בהתחלה ובסוף  /פמלה קינג
בהתנסות האנליטית ,זה דחוף להכנס  -וזה דחוף לצאת! המודולציות של הזמן הלוגי של לאקאן,1
מדגימות את הדחיפות הזו בשלושה צעדים :הרף העין של המבט ,הזמן להבין ,והרגע להסיק.
ראשית ,ישנה "הטלטלה" – 2ההופעה של טראומה של דחיפות סובייקטיבית אשר מאיצה אותנו לעבר
התנועה אל תוך האנליזה .טראומה עושה שבר בחיי היום יום .היא מערערת אותנו .לכן אנחנו פונים
בדחיפות אל האחר – אל האנליטיקאי אשר כבר נמצא בעמדה של הסובייקט שמניחים לו ידע ברגע
של הבקשה – בכדי להתלונן על הקרע האקוטי הזה .זוהי נקודת מפנה – להרף העין הזה של המבט
יש לפני ואחרי.
הזמן להבין הוא החלק בהתנסות האנליטית ,שבו אנחנו מחפשים את התגובה באחר למה שאנחנו
רוצים .זהו הזמן של עיבוד ,של הלחזור לומר .הדחיפות של הרף העין המקורי של המבט ,מורחבת
כאן לאורך האנליזה :האקט של לחזור שוב ושוב לאנליטיקאי שלך ,הוא גם אותו הדבר שדוחף,
שמזרז ,במשלב של הממשי .זהו הסיפוק הדחוף.
ברגע להסיק ,מופיע סיפוק דחוף חדש :הסיפוק של להפסיק לומר Satis .משמע "זה מספיק!"
3הסובייקט של הפאס נדחף קדימה באקט של דחיפות אשר אף שיש לו לוגיקה ,אינו מבוסס על הגיון.
לכן עדויות רבות של הפאס מדברות על ההיבט של "מחוץ למשמעות" בהתנסותם אשר מביא לסיום
האנליזה .משאיננו תלויים עוד במבט של האחר ,אנו עתה עושים זוג רק עם הדחיפות של האקט.
מבחינה לוגית ,ניתן לומר ,שהכניסה לאנליזה מזרזת את הסיום שלה .לאקאן רמז על כך" :נקודות
הצימוד שלנו ,היכן שהופעלו הגופים נותני הערבות שלנו ,ידועות :זה ההתחלה והסוף של
הפסיכואנליזה ,כמו בשחמט" .4הסיפוק שמושג על ידי הפאס הוא אישור על ההימור הראשוני שנעשה
בהתחלה.
תרגום :גבי מנדלסון
עריכה :הלה שמיר סידי.
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