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באחני רבים ,המושג ״ (הפנה" נושא קונוטציות הביתיות :מהפכה חברתית,
מהפכה תרבותית  -שימ קלשהו המתחולל על סקלה נדולה .הפםיכולוניה
ההומניסטית מתייתסת למ שנ ״מהפן״ כשינוי עיקרי ,בסיסי ,שנעשה על
ידי האדם המחפש משמעות במטרה לשנות דברים בסיסיים בחייו.

למילה ״מהפכה" יעו על פי רוב קונוטציות חברתיות .המושג
׳מהפכה״ באוזני רבים מאתנו רומז למשהו גדול ,בומבסטי

לאה גולדברג באחד משיריה היפים בקובץ שירי א ה ב ו
מ ס פ ר עתיק כותבת:

המהפכה הצרפתית; המהפכה באיראן בימי הייטולה חומייני;
;מהפכה

האדומה

המתחוללת בשנים

האחרונות בדרום

יןמריקה; ״המהפכה החברתית״ שעמיר פרן ניסה לקדם
מרון לראשות הממשלה וכוי( .בהתאם ,ספרים הנכתבים על
:זהפכות מתחילים על פי רוב בפרק שמתאר את ניתנה של
רשות השולטת ואת סבלו של האדם  -לכאורה כדרך להצדיק

ל

^ להקיץ נ נ ס י

א

ולא הפריד בינינו החלים׳
פ ק ה נ ו א ת ע ^ י ^ ^ ^ ,
^ ן י  -ג ו פ ו ת בלי משטמה יפסי-

 mנחיצותה של המהפכה.
א

אלא ש״מהפכה״ )או שמא ״מהפך״?( יכולה אף לרמז
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משהו קטן ,כל זמן ש״הפכה״ את הקערה על פיה; כל זמן
^״הפכה״ מציאות אחת למציאות אחרת; כל זמן שעל ידי
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ז״מהפך״ האדם שינה משהו משמעותי בחייו.
י י עודה מ ט ל י י
ת

שהרי ״מהפכה״ היא גם תופעה אישית ,חלק מחייו של אדם

ו ב

ד

ה או אחר בשלב זה או אחר של חייו .פסיכולוגיה הומניסטית
זעוסקת במודעות אישית אינה מכנה תופעה זו כ״מהפכה
יןלא כ״יציאה מתקיעות״; כ״עשיית שינוי״ בחיים; כ״עלייה על

יו

 y n r״ שבה נועד האדם לפסוע.
)לאה גולדברג ,ת ט נ ״ ו (
מבחון ,עבור העין האובייקטיבית ,שינויים אלה ואחרים
:חייו של אדם יכולים להיראוח כ״מהפך״ :לפתע הוא עשה

מבחוץ נראה השיר כאילו היה כאן ״מהפך״ :כאילו

יעד זה או אחר; לפתע הוא שינה את חייו .דברים קרו נין

״לפתע״ היחסים הצמודים בין השניים חדלו להיות אינטימייכ

'/ילה .ואנו תמהים ומתפלאים :מה קרה לפתע? כיצד לא שמנו

כפי שהיו .לכאורה משהו אירע במהלך הלילה ,אשר בסיומו

'ב לכך קודם לכן?

י

״השבנונו!נלמים״.

על אף רצונה ט ל הנפש בעינוי ,לעתים אפילו האדם עצמ
הושט נזהבאות:

יייז

'י•

)יהודה עמיחי(1998 ,

חושש ,ומתלבט בינו לבין עצמו ,בין חלק אחד שבו לחלקינ
אחרים ,האם לעשות מהפך ,האם ללכת בעקבות נפשו ,או

אי/ו :איתמר ר״1ר

ואכן ,ביטוי שגור הוא ״בין לילה״ .ומדוע אומרים ״ביךלילה״ ולן:

שמא לפתות את עצמו להיצמד למוכר ולידוע:

״ביךום״? כיוון שמהפכה ״כאילו״ קורת בבת אחת ,הרחק מע
ביךלילה ,לילה בו מתרחשים דברים מסתוריים ,כמו איזו שהיא יד
נעלמת מניעה דברים...
אולם הייתכן שהפרידה המתוארת בשיר הבשילה בלבו של האוהב
במשך זמן? הייתכן ש״גזרו של דין״ היה כבר חרוט בסלע ,אולם

!יאי עלז• מזיר׳

האישה הננטשת לא הרשחה לעצמה להודות בסוף הקרב ובא?
?

לעתים מה שנראה לנו כ״מהפך״ ,כמשהו שהשתנה ״בין לילה״
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נתפס אחרת מנקודת מבטו של האדם הנמצא ב״עין המהפך״

י ם

> N b

ס

א 9

N

״מהפך״ זה עשוי להיות תהליך מתמשך של הבשלה פנימית ,של
אינקובציה ,שהאדם עבר בינו לבין עצמו ,עד שקרם עור וגידינ!
ויצא מהכוח אל הפועל .ייתכן שחלק מהחהליך עבר האדם בשנתו
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שבחלומותיו פגש עולמות חדשים ובערותו החליט לחפשם; שהחלת!

א ה

נהפך לפנטזיה ,והפנטזיה הפכה למציאות...
תהליך הבשלה פנימי זה הוא לעתים מסעה של נפש האדם
מסע הבא לידי ביטוי בביטויים כמו:

)דוד אבידן ,״רגע לפני אחרון״(1987 ,

״הכול צפר והרשות נתונה״ :רשות האדם לפעול לפי תחושוו:
הלב ולפעול לפי מה שנכון לו .לאפשר לנפשו להובילו תוך כד
עשיית ״מהפך״ בחייו האישיים.
״מקרהלידתו,

הכרה

מותו,והיכן ת י ח ת ה א ז ת ״  :חירות האדנו

מ ת ב ט א ת בכך שהוא מאפשר לעצמו ,בין נקודת היוולדו לנקודו:

אולם -
״אם תמיד נעשה א ת שעשימ ע 7עתה ,תמיד גגיע לאן שהגעת״

מותו ,לחיות את חייו כפי רצונו ,תוך כדי עשיית ״מהפכות״ קטנוו:

היכולת שלנו לממש את עצמנו תלויה בחירות פנימית לעשות דברינ

,

באופן שונה ממה שעשינו אותם עד עחה .שהרי כל זמן שלא נשנו

בחייו המאפשרות לו לממש את עצמו  -א פ י ל ו אם ״מהפכות׳
קטנות אלה אינן מתקבלות בשביעות רצון ובהסכמה על יד
החברה שבה הוא חי.

את דרך חיינו ,לא נפרוץ למחחות חדשים.

׳׳ב׳ /יום חייב אדם לראות כאילו 1ה יומו הראשון״ ,ויש אומרים
״כל יום חייב אדם

לראות כאילו זה יומו

האחרון״ :פילוסופיו

קיומית )אקזיסטנציאלית( שהיא בבסיסה של הפםיכולוגיו
ההומניסטית מעמידה במרכז את הווית האדם ב״כאן ועכשיו״:
ב״הווה״; במודעות ל״קיומו הזמני״ .כך שבין אם זהו יום
הראשון של האדם או יומו האםרון ,זהו היום היהידי שיני
לו )אלא אם יעבור יום זה בשלום( .כיצד אמר הםטיריק
האמריקאי ארט בוכוולד :״בין אם זהו זמן טוב בםיינו או זמ
רע ,זה הזמן היהיד שיש לנו!״
מה אומרת לנו פסיכולוגיה הומניסטית על האדם המממ4
את עצמו? מה מסייע לו ליצור מהפך בהייו?
פיתוח

מודעות ,הבנה שיש דברים בחייו שאם יעז לשנותנ

יוכל להתקרב למימוש אישי.
היכולת להתגבר על פחד ולצאת מ״אזור הנוחות״.
היכולת

לוחות

סיכויים ולפעול לפיהם ,ולא לדרוך במקונ

בגלל סיכונים.
האומן ליוום שינויים בחייו.

 ...והיכולת לקחת את כל אשר ליקט עד כה ,לומר ״שלום״
להיפרד מהעבר ,להמשיך ולסלול את דרכו בדרכים חדשות
סמויות מעין:

)דוד אבידן ,״שיר פרידה ישן״ .(1987
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