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ע שהוא צ'ואנג טזו. לפתע התעוררתי  "יום אחד חלמתי שאני פרפר שמתעופף חופשי בשמים, שלא יד 

ם אני צ'ואנג טזו שחלם שהוא פרפר, או  וראיתי שאני צ'ואנג טזו. אבל עכשיו אני לא יכול לדעת הא

 1" .…נג טזוהאם אני פרפר שחולם שהיה צ'וא

 

את  [Carolina Koretzky] קרולינה קורצקימצטטת  ,תעוררויות"לומות והבספרה "ח

חוסר  אתלתאר  על מנת ,י צ'ואנג טזוט משורר הסיני הטאואיסחלום על הפרפר של הה

י הזהות, ושיתכן כלפ, שמבטא את חוסר הוודאות parlêtre-השקט האונטולוגי המאפיין את ה

 תביעה לאנליזה.ב מצאזה שנא מאוד שהו

 ופתנו?ק תבחווה  parlêtreשה  ,נחת זו-איי מה

 

מאפיין את החברה שלנו כיום כ"חברה של   [ Chul Han-gByun]צ'ול האן -ביונג הפילוסוף    

, הצגה החושפנית להכלכלה הקפיטליסטית מכפיפה את הכל הוא מתאר כיצד   שקיפות".

המשחק עם העמימות קא עומת זאת, דווענגות, ללכלת ההתכב .את הערך ידה היא מולק שר 

 ר את המתח הארוטי.מגביהוא זה שמשמעות, עם סודות ותעלומות, -והדו

[, בהצביעו על כך שאנחנו זקוקים לא רק Georg Simmelל ]זימ 'ג'ורג מזכיר אתהאן 

 של בהירותכבסיס לחיינו, אלא גם לפרופורציה מסוימת וטעות לפרופורציה מסוימת של אמת 

שבשמה של  ,פרטיות-פוסט ה פרקסיס שלה .ות של מעשינוכמרכיבי המשמע ,וחושך 

ת כל ת אקיפות נוטללהנאה. הש התערטלות הדדית ללא גבולות, מנוגד השקיפות דורש

הקסם שבדברים ואוסרת על הפנטזיות לארוג שם את האפשרויות שלהן; לא נראה כי שום 

 ,עבודת הפנטזיהב ןעומק ההנאה שטמו יכף אן מוסיבדנן. הוו על אצות אותנתוכל לפ מציאות

 ים, המייצר עם ההקדמה והאפילוג ,ינתיהנאה המדומכרוך במתרחש בזמן אמת, אלא לא 

מובילה אל אחד,  יונימדההנאה המיידית, שאינה מאפשרת אף לא עיקוף . מעותשממובן ו

 . הפורנוגרפיה
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ה, הסוד, כמס  המרֶאה, ה ך בהגנתו של ניטשה עלומת האן נוכח חברת השקיפות, 

טשה טען כי : "כל רוח עמוקה ניע, ומעבר לטוב ולר חק. בספרו התעלומה, התחבולה והמש

כה", מכיוון ש , יכול לשגשג רק מאחורי מסכה המגנה עליו החדש וטין,לחל האחר זקוקה למס 

קשר חוזי,  המסתירה כל מסכה לבטלהיא  , אומר האן,מהותה של החשיפה   2 .הזההי מפנ

 להארה ולשליטה. אשהופעולות מכל סוג  ן שלוך הכפפתת

מציב את עצמו במקום של "הכל", לדעת הכל,  האדון המודרניאשר כקורצקי טוענת ש  

 ,בעצם לא עושה דבר  ל, הואלשלוט על הכל, לראות את הכל, למיין את הכל, לחשב את הכ

ל השיח של האדון העכשווי, הוא ע מבוסס ה ,שימלבד לשכוח את הממשי. העולם ללא ממ

ם כדי להמשיך ירר , או כפי שז'אק לאקאן אומר : "אנחנו מתעוון להפוך את החיים לחלוםהרצ

 3המציאות". לחלום את

האדון  לנוגד את האידיאולוגיה ש ענת קורצקי,וט , מושג ההתעוררות בפסיכואנליזה 

את "הכל", מכיוון שהיא  מחוררת  ליזהניכואעל האוניברסלי, הפסבניגוד לחלום   .המודרני

-ןמיניות , לאיה לע ְמַפָנה מקום להתענגות האפלה של הסימפטום, לבלתי אפשרי של הידע 

ת, להארה או לשקיפות, אלא, בפסיכואנליזה, ההתעוררות אינה קשורה לבהירו   .מיני יחס

לא  "אנחנו  של לאקאן: וחוניס, או בבאופן פרדוקסאלי, לשמירה על תחום מסוים של עמימות

 ה "לשמור על הממלכה של מה של הפסיכואנליז שרותהאפ 4.מתעוררים אף פעם"

  ניתן א לשמר את המרחב הזה של ,תהיה תלויה בהימור של כל אנליטיקאי, שמתעורר"

 .שלפירו

ביחס , מרתקות אלושאלות יעסוק ב ,ארגנטינהב 2020 יתקיים באפרילש ,PAMה נס כ

(   kteNaparsFabian)טק פביאן נאַפרס שכותביםי פכקופה.  לתוררות ולחלום, להתע 

החלומות אינם שקופים! הם " :המציג את הכנס ארגומנטב( Silvia Baudini)סילביה באודיני ו

  5!"כדי שנוכל לחלום עדיין קוראים לפירוש. אנחנו תמיד עוצמים את העיניים

 .תמי וייל לית, אום מרגבסולי פלומנ
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