ΣΥΖΗΤΗΣΗ της οµιλίας «Το σώµα της µνήµης» του Ι. Κλεώπα

«Το σώµα της µνήµης»; Το σώµα που έχει µνήµη αλλά και το «σώµα»- η «καρδιά»
του νοήµατος της µνήµης- που «διαφυλάσσεται και αποκαλύπτεται» µέσω του
σώµατος.
Ο Ζέµπαλτ- γερµανός συγγραφέας και στοχαστής –ήταν από τους ελάχιστους, αν όχι
ο µόνος γερµανός που µίλησε για την διανοητική φτώχεια λόγω απώλειας µνήµης και
την επιδεξιότητα µε την οποίαν οι Γερµανοί είχαν διαγράψει το παρελθόν τους.
Θεωρούσε ότι οι λεηλασίες και οι ανθρώπινες απώλειες δεν µπορούν να εξατµιστούν
όπως η οµίχλη, αλλά πρέπει να αποκατασταθεί αυτό που έχει χαθεί στη γλώσσα γιατί
οφείλει να διατηρηθεί στην ιστορική µνήµη, και να αναγνωρίζεται ο ψυχικός πόνος.
Λέει συγκεκριµένα: «Ζούµε ακριβώς στο όριο ανάµεσα στον φυσικό κόσµο από τον
οποίο αποκοπήκαµε, ή έστω αποκοβόµαστε, και σε εκείνο τον άλλο κόσµο που
δηµιούργησαν τα εγκεφαλικά κύτταρα. Και αυτό το διαχωριστικό όριο, το τεκτονικό
ρήγµα, διατρέχει τόσο καθαρά τη σωµατική και συναισθηµατική υπόσταση. Έτσι
λοιπόν, η πηγή του πόνου µας πιθανώς να εδράζεται στις συγκρούσεις των
τεκτονικών πλακών µεταξύ τους.[…] Νοµίζω πως δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουµε
από αυτό.[…] Και για να λέµε την αλήθεια, δεν είµαι τόσο διατεθειµένος να ξεφύγω».
Μιλά µέσω του αφηγητή στον «Κυνηγό των φαντασµάτων» σελ. 79-80.
Η αποκατάσταση αυτής της µνήµης, «κρυµµένης» στο «χάσµα» σώµατος και ψυχής
σε αναµονή να γίνει «γέφυρα», λόγος, ιστορία, απασχολεί και τον Ι.Κλεώπα.
«Γέφυρα» που δεν υπάρχει χωρίς την εσωτερική εµπλοκή του θεραπευτή. Είναι σαν
«δάνειο» ψυχής, µια συνάντηση µε τον θεραπευόµενο στο «προλεκτικό»,
διανύοντας, στη συνέχεια, από κοινού την διαδροµή µέχρι το λόγο.
Πως θα αναπαραστήσουµε το διαµειβόµενο στη σχέση θεραπευτή/ θεραπευόµενου,
που καλούνται να «γεφυρώσουν το χάσµα»;
Αυτή την διαδροµή ας προσπαθήσουµε να φανταστούµε και αναπαραστήσουµε για
κάθε µία από τις κλινικές περιπτώσεις που αναφέρει ο Ι.Κ.
Για το Μάνο η ιστορία του, η συνέχειά του, προσωπική και µαζί µε τους άλλους,
«κόπηκε» ξαφνικά από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχηµα. «Ξαφνικά», η εικόνα του είναι
ανοίκεια και συνοδεύεται από την απώλεια επικοινωνίας. «Ξένος» για την οικογένειά
του που έχει συναισθήµατα για τον Μ, ένα Μ που δεν είναι ο τωρινός. «Χάσµα»!
Καλούν τον τρίτο, τον θεραπευτή που αναπόφευκτα µοιράζεται µαζί τους το αίσθηµα
του «ανοίκειου». Όµως από την σιωπή και την αµηχανία αναδύεται η ανάµνηση του
πατέρα ενός Μ πιο «οικείου» που αντιδρά στο άκουσµα της συγκεκριµένης µουσικής.
Η µουσική µπορεί να αρέσει, παγκοσµίως, όχι γιατί είναι µια «παγκόσµια γλώσσα»
αλλά γιατί αντιτίθεται στην µελαγχολία του λόγου και µας δίνει την ευκαιρία να
ξαναβρούµε την ευτυχία πριν από το λόγο, λέει η M.F.Castarede στο άρθρο της

«Από τις φωνές της παιδικής ηλικίας στο πάθος για την χορωδία». Αναφέρετε στην
σηµασία της επικοινωνιακής λειτουργίας της µουσικής. Εκτός από την ιδέα που
επικοινωνεί ο συνθέτης µέσω της µουσικής, υπάρχει και η συναισθηµατική δύναµη
του έργου, η συναισθηµατική επικοινωνία ανάµεσα σε αυτούς που τραγουδούν ή
παίζουν µουσική και αυτούς που ακούν. Η αγάπη για τη µουσική, µουσική που ο
καθένας «προσφέρει» ή «δέχεται», περνά από διαδροµές του σώµατος και της
ψυχής πριν από τη λογική και την σκέψη. Η µουσική είναι σαν ένας «ηχητικός
καθρέφτης», πεδίο σύζευξης – rejoindre συνεπουλώ τας σάρκας- του συναισθήµατος
και της σκέψης, του affect και της αναπαράστασης, του σώµατος και του πνεύµατος.
Ο Φ. δε έλεγε ότι η θρησκεία, η ιδεολογία και η τέχνη είναι της τάξης της
ψευδαίσθησης.
Θα λέγαµε, λοιπόν, ότι η παρουσία του τρίτου/ θεραπευτή, ανέδυσε την µελαγχολία
του λόγου- όλα αυτά που είπαν και θυµήθηκαν- την µελαγχολία της απουσίας
επικοινωνίας µε τον Μ., τότε ο πατέρας αναζήτησε εκείνη την πρώτη ευτυχία την
προλεκτική, τόσο µε τον Μ όσο και την δική του[ευτυχία] της πρώτης ηλικίας.
Ανάλογα διακινήθηκε µέσα του ο θεραπευτής. Η «παγκόσµια» γλώσσα της µουσικής
µε την δύναµη της επικοινωνίας αποκαθιστούσε, προς στιγµήν και εν µέρει, αυτό που
«φαινόταν» οριστικά χαµένο. Ο απόηχος της προλεκτικής ευτυχίας στην εσωτερική
πραγµατικότητα του θεραπευτή συνεπικουρείται από την περιέργεια- ευχαρίστηση
που πηγάζει από την παιδική σεξουαλικότητα- να ανατρέξει στο λόγο, στις δικές του
« θεωρίες» για να απαντήσει το «αίνιγµα» Μ. Η σκέψη του γι’ αυτό που συµβαίνει
ισοδυναµεί µε πέρασµα στο λόγο. Λόγο που µοιράζεται µε τους άλλους. Εν τείνει
µέτρο µια αποκατάσταση, µια «γέφυρα» στην ιστορία του Μ, που πλέον δεν είναι
τόσο «ανοίκειος». Αν η µνήµη η «κρυµµένη»/ εγγεγραµµένη στο σώµα βρίσκει το
νόηµά της συνδεόµενη µε την ευχαρίστηση, αυτή η προλεκτική ευτυχία µέσω
σωµατικών διαδροµών, είναι ό,τι έχει αποµείνει, µετά την καταστροφή για το Μ.
Επισυµβαίνει µε την διαµεσολάβηση του θεραπευτή, ένα ψυχικό «δάνειο» και ένας
«µάρτυρας» που επιβεβαιώνει την συγκίνηση που µοιράστηκαν µεταξύ τους. Άραγε,
αυτή η «µοιρασµένη» συγκίνηση που ερείδεται στην σωµατική συµµετοχή και την
προλεκτική ευτυχία, τον εισήγαγε στην οικογενειακή συνέχεια ως «συµµετέχοντα»,
στο αναπαραστατικό πλέγµα ως αντίβαρο στην «απουσία, απώλεια και σιωπή» που
«τα θανατώνει όλα»; Θα ήταν ένα στήριγµα για το περιβάλλον του, η απαρχή της
νέας ιστορίας µαζί του και «γέφυρα» µε την προηγουµένη;
Στην περίπτωση του Σ. το σώµα «έφερε» την µνήµη που µετασχηµατίστηκε σε
ανάµνηση. Το έναυσµα ήρθε από µια «απτή» ευχαρίστηση στην εξωτερική
πραγµατικότητα, την προοπτική της συνάντησης µε µια γυναίκα που του άρεσε.
Πως θα σκεφθούµε, φανταστούµε και αναπαραστήσουµε, εδώ, την ανάδυση του
νοήµατος της εγγεγραµµένης µνήµης;
Θα µιλούσαµε για µια αλληλουχία που οδήγησε στην ανάδυση του νοήµατος.

Η προοπτική της συνάντησης µε την γυναίκα τον εκθέτει στην ιδιωτικότητά του,
«φεύγει» για να το αποφύγει – ποιο άραγε;- αλλά «αυτό» επανέρχεται.
Στην συνεδρία επίσης είναι εκτεθειµένος στην ιδιωτικότητα και αυτό που ήθελε να
διαγράψει επανέρχεται ως σωµατική εγγραφή: κινήσεις, µορφασµοί, τικς. Ο
θεραπευτής αρχικά αντιλαµβάνεται την δική του σωµατική συµµετοχή στο
διαµειβόµενο µέσα στην συνεδρία που είναι έναυσµα για να σκεφτεί. Το
«αινιγµατικό» επισυµβαίνει/ αναδύθηκε µε το «σωµατικό», µια «επικοινωνία» µέσω
της ψευδαίσθησης, όπου συνυπάρχουν εικόνες, αισθήσεις, λέξεις προς διαµόρφωση
νοήµατος. Ο θεραπευόµενος σαν να «καθρεφτίζεται» στον θεραπευτή, τη στιγµή που
ο θεραπευτής νιώθει εκτεθειµένος στην δική του ιδιωτικότητα, τη δική του σωµατική
συµµετοχή. Αυτό που διατυπώνει µε λόγο ο θεραπευόµενος « αναζητούσα να
ανακαλύψω κάτι σε µένα», ο θεραπευτής το ονοµάζει, καθώς το νιώθει για τον εαυτό
του, το συναίσθηµα της έκθεσης «γυµνός, εκτεθειµένος στην ιδιωτικότητά σας». Το
«καθρέφτισµα» µε τον θεραπευτή στο σκηνικό της συνεδρίας του θυµίζει την
συνάντηση που δεν έγινε και µιλά για το χάλι του χωρίς να ξεχωρίζει τον εαυτό του
από την κοπέλα[που δεν συνάντησε], σαν να «πάθαιναν» το ίδιο και ταυτόχρονα.
Όταν ο θεραπευτής σχολιάζει ότι την «βλέπει» απέναντι να «παθαίνει» όπως
«πάθαινε» ο ίδιος εκείνη τη στιγµή, µορφάζει σαν να τον «χαστούκισαν», ήταν σαν
«χαστούκι» ο πόνος και η συγκίνηση που τον πληµµύρισε. Ο Σ αναζητούσε αυτό το
«παθαίνουµε µαζί» µε τον θεραπευτή µέσα στην συνεδρία. Μια συµπυκνωµένη
σκηνή, όπως «έπαθε µαζί» µε την γυναίκα που δεν συνάντησε. «Έπαιζε»,
«αφηγείτο» σκηνικά τον πόνο του. Αυτό που «πάθαινε µαζί» µε την µητέρα του όταν
την είχε χτυπήσει ο πατέρας του. Ήθελε να το διαγράψει από την ψυχή και να το
«κρύψει» στο σώµα. Θα ήταν άραγε η «αφετηρία» της εγγραφής στο σώµα, της
µνήµης που δεν είχε ακόµη γίνει ανάµνηση; Ο ψυχικός πόνος πήγαζε από την
έκθεση της µητέρας του στα µάτια του ενώ ταυτόχρονα σαν να το ζούσε και ο ίδιος σε
µια σχέση «καθρεφτίσµατος». Η τραυµατική πρωταρχική σκηνή είχε διαταράξει την
διαδικασία των ταυτίσεων ώστε ο ίδιος δεν µπορούσε να τους αποχωριστεί ούτε να
τους συναντήσει µέσα του.
Εδώ η σωµατική συµµετοχή µέσα στην συνεδρία αναδύει κάποιο νόηµα για τον
θεραπευτή, είµαστε ήδη στο λεκτικό για τον θεραπευόµενο, όµως προϋπόθεση για
να φθάσει στην ανάδυση της ανάµνησης είναι να «δείξει» τον πόνο του στον
θεραπευτή που συνοδεύεται από ευχαρίστηση, την µαζοχιστική ευχαρίστηση.
Αφηγείται τον πόνο του[σκηνικά] πριν τον συνειδητοποιήσει. Η «κυκλοφορία» της
ευχαρίστησης µετασχηµατίζει την µνήµη σε ανάµνηση, δηλαδή ιστορικοποιείται για το
υποκείµενο.
Το ερώτηµα είναι γιατί η ανάµνηση ενεγράφη ως σωµατική µνήµη;
Η Joyce McDougall µιλά για την αρχαϊκή σεξουαλικότητα στο άρθρο «Σκηνές [
µορφές της πρωταρχικής σκηνής] της πρωταρχικής ζωής»: τα άτοµα, που δεν είχαν
από την µητέρα ή το µητρικό αντικείµενο τις φροντίδες που θα έδιναν ανακούφιση και
ικανοποίηση, παρουσιάζουν στην ενήλικη ζωή διαταραχή στην σχέση µε τον άλλον.

Εκείνο το πρωταρχικό παραµένει ο πυρήνας του εαυτού και αργότερα δεν ανέχονται
να φανταστούν και να αναπαραστήσουν την γονεική πρωταρχική σκηνή. Έχουν στην
µνήµη τους την αναπαράσταση της µητέρας τους που θέλουν, µε κάθε τίµηµα να
κρατήσουν χωριστά από τον πατέρα, σε µια θέση πραγµατική και συµβολική στη ζωή
τους. Εάν υπάρχει η φαντασίωση των δύο γονιών µαζί είναι διαποτισµένη µε
προγεννητικότητα, δηλαδή οι δύο γονείς της πρωταρχικής σκηνής είναι σε µια
«θανατηφόρα» σύγκρουση ώστε να είναι αδιανόητο για το υποκείµενο να ταυτιστεί
στην ενήλικη ζωή του. Έτσι όχι µόνο αποδοκιµάζει την πρωταρχική σκηνή αλλά είναι
µια απειλή ευνουχισµού σε όλα τα επίπεδα: φαλλικό, προγεννητικό, ναρκισσιστικό.
Είναι επικίνδυνο να την σκεφτεί, να την φανταστεί και αποκλείεται[η σκηνή] από την
αναπαράσταση των γονεικών imagos. […] Όσο τα προλεκτικά σηµαίνοντα βρίσκουν
έκφραση στο λόγο το σώµα «που σκέφτεται» µετασχηµατίζεται σε σώµα που το
«σκέφτεται»/ το αφουγκράζεται το υποκείµενο και το αναγνωρίζει ξεχωρισµένο από
το µητρικό αντικείµενο και µε φύλο. […] Η αρχαϊκή σεξουαλικότητα ενσωµατώνεται
πλέον στην ερωτική ευχαρίστηση του ενήλικα, οι γονείς αναγνωρίζονται ως ζευγάρι
και ανάλογα το υποκείµενο έχει δικαίωµα σε ένα δικό του ζευγάρι.
Η σωµατική εγγραφή για τον Σ, ήταν αυτή η σχέση µε την µητέρα των πρώτων
χρόνων ζωής αλλά και ταύτιση µε την µητέρα στη θέα του καυγά µε τον πατέρα,
µητέρα µόνο δική του και αποκλεισµένος ο πατέρας.
Με την Η, αφετηρία της αλληλουχίας για το νόηµα της σωµατικής εγγραφής είναι η
αίσθηση του θεραπευτή, κάτι «ερωτικό». Η αίσθηση είναι της τάξης της
ψευδαίσθησης και της φαντασίας που οδηγεί, αυτή τη φορά, τη σκέψη του
θεραπευτή, όχι µέσω της µουσικής ή µιας σωµατικής αίσθησης. «Ερωτικό», είναι ήδη
της τάξης της επιθυµίας. Ίσως η επιθυµία, οι συνακόλουθες συγκρούσεις και
διαφοροποιήσεις ήταν «αποκλεισµένα» στο σώµα που το βίωνε «ανοίκειο»/ ξένο,
όσα συνέβαιναν σε αυτό ήταν «ερήµην» της.
Τι άλλο «απέκλειε», « αποκλείοντας» την επιθυµία;
Τη νοσταλγία της σχέσης µε τη µητέρα των πρώτων ηµερών, που µετασχηµατίζεται
και εµπεριέχεται στην πρωτογενή οµοφυλοφιλία, την οικειοποίηση του γυναικείου
σώµατος και του φόβου ευνουχισµού, τη διαφοροποίηση από τη µητέρα και το
ζευγάρι των γονιών.
Η αίσθηση του « ερωτικού» του θεραπευτή συµπυκνώθηκε στο διττό νόηµα « µε δύο/
αιδοίο ή µε αιδοίο». Συνειρµικά µιλά η θεραπευόµενη για οµοφυλόφιλη επιθυµία.
Ασυνείδητα παραπέµπει στην πρωτογενή οµοφυλοφιλία όπως το επιβεβαιώνει η
επιθυµία για αυνανισµό, µια αυτοερωτική ευχαρίστηση. Όµως «δεν το έκανε», λέει,
σαν να αµύνθηκε στην ευχαρίστηση του «αγγίγµατος του σώµατός της» που θα
ανέδυε τον πόνο και τη νοσταλγία του «πρώτου αγγίγµατος της µητέρας». Μιλά για
το άγγιγµα του σώµατός της, ο θεραπευτής υπογραµµίζει το µεταφορικό νόηµα – ότι
τα αγγίζει αυτά µε το λόγο µέσα στη µεταβίβαση. Το σχόλιο δίνει το «άνοιγµα» για
την θεραπευόµενη στην εσωτερική πραγµατικότητα, θα λέγαµε στην αίσθηση του

εαυτού της, χωριστά, και νιώθει αυτό το κάτι/ την επιθυµία µέσα της και δική της.
Συνειρµικά λέει: «δεν ήθελα να πω[µιλήσω]… πρέπει να τα νιώσω κι εσείς το ίδιο»,
ίσως εννοεί να είναι «αυθεντικό». Σε πρώτη ανάγνωση, αναγνωρίζει την σχέση µε
τον θεραπευτή, και αναζητά µια ναρκισσιστική στήριξη. Φαντασιώνει τους δύο από
την ίδια θέση να «νιώθουν το ίδιο» σε κλίµα ψευδαισθητικής ευχαρίστησης ενώ
διεργάζεται την φαντασίωση «ένα σώµα για δύο» και είναι εκτεθειµένη στην αγωνία
αν θα επιβιώσουν στο «ξεχώρισµα». Αργότερα θα περάσει στην εσωτερική
πραγµατικότητα όπως επιβεβαιώνει το όνειρο, που αναπαριστά εικόνες οι οποίες θα
µετασχηµατισθούν σε λόγο. Θα µιλήσει για το άγχος της «κοντινότητας» µε τον άλλο,
τελικά µε τη µητέρα και τον «αποκλεισµό» µαζί της στη φαντασίωση των « σιαµαίων
που αν χωριστούν πεθαίνουν». Το «αποκλεισµένο» στο σώµα αναδύεται πλέον µε
λόγο, εικόνες και επικαιρότητα. Την αυθεντικότητα του συναισθήµατος µέσα στο
όνειρο συµπυκνώνει η φαντασίωση «τα σιαµαία».
Η Joyce McDougall µιλά για την «υστερικοποίηση του αρχαϊκού», δηλαδή δίνει την
προτεραιότητα στην αποκάλυψη πρωτογενών απωθηµένων φαντασιώσεων που
συνδέονται µε την προγεννητική σεξουαλικότητα.
Ανάµεσα στην λογική της σύγκρουσης της υστερίας και τη λογική της έλλειψης της
ψυχοσωµατικής, η JMD εισάγει µια τρίτη θέση, ότι το σώµα και οι εκφράσεις του
λειτουργούν ως «υποκατάστατο», αναλαµβάνει διαθέσεις/ affects που δεν µπορούν
να εµπεριεχθούν στην ψυχή. Ταυτόχρονα το σώµα θεωρείται εκτός ψυχικής
πραγµατικότητας. Αποσυνδεδεµένο από την ψυχή, σαν σε µεταβατική θέση- ως
αντικείµενο εντός/ εκτός- µπορεί να έχει την θέση µεταβατικού αντικειµένου, ανάµεσα
στην ψυχή και το σώµα, του εαυτού και του αντικειµένου, του µέσα και έξω,
αναζητώντας τα όρια στην προσπάθεια του υποκειµένου να το οικειοποιηθεί .
Γίνεται τόπος εξωτερίκευσης ανυπόφορων βιωµάτων µε την «πράξη» που
ισοδυναµεί µε αναµνηµόνευση. Η σωµατική µνήµη είναι «αλάνθαστη» και
«αγγελιοφόρος» µέσω της σωµατικής ενεργοποίησης των διαστρεβλώσεων της
πρωταρχικής σχέσης µε το αντικείµενο. Διαστρεβλώσεις που οφείλονται στην
αδυναµία του αντικειµένου να πληροί την αλεξιερεθιστική λειτουργία ή του
διαµεσολαβητή των ενορµητικών απαιτήσεων του παιδιού, είτε να ερµηνεύει τα
σωµατικά µηνύµατα που απευθύνει το παιδί. Τα φαινόµενα αυτά, για την JMD, σαν
να τα διατρέχει µια «παγκόσµια» φαντασίωση «ένα σώµα για δύο», µια συµβίωση
εξιδανικευµένη µε το µητρικό σώµα ποθητή που ταυτόχρονα φοβίζει πολύ. Οι
συγκρούσεις εδώ συνδέονται µε άγχη αποχωρισµού από το σώµα της µητέρας: από
την µία πλευρά η επιθυµία παλινδρόµησης και επιστροφής στο αδιαφοροποίητο και
από την άλλη η έλξη προς την διαφοροποίηση και την αυτονόµηση. Η αποτυχία της
διαφοροποίησης µε το µητρικό αντικείµενο οφείλεται σε διαταραχές στις πρωταρχικές
ταυτίσεις µε συνέπεια στις διαδικασίες των δευτερογενών ταυτίσεων και
αποχωρισµών. Το σώµα ως υποκατάστατο, «βραχυκυκλώνει» την διαδικασία της
απώλειας, µη προσβάσιµων αναπαραστάσεων του πρωταρχικού ευνουχισµού.
Άµυνα στους πρωταρχικούς τρόµους και φόβους αφανισµού είναι η απώλεια των

σωµατικών ορίων στην φαντασίωση « ένα σώµα για δύο», της τάξης της
πρωτογενούς οµοφυλοφιλίας.
Το «παιχνίδι» µε την έκφραση «µε δύο», η ευχαρίστηση που µοιράστηκαν µέσα στην
συνεδρία θεραπευτής και θεραπευοµένη ήταν αφετηρία της διεργασίας που
ακολούθησε. Ήταν η ευχαρίστηση ενός µεταβατικού χώρου. Για τον Φρόυντ το
«παιχνίδι» µε το λόγο και το χιούµορ είναι ισοδύναµα µεταβατικού χώρου. Το σώµα
ελευθερώθηκε από την θέση του «υποκατάστατου» και η ευχαρίστηση στην
θεραπευτική σχέση ώθησε την σύγκρουση- προς την αυτονόµηση ή την
παλινδρόµηση- ενώ «απάντησε» στους πρωταρχικούς τρόµους, ένα «άνοιγµα» για
την θεραπευοµένη να οικειοποιηθεί το σώµα της.
Η σωµατική µνήµη/ εγγραφή, όπως το παρακολουθούµε στην σκέψη του Ι.Κ., έχει
διαφορετικά νοήµατα αλλά η διερεύνησή τους και ο µετασχηµατισµός συνδέεται µε
την ευχαρίστηση- διαφορετική για κάθε περίπτωση- που θα µοιραστούν οι δύο
πλευρές στην θεραπευτική σχέση, από την διαφορετική θέση του καθενός, και θα
ωθήσει την διεργασία.
Στην πρώτη περίπτωση η µουσική διαµεσολαβεί για την ευχαρίστηση και η σωµατική
µνήµη είναι «φύλακας» προηγούµενης ζωής και ιστορίας.
Στη δεύτερη, η σωµατική µνήµη είναι το «αρνητικό»/ η αρνητικοποίηση όχι µόνο της
ανάµνησης αλλά και της τωρινής φάσης της ζωής του θεραπευόµενου: διατηρεί µε τα
τικς και τους µορφασµούς επίκαιρη µια δυαδική σχέση µε την µητέρα όπου δεν χωρά
ο τρίτος. Ο θεραπευτής τον «συναντά» σε µια σχέση «καθρεφτίσµατος»,
αρνητικοποιώντας το ρόλο του τρίτου που έχει εξ ορισµού ο θεραπευτής. Η
ευχαρίστηση που µοιράστηκαν είναι ότι συναντήθηκαν/ µίλησαν την ίδια γλώσσα,
που µετεξελίχθηκε σε λόγο και ανάµνηση.
Στην τρίτη, το σώµα «αποκλείει» κάθε µνήµη, και γίνεται το «θέατρο/το
υποκατάστατο». Η ευχαρίστηση του «παιγνίου», ενός µεταβατικού χώρου εντός
συνεδρίας µετασχηµατίζει το «θέατρο» σε σκηνικό που θα µεταφρασθεί στην
εσωτερική σκηνή.
Η ιδιόµορφη συνάντηση στη θεραπευτική σχέση, ορίζεται από το «µετέωρο» αίτηµα
του θεραπευόµενου- αίτηµα σε αναµονή να µορφοποιηθεί- και την δεκτικότητα/
δεξιότητα και διαθεσιµότητα του θεραπευτή να την «αφουγκρασθεί»/ την συνάντηση.
Κάπως έτσι θα αναπαριστούσαµε την διαδροµή από το σώµα «θεµατοφύλακα» της
µνήµης στο «σώµα» δηλαδή το νόηµα και τον απόηχο της µνήµης ως ανάµνηση
πλέον.
Η «µετάφραση» της κίνησης από το αντιληπτικό, στο ασυνείδητο µέχρι το
προσυνειδητό είναι συνάρτηση της ψυχικής οικονοµίας- της διαχείρησης της
διέγερσης. Εξ άλλου το παιδί µε την έµφυτη συνθετική ικανότητα της
αισθητηριακότητας - όπως µας είπε η Ο. Μαράτου - στην διαχείριση της οικονοµίας
προσβλέπει, µε τα µέσα που αντιστοιχούν στην ωριµότητα της πρώτης ηλικίας.

Ανάλογα συµβάλει στην ψυχική οικονοµία και διευκολύνει την «µετάφραση», η
«συνάντηση», πηγή ευχαρίστησης, µέσα στην µεταβίβαση.
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