
 אמת
ן שבתיבה  גאל תומרק י

 המאמר מציג דוגמאות טל "אמת" כמו זו עול אלבר קאמי,
 ברטולד ברכס, ויטגנעוטיין וולטר בגימין ומתמודד עם היות האמת אבסולוטית.

 לבסוף הכותב מציג את ה״אמת" שלו.

 והרי לכם עוד תיבת אמת צרופה.
 אלבר קאמי, העוסק באמונה ובאבסורד האדם המאמין שאינו
 מאמין, ומצטט את דוסטויבסקי(מתוך ״שדים״): ״אם סטאברוג

 מאמין, הרי אינו מאמין שהוא מאמין. אם איננו מאמין, אין הוא
 מאמין שאיננו מאמין". סיזיפוס גדול או קטן בתוך עצמו או
 תיבתו? וממשיך אלבר קאמי שאינו מאמין באמת האבסולוטית

 ומעדיף דווקא את האבסורד הנתפס והבלתי נתפס:
 ״עלינו להיות אבסורדיים", כותב מחבר בן זמננו, "אך א7
 לנו להיות פתיים." העמדות שידובר בהן להלן מקבלות את מלוא
 משמעותן רק מתוך בתיגת ניגודיהן. פקיחן בדואר שקול כנגד
 גיבור מנצח, אם המודעות משותפת להם. מבחינה זו כל

 ההתנסויות הן שוות ערך.
 מהן שמועילות לאדם, מהן שמזיקות לו. הן משרתות אותו
 אמ הוא מודע. שאם לא כן, אין לדבר חשיבות: תבוסותיו של

 אדם אינן מוציאות משפט על הנסיבות, אלא עליו.
 ״אני בוחר רק באנשים שמטרתם למצות את עצמם, או שאנ
 מודע לכך שהם ממצים את עצמם. ולא יותר. לפי שעה רצונ
 לדבר רק על עולם, שבו המחשבות והחיים מנועי עתיד. כל
 המביא את האדם לעבוד ולנוע, מנצל את התקווה. בעולם
 האבסורדי נמדד ערכם של רעיון או חיים בעקרותם.״(קאמי,

 המיתוס של סיזיפוס, תרחם: אהרון אמיר)

 לעומת זאת גורס ברטולד ברכט כמרקםיסט ודיאלטיקן ״לאמר
 את האמת לעתימ קרובות, פירושה ביקורת. אבל כל האמת
 מעלה הצעה חדשה." (על התאטרון) שוב תיבה עם אמת אחרת

 החלטית, מהבעה וארוזה.
 ויטגנשטיין מכניסנו בסבך לבירינט הניואנסים אל תפריט

 נורמה הפילוסופי כשחוט אריאדנה נשמט כל הזמן מידינו.
 ״לשמע המילה הזאת חשבנו עליו שנינו". הבה נניח שכל

 כתוב לי על האמת אמרה לי דפנה ונזכרתי בנסיך הקטן
 המתחיל בדיאלוג במשפט: ״צייר לי כבשה" והכבשה שהשביעה
 את רצון הגסיך הקטן הייתה זו הסמויה שבתיבה. זו הנתונה
 לקנה המידה הסובייקטיבי של המבקש, הכבשה של סנט אקזופרי
 היא האמת היחסית שלנו. של כולנו ושל כל אחד לחוד.
 היכן מתחילה האמת?
 האם בעשרת הדיברות
 החקוקים על שני לוחות
 הברית בראשי תיבות על
 ארון הקודש בכל בית
( הכנסת? האם בהבטחות J 
 ושקרים של אנשי דת
 ופוליטיקאים, או בחברה גלובלית
 זו הקשוחה והחמסת, המטיפה לתקינות
 פוליטית (מעין רפורמציה של שפה) ואפליה מתקנת? חברה
 שהגדילה את הפער ומחקה את מובת המשטר. החומה כביכול
 !הייתה לגמ״ח של שועים המנקים אח מצפונם החברתי על החולי,
 העוני והפיגור בעזרת הקהילה, השם והאל, רבים ארגוגי הצדקה,
 רב העוני בעידן הבערות הדיגיטלית. אכן הכול נמצא במחשב
 כל שהוא. מה 4לא מפריע לעשירים להתעשר ולעניים, להתרבות
 ולאבד יותר ויותר את חלקם בשירותי הרווחה. אמת הלסה פר
 (laissez faire) הטמונה במין תיבה חברתית רקובה ונהנתנית.
 צביעותנו היא המגנה עלינו מן האמת ומאפשרת את חנועתנו
 בחברה כה גדושה וחמדנית. היטיב לתאר זאת לואי פרנד סלין
 בספרו מסע אל סוף הלילה עוד בשמת ה־20 של המאה הקודמת:
 ״אדם עצוב תמיד בעמדו נוכח גווייה יפה, אבל חושבים על
 הירושה, על החופשה הבאה, על האלמנה היפה שעל פי השמועה
 חושנית היא. אתה מהרהר לעצמך שבעצם אתה חצה לחיות
 זמן רב ככל האפשר, אולי זה לא יקרה לך בכל זאת.. וכי מה

 אגחגו בעצם יודעים? כך כשצועדים בעקבות עגלת המתים.

 אז מסירים הכול את מגבעותיהם וקדים קידה עמוקה בפני
 המנוח. הדבר גןשעשע: צריך להזדקף, צריך להיראות מאוד רציני
 ואסור לצחוק בקול רם. לשמוח מותר רק בחשאי, זה מותר,

 בחשאי מותר הכול.." (תרגום שלי משנות ה־60).
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 ובזויה. לך תוכיח להם שאמת זו שנשתלה במוחם בשקר יסודה.
 גם וולטר בנימין מציע לנו אמת חדשה: זו של האופי ההרסני,
 הבונה עולם חדש ומודרני, המתאים לצורך העולם החדש

 והמתקדם האינטלקטואלי כביכול:
 ״האופי ההרסני מכיר רק םםמה אחת: לפנות מקום, ורק

 פעילות אחת: לסלק. הצורך שלו באוויר צח ובמרחב תנועה
 חזק מכל שנאה.

 האופי ההרסני הוא צעיר ועליז. שכן ההריסה מצעירה, לפי
 שהיא מסלקת מן הדרך את עקבות נילנו - שלנו, היא מביאה
 לידי עליזות, מפני שמשמעותו של כל סילוק היא לגבי המהרס
 צמצום גמור, ואף עקירה מן השורש, של מצבו הוא. לדיוק
 אפוליני כזה של החהרס תורמת תרומה רבה הידיעה, עד מה
 העולם נעשה פשוט, אם הוא נבחן לפי מידת היותו ראוי להריסה.
 זהו החישוק הגדול המאגד יחד כל מה שקיים. זה מראה המציג

 בפני האופי ההרסני חיזיון של הרמוגיה עמוקה.
 האופי ההרסני פועל תמיד במלוא המרץ. הטבע, הוא המכתיב
 לו את הקצב. לפחות בעקיפין: שכן עליו להקדימו. אחרת ייטול
 לו הטבע עצמו את מלאכת ההרס. תודעתו של האופי ההרסני
 היא תודעת אדם היסטורי, אשר הרגש הבסיסי שלו הוא אי
 אמון, שאין להכריעו, במהלך הדברים, ונכונות להכיר בכל זמן
 שהכול עלול להתנהל שלא כשורה. לפיכך האופי ההרסני הוא

 המיומנות בכבודה ובעצמה.
 בעיני האופי ההרסני שום דבר אינו מתמיד אבל דווקא משום
 כך רואה הוא דרכים בכל מקום. במקום שם נתקלים אחרים
 בחומות או בהרים, גם שם הוא מוצא דרך. אבל מפני שהוא
 מוצא דרך בכך מקום, הוא נאלץ בכל מקום נם לפנות מן הדרך.
 לא תמיד בכוח גס. לפעמים בכוח מעודן. מפני שהוא רואה
 דרכים בכל מקום, עומד הוא תמיד על פרשת דרכים. שום רגע
 אינו יכול לדעת מה יביא הרגע הבא. את מה שקיים הוא הופך
 להריסות, לא למען ההריסות, אלא למען הדרך הנמשכת דרכן.
 חייו של האופי ההרסני אינם נשענים על הרגש שהחיים ראויים
 שיחיו אותם, אלא על כך שההתאבדות אינה שווה את המאמן.״

 (וולטר בנימין, האופי ההרסני, תרגום: דוד זינגר)

 הבאתי כמה דוגמאות של אמת ואמתות שונות ומשונות.
 כולן נכונות, כולן אמתיות למי שהוא במצב כל שהוא מנוסחות
 היטב, ובעיקר שאני מניחן באוחה תיבה שבה הניח אנטואן דה
 סנט אקזופרי כנסיך הקטן את הכבשה. מי יאמר איזו אמת היא
 האבסולוטית: האמת שאין לערער עליה כי איש באמונתו יחיה.
 למשל בעיניי האמת היא זו שלי ומונחת באמנותי ואין היא
 זקוקה לתיבתו של סנט אקזופרי והרוצה יאמין והספקן לא יאמין.

 האמת שלי היא מעשה ידיי ונראית, כי טוב מראה עיניים •

 האיורים בחאחר: אנטואן דר, 0נט-אק1ופרי

 לכך יותר משמעות מזה. - אבל כלום לא תהיינה גם מילים אלה
 !נבט בלבד? הן בוודאי חייבות להשתייך לשפה ולהקשר, על

 מנת להיות באמת ביטוי למחשבתו של אותו אדם.
 לו הביט אלוהים אל תוך נפשנו לא היה יכול לראות שם על

 מי אנתנו מדברים.״
 כך אנו ממשיכים בביטחון מהוסס שבלי ויטננשטיין לא נגיע
 לאמת, אך עם ויטגנשטיין אנו נזקקים לעוד ארבע שנות ישיבת
 חכמים ומודים שעל מנת להגיע לאמת שלו, נם יבנה וחכמיה

 לא יעזרו: תיבה מוזרה.
 לעומת זאת מציע ניטשה לקונית את משנת האמונה והאמת

 שלו:
 ״לעניין המצפון האינטלקטואלי - שום דבר בימינו אינו נראה
 לי נדיר יותר מצביעות של אמת. אני מלא חשד, שאקלימה
 הנוח של תרבותנו אינו יפה לצמח זה. הצביעות שייכת לעידנה
 של האמוגה החזקה: עידן בו גם כשהאדם אנוס היה להעמיד
 פני מאמין באמונה אחרת, הוא שמר אמוגים לאמוגתו המקורית.
 כיום מוותרים עליה, או מעשה שכוח מזה, מצרפים אליה אמונה
 נוספת - בין כה אדם ישר אחה. אין ספק שבימינו בגדר האפשר
 להאמין בדברים רבים יותר ממה שניתן להאמין היה עד כה.
 בגדר האפשר, משמע, בגדר המותר, משמע אם לא יועיל לא
 יזיק. כך מתפתחת אצל האדם הסובלבות כלפי עצמו. הסובלבות
 כלפי עצמו מתירה לו לאדם אמונות רבות: והללו אף הן חיות
 בנחת בצוותא אחת.״(גיטשה, שקיעת האלילים, תרגום: ישראל

 אלדד)
 ושוב אני חוזר אל הכבשה שבתוך התיבה שהיא האמת הבזויה,
 הקשורה לשטיפה מוח פוליטית או דתית שקרבנותיה הם בערים,
 עמך חסרי חוליות שבטכניקות פרימיטיביות וחזרה על מיני
 מנטרות כמעט מונוםילאביליות, מתיישבת לה אותה אמת זדונית
 כמעט כתכונה מולדת כחזרה בתשובה, כמשת״פ בזוי או קאפו
 של מחנה ריכוז. הכפייה מועכת את המוח ולא נותנת מקום
 לניתוח קוהרנטי של ההוראה אלא לשיתוף פעולה שהופך לאופי
 שני, כן, לאותה "תסמונת שטוקהולם״: עקב לחך של שודדי
 בנק החלו בני הערובה שלהם לשתף פעולה עם השודדים כגנד
 המשטרה והחוק. או כפי שחוזרים בתשובה קמים על הוריהם,
 מוריהם וחבריהם, תוך התעלמות מהסביבה הקודמת וחיים
 באושר עם האמת החדשה שמצאו זה עתה. ניתן לומר שגם
 לשב״כ חלק בהטיית אדם כגגד משפחתו וחברתו בה גדל וגודל
 המשת״פ קוטבי למורשתו בעבר. יצרו בו בעינויים ושטיפת מוח
 אמת חדשה שלצורך שלנו נמצאת בתיבה חדשה שקרית ברוטלית


