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  יל מוסי

  הסתרה ומסתורין
  

  

  רק בהדרגה ובמאמץ מתוודע האדם המודרי לתיאולוגיה הסמויה של החילויות. אחת מהחותיה

מה גלוי, -ממוצעת ומוגבלת, עיין שבלחישה, לדברמייותו של תיאולוגיה זו היא, שהפיכתה של 

צעד וסף במסע הקידמה מן השעבוד משוחרר ומדובר, היא בגדר התבגרותה הטבעית של החברה, 

מזל על שולדו לחברה שהמייות איה תפשת בה עוד כמשהו שיש -אל החופש. או חשים ברי

להסתירו. שכן הסתרה, כך מוסכם ביו, מולידה רק אשמה, ואשמה מדכאת את צמיחתו. אי 

על ברכיו גדלו. לא  מבקש להציע כאן בקורת על החה זו, בחיה מחודשת של ערך החופש המיי

זו בלבד שהוא לא שיחרר אותו, כך אטען, אלא שהוא שיעבד אותו לחלומות כוזבים אודות עוג 

ואושר, ודיכא את יכולתו להשתמש כוה ביצר המיי, הן ככלי להתפתחות רוחית והן כמסייע 

מושג ההסתרה, אישית. בחיה זו כרוכה, ממילא, גם בהבה מחדש של -לבייתה של אהבה בין

בהכרה מחדש בחיויותה של ההסתרה לכיוו של מסתורין. הדיון יקח אותו אל מעבר לשדה 

בדבר כיסוי וגילוי בכלל, בדבר צמיחה  –הגוף והמין, לתחומן של שאלות רחבות ומהותיות יותר 

לסלול לו רוחית, בדבר בושה, ודמיון, וסוד. דווקא הביקורת על חלום החופש, אי מקווה, תוכל 

  פעם. -דרך לקראת חירות אמיתית וגבוהה יותר, שמייותיו תשחק בה תפקיד חשוב ועמוק מאי

  

  

  שתי מהפכות

  

על מת להבין את מכלול המשמעויות של רעיון הסתרתה של המייות, כדאי להתחקות אחר 

המהפכה של שורשי המאבק החילוי בו. מוסכם כי הויתור על אידאל הציעות המיית היה תוצר 

, שלאחר מלחמה ממושכת הוציאה את המייות מחשכת הארון הויקטוריאי לאור המיית

השחרור הליברלי. אך מעטים מבחיים בכך שהמהפכה המיית הורכבה, למעשה, משתי מהפכות 

. אף כי האשים סקסולוגיתואת השיה מהפכה ארוטית שוות. את הראשוה יתן לכות מהפכה 

יהן שיתפו פעולה, ולפעמים אף היו אותם אשים ממש, שתי המהפכות כשלעצמן שעמדו מאחור

, ומטרתה היתה להפוך העוגחתרו לכיווים שוים בתכלית. במרכזה של המהפכה הארוטית עמד 

מרוסת; במרכזה של המהפכה הסקסולוגית, לעומת - את הגוף לזירה של האה שופעת ובלתי

  פוך את הגוף לאובייקט של מחקר מחושב ומבוקר. , ומטרתה היתה לההידעזאת, עמד 

היו רבים ומגווים: מאמים, פילוסופים ופסיכואליטיקאים  אשי המהפכה הארוטית  

מיסטיקים. הם פעלו בשדות שוים, אך מגמתם היתה אחת: -ועד פרסומאים, אשי בידור ופופ

ות החמישים עוד היו להאבק בערכים השמריים לגבי מייות, שבאירופה ואמריקה של ש

דומיטיים. בראש ובראשוה הם רצו לחזק את התהליך, שהחל להתרחש ממילא, של מתן 

לגיטימציה לקיום יחסי מין לפי הישואין. אך במישור כללי יותר, רצום היה לפרק את כל 

צבה הטאבואים שקשרו במייות, לתק את הקשר ביה לבין מחויבות, פריון ואפילו אהבה, ולע

מחדש כזירה עצמאית של פאי וסיפוק אישיים. היסטורית, יתן לאתר את שורשיה של המהפכה 

- עשרה. התועות הרומטיות רצו, בשעתן, לבסס השקפת- של המאה התשע ברומטיקההארוטית 
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. במקום טבע ותרבותוצרית ביסודה, ההופכת על פיו את היחס המסורתי בין -עולם חדשה, אטי

טבע הגשמי ככוח כאוטי והרסי, שהתרבות צריכה להשתלט עליו ולרסן אותו, טעו לתפוס את ה

תרבותי, הם -חיים פרה-אשי הרומטיקה כי דווקא שחרור הטיות הטבעיות ושיבה לאורח

. אתוסים תרבות טבעית, הם רצו תרבות המדכאת את הטבעשיולידו תרבות טובה יותר. במקום 

 –ביטוי עצמי, חיפוש אחר אושר פרטי, שחרור היצרים  –יהם רבים, שעבורו הם מובים מאל

  צמחו כולם מתוך חזון זה. המהפכה הארוטית היתה רק תולדה אחת שלו. 

המהפכה הסקסולוגית, לעומת זאת, צמחה מתוך חזון אחר לגמרי. אשיה היו מדעים,   

קר הפעילות המיית. רופאים, פסיכולוגים ואשי חיוך, שרצו לבסס עף מדעי חדש המתמחה בח

במובים רבים, הם יסו לעשות את ההיפך מאשי הארוטיות: הם רצו לטרל מהגוף את המימד 

הארוטי, להחיל עליו את המבט המדעי, וכך להפוך אותו למושא מכובד של מחקר, יתוח וידע. 

ת החתם היתה, שהבה מדעית של המייות האושית חיוית כדי לחלץ את החברה מהבורו

הפרימיטיבית בה היא שרויה. לשם כך היה להתגבר על הרגשות העזים הקשורים במייות, 

הרוח. כשם שהמהפכה הארוטית היתה תולדה של -לחלצה מידם ולהפקידה בידי השכל קר

הרומטיקה, כך יתן לאתר את שורשי המהפכה הסקסולוגית בזרם הדומיטי השי של 

רות לא היו שותפים לרגש הסטימטלי והאופטימי של . אשי האוהאורותהמודריּות, 

הרומטיקים לטבע, והם התגדו מרצות למתקפתם על התרבות. מטרת האדם, כך טעו, איה 

להתמזג עם הטבע, אלא בדיוק ההיפך: עליו להתכר לטבע, להתבון בו מבחוץ כמו היה אובייקט 

בשם האתוסים של האורות שהסקסולוגים דומם, ובאופן מפוכח לתח ולהבין אותו. היה זה 

  הראשוים ביססו את עף התמחותם. הם רצו ליישם את הפרוייקט של האורות בשדה המייות.   

חרף השוי הגדול, היה לאשי המהפכות הארוטית והסקסולוגית יסוד אחד במשותף:   

רוטיקן, עיכבה שהתלווה לכל מה שקשור במייות. עבור הא הּבּושההרצון להיפטר ממעטה 

את הידע. על בסיס איטרס זה רקם שיתוף הפעולה  –הבושה את העוג; עבור הסקסולוג 

. משוחרר מעולו המכביד של רגש ארכאי בושה-חסרבייהם. הם ביקשו ליצור אדם חדש שיהיה 

על שתי  –את המייות האושית לדעת זה, כך קיוו, יוכל האדם החדש, בפעם הראשוה, 

    בחופשיות וללא גבולות. –של המלה הוראותיה 

הדרך לעקור את רגש הבושה היתה לערער על מה ששי הצדדים זיהו כמקורו: אידיאל 

הציעות המיית. בבסיס רעיון הציעות חה התפיסה, שיש לעשות הבחה על פי הגוף האושי בין 

לו מוסתר במלואו מן . חוץ ממקרים יוצאים מן הכלל, בהם הגוף כופומביים לפרטייםאיזורים 

), או בהם הגוף חשוף במלואו (כפי קיים למשל העין הציבורית (כפי שיושם לגבי שות הטאליבן

בחברות ודיסטיות), כל חברה אושית אוחזת באידאל ציעות זה או אחר. במסגרתן, הציעות 

ותה של הבושה אופק דמיוי המפריד בין הציבורי לבין האיטימי. דמ-משרטטת על הגוף מעין קו

בחברות אלו וצקת, תמיד, בתביתו של קו זה. כאשר יגשו אשי המהפכות הארוטית 

והסקסולוגית לבטל את הבושה, הם למעשה פעלו לקראת ביטולה של הציעות לכיוון הודיסטי, 

מחיקתה של עצם ההפרדה בין הפרטי לפומבי בכל הוגע לגוף, והצבת הגוף או במלים אחרות, 

  . במלואו ברשות הרבים העירום

עבור אשי המהפכה הארוטית, שאיפה זו היתה עקבית עם החזון הרומטי: מכיון שהגוף 

העירום טבעי והלבוש מלאכותי, הרי ששיבה אל הטבע חייבת להתבטא בחשיפתו המלאה של 

לפי  הגוף. הם רצו לשחזר את מה שפרויד תיאר ַּכגוף במצבו המולד: ֵארֹוגי מכף רגל ועד ראש.

פרויד, החיוך הוא המדכא את המייות של מרבית איברי הגוף ומרכז את הליבידו בחלק אחד 
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בלבד. הרברט מרקוזה, אחד ממהיגיה הבולטים של המהפכה הארוטית, טען למשל כי טישת 

המוסר השמרי תביא ל"התפשטות" של הליבידו על פי הגוף ול"הפעלה מחודשת של כל 

. לשם כך היה 1"יהיה למּושא של הליבידילי", כך טען, "הגוף כולו"". האיזורים הארוגיים

להסיר את הדיכוי מעל כל חלקי הגוף. ואכן, האידאל שיצב לגד עייהם של ההוגים העקביים 

, בה הגוף חשוף בשלמותו, ובשלמותו חגג ודיסטיתיותר מבין הארוטיקים היה של חברה 

  משחק של תשוקה ארוטית. -כמרחב

גם אשי המהפכה הסקסולוגית היו מעוייים בהסרת הטאבו מעל האיברים 

החשיבה של המדע והאורות. אשי -האיטימיים, אך מהסיבות ההפוכות, הלקוחות מהלך

סוף את האושות מכבלי - האורות האמיו שחשיפת האמת לאורה של התבוה תשחרר סוף

בכל הוגע לגוף, יישומה של תפישה זו  הבערות והדיעות הקדומות המעכבים את התבגרותה.

התבטא בהצבתו של הגוף על שולחן היתוחים של השכל, החלתו של המבט המדעי על כל איבריו 

הפצה ברבים  –באמצעות חיוך מיי, ספרי הסברה ומדורים בעיתוים  –באופן שווה, ולאחר מכן 

ת לשאול)" היה שמו של המדריך של הידע הרכש. "כל מה שרצית לדעת לגבי המין (אבל התבייש

"כי רק הסקסולוגי המפורסם ביותר: על מת להיפטר מה"בושה" היה לגלות את "הכל". מדוע? 

הסבירו הסקסולוגים. הגוף שאין מתביישים  2ודע"-הידע לבדו יכול לצח את הפחד מפי הבלתי

ת תרשים מדעי, על גבי בו ואין מפחדים ממו הוא הגוף העירום, המוצג בשלמותו לראווה, בצור

  פלקט הסברה. 

ראות חברו אפוא יחדיו במטרה להפשיט את הגוף ולהציג את -שתי ידים פרדות ובלתי

פי העשורים - מערומיו בפי כל. בודדים בחרו להוביל מהלך זה לקיצו הלוגי, אך בהדרגה, על

מותחים בהדרגה האחרוים, לשם מוליכה אותו המהפכה המיית: אמצעי התקשורת החזותית 

את גבולות איסור הייצוג, חושפים יותר ויותר מהגוף ומטשטשים יותר ויותר את הגבול בין 

ארוטיקה רכה לפורוגרפיה קשה. לעת עתה דמה כי איזור הערווה ותר עוד בגדר טאבו אחרון; 

-על גבי שלטי –אך לפחות באירופה (ויש להיח ששאר מדיות המערב תלכה באותה דרך) 

הוסר הצעיף גם מעליו. במובן אחד לפחות, חלה  –החוצות, במגזיים, בסרטים ובתאטרון 

האופק שהפריד בעבר בין איזוריו האיטימיים של הגוף לבין -המהפכה המיית הצלחה גמורה: קו

  איזוריו הציבוריים מחק. הגוף הופקע מהזירה האיטימית והפך לפומבי. 

  

  

  אובדן הקסם, צחון הקּול

  

. היא מעצבת את הגלוי לסמויהצעתו החלקית של הגוף מערבת אותו, בהכרח, במשחק אופטי בין 

הגוף לכדי וף גלי, כביכול, בעל גבעות שטופות שמש ועמקים מוצללים: טופוגרפיה של עובדות 

וסודות. כאשר המהפכה הארוטית והמהפכה הסקסולוגית הפכו את הגוף לפומבי, הן יצרו, 

. תם משחק המחבואים: הערווה, החזה והירכיים חו עתה של טופוגרפיית הגוף השטחהלמעשה, 

במפלס אחד עם הזרוע, כף הרגל והפים. הוף הגולש ומתערסל, במקומות חומק ובמקומות 

של אמת  "שטוחלדיה" –מתמסר, הומר במישור אחיד בו הכל גלוי, הכל ידוע, הכל חשוף 

  . עירומה

                                                
 ) 1978ספרית פועלים, תשל"ח  אביב:-; תל1962( 134, עמ' ארוס וציויליזציההרברט מרקוזה,  1
 )1982(רחובות: אדר,  על בים ועל בותמצוטט מהכריכה האחורית של: ד"ר אהרון בלוך,  2
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 הארוטייםיקן והסקסולוג רצו שיהם להשוות בין האיזורים אך שימו לב: אף כי הארוט

מטרותיהם היו הפוכות במדויק. בזמן שהאחד יסה להשיג בכך  ,הרגיליםשל הגוף לאיזורים 

רבה על -של הגוף כולו. בשמחתם כיורמליזציה של הגוף כולו, השי רצה דווקא ארוטיזציה 

בושה, עלמה מעייהם הסתירה המהותית ברית לפרוייקט חשיפת הגוף והשכחת ה-שמצאו בן

שבין שי החזוות בשמם התגייסו לפרוייקט מלכתחילה: לא יתן לעשות ארוטיזציה של הגוף 

רגיל. -בלתיזמית. במהותו, הארוטי הוא מיסתורי, מצועף, חמקמק. כלומר: - וורמליזציה שלו בו

הסקסולוגית בין שתי המהפכות, מחסלת אותו. כך התגלגלו הדברים, שמ הארוטי ורמליזציה של

. שכן הארוטי, תמיד, מקבל את חיותו ממשחק הגילוי והכיסוי. הפיכתו בלבד היא שחלה הצלחה

של הוף הטופוגרפי לארץ מישור עשתה את הגוף למוכר ושגרתי, ובכך גזלה ממו את קסמו. 

ביהם הגרועים ביותר, יתר, הגוף שרף. מבלי דעת, חברו הארוטיקים לאוי-כצילום שזכה לחשיפת

  ובמו ידיהם הכשילו את הפרויקט אליו התגייסו.

הראיה לכך שהגוף והמין איבדו את קסמם היא צמיחתה, בד בבד עם המהפכה המיית, 

הציוויים הרגשיים הדומיטיים ביותר . מעטים ותים דעתם לכך, שאחד Cool-תרבות השל 

כי הקולוע והטלויזיה, ממודעות הפרסומת המוצב בפיו בכל עת ממס –בחברה המודרית 

. הדורות הקודמים התרגשו ממומה שכל כלפי רוח -קרהוא הציווי להיות  –ומשירי הרדיו 

ולהתייסר, במקום לחוש פרפרים בבטן וצמרמורות בגב, או מצפים לעלוץ , חרודבמקום לפטז ול

"מטריקס" ולהתייחס לכל בשויון שמש וסח האחים בלוז או גיבורי ה-היום מעצמו לעוד משקפי

. מבין הדברים שאסור לו להתרגש מהם יותר, המייות היא אולי הבולטת ביותר: 3פש גמור

הסיון שלו "להשתחרר מעכבות" ו"להפטר מהבושה" בכל הוגע למייותיו איו אלא הסיון 

 –מות לעולם הסיון המעבר החד והדרמטי מעולם התמי –אובדן הבתולין להיות אדישים כלפיה. 

הגוף תפס היום כמשהו מעיק שיש לסלק מעליו את מעטה הרגש ולהפטר ממו בהקדם האפשרי. 

מי שמתרגש או מתבייש מהם, מי שמרגיש כי המין הכל מין". -הכל גוף", המין ל"בסך-הפך ל"בסך

הסיבה . , או שיש לשמור אותו למישהו מיוחד, מזוהה כ"מתוסבך"מיוחדהוא באיזשהו אופן 

המין מיוחד. הורמליזציה של המייות השיגה את מבוקשה: -הפשוטה היא, שהמין הפך לבלתי

  ., ורמלימשהו טריויאלי, יומיומי –דיל" - דיל, ופירוש הדבר, שהוא כעת "ליטל- הוא כבר לא ביג

. לתוך הטריטוריה שתפסה תמיד החוך המייהסקסולוג הוא הממלא היום את תפקיד 

תר מבחיה רגשית ואף רוחית, מכיסים אותו היום אשים שכל פעילותם סובה כטעוה ביו

המין ממטעיו הרגשיים והרוחיים. מה שמתחיל בשיעורי החיוך המיי (היתים יטרול סביב 

היום כבר באמצע היסודי), משך בתוכיות הטלויזיה העוסקות במין. היחסים האיטימיים ביותר 

בפרוטרוט ובפי ציבור המוי. המימד המדעי והמוכר של תוכיות אלו איו מתוארים במסגרתן 

תמיד גלוי; בדרך כלל הן סובות סביב אפשרות הגדלת העוג, ורוויות בקריצות ובצחקוקים. אך 

למעשה, האתוס הסקסולוגי מחה אותן לכל אורכן: המחים והמחות מצים את האורחים, 

הרוח - בייש", וכך ממשמעים אותם עד שיאמצו גם הם את קורמבהירים להם ש"אין במה להת

  ה"מדעי" וה"מקצועי" הראוי לטיפול במייות.

מזה זמן רב שהמבט הסקסולוגי יצא מתחום אשי המקצוע וחדר לתודעה היומיומית. 

מעורב, הפך לשיח של כולו. הדיבור הרווח -השיח הסקסולוגי, שבמהותו הוא טכי, רציולי ובלתי

ההתייחדות הזוגית מוצגת כ"פעילות", הכוללת "ביצועים" שיתן : טכוקרטיעל מין הוא  היום

                                                
 Peter N. Stearns, American Cool (New York: New York Universityלדיון רחב על תרבות הקול, ראו:  3

Press, 1994) .  
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"לשפר" אותם; תכליתה היא להגיע ל"סיפוק" הקרא "אורגזמה" (מוח רפואי חלול שהמגזיים 

צובעים בצבע זרחי זול); או קראים "להעצים" את העוג המיי, "להתגון" מפי מחלות מין, 

ו "טכיקות" המאפשרות את שיהם. הקהות שז'ארגון זה וסך עליו הכשירה גם את ומוצעות ל

מילות הסלג החותכות שהכסו ללקסיקון שלו בזרועות כה פתוחות: קללה ערבית עבור ערוות 

האשה, שמו של כלי משחית עבור ערוות הגבר. כל אלה מציירים את המין כעיין מכאי, עסקי 

וף במטרה להפיק מקסימום עוג כימי. הטמעתה של ראיה זו לתודעתו חדרה וקר: חיכוך גוף בג

כה עמוק, שהיא מלווה אותו אל תוך חייו הפרטיים, אל חדר המיטות ממש. אם לשפוט לפי 

הספרים והסרטים החדשים המתיימרים לעסוק במייות ברציות (חשבו על קובריק, קרוברג, 

רוח שלו מבלים במיטתם, המקום האמור להיות הארוטי דומה כי אשי ה…), בטאי, וולבק

מכולם, חבושים במשקפיו האליטיים של החוקר. גופם וכח אך לבם עדר, ספון באיזו מעבדה 

  סגורה, צופה במתרחש כמתח במויטור רפואי. 

שכרה של המהפכה הארוטית יצא בהפסדה: הגוף העירום המוטל לעיי כל, מרושש 

יו מרגש אותו. בזמן שגופיו התערטל, לבו התערל. במקום שהמבט מסודותיו, כבר א

הסקסולוגי יהיה היוצא מן הכלל, המיוחד לקלייקות ולספרי הלימוד, הוא הפך למבט הרווח, 

שתרבותיו כולה מאמצת ביחס לגוף ולמין. תרבות הקּול הפכה את כולו לעדת רופאים קטים, 

  סקסולוגית יצחה: כולו סקסולוגים. לבושים בחלוקים לבים. המהפכה ה

  

  

  סוד, דמיון והסתרה

  

שהן לא , כך דמה לי, בושה. טעותן היתה- שתי המהפכות רצו, כאמור, להפוך את האדם לחסר

הביו את מהות הבושה. הן סברו שמדובר ברגש שלילי גרידא, כשלמעשה, הבושה איה אלא הפן 

רגש הבושה הוא התגובה האיסטיקטיבית שלו  השלילי של משהו מאוד מהותי וחיובי באדם.

. ישם דברים המקבלים את יופים וערכם רק מהיותם סמויים מן העין, מהיותם סודלחשיפתו של 

סודיים. זכרון פרטי היקר ללבו הוא כזה, או ספר שריגש אותו ושאיש מלבדו לא שמע עליו. גם 

והצלקות שלו, שייך לעולם הסוד. סודות הם החן שלו - פעמיותו, על קודות- הגוף שלו, על חד

-המעיקים לו את התחושה שיש פשר לקיום האידיבידואלי שלו, שאחו מגוים על משהו יקר

ערך שרק אחו יכולים לשמור עליו. וסוד, במהותו, הוא בריה שברירית שאיה יכולה להתקיים 

סה שאו מספקים לסוד מעיקה לו, באור השמש. בעולם בו הכל ידון לכלייה ולאובדן, המח

מה, מעט חיים. ואמם, כאשר סוד מתגלה פתאום, כאשר הוא מופקע מחלל הצללים שלו -לזמן

ומופקר לעיי זרים, הוא מפסיק להתקיים. החשיפה הורגת אותו. והבושה שאו חווים וכח 

מה, בקשיי שימה שברגע הראשון מתבטאת במירוץ הדם לפים, בהחסרת פעי –הריגתו של הסוד 

 . הבושה היא האבל על מותו של הסוד.ְׁשכֹולהיא למעשה רגש של   –

המלה העברית "סוד" ושאת משמעויות רחבות יותר מזו של השימוש המודרי. בהגות   

. החכמה המיסטית קראת "תורת הסוד" למיסטיקההיהודית "סוד" הוא המוח העברי 

עלות הרוחית מתואר כטיפוס במעלה סולם הקרא והמיסטיקים "אשי סוד". תהליך ההת

, כאשר "סוד" מסמל את המדרגה התמירה פשט, רמז, דרש וסודתיבות של -, ראשיפרד"ס

והטמירה ביותר. במסורת המיסטית, לא רק הגוף בוי כטופוגרפיה של עובדות וסודות; המציאות 

  מעות שאין גלויות לעין. כולה תפשת כמיסתורית ומרובדת, כצופת שכבות עמוקות של מש
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ואמם, המהפכה המיית שחיסלה את סודו של הגוף היתה רק פעולה אחת במבצע גדול 

מיסטיפיקציה של המציאות כולה. בדימויים ששבו והופיעו -, שיעדו היה דההחילּוןיותר, מבצע 

חריה, בכתביהם של המדעים המודריים הראשוים צויר הטבע כעלמה, והמדען כגבר המחזר א

הגבר -מפשיט אותה וחושף את מערומיה. לפי גרסאות אלימות יותר של דימוי זה, היה על המדען

הטבע הסוררת ואף לאוס אותה. פרסיס בייקון, אבי המתודה היסויית במדע, - לשלוט באשת

"על מת לסחוט ממה את , כתב, טבע"- "עליו לעות את אמאיסח זאת באופן הבוטה ביותר: 

. המודריות המיתה את התחושה שסוד עמוק מסתתר מאחורי פרגוד המציאות, ה"סודותי

הסוציולוג מקס וובר תיאר  והחליפה אותה ברגש חדש, זחוח וציי, לפיו מה שרואים זה מה שיש.

זאת כ"הסרת הקסם מהעולם". ואמם, הסרת הקסם שהסקסולוגיה עוללה לגוף היתה שכפול, 

המודרית עשתה לעולם בכלל. המציאות כולה, כך דמה לו  אפין, של מה שהתרבות-בזעיר

היום, בזזה מסודותיה והפכה למישור אחיד של חומר. השטוחלדיה של האמת העירומה היא 

  .4כעת העולם בו או חיים

תהליך זה איו שלילי מעיקרו; המדע המודרי הרחיב את הבתו של העולם הפיזי כפי    

עשתה. אך לצד הכלים הרבים שהפרדיגמה המדעית מעמידה  ששום פילוסופיה אחרת לא

לרשותו, כלי אחד היא דווקא מוות: כושר הדמיון. כאשר דמה לו שאו מביים את הכל, אין 

, כפי שהוג לומר, איה מותירהאו דרשים עוד לדמיין. החשיפה המוחלטת של האמת העירומה 

, אי מבקש לטעון, יש תוצאות מרחיקות לכת לגבי . להיחלשותו של כושר הדמיוןמקום לדמיון

אדם וכחברה. היא המאפיין העיקרי של השקפת העולם המודרית, והיא -התפתחותיו כבי

תובעת מאיתו לחשוב מחדש על חזון האמת העירומה של האורות. עליו לסטות כעת מעט 

  קשרו בהמשך. מהושא בו פתחו, שאלת הציעות המיית, אך החוטים ישובו וית

ישן שתי גישות להבת מהות הדמיון: העמדה המודרית היא, שהדמיון עסוק בבדייתם 

של דימויים שאין להם אחיזה במציאות החיצוית, שאין מושא ממשי אליו הם מתייחסים. 

. לפי עמדה זו, לא זו בלבד שאין לפתח את הדמיון, אלא אדרבא, בהמצאותכלומר, שהדמיון עסוק 

ן אותו, שכן הוא מרחיק אותו מן האמת ומשעבד אותו לאשליה. הסיון של כולו מלמד יש לרס

אותו כי יש בגישה זו ערך רב: יטרול הדמיון מסייע לו להתמודד עם המציאות היומיומית. אך 

-איברישה גישה וספת ביחס לדמיון, שיתן לאמצה כגישה משלימה. גישה זו מביה אותו כמעין 

המסוגל לחזות ברובד של  –המזוהה לעתים קרובות כ"עין שלישית", רוחית  –ימי פחישה 

. ליתר דיוק: מוצאאלא  ממציאהמציאות שאיו גלה לחושים החיצויים. במובן זה, הדמיון איו 

הפש שלו -. גישה זו מיחה כי הצלילה אל בארהתהליך שראה כהמצאה הוא גם תהליך מציאה

רק למאגר הזכרוות הפרטי שלו, אלא גם למאגר דימויים כללי,  איה מובילה אותו

שתודעותיהם הפרטיות של כל בי האדם יוקות ממו, מעט כמו שמסופי מחשב שוים מחוברים 

, 5מודע הקולקטיבי"-"הלאלמרחב וירטואלי אחד. מאגר משותף זה הוא מה שקארל יוג כיה 

, ושאלדוס האקסלי 6"מחורזים עליו כמחרוזת"שכל הסובייקטים  ל"ציר"שויליאם ג'יימס דימה 

. עד לפי פרק זמן קצר, לא קומץ משוגעים 7הרוחית החה בבסיס כל ההויה ַּכ"קרקע"תיאר 

                                                
 Carolynוהקשר ביה לבין ההשתלטות הגברית על גוף האשה, ראו: מיסטיפיקציה של הטבע -ליתוח של הדה 4

Merchant, The Death of Nature (San Francisco: Harper & Row, 1985); David F.Noble, A World 

Without Women (New York & Oxford: Oxford University Press, 1992). 
 C.G.Jung, “The Archetypes and the Collective Unconscious”, in Collected Works, vol.9.iראו, למשל:  5

(New Yotk: Pantheon Books, 1957) . 
 )1969; ירושלים: מוסד ביאליק, 1902( 327, עמ' החוויה הדתית לסוגיהויליאם ג'יימס,  6
7 Aldous Huxley, The Perennial Philosophy, p. 21 (New York: Harper & Row, 1944) 
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הרוח והמיסטיקים על פי כל תולדות התרבות. רבים שבים -החזיק בגישה זו, אלא מרבית אשי

, שלא גופיו אישי-מרחב רוחי ביןם היא שישו מעין לאמץ אותה גם היום. התחושה המחה אות

ע דרכו כי אם חוש הדמיון שלו. לשון הדמיון היא שפת החלום, ואותיותיה הן המטאפורות, 

הארכיטיפים והייצוגים הסמליים. אלא שלא מדובר ב"רק" סמלים, "רק" מטאפורות. המרחב 

הוא ממשי עוד יותר: אין או מסוגלים  הסמלי ממשי בדיוק כמו המרחב הפיזי. במובים רבים,

מראש של קטגוריות, מושגים ודימויים, - להבין דבר ממה שאו חווים בחייו ללא מערכת מוכה

שפת האם  –שמקורם במרחב הסמלי. מרחב זה הוא המולדת האמיתית שלו; לשון הסמלים 

  שלו. אחו תיירים דווקא בעולם הגלה לחושים הרגילים. 

ודרי העיק בלעדיות למבט האמפירי, הרואה רק מה שתפס בידי החושים. העידן המ

מקודת מבט זו, רק הגלה קיים. אך גישה זו היא בואה המגשימה את עצמה: כאשר מה שגלוי 

הוא הדבר היחידי שישו, אז הדבר היחידי שישו הוא מה שגלוי. האפקט הרגשי של מהלך זה על 

, מאפיית אותו ההרגשה שהכל, בחשבון אחרון, שווה ערך, או בלשון תרבותיו הוא עצום. בבסיסו

 בדלים. "קדּושה" פירושה שמקום, רגע או מאורע מסוימים שדבר איו קדושמסורתית יותר, 

רגילה. אלא שלא יתן לראות איכות זו או למשש - מהשאר, שסוכה עליהם איזו איכות בלתי

תפוס אותה בעין הדמיון. אך בעולם המודרי, בו הכל אותה. יתן רק לדמיין אותה, כלומר, ל

חשוף והכל גלוי, אין יותר "מקום לדמיון". אין לעין הפימית מרחב עבודה בו תוכל לפעול, מסך 

שאת המתרחש מאחוריו היא תוכל לחלום. דווקא משום שבחוץ הכל מואר, את העין הפימית 

  . הסתר ברובד הפימיתבר, יצר , מסהגילוי המוחלט ברובד החיצויאופפת חשכה. 

באיזה אופן, אם כן, יתן לגלות מחדש את פימיותו של העולם? כיצד יתן לעורר מחדש 

את חוש הדמיון? אם לדמיון לא ותר מקום אזי יש לפות לו מקום, ליצור לו מרחב עבודה. והדרך 

. שכן מה שמאפשר חלק משדה הראיה של העייים החיצויות לכסותהיחידה לעשות זאת היא 

, חור שחור בוף, שהעייים כתם עיוור. ההסתרה יוצרת מעין ההסתרהלדמיון לפעול הוא 

החיצויות אין מסוגלות לחדור מבעדו. כתם זה, הדוחה את המבט החיצוי, דווקא מושך ומפתה 

ת את המבט הפימי. המסך היורד על העין הגופית פוקח את העין הרוחית, הוא מספק לה א

האפלה בה תוכל לממש את דמיוה ולראות את הקסם הצפון בעולם. ההסתרה איה שוללת את 

המבט האמפירי אלא רק מדללת את כוחו; היא איה עוצמת את העין החיצוית אלא רק 

מצמצמת מעט את שדה הראיה שלה. וצמצום זה פותח, כמעין פיצוי, את שדה הראייה הפימי של 

מיון את התסכול החיוי לצמיחתו. כפי שגילוי ברובד החיצוי יוצר הסתר הדמיון. הוא מעיק לד

  . הסתר מסוים ברובד החיצוי יוצר גילוי ַּבפימיּותשל הפימיּות, כך 

. "הברכה", יתן לומר, 8"אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין"אמר בגמרא כי   

ודווקא האזור "הסמוי מן העין", השטח היא הקסם הצפון בעולם, המתגלה רק לחוש הדמיון; 

המת כביכול של שדה הראיה, הוא המקום בו הדמיון עור לחיים וחוזה בקסם. יש לחשוב מחדש 

על פעולת ההסתרה: היא יכולה לשמש ככלי לדיכוי או להדחקה, אבל גם כאמצעי לפתיחה 

מד הקדושה ומשיבה ולשחרור. בכך שהיא מציעה חלק מהעולם, היא פותחת בפיו מחדש את מי

לו את הטופוגרפיה האבודה שלו, המתקמרת ומתקערת במשחק של אור וחושך. דמייו זאת: שוב 

מסתורין -משתפלים עמקים אפלים למרגלות הגבעות המוארות; שוב מתמלאים הגאיות מי

  הסוד, עמוקה ומזמיה כתמיד, שחשבו כי יבשה לעד.-חרישיים; שוב פערת לפיו באר

  

                                                
 , בבא מציעא, דף מב עמ' א; תעית, דף ח עמ' בתלמוד בבלי 8
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  ייות לרוחיותבין מ

 

השאלה העולה כעת היא, מה הקשר בין הצורך "להציע" את העולם לבין ציעות מיית? באיזה 

  אופן, אם בכלל, קשור אובדן המיסתורין הארוטי לאובדן המיסתורין הקוסמי?

הקשר עוץ בדחף האושי הבסיסי לחקור בסתר. הוא מובלע כבר בקרביה של לשוו, 

סוד רבים איתרו אותו עוד בשחר התודעה האושית, - . חכמיידיעההמלה בכפל המשמעות של 

כשי ביטויים של תשוקה בסיסית כאשר זיהו את יצר הפעילות המיית ואת יצר הלימוד המיסטי 

: התשוקה לזיווג עם האהוב, להתאחדות עמו, ולפריה ורבייה איתו. כאשר תשוקה זו מופית אחת

כתשוקה מיית כלפי זולת אושי, וכאשר היא מופית לאפיקים  לאפיקים גופיים, היא מתבטאת

אושי. אך שי אלו אים אלא -רוחיים, היא מתבטאת כתשוקה לדבקות מיסטית באל העל

  . 9לבושים שוים המסתירים רצון אחד ויחיד

ביהדות, יסודותיה של תפיסה זו מוחים במקרא, והם פותחו והועשרו במשך הזמן בידי 

, "ואהבת אהבהסוד. התורה מתארת את היחס הכון לקב"ה כיחס של -פרשים ואשיאיספור 

, וחז"ל פירשו את הדגשת ה"בכל" כרמז שיש לעבוד את השם בשי 10את ה' אלקיך בכל לבבך"

. שיר השירים, היצירה הארוטית המובהקת של המקרא, הובן לאורך כל 11היצרים, הטוב והרע

וג רוחי של כסת ישראל עם הבורא. ר' עקיבא כיה את שיר המסורת המדרשית כמרמז על זיו

, וכך המשילו לחלל הפימי המסתתר בלב המקדש, המקום בו עולמו 12השירים "קודש קודשים"

של האדם ועולמו של האל משיקים, וושקים, זה לזה. הביא הושע כתב כי "ביום ההוא, אום ה', 

. כלומר, לעתיד לבוא 13"ארשתיך לי באמוה וידעת את ה'ו... בעליולא תקראי לי עוד אישי תקראי 

הקשר עם האל יהפך ל"אירוסין", האל יקרא "אישי" במקום "בעלי", ויתקיים איתו קשר של 

"ידיעה". במשלים אחרים האדם הוא דווקא הדמות הזכרית, והתורה היא האשה אחריה הוא 

ן, דדיה ירווך בכל עת, באהבתה מחזר. ספר משלי מתאר את התורה כ"איילת אהבים ויעלת ח

, והזוהר מפתח דימוי זה ומתאר את התורה כ"אהובה יפה" המסתתרת במגדל, 14תשגה תמיד"

  . 15מאהבּה- מתגלה ומתכסה לסירוגין, וכך מתמסרת בהדרגה ְללֹומדּה

כפי שראיו מקודם, כפילותו של יצר הידיעה היא גם העומדת בלב המתח שבין המהפכה 

הסקסולוגית, שחתרו זו לידע מיי של הגוף וזו לידע הכרתי שלו. ביהדות,  הארוטית למהפכה

מטרתו של האדם היא להעלות יצר זה לשורשו האחד ולהשיג ידיעה הכוללת בתוכה את שי 

הסוד היהודי למדען: כמוהו, הוא שואף להתוודעות עם מקור -המישורים. מצד אחד דומה איש

. מצד אחר, הוא מזכיר דווקא את איש רוחיתפיזית אלא  האמת השגבת, והתוודעות זו איה

הרומטיקה: הידיעה שהוא מבקש איה מוכרת ו"אובייקטיבית" אלא פימית ואיטימית, 

                                                
התיאוריה כי יצר הידיעה עומד בבסיס כל טיות הפש מהווה את בסיסו של זרם הפסיכולוגיה הטרספרסולית.  9

 .Ken Wilber, The Atman Project (Wheaton, IL: Quest Books, 1980)הוא מפותח בהרחבה בספר 
 דברים ו ה 10
מוד בבלי, ברכות, דף ד עמ' א. לפיתוח הטעה שלפי חז"ל שורשם של יצר הטוב ויצר הרע הוא אחד, ראו: תל 11

 ).1999תל אביב: עם עובד, תש"ט ( הבשר שברוחדיאל בויארין, 
 מדרש תחומא, תצוה, סימן ה' 12
 ב יח, כב הושע 13
 ה' י"ט משלי 14
כמובן את דימויי הטבע כאישה והמדען כמאהב שליוו את ימי המדע ב. משל זה מזכיר -, חלק ב', דף צט, עמ' אזוהר 15

הראשוים. אך כפי שראה, הקבלה איה מתייחסת לטבע הגשמי, אותו היא מעויית להשאיר צוע, אלא לחכמה 
רוחית. כמו כן, בדימויים הזוהריים אין זכר למוטיב החוזר בכתבי המדעים המערביים, לפיו יש להשתלט על מושא 

 9 אלפייםהלימוד הקבי או לאוס אותו. לדיון בדימויים ארוטיים בספר הזוהר, ראו: יהודה ליבס, "זוהר וארוס", 
 ).  1994אביב: עם עובד, -(תל
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. יתרה מכך: היהודי איו רוצה להותיר את ארוטיתידיעת סובייקט את סובייקט, כלומר, ידיעה 

ותו גם ברובד הגוף, להאיר באמצעותו גם את הארוס ברובד התודעתי בלבד, אלא שואף להגשים א

הזיווג הגופי עם אשתו. לפי הזוהר, "בשעה שהוא מזדווג עם בת זוגו באחדות בחדווה ברצון, 

ויוצאים מהם בן ובת", האדם למעשה משחזר את פעולת הבריאה, וכך הופך להיות "שלם כמו 

  . בשי מוביה . האידיאל המיסטי, אם כן, הוא לממש את ה"ידיעה"16שלמעלה"

לכאורה, גזר מכך בדיוק אותו שיתוף פעולה בין הארוטיקה לסקסולוגיה, אותו ביקרתי 

בסעיפים הקודמים! אלא ששיתוף פעולה זה, כפי שראיו, כשל, והוביל לצחון המבט המדעי: 

 הגוף ותר רק גוף, חיצוי וחילוי כשאר הדברים ַּבשטוחלדיה של האמת העירומה, והסיקה

לרובד הרוחי לא התרחשה. כעת או מגיעים לקודת המחלוקת העמוקה בין האידאל היהודי 

לאידיאל של המהפכה המיית. למרות שהם דומים זה לזה, הם למעשה סותרים. ביגוד לשתי 

המהפכות שהרכיבו את המהפכה המיית, היהדות איה מטריאליסטית, אלא רואה בחומר 

חבה יותר. היהדות גם מציעה הסבר למבוי הסתום של המהפכה כביטוי אחד של מציאות ר

המיית, ומתווה דרך באמצעותה אפשר, אולי, להחלץ ממו. הדרך קשורה למה שדו בו בסעיף 

  והחוליה המקשרת בין השיים היא רעיון ההסתרה.  –פיתוח כושר הדמיון והשבת הסוד  –הקודם 

צבירה", פיזי ורוחי, -היצר המיסטי כשי "מצביכפי שראיו, יתן להבין את היצר המיי ו

הצבירה של היצר מַהפיזי ַלרוחי הוא -של יצר אחד, הוא יצר הידיעה. התהליך שממיר את מצב

, ובלשון החסידות התמרהאו  עידון. בעברית מודרית קראת הסובלימציה הסובלימציהתהליך 

רה מתבלת אותו וכך מכשירה את (היצר מתואר כמאכל מר, שהתו העלאהאו  המתקהוהקבלה 

-הצבירה הטבעי למצב-). איך שלא תאר זאת, העברת היצר ממצב17העלאתו לעבודת קודש

. היצר איו סיפוק-שלילתהצבירה הרוחי דורשת תאים מסוימים. מה שדרש הוא אלמט של 

הזדמות עובר סובלימציה אם ברובד הפיזי הוא מקבל סיפוק מלא. רק חוסר סיפוק מעיק לו 

להתפתח אל מעבר למצבו הגולמי. האידיאל המודרי של סיפוק היצרים הרסי להתפתחותו 

החת בלבד היא המולידה התחדשות וצמיחה. כפי שאדם איו יוצא לתור - הרוחית של האדם; אי

אחר דברים חדשים אלא מתוך רעב, כך גם היצר המיי: הדרך היחידה לעודד אותו לעזוב, 

עיר הולדתו הפיזית ולצאת למסע חיפוש רוחי, היא לשלול ממו סיפוק מוחלט. זה כביכול, את 

בדיוק מה שמסים לעשות חוקי הציעות המיית. באמצעות ההסתרה וההגבלה של המייות 

צמצום הגופית, הם למעשה פותחים בפי היצר המיי את האפשרות להשתות. כלומר, דווקא 

- פיזי של היצר, הוא הפותח בפיו את מרחב הפעולה הפימי-ימסוים של מרחב הפעולה החיצו

  . רוחי

כפי שיתן לראות, הדרך לעדן את היצר מקבילה לדרך בה איפשרו למבט הפימי של 

כשם שכיסוי בחיצויות מוליד גילוי בפימיות, כך הגבלה בגשמיות פותחת הדמיון להתעורר: 

הידיעה לחוש הדמיון איו מקרי: מושאי המשיכה של . הקשר בין יצר אפיק תועה חדש ברוחיות

היצר במצב הצבירה הפיזי הם חיצויים וחושיים, ואילו מושאי המשיכה הרוחיים שלו הם 

פימיים והכרתיים, ויכרים לעין הפימית בלבד. לכן החשיפה המוחלטת ברובד החיצוי, בזה 

תרומם לכדי מצב צבירה גבוה יותר. רק שהיא עוצמת את עין הדמיון, בולמת גם את היצר מלה

כאשר פקחת עין הדמיון, חשפים בפי היצר מושאים ארוטיים רוחיים המפתים אותו להתעלות 

ולהתעדן. אותו כתם עיוור שעורר את חוש הדמיון לתור אחר הסתר, הוא גם הלוחש באוזו של 

                                                
 , חלק ג', דף ז, עמ' אזוהר 16
הוא למתק ר' צדוק הכהן: "ותבלין  ל' ב': "בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין". וכותב קידושין, תלמוד בבלי,  17

 , צז).צדקת הצדיקהמאכל, הייו להפך הרע לטוב מאוד" (
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תו לצאת ולחפש אותה. עידון הידיעה אודות אפשרות קיומה של אהבה רוחית, ומעורר או-יצר

  . 18היצר המיי ופקיחת עין הדמיון קשורים קשר שאיו יתן להתרה

בימיו, תפש רעיון הסובלימציה כשם רדף להדחקה. הסיבה היא, שלגד עייו יצב 

אידיאל הזירות הוצרי, הדוגל בפרישות ממין. ואכן, בצרות סובלימציה פירושה דיכוי מוחלט 

מיי. אך היהדות תמיד אסרה את הזירות המיית וגיתה את הפרוש. היא איה של היצר ה

מבקשת להרוג או לקבור את היצר המיי, אלא אדרבא, מחייבת את מימושו ברובד הפיזי, הן 

למטרת פריון (מצוות פריה ורביה) והן למטרת האה (מצוות עוה). מצד שי, היא גם לא מעויית 

להתפשט גם  –מבלי שיטוש את הרובד הפיזי  –היא רוצה לאפשר ַליצר ם. להשאיר אותו תקוע ש

. לכן היא מגבילה, חלקית, את פעולתו של היצר ברובד המיי. הגבלה זו ראית לרובד הרוחי

כך, גם -כדיכוי, אך למעשה היא המאפשרת לאדם להפות את היצר המיי, העז והפורה כל

בו לעלות  דוחקתאת היצר המיי, אלא מדחיקה ודית איה לאפיקים רוחיים. הסובלימציה היה

מבט חדשה של הגוף, שאיה רואה בו כמשהו טמא או בזוי, -אז, מתאפשרת גם קודת-. או19קומה

כפי שהוא ראה לפרּוש, אלא כמות שהוא: רובד אחד מהויתו השלמה של האדם, שאיו פסול 

  כלשעצמו, אך גם איו הרובד הגבוה ביותר. 

ה בין הקומה הפיזית לקומה הרוחית מאפשרת לו ללמד זכות על שאיפתם של ההבח

הארוטיקים והסקסולוגים להשיג חשיפה וידיעה מלאות. או מסוגלים לראות ששגיאתם היתה 

חלקית בלבד: הן יסו ליישם את יצר הידיעה ברובד הפיזי במקום ברובד הרוחי. ברובד הרוחי, 

: חשיפתו המלאה של הסוד, לאותו יעד אליו שואפת המהפכה המייתהמיסטיקה היהדות שואפת 

בכל הדר מערומיו. במהלך חיזורו של המיסטיקן המאהב, כותב הזוהר, התורה המחוזרת אמם 

"את כל סודותיה היא מגלה לו, ולא מרחיקה ולא מכסה "מתגלית ומתכסה"; אך בסופו של דבר 

המהפכה המיית לגבי הגוף הפיזי... במהפכה המיית . בדיוק מה שחלמו עליו אשי 20ממו דבר"

יתן לאתר, איפוא, יסוד רוחי עמוק, אם כי בגרסא מוחמצת וירודה: השאיפה למפגש בלתי 

אמצעי עם האמת העירומה כולה. אלא שמפגש כזה צריך להיות פימי ולא חיצוי. הצגתו לראווה 

  ממו.  של הגוף וסיפוק היצרים המוחלט רק מרחיקים אותו

  

  

  מחדש של העולם-הקסמה

  

הסיון להסיר מהעולם את קסמו הסעיר את הדורות הראשוים של המודריות. אך כעת 

-מתפוגגים בהדרגה עי השיכרון, ורבים חשים כי חרף היתרוות הרבים שלה, לוקה תמות

את  העולם המודרית לפחות בחסרון משמעותי אחד: דווקא בגלל רצוה לחשוף את האמת,

הפים הקסומים והמיתיים של העולם היא מסתירה מאיתו. חילוים רבים היום, החל מאמים 

אייג', מסים, בדרכים שוות, ללכת מעבר למבט המדעי הצר -ואשי ספרות וכלה באשי היו

                                                
קשר זה רמז במדרש קצר של חז"ל: "כל מי שרואה דבר ערוה ואיו זן עייו ממה, זוכה להקביל פי השכיה"  18

לעצום עייו (ויקרא רבה, כג, יג). מדרש זה קושר בין הסתרת המייות הפיזית לגילוי פי השכיה הרוחיים. מי שיודע 
  מפי הביטוי החיצוי של המייות, זוכה לחזות בביטוי הפימי שלה: כוח האהבה שלו מתעדן, ומופה לעבר השכיה.

… כך, למשל, כותב הבעל שם טוב אודות הפסוק "איזהו גבור הכובש את יצרו": "כובש את יצרו אמרו, ולא שוברו 19
 ,כתר שם טוב, קטז; וראו גם תורות ופתגמי הבעש"טבו בקדושה" ( איזהו גבור? הכובש את הכחות של יצרו ומשתמש

קעא). הבחה זו בין הדחקת היצר ושבירתו לדחיקתו והעלאתו מהותית להבדל בין היהדות והצרות, ויתן לאתר את 
 היצרשורשה ברעיון ה"צמצום" הקבלי. לדיון רחב בקשר בין רעיון הצמצום למייות, ראו: מרדכי רוטברג, 

 )1999אביב: שוקן, - (ירושלים ותל
 ב -, חלק ב', דף צט, עמ' אזוהר 20
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ולהשיב לעולם את מימד הקדושה האבוד שלו. יותר ויותר מאיתו מצטרפים לסיון הועז 

  של העולם.  מחדש - הקסמהת והמרשים לעשו

עם זאת, או וטים לאחוז עדיין בדפוסי חשיבה מודריסטיים צרים, שרק מעכבים את   

התפתחותיו. אחד מאלו הוא דחייתו על הסף של רעיון הציעות המיית, התפש בעייו כמעכב 

גד את צמיחתו האמותית והרוחית של האדם. על אף הביקורת האמיצה שאו משמיעים 

האתוסים של האורות והמדע, עוד דבקים בו הדימויים שתועות אלו ִייצרו, המתארים את 

עולם פרימיטיבית. בתודעה -החברות הצועות כ"חשוכות", דהייו שבויות במסגרת תמות

הגבר לבוש השחורים, האשה שרוב גופה  –החילוית היום משמש המראה החיצוי של החרדים 

ור למיתוס החושך הדתי. הלבוש הצוע מסמל בעייו את דחיית האסתטיקה כמעין אי –מוסתר 

החיצוית ואת השלילה הגמורה של העולם הגשמי שהדת מבקשת, כביכול, לעשות. אך דימוי זה 

של הדת הוא תוצר של מבט שטחי, התפס לחזות החיצוית של החברה הדתית ומע מבירור 

האדם שומר המצוות, הרתע מחשיפת הגוף והמפה מבטו המהות הפימית של מהגי הציעות. 

מתמוות העירום, איו מדכא את מייותו, אלא ההיפך הגמור: הוא מתגון מפי הדיכוי של יצר 

המין שיוצרת החשיפה, ושומר על רגישותו של כושר הדמיון, החיוי הן לשימור היצר והן לצמיחה 

ידיאל הציעות המסורתי לבין שאיפתו החדשה רוחית. למעשה, זיקה עמוקה שוררת בין א

  להשיב את הקסם לעולם.

כמובן, שיישום קוד של ציעות מיית איו מבטיח את שגשוגה של תודעה רוחית יותר. 

רחוק מכך: חלק גדול מהציבור המסורתי והדתי היום איו מבין בעצמו את משמעותה של 

הקסם והקדושה שבעולם. הקפדה חלולה על גדרי הציעות המיית, ואת הקשר ביה לבין גילוי 

הציעות ההלכתיים ועיסוק בשאלת המראה החיצוי גרידא (שלא לדבר על קיומה, גם אם בחוגים 

הוא תכליתה -שהוא –שוליים, של משמרת ציעות), ללא כל סיון לעורר בפש את המבט הפימי 

ום בפועל של אידיאל הציעות איו מהווה, מעידים על החמצתו של העיין כולו. ייש –של הציעות 

להתפתחותה של תודעה רוחית. דרשים תאים וספים, כמו רגישות מספיק אם כן, תאי 

אושית, חיוך מתאים, וכוות פימית לעסוק בהתבוות רוחית. אך הוא בהחלט מהווה תאי 

במרחב בו הגוף כל הזמן להתפתחותה של תודעה כזו. החיים המודריים, המתהלים  הכרחי

חשוף, משהים את המבט על החיצוי, ועוצרים אותו מלהסתכל פימה. חיים אלו משמרים את 

  היצר המיי במצבו הילדותי, ואים מעיקים לו את ההזדמות להתעדן ולהתבגר לכדי יצר רוחי. 

א רק כמשהו בחיה של רעיון הציעות, כמו זו שהצעתי כאן, יכולה לאפשר לו להביו ל  

, במובן כמקסימהמדכא, המכער את גופיו. אחו עשויים, להפתעתו, לראות את הציעות גם 

המילולי של המלה: כמעיקה לעולם קסם. שכן עם ההסתרה מגיע מסתורין, ועמו יופי ופלא מסוג 

 שמזמן איבדו. החבירה האוטומטית לליברליזם המיי היא בעוכריו של כל מי שמבקש למרוד

בדיכוי המודרי של הטבע. היא מסכלת את סיוו להשיב לעולם את סודותיו. דווקא הציעות, 

שהתרגלו לתפשה כשמרית ומיושת, ולפיכך כיריבתה של הרומטיקה הצעירה והמרדית, היא 

  בריתו הטבעית. -בת

  

*    *    *  
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