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 המיני בסובייקט רותחַ ואַ  גוף

 גדות-ידלין שלומית

_________________________________________________ 

 על ערערו פרוידיאניים-פוסט פסיכואנליטיים זרמים .הפרוידיאנית הפסיכואנליזה של הדגל ספינת היתה יניותמ

 הממד ואת האחר של המכונן תפקידו את כנגדה הציבו אשר אלה במיוחד ,הנפש בחיי המיניות של מרכזיותה

 אבל ,הפרוידיאנית המיניות של הביולוגי העיגון על אמנם ערער לאקאן אק'ז .הסובייקט בחיי האנטרסובייקטיבי

 אותו שעיצבו החברתיות המוסכמות מול ולעמוד עצמו את להגדיר לסובייקט המאפשר מרכזי גורם בה ראה

 של המאבק ואת ,הלאקאניאני הסובייקט כינון היגיון את מסביר המאמר .הסוציאליזציה בתהליכי

 כצורה הגוף של תפקידו את מפרט הוא ,כן כמו .לאחר המוחלט משעבודה עצמה את לשחרר הסובייקטיביות

  בקליניקה המיניות של הרלוונטיות את ולהאיר לשוב ומכוון ,מרכזי מוקד היוו יניות. מאחרות של מכוננת

 .זמננו-בת הפסיכואנליטית

____________________________________________________ 

 ציטטה או פסוק או הקדשה מכל סוג.

(34, עמ' 2001)המחבר   

 

 במישור וגם התיאורטי במישור גם ,שלה המרכזי הציר ;הפרוידיאנית הפסיכואנליזה של הדגל ספינת היתה המיניות

 בזמנו כבר .הנפש חיי ועל עצמה על האנושות חושבת שבו האופן את ושינה מהפכני היה המיניות על המסר .הקליני

 והעמיק שהתרחב ערעור ,למיניות ייחס שפרויד המרכזי המעמד על ואדלר יונג כמו חשובים הוגים ערערו פרויד של

 שמעמדה נראה ,הפסיכואנליטית והפרקטיקה התיאוריה על היסטורית בהסתכלות .פרוידיאנים פוסט הוגים אצל

  .אחרים תכנים לטובת דעך זוהרה ,התערער האנושית בנפש המיניות של המיוחס

 ,זה דיון במסגרת .העכשווי הפסיכואנליטי בטיפול המינית החוויה של ובמקום במיניות אדון זה במאמר

 רדיקלי באופן שונות זאת עם יחד אך ,הנפש בחיי מרכזיותה הנחת את ביניהן החולקות מיניות של תפיסות שתי אציג

 המיניות תפיסת .( (1901-1981) לאקאן של ותפיסתו (1939-1856) פרויד של תפיסתו :והכוונותיהן בהדגשיהן

 רגלי לדחיקת והוביל כאנכרוניסטי לעיתים הנתפס עיגון ,הגותה תקופת ברוח ,בביולוגיה מעוגנת הפרוידיאנית

 היסוד בהנחת מעוגנת אבל ,מפרויד שואבת הלאקאניאנית המיניות תפיסת .העכשווית מהקליניקה המיניות

 הלאקאניאנית הגישה את .האחר ובאמצעות מתוך אלא ,ביולוגיים תכתיבים מתוך בעיקר מכונן איננו שהסובייקט

 את אתאר הדגמה לשם .העכשווית בקליניקה שלה והרלוונטיות המיניות לחקירת ומתודית תאורטית כאופציה אציע
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 הנשאבת הפרספקטיבה כיצד ואראה ,בקליניקה מיניות של שגרתיים לא ייםוביטו צורות עם כמטפלת שלי המפגש

 .הטיפול של הקליניים והמהלכים החומרים של עיניים מאירת הבנה מאפשרת מלאקאן

-ופרה נרקסיסטיות לתמות הכפפתה ואת הפרוידיאנית המיניות של תמציתית סקירה אציג המאמר של הראשון בחלקו

 .הלאקאניאנית והמיניות ההתפתחות תפיסת את בקצרה אציג השני בחלקו .פרוידיאנית-הפוסט בחשיבה גניטליות

 הנגזרות השונות היישומיות ההשלכות את אדגים ובאמצעותו קצר מקרה תיאור אציג המאמר של האחרון בחלקו

  .השונות המיניות מתפיסות

 הפרוידיאנית המיניות

 מתווה ,גופניים בתהליכים הנפש את המעגן תיאור ,האנושית הנפש של שלם תיאור מציעה הפרוידיאנית התיאוריה

 נתפסת הנפש במסגרתו .הזה התיאור של הפינה אבן הוא "דחף"ה מושג .התפתחותה שלבי את ומגדיר גבולותיה את

 ותצורותיהם גלגוליהם ,אלה דחפים .והתוקפנות המיניות ,והמוות החיים דחפי בין אינטראקציה מתוך כמכוננת

 Freud) נפשיים וחולי בריאות בין ההבדלה בבסיס  ועומדים האישיות מבנה את מכוננים ,בגוף הנפש את מעגנים

[1938-1940] 1964). 

 מיניים דחפים של איחודם את מכתיב הראשון הציר .ליניאריים צירים בשני מתפתחת הפרוידיאנית המיניות

 Freud [1905]) "המיניות על מסות שלוש"ל 1915-ב ףשהתווס בחלק .גניטלית למיניות והכפפתם הטרוגניים

 של ייחודי בארגון מאופיין שלב כול .והפאלי האנאלי ,האוראלי :גניטליים-הפרה השלבים את פרויד מנסח  ,(1953

  את הקובע מובחן ארוטוגני באזור המתבצעת מסוימת פעילות של במונחים המיניות

רטי אני .עצומה הקלה זו אבל ,חיי את הרסת ,לי אומר הוא .אחיו ובין בינו רבֶּ  באלף ,המובנים בכול .אמתי פֶּ

 שבעוד כעת מבינה אני .ואהובתי את .אותי אוהבת עדיין זאת בכול את ,והנה .אותי מכירה את רק .מופעים

 הטיפולי במרחב ,גבול נטול היה אחיו עם ההתענגות ומרחב ,התענגות נטול היה אשתו עם עידן של שהמרחב

 ,החסר :התשוקה להבניית הנדרשים הרכיבים את לראשונה פוגש עידן אהובתו עם הרומן ובמרחב

 .ההגבלה את המייצר החוק עם ההזדהות ,הגבלתה ,ההתענגות
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 ילדיו ,הביתה חוזר כשהוא .ניאותה הוא להפתעתו .הביתה לשוב מאשתו עידן מבקש שבועות כמה כעבור

 בקשר מתבוננת אשתו .יומו לשיא הופכות עימם השעות ,אליהם מוחלטת בהתמסרות נתון הוא .מאושרים

 לא כך כל .שכך וטוב – לי אומר הוא .אותך מכירה לא אני – לו אומרת היא .ילדיו עם לו שיש החדש החם

 מציע לא והוא אהובתו עם הקשר את ניתק עידן אם שואלת לא עידן של אשתו .הכירה שהיא מי את אהבתי

 סיפר אחת פעם .בהם שמחה שהיא היום במהלך מסרונים לה שולח .יותר איתה משוחח הוא אבל .מידע

 שני בתוך עמוק חי עידן .מין יחסי לקיים מתחילים השניים .במיטה בו חשקה שהיא לראשונה לו שנדמה

  .במחשב סודי בקוד השמור לספר הופך שבהדרגה אהובתו עם הווירטואלי ובקשר אשתו עם בקשר :קשרים

 אומר הוא הטיפול את לסיים בוחר הוא .ל"בחו לגור משפחתו עם עובר עידן הטיפול של מתחילתו שנים שש

  .אותם לפתור ממהר לא אני אבל .לפתור דברים עוד לי שיש יודע אני :לי

 

 סכום

 באמירה טוען ,מאידך לאקאן .הנוירוטי הסימפטום של לריפויו האנליטיקטאי חותר הפרוידיאנית בתפיסה

 מאפשרת האנליזה ."הסימפטום עם הזדהות" משמעו האנליטי שהריפוי להסבירה שניסיתי חידתית

 הגיון את תמיד נוגדת אשר ,ייחודית כמשמעות שלו הסמפטום של המשמעות את ולהבין לחוות לסובייקט

  .לאנג-מהלה ,ולמבנה למשמעות מהחיצוני ,מהממשי נוצר הסמפטום גרעין .לכלל המשותף הישר השכל

 באופן המצוי למסתורין מתייחס הוא "המדבר הגוף של המסתורין" על לאקאן שמדבר בעת ,20-ה בסמינר

  על בהתענגותו מושפע הגוף שבו

 מציאות של ההגדרות על שאלות ,ופסיכואנליזה ארוטיקה על שאלות עם עידן של הטיפול בעקבות נותרתי

 ולשהות פנים אל פנים בסימבולי להילחם שאפשר כך על מחשבות .מחשבות ועם .סימבוליים סדרים ושל

 גם אפשר .מתשוקה מרוקן ,לעולם כלוא ולהיוותר בו להילחם לא אפשר .הפסיכוטי בצידו או העברייני בצדו

 זו .בממשי מהנגיעה שביבים בו לשלב כדי לפרקו ,הווייתו עצם על לאיים מבלי ומתנים משאים עמו לקיים
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 של דרכה להיות גם יכולה זו .סובייקטיביות המכוננת הגופניות של דרכה וזו ,עידן של דרכו היתה

 .הפסיכואנליזה

  

 המקורות רשימת

 אביב: ידיעות ספרים. -. תלקבלהַופרשנותַ-שלמויותַבולעותַ(. 2012אידל, מ' )

 .26: 1נ"ו,  מאזניים,יורם ברונובסקי.  (. על הקלסיקאים. תרגום1982בורחס, ל' )

 .207-218:  3, א, שיחותַפסיכואנליזה וספרות: בחיפוש אחר נקודות מפגש.(. 1987ברמן, ע' )

 ברק: הקבוץ המאוחד. -בני סימבוליזםַבשירהַהמודרנית.(. 2000יוסף, ח' )-בר
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