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מטרענת

בודדתוף

המלחמהתופיאלדרידהשלמהטימפאן

הראשונהמרדתיהאהובה,חברתימתהמאזשנהמלאה 2006בנובמבר

לפילוסופיההחוגקייםהשנהיוםלציוןדודו.מנוד,דרתפדופ'לפילוסופיה,

שעניינושונותבסוגיותעסקהכנסלזכרה.אקדמיכנסתל-אביבבאוניברסיטת

אתנשאתיבסופוהשפה.שלובפילוסופיהבלוגיקהבעיקרוהתמקדמנודאת

מעולה,לוגיקניתחיתהדודוקלים.בשינוייםכאןהמובאים •שלהלןהדברים

שלה,הדינאמיותבשלהלוגיקהאתלאהובאותילימדההיאועמוקה.שנונה

חוזרגםאבלממנה,לחמוקמנסהשגםלמההפרוורטי,המורכב,יחסהבשל

כך.למשלאליה.ונשאב

1 • 

הקוראיםאולהרצאתי,המאזיניםצריכיםכמהעדזו:היאשליהפתיחהשאלת

להישעןחייבזולשאלהמענהכל ?אותילהביןכדיאתילהסכים •מאמריאת

איך ?מביניםשאותוהדברמהו :אפשרויותיהושלההבנהמושגשלניתוחעל

או"משפט"מביניםשאיננולומדכבדיודעיםכולנו ?מביניםכמהעד ?מבינים

עומדמהאבלמהקשרם,דבריםלהוציאואיןהקשרשצדיךבבידוד,"טענה"

 ?האלההקביעותמאחודי

2 • 

מקודהדורי.המלא,ההקשררעיוןעלנשענתהמסורתיתהמטאפיסיתהתשובה

בפניו.לנוכחותההודותת, 1לא ?7להמקנהכזאת,תמונהפיעלהמשמעות,

תודעת-המקורביןמוחלטתזהותשלמצבהיא •לפיכךמלאה,הבנה

בכךלהכירחשובהשומע.שלדוחובעיניהעולההתמונהלבין-הדובר

אתמביןהדובר :לפניובמלואהנוכחתהדוברתודעתכימניחהזושתשובה

אתדקלאכוללהואהדוברבפנינוכחהתוכןכאשדואולם,מלאה.הבנהעצמו

אינהרנטיכחלק-הזהלתוכןביחסהדוברשלשיפוטואתגםאלאמובנו,

שלשליפהכל :מהקשןם" 1צא 1ה"רבדישלהרעיוןמכאןממנו.נפרדובלתי
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שלועיוותסילוףכברהיאערכו,אתלוהנותןזההמלא,הדורי,מהקשרותרנן

האטומיותבגללבדיוקוהמקרר,למקרר.אלאמדויקת,חזרהאיןהזה.התוכן

ולשיפוט.טענה""שללתוכןנפרדאינושלו,

3 • 

 ?השיפוטעלבהסכמהכדרכהאכןתרנןהבנתהאםנוחה.אינהכזאתמסקנה

הדרגתי,לדיאלוגאפשרותכלנראה,כךמראש,עוקרתכאןחיוביתתשובה

שעלהייתכן :כאבסורדילפיכךנתפשכזהמצבלהסכמה.המובילהלהבנה

רמה ?שכנועבכללייתכןכיצדכן'אם ?ההבנהעםבבדבדלבראהשכנוע

איננואם-הפילוסופיהשל-הלוגיקהשלאפהנשמתהטיעון'שלמקומר

נובעתכאןאיתרנוארתההמצוקה ?איחהלהסכמהטענההבנתביןמבחינים

הלרגית-מטאפיסיתהמחשבההפילוסופיה.תולדותבכלהמ~:;נ~העמוק,ממתח

ההבנההדורי,המקרררעיוןעלשראינו,כמראחד,מצדנשענתהמסורתית

עלכנריההיאשני,מצדאבלהדובר,תודעתבפניהתוכןונוכחותהמלאה

לביןתרנןביןהמפרידהדר-שלבית,לתמונהכלומרמדורג,לדיאלוגהאפשרות

שיפרט.

4 • 

המאהסוףשלהלשוניהמפנהעםלחשוב,אוליאפשר ,~דו wהמתח

החקירהבראשיתהשפהאת ה;ך.~גרטלרבהציבאזהתשע-עשרה,

מבניותכטענותאצלומתנסחותמטאפיסירתלשאלותתשובותהפילוסופית.

בראשיתהשפהשלכזרהצבההשאלה.אתהמאפשרתהשפהאודותעל

מקרםמותירהולאההבנהשלהמנטליסטיתהתמרנהאתמסלקתהחקירה

מתפוגגרכךניצל'הטיעוןמסולק,הדוריהמקררהתכוונות.שלמקרראללפנייה

אתדהיינוהטיעון,אפשרותאתהרוויחפרגההאמור.הפילוסופיהמתח

משרם ,)"חוכ"(וקביעהשיפרטלבין("מרבן")טענתיתרנןביןההבחנה

הפנייההמקרר.לסובייקטמחריבותמכלהתנתקהשלוהמרכןשתפישת

ובאופןהפרטיקולריותמנסיבותיוהמרכןאתהפשיטהעצמהלשפההראשונית

במהלך(שכנוע),והארגומנטציה(הבנה)התקשורתאפשרותהתקבלהזה

האמרנהאתהשפהשלהלוגיאופייהעלהדגששירתכךבדיוקדר-שלבי.

תמיד.הכל,בשבילאפשריהקשר,נטרלמרטה,לארציונליכשיפרטהליברלית

5 • 

רדידה,בהרחבהעסקהמסורתיתהמטאפיסיתהתמרנהשלאפשרותהבחוסר

המלאות,אתהשוברכמענה-והמבדלהמשהה-הדיפרנסאתשהציג
-יי : ז•:
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החזרה,אפשרותאתומסלקותהמבעאתהזק~~ערתאלהוהנוכחות,הרווייה

לצורךהכרחייםוהחזרההחסרהשבירה,רדידה,על-פיההבנה.אתכלומר

במסורתושכנועהבנהעלבמחשבההמ~:;נגיתהסתירהמןהיחלצות

הלשוני.המפנהבשלהואאףמתאפשרשהדיפרנסלראותחשובהפילוסופית.

שלבלי~ההשברהצבתואולם,פרגה.שסללבדרךצעדספק,ללארדידה,

חתראליההדו-שלביתהתשובהשלהעמדתהאתעודמאפשרתאינההשפה

שלמרותהעובדהאתחושףרדידהשלהדיפרנסאחרות,במיליםפרגה.

הטיעוןדפוסהישן.המטאפיסיבפחדבר,שלבסופופרגה,נפלמהפכנותו,

הנתפס,הרווי,המובןשלהמסורתיהמודלעלסמוי,באופןנסמך,הגןעליו

עירומה.כמחשבההאנטי-מנטליסט,פרגהאצלאצלו,אפילו

6 • 

בעקבותיו:אחריו,ויטגנשטיין,שראהמהבדיוקזה

הפורמליסטיםכיבאמרוהמתמטיקהשלהפורמליסטיתלתפיסהלעגפרגה

המתימטיקההמשמעות.החשוב,הדברוביןהסימן'הלא-חשוב,הדברביןעירבו

אתנייר.חתיכתעלבשרבוטיםלומר,רוציםהייתםמתעסקת,איננהבוודאי

שלצירופיםרקהיואילוהמתמטיקה,טענות :כךלבטאאפשרפרגהשלהרעיון

מסוגחייםבעליללהןישאולםלחלוטין'ענייןוחסרותמתותהיושרבוטים,

ללאאומובן,ללאטענה:כלעלכמובן,להיאמר,יכולהדברואותומסוים.

שוםכיברורנראהלכ.ךובהמשךלחלוטין.וזניחמתדברתהיהטענההמחשבה,

והמסקנההטענה.אתלהחיותתוכללאלא-אורגנייםסימניםשלתוספת

טענהליצורמנתעלהמתיםלסימניםלהוסיףשצריךשמההיאמכךשמסיקים

גרידא.מסימניםהנבדלותתכונותעםלא-חומרי,משהוהואחיה

כילומרעלינוהיההסימן'שלחייושהואדבר-מהלצייןצריכיםהיינואםאבל

שלו.השימושזהו

) ... [ 

שלהשימושאחרמחפשיםאנו :כךלבטאניתןלהמועדיםשאנוהטעותאת

 .הסימןעםיחדהמתקייםאובייקטהיהכאילואחריומחפשיםאנואבלסימן'
לשםהמתאים"דבראחרמחפשיםשאנושוב,היא,זולטעותהסיבות(אחת

עצם").

 ) 26-25עמ'הכחולה",("המחברת

שםאתהמקדשתהריאליסטית,זוהשפה,שלהמסורתיתהמטאפיסיקהכלומר,

תפיסתבבסיסגםעומדתהאולטימטיבי,הלשוניכמודל("המסומן")העצם

הליברלית,המחשבהאתלהפליאהתואמתזו,ותפיסהפרגה.שלהמובן

זהכולה,הפילוסופיתהמחשבהשלאחדפןאמרנו,שכברכפימייצגת,

 1,'1!11.,1.ם 10
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שלהרעיוןאתההסכמה)שלבההבנה,(שלבהדו-שלביהרעיוןעלהמסמיך

מסקנה.הנחות,-בהירהלעריכההניתןפשוט,טיעון

7 • 

שלאוהדיפרנסשלוויטגנשטיין'רדידהשמציעיםהאלטרנטיבהמהיובכן'

המסורתיות,התשובותכיברור ?הסימןשלכחייול"שימוש"הפנייה

היסודהנחתשלשלילתהבידימסולקותזו'אתזוסותרותאךהמשלימות

להיקראיכולהויטגנשטייןשלהצעתוהמשמעות.ת 1מלאהרוויה,שלהן,

להבנההאופייניותוההתנהגויותהתחושותלתיאורלפנומנולוגיה,כפנייה

ולהציגהמטאפיסיתהדרישהאתלפוגגעשויכזהתיאורולחוסר-הבנה.

(עמ'החומה"ב"מחברתכך'הבנה.מופעישלומגווןעשירמארגבמקומה

המלווהשלסילוקועםלהיווצרשעשויההריקנותתחושתעלמגיבהוא ,) 202

 :ואומריהמנטלי

במקרהשמתרחששכלשייתכןלומרטעותבבירורשזוהילהרגישעשוייםאנו

הואכמרומה,רבד,שלפירושושכןהמלה.אתאומראושומעשאניהואכזה

היאוהתשובהלא.ותואוטומטיתבצורהפועליםאנומהזמןשחלקלומר

איננומלה''הבנתבצירוף ...לאמסויםובמובןזאתעושיםאנומסויםשבמובן

אלאאותה,שומעיםאואומריםשאנובשעהשמתרחשלמהבהכרחמתייחסים

מדברשמישהושלנוהאמירהעלגםחלוזהאמירתה.שלהאירועסביבתלכל

איןאבלכאוטומט,מדיבורשונהבוודאיהבנהעםדיבורכתוכי.אוכאוטומט

במקרהשחסרבמשהוהזמןכלמלווההדיבורהראשוןשבמקרההדברפירוש

פירושאיןשוניםבחוגיםחייםאנשיםששניאומריםאנושכאשרכשםהשני.

בדיוק.סביבהבאותהברחובללכתעשוייםאינםשהםהדבר

8 . 

תוכי,כמואואוטומטי,באופןופועליםמביניםחושבים,אנחנומתיהשאלה

טאובגדימשנה.פחותקצתלפנייבלבנוןהאחרונההמלחמהבראשיתעלתה

תמיכתםעלאזשהצהירורוחאנשיבעבריתשקרוימהעםנמנושביטוזוהר

היאאםלהחליטלאזכותהעללהגןהעדיפהמלמדאריאנהבמלחמה.הנחרצת

במלחמה.מהוססתכתמיכהעמדתההסתמנהבמובלעאבלנגד,אובעד

דרךלמלחמהביחסעמדתםאתלבטאבחרושהםהואהשלושהלכלהמשותף

הזהלדיוק ;היהודיםהמלחמהמתנגדיתקיפת :דיוק(ליתרמתנגדיה.תקיפת

בחרוהתקיפהמאמרישלושתכלכן,עליתרבהמשך.)שתובןחשיבות,יש

המתנגדהשמאלמחשבתאתלתארכדי"אוטומטי",הלשוניבמטבע

10 D.l}ljl~ 
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חוסרשלכפלחיתההדבריםלמקראהראשונהשתגובתיליזכור 1למלחמה.

כמוצדקתהמלחמהאתמקבליםשהשלושהמכךהופתעתילא :הפתעה

ובחבריבישהטיחוהאוטומטיותמאשמתגםהופתעתיולאומוסרית,

בדיוננולעגנושישפילוסופיעיוןדורשתלדעתי,הזאת,הכפילותלהתנגדות.

הנוכחי.

9 • 

התגובותאתעושה,שוויטגנשטייןכפיפנומנולוגית,לתאר,לנסותאפשר

אירועבעקבותבמלחמהלפתוחהברורה)אך(המובלעתההחלטהלמשמע

שסיירוהחייליםשמונתשלוהריגתםרגבואלדדגולדווסראהודשלחטיפתם

שהתנגדמישלחווייתייםתיאוריםביןלהשוותאפשרהגבול.לאורךעמם

ולחלוץ'פרץלאולמרט,צ'אנס"ש"נתןמילביןהראשוןהרגעמןלמלחמה

כבר'להפסיקהזמןשהגיעהחליטולבסוףבאוטומטיות,השמאלאתהאשים

אלהמולאלהלהעמידאפשרומוסרית.מידתיתמוצדקת,שהמלחמהלמרות

יהושע,א.ב.במפורשהביע(אותההמולדתעםהזדהותלתחושתהערגהאת

סוף"ש"סוףממש,שלאויביםלנוישסוף"ש"סוףכךעלבמופגןששמח

מצמרריםתיאוריםלעברההינהוןאתלגמרי),מוצדקתהמדינהשלאלימותה

איראן'עללדברשלאהחזבאללה,חימושעםלנוהאורבתההשמדהסכנתשל

כיהעובדהושלהמלחמהשלהראשוןיומהשלכברקהמהירההשכחהאת

תקפהשישראללפנישמונהקרייתאוכרמיאלאוחיפהאלעףלאטילשום

עלהחדשותלשמעהנואש,הרעדהבחילה,תחושתאתולעומתם ;ביירותאת

לנוכחשם,ההרוגיםהאזרחיםעשרותעללבנון,כלשלוהפגזותהפצצות

יתפקד,לאשהצבאלשווא,ימותושחייליםהברורה)(האוטומטית,הידיעה

הפנומנולוגיתההמלצהמןלעלותשיכוללמהאולי,בניגוד,יופקר.שהעורף

והאוט-המנווןב"סוגבהרחבהעוסק , Ynet 13.8.06לשאול",ידעשלא"השמאלטאוב,גדי 1
ה'רדיקלי'השמאליההמשךבמאמרהזההמטבעעלחוזרהואשמאלנות".שלהזהומטי

קובעת, , Ynet 31.7.06המנותק",הרדיקלי"השמאלשביט,זוהרשלו.בבלוגהמתפרסם ," 2
צדלטובתשלהםשההתייצבותרדיקלי,שמאלאנשישל"קבוצהבישראלישכילפניו,עוד

רשלניתואינהאכזריתאינהבלבנון"הלחימהמבחינתה,אוטומטית".התייצבותהיאהאחר
ספק",להטיל"שוכחיםמלמ,דאריאנהיותר,עודומוקדםקיצונית".ואינהמוגזמתואינה

24.7.06 Ynet , השמאל"מןמתלבטאדםשלמבטו"נקודתעללשמורזכותהעלעומדת

קוטביבניגודמוצגתשלההשיפוטהשעייתהבית".שלידהמקלטאתלנקותו"להמשיך
כלל"אותםמבלבליםלארועמיםותותחיםמעופפיםשטילים"אנשיםשליכולתםלחוסר
(בדימוייםהשחורה-לבנה"הממוקדת,"החדה,העולםתמונתבעלייסוד.הנחותלבחון
במקהלהומשמיעיםפועותכבשיםשלצייתני"בטורמסתדריםולטפל)לשובצריךהאלה

ישמיעו".כיהיהשברורמהאת

 10~~נ,ים
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בליועובדתי,טיעו~ימללהרבהבלימשמעותכלהללולחוויותאיןגרידא,

משמעותהזהלמללאיןשנימצדאבלפוליטיות,ואנליזותהיסטורייםנתונים

אוליהגן,מגילאולילאט,לאטבאימון,רוכשיםאותההחוויה,מןמשהובלי

החיים.במהלךבונותחוויותדרךאוליכן'לפני

במדים.חיילרואיםכשאתםשלכםהפנימיתלתגובהלמשל,דעתכם,תנו

המג"בשוטריאתפוגשיםמכםמיכאשרלתחושתכםילמקדאםאו

במסדרונותאחר-הצהרייםחמישייוםמדיואקדחיהם,מדיהםעלהמשוטטים,

אולי ?והתנגדותסלידה ?מיוחדדבר(שוםתל-אביב.באוניברסיטתהבניינים

 ?מתגייסאח,אובןנניחקרוב,כשמישהוקורהמה )?כבודדווקאאופחד,
קצתונזכרים,עצותמכבירים ?בבקו"םהחגיגיברגעבגאווהמצטלמים(אתם

וניכור,צעררתיעה,דווקאחשיםאתםאולי?אושלכםהצבאיבשירותבערגה,

שנייויטגנשטייןשאמרכמו )?מהרשיתפכחתקוותכםאתבאוזנוולוחשים

באותהברחובהולכיםהםאםגםלגמרי,שוניםבחוגיםלחיותעשוייםאנשים

בדיוק.סביבה

10 • 

משפט,הבנתעלולהערותיוויטגנשטייןשלהחומה"ל"מחברתשובומכאן

 :אליהבנוגעהמסורתיתהתפיסהשלוהאשליה

הרבהמרסיקלינושאלהבנתדרמהמשפט''הבנתמכניםשאנומהרביםבמקרים

דרמהמרסיקלינושאשהבנתלכךמתכווןאינניאבללחשוב.נוטיםמשהיינויותר

אומראניאדרבה, ;לעצמםליצורנוטיםשאנשיםמשפט,הבנתשללתמונהיותר

ראשוןבמבטמשנראהיותרהרבהדרמהמשפטושהבנתשגריה,היאזרשתמרנה

אנוכךמשפט,הבנתשכןנעימה.מביניםאנוכאשרבאמתשמתרחשלמה

לומרניתןשלמעשהבערדלמשפט,מחוץהמצויהמציאותעלמצביעהאומרים,

במשפט'.נמצאהמשפטשלוהתוכן jשלוהתוכןתפיסתמשמעהמשפט'הבנת

 ) 214(עמ'

תפיסתמבוססתעליההדו-שלבית,התפיסהיטענושכברכפיאחר'לשון

שקודםמהעל-פנילמשפטממששלקדימותנותנתאינהה~.רגיאנית,הלשון

החוצה,פונותשהןמ~סות,שהמליםהרעיוןעלבנויההיאללשון.מחוץלו,

הואבכךעצם".לשםהמתאים"דבראותוימאחוריהןהמסתתרמשהואל

איננוכאןהמוסיקה.כךלאהלשוני.המפנהאתהמנחהלרוחלמעשה,מנוגד,

שלהזאתהתובנהאת 2בנו.מעוררשהואהרגשלביןהמבעביןמפרידים

 VIסעיף ,'בחלקפילוסופיות",ב"חקידותהמוסיקליבמשפטדיונואתמרחיבויטגכשטיין 2
לעברית.תודגםלאזהחלק

 iO~יינ,.ום
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שלמותהעםדברי.הבהרתלשםעכשיו,לנצלרוצהאניויטגנשטיין

 . Ynetב-נרגשהספדמלמדאריאנהכתבהשמר,נעמיהלאומיתהפזמונאית

 :קבעההיתרבין

האשרכבעםכשמתלהמיםארהכפר",מאותרשנינו"אנחנואתוכשמזמזמים

ארבמשלט","חמסיניםעםחרםומרכתרכהבתוגהכשמתעטפיםארוהפרשים,

נטוע,יעקורשלאחטובהאלמןומבקשיםגמוריםכחילוניםתפילותנושאים

משפטיעלבמהרה,יפוגשלאאחוזי-קסםחוזרים,אנחנו-יחילושנבקשושכל

כולנואתשחופךמהגדרות,שחומקחזה,הדברעלהישראליות,שלהמפתח

נעמישלכוחהגדולשונים.שבטיםשללפזוריהםבמקרםאחתתרבותשללבניה

מלכדות.במליםשמר

 ) Ynet, 26.6.2004התמרד",באמצעלמרת("עצוב

שחומקמהשלחשיבותואתכאן'מבינהשמלמדמהאת .הענייןבדיוקוזה

שוכחתהיאלהבנה,הקודםהשכנועאתשיח,ומאפשרמעצבאבלמהגדרות

מירוןדןכברתיארשמרנעמישלהמלכדותהמליםאתהמלחמה.עלבמאמרה

דןאינומירוןואולם,לבנון.מלחמתבעתאזאישירתה,עלהביקורתיבמאמרו

 ,)?(האוטומטיתבשותפותכלומרמלמד,שמתארתבחוויהבנגיעה,רקכמעט,

(וזהשמרנעמישלהילדיםשירישלהקסםאחוזת )?(התגייסותבקבלה

המצייניםאחדילדים).שירידבר,שלבסופוהם,שיריהכלכילהעירהמקום

הואלמיורן'בהמשךגםבחטף,לומראפשרפזמוניה,שלהבולטים

המוכללמתקתק,אוניברסליומבטבלבד'הישראלי-יהודיבסיפורההתמקדות

"כולנו .שלוללוקאליותמוחלטעיוורוןמתוךמתוכו'ורקהזההסיפורמתוך

 ).כמובןהערבים,(מ~ן.ךת"הישראליות". :אחת"תרבותשלבניה

11 • 

אתהמאפשרהשיחסוגאתשמצייןהואהזההכמו-אוניברסליהמבטבדיוק

הניתנתזואוטומטית,לאבמחשבההמאמינההמיתממת,הליברליתהמחשבה

 :צורת-חייםהזהבמבטהמאפייןבחוגהמתהלכיםלאנשיםפשוט.לשיחזור
ממנה,מהותיחלק .םיע~;;:~השלהפריבילגיות,בעלישלהחייםצורתזוהי

צורותלצדצורת-חיים,שזוהילכךהעיוורוןהואממש,אותההמכונןאלמנט

צורותולתכתיביההבנהמושגלתפיסותגםנוגעעיוורוןאותואחרות.חיים

העיוורוןכמ~~ים.נתפסיםשאינםותכתיביםתפיסותמכתיבה,שהיאהטיעונים

הזאת.החייםמצורתהכרחיחלקהואולהדגיש,לחזורליחשובהזה,

 10מי11נ_נם
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אתמכך'יותרועודלוגיקה.שלהטיעון'שלהיעלמותואתלהסיקאיןמכאן

אלאההבנה.שלהאנליזה,שלההיסטוריה,שלהעובדות,שלהיעלמותן

טיעוןשכלהעובדהאתמעלהתיאורטייםבשלביםכאןפרשתיאותושהטיעון

שלעיקשתפרקטיקהדרךשלנו,במקרההפרקטיקה.דרךלעבורחייב

חשיפההפריבילגיות.נעדרישלהחייםלצורתפעילהחשיפהשלאקטיביזם,

מונעתחיתהלמשל'ישראל'אזרחיהפלסטיניםשלחייהםלמהותכזורצינית

מאזרחי(כמההמלחמה.מתחילתמאמריהםחרפתאתהמלחמהמתומכי

אםהארורה,המלחמהשלהראשוניםבימיהותהוהתלבטוהערביםישראל

יותראוטומטיתבאוכלוסיהמדוברשמא ?זהנתוןמלמדומה ?מוצדקתהיא

לשאלה,התשובהלביןהללולשאלותהתשובותביןשר R,iJמה ?שביטמזוהר

מלמדאריאנהשלהרוחלהתרוממותשותפיםהערביםישראלמאזרחיכמה

הללוהתשובותכלביןקשרישוהאם ?שמרנעמימשירישלהוה"ישראליות"

הברורהמהתנגדותהוטאובמלמדשביט,שלהאילמת-זועקתהתעלמותםלבין

נושםשלאמי )?ישראלמאוכלוסייתחמישיתשלהראשון'מיומהלמלחמה,

למשל,חזה,שלאמיוהמשטרה,הצבאשללאלימותהחשופותלקבוצותקרוב

גדרולידתל-אביב-יפושלהדרומיותבשכונותיהמג"באנשישלבביצועיהם

יוכלכיצד ?הללוהמדיםמןהראויההסלידהאתלפתחיוכלכיצדההפרדה,

בגניםלמדבוהאופןמןרדיקלי'באופןאחרתאחרת,המציאותאתלתפוס

להתעטףאותה,לזמזםאותה,להביןהפריבילגיותבעלישלהספרובבתי

בתאתעצמה? mבתתתההא

13 • 

בראשיתהעומדתהאנטי-מנטליסטית,היסודהנחתסילוק :חוטיםנקשור

מהדורתהאתוהןהמסורתיתהמטאפיסיקהאתהןומאפשרתהפילוסופיהשיח

הפוסט-מטאפיסי-כביכול,בעידןשגםלמחשבהלכאורהמוליךהפרגיאנית,

לאהמסורתיות,המטאפיסיותהיסודמהנחותעצמואתהפוטרבעידן

ואיההבנותאיכלביןסימטריהישולפיכךהסכמה,ללאהבנהמתאפשרת

פירושהאיןלמילולילרדוקציהההתנגדותהיא.לאאבלההסכמות.

האישאוליהואפוקר .פנומנולוגיבתיאורלהסתפקאיןאכן'לוגו-פוביה.

לרדוקציההסירובאת :למשלהשיח"ב"סדרהזו,העמדהאתלנסחשהיטיב

תנאיאתלגמריופוליטיקונקרטיבאופןלהביןהניסיוןאתוגם'למסמן'לטיעון

העובדהאתלהזכירצריךבאמת(האםשיח.אפשרותשלבמובןהאפשרות,

התנגדותםאתנימקוגםהראשוןמיומההמלחמהנגדשהפגינוהשמאלשאנשי

למשלבדיעבד'לנושהתבררמההאםשני'ומצד ?ובמאמריםבראיונותזו

 10 םו.,נ~~
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הפוליטיותהאופציותעלסרלימאן'אברהיםהסוריהמתווךשלעדותועל-פי

 )?המלחמהמתומכימישלדעתואתשינה , 2006ביוליישראללרשותשעמדו

14 • 

קושרלפילוסופיה","שולייםרדידהשלספרראתהפותחתהמסהב"טימפאן",

לאלמנטהקלאסית,המטאפיסיקהשלהדוריה,המלאות,שבירתביןהפילוסוף

שלבצלוחרסההזההקשראבלחשיבתו.כלאתהמאפייןההכרחית,החזרה

הדוחקתהפילוסופית,מהמחשבהלחמוקהאפשרותבחוסרהדירןדירן-על'

לושאיןהלוגי,בתרךלהישארתמידנידוניםאנחנוכךשלה.גבולהאתתמיד

חיבורישלהכותרתמשתנה.הלוגי,אתמושגנוהלוגי,שלאופיראבלחרץ,

אלרדידהשל"מהטימפאן :הלכנוברמזהלכאורההפרךסדרמציעההנוכחי

מהופכת,ההרצאה :דבריבסוףרקהגעתיהטימפאןאלוהריהמלחמה".תרפי

המחשבההנכון:בכיורנוגםהמהלךאתלראותאפשרעכשיולא.אבללפיכך.

ולכןבמהותההיא,מוותרים,איננועליהמוותרת,אינניעליההפילוסופית,

כךבמפתיע,אבלפוקר,ויודערדידהיודעזהאתפוליטית.מחשבהבמיטבה,

שבמהלכהתקריתבעקבותמלקולם,לכורמןבמכתבריטגנשטיין'גםזאתניסח

ריטגנשטייןאתשזיעזעהלארמי"אופי"בעלתהערהמלקולםפלט

 :שלה""בפרימיטיביות

היכולתאתזהלךנתנושהםמהכלאםפילוסופיהבלימודיטעםמה :אזחשבתי

שינהלאזהראם ;וכולילוגיקהשלסתומותבעירתכמהעלסבירבאופןלדבר

ארתךהביאלאהדבראם ;היומיוםחיישלהחשובותהבעיותעלחשיבתךאת

בצירופיםהשימושלגבישהוא,עיתונאיכלמאשרעצמךעםיותרמקפידלהיות

יודעאנימבין,אתהלמטרותיהם.בהםמשתמשיםכאלהשאנשיםמסוכנים

אבלוכולי,"תפיסה""הסתברות","ודאות",עלנכרנהבצררהלחשובשקשה

חייךעלבאמת,כנהבצררהלחשוב,לנסותארלחשובבכלל,אםכמה,פיקשה

אלאמלהיבה,אינהאלהדבריםעלשחשיבההיאוהצרהאחרים.אנשיםחיירעל

ביותר.חשובההיאמארסה,היאוכאשראימה.עדמארסהלעתים

 ) 34עמ'("ממואר",

כמרהאחרונות.בשנותיהבעיקרדרדר,גםאימצהממשהזההעיקרוןאת

אבלהפוליטי,בתרךהאתיאתלהדגישיותרנטתההיאגםריטגנשטיין,

אני.גםהמלחמה.תרפינקישותעלהבודדהתוףשלקולראתתמידהעדיפה

אילון,זביבתרגוםהחומה",והמחברתהכחולהמ"המחברתלקוחיםמוויטגנשטייןהציטוטים
סגד,אלכסנדרבתרגוסמלקולם,גורמןמאתממואר",-ויטגנשטייןומ"לודוויג 2006רסלינג
הדו-שלביתהתפיסהאתזריזהשלבביקורתודן ,פרומונווה ,תלמידי . 1988המאוחדהקיבוץ

שלו.המאסטרבעבודת
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