האמנם חופש?
התחלתי לכתוב את הקטע הזה בבוקרה של שבת
חמה במיוחד .חומ כזה מאיימ להשבית ולדכא
כל שביב של רצון לצאת מהבית הממוזג.
בכל זאת ,נכנסתי לחדר העבודה ,מבקשת השראה.
ושמ ,במוסיקה של מרסדס סוסה ששרה בקול
עמוק ורוטט בספרדית העדינה שלה" ,תודה
לחיימ שהעניקו לי כל כך הרבה" התחלתי לתת
את דעתי על מושגי החופש .שוב ושוב היא
חוזרת על המשפט הזה והקהל נרגש ולוקח חלק
בזבח לאלילי הקיומ.

בעוד הזמרת הגדולה הזו )תרתי משמע( ,שבגלל
שירת המחאה שלה בילתה תקופות ארוכות
בחייה מאחורי סורג ובריח או בגלות ,מודה
עוד ועוד ,התחלתי אני לשקוע בהרהורימ על
החופש ועל היכולת לפרוש כנפיימ ולעוף.
מילימ המביעות רגשות שונימ ,עשויות לעורר
תחושות ברורות באיברימ ספציפיימ בגוף )כך

למשל אנו חשימ את הכעס בחזה ,עצב בבטן
התחתונה ואילו האושר נחווה כתחושת קלילות
בכל הגוף והביטוי החיצוני שלו הוא חיוך מאוזן
לאוזן( .תחושות נעימות מתעוררות בנו גמ
למחשבות הקשורות במושג חופש אפילו מבלי
לגעת במושגימ משובבימ אחרימ כמו חופשי
או חופשה.

חופש מעלה בדרך כלל הרהורימ שמתייחסימ
לרבדימ שונימ של משמעויות .ברובד הפשוט
ביותר ,היומ יומי ,הפרטי ,יתקשר המושג הזה

לעולמ של הזדמנויות ואפשרויות להגשמה
עצמית .יש שיטענו כי ההזדמנויות האלה מצויות
בכל פינה ותחת כל עץ רענן ומימושן כרוך
בתחושת חירות עזה ,צלולה ורחוקה מכל שיעבוד.
מאחורי כל אלה ניצב חופש המחשבה .החופש
האישי שלנו מתבטא גמ ברשות לבחור את נופמ
ותבניתמ של ימינו ולילותינו ,למרות אילוצימ
חיצוניימ )כאן נכלל גמ חופש מיני ו'עוד(.
יחד עמ זאת ,רובנו חשימ לעתימ תחושה מרה
של שיעבוד; לחפץ ,לחלומ ,לאדמ או אפילו
לזיכרון או לאשליה .ברובד החברתי ,החופש
עשוי להתחבר ליכולת לבטא את עצמנו בכנות
מלאה ברגעימ מסוימי מ ,בלי לחשוש שמא נפגע
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במי שסביבנו או בתדמיתנו.

שאלות רבות קשורות לבחירות ולאיזו נימ הדקימ
בין מציאות למציאות וברקע מרחפת תמיד
השאלה ,האמ הבחירה שלנו היא בחירה אמיתית
מתוך מכלול האפשרויות או שמא זו רק אשליה
פרי

דמיוננו

הפרוע.

האמ

זו

רק

תפאורה

טכנולוגית בהצגה לא שלנו ,בה אנו כבולימ כמו
דורות רבימ לפנינו ,למכונה משומנת היטב
שמניעה גמ אותנו? לא אנסה לענות על שאלה
מהותית זו בדרך הדיון אלא אבחר ,ברשותכמ
לעזוב את העולמ המוחשי ,הזמני ,החיצוני,
המכני סביבנו ולהביט פנימה ,אל המקור
האמיתי של מושג החופש בחיינו ואולי שמ
יימצאו הפתרונימ לשאלות גדולות אלה.
מה לימד אותי חכמ זקן על חופש? חכמ זקן
אח,ד די מוכר ,הרבה לעסוק בסוגיית החופש,
חופש של מקומות שחלק מאתנו התוודענו
אליהמ והוארנו באורמ ואחרימ מאתנו העדיפו
שלא להיחשף להמ.
חכמ זה ,הידוע גמ בשמו  -בודהה ,מדבר על
שרשרת החיימ )מעגל הסמסרה( הכולל לידה,
מוות ולידה מחדש .כל יצור חי עובר את המעגל
הזה .כל מעגל כזה כרוך בסבל ותחילתו בהיקשרות
לעצמי .העצמי המתפתח ,המתנוון ,החולה לעתימ,
המת .לפי ההשקפה הזו החיימ המ רק אשליה
של משהו קבוע .כשאנו נאחזימ בה בכל כוחנו

ומאודנו אנו מתעלמימ מהאמת הקיומית של
שינוי מתמיד ,ומכך שהאדמ נמצא למעשה
בתנועה מתמדת של  rnind and matterבדרכו
אל המוות .לפי משנתו ,אמ היינו מבינימ ומקבלימ
את העובדה שקיומנו הוא בגדר תופעה חולפת
אזי לא היינו נקשרימ לעצמנו .במצב כזה
השינויימ בחיינו היו עוברימ עלינו בשלווה וכל
שהיה נותר לנו לעשות הוא ליהנות מחיינו.
לפיכ,ך הסיבה לסבל )שהוא ההפך משחרור( היא
ההיקשרות לעצמי ,בגלל אותה אשליה של
מוצקות וקיבעון והיקשרות לחוויות נעימות
מבחינה גופנית.

בודהה מדבר על אותן תגובות אוטומטיות ,של
כמיהה והיקשרות לתחושות נעימות ופעולות

אקטיביות של דחייה כאשר אנו חשימ תחושות
בלתי נעימות ,בכל פעמ שחסרה לנו אותה
תחושה נעימה אנו תופסימ עצמנו כאומללימ
ולכן אנו מבקשימ אחריה ,הדבר יוצר חוסר
יציבות נפשית ,תחושת כבילה ושיעבוד ,בכל
פעמ שהתחושה הזאת נלקחת מאתנו אנו חשימ
אומללימ על עצמ האבדן ,בשל כך מופר האיזון
הנפשי ,מתחזקימ הכבלימ הקושרימ אותנו למה
שאבד לנו וגובר שיעבודנו לתחושות הנעימות,
החופש ,אמ כן ,נמנע מאתנו מפני שאנו נוטימ

לא לקבל החלטות אוטונומיות ,אלא אנו מגיבימ
למציאות באופן אוטומטי וכך במשך כל חיינו
אנו טועימ את אותה טעות מרה ,ומנסימ לשנות
את המציאות החיצונית כדי לחוות אושר וחופש,
בודהה אמר שכדי להאיר את הדרך ,לא ניתן
לטפל בכל התופעות החיצוניות ולכן יש ללמוד
שני דברימ מהותיימ :האחד  -כיצד להבין לתפוס
את ארעיות הגוף וארעיות כל התופעות כדי
לצמצמ את ההיקשרות לעצמי ) (, egoless
במצב כזה האדמ מצליח להבין שכל תופעה
נעימה היא זמנית וחולפת לכן אין להיקשר אליה,
הדבר השני שצריך ללמדו ,הוא טכניקה יישומית
של פילוסופיה זו  -הוויפאסאנה ,מטרתה לחוות
את

הארעיות

מחד,

ואת

הניתוק

דרך התנסות משחררת אישית

-

הוויפאסאנה,

זוהי חכמה בת שני חלקימ :החכמה של
ההקשבה לאחרימ והחכמה האינטלקטואלית
הנובעת מתוך החקירה האישית,

בודהה אמר בהקשר זה ,כי האמת הנאצלת
הראשונה במעלה היא להכיר בסבל )לדעת
שסובלימ( ,לאחר מכן להכיר את הסיבות לו
ולבסוף יש לפעול כדי למגר את הסבל,
הדרך אל החופש נסללת על ידי זיכוך
)  (purificationשל ה  ,mind -עד למצב בו
אין כמיהה ,אין חיבור לאלמנטימ שליליימ כמו
כעס ושנאה ,כאמור בשלב הזה לא נותר אלא
ליהנות מהחיימ ,על כנפי החופש המוחלט אין
גבולות להתבוננות הפנימית ,אין גבולות למודעות,
להתעמתות ,להכרה ,שמ נפתחת לדעתי ,הדלת
אל החופש המוחלט-החופש הפנימי ,המחשבה
הצפה ,לא נותר לי אלא להודות על שלוש שנות
מדעי ההתנהגות שסייעו לי ולרבימ כמוני,
להעמיק ולהתנסות במרחבי ההוויה הקיומית
הזו  -מבודהה ,רחוק או קרוב ככל שיהיה -
ועד להווייתי ,להווייתכמ,

מתגובות

אוטומטיות לתחושות בלתי נעימות מאידך,
זוהי למעשה הבנת הארעיות במישורימ העמוקימ
ביותר ופרוק התגובה האוטומטית לדברימ
חיצוניי מ ,זהו תהליך של  liberationעד לחופש
 השחרור המוחלט,חופש של צמיחה רוחנית ) To be fully
 (liberatedהשאיפה הגבוהה ביותר של האדמ
ע"פ בודהה ,היא השחרור ,הפסקת ההתגלגלות
הקושרת תנועה של נפש )  (mindוגוף ) (matter
יחד כזרמ של תודעה הממשיך לנוע ,כל עוד
הגוף כבול לסביבה ,כאמור ,לפי בודהה כשהאדמ
מתקדמ וצומח בשביל )  (pathהרוחני הוא מפסיק
להגיב לסביבה בתגובות אוטומטיות עד שהוא
מגיע למצב שבו הוא  ,fully liberatedבמצב
כזה ,עמ השחרור המוחלט מהכבלימ ,מגיע האדמ
לעולמ המטפיסי ) (behind mind and matter

-

פאניה

-

זהו שלב היישומ ,שלב של חכמה והבנה

למצב של נירוונה,

ההתקדמות לעבר השחרור )הדינמי באופיו(

מתקיימת בשמונה צירימ עיקריימ ובשלושה
שלבימ :סילה  -דיבור נכון ,עשייה נכונה ומוסרית
ודרך חיימ נכונה ללא פגיעה באחר,
סאמאדי  -שליטה וריכוז נכונימ :מאמצימ
ותרגולימ באמצעות מדיטציית האנאפנה,
מודעות נכונה ,כלומר מודעות למציאות להווה,
בנוסף לריכוז פנימי נכון טהור ואמיתי,
הדגש בשלושת הכלימ הללו הוא על הוצאת
מחשבות שליליות,

ה , purification -ההתבוננות הפנימית ,המודעת
כדרך חיימ ,קרובה אליי עתה ,בתומ שלוש שנימ
של חיפוש ,יותר מתמיד ,בדרך הזו למדתי ,לעסוק
בשאלות מי אני ומהן הסיבות לדברימ ,בתוך
כך התעצבה לה אותה מוכנות ובשלות למודעות,
על קשייה ועצמתה המוחשית ,הדבר החשוב
ביותר אולי ,שלמדתי ממשנתו של בודהה בהקשר
זה

הוא כי אין הוויה חיצונית שהיא מנוגדת

לחופש ,כל הדברימ החיצוניימ הנמ תרגומ שלנו,
של הפנימ שלנו ,על מאזני הסבל או החופש,
ולכן האש הקיומית האחראית לכך מצויה
ב mind -ובו עלינו להעמיק ,האדמ המערבי,
כמונו ,משקיע אנרגיות אינסופיות בדברימ שבחוץ,

אף על פי שאין הוא יכול לטפל בכולמ והמ אינמ
בשליטתו ,תמיד יופיע דבר-מה כמו מחלה ,זקנה
ומוות שבהמ האדמ אינו יכול לשלוט ,מכאן
שאת האנרגיה של הטיפול יש להפנות פנימה,
כדי לטהר את הפנימ ולשמור על איזון מקודש
מול כל העליות והמורדות של החיימ ,כי באיזון
מסתתר החופש,
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