זהות  -מסע
מבעד למראה

יוסף אלוס

לבתיגה פילוסופית ופסיכולוגית של סוגיית הזהות ,אלים מעבירה את
הכותב אל מעבר למראה ,שם הוא מתוודע אל הדברים נפי שהם גראים מן
הצד הנסתר.

בדרך לפילוסוף
ל כ ת י ב ת המאמרים לניליונות הקודמים מעצתי בידידי
הפילוסוף ששלחני למסעות בזמן .כמנהגי ,כיתתי רגליי אליו
על מנת שיסייע לי בכתיבת המאמר עבור נושא קשה זה.
בעוברי סמוך לחמת הבגדים בסמטה המוליכה לביתו ,הבחנתי
בשלט ״ביגוד מארן הפלאות״ ומתחתיו בכיתוב ״הלבוש
הוא העושה את האדם ,לא האדם  -את הלבוש!״ בהביטי
על מלבושיי עלה בלבי להמירם בבגדים בסגנון מכובד יותר.
״לבטח משהו באישיותי ישתנה,״ הרהרתי ,״ומאחר שאישיותי
היא חלק מזהותי מתחייב מכאן שגם זהותי תשתנה ".כך
מצאתי עצמי עומד בתוככי החגות מול המראה ,מודד חליפה
מהודרת ומהרהר האם אישיות היא אכן חלק מהזהות והאם
זהות יכולה להשתנות .עלמת חן ניגשה אליי והסבה תשומת

האיורים:

נ׳זן טניאל ,קז/ןן

״עליסה בארך המראה״

לבי לכך ששרוול אחד ארוך מהאחר.
״אכן שרוול ימין ארוך משרוול שמאל,״ עניתי.
״ומה בנוגע לאיש שמעבר למראה?״ שאלה.
״אין שם איש,״ עניתי בחיוך ,״זוהי בבואתי והיא זהה
לי לחלוטין.״
״אז איך זה שאצלו שרוול שמאל הוא זה שאתך מהימני?״
״אכן מוזר,״ תהיתי ,בוהה במראה וחש בתרדמה האופפת
אותי .היא ניערה את ידי והוסיפה:
״אל תירדם! אני מכירה את המעבר הסודי שיובילנו אל
מבעד למראה .שם ,מאחור ,זו ממלכתי.״
היא הוליכה אותי אל מבעד לקיר בדולח אשר התמוסס
למעין ערפל כחלחל עת עברנו דרכו.

מבעד למראה
ar nary ne^Hrrr׳£״ היה הכיתוב
הראשון שהבחנחי בו לאחר שהערפל
נמוג .מתחתיו ניצבה המוכרת בלבוש
מלכות ,כתר זהב לראשה ושרביט מונח
בידה.
״אצלכם השלטים כתובים הפוך ,אך
מיד תוכל לקרוא את שלנו ,זה רק עניין
של התל,״ אמרה ,בעוד אני מנסה
להתעשת מן ההלם הראשוני שאחזני
)למי מביניכם יצא לעבור אל מבעד
לממשות

היא

הפיזית?(.

הוסיפה,

ובלא שתיתן לי שהות לעכל את שקרה:
״ממלכתי

נחלקת לשמונה אזורים.

אם תעבור בהצלחה את כולם ,באזור
השמיני תוכתר למלך ותהיה לאלופי.״
״חוקי

המשחק

אינם

מאפשרים

להיות מוכתר למלך,״ השבתי תוך שאני מופתע מעצמי
ומהמהירות שבה הסתנלתי למעבר.
״כאן אני קובעת את החוקים ,ומאחורי המראה הם שונים.
אך אל נתמהמה ,נותרו ארבעים דקות בלבד .כדי שתהיה למלך
תובה עליך להגיע לאזור השמיני לפני רדת החשכה.״
״מהיכן היא יורדת?״ שאלתי בלא שאזכה למענה.
בדילוג קל עברנו אל מעבר לפלג הראשון ,שהיה צר ביותר.

אזור התאומים
" "Twinsהיה הכיתוב שזהר על גבי שלט שהתגוםס על
שפת הפלג של האזור הראשון .בסמוך לו ניצב שלט זהה
לחלוטין .מימיני ,בשולי הגדה עמד צריח וצבעו כולו לבן.
משמאלי ,במרחק שווה ,ניצב אחד נוסף שפרט למיקומו
השונה נראה זהה לחלוטין לקודמו .מעט קרוב אלינו יכולתי
להבחין בזוג פרשים עטויי שריון פח ,אחד ליד כל צריח ,וסמוך
אלינו ,מימין ומשמאל ,עמדו זוג שליחים שנראו כתאומים
המוכנים למתן פקודת הזינוק .והפרשים ,אך הבחינו במלכה,
קדו לה בו־זמנית ,והסוסים  -האחד את פיו פתח ,ופיו של
השני נפתח גם כן ,אך לא צהלה יצאה מפיהם ,אלא בירכונו
ב׳׳שלום-עליכם״.
״אני רואה כפוווול!!!״ נזדעקתי בבעתה ,״אבל ממך יש רק
אחת,״ המשכתי בפליאה.
״ראייתך תקינה לחלוטין,״ הרגיעה אותי ,״זהו אזור
התאומים .כאן מכל דבר יש שניים.״
״אבל הם זהים לחלוטין ,אפילו בתנועתם!״

״הם דומים בלבד ,לא זהים .אפילו בין שתי 0יפות מים
יימצא הבדל.״
״אבל כאן דומה שאין כל הבדל"...
״העולם הוא רבגוני ושולט בו הריבוי ,ובכל הנוגע לעצמים
מוחשיים ,בין חי ,צומח או דומם ,כל עצם הוא פרט העומד
בפני עצמו ושונה מכל יתר העצמים ,שכן ,כדי ששני עצמים
יהיו זהים ,על כל תכונותיהם להיות זהוח .בין כל שני עצמים
תוכל בנקל למצוא לפחות תכונה אחת מבדילה ,למשל ,כל אחד
מהם תופס מקום שונה במרחב .שטות תהיה לטעון שייתכנו
שני עצמים זהים .עצם זהה אך ורק עם עצמו!״
״אז אולי המיקום אינו תכונה של העצם? על כל פנים ,אם כך
הוא ,הרי שהמילה ׳זהות׳ ריקה מכל תוכן,״ אמרתי.
״המשמעות של מילה תלויה בשימוש שנעשה בה בהקשר
מסוים ,ולכן בהקשרים שונים אותה המילה יכולה לקבל
משמעויות שונות לחלוטין .לדוגמה ,למילה ייפה׳ משמעות
מסוימת כשהיא מופיעה בתוך הצירוף ׳מעשה יפה׳ ,ואילו
כשהיא מופיעה בתוך הצירוף ׳פרפר יפה׳  -משמעותה
שונה .כך נם למילה ׳זהות׳ :בצירוף ׳זהות אישית׳ למילה
׳זהות׳ משמעות שונה לחלוטין מאשר לאותה מילה בתוך
הצירוף ׳זהות של משוואה מתמטית׳ ,לדוגמה במשוואה
."X + Y = Y + X

״מה מוזר,״ חשבתי בלבי ,״מוכרת שהפכה למלכה ומדברת
כפילוסוף.״
״משהוכתרתי למלכה למדתי את כל חוכמות העולם,״ אמרה
כקוראת מחשבותיי.
״אינני יודע אפילו את שמך,״ אמרתי.
״בממלכתי הזהות היא המבדילה בין האנשים ,לא השמות!״

ענתה בהחלטיות.
״מוזר .אצלנו השמות צמודים לפרטים ומזוהים עמם .הדבר
נכון לשמות הדוממים ויותר מכך  -לשמות האנשים ,עד כי יש
המשנים שמם כדי להתחיל חיים חדשים תחת זהות חדשה.
אבל איך אתם קוראים איש לרעהו?״
״אם אין שמות אז גם לא צריך לקרוא! בינתיים ,עד
שתתרגל ,תוכל לקרוא לי המלכה אליס.״
רק אמרה שמה ,ומולנו צצו שני אנשימ קטנימ ושמנים
שנראו כתאומים זהים .הדרך היחידה להבחין ביניהם הייתה
בכך שהאחד נעמד בצד ימין והאחר  -משמאל.
״המלכה! אני לשירותך!״ פצח הימני והחווה קידה לאליס.
״נהפוכו! אני לשירותך!״ אמר השמאלי וקד קידה זהה.
״מיהו טידלדי ומיהו טידלדאם?״ שאלתי את שניהם.
״אני!״ ענה הימני בעודו מבליט חזה.
״נהפוכו ,אני!״ אמר
השמאלי והבליט חזה.
"אל נתמהמה עוד,״
אמרה אלים ,״בוא ונחצה
אח הפלג הבא ,אך שימ לב
שתהיה תמיד אחריי".
אך טבלנו רגלנו במים,
והפלג החל גועש.
״הבו סירה!!! המלכה
טובעת!!!״ נזדעקו שניהם.
טיפסנו פנימה
מצדו השני של
שהפך לנהר.

ועגנו
הפלג

עם םידלדי
וטידלדאם
השניים ירדו אתנו .כבר
לא ידעתי אם זה שכעת
עמד משמאל הוא השמאלי
או שמא הוא הימני.
״ממילא הם אותו הדבר,״ חשבתי בלבי ,ועוד הוספתי בקול:
״איך השתגה הפלג ונהפך בן רגע לאחר .אך יצאנו  -נרגע,
חזר להיות בדיוק אותו הפלג שהיה.״
״הוא לא אותו הפלג,״ אמר זה שעכשיו נעמד מימין ,״אין
אתה יכול להיכנס לאותו הפלג פעמיים .כאשר אתה נכנס אליו
בפעם השגייה ,מים חדשים זרמו ,הפלג כבר השתנה ושוב אינו
אותו הפלג שהיה.״
״נהפוכו ",אמר השמאלי ,״הפלג הוא אחד ,אף כי המים
הזורמים בו שונים תמיד .כשם שקבוצת כדורגל היא אותה

הקבוצה אף אם כל שחקניה כבר פרשו והוחלפו בצעירים מהם.״
״נהפוכו ואף יותר משאמרתי,״ החזיר הימני ,״אין להיכנס
לפלג אפילו פעם אחת  -אפילו תוך כדי כניסתך הוא משתנה
ועל כן הוא כבר לא אותו הפלג שהיה.״
״נהפוכו ויותר מכך,״ החזיר לו השמאלי ,״כל עצם עובר
שינויים ,אך זהותו נותרת קבועה .תכונות העצם בלבד הן
שמשתנות ,לא העצם עצמו .ומאחר שהתכונות הן של העצם,
אזי כדי שנוכל בכלל למעון שהן השתנו ,מתחייב מכך שהעצם
שמר על קיומו ,ומתוך כך  -על זהותו.״
״מוזר,״ השבתי בלבי ,״שניהם צודקים ,ומכאן יוצא שלעולם
לא נוכל לומר על דבר שהוא עצמו וגם לא שהוא אינו עצמו .אז
אולי הכול הוא רק עניין של נקודת מבט ושל המשמעות שאנו
משווים למילים בהקשר שהן מופיעות בו?״ ובעודי מהרהר
בכך ,הבחנתי בפרפר שךפרף בהנאה
גלויה מעברו של הפלג שבו עמדנו
קודם אל עבר הצד שלנו ונחת בסמוך
למלכה.
״עליך לחצות את הפלנ לפניי! לא
אחריי!״ נזפה בו המלכה .למשמע
דבריה התרומם ,חנ שלוש פעמים
סביב לראשה וחזר למקומו מחייך
מצד לצד.
״הפרפר ,בהנפת כנפיו ,גרם
לתגובת שרשרת אשר תחילתה במשב
קליל וסיומה בגעש המים,״ הסבירה לי.
״אבל תחילה המים געשו ,ורק
לאחר שהם שקטו הוא החל במעופו,״
אמרתי בפליאה.
״אתם סבורים שעל הסיבה לקדום
לתולדה ,אך זהו רק הרגל שלכם .כאן
התולדה יכולה לקדום לסיבה.״
הפרפר נופף לשלום והחל להיעלם
לאטו .תחילה נעלמו כנפיו ,אחריהן
גפיו ,בהמשך יתרת גופו ,לבסוף עיניו ומחושיו ,עד שנוחר
ממנו חיוכו בלבד.
״סוסים האומרים שלום ,חוקי פיזיקה הפוכים וחיוך בלי
פרפר ,כלומר תכונה בלבד בלי שום עצם המזוהה עמה .אילו
לא הייתי ער עכשיו ,הייתי משוכנע שאני חולם,״ חשבתי
בלבי .״אבל,״ הוספתי להרהר ,״אילו הייתי חולם ,לבטת
הייתי משוכנע שאני ער.״
״אני אמתית!״ הכריזה אליס תוך כדי חיוך כקוראת מבוכתי,
״וגם אחה! והנה ההוכחה,״ הוסיפה תוך שהיא צובטת את ידי
בחוזקה.

״נם אתה אמתי! נם אתה!״ הכריזו טידלדי וטידלדאם בקול
אחד ,ידם האחח מצביעה עליי וידם האחרת צובטת איש את
ישבן רעהו .ואליס ,תוך שהיא ממשיכה לאחוז בידי בצביטתה
הבלתי נגמרת ,לקחה אותי אל מעבר לפלג הבא.

במר
״מהו כאן? אזור תעשייה?״ שאלתי עת הבחנתי בארובות
המעלות עשן ובמכונות הפזורות מכל עבר.
״זהו הכור.״
״כור?״ נרתעתי בבהלה ,״לצורכי שלום או מלחמה?״
״לצורכי שלום כמובן,״ אמרה בחיוך ,״זהו כור היתוך.״
״ומה מייצרים? איני רואה מתכות.״
״לא למתכות גועד! כל תושב חדש המניע לממלכתי ,אם
איגו עומד באמות המידה שקבעחי ,חייב כאן לשהות.״
״מתיכים בממלכתך אנשים? חיים?״ נזדעקתי בבעתה.
״לא מתיכים אותם,״ צחקה ,״לכאן מגיעים כאלה שגדלו
בתרבויות זרות והכירו צורות חיים אחרות .כדי שלא יחושו
זרים ומנוכרים ,עליהם לשהות בתוככי הכור במשך שנה שלמה
על מנת שיוכלו להתמזג בממלכתי ולהשתלב באורחותיה.״
״יישר כוח!״ אמרתי בהערצה ,״פלורליזם!״
״לא ולא!״ חרצה .״כשם שבכור היתוך מתיכים את המתכות
אט אט עד שיהפכו לנוזל הנתון כחומר ביד היוצר ,לכאן
מוכנסים אנשים עם זהויות שונות ואף מנוגדות .הם מופשטים
מן התרבות הנחותה ,הערכים המיושנים ואורחות החיים
הנסים וההמוניים שהכירו ,ומעוצבים מחדש על מנת שיצאו עם
זהוח חדשה המותאמת לתרבות הנאצלת השלטת בממלכתי,
לאורח החיים המעודן הנהוג בה ולערכים הראויים.״
״ומה יהיה עליי? הן נותרה פחות ממחצית השעה,״ שאלתי
בלא מעט חשש.
״ממך תיחסך השהייה .אתה מיועד להיות מלך! המיוחסים
הם הקובעים! אך בל נתמהמה עוד ,אחוז בידי ונעבור לאזור
הבא!״ פקדה והחלה נמתחת אל מעבר לגדה כאתלטית
מיומנת .מתחתי רגל ארוכה על מנח להגיע לגדה השנייה ,אך
מעשה שטן  -ככל שהתמתחתי ,כך הגדה התרחקה.
״תתמתח עוד! עוד! עוד!״ צעקה לעברי.

אי הקניבלים
״צעד גדול לך ,צעד קטן לאנושות!״ אמרה ,עת נפלתי
בחבטה מעברו השני של הפלג .״המתן לי פה ואל תזוז! מיד
אשוב,״ הוסיפה ,שעה שאני מיישר את ברכיי ומנסה להחזיר
את נופי למצבו הקודם.
אך נעלמה ,ולעברי נהרו יצורים אשר מעולם לא ראיתי
כמותם .קומתם לא הגיעה כדי מחצית קומתי ,עגיל גדול

באזגם השמאלית ,פלג גופם העליון עירום ,כרסם בולטת ,ידם
האחת אחזה בכף שהגיעה כדי מחצית קומתם ובידם האחרת
יתד .הם נערכו במעגל והחלו לסוב סביבי תוך שהם משנים
לסירוגין את תנועתם בין הליכה אטית וקצובה המלווה במה
שנדמה לי כתפילה לבין ריקוד שבטי המלווה ברקיעות רגליים,
עד שמגהיגם עצר ,הניף ידיו אל על וצעק :״הידד! המלך מת
יחי המלך החדש!״
״הידד! הידד! הידד!״ ענו כולם במקהלה ,תוך שכפותיהם
נהפכות למזלגות ויתדותיהם לשיפורים .ובעוד אני מתכנן את
״נאום המלך לעתיד״ שאותו אשא ,הם פצחו בשיר ובריקוד
סוער ואני משיב:
״היום דועך ,הליל בא,
בטננו כבר ריקה.
עוד לא אכלנו כלום היום,
כי איש לכאן לא בא.״
״בתיאבון! אברככם,
אך לא אוכל להצטרף,
בעוד עשרים דקות
אהיה למלככם.״
הם רק חייכו חיוך גדול,
המשיכו בריקוד,
ומנהיגם אמר :״היום נאכל
את שאכלנו כאן אתמול.״
״הידד! עסקה נאה!״
אמרתי בשמחה.
״אם רק תניחו לי אביא מיד
את זה שפה היה.״
״הוא כבר נלעס ,איננו חי,״
ענו במקהלה,
״היום אתה ,מחר אחר,
בשבילנו היינו הן.״
״לא ולא!״ גרוני חרחר,
״אשר אמרתם הוא עלבון!
אני יחיד ומיוחד,
שונה מכל אחר.״
הס .ראש הכנופיה הרים ידו וניגש אליי .כל החברותא

עברה לדום .הוא הניף לעומתי את שיפודו בעוצמה כה רבה,
עד שתנועת ידו לוותה בשריקה חדה .ואם תהילה סברתי
שהשריקה בקעה מהינף השיפוד שפילח את האוויר וכבר
היה נגען בגרוני ,התברר כי באה מפיו של אחד היצורים ,שכן
לשמעה נסו כולם בבהלה לכל עבר ונעלמו כלא היו .מלכתי
חזרה.
״כמצוותך ,לא זזתי ממקומי,״ קידמתי פניה בעודי מהרהר
בתרבות הנאצלת ,בערכים הראויים ובאורחות החיים
המעודגים הגהוגים בממלכתה .היא לא ענתה ,רק אחזה בידי
והוליכה אותי אל הפלג הבא בעוד כולי עלבון וזעם על כי
עבורם אני גוש בשר חסר זהות.

ספינת המלכות
״הנענו לאזור החמישי,״ אמרה ,״מחצית הדרך מאחרינו.״
״אם כך נברך יעד חצי המלכותי!״
״או שכולך מלך או שאינך מלך כלל! בכל דבר שתבחר
להיות ,אם לא תהיה ׳הוא׳ בשלמותו ,תרגיש חסר זהות!״
אמרה .לפתע קול הלמות פטישימ עלה מתוך ספיגה שקרבה
לגדה .והספינה כה הדורה ורבת רושם הייתה :סיפוגה מצופה
שנהב ,למעלה מזה שלושה תרנים מגולפים מעשי אומן ועל
אלה מתוחים מפרשי זהב .ובעודי מצפה לפמליית הכבוד,
הגיח מתוכה יצור עלוב וגם .לבושו סמרטוטים ,פניו אדומות,
זיפי זקנו כדוקרנים והיה מתגודד כשיכור .הוא גופף בבקבוקו
לאליס ופנה אליה בשיהוק :״נעצתי אח המסמר האחרון.
הווופ! ספינת המלכות הממודשת מוכנה ומזומנה .הווופ!״
לא יכולתי לטעות .היה זה אחד הטידלים .בראותו אותי,
פנה אליי ואמר :״אהה! אתה עוד כאן? קודם שתוכל לעלות
וללגום עמי כוסית אחוד לך חידה ,אם תענה נכונה הספינה
תהיה שלך.״
״ממילא בעוד פחות משעה כל אשר בממלכה יהיה ברשותי
ואתה תהפוך לנתיני,״ השבתי בביטול ,״אך אמור לי ,האם
אתה הימני או השמאלי?״
״אני הוא טידל האחד והיחיד!״ הכריז בהחלטיות ,״אין
אחר מלבדי.״
״נכנס יין יצא סוד,״ לחשה לי אלים ,״מהו סודו? זה יתברר
לך בהמשך.״
״תוך כדי מסעה האחרון בין אלף הימים,״ המשיך טידל,
״הספינה עברה שיפון יסודי במהלכו הוחלפו כל חלקיה אחד
לאחד :כל קורותיה עד האחרון שבהם ,התורן ,המפרשים
והמשוטים .לא נוחר אפילו מסמר אחד מאלה של הספינה
המקורית .מאחר שהספינה הייתה מורכבת בדיוק מאלף
חלקים ובכל יום הוחלף חלק אחד ,הרי שהשיפון הסתיים
בדיוק ביום שבו היא חזרה .שאלתי היא :האם הספינה שחזרה

היא אותה הספינה שיצאה?״
״כמה ניסיונות יש לי?״ שאלתי.
״שניים,״ השיב בלא למצמן.
״תשובתי היא כן!״ אמרתי בביטחון.
״טעית!״ הניף בקבוקו ורקד ריקוד ניצחון ,״אך קודם
שאוכיחך ,אשאלך שאלה שונה שממנה תלמד על טעותך .זהו
לשונה :במהלך הלילה ,אחד מאויבי הממלכה התגנב בחשאי
לספינה ופירקה על כל חלקיה ,לא השאיר אפילו מסמר אחד
במקומו .לאחר מעשה ,שומר הנמל גילה את הדבר והזעיק את
הנגר אשר חיבר חלק לחלק מחדש .עד אחרון המסמרים הוחזר
למקומו המקורי .בבוקר הספינה עגנה בשלמותה בנמל כאילו
לא אירע דבר .האם הספינה שהננר הרכיבה מחדש היא אותה
הספינה שהייתה קודם לפירוקה?״
״ודאי,״ השבתי בלא היסום.
״אם כך נחזור לשאלתי הראשונה .נניח שבמהלך שיפון
הספינה המקורית הנגר אסף את כל חלקיה הישנים והרכיב
מהם שוב ספינה .לפי מה שטענת זה עתה ,הספינה המורכבת
מחדש היא הספינה המקורית.״
״אכן,״ השבתי.
״ואילו לפי דבריך הקודמים ,הספינה המשופצת היא גם
כן הספינה המקורית .נמצא שיש עתה שתי ספינות ,אחת
משופצת ואחת מורכבת מחדש ,שהן אותה הספינה .זהו דבר
שגם דעתו של שיכור אינה סובלח וחוקי הזהות ,לו יכלו,
היו קונסים אותך על כי הפרת אותם .אני אסתפק ברישום
דוח על טיפשותך .ניצחתי! הספינה תישאר ברשותי .הבו לי
נביע ואשתה לכבוד זאת!״ ובאומרו כן ,הצמיד את הבקבוק
לשפתותיו ולגם מלוא הפה.
״אכן,״ גמגמתי במבוכה ,״אבל יש לי ניסיון נוסף.״
״בבקשה,״ אמר ,״אך תהא תשובתך אשר תהא ,הדוח
הקודם לא יבוטל".
״תשובתי היא לא!״
״אם כך ,שים לב לעובדה שהשיפון נעשה בהדרגה ,הלק
אחד בכל יום .האם ביום הראשון ,לאחר שקורת ען אחת בלבד
הוחלפה ,הספינה היא אותה אחת?״
״ודאי,״ השבחי.
״והאם ביום השני ,לאחר שקורה נוספת הוחלפה ,היא עדיין
אותה הספינה?״ שאל תוך שהוא מטה אליי אוזנו בהתרסה.
״בלא ספק,״ השבתי ,״כשם שאדם העובר שינוי בגופו ,בין
אם הוא קוצן ציפורניו ובין אם איבר שלם בנופו מוחלף באיבר
מלאכותי ,הוא אותו האדם ,כך בכל נקודת זמן שבה הספינה
היא עדיין אותה הספינה ,אין בהחלפת חלק אחד כדי לשנות
את זהותה.״
״תשובה יפה!״ אמר נלהב ,״אך קודם שנשתה לכבודה

אבקש כי על כתר מלכותך ייחרת ׳פיכח אבל
לא פיקחי.״
"ועל בקבוקך ארשום ׳טידל המבדח׳.״
״אנוכי טידל המנצח! ואילו םלכנו עם
תשובוחיו הוא המבדח ,שכן בכל יום הספינה
היא אותה הספינה שהייתה ביום האתמול,
זאת על פי דבריך .מכאן ,על סמך אינדוקציה
פשוטה ,אתה למד שבסוף המסע הספינה
היא אותה הספינה שיצאה ,לכן נם תשובתך
השגייה שגויה .ניצחתי! הספינה תישאר
ברשותי גם לאחר שתומלך ,זאת בנוסף
לכפל קגם על טיפשותך הכפולה,״ אמר,
הפנה את הספינה והפליג בתרועת ניצתון.
לפתע מתוך הספיגה הגית טידל השני צועק
לעברי :״נהפוכו! טיפשות אחת מבטלת את רעותה ועל כן היא
חוכמה!״
אך נעלמה הספינה ,חצינו את הפלג הבא.

טידלדי וטידלדאם תחרים
״דע את עצמך!״ שמעחי קול מאחוריי.
״נהפוכו!״ ענה לו קול נוסף ,״דע בפני מי אתה עומד ובפני
מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון! רק מתוך כך תוכל לדעת את
עצמך.״
היו אלה שוב טידלדי וטידלדאם אשר קדו כאחד בפני
המלכה .לפתע הגיח מתוך היער אדם שנראה זהה לחלוטין
לשניהם .הוא זעק כי םנסים לגגוב את זהותו והחל מזמר:
״אומרים כי אני אינ-נ-ני אני על כן אני נבהל ,כי אם אני
אינ-נ-ני אני אז מי אני בכלל?״ הוא פנה לזה שכעת נעמד
מימין ושאלו בבהלה :״מי אתה?״
״טידל!״ ענה הימני בביטחון.
״ומי אתה?״ שאל את השמאלי.
״טידל!״ רעם גם הוא בהתרסה.
״מה זה ,כל העולם טידלים?״ שאל ונס כל עוד נפשו בו
בחזרה אל היער .עוד אנו עומדים לחצות את הפלג הבא,
הבחנו מעבר לגבעה בשמונה חיילים צבועים כולם שחור
המתקדמים לעברנו בסדר מופתי.
״עושים חזרות למצעד?״ שאלתי את אליס שלראשונה
נראתה מבוהלת.
״אויבי הממלכה הם .כדי שתהיה מלך ,חובה עליך לעוקפם
בלא שיצליחו לפגוע בך.״
שמונח החיילים הצביעו כאחד לעברנו .אליס לא התמהמהה,
אחזה בידי ומשכה אותי היישר אל מתחת למימי הפלג הבא
שאותו חצינו בצלילה.

״להמשיך לברוח?״ שאלתיה עת עלינו בינות לצמחייה
שמעברו השני של הפלג .אך מה מוזר ,החיילים ,תחת לרדוף
אחריגו ,המשיכו בתרגילי הסדר ,צועדים אל עבר הפלג
המרוחק.
״מדוע הם לא דולקים בעקבותינו?״ שאלתי ,בעודי מהרהר
במושג הסדר.
״מותר להם להתקדם רק בכיוון אחד ,זה המנוגד לשלך,״
אמרה ,ועוד הוסיפה כקוראת את מחשבתי :״תן דעתך לכך
שבכל סדר שהוא ,על מנת שתוכל לקרוא לו יסדר ,עליך לזהות
את מרכיביו אחד לאחד .שכן ,כל סדר הוא יחס בין מרכיביו
השונים .גם אם כל מרכיביו נראים לך דומים ,ובין אם הסדר
עצמו הוא סדר יציב ובין אם משתנה ,הרי שעל מנת שהסדר
יישאר סדר  -הזיהוי של כל מרכיב ומרכיב שבו חייב להישאר
קבוע .זאת גם אם כל אחד ממרכיביו עובר שינויים עם הזמן.״
״היא החכמה שבמלכות,״ שמעתי קול צרוד שנשמע כיוצא
ממערבל קולות .לא הבחנתי באיש מלבד בפרפר שפגשנו
בתחילת המסע וכעת התיישב בגחת על פרח וגמע מלוא פיו
צוף .עוד הוא גומע ,קולות זעקה עלו מכיוון הפלג המרוחק
שהחל עולה על גדותיו .שמונה זוגות ידיים שחורות בצבצו
מתוכו ונופפו לכל עבר בחוסר אונים ובלא כל סדר ,עד שנבלעו
מתחת לפני המים.
הפרפר המתין מספר שניות ,נופף בכנפיו וצהל :״עשיתי
זאת! הפעם בתזמון מדויק!״

אי הנזירים ,סוגיית הזהות האישית
וסודו עול טידל
״פרפר חכם!״ אמרה לו אליס בחיבה .״זהו אי הנזירים,״
המשיכה והסבירה לי .״כאן נמצאים אלה שרחקו מחברת אדם
והקדישו עצמם למחשבות על הקיום בכלל ועל סוגיית הזהות
האישית בפרט .וכעת ,לאחר שעקפנו את אויבנו ,נוכל לגוח

מעט ,שכן היום עודנו ארוך והמלאכה קצרה.״
״שנים רחקתי מחברת אדם ,אך זאת למדתי :אין ׳אני׳ ללא
׳אתה׳ .מודעותו של האדם לקיומם ולזהותם של האחרים היא
זו המקנה משמעות לזהותו האישית ,וכך הזהות האישית
נקבעת מתוך המודעות ל׳אחר׳ ומתוך היחס והקשר שבין
בני האדם.״
״נהפוכו,״ ענה המיר הימני מבין השניים שצעדו לעומתנו
במתינות ואשר ממבט ראשון נראו כנזירים בודהיסטים אך
מבט נוסף גילה שוב את טידלדי וטידלדאם ,״אם אני אני כי
אתה אתה ואתה אתה כי אני אני ,אז אני לא אני ואתה לא
אתה .אבל אם אני אני כי אני אני ואתה אתה כי אתה אתה ,אז
אני הוא אני ואתה הוא אתה.״
״נהפוכו ,ואף יותר משאמרתי,״ התריס לעומתו השמאלי,
״האני הוא אשליה ואינו קיים כלל!״
ואלים אמרה :״לבטח כבר הבחנת אצל השניים בתופעה של
ניגודיות קיצונית בדעותיהם.״
״הבחגתי .וגם הבחנתי שהם כזיקית המתאימה עצמה
לסביבתה :בכל אזור גופם נותר כשהיה ,אך כל אישיותם
וזהותם משתגית לפי אופי האזור.״
״חד מבט אתה ,אך הבחנתך חלקית .השניים לא שניים הם
כי אם אחד! בכל אדם ,גם הבריא ,הכוחות הפועלים על נפשו
משתגים בהתאם לגםיבות .לעתים הוא שמח ולעתים עצוב,
לעתים פתוח ולעתים מכונס .בכל רגע נתון שולטים באדם
כוחות נפש והשפעות סביבתיות מסוימים ,אשר בהתאם להם
הוא נמצא במצב מודעות מסוים ולפיהם משתנים התנהגותו
ומצבי רוחו .במקרים הפתולוגיים הקיצוניים ,הניגודיות עלולה
להגיע לכדי מה שגהוג לכגות ׳פיצול׳ או ׳ריבוי אישיות׳ .אצל
טידל רמת ההפרעה אינה בדרגה כזאת ,אך הניגודיות אצלו
כה קיצונית עד כי בעוברו בין מצבים שונים ניתן כמעט לומר
כי אישיותו וזהותו השתנו .כאן ,מעבר למראה ,יכולת להבחין
ברומנית גם בממשות פיזית נפרדת הנלווית לכל אחד
מהמצבים השונים המאפיינים אותו .ועתה ,לאחר שנודע לך
סודו ,הבט בו שוב.״
הפניתי ראשי .ראיתי אדם אמד ,מבוהל .הוא קד לעומתי
והציג עצמו :״טידל האחד והיחיד,״ ומיד פתח בנאום :״אמנם
אגי מקרה חריג של מעברים קיצוניים בין מצבי מודעות
שונים .אך זהו בדיוק האדם ,שכן הכפילות שזכית לראות
אצלי ככפילות ממשית שוכנת אצל כל אדם ואדם בגוף אחד.
אצלי זכית לראות מזער מהכפילות ,זאת שהתבטאה בחילוקי
דעות קיצוניים ,אך בכל אדם שוכנים מהצדיק ומהרשע,
מהחומל והאכזר ,האמין והפחדן ,הנותן והלוקח .אצל
כולנו מקננים תמימות בצד ערמומיות ,יושר וכנות לצד שקר
וצביעות ,ה׳אני׳ שאדם מגלה ברבים לעומת זה שהוא מסתיר

מאחרים ,אופטימיות מול פסימיות ,מיצר הטוב ויצר הרע ואף
מהאלוהי ומהשטני ,שבהם מגולמים רבים מהקודמים .כל אלה
שוכנים בנו בתערובת .אמנם כל אדם ניחן במנות שונות מכל
אחד מהניגודים ,ופרט למקרים הפתולוגיים שאצלם דרגת
אי־הקביעות גבוהה במיוחד ,הרי שכולם שוכנים יחדיו באדם
במעין נקודת איזון .אך דומה כי נגזר על האדם להילחם בהם
בלא הרף :רגע האחד גובר ,ורגע גובר ניגודו ,רגע הוא מאוזן
ושלם עם עצמו ,ורנע הוא חש כנקרע בין זהויות שונות .למרות
זאת ,בידיו לבחור כיצד לעצב את אישיותו ומתוך כך את שהוא
תופס מהותו ,וזאת אם רק יהיה מודע ליכולת הבחירה שניתנה
בידו וידע כיצד להשתמש בכוחות הנפש שניתנו לו .רק אם
ישכיל לעשות את הבחירות הנכונות יוכל להיות שלם עם
עצמו ,שכן אז מעשיו ומחשבותיו יתלכדו עם אישיותו וזהותו.
וזהו האדם .ודע גם כי ...״
״על כל פנים ,אין הוא נזיר אמתי .הנה לך נזיר של אמת,״
קטעה אליס דבריו והצביעה לעבר אדם שישב בדד ובהה
בשקיעה .״ספר קורותיך למלכנו לעתיד,״ ביקשה ,בעוד כל
כולי מנסה לעכל את וידויו המפתיע של טידל ואת אשר אמר
ובעוד הצד הכועס שבי החל גובר על הרגוע בשל קטיעת דבריו.
בארשת של עצב אמר:
״רעים ומרים היו ימי חיי ,כך מספרים לי מכריי .אך חלף
עשור מאז הגעתי לממלכה ,ומאז הכול אני חכר לטובה ,אך מה
היה קודם ומי הייתי? הכול נמחק ,אינני רוצה לזכור דבר!״
״אני זוכר את עברו .אני מכירו מאז היוולדו,״ אמר נזיר
שהצטרף אלינו ,והמשיך :״בילדותו ,בנעוריו ובבחרותו הוא
היה המאושר באדם .היה לו כל אשר האדם יוכל לחפון .אין
כוונתי להבלים שרוב בני האדמ כמהים אליהם או מאמצים
כחלק מאישיותם ומזהותם ,כגון עושר ,פאר ,עוצמה ,חשיבות
עצמית ,מילוי התשוקות וניסיון להשיג מהם עוד ועוד .כל אלה
הם רק אשליית אושר ,ואם הם השולטים באדם הרי שהם
טומנים חוסר סיפוק ,סבל ,אי־ראיית האמת וחוסר יכולת
לעצב זהות עצמית ואישיות אמתית ואותנטית שתהא שלמה
עם עצמה .לא באלה היה נעון אושרו .סוד אושרו היה טמון
באהבת האמת שנפלה בחלקם שלו ושל אהובתו .כה גדולה
הייתה אהבתם עד כי הם הפכו לנפש אחת ולא הייתה לאחד
זהות בלא האחר .אולם מרגע שהגורל ,שתחילה היה רעם,
הפנה להם עורף וקרא לשטן שיעשה מלאכתו ,נותר הוא לבדו,
חסר זהוח וחסר שמחה .אך לא אמשיך בנאומי ,מפני שאף
על פי שידידי מילדות אינו זוכר מאום מעברו ,הרי בכל פעם
שמזכירים לו אותו העצב אוחזו .למרות שהדברים אינם מגיעים
אל זיכרונו ,רושמם נותר חקוק במעמקי נשמתו .למענו ,בל
אמשיך לדבר על כך עוד.״
הבטתי בפניו .מעיניו הכבויות נשקפה נשמה דואבת ,חסרת

חדווה .חשתי כיצד באחת הצד החומל שבי החל שולט עד כי
דקות רבות עמדתי והבטתי בו בלא יכולת להוציא הגה .וגמ
הרהרתי האם גרעין הזהות העצמית נעוץ בזיכרון או אולי בנשמה?

כי ממילא לא תוכל הבן למעלה מכך .אך זכור היטב שלמרות
שיסוד הזהות נכפה עלינו בעל כורחנו ,הרי בידנו הוא כיצד
לעצב את אישיותנו .וזכור היטב גם את דברי טידל באותו
עניין.״

דבריה של אליס וסוד הזהות העצמית

אך סיימה ,והפרפר קירב פיו ולחש באוזני סוד נוסף.
ומשסיים ,פתח פיו בחיוך ,נופף לשלום ,הצמיד כנף לכנף,
אסף מחושיו ,נשכב על צדו ולא יסף .ועד היום זכר חיוכו נותר
מקוק בי ,גם בלא שאזכור את פניו.

עוד אני שוחק ,ידידנו הפרפר נחת על כתפי ואמר :״הייתי
נולם וגם הפכתי לזחל .למרות שאינני זוכר מהם דבר ,הרי אני
הוא אותו האחד .שטות היא לתלות בזיכרון בלבד את זהות
החי ,בין אם פרפר הוא בין אם אדם .ככל יצור חי ,מכסת
יחי חיי עומדת לפוג .כפרפר ,היום הוא יומי האחרון .קודם
שאחזיר נשמתי לבורא אבקש מאלים שחמסור לך לפיקדון את
סוד הזהות העצמית ,ובלבד שתשכיל להנחילו ליתר הדורות,
או אז אדע כי חיי לא לשווא היו.״
ואליס אמרה :״מסענו המשותף היה קצר ולא הכשירך להבין
את שאומר .אך הקשב היטב ואמסור לך את העיקר :לכל אדם
יש רצונות ,תחושות ,תשוקוח ,מחשבות וגם זיכרונות .אך
מעל ומעבר לכל אלה ,קיימת באדם אותה ה.כרה בלתי אמצעית
של ׳האני׳ .היא מתייחסת לאותו האחד שהוא זה שרוצה ,הוא
זה שזוכר והוא זה שחווה את כל החוויות הנפשיות .האדם אינו
יכול לחמוק מההכרה שקיים בו איזשהו ׳גרעין יסוד׳ שתחתיו
מאוגדות כל אותן ׳חוויות נפשיות׳ .אותו גרעין יסוד הוא זה
שמכיר בכל החוויות ,המחשבות והזיכרונות ולנביו קיימת בנו
אותה מודעוח והכרה שהוא בר־קיימה ,אחיד ורציף בזמן .הוא
הוא עצם מהותנו והרובד העמוק ביותר של מה שאנו תופסים
כ׳אני׳ .הוא מעבר לכל חומר שהוא ומעבר לכל תצפית וחקירה
מדעית או פסיכולוגית .אולם למרות שהגרעין הזה מכיר בכל
אותן הוויות נפשיות ,הרי שקיומו איגו תלוי בהן.״
״אינני מבין כיצד הוא יכול להיות בלתי תלוי בהן,״ קטעתי
את דבריה.
״גם לאדם ללא תשוקות ,ואפילו ללא זיכרון ,יש את
ההכרה של ה׳אני׳ .הכרה זו היא הידבר׳ שהאדם תופס מהותו
העצמית,״ ענתה והוסיפה :״אך שים לב שגרעין יסוד זה ,על
אף שהוא הרובד העמוק ביותר של הזהות ,אינו נמצא כלל
ברשותך :לא זו בלבד שעמו נולדת ואין ביכולתך לשנותו ,אלא
גם אין לך שמן של מושג מה מקורו ומה פשרו .יש כאלה
המכנים דבר זה בשם ׳גשמה׳ .לבטח תשאל אם גשמה זו היא
ברשותו של מישהו .ובכן ,ה׳מישהו׳ הזה חייב להיות מחון לכל
הדברים ומהון לכל הזהויות ובו־זמנית גם לכלול את כולם.
ממנו כל חי מקבל את נשמתו ובכך  -את זהותו .הנפש כפי
שהיא נגלית בסממניה החיצוניים ,הייגו בהתגהגות האדם ,היא
בשורש האישיות ,ואילו הנשמה היא שורש הזהות ,ומאחר
שהיא אינה חומרית היא נם ניצולה מן הכיליון .זהו סוד כמום
שאני מגלה לך .יותר מכך לא אומר ,גם כי מיד תומלך וגם

״אכן פרפר חכם,״ אמרתי לאלים שאחזה בשרוולי והאיצה
בי לחצות את הפלג הבא.

הכתרתי למלן
״אני מתקשה בהליכתי,״ אמרתי עת עלינו לגדה שמגגד.
״אתה מלך! כתר זהב לראשך!״
הושטתי יד אל עבר גוש מתכת שהוצמד לראשי .ניסיתי
ליישרו תוך שאני חש בידה של אליס הנוגעת קלות בכתפי
ושואלת בחיוך:
״הכול בסדר? החליפה מוצאת• חן בעיניך? מזה ארבעימ
דקות אתה עומד בוהה מול המראה.״
כמחעורר מחלום ,הופתעתי לראות את אליס בדמות
המוכרת)או שמא הייתה זו המוכרת בדמותה של אלים?( .מדי
השרד החליפו את בגדי המלכות ,במקום כתר הזהב היא ענדה
פס סרט שאסף את שיערה ואת מקומו של שרביט המלוכה
תפס עיפרון .השם ״אלים״ היה חקוק בבירור על התג הנעוץ
על דש חולצתה.
״כ-כ-כן,״ גמגמחי במבוכה ,״הכול בסדר.״
השבתי את החליפה למקומה ויצאתי חרש .החושך כבר
שלט .התגהלתי לאטי אל בית ידידי הפילוסוף .לאחר מספר
צעדים מצאתי עצמי סובב בהחלטיות על עקבותיי ,מחיש
צעדיי אל עבר ביתי .די לי באשר עברתי! אין בי רצון לעסוק
עוד בנושא הזהות .גמלה בלבי ההמלטה :הפעם לא אכתוב!
את אשר גיליתי אנצור! )אולי יבוא יום ואספר זאת ,כשהשעה
תהיה כשרה( .מחר אתנצל בפני חברי המערכת .האם בשל
חסרון מאמרי כ ו ו ר ת תאבד מזהותה? על כך בניליון הבא.
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