דחיפות סובייקטיבית ואובייקט  aקטנה  /פרנק רולייר
במאמרו על "הזמן הלוגי" ,לאקאן מדבר על "הדחיפות של הרגע להסיק" .1בלטינית עממית,
 urgensמשמע מה שלא ניתן להשהות .הרגע הזה ,מציע ז'ק אלאן מילר ,הוא "היפוך פתאומי"
מציפיה אל דחיפות ,אשר "מוכתב על ידי עצם המבנה של המסמן" ,כיוון שאז "יש חסר כלשהו
במסמן" .אל החסר הזה עומדת "להתווסף" הדחיפות להסיק ,וכך ניתן לחיפזון ,או לדחיפות,
"הסטאטוס של אובייקט  aקטנה" .2מה זה אומר?
אובייקט  aקטנה הוא מושג אשר ,אומר מילר" ,מכניס חיים לשרשרת המסמנים שעברה
מורטיפיקציה" ,3כאשר הוא מופיע באופן ספציפי במתמה של הפנטזיה .כך ,דחיפות מתחרזת
עם החיים– זה מה שלאקאן מדגיש כשהוא מתרגם את מילותיו של פרוידdie Not des Lebens ,
כ"דחיפות לחיים" . 4הוא גם מדגיש ש"אין בנוצר דבר המופיע שלא בדחיפות" .5תחילה
"הדחיפות לחיים" מביאה צבע לדחיפות הסובייקטיבית ובהמשך לטיפול עצמו.
יחד עם זאת ,הסטאטוס הזה של אובייקט  aקטנה מציין גם אובדן .6במצב של דחיפות,
הסובייקט מפריד את עצמו מהמועקה והבלבול שנגרמים על ידי השבר הטראומטי בשרשרת
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המסמנים .דחיפות סובייקטיבית היא בעלת אופי של אקט ,של היפתחות אל האחר" :ואין
בדחיפות דבר שאינו מוליד בדיבור את החריגה מעצמו ." 7המהלך הזה ,שהולך נגד התשוקה
לבורות ונפרד מהמעבר אל האקט ,הוא הדחיפות לומר .אז המועקה של הסובייקט תוכל
להתחיל להרגע.
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