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" מצאתי בשוק צעצוע קטן ובלוי .הוא היה בערימה של צעצועים שבורים וחלקי צעצועים .היה לו סרט
עם נקודות כחולות והוא נראה כהכלאה בין כבש ,ארנב וכלב .הוא היה בערך בן  15-20שנה ועלה
 20פני .קניתי אותו וקראתי לו "כלב כיס" .הוא ייסע איתי מידי יום לכל מקום ,בדיוק כמו שעשו
הדמויות שלי .הוא יהיה הגשר שלי אל דברים חיים מעבר לחומה של גופי".
דונה ויליאמס ,אף אחד בשום מקום

אריק לוראן מציע ,בעבודת הניסוח שלו לאורך השנים ,לגשת לאוטיזם החל מבעיית החזרה של
ההתענגות .אם ז'אק אלן מילר מציע שבפרנויה ההתענגות חוזרת באחר הגדול ,בסכיזופרניה
היא חוזרת בגוף ,לוראן מוסיף :באוטיזם היא חוזרת בסף.
הנחה זו ,לוראן מפתח לאורך עבודתו .בהמשך הוא יאמר לנו כי באוטיזם ,האבחנה דרך החזרה
של ההתענגות מבוטלת מעצם עובדת היעדר מסלול דחפי שיעבור דרך המקום של האחר .אנחנו
לומדים עם פרויד ולקאן כי ניתן לתפוס את הפונקציה של הדחף החל מהמישור של המסמן.
פרויד מנסח זאת עם ההיפוך בין הפעיל והסביל ,ולקאן עם מסלול התביעה .הדחף כמונטאז',
כמה שנע במסלול של לך ושוב מסביב לאובייקט ,לחור שנוצר במה שחוזר מהפנייה של
הסובייקט לאחר הגדול .המקום של האחר השסוע  ,של הגוף על אזוריו הארוגניים ,הוא
המאפשר מבנה של סף שתוחם את ההתענגות.

מה אם כך נוכל לומר ביחס לדחף באוטיזם ,היכן שהמקום של הריק לא מונח מראש ,היכן שיש
על פי לוראן דחייה של החור? קליניקה זו של המסלול אותה מציע לוראן ,מאפשרת למקם את
המסלולים אותם הסובייקט יוצר ,עם אובייקטים ,מסמנים שנגזרים מהאחר כמה שמכתר סף,
שמאפשר ריק ,מקום לחליפין .מסלול המאפשר להתענגות לעבור לפני שזה חוזר לסובייקט.
"קליניקה של המסלול" -זוהי בעצם המשגה ,שעוקבת אחרי המסלולים אותם מבנה הסובייקט
האוטיסטי ,כמאמץ לתת מענה להתענגות המציפה ,שרשרת של איברים המאפשרים בנייה של
אחר ,של גוף.
האפשרות לקבוע כי מסלולים אלו -שלא אחת מקבלים כינוי של הרגלים ,קיבעונות ,אובססיות-
הינם בעצם יצירה של סובייקט ,אפשרות זו קיימת הודות למי ששם עצמו שותף לפעולה של
הסובייקט האוטיסטי ,למשל מוסדות לילדים אוטיסטים ופסיכוטיים שפועלים באוריינטציה
לאקאנינית ,אשר על ידי ריבוי של אופני עבודה ,של סגנונות ,של פרטנרים ,מאפשרים מגוון
ומרחב ליצירה הייחודיות של הסובייקט .ז'אק אלן מילר טבע את הביטוי "פרקטיקה בין רבים"
ב  1992על מנת לשיים אופנות של פרקטיקה מוסדית בו הקשר מיוסד מעבר לאפקטים של
הקבוצה .אנטוניו דיצ'אצ'א  DiCiacciaחנך ביטוי זה במוסד לילדים אוטיסטים שפעל להקמתו
{אנטן  .}110הוא מציע בין השאר כי העבודה מתאפשרת הודות לכך שהפרטנר של הילד
האוטיסטי נמצא בעמדה של "סובייקט המפעיל את איוויו" ,ביחס מסוים לאובייקט הקרוב לליבו.
יחס המרחיק את האפשרות שהילד יבוא להשלים את המקום של החסר שלו .הוא מלמד אותנו
על אופן קשירה בין האחד לריבוי ,שכורך את האוטיזמים עם המוסד.
הפרקטיקה ,כשהיא בין רבים ,מאפשרת מרחב קצת פחות מכוסה על ידי אידאל ,על ידי ידע
מונח מראש לטובת נוכחות במרחב עם גוף ,פתוח להמצאה ייחודית.
שרון זוילי

מוזמנים לסדנא מי ששם עצמו שותף ,בן שיח לסובייקט האוטיסטי ומבקש לחקור את
גבולות קליניקה זו ,יד אחת באובייקט ושנייה באחר  ,יד אחת בהמצאה של הסובייקט ויד
שנייה במסגרת המוסדית ושאלתו שלו הוא.
הסדנא תתקיים אחת לחודש ,בימי שישי בין השעות  11:00-13:00בבית ספר בית
אקשטיין "דרור" בפרדס חנה .הסדנא תלווה בקריאה בטקסטים ,בעדויות כתובות של
סובייקטים אוטיסטים ויוצגו בה מקרים קליניים במסגרת הקשר עם הסמינר הקליני של
פרויקט דור aבליווין של פרלה מיגלין ,פסיכולוגית קלינית ,פסיכואנליטיקאית חברה ב-
 NLSומבל גרייבר ,פסיכואנליטיקאית חברה ב ,NLSפסיכולוגית במרפאה לבריאות הנפש
של "הכללית".

*ההזמנה למפגשים היא פרי של שיתוף פעולה של הפלטפורמה ללימודים חדשים
בפרוייקט דור aעם בית ספר בית אקשטיין "דרור"  ,לנערים ונערות על הרצף האוטיסטי.
למשתתפים חדשים בתכנית – ההרשמה מותנית בראיון מקדים עם ליאת שליט אחראית
הפלטפורמה.
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