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   בפסיכוזה )דיסקרטיים( סימנים זעירים

 שלמה ליבר

 

( , קטנים, ואף מוצנעיםובדליםמ ל "סימנים זעירים" או "דיסקרטיים" )קריעברגיל  אנו מדברים

לאור משנתו של לאקאן,  .א.מילר'בהקשר של המסמן "פסיכוזה אורדינרית", שהטביע ז

 עשויה להיות ממה הם מורכבים ומה מה הם הסימנים הזעירים הללו?ובעיקר זו המאוחרת. 

היא מעלה בפנינו  אף אם ,שהרי הפסיכוזה האורדינרית זיקתם הפנימית אל הפסיכוזה?

קשה  -ין נוירוזה לפסיכוזה שב גבולהאו רצף אודות ה-על האלמנטארית שאלההאת מחדש 

 ינהה - לרוב, מוצנעים אתרה ואנו מסיקים אותה מתוך סימנים או רמזים קטנים שוניםלנו ל

 נושא להיות אפשר לה" ,אומר מילראזי, פסיכוזה. ואם זו פסיכוזה,  אחרי ככלות הכול

באופן עקיב לכך,  .פסיכיאטרייםכ, פסיכואנליטיים 1למושגים המארגנים הקלאסיים שלנו"

. יקטיביתיאובקטגוריה "קטגוריה אפיסטמית יותר מאשר  האורדינריתמילר רואה בפסיכוזה 

 ,ברוח דברים אלה ניגש אני לכתיבת המאמר הנוכחי 2."הכירהל כנוהיא מתייחסת לדר

אותנו אל הפסיכוזה  פניםהמ של הסימנים הקטנים הללוומקורם  םמבקש לתהות על קנקנה

   .היווכח בהםהדרכים הקלאסיות שלנו לן אחת מ מתוך, למדי מובחנת מבטמנקודת וזאת   –

 

  בפסיכואנליזהאחרות  "זוטות" שלשל סימנים זעירים ו מקומםעל 

 קוצר ידה של הפסיכיאטריה בת ימינו ועל

אצל  תלא פעם אח אפשר לנו למצוא"סימן"  ילהלמ מסופחתהמילה "זעיר" או "פעוט" האת 

מבקש פרויד באמצעות  (1916-17) "מבוא לפסיכואנליזה"בפתח הרצאות פרויד. 

רוצה לתת לפסיכיאטריה את היסוד  פסיכואנליזהה" :"לסתום פרצה"הפסיכואנליזה 

הפסיכולוגי החסר לה. היא מקווה לחשוף אותה קרקע משותפת, שממנה תצמח הבנה 

ה הגופנית עם ההפרעה הנפשית. לתכלית זו היא מצווה להתרחק מכל הפרעהלזימונה של 

עזר פסיכולוגיים -, כימית או פיסיולוגית, ולהשתמש במושגיאנטומיתה, הנחה זרה ל

"תופעות  - כשל"-"במעשיוהסיזיפית קמעה פרויד מתחיל את דרכו המפותלת  3.בלבד..."

 ,לבזבוז עמל ועניין" ,(Kleinigkeiten) זוטותאשר "לו 4ידועות מאד אך נחשבות מעט מאד"

"תופעה  פונה פרויד אל מאלהתחשבנה בעיני רבים.  ,5לב"-שרירותמעשה של ל"אם לא 

 - גם היא 6"כלשהי הנחשבת ל"חסרת חשיבותה"מזולזלת" ו – נוספת ו"חמקמקה" רגילה"

. עודו , החרדההמיניותההדחקה, , מודע-הלא טום, הטראומה,פהסימוממנו אל  ;החלום

"מופחת הערך, שהוא יומי", -"היום"הפעוט", "המצוי",  ,השכיח""פרויד מתקדם בדרכו מן 
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 אל "מסתרי - ה"חידות הגדולות של חיי הנפש", אל 7של עולם הנגלה" הפסולתכביכול 

 למדישרירותית דידקטית מדי ו - זווכבר יש בהתקדמות  .החולי"" אל שורשיו "רוזהיוהנ

הנגדה, סיווג, של נכבדות סוגיות עלות בפנינו הכדי ל - מבחינת פרויד והפסיכואנליזה

משנתו הראשונה של לאקאן  כי  לומר ניתן .שטח ועומקוחתך,  רצףהומולוגיה, אנאלוגיה, 

 ,לוגייםמבניים,  פתרונות מסוגים שונים:ה בעת ב ו ומעניקה להןאלסוגיות מאד מחדדת 

 ניםהדיו בהקשר שלוהרעננות  העוזמלוא במחדש  הועלו וחידות אלסוגיות או אך . טופולוגיים

 הבפסיכוז"בלתי ניתנים לסיווג של הקליניקה" ו"מקרים נדירים" ו"בבהמוקדמים והמאוחרים 

בנתיבים  כולה בעידננו. על שדה הקליניקה יקרות לשפוך אור אף  בכוחןיש ו, "אורדינריתה

שלאורו אנו מכוונים את דרכנו , משנתו המאוחרת של לאקאן היא עבורנו מגדלור עלומים אלה

 הכאשר מדברים אנו על "פסיכוזה אורדינרית", "שהנ בעת,-בה אותה תוך כך.ואף סוללים 

הראות אנו נכנסים לשדה שבו  – 8של לאקאן" ה קטגוריהננ, אף שאיתלאקאניאני קטגוריה

השנים לאור  במהלך ולכת ומתעצמתה רק זושדומה  ,יתר על כן ;קויה למדילעדיין שלנו 

של וזורעי המבוכה  מפורשיםהשמייצר עידננו ולנוכח כשליה החדשות  התופעות הקליניות

ני זה, אם יכול אני כך אי-אפל ולימבובשדה  העכשווית. הסיווג של הפסיכיאטריהשיטת 

  עשוי להיות לנו לעזר. ,או רטרוספקטיבית יה,יטר, כל פרור "זעיר" של התבוננות להתבטא

מפגשי עם עובדי "בריאות  עתהפסיכיאטרית ובבמהלך עבודתי במחלקה  - תנסותי שליבה

, העשוי , אחד או יותר"סימן זעיר"את תשומת הלב ל תופנלהלי זדמן האשר כ – הנפש" בכלל

 התרחשה בה שלפי ראות עיני כזודינרית" אלא גם ר"או ולא רקפסיכוזה, לאותת על היה 

ות בתגובפעמים רבות נתקלתי , פרניומני ואף סכיזו, בעלת אופי פרנואידי, ארוטפריצה ברורה

אין זה אומר  ,שפרויד מזכיר: "שטויות, זו רק מילה ואללהדומות  ,מבטלות ואף מלעיגות

"אי אפשר לאבחן פסיכוזה רק על פי סימן אחד או כמה סימנים  "זה שטחי, מקרי" ;"דבר

שלנו" " DSM"זה לא נכנס להגדרות שלנו של פסיכוזה, ראה את " ;כאלה"וסתמיים שקטנים 

דומה היה עלי, אף אם אין זה מדויק לגמרי  פעמיםהדבר בעיני עד כי לניכר היה כה  וכדומה.

ל סוגי וכאת "פסיכוזה אורדינרית"  כנותמבחינת השימוש שלנו במסמן זה, כי אוכל ל

 ,בהיותה מה שהיא כיום, התופעות הפסיכוטיות, שהפסיכיאטריהמיני ל וכאת או  ,הפסיכוזה

 נודעותאו האורדינריות -האקסטרה , פעמים רבות,, וביניהןלשים ידה עליהןמ קצרה ידה

זו את אחוז החסימה הצר והדל של הפסיכיאטריה בת זמננו. תכופות עוברות  אין הן. ןמכול

. בנסיבות מסוימות ויעילה למדי היא עשויה להיות מעשיתאך  ,אכן הגדרה מעגלית באופייה

קלינית  את "האורדינריות" המדוברת,לסייע לנו לבחון יש בה כדי  עתה זהעבורנו 

סיכואנליזה ן הפיב ,י, אף שיש בו מן ההכרחאפשרי-הבלתיהמפגש לאור גבולות  ,ואפיסטמית

 ;בל אלוהים, מסתבר, אינו אחדא ,בפרטים הקטניםאמנם אלוהים נמצא  טריה.יכיאסהפו

   . , לצורך הענייןדבר אחר איזשהואו  ,השטן אףהוא יכול להיות עבור אחרים 

ב"מבוא צפויות שכאלה. אדרבה, מבטלות ופרויד, כמובן, לא נרתע בפני אמירות 

בעיניו, "דברים גדולים יכולים להיגלות ומייד.  ,הוא "מודה" בכללפסיכואנליזה" המוזכר לעיל, 

אמת, אין  "...מכה בברזל בעודו חם:  הואו 9."(kleinen Anzeichen) קטנים אותותבגם 

אבל כלום  (...mitkleinigkeiten) קטנותודה בעהפסיכואנליזה יכולה להתיימר שלא עסקה מ

אין דברים חשובים מאד, שבתנאים מסוימים ולעיתים מסוימות עשויים להיגלות רק על פי 
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 מהסס אינו , מאלף ביותר,ופרויד 10."לגמרי?... (hwache Anzeichen) סימנים קלושים

 סימניםעל פי אילו האהבה: "-חייהאינטימי של לשדה  ,זיק אירוניה י, לא בללאלתרלקשרם 

( מסיקים אתם, הבחורים הצעירים שבכם, שכבשתם (geringfugigen Anzeichen פעוטים

לבה של אישה? האם תצפו לשם כך להצהרת אהבה מפורשת...או האם לא די לכם במבט 

ה ירכת לחיצת היד כדי שניבהאגנוב, שאחרים כמעט אין משגיחים בו, בתנועה חטופה, 

 ,למדישונה  מובןובממקום אחר ובזמן אחר  11אל נזלזל אפוא בסימנים הקטנים". אחת?...

"האם אין האהבה נתפסת על ידי העובדה שמה שמופיע  :עוד, 20-הסמינר ה-ישאל לאקאן, ב

שמשנים : "האהבה היא הסימן לכך יפתיע אותנו באומרוו ,12הוא לא אחר מאשר הסימן?"

 )סימן של הסובייקט כסימן לאקאן את האהבהזווג כך י 13משנים שיח". –היגיון... רוצה לומר 

, אם נוכל .מאידךהידע ספי  עםו ,דמח גבולות השיח עם(  14"המסוגל לעורר את האיווי"

דברים אף ב תמהדהד אמירות אלהשל  ההרחוקן קול-בתלזהות את  ,ונתעמק בכך נחפוץ

  שיובאו בהמשך.

 

 התענגות מסמן ו, מועקה כסימן וכאותועל הסימפטום על ה: יסודות

, אצל פרויד גם בהקשר של תיבביטוי "סימן זעיר" או בדומה לו, נתקלתי, למרבה הפתע

הקליניקה של הפסיכוזה. מייד אשים פעמי לשם, אך בטרם זאת כדאי לתת את דעתנו 

שעושה פרויד במסמן "סימן", שימוש העשוי להעמיק  -בסיסי עבורנו  - לשימוש אחר לכאורה

 אחרים, כולל הפסיכוזות, בהן עסקינן עכשוו.ה ועוד יותר את הבנתנו במסמן זה גם בהקשרי

אל מספר את תשומת לבנו  הסבמילר ז'.א. ראשית, נפנה למושג הסימפטום אצל פרויד.

 סימן ותחליף"הסימפטום הוא  :מתוך "סימפטום, עכבה ומועקה"של פרויד קביעות 

(Anzeichen und Ersatz לסיפוקו של דחף שלא בא לידי מימוש, והוא מבטא את הצלחתו )

"...אך מדובר בתחליף עלוב, דחוי, מעוכב. לא ניתן לזהותו עוד כסיפוק  ,של תהליך הדחקה

נשמר  . ובנוסף: "...תהליך יצירת התחליף15...תחת זאת לובשת התרחשותו אופי של כורח"

הוא חייב להתמצות בשינוי הגוף  אגב פעילות לא רצונית הרחק מתהליך הסילוק...

במילים הבאות: "...הסימפטום אכן מעיד על כך  ואל מסכם אמירותמילר   16...."עצמו

 ,Anzeichen אשר הטביע את חותמו בהתענגות במובן הפרוידיאני של שהתרחש אירוע

יה שלא תהא, התענגות המפריעה להתענגות שהכרח , התענגות שהכרח הErsatzושמחדיר 

היה שתהא, כלומר התענגות שהיא מטבע הגוף. במובן זה, ההתענגות הכרוכה בסימפטום 

והנגיעה המסמנת היא שהופכת את התענגות  אינה ראשונית. היא תוצר של המסמן...

  17.הסימפטום לאירוע...אירוע של הגוף..."

כל האזכורים למילה "סימן" העשויים להופיע לאורך כל כתבי אין בכוונתי כאן לעקוב אחר 

דבר נוסף, חטף ב. אסתפק במובאה שלמעלה. אבל אגע בממנו יש עוד המר כיפרויד. אני מ
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החל בעיקר אומר על המועקה, פרויד  ,הסימפטום: המועקה. כידוע ןלא פחות מכריע מ

אף  18המיועד למניעתו של מצב סכנה". (lSigna) אותהיא " כי ,"מעכבה, סימפטום ומועקה"

ואף  פעמים,בדיוק , הגם שלא מן הנמנע שיהא כזה אינו על פי רוב כה זעיר" המועקה ש"אות

על הדעת את בהחלט המעלה ) הפרוידיאני  Anzeichenשלהמדויק "סימן" במובן אינו לגמרי 

באופן מפורש, "אות" ) אוה בכל זאתהן  ,(19המסמן בהוראתו המאוחרת יותר של לאקאן

, אות סגוליתהשזורה בקריאתה ה( letter גםתו, ו אובלשון העברית, "אות" היא גם סימן 

אנו חווים אותה "על בשרנו", כפי שהתבטא מה ש"חדל מלא להירשם". -דבר. חתומה בגוף

מאירוע הסימפטום, אך לא בלתי קשור אליו, בשני מובנים אכן באופן הנבדל  פעם פרויד;

והסכנה שהוא מצביע עליה כרוכה , "אינו בלא אובייקט"מסורתיים לכל הפחות: הוא 

קרי , המודחק ה שללחזרכך גם להדחקה והמנוע הדוחף גם הוא , ושל הדחף בהתענגות

הבה נאמר, כי המועקה היא סימן של ממשי  .של המילה במובן הצר והרחב וםטהסימפ

סיפוק  :ומסמן בו בזמן. קריכבלתי נסבל, הקורא לפרשנות של הסימפטום במונחי סיפוק 

 מילותיואו ב של פרויד, (לעיל)לפי מילותיו  ,אופי של כורח" ... שהתרחשותו לובשת"תחליפי

ה להתענגות שהכרח התענגות שהכרח היה שלא תהא, התענגות המפריעשל מילר: " (לעיל)

 ."היה שתהא

 

 על סימנים קטנים, על אהבה ועל שיח פסיכואנליטי ההוויה המדברת:

אצל פרויד, בין זעיר ובין  המסמן "סימן": באופן הבאשהועלו לעיל נקודות את הבקצרה אסכם 

, הן למסמן והן לשדה הליבידו. הוא פשוטה יותר מזעיר, קשור באופן שלא ניתן להפרדהמעט 

המדברת או של הגוף המדבר. -יהואירוע בגוף, סימן של ההו שהינו מכנים אותו כיום, כפי

 הכשל לסוגיהם-במעשי :הקטנים הללואו בפרטים "קטנות" שם מבטחו ב , כפי שראינו,פרויד

 ם שלסימני – ב"תנועה החטופה"ו ב"מבט הגנוב" ;מודע -סימנים של האיווי הלא –ובחלום 

 ;הסיפוק הדחפיההתענגות, אל  אל מפניםאותות וסימנים ה – סימפטוםבבמועקה ו  ;אהבה

על במחשבה שחלפה ו ,הפתעהבאמירה שנאמרה בחטף וב ,להלןנראה שעוד כפי  ,כמו גםו

דברים שעלולים היינו לפסוח עליהם או לא להתוודע אליהם כלל לולי  סף התודעה.

ממד חדש בעניין זה  לנו עניקמלפי עניות דעתי,  ,לאקאן. של פרויד וודאותו התעקשותו

, לפי ראות שונהדבר שאינו הסימן לכך שמשנים שיח",  "האהבה היאכי  ומפתיע באומרו

 20." קיימת הופעה של השיח הפסיכואנליטי בכל צליחה משיח אחד לאחר" כי מלומר עיניו,

השיח הפסיכואנליטי  שעראת סימן האהבה בעל ידי כך  ציבמ , כפי שאני מבין זאת,לאקאן

אל שדה הידע  באופן אותנטי , להובילנובפוטנציה ,סימן זה למה שיכולוכך הופך 

 גיחתעם  אפוא מתחוללמשהו נוכל לכנות מצב זה. ללא ספק, העברה,  .הפסיכואנליטי

 על בתוך כך והעשוי להעיד כעין "אובייקטיבי" של סובייקט,"הסימן", משהו שיש לו אפקט 

ראויות אילו דקויות ב אנו נוגעים, אם כן, באמצעות "הסימנים הקטנים"ממשי המונח ביסודו. 

 מעמדתו )דיספוזטיב( אין הם נפרדיםלמעשה,  שיח הפסיכואנליטי.השל הקליניקה ולציון של 

                                                           
 .62, עמ' שם 18
בתור שכזה מתוך תפקודו של הסימן, אם כן, אינו הסימן של דבר כלשהו, אלא אפקט של מה שמניחים אותו " 19

רגום: יורם מירון , תעוד( 1972-1973) 20-אקאן, הסמינר ה". )ז'אק ל... כלומר אפקט של הסובייקטהמסמן
 (.שלי ה. ההדגש63, עמ' 2005עם ליאור לב, פרלה מיגלין, מבל רוזן, תל אביב: רסלינג, 

רוזן, תל  , תרגום: יורם מירון עם ליאור לב, פרלה מיגלין, מבלעוד( 1973-1972) 20-ז'אק לאקאן, הסמינר ה 20

 .24, עמ' 2005אביב: רסלינג, 
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 ", מניחים "החלטה"רצונו"את  ,לוראן ק, כפי שאמר פעם ארימערביםו ,האנליטיקאי של 

   21נחישות"."התובעים את מלוא ו

 

  מנטלי וסרט מואביוס-מטיזםומודע, שפה, אוט-לא :פסיכוזהבעל סימנים קטנים 

במקרים מסוימים דווקא תפסו מקום מיוחד במינו סימנים קטנים אלה ימצאתי למד כי נועתה, 

, כפי שאנסה להראות, מתכנסים סימנים אלהיתר על כן,  של פסיכוזה בהם נגע פרויד.

שני אתייחס ל נוסח קלרמבו." תופעות של "האוטומטיזם המנטליכלל הל סוימיםבמובנים מ

הרבה פחות  והנדון, אם בכלל, מקרה הראשון, המוכרלגבי הרק ם ארחיב דברימקרים, אולם 

 י.שנמן ה

 

 שווא של קנאה-עם מחשבת" הגונהאישה " מקרה ראשון:

תורת "בהרצאה המשמשת מעין מבוא ל(, 1916-17בחלק השלישי של "הרצאות המבוא" )

עורך לאחר שפרויד  - מוקדשת להשוואה בין הפסיכואנליזה לפסיכיאטריהוהיא  רוזות"יהנו

 אתלפנינו להציג  אצל האנליזנטים שלו על מנתאקט סימפטומטי שכיח למדי ל אנליזה

בוחר הוא באופן מפתיע למדי    - רוטיות"יהתפיסה הפסיכואנליטית של התופעות הנו"

 מקרה של "אישה חולה אחת" שאת מחשבת הקנאה שלהדווקא "להסמיך לאנליזה קטנה זו" 

בקצרה, ככל אתאר  22.(wahn-ifersuchtsE) בתור מחשבת שוואבפירוש מאבחן פרויד 

   :פירוטולאחר מכן אדון בו ב בעיני,ביותר מקרה זה, שהוא מלמד ומדהים האפשר, 

הליכות", נשואה נישואים מאושרים ומלאי אהבה וחיה -סבר ופשוטת-, "טובת55אישה בת 

גילו, עדיין אינו רוצה לפרוש  חרף ,הבעלחרושת גדול. -בכפר עם בעלה, העומד בראש בית

 נשואים נישואים טובים.ה לזוג שני ילדים,. , מציין פרוידמן העבודה, "מתוך הרגשת חובה"

: היא קבלה מכתב אותו מבינה שלא ייאמן, דבר שהיא עצמה אינה דברקרה "והנה לפני שנה 

. מאז והאמינה בו מיידאנונימי, שהאשים את בעלה המצוין בפרשת אהבים עם נערה צעירה, 

הייתה חדרנית ששנאה  זו כיצד התגלגלו הדברים עד לכאן? לאישה 23הושבת אושרה".

, משום שזו הצליחה בחיים הרבה שהייתה חברתה ללימודיםאחת  בחורה ארסית"שנאה "

שלה. בחורה זו רכשה השכלה זה יותר ממנה, למרות שמוצאה המשפחתי לא עלה על 

וזכתה  )שבעלה של האישה שלנו מנהלו( בתחום המסחר ונכנסה לעבוד בבית החרושת

-האישה והחדרנית, שהרבו לדבר ביניהן על "נושאים על עבודתה.רבים לכבוד ולשבחים 

שרוי עם על זקן אחד שנהג לבקר בבית ושידוע היה שאינו  הימיםבאחד חחו שבצנעה", שו

כיצד נתגלגל הדבר, , אומר פרויד, אין היא יודעת" .מקיים יחסים עם אישה אחרת אשתו, אלא

: 'בשבילי היה זה הדבר הנורא מכל, אילו נודע לי, שגם בעלי הטוב יש לו אך פתאום אמרה

מכתב אנונימי, שבישר לה בשורה זו, "שהיא כאילו  למחרת קיבלהיחסים עם אישה'". 

ובצדק מן ", שהסיקה אף על פיעזע אותה, המכתב ז , אומר פרויד.24העלתה אותו באוב"

שהמכתב הוא מעשה ידיה של החדרנית, כיוון שנאמר בו כי אהובת מעיר פרויד, , "הסתם

                                                           
, מתרגמת ראשית: נחמה גסר, תרגמו גם: קלאודיה אידן, דניאל ביסמוט, מיכל אריק לוראן, מתוך: ארקשון 21

 .129, עמ' NLS-הקבוצה הישראלית של ה/  פולמוסגיא, נעמה פטינקין, טלי קרינסקי. 
, תל אביב: דביר, כתבי זיגמונד פרויד, כרך א, בתוך: הרצאות מבוא לפסיכואנליזה(, 17-1916פרויד, ז. ) 22

 .168, עמ' 1966
 .169-168, עמ' שם 23
 .169, עמ' שם 24
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אף כיוון ש, והבעל אינה אלא אותה בחורה עצמה, שהייתה שנואת נפשה של החדרנית

תת אמון במעשי "התנסתה במקום מגוריה במקרים רבים, שהיה בהם כדי להוכיח, כמה אין ל

"קפצה על האישה רגשה נוראה ומיד שלחה , על אף הכול שפלים אלה". דיבה והכפשה

הזעיק את רופא הנבוך הבעל  25לקרוא לבעלה כדי להמטיר עליו טענות נמרצות ביותר".

מאז טוענת מוסיף כי " . פרוידכוחו להרגיע את "האישה האומללה"טרח בכל ש המשפחה

החולה שהיא נרגעה ואינה מאמינה עוד בתוכן המכתב אבל ההרגעה אינה עמוקה. די לה 

( או שתפגוש אותה ברחוב, ומיד פוקדת "האהובה" ,את שמה של העלמה )כביכול שתשמע

החתן  לפי המלצתהאישה יעה אל פרויד הג 26אותה שוב התקפה של חשד, כאב ותרעומת".

  .בלבד במשך שעתיים אותהפרויד ראה  .שהגיע לביתו לפגרהשלה, קצין צעיר 

, שאין בידה להציע דבר מלבד הפסיכיאטריה לעומת –על מנת להוכיח שהפסיכואנליזה 

מסוגלת "אפילו במקרה סתום כל כך   - , אומר פרויד"דיאגנוזה וגם פרוגנוזה מפוקפקת"

, מבקש מאתנו פרויד לשים לבנו לחשוף משהו, שיש בו כדי לפתוח פתח להבנה מעמיקה"

, שהחולה ממש עוררה את (unscheinbare Detail) ניכר לעין-בלתיקלוש ופרט "אל אותו 

; הרי ביום קודם למעשה השווא שלה"-כתיבת המכתב האנונימי, שעליו נשענת מחשבת

חדרנית את ה בבלבכך נטעה  27היה זה הדבר הנורא מכל, אילו..." אמרה לחדרנית "בשבילי

ש"מחשבת השווא הפקיעה עצמה מיד הרעיון לשלוח לה את המכתב. פרויד מסיק מכאן 

הייתה מצויה קודם לכן בצורת חשש )או בצורת  במידה מסוימת מן התלות במכתב. היא כבר

אנליזה של "פרויד אינו מסתפק בכך אלא מוסיף מיד את מה שנתחוור לו מתוך  28"משאלה?(

נוספים שעלו בשעתיים בלבד... החולה נהגה מכאן  (kleinen Anzeichen) סימנים קטנים

 einige) הערותכמה ( שחררה)או פלטה  זאת בסרבנות יתירה... אבל בשעתיים אלו בכל

Bemerkungen fallen lassen)  בלתיעשו פתרון זה  –, גדולה מזאת פתרון וודאישיאפשרו-

  29...".נמנע

העולה מן "הסימנים הקטנים" ש"פלטה" החולה,  - הרחבפתרון ה כנס לעומקו שללא א

שמציע פרויד בנוגע   -ועוד  חתן-בת, אימא-אימא הארוטייםבמחשכי היחסים  שרויוה

את מנגנוני ההעתקה הסברו פרויד מגייס לצורך  להתהוותה של קנאת השווא של החולה.

מקרה  ,במובנים רבים ,לנוכדי לשמש והותר די  זהבמקרה  ,לדעתי ,אך יש וההשלכה.

 את הדומיננטיות של הציר הדמיוני על מגוון ההשתקפויות  , לדוגמה,נזהה כאן ואנפרדיגמטי. 

בכך אך לא  .למדי בתרשים מבהיר לרשום אותן , אכן,; יכולתישל שלב המראה הייחודיות

  .גבי דידילא בכך ההארה הגלומה בו, ללא בכך ייחודו,  ;רוצה אני להתמקד

מחשבת של פרויד: "לעיל משפט המפתח ההופך מקרה זה לכה מיוחד גלום במסקנתו 

השווא הפקיעה עצמה במידה מסוימת מן התלות במכתב. היא כבר הייתה מצויה קודם לכן 

ם את מהלך הדברים שהביאו להיסק זה החל הבה נרשו ."בצורת חשש )או בצורת משאלה?(

הזקן "שידוע היה על האיש  חולה לחדרניתהשהתנהלה בין האישה  אינטימית, שיחהמאותה 

  שאינו שרוי עם אשתו, אלא מקיים יחסים עם אישה אחרת":

"אין היא יודעת כיצד התגלגל הדבר, אך פתאום אמרה": "בשבילי היה זה הדבר הנורא . 1

-אישלצידה כאן הפתאומיות  נודע לי, שגם בעלי הטוב יש לו יחסים עם אישה".מכל, אילו 

                                                           
 .שם 25
 .שם 26
 .171, עמ' שם 27
 .שם 28
 .שם 29



7 
 

בו רצף, אולם ה הנופל מןהמודגש בחוזקה ומה -יש כאן דבר צדה את תשומת לבנו. הכרה

האמירה הזו כמו נפלטה או  לפתע על האישה כמו משום מקום. נוחתהוא נראה שזמן ב

א הותירה יהש נוכל לשער על נקלה. עליהנכפתה ש דומה – יתרה מזאתשוחררה ממנה, ו

המילה "אילו" יכולה להביע חשש  .מענהלא מה ב-זמןמשך ל ותרמעין חור אניגמטי שנבה 

סיפוק, אף שהוא  והטומן בחובמה -שיש באמירה זו דבר נראהמכל מקום,  אבל גם משאלה.

מכוון אל הפתרון שנשים דעתנו עליו, "הפרט הקלוש", שפרויד רוצה  "נורא".סיפוק בגדר 

  שבוא יבוא.

והנה "קרה דבר שלא ייאמן, דבר שהיא עצמה אינה מבינה אותו: היא קבלה מכתב . 2

אנונימי, שהאשים את בעלה המצוין בפרשת אהבים עם נערה צעירה, והאמינה בו מייד". 

 ללאמיד ולאלתר, ראוי להדגיש:  ?פליאה ?שבים וחוזרים. תימהוןההכרה -אי"הלא יאומן" ו

"וודאות דוגמה נאה ל לבוא.אפוא התשובה לא בוששה  שהייה, האמינה בתוכן המכתב.כל 

-לא ,עצמית-נישהשל עאופן  עבורה היווההמכתב כי אף  לא מן הנמנע 30".החזויה מראש

 ל:ואך אין זה הכ. גלום באמירתהשהיה הסיפוק "הנורא" על  ,תמודע

שהסיקה, "ובצדק מן הסתם", שהמכתב הוא מעשה ידיה  אף על פיהיא האמינה בו מיד,  .3

של החדרנית, כיוון שנאמר בו כי אהובת הבעל אינה אלא אותה בחורה עצמה, שהייתה 

לדרגת וודאות, כאן בין האמונה, המועלת הצורמת . האנטינומיה שנואת נפשה של החדרנית

שמחשבת השווא לבין ההסקה ה"צודקת", העומדת ביסוד טענתו החתרנית של פרויד 

יש כאן פער, ובפער שוכן  יש בה עניין רב עבורנו. –תוכן המכתב מן התלות בהפקיעה עצמה 

הוודאות אינה שקולה למכונה  והן של פרויד עצמו. ...בוודאות, הן של האישהידע הכרוך 

זו יש חולה לאישה נרשום לפנינו, כי . ככל שתהיה "אמיתית""מציאות", ותהיה מוסכמת או 

  לה.ללא ספק שווא -, ועם זאת מחשבתלערעור נים"שיפוט" או "בוחן מציאות" לא נית

בהמשך, "מתוך אנליזה של סימנים קטנים נוספים" או מכמה "הערות" שהפטירה החולה, ו. 4

-מגיע פרויד אל "פתרון וודאי" ואף "בלתי –היתירה"סרבנותה "בעל כורחה כמעט ולמרות 

אך יש בהם כפי הנראה די כדי , של סימנים אלה המדויק םאין אנו יודעים את טיב נמנע".

של  אפשריים",-"בלתי מודעים בעיקרם,-ם של רגשות אהבה, לאלפרויד על קיומאותת ל

גלגולה של "זיקה  אךהייתה  , לדעת פרויד,התאהבות זואולם . אל חתנה ההגונה"האישה "

 אודות-של פרויד עלהידועה דבר התומך, כמובן, בתיאוריה )  31ארוטית חזקה אל הבת"

 .(כב"שורשי הרגש החברתי" בכלל הפרנויה המונחת בתשתיתת" ו"ההומוסקסואלי

 

אל  עולמן של נשים;  ";חזירה!"-מקרה ה: בתוך כך ;טיזם מנטליומואוטוהיגד -אמירה ;שאלות

 שנית הסימן הקטן

 יחסיתתלות -איאותה מהי ? שהוזכרה לעילאנטינומיה היש לשאול עתה, מה טיבה של אך 

פרויד טוען כי  ?ן השנייםכיצד נוכל לאפיין את היחסים ביהשווא? -בין תוכן המכתב למחשבת

בצורת בדיוק קרי  ,)"אילו..."( יתה כבר שם, בצורת חשש או משאלהיה ,זו, מחשבת הקנאה

 . ואם זו אמירה,יןדעוי-ובלאלפתע )שוחררה?(  ואשר בוטאהמכתב קדמה לאשר האמירה 

 unbedingten) וודאות-האמונהבתוכן המכתב.  - ?שלה ההיגדמצוי  נשאל עצמנו,הלא , היכן

                                                           
30  Ecrits, The First Complete EditionLacan, J., Logical Time and the Assertion of Anticipated Certainty, 

in English, transl. B. Fink, Norton, New York/London, 2006, p. 174.  
 .173 ', עמשם 31
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Glauben) כי הוא נושא עליו  עשויה להעיד עורר בחולה, שהמכתב - ש"לא תאומן" - המידית

ובחזרתה הסמלית,  לא מדובר בהדחקה החוזר בממשי. מה-הד הלוצינטורי, דברמעין בחובו 

ביתר תלויה  בלתיאמירתה אזי הייתה  ,ןשהרי לו היה כוגם לא בהשלכה במובנה המקובל, 

שהכתה אמירה ביותר, כי מדובר  נראה ".ציאותובתוכן האקטואלי של המכתב, ב"ממפורשות 

, אם להשתמש במילה Unterdruckung)"דוכאה" ו בתדהמה, שבודדה עצמהאותה 

, עצמה (S) את עצמהבמכתב היא שומעת  .(Verdrangungה "הדחקה", נ, שאינפרוידיאנית

, ('a) חראבחינת מזימה של ה ואופן כי אםבשום פנים  32להגיע לכלל תודעתה""שאינו יכול 

זה המסר שלה עצמה, . "בצדק" וכזהייתה  באמת איחר, אף אם האכהוצאת דיבה של ה

הציורית לאחר )לחדרנית(, או בלשונו  סרה, המסר שהיא ממאוםעליו אין היא רוצה לדעת ש

באופן גלוי נעשית  -האמירה  – אני סבור כי מחשבת הקנאה. אותו באוב" העלתהשל פרויד: "

ה"אילו" הופך לוודאות בלתי שבו  זמןלמחשבת שווא של קנאה מן הרגע הזה בלבד, מן ה

. "ב"מציאות שהופיע בתור היגדה חלוטיןת בו ליתנומ באותה שעהועצמו תלויה במכתב 

 התביעה של הדחףאכן  היכולאופן של קשירה,  ,תפר סוג של בה בעת גםשהנו  ,בחתך הזה

 כשליחה ,עצמה ה"המציאות"של  הכורחוכאן כ, כורחבחינת  ביטוי ילבוא ליד -ה"אילו"  –

"ההפקעה המסוימת אין האם אך . גורלותיועל דוכא המ הדחף של וולא ככורח ,כביכולהגורלי 

הנחשף בתוך כך,  הפרדוקסאליהמסמני או החתך פער הו ,תוכן המכתב"התלות במן הזו 

מילר ב"למידות מהצגת החולים"  ?היחס של ההיגד לאמירה השתבשותעל ראשית כל ורים מ

פעה המחייבת הראשונית של ושקלרמבו עושה אותו לת 'הד של המחשבה'אומר "מהו אותו 

השתבשות , המנטלי, אם לא השתבשות של היחס של ההיגד אל האמירה טיזםוהאוטומ

... המונחים שאני מחליף בהם את אלו של קלרמבו יש  המעניקה עצמאות למקור טפילי?

טיזם המנטלי וטומוכדי להצביע על כך שאל לנו לבסס את הסינדרום של הא הותרבהם די ו

סובייקטיבית", -קציה "האינטרינוקומגרף עצמו של ההעל "סטייה עצבית" חשוכה, אלא על 

 תשמתגלה כאן: המשדר הוא גם הקולט של השדר. זהו דבר כסדרו, ההשתבשות המיוחד

 ,אכן ,אני סבור, שהמקרה הנוכחי מציג 33של הפסיכוטי טמונה בכך שהוא חווה עצמו ככזה".

   ."ןהקט ן"הסימבעצם , השזור והגלום כאחד טיזם מנטליומקרה ייחודי של אוטמ

)"מורנו היחיד קלרמבו  לאחר שחילץ מפרויד את מושג ה"דחייה" יכול היה לאקאן לקרב את

אל האוטמטיזם  התכוונותמידה של כיוון ואל פרויד באמצעות החדרת בפסיכיאטריה"( 

של הריאליסטית דרכו  וזהייתה  נגד,מ .שפההמובנה כ, מודע-הלא באמצעותקרי  ,המנטלי

אצל כי פסיכואנליטיקאים, הבקרב הנפוצה מאד  ,למדיהאטומה לאקאן להשיב על האמירה 

פרויד מצביע  ,במקרה שלפנינו ,והנה. תחת שמים פתוחים" מצוימודע -הפסיכוטי "הלא

)הנוטה להבליט את המובן, אף אם הוא מודע המונח ביסודו -הלא ם"ז"הדינאמיעל אומנם 

בעל ורצף ה ןהחורג מ ,עצמו הזעיר"הסימן "על בהישען הוא עושה זאת אך  ,('מתענג-מובן'

בהישען כלומר "אובייקטיבית" )הסתירה הפרדוקסאלית(, אם רשאי אני לומר כך, האיכות ה

האוטמטיזם המנטלי, לאקאניאני. -במידה ואנו נעניק לו את מובנו הקלרמבויאני ,על המבנה

 יד הינףב נינוילפרק מול עלמעשה מצליח  – של המקרה שלפנינו למדי מיוחד וההמורכב 

מיזם אדינ :רעהולהאחד ככלל , המולחמים רכיבי התהוותהאת מחשבת השווא לשני  תאח

טיזם מנטלי באשר וואולי זו סגולתו הפונקציונאלית של כל אוטמ) , התענגות ושפה.ומבנה

                                                           
 .172, עמ' שם 32
אלאן מילר, למידות מהצגת חולים, בתוך: שיחות ארקשון, מתרגמת ראשית: נחמה גסר, תרגמו גם: -ז'אק 33

, NLS-הקבוצה הישראלית של ה/  פולמוסקלאודיה אידן, דניאל ביסמוט, מיכל גיא, נעמה פטינקין, טלי קרינסקי. 

 .203-204עמ' 
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תו מחדש אבן יסוד להגדרכלנו אף יכולה לשמש שלו , האין סגולה זו הואאם אכן כך ו הוא?

 (....תהיות ושאלות ?גופומטיזם המנטלי ושל האוט

הגונה, "מקסימה", אחרת; האישה אין אני יכול שלא להיזכר כאן במקרה של אישה בתוך כך 

כי  הפתעהבגדר לגמרי ואולי אין זה ת החולה שלו. והצגאחת מראיין בהפרנואידית שלאקאן 

"איש נשוי חסר בושה שהיה האהוב של אחת משכנותיה, מישהי מעורב היה מקרה זה בגם 

 ."חזירה!" –כשפגשה איש זה בפרוזדור הבית, שמעה אותו אומר  .34עם מוסר רופף"

"תמימה" לגמרי,  לאקאן, דברי, כלא הייתההסתבר עצמה אישה זו אך ללא ספק,  ,הלוצינציה

הקצב". לאקאן אומר: "היא קבלה זה עתה הייתי אצל " –משהו בעוברה לידו  פלטהשהרי 

א באחר שהנו היא ישלה עצמה ה מילה, ההיפוך צורהשלה עצמה ממנו, אך לא ב מילהאת ה

פרושה  ,בממשי נהגה דיבורהעובדה שה ...זולתהעצמה, האחר הקטן, בבואתה במראה, 

מעבר  נמצאבסיטואציה זו אינו  חר העומד על הפרקאהחוטים. ה על בבוב נהגהא ושה

מבנה של הרמיזה, הוא מציין עצמו מעבר למה הזהו  –לפרטנר, הוא מעבר לסובייקט עצמו 

עשה הקללה למ - או המילה ,מה קדם למה? אמירת האישה שנאמרה בחטף 35."שהוא אומר

ה המתווה שרשמתי ז, אומר לאקאן, אבל "אם את זאת לא נדע לעולם שנהגתה בממשי? -

 –קרי מה שהפציינטית באמת ובתמים אמרה  –הדעת -גילוי יאעתה הנו נכון, אם התגובה ה

בדיבור אמיתי, בניגוד לכך,  חזירה!מראש את התגובה, -מניח זה עתה הייתי אצל הקצבאזי 

 אואישה שלי כ שו של האחרוהנו למעשה קידשמגיב לדיבור  מה .א התגובהוהדעת ה-גילוי

  36."הדעת-את גילוי מראש-מניחההתגובה היא זו אשר ומכאן שאדון שלי, כ

 "רמיזה"את אותה  ,פרוידשל  חולהבאמירת ה בסימן הקטן, קרי ובכן, האם ניתן לראות

 המסקנהאמונה המיידית בתוכן המכתב, חרף השהיא מראש את התגובה, -המניחה

הדיבור הזה -ומנגד, האם ניתן לראות בכפל ?נבזית עלילה כי אםאינה שזו המתבקשת 

בין  ,אמיתי"ב"דיבור  מתקייםה ,היחסשל המסוימת הזו , בהשתבשות שמתואר על ידי לאקאן

המעניקה השתבשות , "להיגדהאמירה  ליחס ששתבשות ההאת  –הדעת לתגובה -גילוי

 ,הפציינטית ואימהשתי הנשים,  כיצד שלעילבמקרה  ראהלאקאן מ ?עצמאות למקור טפילי"

שאינה של לקבל את המסר שלהן מן עמדה, נקלעו ל"", נשיה ןמעול"של  ידוד"חיו בב"אשר 

הכוונה  'מסר'-. אם ב"ועצמהסובייקט  מסר של.. מדובר בהאחר, כי אם לדבר אותו לאחר.

הכוונה למה שאכן התכוונו  'היגד'-ואם בוהוא מונח בתגובה עצמה, למה שרצינו באמת לומר 

גם הוא ניין ע-רב השוואה הזו.ובסיס להרי שיש בהחלט טעם   –ואמרנו יודעין -בלאלומר 

גם הפציינטית של פרויד, חרף  :"העולם הנשי", שעליו מדבר לאקאן ביחס לפציינטית שלו

(, חייה מתנהלים , ועוד, שני ילדים להובאהבה" נשואה באושר")היא  בולטים לעיןההבדלים ה

א מדברת : החדרנית, עימה היאחדותלאורן של נשים , סיטואציה המתוארתה פיכ ,ונקבעים

 ;דרך אגבכ העיר"אולי לעיתים קרובות מדי", פרויד מוצא לנכון ל - "נושאים שבצנעה"על 

בתה של הפציינטית )שאליה  -בשורשי הדברים ו ;)המכונה כאן: "העלמה"(כביכול ה"אהובה" 

 אינו פוסק הוא כאדון/עבד אמיתי  –והבעל?  "זיקה ארוטית חזקה"(., כאמור ,לפציינטיתיש 

במקום האצילית ממלא את חובתו  –והחתן?  גילו, "מתוך הרגשת חובה"., למרות עבודתומ

 של נשים.  מעט באפלהלא השרוי עולמן האינטימי, המבודד ואכן,  אחר, בצבא.

                                                           
34 , transl. R. Grigg, W.W. Norton & Company, 1933, p. The Seminar, Book III, The PsychosesLacan, j., 

48.  
 .52-51, עמ' שם 35
 .53-52, עמ' שם 36
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 ידי הקולות 'העלמה שרבר'(-פות עלהשופט שרבר )המכונה תכו מקרה שני:

 להתייחס ברצוני רבות, כה כבר נאמר  ויאודותאשר , שרבר הנודע של השופט למקרה אשרב

היכולה לעלות בקנה אחד עם ההדגשים  - הותיתמ ספק-אף שהיא ללא - בלבד לנקודה אחת

 עד כה. שמו בעבודה הנוכחית שהו

. ב ;לאישה של האלוהיםההדרגתית . הפיכתו א :שני חלקים עיקריים לדלוזיה של שרבר

הפסיכיאטר, כפי שזה  ."דלותג שיגעוןה שקרוי ", מכגואל העולםבהשראת האלוהים,  ,עודויי

ממנו פרויד מצטט בהרחבה, רואה במשימת גאולת העולם את העניין שדיווח ן העולה מ

, קרי אך אמצעי להגשמת המרכזי, הראשוני, ובשינוי הצורה מגבר לאישה עניין משני בלבד

, אף ש"הדבר המהותי ביותר בשליחות הגאולה שלו הוא שעליו להפוך תחילה המשימה

ר לאישה. אין זה אומר שהוא רוצה להפוך לאישה, אלא שמדובר ב'כורח' המבוסס על מגב

למד מן ה"זיכרונות" של שרבר כי כך הפסיכיאטר. פרויד, לעומת זאת,  37הסדר העולמי".

יתה הדלוזיה הראשונית", ושהיא "נחוותה בהתחלה כמעשה קשה י"שינוי הצורה לאישה ה

באומרו: "אם ננסח  פרויד מסכם זאת". שולי לתפקיד הגואלשל קיפוח ורדיפה, ורק כעניין 

זאת בניסוח פורמאלי, מדובר בדלוזיה של רדיפה מינית, אשר נהפכה בדיעבד לשיגעון גדלות 

שם להפרשניים עליו כמובן להוכיח זאת, והוא מקדיש את עיקר מאמציו  38דתי של החולה".

 כך. 

 S1-גיל בסמינר בישראל, את "גואל העולם" כלפרנסואה לרשום, כפי שעשה פעם  יכולים אנו

, השם דגש על של פרויד . כך מאושש הניסוח הפורמאליS2-הפיכה לאישה" כואת "

לנו לרשום זאת מעט אחרת. אני  אפשראך בו בזמן  במונחים לאקאניאניים.  ה"בדיעבד",

אותו להיות  תמחייבאמירה האת האמירה של המשפט,  "גואל העולם" -מציע לראות ב

"הפיכה -, וב39תברא מחדש" השגווע"האנושות על מנת שימה יזדווג האלוהים שעהאישה 

היגד סורים קשים, יימתוך תמודד שרבר י ועימ היגדשל המשפט,  היגדלאישה" את ה

כל התנסותו של  ארוךה למשךו הזיכרונות""כם של השיתפרס בכל גווניו ונימיו לאור

גואל " ."הפיכה לאישה"עם פנטזיית ה 40"ההתפייסות", עד שלבה הסופי: הדלוזיונאלית

לשון , במחיר הפיכתו לאישה של האלוהים. "הפיכה לאישה"האת ומתיר מאפשר  "העולם

' המבוסס על כורח'בחינת " "הפיכה לאישה"כבר את המבתוכו כולל  "גואל העולם" ,אחר

, את מה ההיגדאת  כך בתוךמניח והוא , הסדר העולמי" )כדברי הפסיכיאטר שפרויד מצטט(

או  הסדר הכרונולוגיכך מתמעטת חשיבות  .הוא מהווהש "גילוי הדעת", את ושבאמת נאמר ב

פרויד, אך טיעונו של את כמובן  אינו סותרזה אחרון ניסוח משני". "ה"ראשוני" והקושיית 

  .שכנגד טיעונו יוצא פרויד חוצץ הפסיכיאטר צדק עם קצתמעושה גם 

: "... בוקר אחד, מתוך "הזכרונות"בחסד  לוכדעם מה שפרויד  זה עולה בקנה אחדניסוח 

שהיה בעצם די ( , ייצוג Vorstellung)במקור:בהיותו במצב של נים ולא נים, צץ במוחו 'הדימוי 

פרויד(  היא קרויה בפי)כך גם  פנטסיה"ה"את  41נחמד להיות אישה המתמסרת לבעילה'".

                                                           
, תרגום: דרור גרין, פרנויהמקרה אוטוביוגרפי של -שרבר, הערות פסיכואנליטיות על תיאור(, 1911פרויד, ז. ) 37

 .39, הוצאה לאור, עמ' ספרים
 .41, עמ' שם 38
 .51, עמ' שם 39
 .56, עמ' שם 40
 .35-34, עמ' שם 41
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כלומר עוד בשלב  -של המחלה ( Inkubationszeit) "עוד "בזמן הדגירה התעלאשר  ,והז

, בטרם הכינון הפרוגרסיבי של השלב 42פסיכוטי"-בסיס, פרה ישניתן לכנותו, "לא בל

 43.שרבר בתדהמה ובכעס כשהיה במודעות מלאה"( zuruckgewiesen)דחה "  –הפסיכוטי 

תלות -"ההפיכה לאישה" ו"לאי פנטסייתפרויד רואה בעובדה זו עדות לטבעה הראשוני של 

  44ההתחלתית שלה ברעיון הגאולה".

אנו כי עלי דומה "סימן קטן", אולם כה ז ייצוגשל בתודעה את הופעתו כאן ציין פרויד אינו מ

-חסרבאופן בחטף,  צץהוא כי אנו מן הכתוב למדים , שהרי כךראותו לבהחלט  רשאים

, הוא עורר בו תדהמה ;בחייו כןל קודםלמה שידע והכיר שרבר  מאומהבתקדים, כלא תואם 

במודעות "לא חלום, -יודמזמן של דמדומים,  זמןב , הוא פלש אליובנוסף; ויהיודח התמרמרות

. בתור שכזו, ת"מודע-"קדםכ לאקאן, , כפי שעושהניתן לתארהאשר כמחשבה,  אלא "מלאה

-מותושיירי היום של חללאופן בו רואה פרויד את בדומה )זו מחשבה באה  ,לאקאןגוזר 

רומז לאקאן,  ,לאמתו של דבר .הינה "בעלת אופי מספק"וולא מן המודחק,  ,מן ה'אני' (ענישה

לולי פרויד, אי, נעלה מכל ספק. , קרי נדחתה45מחשבה ש"לא עברה סימבוליזציה" זו

 -ימינו של  המצוילא הפסיכיאטר  ,, ואף יותרלבטח לא הפסיכיאטר - אישובעקבותיו לאקאן, 

לפיכך, לא היה שם לב או מעניק חשיבות של ממש לעובדה זו, לסימן צדדי וזעיר כביכול זה. 

שהיה בעצם נעים כאן בין ההופעה באני... של המחשבה  קיימתזיקה  ואיז" :לאקאן ישאל

של  מידהדלוזיה, בהשיגה הבה אשר התפיסה לבין  למדי להיות אישה המתמסרת לבעילתה

של תמידית האישה ההאיש להיות שעל קרי  לידי פריחה במלוא הדרה,בה  גיעת, מושלמות

 לנו להציץ אל התמה הסופית...מאפשרת   המחשבה הראשוניתדומה אכן כי אלוהים?... ה

ממחשבה בדרך  חצות, שעליו היה להמשבריםאת אף שאין אנו צריכים לזנוח את השלבים, 

   46.חולפת שכזו אל התנהגות ושיח דלוזיונאליים כה איתנים"

 

 ; האדון של הפרנויה)?( הכאסימפטוטה בפוטנציסרט מואביוס וכ הסימן הקטן

 את הדרך, נצמצם עתה, אולם לצורך עניינינו להאשלבים ומשברים בוודאי לא נזנח ובכן, 

 ויכשפנים וחוץ, עאשר , סרט מואביוסלפי צורת  דרך זונקפל למעשה  ;לידי אמירה והיגד

מודעת -, הקדם47"המחשבה החולפת": גבולם עדואין להגיע יותר  ,בו הםאחד כך, -ואחר

 – שר נדחה על הסףבב עץהעמוק והנו מסרהבאופייה, זו שלידתה "במצב נים ולא נים" וזו ש

הפיכה "ה ,הדלוזיהמוצרה המוגמר של בעוד ש .תחשב לנו בחינת האמירה של המשפט

אחד ממשי וה מןנכפה , זה ההיגד ששל המשפט ולנו כהיגד תחשב –" של האלוהים לאישה

שהיה  אולם האמירה החולפת ובייסורים נקנה הדבר לשרבר. וןברי, בשודאיבו דינו: וודאות.

מה ששרבר באמת את  מראש-מניחהבעצם נעים למדי להיות אישה המתמסרת לבעילתה 

ואת כל  !העלמה שרבר :מלעיגההתגובה ה, קרי את חוזקהבנדחה בתחילה אך  אמר

. הפיכה לאישה""ה פנטסיית עםההשלמה של  הסופיעד לשלב  ,שנבעה ממנה השלשלת

                                                           
42 , transl. R. Grigg, W.W. Norton & Company, 1933, p The Seminar, Book III, The PsychosesLacan, j., 

61. 
, תרגום: דרור גרין, מקרה אוטוביוגרפי של פרנויה-פסיכואנליטיות על תיאורשרבר, הערות (, 1911פרויד, ז. ) 43

 .35, הוצאה לאור, עמ' ספרים
 .43, עמ' שם 44
45 , transl. R. Grigg, W.W. Norton & Company, 1933, p The Seminar, Book III, The PsychosesLacan, j.,  

62. 
 .63-62, עמ' שם 46
 .63, עמ' שם 47
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, 48ממד של "מילוי משאלה אסימפטוטי"בשלב זה עבור שרבר קבלה  , פנטסיה זוכםלהזכיר

 ;הגם שהוא שואף לכך, אינו קרב אלינו , הגבולככל שקרבים אנו אל הגבולשבו  ממד לאמור

 זהכל וגם  .אולי , ניתן לומרבאמת ההתחלה והסוף אינם מובחניםבו אינסופי אשר ממד 

 י.טיזם מנטלי" ייחודומוסוג של "אוטאל לפי דעתי,  ,מכוון

סרט תכונותיו של את  ,מוטיזם מנטלי" מעין זהוהכרוך ב"אוט ,"סימן הקטן"עניק לובכן, האם נ

לאשורם של  ?פוטנציהב "אסימפטוטה"כאפיין אותו לעשות ונאולי גדיל נואף  ,מואביוס

לבחון  , כמובן,יש צורך .בדיקהלועיון ל, מחשבה ראויה אני סבוראיני יודע, אך זו, דברים, 

את  ,דבר מראש ניחשנ, לרוב במפתיע ובלא הלוכדים ,אחריםסימנים מזעריים לאורה 

  .עבודתנו היומיומיתב אנו פוגשיםש במקרים אחרים ,תשומת לבנו

של  במקרה - לנו תעל הסימן הקטן מאפשר יסמכותכיצד ההראות ליכולים אנו מכל מקום, 

 לשיגעון הגדלות חסלהתיילרוב הנוטה לפח הפסיכיאטריה  לא ליפול - לכל הפחות שרבר,

או החור הכולל לעולם את הפער  ,מודע-לחלוטין את הלאנו הייכך מבטלים  חזות הכול. כאל

במחי נו ייהגולשים  או אז ההתענגות, את הליבידו ככזה.סימני ויחד עימו את הטמון  ביסודו, 

באדון הגאולה  –עשוי לראות באדנות ברוב יהירותו יד אל שיח האדון, שהרי רק האדון 

גדלות במחשבת הלראות  :פרנויהגובל בכשלעצמו  דבר זה .דברה ו שלאת לב – במקרה זה

 של הפרנויה. עיקרהאת 

 

 םולסי

 "המכתב הגנוב"

 קאומר ארי – "יש להיכנס למטריצה של השיח באמצעות הסימן ולא באמצעות המובן"

זו קליניקה של  ."בלתי ניתנים לסיווג של הקליניקה"ל"מקרים נדירים" ולבהתייחס  49לוראן

קיום ואין כתובת לסימנים הקטנים הללו, אין דקה. קליניקה פחות או יותר, של קטנים,  סימנים

, אין להראות מידה מסוימתבגם לפסיכואנליטיקאי, כפי שניסתי  אך בלא הפסיכואנליטיקאי.

, קרי המכתב שלנו "המכתב הגנוב"הם , כי בגולמנות קצתלומר,  ניתן אולי מקום בלעדיהם.

הבה נאמר,  .נחישותו, רצונו והפסיכואנליטיקאי בתוקף עמדתו זולת ולבו אלי תשאין איש שש

אל השיח הפסיכואנליטי,  והם ניצבים בשער הכניסה של ,כך או אחרת. "מדברים אליו"הם כי 

יכול הבאופן , אליו םאות יםמנח ,ממנובעים נוה "הפסולת"שיירי , או "סימן אהבה" אםב

 ב"קומדיה האלוהית". דנטה אליגיירי המשורר שמנחה את  את מהמעט זכיר לה

  

 בראשית היו הסימנים הקטנים 

כך היו הסימנים או האותות  ,50הייתה האהבה"ההתנסות האנליטית  ה שלבראשיתש"פי כ

ב"מחקרים בהיסטריה", אף שלא הם היו שם  התנסותו. ראשיתבהקטנים עבור פרויד כבר 

" ולכל אורך "הפסיכופתולוגיה של חיי הלשון-חידודב" ",החלום"בפירוש , כאןבאלה עסקתי 

                                                           
 .76, עמ' שם 48
אריק לוראן, מתוך: שיחות ארקשון, מתרגמת ראשית: נחמה גסר, תרגמו גם: קלאודיה אידן, דניאל ביסמוט,  49

 .129, עמ' NLS-הקבוצה הישראלית של ה/  פולמוסמיכל גיא, נעמה פטינקין, טלי קרינסקי. 
 .16.11.1960, השיעור של : הטרנספרנס8סמינר  ז'אק לאקאן, 50
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גם בקליניקה של  ,לעינינו כי באופן סמוי יותר אף, שם בעבורוומסתבר, שהם היו  .יום"-היום

 פרשת המיםלו את קו  סימנושעד  מבטו הסימנים הקטנים בזווית נוכחוכה  .הפסיכוזות

מקבל את מלוא ערכו האקט הפסיכואנליטי  ;שבין הפסיכיאטריה לפסיכואנליזההמפורש 

אומר אף הייתי  .בין השתיים זה ,ממשילפיכך ו ,אפשרי-בלתיממפגש דווקא ואישושו 

המציאות ' סימניה שללראשונה  פרויד רעבובהתמקמו בפער הזה בין השתיים ו שבמתח

  ."הבמה האחרת"פאתי או  'סיכיתהפ

 

 'יום-הפסיכוזה של חיי היוםיחזרה לפסיכוזה האורדינרית: 

, לאחר כל עתה אכנה אותהמוטב שושמא  - הפסיכוזה האורדינרית נקודת המוצא שלי הייתה

 יםוסימנ םעל רמזיהן בנוגע אליה הורגלנו לדבר  -? 'םיו-היום יהפסיכוזה של חי' ,הנאמר

ואת מתוך רצוני להבהיר את עצם החיפוש שלנו אחריהם אולם  .אלהשכמזעריים ומוצנעים 

גם כי מצאתי  – בהםהשימוש שאנו עושים  את צורתכמו גם האופן שאנו מתוודעים אליהם, 

 ,לאמתו של דבר ,אורדינרית מצריכה מאתנו-הפסיכוזה העשויה להיקרא על ידנו אקסטרה

מודע -שהרי אין לא בלעדיהם, כפסיכואנליטיקאיםלא נוכל למעשה,  .אלההתייחסות לסימנים 

מונחים ה ,הכישלוןעל או  ,על המעידה ותשונ דרכיםבהמעידים  בלא הסימנים הקטנים,

ניסיתי  הם.עדילב  - כשם שהיינו אומרים כיום - גוף מדברהוויה מדברת או אין ו ,ביסודו

טיזם מנטלי בעקבות ובמונחי אוטמ , בשני המקרים של הנשים הפרנואידיות,אותםלאפיין 

כך . ומילר היגד, בעקבות לאקאןל אמירהההיחס בין קלרמבו, ובמונחים לשוניים מבניים, כמו 

ו לפי צורתהסימן הקטן כאן תוך כך הצטייר לי בשלגבי המקרה של שרבר, אלא  גם עשיתי 

 להימצאהעשויה נוספת  סגולהעל  לבסוףאף רמז ומקרה זה  ,סרט מואביוס הטופולוגית של

  "פתרון" אסימפטוטי בפוטנציה. - קטןסימן הב

 

 התנסות וסימני מבנה סימני

בסימנים הקטנים, סימנים ראות ל לעיתים תכופותנוטים כשמדובר בפסיכוזה אורדינרית, אנו 

 אומשמעית, -חדלאור העדרה של פריצה  אין להתפלא על כךגי. ומנולופנהתנסותי או סדר מ

 בצומת המתרחששיבוש כי "הלמשל, אין ספק,  .פורשותדלוזיות והלוצינציות מהעדרן של 

 - משולשת חיצוניותכ ארגןמשאותה מילר )הסובייקט"  של החיים תחושת של ביותר הפנימית

התנסותי יסודי  מאפיין הנו –( 51סובייקטיבית וחיצוניות גופנית חיצוניות, חברתית חיצוניות

של הסימנים הקטנים המצביעים לכיוון פסיכוזה אורדינרית, אפילו שלא קל להמשיג  מרכזיו

של עוצמה, של  יוצא מכאן כי "לעיתים קרובות זו שאלה לעיתים.ככזה  ו, ואף לזהותמושג זה

אין אנו יכולים  היכולים לדמות לנו כהיסטריה, למשל, ,. ובמקרים מסוימים52יותר או פחות"

  – הנימה האין להם את אות - טונאליותשל "במונחים  כי אםימנים אלה סלדבר על 

כי אנו יכולים  , כפי שמעיר מילר,למדיברור אך  , מוסיף ואומר מילר.53ובמונחים של עודפות"

האב, שהיא קליניקה מן הסדר -לקליניקה של דחיית שם אלהלקשור סימנים או תופעות גם 

                                                           
51 , N0 19, London, July 2009, Psychoanalytical Notebooksted, in iOrdinary Psychosis RevisA, -Miller, J

p. 148-149. 
 .147 , עמ'שם 52
 . 151, עמ' שם 53
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, המבנה מצוי על רצף אחד עם אחרי ככלות הכולרציף. -כמותי או הלא-המבני, הלא

  לעובדה זו.גם ספק לנו מודל עשוי ל סרט המואביוס. נכוןגם , וההפך התופעות

 

 העמדהשערה ו

מבנה, זיקה ישירה יותר ל שיש להםאת הסימנים טעימה מ עם זאת, העבודה הנוכחיתיחד 

למבנה נוגעים  סימנים אלהיחסים בין האמירה להיגד. במונחי הספציפי  באופןכאן המוגדר 

וזו עדיין בגדר  - נראה, כאלהאמנם על מנת שיהיו ו .בעת ובעונה אחתמודע -לשון וללאה

ממד יצר כך ילוכאמור,  מואביוס,, בדומה לסרט את ממד המרחב שעליהם לקפל -השערה 

, במובן מה שיש עכשוו אלאעל רק  וריםאין הם מ :דמיוני, דמוי חלוםזמן  ,חדש של זמן

 אופי, הנושא את כיוונו כלומרלהיות, עוד  עתידשמה על גם גם על מה שהיה ו מסוים,

 הלוצינציהדלוזיה או בגדר הוא , גם אם של "הפתרון" עבור הסובייקט אסימפטוטי תכופות,

: "...כאשר החלום מציג בפנינו בנוגע לחלומותפרויד שאמר הדבר מזכיר לי את  .במובהק

משאלה כמשאלה שנתמלאה, הוא מוליך אותנו מיד אל העתיד; אך עתיד זה שהחלום תופס 

 54בצלם דמותו של העבר". –שאינה ניתנת להכחדה  –כנוכח בהווה, מעוצב בידי המשאלה 

בהן עסקה שאורדינריות, -בתופעות האקסטרה ביתר בהירותנראה  אין ספק כי דבר זה

 אלה,"חריגות" ר תופעות ולקש תה העבודה הזוניס בו בזמןאך עבודה הנוכחית. במיוחד ה

רדינריות", והתופעות "האכלל אל  , כפי שפרויד משתמש בו,באמצעות המושג "סימן קטן"

מקיש אני  זהממעשי כשל, חלומות וכדומה.  ;יום-של חיי היום ,"מצויותה"ה"פעוטות" ואלה 

 שאותם אנו עשויים לפגוש בפסיכוזה האורדינריתהקטנים על טבעם של הסימנים מה -דבר

 , יופיעהתנסותייםתי יאותם כינכי לצד הסימנים ש -וכך גם מורה לי ניסיוני  – אני מניח. עצמה

כה , שהייתה ת חייםכעובדאו או בהיסח הדעת,  בחטףבדרך כלל במפתיע,  - פעמים רבות

עד עתה לנכון לומר אותה  מצאלא שעד  מעצמהוכה מובנת של הסובייקט  ובחיינוכחת 

סימן   –מיוחדת  שום חשיבותאזי העניק לה האחר לא , פעם נאמרההיא אם ב ,אובכלל, 

אין הוא אבל  ,קאיהאנליטיעמדת בתלוי לחלוטין  הממשיערכו  שאותו כיניתי כאן סימן מבני.

, הן של בסיס לוודאותעשוי להיות הוא  -מן הסדר הכמותי, של יותר או פחות  עוד

 גם ברוח זו אולי .או "האורדינרי" "פסיכוטי-פרה"ה ,האנליטיקאי והן של הסובייקט הפסיכוטי

אודות 'קרני האל' "תואמת -יכולים אנו לפרש את אמירתו של פרויד כי הדלוזיה של שרבר על

     55.נלית שלנו"יבהחלט את התיאוריה הליביד

 

 

 

 

                                                           
 .549, עמ' 2012, תרגום: רות גינזבורג, הוצאת ספרים עם עובד, ת"א, פירוש החלום(, 0190פרויד, ז. ) 54
, תרגום: דרור גרין, מקרה אוטוביוגרפי של פרנויה-פסיכואנליטיות על תיאור שרבר, הערות(, 1911פרויד, ז. ) 55

 .112, הוצאה לאור, עמ' ספרים
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