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 oמרקפרויד'ניטשה,

מאוד,מענייןהפרויקטלינראההזה,העגול"ב"שולחןלהשתתףליכשהוצע

טכניקותשעניינםנושאיםכמה :מוצאמציעאני .מאודמרתיעספקבליאך

ופרויד.ניטשהמרקס,אצלפרשנות

מעיןאחדיוםלחברוהואחלום,ישהללוהנושאיםמאחורילמעשה,

למןלהכיר'שניתןהפרשנותטכניקותכלשלאנציקלופדיהמעיןכללי'קורפוס

הפרשנותטכניקותכלשלהזההגדולבקורפוסימינו.ועדהיווניםהמדקדקים

מעטים.פרקיםעתהעדלדעתינכתבו

טכניקותשלהיסטוריהשלהזהלרעיוןכלליתשכהקדמהלינראה

ההודו-אירופיות,בתרבויותהשפהמקוםמכלשהשפה,לומראפשרהפרשנות

 :סוגיםמשניחשדותתמידהולידה

שאנחנוהמובןאומרת.שהיאלמהבדיוקמתכוונתהשפהשאיןהחשדראשית, *

ולמרותמצרהמגונן'משני'מובןאלאאיננואולילמעשהמיד'הגלויתופשים,

והמובןביותרהחזקהמובןאחתובעונהבעתשהואאחר,מובןמעבירהכול

והיפונויה.אלגוריההיווניםשכינומהזהה"עמוק".

מצורתהכביכולחורגתשהיא :הזההאחרהחשדאתמולידההשפהאחר'מצד *

שפה.בגדרואינםשמדבריםבעולםאחריםדבריםהרבהושישגרידא,המילולית

הפרצופים,החיים,בעליהעצים,אוושתהים,שהטבע,ייתכןהכול,אחרי

בדרךהמתבטאתשפהישאולי ;מדבריםאלהכלהמוצלבות,הסכיניםהמסכות,

היוונים.שלהסמיינוןגס,בקירובתרצו,אםיהיה,זהמילולית.שאיננה

מלוויםעדייןוהםנעלמו,לאהיוונים,אצלכברהצציםהללו,החשדותשני

כיהתשע-עשרה,המאהלמןדיוקליתרלהאמין,שובשהתחלנוכיווןאותנו,

יותר ;לדבריכולותהןגםסביבנו,ההמולהכלהמחלות,האילמות,המחוות

מתחתלחשוףמנסיםהזאת,האפשריתהשפהלכלקשוביםאנחנופעםמאי

יותר.מהותישיהיהשיחלמלים

המערבית,בציוויליזציהתרבותשלצורהכלכלומרתרבות,שכלחושבאני

משלהדרכיםשיטות,טכניקות,לההיומשלה,פרשנותמערכתלהחיתה
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לאשפהשישולחשודאחרילדברומתכוונתאחדדברהאומרתבשפהלחשוד

כמוהטבלה,אוהמערכתשרטוטבמפעללהתחילשישאפואנראהבשפה.רק

הללו.הפרשנותמערכותכלשלהשבע-עשרה,במאהשאמרו

לאיזוולפיכךהתשע-עשרה,המאהיסדהפרשנותמערכתאיזולהביןכדי

ייחוסנקודתלבחורשצריךלינראהיעכשיוגםשייכיםאנחנופרשנותמערכת

באותההשש-עשרה.במאהלמשללהתקייםשיכולמסוגטכניקהמדויקת,

היחידהוהןשלההכלליהאתרהןלפרשנות,מקוםשנתןמהתקופה,

 .] ressemblance [הןמי~תהיאבה,לטפלהפרשנותשהצטרכההמינימלית

ויכוללהיאמררצהמשהוידמיוןשהיהבמקוםלזה,זההדבריםשדמובמקום

בבוטניקה,בקוסמולוגיה,שמילאוהחשובהתפקידהיטבידוע jלהתפענח

המושגיםוכלהדמי~תהשש-עשרה,המאהשלבפילוסופיהבזואולוגיה,

כלהעשרים,המאהאנשיבעינינו,האמת,למעןכלוויינים.אותההסובבים

הדמיותקורפוסלמעשה,למדי.ומסובכתמבולבלתהזאתהדמיונותרשת

מוגדריםמושגיםחמישהלפחותהיו .לחלוטיןמאורגןהיההשש-עשרהבמאה

 :לחלוטין

סדרתביןאולגוף,הנשמהבין(למשלהתאמהשהוא , convenentiaה-מושג *

הצמחים).לסדרתהחייםבעלי

בעצמיםהמקריותהתכונותזהותשהואהסימפתיה, , sympatheiaה-מושג *

נבדלים.

אובעצמיםתכונותשלמאודהמסקרנתהמקביל~תשהוא , emulatioה-מושג *

עצםתכונותשלאחדבעצםהשתקפותכמוהןשהתכונותבאופןנבדלים,ב~!קים

מבחיןשהואהחלקיםשבעתעלהאנושיות,שהפניםמסבירה tJור s(כךאחר

שלהם).הלכתכוכבישבעתעלהשמיםשלחיקויהןביניהם,

בבואההואהפרטשלהנראותתכונותיוביןאשרהחתימה, , signaturaה-מושג *

ונסתרת.נראיתבלתילתכונה

יותר.אונבדליםעצמיםשניביןהיחסיםזהותשהואהאנלוגיה,מושג*וכמובן

ברורההגדרהעלאפואנשענוההיאבתקופההפרשנותוטכניקותהסימןתורת

נבדליםידיעהסוגישנייסדווהןהאפשריים,הדמיותסוגיכלשללחלוטין

 ;לאחרתאחתמרמיות ,כביכולהצדדי ,המעברהיהאשר , cognitio :לחלוטין
כליותר.עמוקהלרמיותשטחיתמרמיותלעומק,ידיעההיהאשר , divinatioו-

מנוגדותהן jשביסודןהעולםשלהקונצנזוסאתמבטאותהללוהדמי~יות

לשטן.אלוהיםביןהמחלוקתעלהנשענתהשגויה,הדמיותלסימולקרום,

התפתחותעקבהושעוהשש-עשרההמאהשלהפרשנותטכניקותאם

שלהביקורתאםוהשמונה-עשרה,השבע-עשרהבמאותהמערביתהמחשבה
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 127מרקספרוי,דניטשה,

בסוגריים,בשימתןעיקריתפקידאל-נכוןמילאודקארטשלוהביקורתבייקרן

נוכחאותנווהעמידושבוופרויד,ניטשהמרקס,ובייחודהתשע-עשרה,המאה

להרמכויטיקה.האפשרותאתמחדשיסדוהםלפרשנות,חדשהאפשרות

הטרגדיה""הולדתכמוטקסטים"הקפיטל",שלהראשוןהכרך

נוכחאותנוומעמידיםשביםהחלומות","פשרהמוסר",שלו"לגכיאלוגיה

במחשבההללוהיצירותשפגעוהפגיעהסוגההלם,ואפקטפרשניות.טכניקות

עצמומרקסאשרמהדברעינינולכגדשיקמושהןמכךכנראהכובעהמערבית,

שטכניקותכיווןלא-כוחה,בעמדהאותנומציבזה"הירוגליפים".כינה

אתלפרשהתחלנוהפרשנים,שאנחנו,כיווןעצמנו,לכונוגעותהללוהפרשנות

אנחנוהללוהפרשנותבטכניקותאחר,מצדהללו.הטכניקותבאמצעותעצמנו

מוחזריםשאנחנוכךומרקס,ניטשהפרויד,שהיוהפרשניםאתלחקורצריכים

 .מתמידמראותבמשחקהעתכל
גדולותנרקיסיסטיותפגיעותשלושישכןכיכלשהובמקוםאומרפרויד

שהאדםכשגילהדרווין'שלזו ;קופרניקוסשפגעהפגיעה :המערביתבתרבות

כשענתהתודעהכיבתורוגילהכאשרפרוידשפגעוהפגיעה ;הקוףמןמוצאו

בכךומרקס,ניטשהשפרויד,לומראפשראיאםתוההאניהלא-מודע.על

סביבנו,כוכנולאעצמה,אלתמידהמוחזרתפרשנותבמשימתאותנושהקיפו

שפגיעותיהןבבואותאלינומוחזרותמהןאשרהללוהמראותאתובשבילנו'

אבקשהזהובעניין-מקוםמכלהיום.שלנוהנרקיסיזםאתמהוותהאינסופיות

אתכביכולריבולאופרוידניטשהשמרקס,לינראה-הצעותכמהלהציע

הם .מובןחסרישהיולדבריםחדשמובןכתנולאהם .המערביבעולםהסימנים

 .הסימןאתלפרשבכללאפשרשבההדרךואתהסימןטבעאתלמעשהשיכו
לאוניטשהפרוידמרקס,האם :היאלהעלותשרציתיהראשונההשאלה

 ?סימניםלהיותיכוליםסימניםשבוהחלוקהמרחבאתהיסודמןשיכו

בדרךהסימניםהוצבוהשש-עשרה,במאהציון,כנקודתשבחרתיבתקופה

התקשרוהארץסימניהכיוונים.בכלהומוגניבעצמושהיהבמרחבהומוגנית

האדםאתקישרוהאדמה,לפכישמתחתלעולםהתקשרוגםאבללשמים,

מרקספרויד,מאזהתשע-עשרה,המאהלמןולהפך.לצמח,החיהאתלחיה,

לככרתושאפשרממדלפייותר,הרבהמבודלבמרחבהסימניםסודרווניטשה,

דווקא.לחיצוניותאלאלפנימיותהכוונהשאיןבתנאיהעומק,ממד

העומק.עםניטשהשלפוסקוהבלתיהארוךהוויכוחעלבייחודחושבאני

מגנהשהואהתודעה,עומקשלהאידיאלי,העומקשלביקורתניטשהאצליש

האמת.אחרופנימיטהורחיפושיהיההזההעומק ;הפילוסופיםכהמצאת

הואכאשרשהפרשן'כך ;מסכהצביעות,ככיעה,גוררהואכיצדמראהניטשה

שעומקולהראותהאנכיהקולאורךלרדתצריךלגנותם,כדיהסימניםאתסוקר
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עליולרדת,הפרשןעללפיכךאומד.שהעומקמהולאאחדדברהואהפנימיות

 1הטוב".התחתיות"חופראומד,שהואכמולהיות,

אתלשחזרשלאיכולאינוהיורדהקואתהסוקרהפרשןשבמציאותאלא

בעצמוצדיךהפרשןאםשכן'והוטמנה.כוסתהאשדהמזהירההחיצוניות

בליטה,שלתנועהדווקאהיאהפרשנותתנועתחופר,כמוהתחתית,אללהגיע

באופןמעליהלהתפרשלעומקתמידהמניחהויותר,יותרגבוההבליטהשל

שמעוףבאופןלגמדי,שטחיכסודעכשיומשוחזרוהעומקויותר;יותרגלוי

זהוב"זדתוסטדא",כל-כךהחשובההאנכיותכלההד,אלההעפלההנשר,

וקמטמשחקאלאהיהלאשהעומקהגילויהעומק,היפוךהמצומצםבמובן

מידדואיםבו,מביטיםכאשדיותרעמוקנעשהשהעולםכמהכלהשטח.בפני

ילדים.משחקאלאהיהלאהאדםעומקאתשהפעילמהכלכי

איאםתוההאניהעומק,עםניטשהשלהזההמשחקהזאת,המרחביות

מושגהשטחיות.עםמדקסשניהללכאודה,השונהלמשחק,להשוותםאפשר

שלאכיצד'מסבירהוא"הקפיטל"בתחילת ;מאודחשובמדקסאצלהשטחיות

מפלצותאיןכילמעשהלהראותכדיהערפללתוךלצלולעליופדסאוס,כמו

עלהבורגנותלהשיוצרתבתפישהעמוקדברכלכיעמוקות,חידותואין

שטחי.אלאאינולמעשהוכולי,הערךעלההון,עלהכסף,

בטופולוגיהדקלאפרויד'שכונןהפרשנותמרחבאתלהזכירצדיךוכמובן

לטיפולשניסחבכלליםגםאלאהלא-מודע,ושלהתודעהשלהמפורסמת

הדיבור."שרשרת"במשךהנאמדאתהאנליסטשלובפענוחהפסיכואנליטי

להייחסשפרוידהכל,אחדימאודהחומריתהמרחביות,אתלהזכירצדיך

שלהבולטמבטותחתהחולהאתפורשתואשדכל-כך'רבהחשיבות

הפסיכואנליסט.

*** 
יהיהזה,בנושאמעטקשורהואוגםלכם,להציעשאבקשהשניהנושא

נעשתהשהפרשנותכעת,בהםדניםשאנחנוהאנשיםשלושתפיעללהראות,

אינסופית.משימהלבסוף

הסימניםאבלהשש-עשרה,במאהכבדכזאתחיתההיאהאמת,למען

מוגבלת.להיותאלאיכולההדמיותשאיןהפשוטההסיבהמןלזהזההתקשרו

היאגםנדלית,בלתיבדשתהסימניםמשתלשליםהתשע-עשרה,המאהלמן

שישמשוםאלאמסגרת,ללארמיותעלנשעניםשהםמשוםלאאינסופית,

אותם.לצמצםאפשרשאיופתחפער

סדר : 446סעיףתשכ"ח),שוקן,(ירושלים,אלדדישראלתרגםשחר","דמדומיניטשה,פרידריךדאו 1

 . 330-331עמ'המעלות,
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 129מדקספרויד,ניטשה,

תלויהונשארתמבותרתתמידשהיאהעובדההפרשנות,שלאי-שלמותה

ניטשהמרקס,אצללמדיאנלוגיתבדרךלדעתי,ומופיעהשבהעצמה,סףעל

 ;מרקסאמרה"רובינזונידה",דחייתהראשית.שלדחייתהבדמותופרויד'
והאופי ;למקורהראשיתביןניטשה,אצלכל-כךהחשובהההבחנה,

זאת,מלבדפרויד.אצלוהאנליטיהרגרסיביהמהלךשלתמידהלא-שלם

החוויה,מצטיירתמרקס,אצלפחותהובמידהופרויד,ניטשהאצלבעיקר

בפרשנות,שמרחיקיםשככלהמודרנית,להרמנויטיקהלדעתיכל-כךהחשובה

נקודתאתהפרשנותתמצאשבובהחלט,מסוכןאזוראלמתקרביםבה-בעת

אתתגרורואוליכפרשנותתיעלםעצמהשהיאאלאבלבדזוולאשלה,החזרה

שלהמוחלטתהנקודהאלתמידהמתקרבהקיום .עצמוהפרשןהיעלמות

שבר.נקודתשלקיומהבה-בעתיהיההפרשנות

הפעור,הפתוח,אופייההתגלההדרגתיותבאיזוהיטבידועפרוידאצל

מאוד'מרומזתבדרךכלקודםהתגלההואהפרשנות.שלמבנית,מבחינה

שלוחלומותיואתמנתחכשפרוידהחלומות",ב"פשרמעצמהמאודנסתרת

דבריו.לקטיעתאישיסודאי-גילויושלצנעהשלסיבותומעלה

איןלהיעצר'ממשצריכההפרשנותכיהרעיוןמופיעדורהשלבאנליזה

שנים.כמהכעבורהעברהשייקראמשהובגללסופהאללהגיעיכולההיא

האנליזה,אתלמצותאי-האפשרותמתחזקתההעברהעלהמחקרכלומתוך

יחסוהאנליסט,המטופליחסשלסוףאיןעדוהבעייתיהאינסופיבאופיו

מפסיקההיאשאיןהמרחבאתפותחהפסיכואנליזה,בשבילכמובן,מכונן,

להסתיים.פעםאישתוכלבליבו,להשתרע

הפילוסופיהמהילא-שלמה.תמידהיאשהפרשנותברורניטשהאצלגם

קץ,ללאפילולוגיהתמיד,ועומדתתלויהפילולוגיהמעיןלאאםבשבילו

באופןמקובעתתהיהלאשלעולםפילולוגיהלהתגולל'תמידהמוסיפה

כיאףש"ייתכןמשוםולרוע",לטובב"מעבראומרשהואכמו ?מדוע ?מוחלט

 2 ,,היודע.אתמשמידההמוחלטתשהידיעההיקוםשלהיסודבטבעמונחזה

מוחלטתידיעהאותהאלהיהקרובכמההראההואהאיש"ב"הנהזאתובכל

בטורינו. 1888באביבוכןההוויה.מיסודחלקשהיא

שבוהרגעלמןהמתמידותדאגותיואתפרוידשלבמכתביומפענחיםאם

דומהפרוידשלהחוויהאיןבעצםאםלתהותאפשרהפסיכואנליזה,אתגילה

הפרשנות,שלהשברבנקודתלדיוןהעומדהדברניטשה.שללחוויהלמדי

סעיףתשנ"ח),שרקן,(ירושלים,אלדדישראלתרגםולרוע",לטוב"מעבדניטשה,פדידדיך 2
[העדתהצרפתיתכעקבותהמוחלטת"כ"הידיעההחלפתיהידיעה""תכליתאת . 51עמ' , 39

המתרגם]
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ייתכןאפשרית,לבלתיאותהההופכתנקודהאלהפרשנותשלבהתכנסותה

 .השיגעוןחווייתכמומשהושזהמאוד
פרוידבהשנלחםחוויה ;אותוריתקהואשרניטשהבהשנאבקחוויה

לתנועתאישורתהיההזאתהשיגעוןחווייתימיו.כלחרדה,בלילאעצמו,

מפוחמת.וקורסתמרכזהאלאינסוףעדהמתקרבתהפרשנות,

*** 
עקרונותבשנילדעתיקשורההפרשנותשלהזאתהמהותיתהשלמותאי

שדיברתיהראשוניםהעקרונותשניעםיהוו,והםיסודיים,הםגםאחרים,

אם :ראשוןעיקרוןהמודרנית.ההרמנויטיקהשלהפוסטולטיםאתעליהם,

איןלפרש.מהשאיןמשוםזההרישלמה,תהיהשהפרשנותאפשראילעולם

כלפרשנות,כברהכלבעצםשכןלפרש,יששאותובהחלטראשונידברשום

אחרים.לסימניםפרשנותאלאלפרשנותהמוצעהדברלאהואכשלעצמוסימן

 interpretansכברשאיננו[מפורש] interpretandum ,תרצואם ,איןלעולם

כאחד.הנהרהושלאלימותשליחסבפרשנותשמתקייםבאופן[מפרש],

היאאין ;בפסיביותלההמוצעלפירושחומרמבהירההפרשנותאיןלמעשה

לס~ך.צריכההיאואותהכאן,שכברפרשנותובאלימות,ללכוד,אלאיכולה

פטיש.במכותלנפץלסובב,

הייצור,יחסישלההיסטוריהאתמפרששאיננומרקס,אצלכברזאתרואים

באופןכטבע.מוצגשהואכיווןכפרשנות,נתוןכבראשריחסמפרשאלא

מתחתפרוידמגלהמהשכןפרשנויות.אלאסימניםמפרשפרוידאיןדומה

חושףהוא"טראומות",שאומרים,כמומגלה,הואאין ?לסימפטומים

כברעצמושהואגרעיןכלומרשלהן'החרדהמטעןעםפנטזמות,

כשםלגמילהמתקשרתאיננהלמשלאנורקסיהפרשנות.בהווייתו-שלו

לפרש,שישכסימפטוםכסימן,האנורקסיהאלאלמסומן,מתקשרשהמסמן

שהואפרשנות,עצמושהואהרע,האימהיד wהעללפנטזמותמתקשרת

שלוהחוליםלשפתאלאנזקקפרוידאיןכךמשוםמדבר.גוףכברכשלעצמו

פרשנותהיאשלוהפרשנות ;כסימפטומיםלומציעיםשהםמהאתלפרשכדי

המציאשפרוידהיטבידועהזאת.הפרשנותנתונהשבהםבמונחיםלפרשנות,

שישמרגישה"אני :מטופלתלואמרהשבוביום ] Surmoi [העליוןהאניאת

 .] Je sens un chien sur moi [כלב"עלי

בשבילאין .זואתזולכדושכברפרשנויותניטשהלוכדהאופןבאותו

ההיסטוריהאורךלכלפרשנויות,אלאאינןעצמןהמלים .מקורימסומןניטשה

רקמסמנותהןדברשלובסופוסימנים,היותןבטרםעודמפרשותהןשלהן

שלהמפורסמתהאטימולוגיהראיה,האמהותיות.פרשנויותאלאשאינןמשום
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 131מרקספרויד,ניטשה,

בידיתמידהומצאושהמליםאומרכשהואמתכווןניטשהגםלזה 3~גתרס,

אנחנולפיכךפרשנות.כופותהןמסומן'מציינותאינןהן ;העליוניםהמעמדות

וחידתיים,ראשוניםסימניםשישמשוםלאהפירושלמשימתהיוםמסורים

המסכתהזמןכלישנהשמדברמהלכלמתחתכיפרשנויות,שישמשוםאלא

המצוויםסימניםסימנים,ישזומסיבההאלימות.הפרשנויותשלהגדולה

זה,במובןכסימנים.אותם;יך iJלעלינוהמצוויםפרשנותם,אתלפרשעלינו

שהתגנבמהלאולפניה,השפהבעומקהןוההיפונויהשהאלגוריהלומראפשר

המליםאתשהביאמהאלאאותן'ולהרעידלהזיזכדילמליםמתחתבדיעבד

גםכךמשוםמתקבע.איננושלעולםבברקלנצנץלהןשגורםמהלעולם,

לוכדשהואמשוםלאה"אמיתי",הוא ;האמת""אישהואניטשהאצלהפרשן

תפקידהאשרהפרשנותאתמבטאשהואמשוםאלאעליה,ומכריזרדומהאמת

הדברהיאלסימניםהפרשנותשקדימתאפשרעליה.לכסותאמתכלשל

המודרנית.בהרמנויטיקהביותרהמכריע

תמימהישותאיננושהסימןנובעלסימןקודמתהפרשנותלפיומהרעיון

העובדההסימנים,שפעכאשרהשש-עשרה,במאההיהשעדייןכפיונדיבה,

הסימןאתוהפרידוהאלנדיבותאתבפשטותהוכיחולזה,זהדומיםשהדברים

מפרויד,התשע-עשרה,מהמאהזאת,לעומתבלבד.שקוףברדידהמסומןמן

בסימןשישמתכוון;אנירעהחורשנעשהשהסימןלינראהומניטשה,ממרקס

כברהואשהסימןכמהעדוזהרעה.לחרושמפוקפקתוקצתמעורפלתדרך

אתלהצדיקהמנסותפרשנויותהםסימניםכזאת.בתורניתנתשאיננהפרשנות

 .להפךולאעצמן'
ובעיקרהמדינית",הכלכלהב"ביקורתמוגדרשהואכפיהכסףמתפקדכך

ואצל .פרוידאצלהסימפטומיםמתפקדיםכך"הקפיטל".שלהראשוןבכרך

לפיכךהרוע,ושלהטובשלהבינארייםהסיווגיםהצדק,המלים,ניטשה,

הפרשנותכיסוישלהחדשהתפקידאתהרוכשהסימןמסכות.הםהסימנים,

בתקופתבההחזיקשעדייןשלוהפשוטההמסמןהווייתאתבכךמאבד

כלעצמםלהשליךיכוליםובפתחפתאום,נפתחכאילועוביו-שלוהרנסנס,

אתרקידעהזותורה .הסימןלתורתזריםאזעדשנשארוהשלילייםהמושגים

הסימןבתוךלהתארגןיוכלעכשיוהרדיד.שלבקושיוהשליליהשקוףהרגע

משחקכלבקיצורניגודים,שלסתירות,שלשליליים,מושגיםשלשלםמשחק

ניטשה.עלבספרולנתחכל-כךהיטיבשדלזהריאקטיבייםהכוחות

לביטוימובןלהיותצריךאם :רגליה"עלהדיאלקטיקהאתשוב"להעמיד

סוף,חסרפתוח,מרחבבאותוהסימן,שבעוביזהבדיוקהואאיןכלוםהזה,

 . 234עמ' , 5,סעיףראשוןמאמרהמוסר",של"לגניאלוגיהניטשה,פריזריךראו 3
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משחקכללמקומרהוחזרפיוס,ובליממשיתרנןבלימרחבבאותופעור,

 ?חיובימרבןלושנתנהבכןסופיבאופךהדיאלקטיקהחיסלהאשדהשליליות

*** 
המחריבותמולעומדתהפרשנות :ההדמנריטיקהשלאחרוןמאפייןלבסוף,

תוצאותשתילכןישושרב.שרבעצמהאתלתקןאינסוף,עדעצמהאתלפרש

לפיהפרשנותתמידמעתהתהיהשהפרשנותהיאהראשונההתוצאהחשובות.

אתקבעמי :מפרשיםבעצםאלאשבמסומן'מהאתמפרשיםאין ; '?ה'מי

ניטשהשנתךהמובךאולירזההפרשן'אלאאיננוהפרשנותעקרוןהפרשנות.

אתתמידלפרשנזקקתשהפרשנותהיאהשנייההתוצאה"פסיכולוגיה".למלה

שהואהסימנים,לזמןבניגודנפש.חשבוןלעשרתשלאיכולהואיננהעצמה

זמןישליניאדי,הכללמרותשהואהדיאלקטיקה,לזמןובניגודתפוגה,זמן

שבסךומכאךשעבד,היכןשרבלעבודמחריבזהזמןמעגלי.שהואהפרשנות

עליונה,בסכנהמדוברכיאםממש,בהנתרנהשהפרשנותהיחידההסכנההכל

הואהפרשנותמרתבה.ארתההמעמידיםהםהסימניםפרדוקסליבאופן

כאותותממשי,מקררי,ראשוני,קירםהקיימיםסימנים,ישכילהאמין

ושיטתיים.רלוונטייםקוהרנטיים,

לינדאהפרשנויות.אלאאיןכילהאמיןהםהפרשנותחייזאתלערמת

שוכחים,זמננומבנימדירביםאשדהזההדבראתהיטבלהביןשצדיך

המתקפלתהדמנריטיקהמדים.אויביםשניהךרהסמירלרגיהשההדמנריטיקה

נוטשתהיא :הסימניםשלהמוחלטבקיומםמאמינהסמירלרגיהבתרןבפועל

להשליטכדיהפרשנויותשלהאינסופיותאתהשלמות,איאתהאלימות,את

אחדיהמרקסיזםאתכאןמזהיםאנחנובשפה.ולחשודהאינדקסטרודאת

השפותלתחוםשייכתבעצמההמתעטפתהדמנריטיקהזאת,לערמתמדקס.

השפהושלהשיגעוןשלבינייםאזורלאותובעצמך'להסתבןמפסיקותשאינן

ניטשה.אתמזהיםאנחנווכאןהטהורה.

דיון

בהם:

אתומהורהניטשהאצללעולםנעצרתאינהשהפרשנותהראיתאמנם

בשבילאותר,ולשנותהעולםאתלפרשמזר,יתדהממש.המציאותתרנן

בשבילכןזההאםאבלמזה.זהשוניםדבריםשניאלהאיןניטשה,

פירושואתהעולםשינויאתמנגידהואמפרדסם,בטקסט ?מדקס

 ...העולם
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פרקו:

תבדוקאםזאתלמרותמרקם.שלהזההמשפטאתנגדישיביאוחיכיתי

פרשנות.כדרךתמידבהדןשמרקםתראההמדינית",ב"כלכלה

האםאבלהפילוסופיה.וסוףהפילוסופיה,עניינוהפרשנותעלהטקסט

פרשנותלהוותאותהמביןשמרקםכפיהמדיניתהכלכלהתוכללא

אותוותפניםהעולםבשינוילהתחשבתוכלכיתיפסל,לאאשר

 ?כביכול
בהם:

ברעיוןופרויד,ניטשהמרקם,בשבילהעיקר,איןהאם-אחרתשאלה

החדשהרעיוןזהלאהאם ?התודעהשלאוטו-מיסטיפיקציהשל

 ?בהגלמקורוואשרהתשע-עשרההמאהלפנימופיעשאיננו
פוקר:

לשאול.רציתידווקאהזאתהשאלהאתשלאלךלומרמצדיפחדניזה

זההאם ?לפרששובהתחלנומדועשהיא.כמותבפרשנותלדוןרציתי

הגל?בהשפעת

אופןבכלמסויםשינויהסימן'שחשיבותוהואודאי'אחדדבר

השמונה-עשרההמאהבסוףהתרחשלסימןשיוחסוובאמוןבחשיבות

גילוילמשל,מאוד.רבותמסיבות ;התשע-עשרההמאהבתחילתאו

השפותרשתארגוןהמלה,שלהקלאסיבמובןהפילולוגיה

אלהכליעילותן'אתאיבדוהסיווגששיטותהעובדהההודו-אירופיות,

שלנו.התרבותיהסימניםעולםשלארגונואתלגמרישינוכנראה

אצלרקלאמאוד'הרחבבמובןהטבע,שלהפילוסופיהכמודברים

ההוכחהספקבליהםהגל'שלהגרמניםזמנובניכלאצלאלאהגל

העת.באותהבתרבותשהתרחשהסימניםבמשטרהזהלשינוי

הבעיהלסוגכרגע,יותר,פורהנאמר,יהיה,שזההואשליהרושם

נושאהתודעהשלהמיסטיפיקציהברעיוןלראותמעלים,שאנחנו

אתבולמצואלהפך'ולאהסימנים,שלהיסודמשטרמשינוישצמח

לפרש.הדאגהמקור

טאובס:

הביאורבטכניקותהתחשבלאהוא ?חסרפרקומרשלהניתוחאיןהאם

ההיסטוריתלהתפתחותנצמדלאוהואמכריע.תפקידלהןשהיההדתי

במאהשהפרשנותלינראהפרקו'מרכרגעשאמרמהלמרותמיתית.הא

 .בהגלמתחילההתשע-עשרה
פוקר:

עצומה,חשיבותלהחיתהשלמעשההדתיתהפרשנותעלדיברתילא
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ולאהסימניםלצדהתייצבתישהזכרתי,מאודהקצרהבהיסטוריהכי

אפשרהתשע-עשרה,המאהשלהחיתוךלקובאשרהמובן.לצד

בהיקףהסימנים,שלבהיסטוריהאבלהגל.השםאתלולתתבהחלט

היעלמותהחודר-אירופיות,הלשונותגילויהמלה,שלביותרהרחב

"חשובים"אינםהאורגניזםבמושגהאופימושגהמרתהכללי,הדקדוק

שלההיסטוריהביןלבלבלאסורההגליאנית.מהפילוסופיהפחות

המחשבה.שללארכיאולוגיההפילוסופיה

ואטימו:

ניטשהשכמוההוגיםעםלהימנותצריךמרקסינכוןאותךהבנתיאם

ניטשה.לגבילחלוטיןמסכיםאניהפרשנות.שלאינסופיותהאתמגלים

התשתית,משמעותמה ?יעדנקודתבהכרחאיןהאםמרקס,אצלאבל

 ?כבסיסלהיחשבשצריךמשהולאאם

פוקר:

חוששאפילואני ;שליהרעיוןאתפיתחתילאכמעטלמרקס,באשר

עשר"שמונהאתלדוגמהקחאבלאותו.להוכיחמסוגלאיננישעדיין

הפרשנותבתורשלוהפרשנותאתמציגמרקסאיןלעולם :בברימר"

עמוקהברמהלפרששאפשרזאת,אומרוהואהיטב,יודעהואהסופית.

הקרקע.בגובהשהואהסברושאיןייותרכלליתברמהאוייותר

ואחל:

עלאףלפרויד,ניטשהוביןלמרקס,ניטשהביןמלחמהשישסבוראני

שלכתופעהניטשהאתלפרשצריךצודק,מרקסאםאנלוגיות.שישפי

אתלזהותצריךצודק,פרוידאםתקופה.אותהשלהבורגנות

לשניניטשהביןמלחמהמעיןרואהאניולכןניטשה.שלהלא-מודע

האחרים.

פרשנות"."חוליאנחנו ?והותרדיפרשנויותלנושישנכוןזהאיןהאם

אניועוד ?לפרשמשהוגםאיןהאםאבללפרש.תמידצריךספקבלי

רמאיייש ?מיאבלשולליאותנומוליכים :ולבסוף ?מפרשמי :שואל

יפרוידמרקס, :פרשנויותריבויתמידיש ?רמאיאותוהואמיאבל

נאמר,גם,ישפסיכואנליזה,ישמרקסיזם,יש ...גו:;גינווגםניטשה,

 ...גזעניותפרשנויות
פוקר:

מתאפשרתהפרשנויות,מלחמתשלהפרשנויות,ריבוישלהבעיה

עדהמתחוללתהפרשנותשלההגדרהעצםבגללמבניתמבחינהלדעתי

ומוכרעת,נשפטתהיאשממנהמוחלטתנקודהשתהיהבליאינסוף,

אנחנובוברגעלפרשנות,נידוניםשאנחנוהעובדהאתזה,שאתבאופן
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 135מרקספרוי,דניטשה,

בוודאיהואהזההפרשנויותשפעלדעת.צריךפרשןכלמפרשים,

היום.המערביתהתרבותשלעמוקמאפיין

ואחל:

פרשנים.שאינםאנשיםישזאתבכל

פוקר:

עצמה.השפהעלחוזריםהםחוזרים,הםרגע,באותו

 :ואחל
בדרכיםלפרשרוציםהסתם,מןקלודל'את ?זאתלומרלמה ?למה

הכל,למרותאבלפרוידיאנית,פרשנותמרקסיסטית,פרשנותרבות,

שלהיצירהקלודל.שלהיצירהזואופןשבכלהואהחשובהדבר

המרקסיסטיותהפרשנויותלעומתלומר.יותרקשהניטשה,

 ...לקרוסעלולהואוהפרוידיאניות,
פוקר:

ניטשהשלהפרשנותבטכניקותשישודאי !קרסשהואאומרהייתילא

אותולרשוםתרצה,אםאפשר,איכךומשוםהיסוד,מןשונהמשהו

אחדמצדהקומוניסטיםהיוםשמייצגיםהשלטוןבגופי

שהםלמהביחסאיןלניטשיאניםאחר.מצדוהפסיכואנליטיקאים

 ...מפרשים
ואחל:

 !בקיומםספקהטילוהבוקר ?ניטשיאניםיש

בארוני:

תיתכןומרקספרוידניטשה,שביןחושבאינךאםאותךלשאולאבקש

היפיםהרגשותאתלנתחמנסהשלו,בפרשנותניטשה,כזאת:הקבלה

המוסר").שלב"לגניאלוגיה(כךבמציאותמסתיריםהםמהולהראות

הפרשנותכאן,וגםהכמוס,התוכןאתחושףבפסיכואנליזה,פרויד,

הטובהמצפוןאתתוקףמרקסלבסוף,הטובים.לרגשותלמדיהרסנית

השולטהרעיוןכישנראהכךבעצם.שישנומהומראההבורגנותשל

משמעותםשאתתרגום,הטעוניםסימניםשישהואהפרשנויותבשלוש

בשלבים,להיעשותוצריךפשוט,אינוהזההתרגוםאםגםלגלות,יש

אינסוף.עדאולי

מנוגדשהואבפסיכולוגיהפרשנותשלסוגעודשישלינראהאבל

זועליה.שדיברתהשש-עשרההמאהאלאותנוומחברלגמרי

אתהפרוידיאניהפרשנותבדגםדווקאגינהאשריונג,שלהפרשנות

הואהסימן :הסימןמולהסמלאתמעמידיונג .הערךמפחיתהרעל

אףעצמו.בעדמדברהסמלואילוהכמוס,לתוכנולתרגםשישהדבר
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ולמרקס,לפרוידקרובלינראהשניטשהקודםלומרשיכולתיפיעל

ניטשה,בשבילליונג.ניטשהאתלהשוותגםשאפשרסבוראנילמעשה

הקטנההתבונהביןל"עצמי",ה"אני"ביןניגודישיונג,בשבילוגם

ישאבלאנזר,ואףביותרחריףפרשןהואניטשההגדולה.לתבונה

אותוהמקרבדברהגדולה",ל"תבונהקשובלהיותמסוימתדרךאצלו

יונג.אל

פוקר:

ספק.בליצודקאתה

ראנף:

 ?הדתיהביאורתפקידעלדיברתלאמדוע :אחתלנקודהלחזוראבקש

ני :התרגומיםשלההיסטוריהאתגםלהזניחאוליאפשרשאילינראה

שלהמובןאתמוסרהואנילעצמואומרהתנ"ןשלמתרגםכלבעצם

דברשלבסופו .גבולללאבמסירותלעבודעליוולפינןאלוהים,

ההתפתחותלאורןמתגלהומשהויזמןלאורןמתפתחיםהתרגומים

 ...מאודמורכבתשאלהזרהתרגומים.שלהזאת
ניטשהביןהאפשרייםהיחסיםעלחשבתיארתךששמעתילפניוגם,

הספראתובנוסףיפרוידנתביכלשלהמפתחאתתיקחאם .לפרויד

אמרתיפתאוםדברים.מאודמעטדברשלבסופותמצאג'ונס,של

 ?ניטשהלגביפרוידשתקמדועהפונה.הבעיה :בלבי

חושבת,אני ,-1908שבהיאהראשונההנקודהנקודות.שתיכאןיש

הכינוסיםלאחדכנושאבחרוואולר,ראנקכלומרפרויד,שלתלמידיו

ניטשהשלהתזותביןהאנלוגיותאוהדמיוןקוויאתשלהםהקטנים

להםהניחפרוידפרויד.שללתזותהמוסר")של"לגניאלוגיה(בייחוד

היהאזשאמרמהניחושבתואנימאוד,הסתייגאבלזאתלעשות

אחת.בבתמדירביםרעיונותמביאניטשה :בערן

;הואסלומהלףעםבקשריםפרוידבא-1910שמהיאהאחרתהנקודה

היהלפינןסלומה.לושלדידקטיתאנליזהאוטיוטהכנראההנין

הואאבללניטשה.פרוידביןרפואיקשרמעיןסלומה,לודרךבוודאי,

סלומהלףשפירסמהמהכלנירקהואשבטוחמהעליו.לדבריכוללא

לקרואצריךשלה.נגמרתהבלתימהאנליזהחלקבעצםהואכןאחרי

פרוידשלספרואתמוצאיםאנחנוכןאחרהזאת.המבטמנקודתזהאת

שלניטשהעםפרוידשלדיאלוגמעיןבושישוהמונותיאיזם","משה

האםבעיות,לןמציגהאנירואה,אתה-המוסד"של"לגניאולוגיה

 ?יותרכןעליודעאתה
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 137מרקספרוי,דניטשה,

פוקר:

מהשתיקהנדהמתילמעשהיותר.כךעליודעאינניממש,לא

אפילוניטשה,לגביפרוידשלשניים,ארממשפטחרץהמפתיעה,

סלרמה,לושלהאנליזהשלההסברלמדי.חידתיבאמתזהבמכתביו.

 ...יותרזהעללהגידיכוללאשהואהעובדה
דאבו:

 ...יותרזהעללהגידרצהלאהוא
 :דמרנבין

ביותרהקרובההנקודההיאהשיגעוןשחווייתאמרתניטשה,בעניין

חררהלדעתךמידהבאיזולשאול'לייורשהאםהמוחלטת.לידיעה

מענייןזההיהכמרבן'זמן'לךהיהאילו ?השיגעוןחווייתאתניטשה

הםאםביןאחרים,רוחלענקיבנרגעשאלהארתהלהציגמארד

מוזיקאיםאףארמרפסאן'ארנרררלהלדרלין'כמרסופריםארמשוררים

האםניטשה.עםנישאראבלרררל.מרריסארויפרקאכדישומן,כמר

באמתלזההאם .השיגעוןחווייתעלדיברתאמנםכי ?נכרןהבנתי

 ?התכוונת

פוקר:

 .כן
 :דמרנבין
ל"תחרשהארמוקדמת"ל"ידיעהארהשיגעון'ל"תרדעת"התכוונתלא

 ...לחרותשאפשרחושבבאמתאתההאם ?השיגעוןשלמוקדמת"
 ?השיגעון""חווייתאתלחורתיכוליםניטשהכמררוחשענקי

פוקר:

כן.כן,לך:אומראני

 :דמרנבין
 !רוחענקאינניכיהכוונה,למהמביןאינני

פוקר:

אומר.אינניזהאת

קלקל:

"טכניקותשכיניתבמהבעיקר,תיגעהיאמארד:קצרהתהיהשאלתי

אופןבכלאבלתחליף,אגידלאכנראה,בהןרואהשאתהפרשנות",

טכניקותשארתןחושבאינךהאםלפילוסופיה.אפשריתירושהיורש,

"ריפוי",טכניקות"תראפיה",טכניקותכלקודםהןהעולםשלפרשנות
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אצלהפרטמרקס,אצלהחברהריפוי :המלהשלביותרהרחבבמובן

 ?ניטשהאצלוהאנושותפרויד

פוקר:

התקרבהתשע-עשרה,במאההפרשנות,שלשהמובןלמעשהחושבאני

מצאההשש-עשרהבמאהבתראפיה.מתכווןשאתהלמהבוודאי

שלמשפטלךאצטטבישועה.בהתגלות,יותרמובנהאתהפרשנות

"הבריאות ,-1860באומרהוא ","בימינו :גרסיהושמוהיסטוריון

הישועה."אתהחליפה

בקשירןמצרפתית
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