
 דוד סגל מחיר האמת

 במאמר זה גבתן המושג"אמת" דרן תווייתו הסובייקטיבית של האדם בהקשר של
 יתםיו הבין אישיים עם סביבתו הקרובה. בתיגה זו געשית בסיטואציה ״הודית על

 ספת הפסיכולוג, שמגתח ומפרש את הקוגפליקט של האדם היושב מולו תוך
 התייתםותו לגורמות של הברה ותרבות.

 כיצד עושים זאת?
 השתחררות מקיבעון מנטלי-תפיסתישכזה דומה לניסיון לשחרר
 את שרירי העיניים כדי לצפות בתמונה תלת ממדית מסוג אלו
 שמופקות באמצעות מחשב. זה לא לגמרי קל, לא תמיד מצליח
 ולא כל אחד יכול, אבל בכל זאת אפשרי. אני מודה שהדיון אלי
 הזמין אותי אורן השרה בי אי־נוחות מסוימת, מאחר שנדרשת

 מיד להשתחרר מכבלי המוסריות התרבותית וכמובן האישית
 ולא לשפוט אותו לחומרה עוד בטרם נאמרה המילה האחרונה

 עם שחרור קל של מחסומי המוסר שבמוחי הוצפתי ברגשות
 אשם לגבי כל שקריי בעבר, בהווה ובעתיד. מוזר, כיצד הצלחת

 אפילו לדעת אילו שקרים אני עוד צפוי לנפק, מפחיד! זה גשמע
 כל כך רע שאני בטוח שכל קורא מיד יוכל להבין את מקול
 הזיעה הקרה שהציפה את גופי לנוכח מחשבות אלו. למזלי,
 בסיטואציה טיפולית אני חייב להתעשת מהר כדי להתקיים שם
 בעבור המטופל ולכן מגגנוני ההגנה שלי נכנסים לפעולה ביעילות
 רבה למדי, אבל זיכרון הצפת האשם נשאר חרוך בתודעתי וידעת

 שחריכה זו תותיר צלקת שתגרד לי עוד הרבה זמן.

 אורן אינו ״ילד״. הוא גבר בן 47. משכיל ובעל מקצוע חופש
 שמועסק כמעין פרילנםר בחברות מהמצליחות בשוק. הוא אב
 לשלושה ילדים מוצלחים ובעל רכוש שמאפשר לו ולמשפחתו
 לחיות חיי נוחות. לכאורה, הכול טוב ודבר לא אמור לאלן אותו
 לשקר. אין לו ממש פחד קיומי וחיי היום יום אינם עמוסים
 בדרמות מפחידות. הוא נשוי 12 שנים באושר כהגדרתו. בכל
 זאת התעייף מהווירטואליות השקרית של עולמו. חשבתי לעצמי
 שייתכן שעייפותו קשורה משהו ל״משבר״ הניל. הרי הוא בשיא
 הישגיו, אין לו ממש תלונות על החיים הקשים ואינו תובעני
 ומלא ציפיות, ואף על פי כן משקר. חשש אחד שכן מתגגב
 למוחו הוא שהכול יקרוס בשל שקריו. לא פלא שמצוקתו
 התמקדה בשקריו לבת זוגו שאותה הוא מגדיר כעוגן של יציבות
 בחייו. הוא מלא הערכה אליה, אפילו הערצה. הוא סומך עלית
 בעיניים עצומות, מה שנשמע לי כפרדוקס ל״ידיעה״ שלו שכולם
 משקרים במידה זו או אחרת. האם היא לא? אורן בקונפליקט
 קשה בהקשר של יחסיו עם אשתו. בהיותה עוגן חייו היא ראויה
 לאמון בתודעתו. אמון זה חייב להיות הדדי. באופן שלא משתלב
 עם ״ידיעותיו״ לגבי עולם השקרים שסביבו הוא מאמין לה

 ״עייפתי", אמר אורן עם התיישבותו על ספת הקליניקה. הוא
 נראה מוטרד, עייף עד מיואש, הסר אנרגיה אבל בכל זאת מעט
 כועס. פתיחה שכזו מאוד מסקרנת. מחשבותיי טסות במהירות
 בניסיון לגבש ניחוש ראוי על אודות הסיפור של אורן. עם זאת,
 למדתי לנקוט משנה זהירות ולא למהר ולבטא את הניחוש שלי

 כדי לא לחסום את תודעתו של האדם שמולי.
 "עייפתי מהאילון לשקר בכל כך הרבה סיטואציות בחיי״ אומה
 אורן. משפטו בהחלט טעון רגשית ולרגע אני מושש שמא מדובר
 בבעיה של שקרנות פתולוגית, כזו שמנותקת מהקשר ראוי
 כלשהו. שקרנות שאינה תגובה לאילוץ ממשי (אם קיים כלל
 אילוץ שכזה). לכאורה משפטו של אורן נשמע רע. לשקר בכל
 כך הרבה סיטואציות... הרי ברור שאין זה נדרש ושרובנו איננו
 עושים זאת. האמנם? חשבתי לעצמי. הלא ייתכן שקביעה זו
 נובעת מהתחסדות מקצועית שלי אותה פיתמתי בנאמנות במשך

 שנים רבות של השכלה הומניסטית, אמפתית וחיובית.
 אורן המשיך לפרט כיצד הוא מתקיים לאורך חייו בסבך של
 שקרים. מעין קיום בעולם וירטואלי בדומה לווירטואליות
 הממוחשבת. חיים עם הרבה"כאילו" אבל"לא ממש". השקרים

 והאמתות החלקיות נטווים באופן מיומן ועקבי, מה גם שאמתות
 הלקיות הן בעצם ביטוי מעודן לשקר. חשבתי לעצמי שאולי
 אוכל ממש לראות את העולם ה״ווירטואלי״ הזה אם אטרה לצאת
 מהאוריאנטציה המקצועית המתחסדת. אורן מתאר כיצד הואן
 ןמוצא עצמו משקר לבוס שלו לגבי סיבות היעדרותו מהעבודה,
 משקר לחבריו לגבי סיבות היעדרותו ממפגשיהם החברתיים,
 משקר להוריו לגבי סיבות היעדרותו מאירועים משפמתיים,
 משקר לשכניו לגבי סיבות היעדרותו מישיבות ועד הבניין, משקר
 לילדיו לגבי סיבות היעדרותו מכל מיני אירועים ואולי הדבר

 שמטרידו יותר מכול... משקר לאשתו!

 כמובן שאני מתמצת כאן ומקצין שם את דבריו מקוצר היריעה.!
 אורן משקר לגבי כל מיגי דברים ולא רק לגבי היעדרותו. אבל,
 זהירות! הוא לא משקר כל הומן, בכל סיטואציה, לכל אחד. הוא
 לא שקרן פתולוגי למרות שתיאורי עד כה עשוי היה להישמע
 כך. סיפורו נדוש הרבה יותר, אבל כדי לראותו מהזווית הנדושה
 ניאלץ להניח לרגע קט להסתכלותנו המוסרנית, מתחסדת,

 ביקורתית ומתנשאת.



 מחשבותיי האקזיסטנציאליות לגבי החיים והקיום. עם זאת עברה
 בי במהירות המחשבה שיש משהו באמרות אלו לגבי האמת

 שהרי אם האמת היא דבר מה אוטופי ולא ישים באופן מוחלט
 לחיי היום יום, אז יש בה דבר הבטחה שהוא אולי שקר. לא
 שאמת עצמה שקרית, אלא ייתכן שהחיים היום יומיים הבין
 אישיים, שהם המרכיב המרכזי בחיינו, אינם מבוססים באמת
 על אמת. כך שאמת אינה ב״אמת" אבן יםוד/תשתיח במבנה/
 ארגון התרבות האנושית. הייתכן שבכלל נהפוך הוא, שהשקר
 הוא זה שמאפשר לתרבות האנושית להתקיים בהצלחה לא
 מבוטלת במשך היסטוריה ארוכה? אם נהיה כנים במידה סבירה
 נודה שבסך הכול התרבות האנושית די ״הצליחה״ = התפתחה
 ושרדה. משוואה זו היא כלל אבולוציוני בסיסי ומוכר, והרי השקר
 מקיים חלקים כה גדולים מהתרבות הזו. יחד עם זאת, אל לה

r n ומתייסר בכך שהיא אינה יודעת שאיגו ראוי לאמון שלה 
 אורן חושב שהוא מפר את האיזון בשקריו וכלל אינו חושד שייתכן
 שאף היא אינה קדושה. וגם היא משקרת לו, אולי לגבי אותם
 הדברים שהוא משקר לה. אין ספק שמחרחש אצלו תהליך שד
 הכחשה. ייתכן שבעצם ההכחשה הזו היא שמשמרת את היציבות
 שבחייו. לא מן הנמנע שמתרחשת כאן הכחשה הדדיח מבל

 שידע זאת מי מהצדדים. ואולי כך זה בחברה כולה.

 באותו יום סתווי בו נפנשנו לראשונה מצב רוחי היה מעונן
 חלקית. זה היה מן הימים בהם אני לא ממש משוכנע שאני
 מסוגל לפגוש את מטופל״ באופן מכוונן וממוקד למצוקותיהם.
 אולי בשל כך הגבתי בדריכות יתרה לאחד ממשפטי המחן שניפק

ה יא שקר" הוא אמר.  אורן: ״הא מת עצמ ה
 לתרבות מתפתחת להיות עד כדי כך מרוצה מעצמה שתסתפק

 בהישגיה עד כה ותתמקד בהישרדות.
 "אני יודע מדוע אגי משקר, משחק באמת, מסתיר את האמת
 מייפה אותה וכמובן מעוות אותה. כך אני שומר עליי ועל סביבתי

 אני מודע לתועלת שבאי אמירת האמת בהרבה נסיבות. כמובן
 שלא כל חיי שקריים. בעצם אני חי חיים מאוד אמתיים ומלאים

 כיצד ייתכן קיומו של משפט זה באופן לוני, האין פה כשל
 לוגי כלשהו?

 נזכרתי באמרה משל אוסקר וויילד שאני מגדירה כמסוכנת:
"The pure and s imp l e t r u t h is rare ly pure and 
never s i m p l e " 
 שוב נאלצתי להתעשת ולהרניע עצמי מלהיםחף לתוך

 איור: יעל ברגע
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 שתורגמה לאנגלית:
"The o b j e c t of t h e s u p e r i o r man is t r u t h . " 
 ואולי תפקידי, כפסיכותרפיסט ואינטלקטואל, רק ללמדו שעליו
 לשלם את המחיר של הקונפליקט בין המציאות לבין ציוויי
 התרבות/החברה/הדת? המחיר האישי של אורן ושכמותו הוא
 בכך שהתרבות מתקיימת על חשבון הקונפליקט שלו ובכך שהוא
 מתייסר במעשיו. בשלמו אח מחיר המצוקה הזו הרי שעשה די
 כי התרבות/חברה מוכנים להתקיים על חשבון סבלו

 הסובייקטיבי.
 זהו סיום מר משהו. לא ב״אמת״ מספק. בטח לא ב״אמת״

 גורם אושר. אבל, אולי משום כך והו ב״אמת״ סיום אמתי.

 ... ואולי אמירתו של חליל ג׳ובראן תמתיק את המרירות:

 אבל...ויש אבל." כך אורן מבטא את הקוגפליקט שלו. אורן
 חוסך מקרוביו ובייחוד מאשתו את האמת שעשויה לפגוע. האמת,
 שעשויה לערער את יסודות המבנה העסקי, החברתי והמשפחתי

 שלו, עוברת אדפטציה(התאמה) למציאות.
, האדפטציה י  חשבתי לעצמי מחויך, שבאופן פרדוקסל
 למציאות שאורן מתאר היא דווקא דבר רצוי, בריא, הגיוני ואף
 הכרחי. ממש נשמע קריטריון לנורמליות ובכל זאת דבריו של

 אורן נשמעים פתולוגיים.
 אורן יודע שאינו חריג ממש בנוף ההברתי-תרבותי. הוא יודע
 את שכולם יודעים, שהאמת הטוטלית היא פנטזיה רומנטית
 שממש קוסמת לאדם במרוץ אחר ה״אותנטיות״ הכל כך
 פופולרית. עם זאת, אורן גם יודע שבהתרחשות של מראית עין
 של שקר עשויים המבנים החברחיים של חייו להתמוטט. וזה

"Yesterday we סbeyed k ings and bent ou r necks 
before emperors . But t o d a y we knee l o n l y to t r u t h , 
f o l l o w o n l y beauty, and obey o n l y l o v e . " Ch i ldren 
o f Gods, Scions of Apes • 
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 כבר מפחיד.
 מוזר שכך הוא. מוזר שחברה ותרבות שמושתתים ואף
 מתקיימים באופן מוצלח על יסודות של לא מעט שקרים יתקוממו
 באופן גחרץ ביותר כננד שקרים, ולעתים אפילו קטנים שבהם.
 כביכול מגיבה החברה באופן כה גחרץ ובלתי מתפשר כגגד השקר
 דווקא כדי לשמר את הקיום החברתי, התרבותי, העסקי. אולם,
 דווקא תגובה נחרצת שכזו עשויה למוטט את היסודות לקיומה
 של החברה הנחרצת הזו. מפחיד! לצורך העניין אשתו מייצגת
 חברה זו בפחדו ממנה. ואולי אשחו מפחידה אותו כל כך מפני
 שהוא רואה בה את החברה כולה. תארו לכם, מיליונים של
 אנשים אצלו בבית, באמת מפחיד. אולי אם הוא היה מצליח
 לראות בה לא השתקפות של חברה שלמה, אלא רק אותה -
 אישה אמת שמנסה לחיות אחו - לא היה פוחד לומר לה את

 האמת.

 אני מייב להודות שהדיון התרפויטי עם אורן קשה ביותר בעיקר
 כשמדובר בפסיכותרפיה. האמת היא מושג נערץ בתחום
 הפסיכולוגיה הן בהיוחה מדע והן בהקשר של חיי הגפש
 הסובייקטיבים. לכשעצמי, לא הצלחחי למצוא מקום רב
 לתאוריית האיזונים לגבי מושג האמת (אין באמת אחח כזו).
 לפי תאוריה בלתי קיימת זו, היה על אורן למצוא את האיזון בין
 האמת לשקר. אך זוהי אמירה כמעט פליליח בחחום הפסיכולוניה
 והפסיכותרפיה. האם עליי לעזור לאורן לאזן/לווסת/למתג, בין
 אמת לשקר? האם חפקידי לעזור לו להרגיש בנוח יותר עם
 בחירותיו לגבי האמת/שקר? או אולי תפקידי ללמדו להיוח
 אותנטי תמיד גם אם יעלה הדבר בחייו הטובים? שאלות אלו,
"דורש י  מעבר לחרדות שהעלו בי, גם גרמו לי לחייך. אם אנ
 באמת" במה שונה אני מאיש דת שאמת היא נר לרגליו? הרי
 בכך אהיה הרבה מעבר לסוכן מוסר. התנהלות שכזו עשויה
 להפוך אותי למטיף דת או חלילה אף יותר מכך. נזכרתי שאפילו
 קונפוציוס הכיר באופי המתנשא של סוכן האמת באמירתו
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