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 דבר מערכת  

 רות בנג'ו 

אנחנו ממשיכים, כלומר מתחילים מחדש, ומנווטים את המושכות אל עבר המתבגר. אנו מביטים  

בחיוך אחורה עם הפנים קדימה יחד עם הנכונות החותרת לייצר ידע סביב המפגש בין הפרקטיקות  

בתקופה בת זמננו. כמו כן, סביב המפגש  השונות והבלתי אפשריות של החינוך ושל הפסיכואנליזה  

  אצבע הקריאה שלנו עם המתבגר, כשאנחנו חותרים ללא הרף אל ההתנסות החוזרת עם הטקסט.  

הינה הכלי עמו אנו פונים אליכם לקרא כל טקסט וטקסט על מנת לייצר ולהצמיח  את נבטי ההבדל  

 .  המוחלט. זהו אקט הכרוך במענה של כל אחד  מאתנו, הקוראים והכותבים

יהוו  יג  זמן תפס"ן  הנוער אשר מסכימים להעיד    ״מקום"ליונות  על  ולבני  לכתוב על הרהוריהם, 

, ציוריהם  וחלומותיהם בצמוד לתגובות קצרות  חוויותיהם, ל רעיונותיהם, עשל הנוער היוםהכאב 

מקהל הקוראים והכרויים  לכתיבתם.  "מקום" זה  אינו בא להוות רק במה אלא עדות לאוריינטציה  

ולייצר מפגש, יחס, מובן חדש, קריאה אחרת. כמו כן,   1לתפושפההלקאניאנית  כמצפן  המאפשר  ׳

פרסם מאמרים קצרים, פרי עטם של קוראים וכותבים מפרקטיקות שונות  כתב העת זמן תפס"ן י

 של המתבגר ועוד .  2בתחומי החינוך, ההוראה, האומנות, הפסיכואנליזה, מהכליניכא 

  מן הקריאה הסינגולרית של הנערה יאנה אברהמיאן , קריאה אנו פותחים בגיליון "עשה לך פנים"  

שבשפה    מגלה  יאנה      ובשבילכם מהו גוף?   ;את זמן תפס"ןפותחת  המגיעה בצורת שאלה השל שפות  

שיש בשפה העברית, אומרים    נסתר  , גוף שלישי  נוכח  גוף שני    מדבר,  הרוסית  במקום גוף ראשון

. תגליתה של יאנה מפנה אותנו לפסוק: " לא תוכל לראות  פנים ראשונות, פנים שניות, פנים שלישיות

.  האם הסתר הפנים של אלוהים  )ספר שמות , פרק לג פסוק כ(וחיי"את פניי כי לא יראני האדם  

-כי לא יראה  פניי העברי הוא שנותן את המימד של הקיום של הגוף שאין לו? לא תוכל לראות את  

. מרתק לראות איך השפה נותנת קיום לגוף או איך השפה עושה שימוש  נוכח כלומר, גוף ראשון  -ני

מנכיחה    אלא הוא מעשה אומנות ואליה הייסר    מיני שהגוף הוא לא  חלילי אומרת לנו  הדיר  בגוף.  

בוחרת עבורנו את סיפורו הקצר של הנער שכתב    קוגון כהןאלמה  גם כשהוא דומם.  את גופה  החי  

ילדות. אוריאל סומך שטרנשיין מציע קריאה להבחנה בין המינים  זיכרונות  של  השראה נוסטלגית  ב

ומיה את פסלי הטבע שהיא פוגשת בדרך. נתלי סבית מכפר ראמה  ולבסוף,  ורה אלעד מנכיחה בציל

 צובעת את הגיליון בציוריה המיוחדים וגבריאל דהאן מוסר לנו מן התו האומנותי שלו דרך רישומיו.  

 

 
הרוצה לומר להיות    prendre langueאסוציאציה מהביטוי ) מיזוג של הס ו ה ש(  שפה.  - חיבור שלי בין שתי המילים: לתפוס  1

 . להתעניין באחר, במה שקורה, במה שחדש דרך השפה  בעניינים,
ר,   היא תוכנית לימוד  ייחודית  עם אוריינטציה  פסיכואנליטית לקאניאנית הדורשת בקליניקה של המתבג הכליניכא של המתבגר 2

מדובר בכליניכא שהיא לא  " –המתקיימת זה שנה שנייה בתפס"ן. הכתיב כליניכא הנשמע קליניקה  הומצא על ידי גבריאל דהאן 
מדובר בפרקטיקה שנקבעת על ידי    הנכתב בגוף המתבגר , םהסימפטו קליניקה הצמודה למיטת החולי אלא כליניכא של קריאה של 

שהפסיכואנליטיקאי משמש בו ּכְכִלי כאשר המקום והזמן חדלים להיות נתונים ביורוקרטיים או  אוריינטציה של שיח 
מס, החסרה  מן ההתענגות ללא   ' של ניכויכ'של ניקיון ומתמקמת ב  ק  באשר לכ' השנייה , היא מחליפה את ה }...{" "  .אוטומטיים

 " גבול כדי להשאיר מקום לאיווי 
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 עשה לך פנים  

 יאנה אברהמיאן, תלמידת כיתה ח, פרר יפו 

הרעיונות הם  לכל אחד מאיתנו עולות מחשבות שונות לראש כשאנו שומעים את המילה "גוף".  "

אני, אתה, את...  אך אני חשבתי שהמילה   שונים לדוגמה: גוף פיזי של אדם, גוף לשוני בדקדוק ;

"גוף" יכולה לשלב גם את הגוף הפיזי וגם גוף לשוני  כי המחשבות שלנו קשורות גם לגוף שלנו.  יכול  

 להיות שתשאלו "איך מחשבות יכולות להתקשר עם הגוף?" 

הדיבור כי אנחנו חושבים מה    שבא לפני  ואומרים משהו, יש צעד אחד לפני זה    כשאנחנו מדברים

,  ו כדי לדברולכן  אנחנו משתמשים בגוף שלנ  את זה   להגיד או מה לעשות ורק אחרי זה אנחנו עושים

כי זה המוח והמחשבות שלנו ששלחו הוראה כדי לעשות את זה. גם הפחד, השמחה, ההלם וכל שאר  

קשורות למחשבות  קשורות לגוף שלנו כי אנחנו מעבירים אותן דרך הגוף שלנו.    הרגשות שהן בעצם

ואולי בגלל    שלנו   ובגלל זה אני חושבת שהגוף מתקשר עם המחשבות. והמחשבות מתקשרות לדיבור

גוף בעברית למשל   כי    יש   , לשוני  גוף  יש  זה 

שני שנוכח וגוף שלישי   גוף  שמדבר  ראשון    ,

א גוף  לדוגמא  ומרים  ברוסית   שנסתר.  

שניות   פנים  שני  וגוף  ראשונות    ראשון פנים 

ובשבילכם      שלישיות. פנים  שלישי    וגוף 

 "    מה זה "גוף"?

 

 

 

 

 

 

 פסלי טבע: צילום ורה אלעד 

 בני נוער כותבים .....

 קרה לכם ששיעור בשפה עורר הרהורים על הגוף?

ביפו הסכימו לשתף אותנו בהרהוריהן על  שתי תלמידות מבית הספר פרר
 מהותו של גוף זה.
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 הגוף הוא נס אומנותי  

 הדיר חלילי, תלמידת כיתה ח, פרר יפו 

גופם בצורות שונות; תסרוקות, בגדים מיוחדים, איפור, תכשיטים,  " אנשים רבים מקשטים את 

קעקועים, פירסינגים וכו'. או שינוים רציניים כמו ניתוחים פלסטיים, בוטוקס, ניתוחי שינוי מין  

ועוד. אנשים משקיעים את כספם על כל זה כדי להפוך את הכלי הנקרא גוף מותאם לנפש, שירגישו  

גופם.  בנ עם  הוא  וח  הנפש  הגוף  של  לשימושו  הגוף.   כלי  בתוך  שם  להיות  נוח  לה  הנפש    שיהיה 

משתמשת בגוף בתור מקום מגורים קבוע לכל החיים. אך הנפש לא בוחרת כיצד הגוף יראה ובגלל  

הם  אחד עם השני.  ואולי לריב  זה הנפש והגוף יכולים להיות מיוצגים בשתי צורות שונות לגמרי  

ביחד אבל באופן שונה  כי הגוף זה דבר חומרי והנפש זה מה שמושפע מהחברה והתפיסות  מתפתחים  

הרבה אנשים רואים את הגוף בצורה מינית אך לפי דעתי כל גוף הוא אומנותי בצורה  עולם שלה.  

. הגוף יכול להיות כל כך יפה  שהנפש נותנת לו    תואת הייחודיו  שלו, ולכל גוף יש את הייחודיות שלו 

לו ישנם אנשים שמתפרנסים מיופים. ברוב הדתות שאנו מכירים מבקשים לכסות את גופם,  שאפי

היא   וסיבתם  אישה  במיוחד את גופה של  

מפתה   גופן  את  מוצאים   שהם  בגלל 

לי    הזו אומרת  לא  הסיבה   מדי.  ומינית 

גו את  אדם    ףלרוב  אראה   אני  כי  כלום 

אומנותי   " במיוחד ולא מיני. נס  בתור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גוף כאומנות, מתוך אוסף רישומים מאת גבריאל דהאן 
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 הקדמה לראיון עם אליה הייסר  מהו הגוף הזה?

 עמית פרג' 

גוש חומר    עץ.,  עשויים שיש, ברזל,  גוף, פנים, יד  -הרי  חי הוא ניגוד. פסלים דוממים-הצירוף פסל 

פי אבן אלו נדמים  שיד אדם הפחיתה, הוסיפה, חיברה והזיזה עד שכמו הפיחה בה חיים והבעה. גו

לנו כמו שרידים, מאובנים, ממצאים שעל אף דמותם וחומריותם המשתמרת, מסגירים כי גם לפני  

הם הדבר שהאל   לא האלים האחרים  אולי  הדבר?  בבשר. מהו  התגלם  שנים הדבר  ואלפי  מאות 

 האחד לא יכול לשאת, אלא את הגוף החי המתגלה בפסלי האבן הדוממים.  

כמו חושף, מגשים את משאלת הלב המתעוררת, תוך ההשתאות מול פסלי    ודיותוהפסל החי? בניגו

 . אולי יפצחו במחול, בדיבור לפתע -אבן עתיקים

 

 פסלי  טבע: צילום ורה אלעד           
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 סלון יופי   –פסל חי  

 למידת כיתה י,  ירושליםאליה הייסר , ת

 

מופע של פסל חי זה כוריאוגרפיה שאנחנו לומדים ועושים ברחוב,  ? שלום אליה,  מה זה פסל חי 

זה סוג של תקשורת עם אנשים. ישנם תנועות שעלינו לעשות בזמנים מסוימים בעצירה. בזמן  

שמישהו עובר ושם מטבע, אנחנו עושים את התנועות, זה עוצר את הפסל. עד אז אנחנו דוממים.  

ר ושם מטבע זה לוקח זמן וזה קשה. יש לזה אפקט של  אז לפעמים עד שמגיע האדם שמתקרב ועוצ

 הפתעה, לא יודעים כמה זמן נחכה  מבלי לזוז.   

.  50היו עוד שתי בנות. בשנות ה  - הפסל הוא שלוש נשים  ?ספרי לי על הפסל שלך, איזה דמות זו

י'ות,  נשים בטוחות בעצמן, קצת ביצ  -שמאחורי התנועות יש הגיון   לכוריאוגרפימספרה מכון יופי.  

ה ומאוד נהנות מתשומת הלב של הקהל. בסוף  ימחכות שיסתכלו עליהן, לא אוהבות אחת את השני

 יש תנועות שמביעות את הבהלה שלהן מכמות האנשים הצופים.  

כיף שאנשים ברחוב התאספו. זה כיף לראות שהם מתעניינים. היו    היה לי?  ממה התרשמת ברחוב

אותנו. הם ישבו מולנו וניסו לחקות את התנועות שלנו.  בקטעים של  ילדות קטנות  שניסו לחקות  

עצירה זה קשה אבל כשזזים יש קשר עם האנשים דרך ההבעות, יש מן קשר חי בין מי שעושה את  

הפסל למי שמסתכל ושם מטבע, האנשים מסתקרנים. היה שלב שהבגד הכאיב לי אז העדפתי לזוז  

האנשים מחכים לתגובות והקשר אתם, הדיאלוג בנינו היה  במקום לשבת. היה מעניין לראות את  

מעניין. למעשה לקחתי על עצמי  את התפקיד והסכמתי לא לזוז, זה כמו להיות של הקהל. פחדתי  

מהרגעים שלא אזכור את התנועות ומה יקרה אם אזוז. חששתי שלא אשלוט בגוף, ומה אם פתאום  

 ראות לאן זה יכול לקחת אותי. אחליט לקום וללכת? אבל יש גם את הסקרנות ל

זה הזכיר לי ילדים  ?  מה ההבדל בין זה לבין הדרישה לשבת בכיתה  במשך שיעור או שיעור כפול

כשאומרים להם משהו. גם אני פחדתי שתהייה לי התנגדות  לא רצונית     שרוצים לעשות "להפך"

רה לי אבל כאן חששתי  לעשות את הפסל באמצע המופע ברחוב. יחסית אני ממושמעת אז זה לא קו

 שזה יקרה.  

הקהל״? של  ״להיות  כמו  שזה  כשאמרת  התכוונת  שקבעו  למה  אלה  או    הם  עוצרים  אנחנו  אם 

 בלי לשים מטבע. הם כמו מחליטים על הגוף שלנו באותו רגע. מבתנועה, וגם הם יכולים להסתכל 

 

 מה לעשות עם הגוף הזה שכל הזמן רוצה לזוז? בדרך כלל הדחף הוא לזוז ולהתנגד לדומם. 

מקבוצת הנערים והנערות  של תיאטרון נורית קציר בירושלים ,   16אליה הייסר בת 
המאבק בין הדחף לזוז  הסכימה להתראיין ולהעיד על  ,מרים בניהולה של  סלעית אחי

    לדחף לעצור.
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ארוך    פריז אם היה    אומר? אמרת שחששת שלא לשלוט בגוף, את יכולה לספר על זה יותר? מה זה  

פחדתי שעד שנוכל להמשיך לזוז אני אצא מהדמות ומהסיפור. שאולי אני אהרוס הכל. לא בטעות  

להזיז את האצבע, אלא שאני אוכל פשוט לקום וללכת וזה יהרוס הכל. פחדתי שאשב הרבה זמן  

  ולא אשלוט בהחלטות שלי.

אני חושבת שיש לי הרבה מחשבות    למה יש חשש בעצם מתנועות לא רצוניות? בזמן המופע ובכלל?  

על זה, כי אני בן אדם של מסגרת, אבל מתוך זה אני יותר חושבת על זה. אני נמצאת במסגרות  

שמגבילות אותי, אני בוחרת בהם אבל זה גם מה שגורם למחשבות האלה. כמו בבית ספר שאני  

מות אחרים. אני  אבל המחשבות שלי במקו  - מסתדרת עם המסגרת, עם זה שצריך לשבת ולהקשיב

זוכרת שפעם כעסתי ממש על משהו ודמיינתי תוך כדי השיעור שאני מפילה שולחנות וכסאות ועושה  

  .אחרי חוסר תזוזה התחלתי לחשוב הרבה על תזוזה -בלאגן. אבל בעצם ישבתי וכתבתי. גם בפסל

בהם פריז  בהתחלה זה היה טיפה קשה. יש פסלים שאין    מה התחושה בהמתנה? עד שמישהו ניגש?

ואצלנו כן יש. יש תנועה ואז פריז. לקח לי זמן להבין שאני יכולה לתקשר עם הקהל בתנועה.    - מוחלט

בפריז זה יותר קשה, אסור לזוז או להוציא קול. צריך לשים לב מתי מישהו שם מטבע. טיפה נלחצתי  

התגובות ומצד  בהתחלה אבל אז התרגלתי. תוך הקשבה לדיבורים ולתגובות. לא להיות מושפעת מ

  שני כן להגיב כשצריך.

פסל חיי זה דבר פופולרי בקבוצה שלנו אבל אני אף פעם לא   ?אז הסכמת  להנכיח את הגוף כדומם

רציתי להשתתף בזה והשבוע החלטתי שאני רוצה להתנסות בזה. יש בזה עניין של שליטה  אם כי  

זה לא מוכרח כי יש תנועות לא רצוניות שמגיעות מהמוח.  הגוף שלי  היה דומם אבל הראש שלי לא  

מצליח לא לזוז? אני הופעתי רק שעה אחת אבל בקיץ  יש    הפסיק לחשוב על זה . איך זה שהגוף 

שעות. כולם אוהבים את זה כי  נפתחים    8ימים  ואפשר לעשות את זה במשך    3פסטיבלים במשך  

 לעוד עולמות שמקשרים עם האנשים.  

 את חושבת שזה יותר פסל או יותר מופע?   - פסלים הרי דוממים בדרך כלל, פסל חי זה זה כמו ניגוד

מרגישה שזה יותר מופע מאשר פסל. כי בפריז זה לא דומם, מרגישים את הגוף. הפריז הוא    אני

זה לא מנוחה. הרגשתי ממש שאני עובדת יותר קשה בפריז. כי רוצים להמשיך את    -הפסקה   לא

התנועה, וצריך להמשיך על הגוף בלי תזוזה, וזה יותר קשה מאשר להזיז. זה היה גם רגע מצד שני  

  ל הקהל ולהקשיב. הפריז היה מאוד פעיל. להסתכל ע

חשבתי הרבה על  ״  -לאחר שתיקה ארוכה זה לימד אותך על הגוף שלך דברים שלא ידעת קודם?

האם התנועה נראית החוצה כמו שאני מרגישה. לפעמים לא ידעתי אם מה שאני מרגישה זה מה  

כבר לא ידעתי אם אני    -ירשקורה באמת. כי אחרי הרבה זמן של מאמץ נגיד להחזיק את היד באו 

  מצליחה להחזיק אותה או לא. לא ידעתי איך התנועה נראית וגם לא יכולתי להסתכל״.

זה היה לפני שנתיים שלא   אמרת שבהתחלה לא רצית להשתתף בזה, מה גרם לך לשנות את דעתך?

קרנתי. זה  רציתי, מה שהשתנה זה שגם הרגשתי שעכשיו זה מעניין אותי, פחות נלחצתי ויותר הסת

פחות הלחיץ. לא חשבתי שאני יכולה לעשות כזה דבר. וגם היה רצון להתחזק, בגלל התקופה הזו  

  הייתה לי חסרה הפעילות המיוחדת. -שאין בה הרבה דברים

יכול להיות שגם רציתי לראות אנשים ולהיות בחוץ, זה דבר שמאוד חסר עכשיו. כשסיימנו להופיע  

האינטראקציה כל  את  האנשים  הרגשתי  המופיעות  -עם  עם  הקהל,  שלא    -עם  אינטראקציה  זה 
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הייתה לי כבר המון זמן. לא חשבתי על זה קודם אבל זו התחושה שנשארתי איתה אחרי. כי לא  

  זה היה נראה שכולם ממש צמאים לזה. -חשבתי שממש יבואו אנשים 

לא הפסיק לחשוב״ דומם אבל הראש שלי  היה  ״הגוף שלי  קודם  חו   -אמרת  שבת שאפשר  את 

קשה מאוד לעצור   לגרום למחשבות לעצור גם? והאם זה קשור להצלחה של המופע? של הפסל?

של הגוף על המחשבות וההפך. בפסל היו   יש המון השפעה  זה בכלל אפשרי,  את המחשבות, אם 

רגעים שהגוף היה צריך להיפרד מהמחשבות כדי להמשיך לפעול בתוך הפסל. למשל המחשבה מה  

הגוף לא היה חלק מהמחשבות כי אז אולי הייתי קמה והולכת. אז יש    ?ני אקום ואלךיקרה אם א

 הפרדה אבל גם ממש השפעה.

זה בידיים של הקהל מצד אחד כי הם מחליטים   מה קורה ברגע שאת מתחילה תנועה או עוצרת? 

עושות את כל הדבר  במובן מסוים. אם הם ישימו מטבע אז אנחנו נמשיך בתנועות. מצד שני אנחנו  

בסוף הפסל דיברנו על   הזה עם הגוף שלנו. נוצרת אינטראקציה ממש מעניינת עם הקהל בתוך זה.

התגובות המיוחדות או המוזרות של קהל, או רגעים שהתבלבלנו. לפני הפסל אמרו לי שגם אם אני  

  מתבלבלת או לא זוכרת העיקר זה להרגיש את האנשים גם אם התבלבלתי.

 

 ות: רות בנג'ו, עמית פרג'מראיינ

 

            . , ירושלים2020סלון יופי, דצמבר  - פסל חיאליה הייסר,        
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 סיפורי ילדות 

 יפו   ׳,תלמידת כיתה י  ,ן כהןו אלמה קוג

הרעיון התחיל לפני שנה כשהייתי בכיתה ט'. ישבנו בכיתה, בשיעור ספרות והמורה ביקשה מאיתנו  

לספר מעשי קונדס מהילדות, אלה שמעולם לא חשפנו. התחלנו לשתף ולספר. לכל אחד היו לפחות  

                                                                                                שני סיפורים כל אחד יותר מצחיק ומביך מהשני.  

פעם בחודש יצא  .  כולם קרו. כמה שבועות אחרי המורה הציעה שנכתוב עיתון בית ספרי ונפרסם

גיליון עם אחד או שניים מהסיפורים שלנו. לצערנו כמה ימים אחר כך התחיל הסגר הראשון של  

בערך* קיבלתי שיחת    חודשייםאבל לפני   ,ורה אחרת הקורונה והפרויקט נקטע. השנה כבר יש לנו מ 

מהמורה   התפס שטלפון  בעיתון  חלק  לקחת  לי  הכיתה"הציעה  של  הסיפורים  את  ולפרסם    ,ן 

הסיפור   ואת  הראשון  הגיליון  את  לאור  להוציא  נרגשים  כאן  אנחנו  היום  אז  כמובן.  בהסכמתם 

 . הראשון, הסיפור של חברי לכיתה

 

                                                                   

                             ציור: נתלי סבית כפר ראמה                                                                                       

 

’adolescence, les deux crépuscules mêlés, le L " 

 "commencement d’une femme dans la fin d’un enfant 

).Les travailleurs de la mer (Victor Hugo,  
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 הילד הקטן וקופסת הסיגריות 

 , פרר יפו    3סרי עלייאן, תלמיד כיתה י 

ההורים שלי, באותה תקופה  והגעתי לגן ביום שני. יום לפני כן הייתי בטיול עם    5הייתי בערך בן  

היחיד   בתיק  בתיק,  אצלי  שלה  הסיגריות  את  שמה  שלי  אמא  הטיול  במהלך  אז  עישנו.  שניהם 

שלקחנו איתנו. היא שכחה את הסיגריות שלה אצלי בתיק ויום למחרת הלכתי לגן כרגיל. בהיותי  

אני    .מגניביםילד קטן וסקרן חיטטתי בתיק ומצאתי קופסה קטנה ומנצנצת, שבתוכה היו מקלות  

לחבריי לכיתה.     שבסך הכל רציתי להיות חבר טוב חילקתי את המקלות המגניבים והמתפוררים

ואז הגננת, או יותר נכון משביתת השמחות, באה ולקחה לנו את המקלות המגניבים והמתפוררים  

אבל  והתקשרה לאמא שלי. הן דיברו ביחד הרבה מאוד זמן, בהתחלה הגננת הייתה מאוד מודאגת  

 .אז שתיהן צחקו על זה

 

 

 ציור: נתלי סבית כפר ראמה                    

 

 

 

 

 
 בכיתה ט׳.  הסיפור  נכתב כאשר סרי היה   3
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 בין המינים  קאן וההבחנה אל

 אוריאל סומך שטרנשיין 

, התבקשתי לקרוא ולחשוב את ההבחנה  כמשתתף בתכנית הכליניכא של המתבגר במקום תפס"ן 
בסיס תחילת הפרק הרביעי בסמינר   על  בפעם הראשונה שקראתי    20- הבין המינים  של לאקאן. 

ידעתי שעלי למצוא חוט   ניתוח כלשהו.  על  ובטח שלא לחשוב  להבינו  אותו, לא היה פשוט בכלל 
זו קלינקה  של  מקומה  את  להבין  מנת  על  ממנו,  למשוך  המתבגר כלשהו  הנובעת  של  ככזו   ,

 מהתנגשותן של שתי קליניקות; זו של האחר וזו של האחד. 
 

את  להבין  שניתן  ואוסיף  אלו  קליניקות  שתי  של  והתובנות  המאפיינים  על  מעט  אתעכב 
של   הקליניקה  היא  הרי  המוחלטת.  האחרות  של  דהיינו  הגדול,  האחר  של  כקליניקה  הראשונה 

בה מתבטא כקומוניקציה; ולהבנתי זוהי הקליניקה של    הסמלי, לכן ניתן לומר כי הדיבור המתרחש 
הפרוטוקול, הכפופה לחוק ולכלל. אם כן, בקליניקה זו הסובייקט נובע כחלק מן הכלל הזה, כ"עוד  

 אחד" הכפוף לחוקיותו המכלילה של המסמן. 

את הקליניקה השנייה ניתן להבין כזו של האחד האינדיבידואל והנבדל מן הכלל. היא זו    
הגדרתם מראש. אולי אף אומר כי זוהי הקליניקה של הסובייקט  -נחשפים הכלל והחוק באי  שבה

ובעצם היותה כזו היא ממציאה את עצמה אחד אחד, כדרך הבנה שאין סובייקט ללא יציאה מן  
ללא נשירה. אוסיף שהקליניקה של המתבגר איננה רק השילוב או החיבור    -   הכלל. ניתן גם להוסיף

קליניקה שלישית שמובנת אמנם משתיהן,    - חרות, אלא שהיא משהוא מעבר להןשל השתיים הא 
 אך כוללת בה הרבה מעבר להן. 

על מנת להבין טוב יותר את הקשר של הסובייקט לאחר, אפנה להצעתו של לאקאן בסמינר   
בחנה שונה בין המינים. לאקאן אינו מתבסס על קריטריונים גופניים או ביולוגים בלבד.  הל   20-ה

מהו מין באופן כללי וכמו כן מהי ההבחנה בין שני מינים    -הוא מבנה תפיסת מיניות חדשה למדי
אני", בין  -אלו. מכאן ניתן להבין באופן חדש לגמרי את הקשר בין האחד והאחר, בין ה"אני" וה"לא

 ההתענגות והחוק, בין הפרטי הכולל ובין הכלל הפרטני.  

יכול    :"אני"; הוא מזכירלאקאן מציג את הקשר לאחר כנובע מה "אני זה שמדבר, איני 
נמצא" אני  שבו  מהמקום  אלא  כלום   4. לדבר  מהווה  לא  כמסמן,  שהמין,  מוסיף  הוא  בהמשך 

כשלעצמו, אלא שהוא גילום, ואם נרחיק לכת, אולי נוכל להבינו כסמבלנט. אבקש לנתח אמרה זו  
קאן יציג בהמשך הסמינר. זאת  על המסמן לאור הציטוט הנ״ל, בעזרת נוסחת הסקסואציה שלא
 כדי להבין את מיקומו של המין בקליניקה של המתבגר ובחוויתו.  

של   היחס  על  להתבוננות  כמתווה  לשמש  יכולה  זו  נוסחה  להבנתי,  כי  ואוסיף  אסיים 
זה אני מוצא, מצד אחד מיקום   פי מתווה  על  ולהתענגות.  הסובייקט לאחר, לאובייקט, לפאלוס 

קביעותו; מקום  -ה משותף החותך כל אחד מאיתנו. מצד שני מקום שקבוע באימקובע ומוגדר במחנ 
שבו אין מקום מלכתחילה, במקום זה כל אחד נאלץ למצוא את מקומו שלו. בכך ניתן להבין שהמין  

 
 .  50עמ' , אביב, הוצאת רסלינג- .  תל20-(. הסמינר ה 72-1973ז'אק, לקאן ) 4

 המתבגרקריאות  מתוך לימודי הכליניכא של   
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כהתרחשות, בא לידי ביטוי באופן כזה שבו בזמן כולנו יחד וכל אחד לבד, מוצא את עצמו בחוסר  
ה שמאלץ או מאפשר לנו להבין את המין כזירה שבה, בו בזמן, מגלם  המקום המוגדר מראש. מ

 הסובייקט את עצמו, תוך כדי זה שהוא מגלה כי הוא רושם עצמו דרך מסמן המין. 

 

 

 

 

                                  

 גבריאל דהאן אשה מתוך אוסף רישומים מאת -גבר                                                  
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