטודנטים שעוד סערו ברוחות מאי של השנה שקדמה

  ".הביטו בם מתענגים"מטיח בהם 

הוא הציווי של השיח " הביטו בם מתענגים. "מבטנו מופנה אל בני הנוער המתענגים עד אין גבול

כאילו היה העולם באמת  –בן זמננו שמציב את אלה הקרויים נוער כמתענגים האולטימטיביים 

עסים את ההברות מתחיל להדהד ככל שחוזרים על הצליל ולו, "הכאב של הנוער"ב. שייך רק להם

מציב את הנוער לא כסובייקט " הביטו בם מתענגים"אך . הכיף של הנוער, בכעין צליל עילי, בו

 –! הביטו בם מתענגים והתענגו. אלא אולי אף יותר מכך כאובייקט שלה, בלבד של ההתענגות

  . מוסיף מילר
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והאם בכלל היא ? אם היא נחוצהה? "בן זמננו"ולשם מה התוספת . נאמר, "השיח בן זמננו"

נצטרך לדבר גם על הנוער בן , אם נרצה לדבר על הנוער בהקשר של השיח בן זמננו? אומרת משהו

. הוא זמני ביותר ממובן אחד. ולו מכיוון שהנוער הוא תמיד זמני, נראה לי שיש טעם בכך. זמננו

הוא מחובר , יד הנוער שעכשיוהוא טמפורלי בכך שהנוער הוא תמ. הוא טמפורלי כשם שהוא כרוני

הוא תמיד כל פעם שוב . הנוער הוא ללא עבר וללא עתיד. משמע לממשי, לכאן ועכשיו, לעכשיו

נשמעת האגרסיביות לא פחות , ובאמירתו של הנער שאמר שאינו יודע אם יהיה גדול. מחדש

ת את ראשו ומקפד, שהנער חושף את מידת הזיוף שבה, היא מסרסת את ההתעניינות. מהייאוש

אומר הנער בין היתר , "אני לא יודע אם אהיה גדול"ב. של השואל לא פחות מאת זה של המשיב

אתה , אני לא יודע אם אהיה אידיוט גדול כמוך, ובקיצור. שאין לו זמן לשאלות קטנות שכאלה

  !על גופתי המתה? להתענג אתה רוצה. ששואל

; מתוך החומה של פינק פלויד comfortably numbלפני מספר ימים נתקלתי בגרסת כיסוי לשיר 

אפשר לחשוב , אדיש בנוח. ממד בהוויית זמננו של בני הנוער, כך אני סבור, גרסת כיסוי שחושפת

אינו מבטיח לאיש ואין מובטח , שבכל מיני צורות ואפנים, ואולי גם על הנוער, כך על שם השיר

  . שיום אחד הוא יהיה גדול, לו

  !  והתענגו -זמנו -על האפאזי בן, הצביעו עליו, על זה הקטין חסר הקול -הביטו בם מתענגים 

כדי להפוך , זה ששיח המדע מבקש ממנו מידע -זה שנסגר בתוך עצמו ואינו עונה , הנער שבשיר

מקבל זריקה שתעמיד אותו שוב  –כאלה שניתן להצביע עליהן , את הכאב לעובדות נראות לעין

 2004ואילו בגרסת , נבלע בין יתר משפטי השיר 1979שבגרסת , אלא שישנו משפט אחד. ועל רגלי

  . והופך להיות בפני עצמו כעין פזמון או מוטו של השיר כולו, חוזר שוב ושוב, הוא מוצא החוצה

That'll keep you going through the show, come-on it's time to go . 

לאפשר את  –הקטנה שאמורה לחולל את התוצר המבוקש  הנושא של המשפט הוא הדקירה

  !    לעניין הבא, הלאה! אין זמן! וקדימה –את המשך ההתענגות של האחר  –המשך ההיראות 

. לחגיגה ממשית 2004הופכת בגרסת , הקדרות אדישה והנעימה של השיר בגרסתו המקורית

האדישות צריכה להיות לא רק . אותאלא גם להיר, לא רק להיעשות, ההתענגות בת זמננו מחויבת

  .belle indifférence. היא צריכה להיות גם יפה, נוחה

    

  : מצורפים קישורים לשני הביצועים ומילות השיר

https://www.youtube.com/watch?v=2lsCEgcRozY 

https://www.youtube.com/watch?v=y7EpSirtf_E 

  

   

Hello ? 

  

Is there anybody in there ? 

Just nod if you can hear me . 

Is there anyone home ? 

Come on now  

I hear you're feeling down . 

Well I can ease your pain  
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Get you on your feet again . 

Relax . 

I'll need some information first . 

Just the basic facts . 

Can you show me where it hurts ? 

  

There is no pain you are receding  

A distant ship smoke on the horizon . 

You are only coming through in waves . 

Your lips move but I can't hear what you're saying . 

When I was a child I had a fever  

My hands felt just like two balloons . 

Now I've got that feeling once again  

I can't explain you would not understand  

This is not how I am . 

I have become comfortably numb . 

  

O.K . 

Just a little pinprick . 

There'll be no more, ah ! 

But you may feel a little sick . 

Can you stand up ? 

I do believe it's working, good . 

That'll keep you going through the show  

Come on it's time to go . 

  

There is no pain you are receding  

A distant ship, smoke on the horizon . 

You are only coming through in waves . 

Your lips move but I can't hear what you're saying . 

When I was a child  

I caught a fleeting glimpse  

Out of the corner of my eye . 

I turned to look but it was gone  

I cannot put my finger on it now  

The child is grown , 

The dream is gone . 

I have become comfortably numb. 
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  יונתן לוין

***  

, נערה אמרה לי שבכל פעם שנכנסה לחדרו של הפסיכיאטר במרפאה לבריאות הנפש בה טופלה

וביקש ממנה ' סמיילי עצוב'מחייך ובקצהו השני ' סמיילי'הוא הגיש לה סרגל שבקצהו האחד היה 

היא תמיד סימנה את הקצה המחייך ואף אמרה בחיוך . להצביע על מיקומה בסרגל באותו יום

זה הזכיר לה שבכל פעם . מחה ומרגישה מצוין כי היא לא רצתה להיות שם יותרהיא ש, שטוב לה

, נתנו לה סרגל מאויר עם שנתות מאחד עד עשר, ח עם יד שבורה"שהיא הגיעה למיון ילדים בבי

ולא בלי קשר לרגעים שבהם , אותה נערה שברה יד לא מעט פעמים. וביקשו ממנה לדרג את הכאב

המציאה סיפורים מפותחים , בזמנים אחרים היא סיפרה סיפורים. סבלהכאב הנפשי נעשה בלתי נ

, למצוא מקום, הכאב שחשה יכול היה לשכון בהם. שתמיד היה בהם גרעין מן הממשי של חייה

, במובן מסוים. אלא שסיפורים אלה לא החזיקו והיא נפלה פעם אחר פעם לדיכאון. סיבה ומובן

היא המציאה את הכאב גם , "אוטופסיכוגרפיה"פסואה אם להשאיל משירו של המשורר פרננדו 

  . כשהיא חשה בו בעליל

לא כל , הסובייקט לבדו יכול להעיד על כאבו גם כשמדובר בקליניקה הרפואית, הכאב הוא פרטי

פושט , הוא רשום בתרבות, והוא אינו רק בן זמננו, לכאב אין גיל. שכן כשמדובר בכאב נפשי

יום אחד : "1972לכן כשלאקאן אומר בהרצאה במילאנו בשנת . המקוםולובש צורה עם רוח הזמן ו

לא למקומו של הכאב בכלכלה . הוא מכוון למשהו חדש, "אולי יהיה שיח שיקרא הכאב של הנוער

וגם לא לכאב הסינגולרי העולה בדיבורו , באופן שפרויד דן בו במאמר אבל ומלנכוליה, הנפשית

לאקאן מכוון לכאב הנמצא . כמייסד מיבנה של קשר חברתיאלא למימד של הכאב , אחד-של האחד

לאקאן מייחד את המבנה הזה לזמן . מכונן את הזיקה בין הסובייקט לאחר, בתווך של יחס חברתי

הוא כרטיס הביקור שלו בפנייה אל , אם תרצו, הכאב נמצא במוקד השיח של הנוער. של הנעורים

  . האחר

הכאב הזה מתפשט . את הכאב גם כשהם חשים בו בעליל ואמנם בני הנוער לא חדלים מלהמציא

אתר שאפשר להתמקם בו על מנת להיות , כתובת, הוא מחפש ערוץ. במרחב ולא בקול דממה דקה

אלה האחראים בעיני הנוער על סדרי העולם כמקור , המבוגרים ככלל, הוא מונח לפתחנו. נסבל

בני הנוער מבקשים להמיר . או פחות מדי או כתביעה לאחר ספציפי שהוא יותר מדי, לסבל ולכאב

, לחתכים, להרעבה, לסומטיזציה –הם פונים לגוף . לטשטשו או להכחידו, את הכאב הנפשי

פונים לאחר . לאלכוהול ולסמים, לתרופות למיניהן -הם פונים לחומרים. לפירסינג ולקעקועים

עט התענגות ועמה הסכנה של בכל אלה יש לא מ. לכתות ולאידאולוגיות שונות ועוד, לדת -גדול

. לחומר שמבקש עוד ועוד ולעריצות של צו האחר הגדול, לגוף המסרב להתמסר, שיעבוד

  .האפשרות של מעבר לאקט גם היא נמצאת שם במרחק נגיעה

המילים הפשוטות של יהלי סובול קושרות יחד , "השמלה ממדריד"', מוניקה סקס'בשיר של להקת 

  : תענגות בתוך ההוויה של הזמן והמקום שלנוהכאב וצו הה, את הנעורים

  

  הראש מיפו השמלה ממדריד

  הוא לא מקשיב, היא מדברת

  כאב אצור בתוך עיניים יפות

  ?מה כבר יכול להיות, תיקח סיכון
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  הנעורים הם מפקד משוגע

  מריץ אותה עד כלות הנשימה

  חיים עפים בקצב מפחיד

  ...?מה דעתך על השמלה ממדריד

  

יש לו מקום בתרבות ומנגנון הפעולה , השיח כמבנה של קשר חברתי אינו רק קובע את הסובייקט

כשלאקאן ניסח את ארבעת השיחים הדבר יצר הד גדול . מעבר משיח לשיח, שלו מאפשר תנועה

. כך היה גם בעקבות ההצגה של שיח הקפיטליסט באותה הרצאה במילנו. גם מחוץ לשדה האנליטי

יכולה להעניק מקום של קבע , "הכאב של הנוער", השיח ששמו כבר ניתן, ח חדשההבניה של שי

בדומה לידע שנוצר בשיח ההיסטרית בהפניה של , לקולו של הנוער ולזמן אפשרות של ידע חדש

  . הסימפטום כשאלה אל האחר

  רויטל יצחקי

  

  

***  

  

  

  אורכה המשוער של גדר ההפרדה

  

  עמרי ביכובסקי

  

ולהעלות , מה טבעי יותר מלצאת ולחפש את המאחד אותנו, על כנפיה של האקטואליה הנוכחית   

  . גדר ההפרדהמה שמאחד אותנו הוא : נקדים מסקנה לפירוט? אותו על נס

  .להעלים את האחר? שכן מה אנו רוצים יותר מכל

, ם את החילוניםהדתיים רוצים להעלי. הערבים את היהודים, היהודים רוצים להעלים את הערבים

  .האשכנזים את המזרחיים והמזרחיים את האשכנזים, החילונים את הדתיים

הנשים רוצות להעלים את . הם רוצים להיות עשירים? והעניים. העשירים רוצים להעלים את העניים

ים והמבוגרים רוצים שהילד, הילדים רוצים עולם בלי מבוגרים. הגברים לא יודעים מה רוצים מהם, הגברים

גולני רוצים . ולהיפך, אוהדי מכבי תל אביב רוצים להעלים את אוהדי הפועל תל אביב. ילכו כבר לישון

  .להעלים את הצנחנים ולהיפך

והמכללות את , האוניברסיטאות את המכללות. הקיבוצים רוצים להעלים את עיירות הפיתוח

העולים מרוסיה . "וב היה בלי ימיןכמה ט. כמה טוב היה להתעורר למדינה בלי שמאל. האוניברסיטאות

  .טוענת כנגד תרבות מוסקבה" צריך לבער את הבורים", נאנחים ילידי הארץ" השתלטו לנו על המדינה

, דרך הלאווים של שמיר, "י"בלי חירות ומק"מאז . לכן כה נפוץ הוא השימוש במלות השלילה בחיינו

מתישן או מאבד , היחיד בשפתנו שאינו דוההדומה שזה הביטוי   -הקלאסי " לא יעלה על הדעת"ועד 
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הרי זה , "לא יעלה על הדעת"ומה ש. משתלט על כל חלקה טובה" לא יעלה על הדעת: "להיפך, מתקפו

  ...משום שכבר עלה

אני לוקח על עצמי להעלם באותה מידה : לאמור? פתרון הומני יותר מאשר גדר הפרדה, אם כן, מה

  .שאני מעלים אותך

אולם היכן תעבור הגדר בין בקה . ראשית יש להקיף בגדר את המשולש. לתכנון התוואיכעת יש לגשת 

גם בין (שלא לדבר על מובלעות ההתיישבות או ההתנחלות ? ואום אל פאחם? אל גרביה לבקה אל שרקיה

  ).אלו לאלו דרושה גדר

ובהזדמנות זו . זרקאיסר א 'יש כבר כמה התחלות מצוינות כמו בין קיסריה לג? ובין עניים לעשירים

! תוקם בהם חומה –אפשר כבר לפתור בעיה של כמה כבישי שבת שרק שרשרת עלובה מגינה עליהם 

  !ומיד

, במקום מקלטים לנשים מוכות, שאינם מרחיקים איש, במקום צוי הרחקה מהבית? ובין גברים ונשים

  .מו גדרות הפרדהיוק, בין שרותי הגברים לשרותי הנשים במועדונים; יוקמו גדרות הפרדה

ומניין שעריה כמניין . הולכת ומתארכת וסובבת סביב עצמה עד אין סוף, והגדר הולכת ומתפתלת

, ועלותה הולכת ותופחת, ובכל שער מוצב שומר שבעצמו מופרד על ידי גדר הפרדה, מרשם האוכלוסין

  .ומרקיעה שחקים

עד שנזכרנו באגדת הילדים בה ביקש , מצוידים במסקנה מרפת ידיים זו חשבנו כבר לגנוז את הרשימה

על מנת שתוכל לפסוע יחפה מבלי , שירצפו לו את כל המדינה במשטח עור, המלך בתמורה לידה של בתו

עד שהגיע הצעיר שהגיש לה , חפויי ראש, כל מחזריה חזרו כלעומת שבאו. לפצוע את רגליה העדינות

  .וכך הומצאו הנעליים. מנעלי עור לרגליה

Voila !באדיבות , רעיון מבריק שכבר נוסה בשתי מלחמות עיראק(יצטייד כל אזרח ! זהו זה! וריקהאא

  .ובא לציון גואל –בגדר הפרדה פרטית בבואו בקהל ) פיקוד העורף

בו , )The Shape of Things to Come(זוכרים את הסרט הנוער לשלטון . אתם שואלים? והנוער

עד שכוכב הרוק שמנהיג מהלך זה מוצא את עצמו מתבגר , סגרבמחנות ה 40מושמים המבוגרים מעל גיל 

לא אקסקלוסיבית אבל (לנוער יש משימת הפרדה משלו ? ומתקרב לגיל שהוא עצמו יוגלה אל מחנה כזה

, הנער? כנגד מה עומד הנער. על הנער לפצוח בשירת הנשירה. נשירהיש הקוראים לה ). בכל זאת מובחנת

, אך אין זה כה פשוט. ומשקיע את עצמו בחברת השווים לו, ת עצמו מהוריומפריד א, כפי שנוהגים לומר

שלא ימצא את , ולחילופין. מפני שעליו לשמור שלא יהפוך לאבר אנונימי בחברה בה הוא תוקע את יתדו

הגנה עליו חומת ) אם אפשר לומר כך" (ילד של ההורים שלו"מפני שכאשר היה . ולבד...עצמו יחיד ומיוחד

, אז הוא היה יכול לשמור על ייחודו תחת האשליה שהוא הינו היחיד והמיוחד שהוריו. של הדורותההפרדה 

כיצד יהיה זה הוא ? ועכשיו). האחים עלולים קצת להפריע בסוגיה זו, נכון(התאוו לו , הבה נקווה

  ? שיתאווה

חזקה , משלו אם לא ימצא לעצמו מקום, במלים אחרות, אם הנער לא ינשיר את עצמו באופן כלשהו

סימפטום יגיח מהאתר בו היה על ההפרדה ". יעשה בשבילו את העבודה"עליו שסימפטום כלשהו 

  .להתרחש

אפילו אלכסנדר . א הידיעה כדי להפריד דבר מדבר"בהערת אגב נאמר שהסכין היא אולי האובייקט בה

כל פעם שהיא צצה , בושהמחביאה את פניה ב, הסכין הזאת. מוקדון מעיד על כך בחתכו את הקשר הגורדי

שחקן , בכתבת מגזין בה מבקר הכתב בביתו של נער, למשל, כך. שלא בהקשרה הרצחני, בימים אלו, לה
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נחפזת , שהיא מושא הסיקור, כדורגל ערבי המשחק בקבוצת כדורגל בה משחקים נערים ערבים ויהודים

  .בחיוך מתחטא, אם המשפחה לסלק סכין משיש המטבח

ללא  –שתי מלים שונות מתורגמות מאנגלית לעברית ? ה שמדובר בה פה נכבדותאולם מהי ההפרד

הרי , ולמרות שההבדל בקונוטציה בין שתי המלים הוא ניכר. Segregationו  Separation: כהפרדה –הפרד 

  ).גם באנגלית(שסמנטית הן כמעט בלתי נפרדות 

, שכאמור(ההפרדה בניגוד לסגרגציה . הלסגרגצי' כמובן הומאז, כל החלק הראשון של הטקסט הזה היה

זוהי . היא אופרציה שמציג לאקאן בצמוד לניכור, )שאין לה מלה אחרת בעברית מאשר הפרדה, הבעיה היא

שהיא כזכור מקום משכנו של הסובייקט כמה  –) S1-----S2(בדיאדה המסמנית , כדבריו, אופרציה המתרחשת

שאיננו אלא השארית שנשרה מהצמד , באופן שהאובייקט –שמיוצג על ידי מסמן אחד עבור מסמן אחר 

  .משסע את הסובייקט, הזה

בחלום ישנו מסדרון : חלום תמים יוכל אולי לשים את הנוסחה הזאת על קואורדינאטות מרחביות

אין . כולם רק מצדו האחד של המסדרון הבנוי לאורך הקיר החיצוני של הבית –שלארכו מסודרים חדרים 

ממקם את הסצינה , )שנחלם בגיל מבוגר(שנבחר לחלום ) לוקיישן(המיקום  –לדים בקיבוץ זה אלא בית י

  .הזאת בפתח גיל ההתבגרות

וחושף רק את אותו חלק , החולם מצוי בתוך אחד החדרים כך שקו הראייה שלו ניצב למסדרון 

? לי היה זה עכבראו(לאורך המסדרון עובר דבר מה במהירות עצומה . במסדרון שנראה מבעד לפתח החדר

באותו רגע הוא . להרף עין חוצה הדבר את קו הראייה של החולם). אך המהירות לא מתאימה, אולי

  .מתעורר נרעש

אין זה חלום שניתן לגשת אליו . לא היה בחלום שום תוכן משמעותי מאיים? מדוע הוא התעורר נרעש

האובייקט שיסע את , ומטריה שמנכיחה זאתעל פני גיא, הוא נרעש מפני שזה היה רגע בו. דרך המשמעויות

  . זוהי נקודה של הפרדה. הסובייקט

הסכין נשלפת . הוא מוכר היטב מסצינות הבילוי ומזירות בית הספר. אין זה צמד חדש. המתבגר והסכין

בשעת לילה , היא נשלפת כאשר מבוגר מבקש להסות חבורת נערים. כאשר נער אחר נתן עינו באותה נערה

אפילו (היא נשלפת בין חבורות נערים כאשר ההטרוגניות מאיימת על גדר ההפרדה של הסגרגציה . מאוחרת

זו סכין שיכולה לשמש גם כדי לעשות חתכים בגופך ). אם זה מכוסה עם כוריאוגרפיה נוסח סיפור הפרברים

  .שעשויים לנסוך רוגע בגופך העולה על גדותיו, מדויקים, סימטריים, חתכים יפים –שלך 

על מנת שמשהו , שמקשיבים להן, יש צורך במלים. ום בטונדות לא ישרתו אופרציה של הפרדהש

שתוכל לשסע את הסובייקט בכוננה את האובייקט מהצד של האיווי , ללא מובן, ינשור מהן כשארית

  .כמחסום בפני ההתענגות

  

  

  

  

 


