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גלגוליה של  תהייה פוסטמודרנית בשבילי התודעה 

 והרוח

 

 

 של החברה אליבא יעל אפיוני� היאי� לטיפוס האידיאלארגו� חברתי בכל מ� הדי� ש

לחוקי� ולמוסכמות החברתיות אות� , יתבע מחבריו את נאמנות� לנורמות, דמקס ובר

הצלחתה של חברה תיבח� בהתא� להישגיה וליכולתה להטמיע בחבריה  .הוא כונ�

  הסובבעל הטבע, מכלול עקרונותיהעל ,  המציאותעול� ברורה ומוגדרת אודות תהשקפ

 לתכליות אות� היא שואפת או למטרות כל זאת ביחס ו,על עברה, על עצמה, אותה

הגדרה מעי� זו של החברה האנושית מעוגנת בראיית עול� . להשיג או להגשי�

 של ועל�פבדמיונ� וב, רגשותיה�ב, הוטמעה במחשבותיה�אידיאלית במהותה אשר 

 שונות קמו זרמי� ניהיליסטיי� או על א� העובדה שבתקופות,  מאז ימי קד�בני האד�

אנרכיסטיי� ואחרי� אשר ביטלו צורת חשיבה הוליסטית זו מכל וכול והתריסו במלל 

חלק אורגנו ופעלו כ, המוסדות והארגוני� שבני האד� כוננו.  או במעש כנגד קיומה

 מחדש על ידי מעצבי כל דור ודוראשר הוגדרה ב, וראיית עול� אידיאליתמאותה הוויה 

שתיאורי החברה או הארגוני� החברתיי� בידי סופרי דברי , מכא�. חברה ובוניהה

אלא ה� לעתי� , הימי� אינ� בגדר עובדות מוצקות של מציאות טבעית מסוימת

קרובות תוצרי העקרונות על פיה� כוננו מעצבי הדור את החברה או שאפו וערגו לכוננה 

נ� של אות� יוצרי� ומעצבי עול� תוצרי� חברתיי� אלו ה� פרי דמיו. כ� או אחרת

בשאיפותיה� , אשר הגדרותיה� החברתיות טמונות בחזונ�, �בעלי אידיאליי

 . ובתשוקותיה� של אות� בעלי הדמיונות

 

אשר עיצובו מעג� את הפער הקיי� בי� החזו� והתיאור ,  של חברהייצירת טיפוס אידיאל

נוכל , יומיי�%בחייה היו�, ועל שלה לבי� אופני קיומה ודרכי התנהלותה בפיהאידיאל

, למצוא בצורת הביטוי והתיאורי� השוני� של עלילות ומעשי חברות שונות בפועל

במקביל לדימוייה את עצמה או חלומותיה על אודות עצמה  או חלומותיה� ודימוייה� 

הדבר בא לידי ביטוי בדברי הרהב והתהילה אודות החברה . של דורות מאוחרי� יותר

אלה ששני� רבות , באמצעות נושאי דגלה ומעריציה המושבעי�, עתיקההיוונית ה



 

 ישראל אידלובי� ♦ 30 

 

 

בבואנו . הטיפו בלהט להגשמת ערכיה הנעלי�, לאחר שחברה זו חלפה לה מ� העול�

לבחו� מקרוב את החברה היוונית העתיקה שקשרו לה כתרי� כה רבי� ורשמו לזכותה 

 .  כה רבי� עלולי� אנו להתאכזב�ערכי� אידיאלי

בעת העתיקה מצטיירת   עצמ�היווני�יאורי� המצויי� בקורותיה� של מבחינת הת

לנגד עינינו תמונה השונה בתכלית השינוי ממה שציפינו בהתחשב בתיאורי� 

מכורה וערש "שהיא , א� על פי שמדובר באותה יוו� קלאסית.  אודותיה�האידיאליי

והנעלי� שיוחסו בתוכה התהווה דיסונאנס בי� התארי� הנשגבי� , "התרבות המערבית

לבי� מעשיה� של אות� עמי� יווניי� ,  בעת העתיקהילע� שישב בחצי האי הפלופונס

מאחר , יוו� העתיקה הנה הפתעה גדולה במיוחד, במקרה דנ�.  בחיי היו� יו� שלה�

שבה נית� לראות בבירור מתו� תיאוריה� של היווני� את עצמ� בסיפוריה� 

 כפי שהוא מצטייר לנגד עינינו כיו� מתו� ,שדיוקנ�, וקורותיה� בעת העתיקה

ברבריי� ומרושעי� , מעמד אדוני� אכזריי�איננו אלא דיוקנו של , כתביה�

 אי� ה� יכולי� להיות מתאימי�שוודאי , דיכאו ורמסו את החלשי�אשר , בהתנהגות�

,  בימינונאורה דמוקרטית ולדפוסי החיי� של חברה" �אבות טיפוס אידיאליי"כ לשמש

הנאורה והנשגבה של אבות תרבות , מורשת התרבות הדמוקרטית"זת נואשות בהנאח

 . "המערב

 

 היא זו שעיצבה את השקפת העול� היוונית תאו אידיאלי/אותה ראיית עול� דמיונית ו

ה� ביחס לחברה וה� ביחס , הקלאסית דורות על גבי דורות לאור� ההיסטוריה האנושית

) ולעיתי� קרובות דמיוניי�(י� אידיליי� שוני� והביאה ליצירת טיפוס, לפרט בתוכה

 אופיינית לדמיו� �אותה נטייה כללית לעצב טיפוסי� אידיאליי. בתקופות שונות

א� המייחד את החשיבה המערבית הוא החיפוש העקבי , הקודח של החשיבה המערבית

שבמהל� , כ� קרה. חדשות לבקרי�,  חדשי��וחסר המנוחה אחר טיפוסי� אידיאליי

נמצא , מתו� חיפוש קדחתני אחר מקורות הקיו� האנושי, היסטוריה המודרניתה

בעל מקור שונה מכל מה שהיה ידוע בעבר לקיו� ביחס לחברה ,  חדשיטיפוס אידיאל

. מקור שהפ� להיות בעל השפעה עצומה על המציאות והרי הוא האינדיווידו�, האנושית

 אירופאי� דווקא מתו� מצוקה אשר התגלה לעיני ההוגי� וההרפתקני�, מקור זה

, חברתית גדולה של העדר יכולת לפרוק כבלי� חברתיי� נוקשי� בדרכי מהפכה ומרד

כ� שהוא עורר מעט מאוד חשד , יהיה מתחילת דרכו בעל אפיוני� של טיפוס אידיאל

א� אופני הביטוי ביחס . בדבר יכולתו לפגוע ביציבות ובסד החברתי, אצל  השלטונות

כ� שלא נראה היה , יווידו� היו כה מסורבלי� ונשגבי� בעיני רוב ההדיוטותלאותו אינד

.  �קרי האינדיווידו, שנזק של ממש צפוי מאותו יליד הרוח הדמיוני ,לשליטי אירופה
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 ביותר יכול ידווקא הרעיו� האבסורד, א� כפי שהדבר קורה לעתי� קרובות במציאות

שמהרגעי� , והדברי� התגלגלו כ�, לחולל מהפכה או לפחות להצית את אש המרד

 השפעה מרשימה למדי על כלל התרבות �הייתה לאינדיווידו, הראשוני� להתגלותו

 . והחברה האנושית

 

השוטח עצמו בפני ,  בעל העצמי החוקר את עצמו�אותו אינדיווידו, למרבה האירוניה

 כיבוש כה בעל תעוזה ובעל רצונות, היה בעל חוצפה, על מעלותיו ועל חולשותיו, כל

אשר בעבר הוא , עזי� עד כדי ניסיו� לפרוש את חסותו על המציאות כולה והאל שמעליה

האני או העצמי הוגדרו כיחידה , האינדיווידו�. זה שיצר את האד� וכונ� את עולמו

%בעל תכונות נפשיות, בדבר היותה יסוד נעלה המכילה בתוכה את הרעיו�, אידיאלית

החל הוא זכה לעיצוב מוגדר ולקיו� ברור ומובח� היטב . תרוחניות מובהקות ייחודיו

קרי , מאז כוננה יחידה זו. %20 בתחילת המאה ה תהילתו והגיע לשיא17 %מאה המה

ה� , בה� מטמורפוזות שהיה קשה לזהותו, רבי� שינויי� העברהיא , האינדיווידו�

 . ימינו אנועד , בהגדרת מהותו וה� בהגדרת תכונותיו

 

 ניסו להגדיר מדי פע� תפיה הסובקייטיביסטית והאידיאליסטיו הפילוסתורות, אכ�

 של הפרט י מחשבתווו את קוא� התוו ,מחדש את האינדיווידו� ואת האינדיווידואליות

 של דגמי� שוני� שעל פיה� תאידיאליסטי ירהיצ. תרבותי%תו� כינו� מעמדו החברתי

א� היא לא הובילה , צמההפנימית של האד� הייתה מרתקת כשלעמציאות עוצבה ה

וודאי שלא הצילה אותו מבסיסו , לכלל הסכמה בדבר מהותו ומעמדו של האינדיווידו�

התעלמו חלק , תו� כדי עיצוב האינדיווידו�, לעתי� קרובות.  המעורער ונעדר הביטחו�

,  קיצוניתת הללו מקיומו החומרי וקבעו בדרכ� האידיליתמהתורות האידיאליסטיו

�מעבר . את קיומו של אותו פרטעל מנת לאשש חיצונית כלל וכלל ציאות  במשאי� צור

�, ההנחותי הקיצוניות נטו לפסול וקבעו שנית� להתעל� מתהתורות האידיאליסטיו ,לכ

ולכ� היא , שכל כולה חומר ורפש, "המציאות" א� מחוקיה של אותה וא מדרישותיה

נדיווידו� הגאו� בעל הרוח של  והנשגב של האיילעומת קיומו האידיאל, נקלית מיסודה

 . הסער והפר�

 

 הייתה בעלת משמעות מרכזית לכ� שהמחשבה תתרומת� של התורות האידיאליסטיו

תזות רבות %המחשבה והדמיו� יצרו אנטי, יחד ע� זאת. והדמיו� לא  קפאו על שמריה�

� ולעתי� קרובות ה� יצרו תורות שפגעו בקיומ, לכל תורה שהתקבלה בתקופה מסוימת

מסיבות הטמונות בהתנהלות המחשבה והדמיו� . ה� ובבסיס החופש והחירות של הרוח
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נוצרו תורות ,  שנוצר זה מכבר�ובעיקר מתו� רצו� להתעל� מאותו אינדיווידו

השכל הישר והמדע את , �על פי כללי ההיגיו, אשר קבעו וחרצו, מטריאליסטיות שונות

לפני כמאה שנה עלו . יהאינדיווידואליסט לאפשרות קיומו ועתידו של האידיא%דבר אי

 ,תופי� וחצוצרות על הבימה ההיסטורית תורות וגישות חברתיות חדשות, בתרועות

אשר , רבת משתתפי�מטריאלית אד� בתו� מציאות את ה וקמימאשר הגדירו ו

היות והוא תמיד חלק מכלל או , במסגרתה קיומו של האינדיווידו� אינו בגדר האפשרי

המציאות החברתית המודרנית  . פני�המאופיי� לעתי� קרובות כנעדר, קולקטיב

 אשר על פיה� תכונות ייחודיות  א� נעדרת,תומוגדרו יות מרובותבעלת זהוהוגדרה כ

אשר הגיע , קולקטיבי זהתרבותי %חברתיעיצוב  . אינדיווידו� זה או אחר בתוכ�ואפיינ

ל המהפכה במדעי הטבע  שר תוציהה, 20 % המאה ה של המחצית השנייבלשיאו 

 על כלל, תחומיה של הציוויליזציה המודרנית ניכר בכל האשר רישומ, והטכנולוגיה

שכאשר ניסה , כא� המקו� להעיר. והאנושיי� שבתוכה י�תרבותיה י�ממדה

 לבסס מעמדו ולכונ� תרבות חדשה על בסיס העצמי הרעוע שעליו הוא �האינדיווידו

,  רבות יופנו אליו וא� יועמד במבחני� לאי� ספורהוא לא שיער שדרישות כה, ניצב

בחינת הרצו� . בעיקר על מנת לבחו� א� האמת או השקר מצויי� בשורשי הנחותיו

והעצמה של האינדיווידו� הועמדו במבח� עליו� בפני השקפת העול� אשר שלטה בכיפה 

ית המעוגנת בתפיסה התרבות, טכנולוגית%קרי ראיית העול� המדעית, בעת החדשה

 וכינו� אמתאחר ה ורחתוההכרתית של מדעי הטבע ובדרישת� הבלתי מתפשרת ל

 . המציאות כולה על בסיס חוקיה

 

כאשר ה� האמת וה� המציאות כוננו על , העול� המודרני נראה מעוצב ומאורג� להפליא

%התואמת את העקרונות החברתיי�, טכנולוגית%המדעיתפי אמות המידה של החשיבה 

על פי קנה המידה של  המציאות ארגו�, נוס� לכ�. התרבות המערביתתרבותיי� של 

חוקי שלטונ�  כלומר על פי, טכנולוגי%מדעיבהתא� לכללי הדקדוק הנער� , אותה אמת

הכופות את כלליה� וחוקיה� , מדעיות%ות המתמטיותתיאוריהערי� של ראיית העול� וה

 עריצות זה התייחס בבוז וא� שלטו�. ולאחר מכ� על מציאות כולה, ראשית כל על עצמ�

טכנולוגית בבסיסה %השקפת עול� או גישה שאיננה מדעית, פסל בהינ� יד כל תיאוריה

, נוש אשר לא קיבלו את כללי הפיסוקבני א ולפסילת� של אות� �וא� הביא לדחיית

החשיבה  .טכנולוגית%אותה אמת מדעיתהחשיבה וארגו� המציאות על פי , הלשו�

 של התרבות את המציאותועודנה מעצבת עיצבה המשיכה בדרכה ו תטכנולוגי%המדעית

וא� מביטה בפליאה כלפי תרבויות שעדיי� מגלות עיקשות כלשהי ואינ�  ,המערבית

כל ההתנגדויות והתקפות הנגד נגד השקפת העול� . מכירות בשלטונה ועוצמתה
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 שלטונהכות סמ בופגעוודאי שלא מכוחה כהוא זה  טכנולוגית הללו לא גרעו%המדעית

 . האית�

 

טכנולוגית %כוחות הנפש והרוח נרתמו בכל מאוד� לש� העצמת ראיית העול� המדעית

כוחות אלה הביאו להשתלטותה של השקפת . ויישומה בכל תחומי חיי האנוש והטבע

והטלת פיקוח חמור עליו כדי שאופני העיצוב של הדמיו� את הדמיו� עול� זו על כוח 

הדקדוק , התא� לכללי ההבעההשונות יביאו תמיד לידי ביטוי בהמציאויות האפשריות 

%של החשיבה המדעית תמטיתמ%לוגיתהעצמה ה. והלוגיקה של השקפת עול� זו

 כל כי הרי, רבמעניינת או בעלת קס� , נשגב להיות בעלת ברק מבקשתאינה טכנולוגית 

, מובחני� היטבבעלת כללי� ברורי� ו, הגיונית, תרציונאליא לעצב מציאות ויעודה ה

א� נתור אחר . מחדש יו� מדי ,שהטכנולוגיה מעמידה לרשותהיותר בכלי� המשופרי� 

%על, תאשר נטלו על עצמ� לעצב את המציאות כולה בדרכי� רציונאליו, נהומבעלי הא

נמצא שהחטא הקדמו� להיווצרותה של מציאות מודרנית זו , פי כללי� מושכלי� בלבד

חשבו  �אות� הוגי� רציונליסטיי. 17 %טי� בני המאה ההרציונליסטמו� בחיק� של 

ל להתשובות לכלהשיג או לגלות את כל , לחשו�, וא� היו בטוחי� בכ� שנית� למצוא

מעי� רשות נשגבה , ת עליונהתבונ באמצעותה של השאלות אודות העול� או האד�

באמצעותה מכיוו� שרק , יתחנכו ורק בה יאמינוכל בני האד�  לאורהאשר , מטאפיזית

תוצאות מערכה זו שהובילו הרציונליסטי� . נית� יהיה לעצב את המציאות המחולטת

, בה אותה תבונה נשגבה תיחמה את עצמה,  העכשוויתהניכרי� בכל פינה בציוויליזצי

לכללי ההבעה והדקדוק של התרבות ,  שנה לאחר תחילתו של מאבק זה%350כ

הניתנת להבעה ,  מציאות אפשרית כלשהישאיננה מניחה שקיימת, מדעית%הטכנולוגית

  .שלא על פי כללי ההבעה והדקדוק הללו

 

 קרי, דווקא מתנגדיה� החריפי� של הרציונליסטיי�, למרבה האירוניה

� רבי� מספור האמינו שתחומי הידע ה 19 % וה%18ות ההאמפיריציסטי� בני המא

קבלה בי� המציאות ראיית עול� זו בדבר הה. משו� שחומרי הטבע רבי� מספור המה

%החומרית והרוחנית היוותה את התרומה המכרעת לכינו� המציאות המדעית

 נרכש באמצעות האמפיריציסטי� האמינו שכל חומר מ� ההכרח שיהא. טכנולוגית

 לפתרו� כל מסד ודג� יסוד אשר היוו, המדעי� המתמטיי� של תהצורות האידיאליו

 תו� סילוק מדרכה של, טבעו הואשהאד� שאל את עצמו ביחס לטבע ולהשאלות 

 ובפנטזיה המחשבתית � שיסוד� בניסיויות והדעות הקדומותומהמציאות את כל הטע

מדעית %תה� זכו לניצחו� מוח� וא� הצליחו בחבירת� לתבונה הרציונאלי. כאחד
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יתרה . ולכישורי הדמיו� שלה להפו� את החומר לתכלית ולמטרה של החשיבה האנושית

, הנפש או הרוח ובעיקר הדרישה להבנת החומר, בעיות האד�פתרו� דרישה לה, מזאת

מ� ההכרח היה  , של תהלי� ניתוח עיוניבסופואשר , חייבו פתרו� הוליסטי כלשהו

כפי שהחשיבה , י� ובני הוכחהאמיתי, שיספק את השאיפה להגיע לעיוני� כוללניי�

  .טכנולוגית הכתיבה וקבעה%המדעית

 

ובטוחה מתמיד כשיסודותיה וחומרי הבניה שלה מורכבי� הדר� אכ� נראתה סלולה 

מה רבה הייתה ההפתעה כשלפתע , כ�%על. המהיסודות והחומרי� של המדע והטכנולוגי

שנערמו לאור� כל , התגלו על נתיב בטוח וסלול היטב זה מהמורות מטאפיזיות רבות

רה בידי מי מה� הושמה ביד מכוונת ומי מה� נוצ, דר� המל� וקשה היה להחליט

אשר בחנו מקרוב את טיבה של דר� המל� , חוקרי לוגיקה ומדע רבי�. המקרה

%מצאו שקיי� מצע משות� לדר� המל� המדעית, טכנולוגית על מהמורותיה%המדעית

  הרווחות והמעוגנות תבדמות� של  אות� אידיאו, טכנולוגית ולמהמורה המטאפיזית

 אותו מצע אשר נשאר ביסודו של .יחד לכדי יצירת המצע להשקפת העול� המערבית

% ורק עבר התאמה מודרנית לשפת הצורות הלוגיותבאידיאל האפלטונידבר מעוג� 

 ה ורעיונות מטאפיזיי� ערערו וא� פגעו במזיד ביופייתאידיאו, בקיצור נמר�. מדעיות

� . של דר� המל

 

�ר את טיב� מי מהחוקרי� שניגש לחקו. עשבי פרא החלו לצמוח על דר� זו, אי� די בכ

 על דר� תשל עשבי פרא אלו נאל� להביא לידיעת עמיתיו החוקרי� ולקבוע חד משמעי

היו .   השלמותתמכיוו� שנעדרת מה� אידיאי, שאי� אלו עשבי פרא אפלטוניי�, השלילה

 כי עשבי פרא אלו אינ� תוצרי� אפלטוניי� ששלטו ועדיי� שולטי� ,הוגי דעות שטענו

שזרעי , נמצא. �אלא מקור� הוא בזרעי� האמפריריציסטיי, בכיפה בתרבות המערבית

שאינ� בני הגדרה ביחס למגמת� ,  הביאו לצמיחת� של עשבי פרא�האמפיריציז

א� החשיבה המדעית לא . בדמות� של הגדרות ותיאוריות אבולוציוניות, ולאופ� גדילת�

ות באמצעות דרישותיה העקביות לתחו� את ההגדרות והתיאורי! נבהלה חלילה

, האנושותהאבולוציוניות הללו על מנת שיהוו בסיס מוסכ� על הכל לש� הבנת היקו� ו

ת ובעל הללו לכדי אידיאות תמדעית לקבע את האידיאו%הצליחה החשיבה המתמטית

תו�  ברורי� של חוקי סדר ומבני� לוגיי� קבועי� וכיווני התפתחות גוו� דטרמיניסטי

סולמות . ות שונות ומשונותאבולוציוניהתפתחות ולדרגות  מותסולשימת דגש ל

אמת של השלב להאחד שלב ההאמת של אבולוציוניי� אלו עתידי� היו להוביל את 

התודעה שעברה משלב אחד .  וה� מהבחינה החומריתתה� מהבחינה התודעתי, האחר
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ביטלו כל דרישה , שעבר משלב לשלב בתהליכי השינוי השוני�, למשנהו או החומר

מפני שבשלבי� , מוקדמי� יותרשלבי� ב  מחשבתית אשר התקיימולאמת או תבנית

היו חסרות חשיבות , ה� האמת המוקדמת וה� התבניות המחשביות הקודמות, החדשי�

 .כי חדלו להתקיי� בשלבי� מאוחרי� יותר

  

עלה בידה של עורמת התבונה לנטוש את הדיאלקטיקה ההגליאנית ואת , למעשה

% ולחדור לקודש הקודשי� של החשיבה המדעיתארמונה הרעוע של הספקולציה

, מדעית%לאחר אימו� תיאוריות אבולוציוניות ובעזרת התודעה הלוגית. טכנולוגית

פילסה לעצמה שוב את הדר� על מנת לאפשר לעצמה את ההשתלטות הגמורה ה� על 

מכא� הדר� . תוהפע� באמצעות החשיבה האבולוציוני, המחשבה וה� על המציאות

אשר הוגדרה מחדש , ה להפיכת האבולוציה החומרית והמחשבתיתהייתה קצר

להפ� לשיטת חשיבה נוספת במסגרת החשיבה , מדעיי�%באמצעות הכלי� הלוגיי�

 21 % המאה התחילתב: אכ� רבה הייתה הצלחתה. טכנולוגית החובקת עול�%המדעית

בעלת קווי אופי , עדיי� שולטת בתחומי דעת רבי� המחשבה האבולוציונית

או תרבויות  תציוויליזציו ריבוי בדבר המחשבה עדיי� שלטת, קרי. טרמיניסטיד

 מבית מדרש� של תאו ליניארי/ ובצורה מחזורית) מרצונ� או שלא מרצונ�(המתחלפות 

. פוקוימה או סמואל הונטינגטו�, קונראד לורנ�,  אוסוולד שפנגלר, פרידרי� ניטשה

 ובה בעת,  כמחזור עונות השנהברעותהת ציוויליזציה או חילופי תרבות האח חילופי

אי� בה� כדי , ה המתנגשות האחת בשניישונותותרבויות  של ציוויליזציות לעתי�קיומ� 

קבלת . הדטרמיניסטי המונח ביסוד השקפת עול� זו%לשנות את הכיוו� ההיסטורי

 מתבססי�שונות או תרבויות קיו� בו זמני או מחזורי של ציוויליזציות של עקרונות 

שעל פיו בני האד� עשויי� לשאו� אל ,  מחשבתי רחב אופקי�על פלורליז�לכאורה 

השלמה וקבלת , חפצי� בהסכמהאנושיי� ו, �רציונאלייבהיות� , תכליות רבות ושונות

הקיו� יחדיו .  או תרבויותתציוויליזציו, אמונות,  זה לצד זה של מספר עקרונותמ�קיו

ליסטיי� אינ� מאפשרי� גישה חופשית הערכי� הפלורמפני ש, אפשרי לכאורה

 ". היות יחד"ערכי� שיש בה� כדי לפגוע ברקמת החיי� של ללרעיונות או 

 

דווקא בעקבות חדירתה העמוקה , %20בי� הערכי� אשר הוגדרו ועוצבו מחדש במאה ה

האחווה , ה� ערכי החירות, של המחשבה האבולוציונית לכל תחומי החיי� והמדע

ה� זכו להיות .  ה� ערכי יסוד של האנושות מאז קיומהושוויו� ה אחוו,רותיח. והשוויו�

התחוור לאלתר , יחד ע� זאת. %18על כסמלי המהפכה הצרפתית במאה ה%מונפי� אל

כפי , "רושה מוות לעדרירות גמורה לזאבי� פיח"במסגרת המהפכה הצרפתית עצמה ש
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בת ע� זכויות הקיו�  אינה מתייש או לבעלי התבונהרות מוחלטת לבעלי הזרועישח

אחז הטירו� ברוח המהפכה הצרפתית כאשר , בהמש�. ההוג� לחלשי� ונעדרי כשרו�

או ליתר דיוק ) בלשו� המעטה(עלתה בדעת� של הוגיה הרבי� המחשבה התמוהה למדי 

יש בה את ש" אמיתית"קרי לבצע מהפכה , על מנת לטג� חביתהש, הטירו� החובק כל

חתירה , הרמוניה,  יצירתיות,אושר, אידיאלי�, יעילות, נהתבול הטוב ביותר של והמכל

או במילי� , אי� גבול למספר הביצי� שראוי לשבור, �וצדק חברתי ושווי, לקראת האמת

תיאוריה זו מצאה לה . אי� גבול למספר הקרבנות שראוי או א� חובה להקריב, אחרות

להגשימה " זכו "�יכאשר המשטרי� הטוטאליטרי, אחיזה בעצמה אדירה בעול� כולו

א� כפי שקורה לכל תנועה .  עול��לרעת כלל בני האד� ולדיראו" הצלחה מרבית"ב

האינרציה האבולוציונית עוררה בקרב בני האד� , בעלת מר� רב מדי להרוג ולהיהרג

 . בוז וגועל, ולאחריה דחייה, ספקנות בסיסית

 

תנועות בעלות " יחוהצל" אשר לכל אורכה %20זו הייתה תהילתה של המאה ה, אכ�

הרג והרס לרתו� ולמשו� בציציות הראש את כלל האנושות לאמ� ,  של רצחתאידיאו

המודרנה נראתה . אשר הביאו חורב� על הכל, אידיאות ואידיאולוגיות טוטליטריות

בעיני רבי� כמלא� המוות השולט על המציאות באמצעות המדע והטכנולוגיה ומקי� 

, כשהוא מוצא הצדקות וצידוקי� לוגיי� ומיסטיי�, אלומחנות השמדה על פי כללי� 

התוצאה או התולדה של חורב� כללי זה . לש� מימוש רעיונותיה, אלה או אחרי�

שהיו טמוני� בה יסודות , שהביאה על עצמה האנושות באו לידי ביטוי בספקנות עמוקה

, ספקות, קורתאשר הביאו להיווצרות� של מיני� וזני� שוני� של בעלי בי, אנרכיסטי�

ויצרי� עזי� עייפ, תהיות    מהקרבנות וההקרבהואשר 

וטענו , סופיי�%האי�', וכו' וכו, האסתטית/הדתית/הלאומית/המעמדית/ההיסטורית

 התתגלהלהאמי� שהאמת אשר כדי לשכנע אותנו שו� נימוק אפריורי באי� ש, ובצדק

ה בטוח כלל וכלל אי� ז, יתרה מזו. עתידה בשלב כלשהו בעתיד הלא ברור להתגש�

כזו שביכולתה לגאול אותנו , טהורה, זכה, תהיה מעניינתשאותה אמת שתתגש� 

הרי שהתנסינו זה מכבר באי� .  של הטוב המוחלטה הארציי� בהיותה אידיאומייסורינ

המידה הנעלה היא "המפורסמת שנוסחה המעוגני� ב, ספור ציווי� אפלטוניי� נעלי�

אינ� יכול , ירציונאל יודע מה טוב לאד� ואתה יצור אתהאכ� א� : שמשמעה, "ידיעה

 ,האמיתות, התפילות, התורות, גשי� את כל המשאלותשעתיד להשלא לחיות על פי מה 

 .  כ� ה� קרויות תקוותבשלשהרי ;  או הטוב העליו�השאיפות
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רק אידיאלי� מסוימי� או מידות מסוימות לא יתיישבו אלו ע� אלו , כמקובל בעולמנו

כל טענה הנטענת על ידי מא� דהו מחייבת את , מדעי%דרכי הטיעו� הלוגישעל פי מפני 

בדר� חקירה . תי טענה מוטעכ� שמ� ההכרח שאחת מה� תהא, קיומה של טענה נגדית

יש ליצור יותר , לחילופי�, מעי� זו תיתכ� רק מציאות אחת החופפת לתיאוריה או

במציאות שבה כל . ואמתאשר לכל אחת מה� תהא תיאוריה ת, ממציאות אחת

הרי ,  אלו ע� אלוומ� ההכרח שיתיישב תהרציונאליוהתשובות הנכונות לשאלות 

  .שקיימת בה חפיפה מלאה בי� המחשבה למציאות

 

מהלכי , ואכ�. אופ� חשיבה זה איננו אופייני לעול� המדעיי� בלבד אלא ג� לעול� הרוח

וגית להשתלט על המציאות כולה טכנול% באמצעות החשיבה המדעיתההרוח  וניסיונותי

להיווצרות מחודשת , הביאו כמו להכעיס בשיא תהילתה, ולעצבה על פי אופני הגדרתה

אשר , אשר בחרה לכונ� מחדש את האינדיווידו�, ספקנית ואנרכיסטית, של רוח נגדית

. %20נפגע יותר מכל מהרוחות הטוטליטריות אשר נשבו והרסו כל חלקה טובה במאה ה

נבט שהתפתח לצמח עקו� וודאי לא , חסר שורשי�,  אינדיווידו� היה רעועא� אותו

האינדיווידו� היה שרוי בדיכאו� עמוק ובנוסטלגיה מסרסת . היה בטוח במעמדו

, לצד קיומו החברתי,  מסוי�אותנטיכאל בעל קיו� , "בודד"שהביאו להגדרת עצמו כ

 .   'הפוליטי הכלכלי וכו

 

מצא ייג� א�  משמע ,"להיות בודד"ווידו� את קיומו כבראשית הדר� הגדיר האינדי

מה� ,  מתכוו�הואאינ� מביני� למה הרי שאלו , בני אד�בי� במציאות מסוימת 

המחשבה והמציאות הסובבת חיי� נפלא במנותק זה , כלומר, חלומותיו ותשוקותיו

פירוש� להימצא בי� אנשי� , בדידות או  גלותאותה תופעה מתגלית כאשר. מזו

, תגובותיה�,  שהתנהגות�אנשי�. מחוות וכתבי היד שלה� זרי� ושוני�ה, המילי�ש

ההנאות והכאבי� שלה� , המחשבות, ההיענות האינסטינקטיבית שלה�, רגשותיה�

סגנו� החיי� שלה� , עולמ� השקפות ,כ� שחינואנשי�.  אלו מאלומדילרחוקי� 

בהיותו חלש ובעל תמונת , דו� האינדיווי. הפרט הבודדשלדומי� לאלו אינ� , י�ואופי

, הפנטזיה. על נפשו ועל גופו, להשתלט על רוחופנטזיה נוטה לאפשר ל, עול� לא ברורה

 ונוקשה עבר חסר חיי�כל מציאות קיימת להופכת , אשר שורה עליה רוח נוסטלגית

, חושל, מאפשרת להאזי� לקולותיה� של בני האד�ואי� היא   ההווהיביחס לאירוע

מה� צורות החיי� או , ה� חוואת אשר  על בסיס ראיות חיות מוד מדעיתאו לאנחש ל

 מנקודה זו ואיל� .שלה�המתאימי� ההשקפות ואורחות החיי� , הערכי�, שלה�
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של האינדיווידו� בתו� ) בעיני המתבונ�(קצרה הדר� לבדידותו המזהרת או העלובה 

 . ההמו�

 

חנית שאיננה יכולה להימדד על פי או רו/תופעת הבדידות היא דוגמה לתופעה נפשית ו

כללי עול� .  שונהתכ� דורשת היא התייחסו%טכנולוגי ועל%כללי העיצוב והדקדוק המדעי

ויש בה� נגיעה זו או אחרת , או עול� הנפש לה� קיו� ואופני ביטוי שוני�/הרגש ו

בהתחשב בעקרונות ואופני הפעולה של  .  המדעית או הטכנולוגית, למציאות החומרית

הרוח קורה לעתי� קרובות שמצבי� של בדידות וגלות בתו� ההמו� מביאי� 

, בהתא� לגרסאותיה הרבות, הדת עצמה. להתעוררות מחודשת ועניי� מחודש בדת

 ואלה חסרי אוני�, טאי�וח, רשת של בני אד� חלשי�כהחברה האנושית מגדירה את 

וב על ידי כוחות  וששובמונעי� , ותמנוגדמכוח� של תשוקות בנפש�  המשוסעי�

 באיזו נוסחה ארגנ�הרסניי� מכדי שנית� יהיה ל, אלימי� מכדי שיוכלו לשלוט בה�

בדתות רבות מגדילי� לעשות ומציגי� כעובדה את האמונה שמטבע .  נוחהתרציונאלי

נועד  �כשהאינדיווידו, י� מכאובמתו�כל הישג הבריאה נגזר על האד� לזכות ב

רק בהנהגת הירארכיה יתאפשר המימוש , לממשויכוי א� א� קיי� סלהיכשל מטבעו ו

, שאינ� אלא מאגר הכוחות של ההיסטוריה,  רבי חכמה ועזי רצו� נעלי�של יצורי�

 .הזוכי� להדרכת האל הטוב והמיטיב

 

לא גרמו לאינדיווידו� לוותר כהוא זה על זכותו ,  שנעשו לש� ביטולותשלל הניסיונו

בהמש� להתבססות האינדיווידו� בתרבות , מכא�. לעצב את עצמו ואת גורלו

,  של התבוננות עצמיתתבעלת תכונות ייחודיו, הוגדרה סמכות חדשה, המערבית

ומתו� תשומת לב , המשמשת כקשת מגשרת בי� הסביבה והחברה לבי� האינדיווידו�

במקביל לכינונה ". עצמית%תודעה"אותה סמכות הוטבלה תחת הש� , מיוחדת לייעודה

הוחל בריכוז כל בעיות הרוח והנפש על מנת לתת , העצמית%קרי התודעה, של סמכות זו

: לחזות או לדמיי�, בידיה תעסוקה מספקת ומתמדת כ� שלא תהא באפשרותה לחלו�

להתבונ� ולבחו� מחדש ושוב לבחו� , על התודעה העצמית הוטל להתבונ� ולבחו�

הופנו אליה .  ק� הדורותולהתבונ� על אשר בחנה והתבוננה קוד� לכ� וחוזר חלילה עד

מיני משימות שונות ומשונות ובמקביל אליה� החלו בסתר לארג� ולכתוב עבורה כתב 

כתב אשמה נוסח ,  בעת החדשהתכופותלעתי� . אשמה ביחס לאופני עבודתה וממצאיה

 , וא� למע� עצמהכלפי עצמה,  כולל לא על ידי גו� זר אלא על ידי עצמהתרבותי%חברתי

מרוב התבוננות עצמית והשגת  .ול הנפשי החושפני של גור� חיצוני כלשהואו כלפי הטיפ

התודעה העצמית ) במסגרת רוח הזמ�, כלומר(או לחילופי� חולפות " נצחיות"תובנות 
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 מפני שלכל הפחות היא הצליחה להפו� את, א� סלחו לה תמיד, איבדה את עצמה לדעת

 סבל שהיה לסבל נסבל ברוב , בעל תודעה לסבל של התרבות המערביתרוחהת ומחל

 . המקרי�

 

וכתבי האשמה שהוטחו כלפי  ותהתרסמה יכלו להיות התשובות המתאימות כלפי אות� 

 ?טכנולוגי% וה� במישור המדעיאידיאליסטי%במישור הרומנטיה� , התודעה העצמית

תשובה אשר שורשיה נעוצי� בעבר , לתודעה העצמית הייתה תשובה כללית מ� המוכ�

הנבו� המתבונ� ומרומ� את  האד� ההסבל אי� יסוד אחר מאשר : גי שלההמיתולו

א� שברוב המקרי� , אינו הורס את חירותושבסבלו הוא מאחר ,  גבוהה יותרותלמעל

להימנע מסבל ולחיות קיימת האפשרות , אמנ�. השיגעו� והטירו� יהיו מנת חלקו

ל תעתועי� ורמייה של שכגו� עולמות , שקיי� בה� העדר של תודעה עצמית למותבעו

א� הידיעה , אידיאולוגיות או התמכרות להדוניז� טכנולוגי, כשפי�, דתות, סמי�

והוא , המכרסמת בכול� שעתידי� המה ליפול מעולמות אלו לעמוק ולאיו� שבתהומות

היא אשר נותנת יתר תוק� למעמדה של , השיממו� וההרס העצמי, תהו� השעמו�

 .התודעה העצמית

 

תזכה , 21 % המאה התחילתב, רותיסבל וח, שרות שקיי� קשר בי� מחלההעלאת האפ

 על כללי המשחק ני�מצדו של כל הוגה או מלהג האמו, ודאי לחיו� ציני מבטל

סטטיסטיקה של "אפשרות זו מתיישבת יפה ע� הספקנות ביחס ל. יהפוסטמודרנ

שילוב המושגי א� א� נתבונ� מקרוב ב. בנותיה של המודרניותמהחביבות שב, "ההצלחה

 שהסבל ומחלות רוח ה� חלק בלתי נפרד ממהלכיה של התודעה  נמצארותישל סבל וח

%תודעהה. אותנטירות מרבית ולהגשמת יעודה האוטונומי והיהשואפת לח, העצמית

ליודעי , עברה דר� ארוכה במאות השני� האחרונות וההיסטוריה שלה משקפת עצמיתה

 . כולהביתהיסטוריה של התרבות המעראת ה, רז

  

אלו המבטלי� את קיומה של התודעה העצמית ורואי� במעשיה פעולות חסרות מוב� 

הקשר הגורגי מופנה כלפי ה, נוס�כתב אשמה מפני� כלפיה , וודאי שחסרות משמעות

. רותיחהסבל וה, העצמית%התודעה, תודעהה מערכת היחסי� בי� בשמצא לו אחיזה 

 בדבר  האופטימיתהמדגישה את האמונה, "ותחוקת הנאור" על כתב אשמה זה מתבסס

הקובע שיש ביכולת� של , י נפרד מהמצע של החוק הטבעיקיומו של הטוב שינו חלק בלת

וא� " האמיתית"להורות לו את הדר� לקראת המציאות , אידיאות לעצב את האד�

ת א� אותה מציאות איננה נעני. זואופטימית  על פי אמונה "מציאותה"את לעצב ולכונ� 
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, חושיו, שה� שכלו, לרצו� הבנייה והיצירה של הדמיו� האנושי באמצעות כלי מחשבתו

 על הרי שנית� לכפות עליה את כללי העיצוב האנושי, מדות לרשותוודחפיו והיכולות הע

 . אב� יסוד בבניי� הנאורותהיוותה ועודנה מהווההגדרה זו . פי די� חוקת הנאורות

 

%י�מדעיבאופני ביטויה הלעזרתה של הנאורות וא א� הכוח הדמיו� היוצר נרת� 

הנאורות היא המלכה .  חשיבות לביסוס שלטונה%ומשמש בידה כלי עזר רב, י�טכנולוגי

וא� , המשפט, הכלכלה, החברה, המדע, התרבות, המידע, השלטת על ממלכת הידע

ג� ביחס לנאורות תק� . מעשי מדינות סהרוריות אינ� נמלטי� מאימת כוחה הרב

יה במציאות זו חייבי� להיות בהתא� לכללי הדקדוק יכל הבעה והגכלל האומר שה

 . טכנולוגיי�%המדעיי�

 

, טכנולוגית%וההימנעות מכל רומנטיקה של סער ופר� במציאות המדעיתהעדר הברק 

 , לאצטגני�,להטוטני�,  לקוסמי�י� מאפשר, הנאורותה היא שלתוו� עמוד האשר

 להיות בטוחי� במעמד� , של אלי� שוני� ומשוני�משרתי� שוני�לאנשי דת או ל

%דווקא היובשה והתכליתיות של החשיבה המדעית, כלומר.  בעוזולהמשי� במעשיה�

שהצליחו , מגי�%טכנולוגית הביאו לפריחת� של מיני זני� שוני� ומשוני� של מגי� ורב

אלו או להתביית על שכל� ודמיונ� של ההמוני� ולהוביל� בלהטוטיה� בדרכי מרמה 

שאי� בינ� לבי� , אחרות לראות את האר� המובטחת בדמות� של דמויות שונות ומשונות

היצירתיות של זדי� אלו היא בעלת כוונות . המציאות האמיתית ולו קמצו� של אמת

על א� .  הרוח הנאורהתזה לזרמי� השוני� של%רעות ביסודה והיא מכוונת להיות אנטי

% האמת המדעיתתחתית סול�את הלהטוטני� הללו ב הרבי� מספור למק� תהניסיונו

לזכות בנתח  ח�המורדי� חסרי מהליצני הרוח האנושית או אי� זה מונע מ, טכנולוגית

הנאורות המדעית , יתר על כ�. נכבד כלשהו ממטעמי הטוב שבעולמות האפשריי�

בכלי�  הביאה לעיצוב מעמדות חדש ונוקשה על פי כללי� ברורי� ומובחני� היטב

א� היא , כל רגע, כל שעה, יותר משופרי� שהטכנולוגיה מעמידה לרשותה כל יו�ה

הכלכליי� או המשפטיי� , החברתיי�, �חסרת אוני� מול מעשי הלהטוטי� הפוליטיי

 .של קוסמי� אלו

 

 לולא , של רציונליסטי� נאורי� אלוי בעולמ� האידיאלל נראה יפה וזוהרוהכלמעשה 

הרי . זו או אחרת" תחיית מתי�"ל העניקה את חסותהפע� אחר פע� ערמת התבונה ש

, יתרה מזאת.  מגי� של ההמוני�%רק בזכותה של ערמת התבונה צמחו קוסמי� ורב

  נטמנה עמוק באדמההדתכש, ערמת התבונה הביכה וא� גרמה למפחי נפש לנאורות
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ה בלבושקמה לתחייה  , במאות עברולקול תרועות רמות של רציונליסטי� נלהבי� אלה

מוב� מאליו שהדת במלבושיה ". עטרה ישנה"או כשהיא עוטה " עיד� החדש"ב, החדש

ישנות מנמקי� את חיוניות� על פי צווי האופנה %ישני� או האמונות החדשות%החדשי�

 . לפתיחות ולהתחדשות, הנאורותי אידיאלקרי בהתא� ל, החדשה

 

, הקדמה, קרונות השינוי את אמונתה בע�עגדאגה וטרחה ל אשר, נאורותבחזרה ל, ושוב

 שלה �כשהיא כלל אינה שמה לב שהאידיאלי, העתיד הטוב והאמת המוחלטת

הכיל שאפה להנאורות . באופ� מבי� למדי את הדתותכליותיה יש בה� כדי לאזכר 

, אידיאליזציה של התבונה האנושית, הטוב ביותר של יעילותהנדיר ל ובתוכה את המכל

שוויו� וצדק חברתי ומגוו� , חתירה לקראת האמת, אשעה מרוהרמוניה קב, יצירתיות

ינה תקלות יא� היו או תה. נרחב של דרישות אולטימטיביות לש� מילוי כל דרישותיה

, ה� לא יבטלו את ססמת הנאורות, אכזריות ואיומות בדרכה של התבונה הנאורה

ת הדרישות המוחלטו. הטוב והצדק, שהמידה הנעלה ביותר שלה היא ידיעת האמת

שמה� השתדלה לברוח , הללו הזכירו לעתי� קרובות את הדרישות והצווי� הדתיי�

 .כמו מאש

 

 לא תרציונאליותשובות נכונות לשאלות ש כ התרחשוובכל זאת מצבי� מביכי�

כללי חשיבה והתנהגות על דר� צדק או , ג� בעיות מוסר וכ�, הסתדרו אלו ע� אלו

, המוכ� לשלל הבעיות שעלו על פני השטחלנאורות לא היו תשובות מ� . השכל הישר

, יתר על כ�. בי� התודעה המעצבת לבי� המציאותבעיות אשר נבעו ממערכת היחסי� ש

, יכולה להתגלות כמשעממת, טכנולוגית שבה דגלה הנאורות%המדעיתהסתבר שהאמת 

בש� התקוות לשחרור . חסרת ברק וא� חסרת עניי� עבור קהל הצרכני המודרני

מילוי הבטחות צודקות יכול בעוד ש, מציאותבדר� ליישמ� במטרד כ גלוהנאורות הת

 הזדעקה הנאורות ואימצה  מצוקה אלומצבימתו� . נותאסושלל להביא בקלות ל

תפלש לה,  אלאברירהלא נותרה לה  שכ�, תבוניתהדיקטטורה החוקי את לעצמה 

 . שלרגליהיהפרגמאטבעפר ) למראית עי�(

 

ששירת אותה , הנרצעלמעשי העבד רבה דישה תשומת לב הנאורות לא הק, באותה עת

שניסה בנסתרי� לנצל כל הזמנות שתיפול לידיו על מנת ,  במש� דורותבנאמנות

הנאורות נחשפה להתקפותיו של . לאדו� �להשתחרר מעולה של הנאורות ולהיהפ

 המודרניתהמוציא לפועל ושותפה לכינו� ועיצוב המציאות , החתר� הבלתי נלאה מבית

אשר כונ� לעצמו מעמד עצמאי בלתי ,  המפורס�Ego %ה, "האני"זה הרי , החדשה
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לאחר  ולבסס את מעמד אשר החל,  של האגושלטו� חסר המעצורי�.  לכאורהמעורער

החל לכבוש את ,  Cogito ergo sumהאומרת,  מלאת היוהרה של רנה דקארטוהכרזת

 עד Ego% החגיגות הניצחו� שלללש� כ� הצטרכו להמתי� , 18 % במאה הו בבטחהמעמד

 .20 % המאה המה שללסיו

 

הכרתו בדבר זכותו לשפוט את המציאות ,  והקוהרנטיות של האגוהחלטיותהקביעות 

שרצה מחקר המדעי על הויתור לעתי� קרובות א� ו, המרד נגד סמכות האבות, עצמה

הדת תקפא על האגו דאג ש. מציאותה שלטונו על אתכל אלו חיזקו , בענייניוג� לעסוק 

שהוא תומ� באמונה שהתבונה ניתנה לנו על ידי ,  במתק שפתיי�והודיע בשמריה

מו אותו במדורי הרוח וא� במדור מיקאשר , הגדרות נשגבות זכה לובכ�, האלוהי�

לא היה צור� לחפש אחר , אי לכ�. "תטראנסצנדנטלי"טרנסצנדנטית או ישות העליו� כ

עתה עת לאי� ביד� שלא היו לה� ו, שי הביולוגיי�מלבד חיפו, מקורות אחרי� לתבונה

 . ות הנוגעות לקיומו או מעמדו בסוגי בקיומו של האגו אוכלי� לטפל

 

בהיחבא  לעתי�, בצלההנאורות זכתה להצלחה בזכות שלטו� ללא מיצרי� שכונ� 

מודע , בתחומי� רבי� של המציאות" עיוור"על א� היות האני .  האני,בגלויולעתי� 

 כל אלו לא .�רציונאליי%מגבלות כוחה של התבונה ולכוח� הרב של יסודות אילהאני 

מתו� גישה שיש עמה יוהרה . מנעו ממנו להמשי� ולדרוש לעצמו זכויות של שלטו� יחיד

: ניגש לאחת המטלות המרכזית שהטילה עליו הנאורותו הגדיל לעשותהאני , רבה

הוכח : הופר� קיומו של האל, בצורה הגיונית, ראשית. גאולת האל בידי האד�

 שרב הבלבול בה� וה� נכתבו על ידי סופרי� בעלי , מספרי קודשנ�שההוכחות לקיומו ה

 שכל אלו אשר זכו להתגלות אלוהית , הוכח, לאחר מכ�.אינטרסי� שוני� ומשוני�

הובאו , ולבסו�. רוח או היו מעוכבי� בהתפתחות�, כלשהי סבלו ממחלות נפש

מי� או , שימוש בסמי� כי ההוכיחעל מנת ליי� מדעיי� שוני� ניסותוצאותיה� של 

שוני� וכא� " נביאי�" של "חזיונותיה�"שוני� תורמי� לחיזוק מאכלי� שוני� ומ

 . בעלמא" מורגנה%פטה"או " דמיו� שווא" קצרה להוכחת קיומה של הדת כההדר� היית

 

כבעל הוכרז האל  ,על מנת לגשר בי� הנאורות לבי� קיומו של האל, מאוחר יותר

מלא הרגש או התשוקה ל, �קרי הוטל עליו בש� ההיגיו, סטאטוס זה או אחר בדי�

 אשר מעצ� הגדרת� היו תפקידי� אלו בגדר פונקציות ,תפקידי� רבי� ומגווני�

אחראי ", "מפקח פיס והגרלות", "מצביא צבאי", "שוטר עליו�: " כגו�,מעשיות לחלוטי�

מנצח ", "מוציא לחופשי", "מרפא חולי�", "ח� כליות ולבבו", "על עניני מי� ומשפחה
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שומר "למדי של ייגע תפקיד מא� וקבוצה יריבה בתחרות ספורטיבית זו או אחרת 

קל היה להאשי� את האל שכשל באחת , מכא�. "צור ישראל וגואלו"או / ו"ישראל

 עליו את והדר� הייתה קצרה להטיל, הפונקציות הללו או שלא מילא כראוי את תפקידו

קרי היעלמותו מהבימה ההיסטורית בדיוק בזמני� הקריטיי� , האשמה החמורה מכל

הוגי טלו י ב20 % של המאה הההשנייבמחצית ש, כ� קרה. כשהיו זקוקי� לו מכל, ביותר

האלוהי�  והוא ,אשר הוטלו על האלוהי�והפונקציות  התפקידי� דעות שוני� את שלל

 היהודית והסתרת פניו  השואהעיקר בעתב, למותבהתעלמות ובהיע, הואש� בבגידה

 .שהתרחשו מאוחר יותר, במקרי אסונות אחרי�

 

על פיה האלוהי� ממתי� לגאולתו בידי האמנציפציה , מיסטית%תהאתיאיסטיהגרסה 

ואולי באמת היא חלק , היא בלתי מובנת לרבי� עד עצ� היו� הזה, העצמית של האד�

ניסיונות המש� לב, ניסיו� נוס�זהו למעשה . ורותמהספיחי� היותר דקדנטיי� של הנא

, אשר לא הצליחה להצביע עד עתה על הצלחות מרובות, מסורת  הנאורותשקיימי� ב

שש� הצליחה להשאיר , אלא על קטעי מציאות ומקומות מסוימי� בפרקי זמ� קצרי�

ינה להיהפ� יבניה החורגי� של הנאורות הצליחו כדברי הינרי� ה. את רישומה

 בעבר מודל שאומ� על ידי רבי� בעול� כולו, "מאהילי� עצמ� חסרי אלוהי�"ל

 .וא� הוא ממשי� להתקיי� בהצלחה מרובה באמצעות המדיה החובקת כל, כבימינו אנו

 

התודעה העצמית הנאורה אימצה לעצמה את , מתו� מצב של חידלו� והיעדר אמונה

מאושרת מהישגי המודרנה %הלאהתודעה . הציניות כדר� הנכונה ביחסה כלפי המציאות

 את  עיבדה בצורה מוצלחת ולא מוצלחת כאחדאשר, אותה נאורותהתאכזבה מ

 350 %הסיקה את מסקנותיה מהתהליכי� אות� היא עברה ב, השגותיה ביחס למציאות

אשר כיסתה את , דיכאונית%ועטתה על עצמה גלימה קבועה של ציניות, שנה האחרונות

היא בזה ו כלשה� סוגלת להאמי� יותר לאידיאולוגיותאי� התודעה מ. כל ישותה

כה אלו ואחרי� אשר היו תהליכי רפלקסיה ,  כמו כ�.  אשר בחובההנאורות להבטחות

 מבית מדרשו הניסיונות הפנומנולוגיי�.  קרסו,חיוניי� לש� הפיכתה לתודעה עצמית

 כפי ינתיי�ולטפל בבעיות העול� ב" לשי� את הדברי� בסוגריי� "של אדמונד הוסרל

בהיותה .  ג� ה� כשלו,  עצמית בעלת תודעת זמ� מוגדרת%או א� לכונ� תודעה, שה�

חיפוש אחר מציאות ראתה בהפנומנולוגיה טכנולוגית %לתרבות מדעיתתזה %אנטי

 מהווההמוות כשתודעת ,  את מוקד עיוניהרות מוחלטת יבעלת ח, נטיתתאו, ראשונית

 המוחלט ממקורות ימהותה יו אחרחיפושבו האד� לקראת ייעודאצל מפנה נקודת 

 ההוויה הדרגהואשר על פיו , %20 האקזיסטנציאליז� במאה ה.רומית%התרבות היוונית
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התנפ� על רקע נפל שדוד ו, כחיונית ביותר לש� כינו� המציאות האמיתיתכשלעצמה 

לעיצוב ,  ופינה את מקומו לשמרנות חדשה%70 וה60 %הכישלו� הרומנטי של שנות ה

. ללא חיפוש מעמיק אחר יסודות הרוח האנושית, מדעיי�%מציאות בכלי� טכנולוגיי�ה

וק� ההיסטוריה היה בגדר הכרזה בעלת , העבר נזרק לפח הזבל של ההיסטוריה

 . קיומית מקובלת על מעצבי התרבות המערבית%חברתית%משמעות פוליטית

 

הביאו לנפילת  המודרניות ות הטוטליטריותאידיאולוגישל ה �נפילת חומת ברלי� וחיסול

, הרמייה של אמצעי התקשורתכש, מרכוזהדהרברט  אליבאהאמיתות של הארוס 

הפיכת המציאות  . זכו לניצחו� מובהקהמניפולציה שלה� וטמטו� אוכלוסיות שלמות

צג והיכולת של המה� לביטול הרס האמת וה� ל  הביאהצגי� פטישיסטיי�יכולה למ

שהיא למעשה המציאות , ה אלא המציאות הווירטואליתכ� שלא נותר, לייצג דבר מה

 . הנעדרת כל מגבלות" האולטימטיבית"

 

שאופ� עיבודו את ,  הגיע כתורת עיצוב תרבותיתהפוסטמודרניז�תורו של , לבסו�

קניבליזציה מקרית של האינדיווידו� או כלל התרבות האנושית הוא בגדר , המציאות

ת אשר ניסו או מנסות להקנות תמונת עול� כללית שיטות מטאפיזיו. כל סגנונות העבר

אלא , טוב או צודק, נעלמות היות שאי� ה� בנות תוק� אמיתי  או נופלות רחבה אינ�

וההצגה הדיו� . וחסרות גירוי מידי, קפואות, נזרקות הצידה בהיות� משעממות

 דבר הקיי� עבור� זולת כי אי�, בפרטי�מתמקדי� בדר� כלל  �הפוסטמודרניי

" חשוב ביותר"כל דבר המוגדר כ.  מעבר לפרטי�וכמוב� שאי� דבר הקיי�, פרטי�ה

המציאות ההבניה מחדש של  .אביזר כלשהו או דימוי כלשהומותג של איננו אלא בגדר 

 בשורה אחת ע� מאות י� יפהשמסתדראו הדמיה איננה אלא נוסטלגיה ואולי עוד פוזה 

 , הציניות המודרנית ספגה לתוכה את תניהמציאות הפוסטמודר. אחרותוהדמיות פוזות 

א� כי יש בה את יסודות המתח , מרדימה,  כאחדתואפאטיבירוקרטית ביסודה היא ש

, מניעאת לא , כוחאת שאי� לה לא , זוהי פתולוגיה של תרבות שוקעת. בי� אסו� לתקווה

 .           תקווה לגאולהאת הדח� ולא את לא 

 

א� בלתי נראי� לעיני המתבונ� התמי� הצליחה  � הברוטאליי�במסגרת המהלכי

אצולת הידע של המאה  האחרוני� של � לסלק מהעול� את האידיאליתהפוסטמודרניו

את מוקמה על כיסא תפסה ש, והעלתה על הבימה ההיסטורית מלכה חדשה 19 %ה

 על "ההמו� החוקר " שעוצבה על ידיתקשורת ההמוני�הרי היא , המלכות הכלל עולמי

כ� נזרק לו לפח האשפה . נו של המו� זהימחקר שה� מתחומי עניעניי� ואי נושפי 
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ה יבעל ספרי, תחומי ידע  שלעצו�השולט במספר ,  האגדי"המאסטר"ההיסטורי 

" נאגר"הידע . העול�תהילת  ל ובשל כ� זכה  העברובנבכיהשולט בלשונות , ייחודית

 הידע . שאילתא ויגיע אליועד שבעל עניי� כלשהו ישאל, ש�" מונח"במערכות מידע ו

 . נאגר א� אי� לא� אחד עניי� אמיתי בו

 

אותה , יועצת הסתרי� הנאמנה שלה:  התודעה העצמית נשארה להיות דואגת וחרדה

המצליחה למרבה , המשיכה וממשיכה להיות חתרנית בלתי נלאית" ערמת התבונה"

ההמו� כבית . דיווידו�לדאוג לכ� שהעול� של ההמו� יהא בית הכלא של אינ, האירוניה

 הצליח לחזק את תחושות הפחד והחרדה שהפכו למצב קיומי �כלא של האינדיווידו

 .קבוע של האינדיווידו� ובאי� לידי ביטוי בתדירות גבוהה ובביטוי� המלא בתו� ההמו�

 

 מנסה לעצב את עולמו בתו� �שבו האינדיווידו,  מעי� זהיבמצב קיומי פוסטמודרנ

קנאה או ידידות את , שנאה,  הדי� הוא שתכונות קלאסיות כגו� אהבההרי שמ�, ההמו�

ודאי הוא שה� חדלות להתקיי� בצמידות . נטיתתאבדנה קיומ� וחיוניות� האו

, האהבה היא אהבת ההמו� ולכ� היא המונית.  זה או אחר בצורה קבועה�לאינדיווידו

ות הישנות משתנות שאלהבתו� ההמו� . 'החברות וכו, הידידות, הקנאה, כ� ג� השנאה

, אירע לשאלה הקיומית כ� לדוגמה. ללא הכר והגדרות ישנות מאבדות את משמעות�

ו כושרל ביחסבעיה קרי על  , האוהבטהסובייק בעיה של מצביע עלהאהבה היעדר הא� 

, שאיננו קשוב, או שמא הבעיה היא במושא האהבה,  לאהובטאו כישוריו של הסובייק

זו שאלה שנזרקת ? ביחס לסובייקט' וכו', נמש� וכו, מחבב, והבא, נענה, נעתר, מבי�

נקלטת על ידי ההמו� הצרכני בהתא� להגדרת , בעיד� הפוסטמודרני לחלל האוויר

במכלול כולל של כישורי� , כפי שהיא מוגדרת ביחס למושאה או ככושר נרכש, האהבה

החריפה  ית ההגדרה לכישורי� או סגולות אלו כגו� האהבהבעי. אנושיי�

 תהקביעות וההגדרות הפונקציונאליולעומת הקיומית  מחשיבתו איבד אינדיווידו�השכ

 המשתווה לתאבונו יהיהתרבות המערבית המתבססת על תיאבו� הקנ. שלו בתו� ההמו�

מורה לנו על צו , של קרונוס שאכל לתיאבו� את ילדיו אות� ילדה גיאה ללא הר�

, החל בנעליי� וכלה באהבה, או אינה משגת ו משגתנכל אשר ידקטגורי של קניית 

תיאבו� קנייה בלתי נלאה זה הפ� באמצעות הגדרה מחודשת את . אמפטיה או ידידות

בדרגה " איכותי"שווה לכל נפש וזוכה להערכה רבה כמוצר , האהבה למושא בר קיימא

 . על ידי ההמו� הצור� מושא זה, זו או אחרת
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 של מושג האהבה וכימותו הפכו ת הפונקציונאליושההגדרות הנובעות מהגדרות, מכא�

חבילה נאה של תכונות שיש למעי� , "מוש�נאה או בחור "או " מושכתיפה או בחורה "

כשהדבר ,  והבשר כאחדלה� מוניטי� ושיש רבי� שיקפצו עליה� בשוק האישיות

ורה  זהו או זוהי חבילה שנית� לשווקה בצ.החשוב ביותר יהא ביטול האינדיווידואלית

אותו רגע , אכ� ההמו� הצרכני יגלה בה או בו עניי� ולו לרגע. יעילה ושוות ער� לכל

האינדיווידו� : שיביא למימוש העסקה שיש בה לא יותר מאשר פנטזיה ארוזה היטב

קונה את אשר הוא מדמיי� ובפועל מקבל מוצר שאי� בו כל דמיו� וודאי שאינו זהה 

, תקופה, פרק זמ�לוי מאוד באפנה המקובלת בכל ת" המוש� ".למוצר אשר דימה לקנות

,  וה� מהבחינה הרוחניתנפשיתהבחינה הה� מ, גופניתהבחינה הה� מ, שבוע או יו�

 %20של המאה ה 20 %א� בשנות ה. כשערמת התבונה ממשיכה לתעתע בדמיו� ללא הר�

 תונקבי" הוגדה כבעלת תכונות, ה והרגישה חופשייה בחברהשניע, תהתשאשר  הנער

הבוסר הנפשי ,  הלא מפותחת הילדותיות,יו� כ,נחשבה למושכתומכא� שהיא  "תונועז

היות שרק האינפנטיליות היא מרחב ,  והמיניות הבוטה ה� התכונות המושכותוהגופני

 .  בתו� ההמו��הביטחו� היחיד של האינדיווידו

 

נית� ,  חלו�חפ� בעל ער� נקוב או תחושה בת, א� אכ� האהבה היא תכונה בת תו קנייה

הרי ,  זה בזו או זו בזה או כל חלופה אפשרית אחרת"מתאהבי�"שני אנשי� לומר שכ

 האובייקט ת ששניה� השיגו אה או רגש האהבה באי� לידי ביטוי בכ�למעשה  תחושש

 או המימוש האפשרי הטוב ביותר של הדמיו� המובנה והמעוצב היטב של הטוב ביותר

, מגמת השיווק . הקיי� בתו� ההמו�סחר החליפי�ת מסגר ב,המציאות הפוסטמודרנית

דומיננטיי� הגורמי� הה� והניהול הנכו� של האהבה כמושא ההצלחה החומרית 

כל . קרי להתאהב או למצוא אהבה או לזכות בקניי� האהבה, בקבלת החלטה מעי� זו

 להעלות מחדש על פני השטח טקסי� או אופני הבעה אלו או אחרי� זוכה �ניסיו

התנסינו בכל ואי לכ� אי אפשר , בכל חזינו, קורת קטלנית היות שהכל כבר חווינולבי

 .לחדש ואי אפשר להפתיע את הדמיו� הפוסטמודרני העיי�

 

נקיטת פעולות העתידות להביא לידי ששני אנשי� מתחילי� ב, שרווחה בעברההנחה 

או (האחת לשני ו והתוודעו  לאחר שהיו זרי� זה לז,"התאהבות"ביטוי את כישוריה� ל

הרי שאי� :  איננה רווחת יותר וא� סותרת את הקיו� הפוסטמודרני,)כל מקבילה אחרת

אלא זהו ניסיו� ,  או במת� ביטוי להתאהבות כדי לכונ� מציאות חדשהמיניתהמשיכה ב

שאליו , בנות הזוג במושא מסוי�/להגדיר את זכיית� של שני בני, מוצלח או נואל
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תאווה או ,  א� אי� זה ברור כלל שזהו מושא של תשוקה אדירה,מתאווה כל אד� בהמו�

    .  מימוש פנטזיה נכספת של אינדיווידו� מסוי�

 

 של תכונות משותפותאהבה הנובעת ממציאת על כדי להצביע  �קיו� יחסי מי� איא� 

 אינטרסי� משותפי�אלא על קיומ� של , בני הזוג האחת בשני או כל חלופה אחרת

התקווה שעמו� הדדי ושהרי הניסיו� להתגבר על , )ולפי� ברוב המקרי�רגעיי� או ח(

לש� כ� ראוי להציג את ,  לא יצלח ביד�מאוחר יותראכ� לא יאפו� אות� שיממו� שה

סינטטי או היענות " טירו� חושי�", "דח� בלתי נשלט"המשיכה המינית של בני הזוג כ

 פסימיי� ציניי� �בעלת מאפייניא� דרכנו בהגדרת מושג האהבה הייתה . לצור� מיידי

הרי שנית� להתעמק ולו מעט בתופעות חזותיות ווקליות הקרויות בש� , במיוחד

אשר אי� בה� , "אהבה ממבט ראשו�" או " ההתאהבות הסוחפת"או " טירו� האהבה"

�שיש בכוחה של האהבה המוצגת בפנינו או נמכרת לנו בכל קר� , יותר מאשר הוכחה לכ

 ניסיונות  על,זו" התאהבות"ללהצביע על בדידות רבה שקדמה כדי , מס�רחוב ומעל כל 

או חתירה , שיפור מצב כלכליניסיו� נואל ל, אובייקט זה או אחר לעבר או מבריחה

כשהגרוע מכל , גבוה יותרחברתי  ססטאטוהשגת  ואולי ג� עצמיהדימוי להעלאת ה

ות השיממו� המכלה כל צו הגורל שממנו קשה לברוח בדמ: מצפה לאוהבי� אלו הוא

 . חלקה טובה העתיד להשתלט על עולמ�

 

שלא , המסקנה המתבקשת לאור ניתוח הדר� שבה האינדיווידו� הל� בה עד עתה

לא לתודעה העצמית ולא לגאו� בעל תעצומות הנפש פתרונות נאותי� , לנאורות

נושא במציאות פוסטמודרנית זו אי� אפשרות לדו� בשו� . למציאות הפוסטמודרנית

התבוננות פנימית ארוכת טווח או לאחר חיפוש ארו� ומתיש , מתו� מחשבה מעמיקה

הרי לכל היותר הפוסטמודרניות עוסקת בניהול נכו� של . היופי או הצדק, אחר האמת

ובהקשבה מעמיקה ליועצי אהבה  בכישורי�, ברכישת מיומנויות, עסקי האהבה

 והיא אולי מעי� פתרו� מעשי לדרישה �החוזי� ונביאי אהבה למיני, מגשרי�, להמוני�

כל שאלה תהא מוגדרת כ� שתהא בה נגיעה , במציאות של תרבות ההמוני�. החברתית

, כיצד נית� להשליט את האהבה במציאות ההמונית, שג� השאלה, מכא�. לכלל הציבור

היא שאלה הנעדרת כל משמעות , למע� ההמוני� כשתוצריה ה� לרווחת ההמוני�

באהבה אי� לראות . פרט לקונה שריכז את המוצר המסוי� הזה עבורו, ואליתאינדיוויד

לא חלו� ולא פנטזיה נעלה אלא , לא כיסופי� ולא ערגה, אמנותלא מתת אלוה ולא 

,  או פרקסיסאימו�לרכוש וא� ,  כמו כל נושא אחר או אותו שיש ללמוד אותה,"מקצוע"

צווי מצפונו האד� פועל על פי א� , למעשה. )בשפה המרכסיסטית שהלכה לעולמה(
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הכרת האפשרויות הגלומות בעתידו לזולתו ול, עברול, הכרת עצמול, שכלוובהתא� ל

, הרי שכל המועקות והמעמסה האנושיי�, בדידותמחרדה ה  מפניאו) קוצר חייו: כגו�(

 אלא לחיפוש אחר קוס� שינהל לחפש אחר אחדות לקיומואותו מביאי� אינ� כל אלו 

ואולי יהווה קוס� זה מושא או לחילופי� , ונית יעילה ומשביעת רצו� את חייובצורה ארג

קס� , "אפיל%סקס"בעלת , "מושכת"מאג הופ� לדמות % אותו קוס� או רב.דג� לאהבה

זהו נשוא ההערצה של  .להתאהב בו" אפשר בקלות מטומטמת"רב נובע ממנה וא� 

 חשי� בקיומה של האהבה כי כ�, ההמוני� ולכ� כדאי להתאהב בו ולאהוב אותו

 .נפרד מההמו� השל�%כחלק בלתי, בתוכנו

 

 במסגרת ההסתגלות החברתית זה לזה חברות שבני האד� נאנסי� להסתגל נ�יש

זכות , הפתוחות והדמוקרטיות, בעוד שבחברות אחרות, הנכפית על החברה כולה

בלת החלטות השוויו� של הבחירה או ק.  בדרכי� עקיפות עליוההבחירה של הפרט נכפת

בעלי , עבודותכלומר של אנשי� העובדי� באות� ה, "זהויות"ו� של וישיובגדר הוא 

 יחידות" של שוויו�ולא ', רואי� את אות� תכניות טלוויזיה וכוה, אות� תחביבי�

 בחברה הפוסטמודרנית אמצעי .כלומר בעלי ייחודיות זו או אחרת, "אינדיווידואליות

כ� שהמציאות כולה , רועי� בעול� ליחידות אטומיותהתקשורת פירקו את כלל האי

. מסרי� או דימויי� המופצי� לכל עבר, הפכה להיות למציאות אחידה של משמעויות

 אלא מסרי� שפורקו בצורה אחידה ומועברי� , לכל חברהתאי� תיאוריות ייחודיו

 המסרי� נקלטי� על ידי ההמוני� ונבלעי�. באות� אמצעי התקשורת לעול� כולו

, הדחוסי� ובעלי משמעות אחידה, המסרי� התכופי�. לתוכ� מבלי להשאיר עקבות

משארי� את ההמוני� אדישי� ואי� ה� מסוגלי� להגיב אלא על פי הנחיה חיצונית 

המנחה הוא זה שמכוו� את הפרשנות של המסרי� התרבותיי� , בחברה זו. בלבד

המשמעויות או א� את , �ולמעשה ההמו� מופעל כמריונטות מבלי להבי� את הסמלי

 .הסיבות לתנועתו

  

כי , של תנועת ההשכלהנוס� עיקרו� פילוסופי  זו זכה למימוש תבחברה פוסטמודרני

הנשי� אינ� שונות כלומר , )l´ame n´a  pas  de sex (%" הנפש היא חסרת מי�"

 או על חרדה מפני תוצאותיהולכ� האהבה הארוטית המבוססת על קיטוב , מהגברי�

,  שורה בכל מקו�אלימותרק אולי קורטוב של אי� בה מתחי� ושהקונפורמיות  .תלמנע

י� הקונפורמיות הפוסטמודרנית  א.ג� א� היא לובשת ופושטת צורה לעיתי� תכופות

אי� בכוחה לפתור את כל בעיות וודאי ש מתיימרת לפתור את בעיות האנושות

הייחודיות או חרדת ,  אי לכ�. שמצויי� אי ש� בדמיונוהייחודיות ו�האינדיווידו
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אלימות ב, אלכוהולב, סמי�שימוש בבדלות באות לידי ביטוי בצורות אלימות של יהה

בעל מנגנוני שליטה , עסקי%ישג� ה� הפכו לממסד תעשיית, סטיות מי�בפיזית או 

 . ובקרה

 

יש מעט מאוד  בשגרה זו. השגרה של העבודה והשגרה של הפנאי יוצרות קונפורמיות

 ת יוצרההיעדר, אימת האי�רק  . כיסופי� לאהבה אוחרדה, פחד, צער, אכזבה, התקוו

אלא בפנאי ובבילוי אינ� , האחדות בעבודה. כיסופי� למציאות יצירתית וראשונית

 הללו הממד הסביל הוא תהיות ורוב הפעילויו, התמזגות של נפש אחת ע� רעותה

דמיונות זרי� ודימויי� , י דחפי�ג� א� הממד הפעיל נראה כמונחה על יד, השולט בה�

עדר יעושה זאת מתו� תחושה של ה, אד� העובד שעות ארוכות, כ� לדוגמה. חיצוניי�

א� וודאי שלא הארוס הוא אשר מניע , שאפתנות או תאוות בצע, ביטחו� או בדידות

 . אותו בפעולותיו

 

שלפיו , יסטדפוס ההתאהבות בחברה הפוסטמודרנית הביא ליצירת דימוי כללי נרקיסי

הרי שה� אוהבי� , ללא יכולת לחוש אהבה לזולת�, זה בזה" המאוהבי�"שני אנשי� 

, זוהי אשליה של אהבהאמנ� . בהיות� מזהי� את עצמ� זה ע� זה, אהבה אנוכית

אי� בה אהבת האחר או אהבת האנושיות שבכל אחד  אהבת� היא ארוטיתש היות

 זוהי אהבה . זהו הרע במיעוטו,בניכור הכללי האופ� את החברה כולה, מה�

שבעבר  העצמית האהבה, ת את התרבות הפוסטמודרניתהמאפיינ, תנרקיסיסטי

 .           ברוב התרבויות כחטאגדרהוה

 

המיתוסי� המודרניי� חלפו לה� מ� העול� ובמקומ� עלתה הפוסטמודרניות שאי� 

מעבר להווה לא . תכני� ומשמעויות, עמה כל בשורה אלא ביטול ושלילה של צורות

היות שההווה עצמו הוא . כשהעתיד ריק ולא ממשי כמו העבר, קיי� דבר בעל משמעות

הרי שכל יצירה או מעשה נשגב של יחיד מתבטלי� , אוס� של אפיזודות חולפות

 היוצר �כל מעשיו של האינדיווידו. ונעלמי� זמ� קצר לאחר התרחשות� או הופעת�

סוגל לקלוט את עומס המסרי� התרבותיי� נעלמי� בתו� ההמו� אשר איננו מ

 זה מעודד רלטיביז� המקבל עליו את הדי� �מצב ענייני. האדירי� המושלכי� לעברו

אמות מידה , בהיעדר כללי�. כיוו� שמ� השינוי השתמע שההווה אינו חשוב, בכל נושא

 . אינ� אלא בגדר אשליות, או השקפות עול� נמצא שכל האמיתות
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, לא תהיות בשבילי התודעה והרוח נותרנו ע� תחושת ריקנות עמוקהבסיומו של מסע מ

, נותרנו במצב מלנכולי.  פי שקטפנו פרות רבי� ממטעי המחשבה והרוח%על%א�

, אידיאות וחלומות, �בתחושת דיכאו� מתמדת וא� טינה נוכח היעלמות� של אידיאלי

ניסיונות .  בכאוסלנוכח אחרית שאינה שונה מהראשית היות שהמקור של שניה� טמו�

כשלא נית� להציל את הממשי או לכונ� , יצירה אלו או אחרי� מובילי� להדמיות ריקות

הדורש עוד , במציאות זו בה שולט כרונוס. משמעויות באמצעות בניית נקודות ייחוס

,  על מנת לבלוע אות� לתיאבו� וכ� לבטל� מהעול�real time%ועוד אירועי� חדשי� ב

לאינדיווידו� נותרו רק .  עמוק� המצויי� במצב של תרדמת או קיפאומההווה ומהעתיד

כגו� איסו� השאריות של כרונוס והפיכת פסולת זו לתכלית חיי הרוח , עיסוקי� שפלי�

 .והתודעה כיו�
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