ניל מנוסי

מי אני היום?
תחושת הזהות העצמית ,ה"אני" ,איננה קבועה במהל ההיסטוריה .כמו רעיונות מדעיי או
אידיאלי אסתטיי ,היא לובשת צורות שונות בהתא לרוח התקופה .מה מאפייני ה"אני"
בתקופה המודרנית? כיצד אנו חווי את גבולותינו ואת עומקנו כאשר אנו אומרי "אני" היו?
השאלה נוגעת בכל תחומי החיי .האמנות שלנו ,המקצועות שאנו בוחרי ,מקומות הבילוי שלנו,
מערכות היחסי ,זכרו העבר ושאיפותינו לעתיד – כל אלו נעי סביב תחושת ה"אני" שלנו .ננסה
לראות כיצד אלמנטי בחיינו ,שה לכאורה מרוחקי ומנותקי זה מזה ומתבטאי בתחומי
חיי שוני ,למעשה כרוכי ואחוזי אחד בשני ומצביעי כול על דרמה עמוקה המתחוללת
בתחושת הזהות העצמית שלנו.

תרבות הנרקיסיז
הילד ב שלושי ,יש לו חו גבוה  /הוא שוכב על הספה
בבית הוריו ...כ הוא ב שלושי ,אבל עדיי לא יודע /
מה יעשה כשיגמור את הצבא )אהוד בנאי(

רבי מחוקרי התרבות משתמשי היו במונח נרקיסיז .המונח התפרס בעיקר בזכות ספרו
רבההשפעה של מבקר התרבות האמריקאי כריסטופר לאש" ,תרבות הנרקיסיז" .הא כוונת
הביטוי היא שכולנו מאוהבי בעצמנו? לא ולא .משמעותו מטרידה הרבה יותר.
השימוש שעושה לאש במונח "נרקיסיז" מסתמ על ההגדרה הפסיכואנליטית שלו ,השונה
מהמוב המוכר .לפי פרויד ,מצב נרקיסיסטי הוא מצב שבו שוררת הבחנה לא נכונה בי ה"אני"
לבי העול החיצוני ,בי הסובייקט לבי המציאות האובייקטיבית .המצב הנרקיסיסטי המובהק
הוא מצבו של העובר ברח ,או של העולל היונק :התינוק אינו מבחי בי ה"אני" לבי העול,
והכול נראה לו כאחדות אחת .הוא העול .המאפיי העיקרי של מצב זה הוא אשליה של
אומניפוטנציה :כליכולת .כאשר התינוק בוכה הוא מיד מקבל את מבוקשו – חלב א ,נענוע של
העריסה .כל עוד המציאות החיצונית נעתרת לו ,משתמרת התחושה שהיא בעצ חלק ממנו ,שאי
גבול בינו לבינה ושהוא שולט בה .בהדרגה ,במהל ההתבגרות ,עובר ה"אני" תהלי של התנתקות
שבו הוא למֵ ד כי הוא נבדל מהמציאות החיצונית .התהלי מתממש באמצעות שלילה של
סיפוקי :בכל פע שהעול אינו נעתר לבקשותיו של הסובייקט ,מתערערת תחושת
האומניפוטנציה וה"אני" תופס עצמו כנפרד מהסביבה.
א לפי פרויד ,ההתנתקות הזו מהרח המג של הינקות היא טראומטית ביותר .כולנו
עסוקי כל ימינו בנסיונות להתאושש ממנה .א ישנ מקרי גרועי יותר :א באות שלבי
שבה הילד אמור לפתח עצמאות עלידי שלילת יצריו הוא זוכה דווקא לסיפוק ,אזי משתמרת
בקרבו האשליה שהוא שולט במציאות ושזו חגה סביבו .התוצאה היא האישיות הנרקיסיסטית.
אישיות זו מייחלת לשוב אל המצב הרחמי ,לאבד את עצמה כישות נפרדת ולהתמזג במציאות
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החיצונית .לאישיות הנרקיסיסטית נדמה שנית לשחזר את המצב שבו המציאות נעתרת
למשאלותיה ,והיא מתקשה להתמודד ע מצבי שבה זה לא קורה .היא אישיות תלותית,
החרדה מנטישה ומעצמאות .היא כמהה כל הזמ לאינטימיות א נרתעת ממחויבות ,ולכ
מסתפקת בקשרי זמניי וחולפי ,המספקי התרגשות ללא אחריות .כתוצאה מכ ,מאפיינת
אותה לעתי קרובות תחושת ריקנות פנימית .למרבה האירוניה ,נוטה הנרקיסיסט דווקא לשנאה
עצמית יותר מאשר לאהבה עצמית.

טענתו של לאש היא זו :בעשרות השני האחרונות ,בשכבות הבורגניות של המעמד הבינוני
והעליו ,אנו עדי לתרבות שלמה שמאפייניה ה מאפייני האישיות הנרקיסיסטית .לא מדובר
עוד בפתולוגיה נדירה .כולנו נרקיסיסטי.
הדבר נוצר כתוצאה משלושה אלמנטי :ראשית ,תחת רגליה של המתבגרי הבורגני
נפרשת רשת ביטחו כלכלי רחבה ,המגוננת עלינו לפעמי עד גיל מאוחר מאוד .רשת זו משמשת
כמעי תחלי #לרח המג שעט #אותנו בעבר ,ולכ מעכבת את הגמילה ממנו ומשהה את ילדותינו
עד לגיל מבוגר .שנית ,תרבות הצריכה הקפיטליסטית ,המכתיבה את תוכני הטלוויזיה ,המגזיני
ופרסו החוצות ,רוקמת א #היא בועה סינתטית התפורה לפי מידותינו :חיקוי פשטני ,צרכני
וזרחני של העול המציאותי .תרבות הצריכה ,כמו האֵ  המיניקה ,נעתרת לצרכניה ,ממלאת
באופ מיידי את כל מאוויינו ולכאורה ,מרחיבה לאיק $את אופק אפשרויות הבילוי והשעשוע
שלנו .שלישית ,החינו שאנו מקבלי נשע על גירסה פשטנית של אמיתות היסוד של הליברליז:
חופש ביטוי ,מימוש עצמי ובחירת סגנו חיי ה הערכי הגבוהי ביותר .זכותינו לממש אות
כל עוד איננו מגבילי את חירות הפרט של הזולת; זכותינו לצַ פות וא #לדרוש שכל צרכינו
הפיזיי והרגשיי ימולאו .במלי אחרות ,יש לנו קוד כל זכות לאושר אישי.
בשני אפיקי פועלי הכוחות המשמרי את תרבות הנרקיסיז :באפיק אחד מתנהל מעי
"קמפיי הגנה" על הילד הפנימי .בסרטי הטלוויזיה והקולנוע ,וכ בספרות ובמגזיני ,אנו
נקראי להחצנה נטולת מעצורי של האמת האותנטית הפנימית שלנו .חלק עצו מהתרבות
הצעירה עוסק בהתוודות משתפכת על נפלאות ומועקות מערכות היחסי הרומנטיות .חלק גדול
מהתרבות שלנו עוסק במודעות ובתרפיה – חיפוש אחר "האני האמיתי"" ,ריפוי האני"" ,מימוש
האני" .באמצעות קשת של טכניקות טיפוליות ,מכדורי ויטמיני ,דר מוצרי חשמליי ועד
לטיפולי למיניה ,מרפדת התרבות התרפויטית את חדר הנפש ,מרגיעה אותה ולוחשת לה
ש"הכול בסדר" .האד נקרא "להתחבר אל הילד שבו"" ,להשמיע את קולו הפנימי" ו"לבטא את
כל מה שהוא מרגיש" .ה"איד" ,או הנפש הילדותית ,מוצג לעתי ַ'גיבור הטראגי של מסכת
החיי ,קורב התעללותיה של כוחות ציניי ו"מבוגרי" ,וחובתנו המוסרית היא לחבוש את
פצעיו ,לטפל בו ולטפח אותו.
באפיק השני מתנהלת מעי "מתקפה אידיאולוגית" נגד המצפו :המסורת הרומנטית
ניטשיאנית בתרבותנו רואה בסופראגו ,ולעתי ברציונליות בכלל ,כוח הנוגד את ה"אני"
האותנטי הרגשי .אל מסורת זו מצטרפת גירסה מסולפת של הפסיכואנליזה הפרוידיאנית ,הרואה
את הסופראגו כאלי ומיותר )זאת למרות שפרויד עצמו ראה אותו כחיוני ביותר להתפתחות
בריאה( .כתוצאה מכ הפכו נקיפות המצפו ל"רגשי אש" מיותרי ,שזכותנו להתפרק מה
ולהתנגד למי שכופה אות עלינו .הדבר הוביל ישירות להצבת הגבלות חדשות על הורי :בש
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ער זכויות הילד ,צומצ בקנהמידה חסר תקדי טווח ההשגחה והענישה של ההורה .הורי
ודמויות סמכות ,הנרתעי מהפעלה לא נחוצה של כוח על ילדי ,נותני לילד מרחב פעולה גדול
מאיפע ,שבו יוכל להתפתח באופ "טבעי" .כל זה בגילי שבה הילד אמור דווקא להפני
דמויות סמכותיות ,על מנת לגבש חוש פנימי לאחריות ,לגבולות ולמוסר.
התרבות הליברלית בשילוב ע תרבות הצריכה נותנות ער רק למילוי סיפוקי ,לא
לשלילת ,ולכ משמרות את אשליית הכליכולת הילדותית .במקו לבגר אותנו ,ה משמרות את
ילדותנו .ה"אני" הנרקיסיסטי חווה עצמו כאינסופי ,כליודע וכליוצר ,החובק את הקוסמוס
כולו .א הוא אינו אלא אני מצומצ השבוי בחיקוי אשלייתי של הקוסמוס.

רודנות האינטימיות
אוטופיה או אתיופיה ,מה זה חשוב? )החברישלנטאשה(

אחת התוצאות המשמעותיות של תרבות הנרקיסיז היא הכמיהה למציאת אינטימיות וחו
אנושי בכל תחומי החיי .היות ורצונה של האישיות הנרקיסיסטית לשוב אל המצב הפשוט של
הרח ,היא שואפת להיוותר לתמיד בעול האינטימי שהיא רגילה אליו ,המדבר אליה בסימני
מוכרי וקונקרטיי .האד האינטימי מצמצ את רדיוס המודעות והאכפתיות שלו לתחומה של
הספֵ ירה המוחשית והמיידית המקיפה אותו .הוא מתעסק בשאלות הנוגעות למימושו העצמי
ולמערכות יחסי שהוא מנהל ע הסובבי אותו ,ומאבד תחושת שותפות גורל ע מי שנמצא
מחו $לספירה הזו .כל עוד אי לו מפגש אינטימי ע הזולת ,כל עוד אי לו חו אנושי ,ש ספציפי
ופני קונקרטיי ,יחסו לזולת הוא בעיקר יחס של ניכור .לכ החיכו ע הזירה הציבורית מעורר
בו סלידה מסוימת .עיתוני ,דיוני ציבוריי ונתוני סטטיסטיי אינ משקפי בעיניו אמת
כלשהי לגבי המישור החברתי ,אלא נתפשי בעיקר באופ נגטיבי ,כנתו יבש המפקיר את
האינדיבידואל .למעשה ,הזירה הציבורית כולה ,אשר נחה מחו $לתחו השגתו של האד
האינטימי ,מתערפלת ומתמוססת ,ומפנה שוב את מקומה לזירה הפרטית המוכרת .עבור ה"אני"
המצומצ ,מה שמתרחש מחו $לזירה הפרטית אינו ממשי.
בספרו" ,נפילתו של האד הציבורי" ,מתאר הסוציולוג ריצ'ארד סנט כיצד ,בשלהי המאה
ה ,19החל להיטשטש הגבול היש בי הזירה הפרטית לזירה הציבורית .סנט מתאר את האד
הוויקטוריאני ,בחליפה ובמגבעת ,כמעי שחק המגיח מביתו הפרטי אל במת השדה הציבורי.
מערכות היחסי על במה זו היו קורקטיות והתנהלו לפי קודי מוסכמי ,שכללו לבוש ,סגנו
הליכה ,טו דיבור ומחוות של תנועה .האד אינו מבטא במערכות יחסי אלו את אישיותו
הפרטית ,א דבר זה לא נתפש כבעייתי .אדרבה ,הפרסונה החיצונית היא שמאפשרת לו לנהל
מפגשי ציבוריי פוריי .המסורת הרומנטית שינתה את פני הדברי .היא קראה לביטוי של
ה"אני האותנטי" בכל התחומי ,ולהסרת כל המסכות של הזירה הציבורית .היא יצרה מעי
פולח כנות ,אשר לפיו ההתנהגות הפורמלית והקורקטית שמאמצי בציבור היא מזויפת .פולח
זה גר למה שסנט מכנה רודנות האינטימיות :הדרישה לבטא את ה"אני" הייחודי בכל מקו
ובכל הֶ קשר ,והציפייה שכדי שיהיה לי אכפת מהזירה הציבורית ,עליה "לדבר אלי" ,לפנות אלי
בשפת הזירה הפרטית.
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רודנות האינטימיות פועלת מתו דימוי של הנפש הפרטית כברייה שברירית ועדינה ,שיש
לשמור עליה מפני המרחב הציבורי האכזרי .א היא ג יוצרת אותו :דווקא ברחוב המודרני –
לאחר שהוסרו כל המסכות וכול חשופי – שורר ניכור יותר גדול .האד האינטימי ג התנכר
לאות מערכות פוליטיות וכלכליות שאינ מדברות מספיק בשפתו ,והתעצמה בו האמונה
)השגויה( שאי לה כל השפעה עליו .הירידה העקבית באחוזי ההצבעה במדינות המערביות היא
עדות לכ .אל מול הציבוריות ,שללא תיוו המסכות הפורמליות נעשתה למנוכרת באמת ,מוצא
הפרט מקלט בביתו והופ אותו לגהעד האישי שלו .פולח הכנות הרומנטי רצה להוציא את
כול אל העול ,א הוליד תוצאה מנוגדת :אסקפיז.
התקהות היחס כלפי הציבורי ועליית הרגישות כלפי האינטימי יצרו מצב שבו המישור
החברתי ,במקו להימדד במונחי סוציולוגיי ,נמדד במונחי פסיכולוגיי ,מונחי של "מה זה
עושה לי" .לדבר היתה השפעה על הזירה הציבורית כולה :הדיו הציבורי החל להתנהל בשפתו של
האד האינטימי; פוליטיקאי ,למשל ,החלו לשווק את עצמ פחות באמצעות ההשקפות
המדיניות שלה ויותר באמצעות אישיות .מהכיוו השני ,היחס של האד הפרטי אל הציבוריות
הורכב ממונחי הלקוחי מאוצר הדימויי האינטימי :ביטויי חו ,אהבה וביטחו מחד ,וביטויי
כוח ,סבל ואכזריות מאיד .כתוצאה מכ ,מסוגל האד האינטימי להתמודד ע דילמות משני
סוגי בלבד :או הבעיות הטריויאליות ביותר ,בעיות מוחשיות הנוגעות לחייו הפרטיי ,לעתידו,
למערכות היחסי שהוא מנהל וכו'; או הטרגדיות הגדולות והמובהקות ביותר ,כמו מלחמה,
כיבוש ,שלטו דיקטטורי ,התעללות בבעליחיי ,עינויי ,וכו' – קרי ,מצבי פוטוגניי שנקל
להבחי בה בסבל ברור הנגר לקורב מובהק .כל אלו ה תוצאה של הרתיעה ההולכת וגוברת
מהבלתיאישי ,המאיי ומעיק על מי שגדל ברח המורחב של ההתבגרות הבורגנית.
הולד קולפילד – "התפס בשדה השיפו" וגיבור התרבות של מיליוני תיכוניסטי
בתרבותנו – הוא הייצוג המובהק של האד האינטימי .בזעמו על "הזיו "#של כל האנשי בחברה,
הוא מגל את התביעה למחיקה מוחלטת של הגבול בי הפרטי לציבורי; בשיגעו אליו הוא
מידרדר ,הוא מגל את כשלונה.

שלוש פנטזיות מודרניות
אני רוצה הכי גדול הכי מהר הכי יפה /אני רוצה הכול
הכי טוב הכי הרבה /אני רואה את זה מולי /צבעוני טבעי
על המס שלי /אני רוצה להיות ש אני רוצה להיות ש
)יהודה פוליקר(

נית להצביע על שלוש פנטזיות מודרניות המוצאות ביטוי בתרבות הפופולרית ,ומאירות צדדי
שוני באישיותו של האד הנרקיסיסטי.
 .1הישרדות .אחת התוצאות של הנסיגה אל האינטימי והניכור כלפי הציבורי היא מה
שלאש מכנה מנטליות ההישרדות .מנטליות ההישרדות

מתבטאת בכ ,שבהתייצבות מול בעיות –

בי א בעיות חברתיות או סביבתיות ,ובי א בעיות פרטיות בביתהספר או במשפחה – השאלה
העיקרית חדלה להיות "כיצד אנו פותרי את הבעיה" אלא "כיצד אני ,אישית ,שורד דרכה".
המלה "הישרדות" ,השואבת את כוחה מעול הדימויי הדארוויניסטי ,מופיעה שוב ושוב
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בעשורי האחרוני – בספרי ,בכתבות ובמודעות ,וביחס לשלל תחומי" :כיצד לשרוד את
תקופת המבחני"" ,כיצד לשרוד את המשפחה"" ,כיצד לשרוד את עול העסקי" .ב"החומה"
של פינק פלויד הופ ביתהספר היסודי לצבא פאשיסטי ,והלימודי לשדה קרב .השיר

“I’m a

”! survivorששרות בזע חברות דסטיני'זצ'יילד ,והלהיט ” “I will surviveמבטאי את אותה
תחושה ג ביחס לקשרי אהבה ,מה שאמור לספק את המקלט מפני חוסר הביטחו; ג דר
מערכות היחסי הרומנטיות ,מתברר ,יש לשרוד .כאשר כל אחד מצטמצ לתו עצמו ,העול
הופ לשדה קרב של מכונות הישרדות ,ושאיפתו העליונה של האד היא להסתגר במקלט
ולהמתי עד יחלו #זע .הדבר מתבטא באימו" $ראש קט" ,תחושה שאת הדברי הגדולי כבר
לא נית לשנות; נית רק להשלי אית ולהתמודד באופ אישי ע הדברי הקטני .העול
מהמ בטרגדיות שלו ,אסונות ה עניי של יויו ,כוחותעל – כלכליי ,פוליטיי ואחרי,
שה אינ נתפשי ואינ ניתני להשפעה – שולטי בנו; לא נותר לתודעה אלא ללמוד להג על
עצמה ,להתחמש ולשרוד.
הפנטזיות הנולדות מתפישות אלו ה פנטזיית המחלה האנושה ובקנהמידה יותר גרנדיוזי,
פנטזיית האפוקליפסה .תכלית הפסיכולוגית של שתי הפנטזיות היא סיפוק הלגיטימציה להיות
שורד אמיתי ,או לחלופי ,הלגיטימציה לוותר על הכול ולהיות קורב אמיתי .שתי הפנטזיות
מופיעות שוב ושוב בתרבות הפופולרית העכשווית REM .ואביב גפ שרי על "סו #העול" ,ואי
צור למנות את כל סרטי האפוקליפסה שמילאו את מסכינו בשני האחרונות .לאלו מצטרפי
סרטי רבי העוסקי בהיקלעות לאי בודד או למקו אחר הדורש הישרדות חייתית )"להתחיל
מחדש" ,תוכנית הטלוויזיה "הישרדות" ,להיט הסינמטקי "קיוב" ,ועוד( .אתגר קרת ,בסיפור
קומיקס שכתב ע אס #חנוכה ,משת #אותנו במשאלת המחלה שלו" :לפעמי מתחשק לי
שייקחו אותי לניתוח ...אבל באופ מפתיע ,למרות כל הד ,אני לא ארגיש כלו ,רק כבדות נעימה
כזו של לפני שנרדמי" .מחלה מפתה ביותר המופיעה רבות על מרקעינו היא מחלת האמנזיה –
התירו $המושל לשמר את ה"אני" המצומצ.
פנטזיית המחלה היא ה"אני" הנרקיסיסטי השב אל ילדותו ומתמסר לכוחות גדולי ממנו;
פנטזיית האפוקליפסה היא ה"אני" הנרקיסיסטי המדביק את התבל כולה במחלתו על מנת לקבל
אישור לרחמיו העצמיי ולדימויו העצמי כקורב .שתיה ,בסופו של דבר ,עונות על אותה משאלה
מתוקה :התיילדות ,התבהמות והתפרקות מאחריות.
 .2התמסכות :הזדהות ע מסכה ,הרצו להיות מישהו אחר .בעול שבו האישי מתפר$
תדיר אל הציבורי ,הצור בגבולות ובמחסומי גדול מהרגיל .את הגבולות מספקות שלל מסכות:
לבוש מתחדש תדיר ,צבעי בשיער ,פירסינג ,דיאטות ,ניתוחי פלסטיי ,זהויות שאולות
באינטרנט – ריבוי שמות המקנה אנונימיות .האד האינטימי מחדש וממרי $את עולמו
המצומצ באמצעות החלפת תחפושות .כיוו שזהותו אינה נבנית מתו דיאלוג מורכב ע
שחקני אחרי על במת החיי אלא מתו מונולוג ,אז לפחות שהתפאורה והתלבושות יתחלפו.
הוא שוא #לברוא את עצמו כל יו מחדש ,כפי שמציעה לו לאחרונה מודעה של רשת חנויות
אופטיקה" :מי בראש של להיות היו?"
לדבָ ר הוא חי בתחו הרגע ,וחבריו חיי ג ה את
כיוו שהאד האינטימי אינו מתחייב ָ
חיי הרגע .כאשר ה"אני" והזולת שניה נטולי מימד הזמ ,ה בהכרח מושטחי ומוחצני.
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המסכה שה עוטי הופכת לתחלי #של זהות הפנימית ,והנרקיסיז הפסיכואנליטי חוזר
להיות הנרקיסיז של השפה הרווחת :התעסקות מופרזת במראה חיצוני .ומסכות ה ג בריחה:
ברגעי מצוקה ,כאשר נתבע מאיתנו לקחת אחריות ,אי דבר שנרצה יותר מאשר היכולת ,כמו של
סופרמ או של זליג ,לחמוק ולהיעל חישקל ,להחלי #את המסכה שעל פנינו ולהגיח מחדש
במקו אחר ,נקיי מכל חשד ,פטורי מאחריות כלפי הזולת .המסכה מוחקת ג את ה"אני"
וג את "האחר".
וכדאי להסב את תשומתהלב לאפקט הממוחשב שנעשה אופנתי בסרטי המדע הבדיוני
והפנטזיה בשני האחרונות :התנזלות של הפני והגו #לכדי מעי כספית גמישה ויציקת ,שוב
ושוב ,לתו תבניות חדשות .האפקט הזה – המייצג את נזילות הזהויות הווירטואליות בכלל

–

הוגדר כשלב השלישי בהייררכיית ה) Hardwareחומרה( וה) Softwareתוכנה( :ה ,Wetwareאו
הנ ֹוזְ ָלה .דווקא הנוזלה ,הרובד המופשט ביותר בהייררכיה ,חוזרת ונוגעת בבשר :היא הגו#
הדיגיטלי המשתנה ומתעצב מחדש בלחיצת כפתור.
 .3התאיינות :המשאלה למחיקת ה"אני" והפיכתו ל1יִ  .המשאלה מתבטאת היטב
במוזיקת מועדוני הריקודי ,שבעשרי השני האחרונות מרכז הכובד שלה נע בעקביות
ממלודיה לקצב .המוזיקה האלקטרונית השולטת היו במועדוני הריקודי ,על תתהז'אנרי
השוני שלה ,יוצרת את אותו אפקט כללי :התמסרות לגל קצב אחיד ,התמזגות בו ומחיקתה של
האישיות הפרטית .שיר מועדוני נפו $משווה את מועדו הריקודי לכנסייה ואת התקליט
לאלוהי )” ,(“This is my church… God is a DJובכ מדמה את אקסטזת הריקוד להתמזגות
מיסטית ע האל .שירה של אפרת בצור ,בעלת הקול המתיילד ,מביע ג הוא את אותה
משאלה" :הייתי צוללת וצוללת ,עד שהייתי שוכחת הכול ."...ש האלבו האחרו שהוציאה
להקת נירוואנה )!( מתייחס ישירות לשורש הפנטזיה" ,“In Utero” :בתו הרח" .תרבות
שמלותיה של שירי אלו משקפות רק חלק קט ממנה ,כוללת ג
המועדוני ומסיבות הטראנסִ ,
שימוש רחב בסמי ,כיוו שה מסייעי בהשגת אותו אפקט :התמזגות ,היעלמות ,התאיינות.
כמו בתו רח .ואי צור להזכיר מה עלה בגורלו של סול נירוואנה.
ביטוי נוס #הוא בחרדה/משאלה להתגלגל בעול כנווד חסר עוג ,וא #להיאבד באר $זרה.
היומרה "לחפש את עצמ" בטיול לחו"ל היא לעתי קרובות דווקא מסווה לתשוקה לאבד את
העצמיות; כיצד ימצא את עצמו אד במקו שהוא חול #בו כתייר בלי ליצור קשרי מחויבות ע
אחרי? הטיול הממוש מצמצ את הטייל לאט ֹו בודד המיטלטל ממקו למקו ,נקי
מקשרי ארוכי טווח ,המתמלא ומתרוק לסירוגי ,ככלי קיבול ריק ,בנופי שהוא עובר בה.
מפגשי אלו ה אינטנסיביי ,א בשל ארעיות החיכו ביניה ,ג חסרי עומק.
ואול ,הביטוי הברור ביותר הוא בהתעוררות הרוחנית של החילוניות המודרנית :תרבות
הניואייג' .מכל המסורות הרוחניות בעול התמגנט המערב דווקא לדתות המזרח ,ע הְ 56ניָאטָ ה
)" ִריק"( הבודהיסטית והנירוואנה )"היעלמות"( ההינדואיסטית ,תורות ההתמזגות ע היקו
ואובד האגו הפרטי .אימו $הפרקטיקות המזרחיות עלידי המערב הוא מהפכני בכ שהוביל דור
של של מטריאליסטי לחפש את האושר בערוצי רוחניי ,א שמרני להפליא בכ שאחַ ר
האושר המיוחל תרי כמעט תמיד בערוצי אינדיבידואליסטיי" :כיצד אני אגיע להארה",
"כיצד אני אמצא את הנירוואנה"" ,אני רוצה לאבד את האגו!" .בגירסת המעוכלתלמחצה
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הרווחת במחוזותינו מציעות התורות המזרחיות למערב פילוסופיית חיי סטואית ,הקוראת
להימנעות מהיקשרות )” “no attachmentהיא המנטרה הרווחת( על מנת להתגונ מראש מפני
האפשרות לחוות סבל בעתיד .בגירסה זו ,הבודהיז אינו אלא תירו $חדש לנסיגה אל האינטימי
ולהתרכזות בגאולה הפרטית גרידא.
לבסו ,#ביטוי מובהק נוס #לפנטזיה זו הוא תפישת המי כחוויה אקסטטית א עקרה,
פעילות גופנית המשוחררת מהמשכיות וממחויבות .המי הפלקאטי של הטלוויזיה ,כמו
המועדוני ,הסמי והטיולי לחו"ל ,אינו מציע אהבה אלא הבזקי אינטנסיביי של תענוג
אורגזמי ,המל5וי בתחושה של התמזגות ושיכחה עצמית .המלה החדשה להתגפפות היא
התמזגות ,ואחת הפנטזיות החזקות של תקופתנו ,שדימוייה ניכרי יותר ויותר ,היא קיו יחסי
מי ע זרי גמורי ,אחד או יותר ,ללא החלפת מלי .משאלה זו מבטאת את שלוש הפנטזיות
ג יחד :הישרדות ,כי כל אחד מוג עלידי האנונימיות; התמסכות ,כי כל אחד מזדהה ע מסכת
גופו; התאיינות ,כי כל אחד מתמזג בגו #נטול האישיות של האחר.

אובד ה"עלמודע"

אני אפס )ב ארצי(

פאוזה .מבט קצר אחורנית.
ה"אני" המודרני הוא חדש מאוד ,ובמבט היסטורי ,יוצא דופ .מאז ומעול תפסו
מיסטיקני את נפש האד באופ בלתינפרד מתורה רוחנית כללית ,במסגרתה היא הצטיירה
כמעי בניי רבקומות או סול .סול הנפש כולל קומות חייתיות ,אות נזהה היו בתור התת
מודע; א בנוס #לה ,הוא כולל ג קומות "מלאכיות" ,אות נית לתאר כמעי "עלמודע" רוחני.
הסול מוביל מהגו #החומרי מעלהמעלה למחוזות רוחניי עלאישיי ,עד לאלוהי .ה"אני"
הנודד על פני הסול יכול להידרדר לקומות החייתיות ,ויכול ג להתחבר אל הקומות המלאכיות,
העלמודע שלו .במצבו הנעלה ביותר ,ה"אני" מחובר לגמרי לאלוהי .שאיפת הגדולה ביותר של
פילוסופי ומיסטיקני היא להידמות לאל :להתקרב אליו באמצעות חיקויו.
בעיד המודרני והמדעי ,כנראה בפע הראשונה בתולדות התרבות ,השתנתה כליל התמונה
הזו .ההסתכלות המדעית תופשת את האלמנט החומרי של העול כממשי יותר מאשר האלמנט
הנפשירוחני ,א לא כממשות היחידה .החומר הוא המציאות האמיתית; התודעה היא תופעה
שטחית המתהווה מתו החומר ,והיא הטוֹוה לעצמה חלומות על רוח .תהליכי מנטליי ,דתות,
אמונות ,רעיונות – את כל אלה נשא #היו להסביר כתוצר של תהליכי חומריי ,במוח,
בהיסטוריה ובטבע .רוב הזרמי בפסיכולוגיה המודרנית מאתרי ג ה מבני הייררכיי
בנפש .א סולמות הנפש המודרניי כוללי רק את הקומות החייתיות; האמונה בקומות
"המלאכיות" התפוררה .עבור פרויד ,שמביתמדרשו צמחו כל ענפי הפסיכולוגיה ,לא היו אות
קומות רוחניות אלא אשליה ,השלכה שעשה המוח האנושי המתכחש לשפלותו .אי עלמודע אלא
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רק תתמודע :האד הוא בעיקר חיה אנוכית ומתאווה ,ולכל היותר עולה בידיו לפתח חוש צנוע
לאחריות מוסרית .אל לו לשאו #ליותר.
תוצאות גדימתו של סול הנפש היו עצומות :היא הביאה לחשדנות חדשה בתולדות האד
ביחס ליכולתנו לחרוג מתחו עצמנו ולצמוח לקראת משהו יותר גבוה .א לאחר שדוכאה במש
מאות שנות אתאיז ,התשוקה להתעל5ת רוחנית מתפרצת כעת ומפעמת מחדש בקרבה של
המודרניות .מסתבר שלא רק את התתמודע החייתי אפשר להדחיק; ג את העלמודע האלוהי
אפשר .התוצאה זהה :מה שמודחק ,סופו להתפר.$
ההתפרצות באה בדמותה של התנועה הרומנטית וחזו "השיבה אל הטבע" .בראשיתה
היתה הרומנטיקה תנועה דתית שעוד הבחינה בי האל הרוחני לטבע הגשמי ,ופשוט ראתה את
הטבע כיצירתו המושלמת של האל .א אצל הרומנטיקה החילונית שצמחה ממנה – בי השאר
בגלל המדע המטריאליסטי שהחל להשפיע עליה – כבר לא היה אלוהי .הקומות הרוחניות נעדרו
מעולמה ,ובמקומ ,נעשתה האלהה של קומות החומריות .הטבע עצמו נהיה לאלוהי החדש.
בקריאתה "לחזור לטבע" ,רוממה הרומנטיקה את המצב הילדותי והראשוני ,הציגה אותו

כאידיאל רוחני גבוה והבטיחה לאד מעיינות בלתי נדלי של יצירתיות רוחנית בתו תהומותיו
היצריי .כלומר ,ה המדע וה הרומנטיקה כפרו בקיומו של העלמודע הגבוה והתרכזו רק בתת
מודע הנמו; א בזמ שהמדע התייחס אל התתמודע ,ובצדק ,כמרת #משכנ של מפלצות הנפש,
שיש לרס ולדכא אות ,הרומנטיקה ניסתה להפו את התתמודע לעלמודע ,רקיע משכנ של
מלאכי הנפש ,שיש לתת לה דרור .לפי הרומנטיקה ,דווקא הרבדי החייתיי ה הרבדי
הרוחניי האבודי של הנפש .על מנת להתעלות רוחנית ,יש לצלול מטה לתוכ.
הרומנטיקה היא שהולידה את פולח האני המודרני ,ובאמצעותה נית ג להבי את
דמותו הכעורה .שכ ,מה קורה כאשר מנסי לדבוק באל בעול ללא אל? מה קורה כאשר מנסי
לגעת בשמי בלב תרבות העושה כל שביכולתה להסתיר את השמי? כאשר הרגש הדתי מתפר$
מחדש בעיד אתיאיסטי כלכ ,עיד שלא מספק את הכלי הנכוני לצמיחה רוחנית ,שאפילו לא
מאמי בקיומו של אל ,הוא מנותב אל הדבר השני הכי טוב :התהו .הזינוק הגבוה אלעל חייב
להסתיי בצלילה הרסנית כלפי מטה .ה"אני" הצעיר של היו רוצה ,יותר מתמיד ,לצמוח
רוחנית; אבל אי מי שינחה אותו .כל מאווייו דוחפי אותו לטפס אל השמיי ,א התרבות
העכשווית מציעה לו רק אפיקי אל האדמה .כתוצאה ,העלמודע קורס אל התתמודע ,הפנימי
הופ לחיצוני ,וסול הנפש כולו מתמוטט ארצה.
מכא תרבות הנרקיסיז .מכא התשוקה אל ה1יִ .
השאלה החשובה היא :מהו ,בעצ1 ,יִ ?

כחות המתהפ

מטריד ככל שיהיה ,דומה כי מנקודת מבטה של הפרשנות
החדשה ביותר ,תמציתו של ה"אני" היא זו :מסתורי ,לא
יתואר ,בלתי מוגדר ,בלתי מוגבל ,יצירתי ,נודע רק עלפי
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מעשיו; בקיצור ,כמו אלוהי ,שה"אני" הוא השתקפותו
הכופרת) .אל בלו(

הסבר מעמיק לתהליכי העוברי על האני המודרני נית למצוא בתורת הסוד היהודית ,הקבלה,
כפי שהיא מבוארת בכתבי החסידות .בזמ שחכמת הקבלה היא עתיקתיומי ,תנועת החסידות
היא תנועה חדשה ,שנולדה בידי הבעלשטוב במאה ה ,18בד בבד ע התנועות שעיצבו את
המודרניות כמו הנאורות והרומנטיקה .אנשידת ראו במודרניות – שהאליהה את האד וניסתה
להציבו כממלא מקומו של האל – תנועת כפירה ומרד בבורא ,שיש לשלול אותה ולהתרחק ממנה.
א החסידות ביקשה לעשות מהל מורכב יותר :היא ניסתה להשתמש בחכמת הקבלה העתיקה
על מנת להסביר את המהפכות המודרניות ,ויתרה מכ – לאתר את שורש האלוהי ולהצמיח
ממנו גרסא מתוקנת שלה .לפי הקבלה כל דבר בעול ,בעצ קיומו ,יונק את כוחו וקיומו משורש
נסתר אצל בורא העול ,ולכ קיי בו ניצו $קדוש ,ג א ניצו $זה קבור ומוסתר תחת קליפות
חיצוניות .מנקודת מבט זו ,פירשה החסידות את המודרניות באופ אחר :אמנ תנועת מרד,
יוהרה וכפירה ,אול אחת המגלה את הניצו $הנעלה ביותר הקיי באד ,הניצו $האלוהי המפע
בו והמקשרו באופ ישיר ובלתיאמצעי ע הבורא.
מונח קבלי חשוב יכול לסייע לנו להמחיש את הדברי'ָ " :חות המתהפ" .בקבלה מתואר
היחס בי העולמות העליוני והאלוהיי לבי העולמות התחתוני והגשמיי כיחס של חות
ומטבע .המטבע הוא תוצר ישיר של החות ,הנברא בצלמו ובדמותו .ע זאת ,הוא ג היפוכו
המדויק ,הנגטיב שלו .לכ דווקא העולמות הנמוכי והחשוכי ביותר ה התשליל הנאמ של
העולמות הגבוהי ביותר .הדבר נכו ג לגבי סול הנפש :התתמודע הוא תשליל של העלמודע,
ולכ קומת הנפש הנמוכה ביותר דומה באופ מתעתע לקומה הגבוהה ביותר .הדמיו בי הקומות
הנמוכות לגבוהות כה גדול ,שאי דבר קל יותר מאשר לבלבל ביניה.
ומהו השלב הנמו ביותר בהתפתחות האד? מצב זה איננו אלא אותו מצב רחמי ,חומרי,

ונרקיסיסטי בו עסקנו .א לפי תמונת החות והמטבע ,הרי שמצב נמו זה אינו אלא השיקו#
הארצי המדויק ביותר של האלוהות עצמה – השלב הגבוה ביותר בהתפתחות האד .התשוקה
הילדותית לחזור לרח ולהתמזג ע החומר היא איפוא החטאה של של התשוקה הרוחנית
להידמות לאל ולדבוק בו דר התבטלות .שניה ,כ נדמה ,הופכות את ה"אני" ל"אי" ,ולכ
הקבלה מבחינה בי שני סוגי "אי" :האי הנרקיסיסטי ,הנמו ,הראשוני ,אשר מיוצג בדימוי
העובר ברח; והאי האלוהי ,הנשגב ,הבלתי נתפש .ההבדל בי שני סוגי האי הוא ,ששאיפה לאי
הנמו מביאה למחיקה של האישיות האינדיבידואלית )בי א בחומר או ברוח( ולבריחה
מהעול ,ואילו השאיפה לאי האלוהי דווקא בונה את האישיות האינדיוידואלית ומגלה לו את
שליחותו בעול .נסיו להגיע אל האי האלוהי באמצעות קיצור דר הוא המסיט את וקטור
התנועה ומשקע את הנפש בתחליפי חיצוניי .בגללו מחמיצה הצמיחה והופכת לבריחה.
כעת נית להבי מדוע מאפייניה הראשיי של האישיות הנרקיסיסטית ה איכויות
שתמיד מייחסי לאלוהי :הרצו להכיל את הכול ,לאהוב את הכול ,לנסות את הכול ,להיות
הכול .הנרקיסיסט אינו באמת משיג את מטרותיו כמוב ,א משאלתו המרכזית ,השיבה אל
הרח ,נובעת הישר מהגעגועי הנעלי ביותר שלו ,והטבועי בנשמתו :התשוקה המיסטית
לחקות את האל ולהידמות לו.
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ניקח ,למשל ,את משאלת השיבה לטבע ,אותה פירשנו כרצו הנרקיסיסטי להתמזג ע
ההויה .א נית ג לפרש את הרצו העומד מאחוריה מעט אחרת :זהו הרצו למגע ישיר ,פנימי
ובלתיאמצעי ע המציאות ,ללא כל מסכי ,סמלי או הגדרות חיצוניות ,הנותרי תמיד זרי
לנפש .השיבה לטבע היא הנסיו לחדול מ"לדבר על" ולהתחיל "לחיות את"; ומי יכחיש כי מדובר
בנסיו אצילי להתקיי בכנות ויושר?
ואמנ ,לפי הקבלה ,הטבע הוא ביטוי של האלוהות; למעשה "אלהי" אפילו עולה
בגימטריא "הטבע" .א בניגוד לתפיסה הרווחת היו ,אי פירוש הדבר שהטבע הוא מושל ,טוב
ואידילי .מבי שמותיו הרבי של הבורא ,הש "אלהי" מבטא את מידת הדי ,החורצת
משפטי ,מגבילה ומענישה )במקורה ,משמעות המלה אלהי היא פשוט "שופטי"( .הכלי
שמציע הטבע ,לפי הקבלה ,ה כלי שבורי ,רסיסי חלקיי וחיצוניי של מציאות גבוהה
יותר וטובה יותר ,שהיא בעצ עלטבעית .לכ שיבה אל הטבע ואל ה'אני' הטבעי שלנו ,א#
שלעתי קרובות היא נדמית כתנועה מהחיצוני אל הפנימי והמנוכר אל האותנטי ,מתגלה בסופו
של דבר כבוגדנית .היא אינה שיבה אל ביתינו האמיתי ,אלא להפ – יציאה לגלות בתו מבו
מראות של דימויי חיצוניי.
אבל א בטבע מוטבע חותמ של העליוני ,חותמו של הבורא עצמו ,הרי שנסיונות
השיבה אינ ראויי לגנאי כלל .נהפו הוא :ה בוקעי מהרובד הגבוה ביותר של הנשמה,
המבקש להתייחד ע מקורו האינסופי .כל שנדרש מאיתנו לעשות הוא להעתיק את המבט
מההשתקפות החיצונית למושא הפנימי והאמיתי .דרגה גבוהה זו מבוטאת לפי הקבלה באמצעות
שמו הגבוה יותר של הבורא ,ממנו משתלשל הש אלהי :הכוונה היא כמוב לש המפורש ,ש
הויה ,הידוע בקיצורו ה' .ש זה מבטא את ההויה כולה ,הגדולה לאי שיעור מהטבע הנגלה לנו
)כולל הטבע הרוחני( ,והוא משק #את המידה הגבוהה ממידת הדי ,מידת הרחמי .ומידה זו
כשמה כ היא :כרח גדול היא עוטפת את הבריות כול ומשיבה אות למקומ האמיתי .הויה
נעלית זו היא הבית האמיתי שלנו ,שהטבע הוא רק מראה שבורה שלו .היא הרח המקורי,
שהתחליפי האנושיי מנסי לחקות .בדרגת חיבור זו ע הבורא מושגת השלמות ,העצמיות,
האמיתיות והטוהר ,שהחוזרי אל הטבע מחפשי ,א אינ באמת משיגי.
א המסר המשמעותי ביותר של הקבלה והחסידות הוא לגבי האופ בו נית לבצע את
העתקת המבט הזו ,את ההתפכחות מאשליית שלמותו של הטבע לטובת השלמות הרוחנית
האמיתית יותר .א הטבע משתלשל ממידת הדי ,הרי שרק בכוחה של מידת הדי להתגבר עליו.
פריקת הסמכויות ,ניפו $הטבואי ,הכפירה בחוקי – כל אלו ה נסיונות מובני להיפטר ממבני
חשיבה ושליטה חיצוניי ולהגיע למגע פנימי ,טבעי וישיר ע הדברי; א כאשר מסתפקי
בה ,גולשי למציאות גולמית ,מופשטת ,ובסופו של דבר ריקה .הדר לבלו את ההיבלעות
בטבע היא קוד כל להפסיק ולהתכחש אליו ,להפסיק לנסות ולחיות ללא מידת הדי שהוא כל
הזמ טורח להזכיר לנו אותה .במלי אחרות ,על מנת להימנע מהטביעה האובדנית בתו הטבע
יש להיעתר לתביעה של הטבע להציב לעצמנו גבולות .לא כפירה בחוקי ,אלא חקיקת חוקי
נכוני; לא ניפו $טאבואי ,אלא שימור טאבואי טובי; לא פריקת סמכויות ,אלא כינו
סמכויות ראויות – כאלו המשרתות את הכפו #לה ולא את עצמ.
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הנסיו העכשווי לממש את הניצו $האלוהי שבאד נוקט בדר קיצור מהירה ,המנסה
להשיג חוויית רח ועוקפת את העבודה העצמית על ריסו האני הנמו ,הנעשית דווקא באמצעות
חוקי וגבולות .בהפו על הפו ,הוא מסתיי באני מוגבל מאי כמוהו ,המציית לחוקי הטבע
הנוקשי ביותר .דר פורה יותר נפתחת ע הנכונות להודות בעובדה ,שהרבדי הנמוכי
והטבעיי של האני פועלי תמיד במסגרת חוקי וגבולות ,ולכ אי טע לנסות לברוח מה.
במקו זאת ,עדי #דווקא לתור אחר מערכת החוקי והגבולות הטובה ביותר שנית למצוא ,לא
על מנת להדחיק חלילה את נטיות הלב הטבעיות ,אלא על מנת לדחוק בה להרפות ממושאי
חשק החיצוניי ולתור אחר מושאי פנימיי וגבוהי יותר .רק מסגרת כזו ,שאינה מייפה את
הטבע אלא מכירה בטבעו האמיתי והקשה ,היא היכולה לבלו את בריחתו של האני לרחמי
מדומי ומרדימי ,ולעורר אותו לשוב אל מידת הרחמי האלוהית ,ואל עצמו.
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