
משמעותםביןניגודלחושיכולכזוכותרתהקורא

אינטימיתחוויה-'אהבה'מח,ד :חלקיהשל

ואנונימיות.ציבוריות-'חברה'ומאיד,ךואישית,

מצפההקוראעוסקים,אנושבמאמרמכיוון

המקורהמהות,עלמלומדותלטענות

התפקידועלבפרט,האהבהרגששלוההתפתחות

בחברה.ממלאזהשרגש

מעניינת,ואפילומרוכזת,מסהלכתובאפשרכך

כרגשלאהבההעיקריותהגישותאתהמציגה

התפקידאתלהבהיראפשרבסיסי.

ממלאת:שהאהבההכפולהסוציו-ביולוגי

שתפקידההמיניםביןהראשוניתההתאהבות

שביןהקשרושימורלעולםצאצאיםלהביא

שתפקידה-זוגיתאהבה-זמןלאורךהמינים

 .הצאצאיםשלגידולםאתלהמשיך

שישהמכרעתההשפעהאתלהציגאפשר

הילדותבייחוד-שלנוהילדותלתקופת

בהווה:שלנוההתקשרותיכולתעל-המוקדמת

קבלהלצאצא,ההורהביןאמוןיחסיבניית

הצאצאים,שלוהרגשותהדחפיםשלמעודנת

להורההצאצאשללקשרמבוקרתהתייחסות

התנהגותמודלההוריםוהיותהשנימהמין

לזו,זהביחסם-התקשרותיחסישלראשוני

לצאצאים.וביחסםסביבםלעולם

שלההיסטוריתההתפתחותאתלתאראפשר

ואפשרבאמנות.למשלבתרבות,האהבהביטויי

הדיאכרונייםהשינוייםאחרילעקוב

למשל-השוניםהאהבהשביטוייוהסינכרוניים

בחברהעברו-הרומנטיתהאהבהביטויי

אנחנו.שעברנוהחברתייםלשינוייםבמקביל

האנונימי,הציבורי,הצדאתמדגישכזהתאוראך

נשיקהלקבלתלדעתי,הדבר,דומהשבנושא.

קשרוחסרמוזר ,דוחהניסיתם?בראי;מדמותנו

יכולהקוראזה,מסוגמאמרבסיוםלמסר.

כחכרה~כה
רימורמרדכי

עלמשהוללמודואף,מעניין''כןלומראמנם

ו'עלעצמו'לומד'עלהואאךהחברה.ועלעצמו

משתתף.ולאמרוחקנשארולמעשה, ~החברה'

אליההנלוויםוהמניעיםהרגשותאהבה,

 ,הערצהידידות, ,אמוןמשיכה, ,חיבה-

רגשותועודאושר,שמחה,הערכה,כבו,ד

מהחוויותהם-אחריםומעודניםרבים

אדם.כבנישלנוביותרהעמוקותהחיוביות

לעצמנו,ביחסאלהרגשותלחושעשוייםאנו

לאנושותלרעיונות,אותנו,לסובב ,לזולתנו

האולטימטיביהמודלהואזהרגשליקום.או

הרגשיתהאוטופיהאדם:בנישביןלקשרים

עדעמוקההיאהחוויה .ביותרהגבוהה

הבנה,דפוסבהלראותשניתןכךכדי

להסבירהיכוליםסכמה,אועולםתפיסת

פילוסופיותתיאוריותקיומנו.מסגרתאת

במושגיההשתמשורחבותופסיכולוגיות

היקום;שלזהואתשלנוקיומנואתלהסביר

הדבריםהתמזגותאתלתפוסאפשרלדוגמא,

אתאוהשמיים,גרמיתנועותאתבעולם-

כנשלטיםולארגוןלהמשכיותהקיוםיצר

האהבה.בכוח

ואינטימיתאישיתלחוויהויראהכבודמתוך

להימנערוצהאניאנוש,כבנישלנוזועמוקה

החוויהשבהצגתהאנונימימהפןאלהבדפים

'חשיבותאתלהביןשכדילינראה .הזו

במיליםלהתבטאהראוימןלחברה'האהבה

שלנו,המוסריתלחוויהישירותהפונות

 .עמוקהרגשיתכחוויההאהבהעלנשעןשרובה

אך-במיליםרקהיאהפנייהאמנם,

 ...אםעמוקהלהיותיכולהמשמעותן
במעט,ולו ,הכרתנוואתלבבנואתנפתחאם

 .הבאותלשורות



הקשורמישהוישבעולםאדםשלכלנזכור

אחראדםאהבאואוהבאדםכלאליו,

המתחרה ,שהאישהנזכור ,אחתפעםלפחות

 ,קרותבעינייםבחנותאובעסקיםעמנו

 ,שהאישנזכורבנה,ראשאתבבוקרחיבקה

יומייםבעדינותבחשבתור,אותנושדחף

נזכראוילדתו,לביןבינוהדמיוןעלכןלפני

שהאישה,נזכור ,חברושלבפניובחיבה

שגםיודעתמכורכמות,בפניםעלינושצעקה

הואאדםכל ,כן,אחרעל-ידינאהביםאנו

היטבזוכרשאהבאדםוכל ,נאהבאואוהב

זאתיודעשנאהבאדםכלאהב,הואאיך

תחוםובעדינותבאיטיותנפתח ,לכןהיטב,

 ,שבהיזכרותאהבהואפילו ,אהבהשלזה

עמנושנמצאזהכלפיהזוהאהבהאתונפנה

בנו,הביטשלאזה ,שבשכונתנוזו ,בחדר

מוסיפיםאנושבכךנזכור ,שבמחשבתנוואלה

 ,מאתנואחדכלאצלכברשקיימתהאהבהעל

התשובההאחר?אתלאהובנוכלאיך

עומדיםאו ,אתומדבריםכשאנופשוטה,

שהוא,חששללא ,ישירותבעיניו,נביטמולו

לו;לספקנוכלשלאמשהוירצההיא,או

 ,להכבידשלאכדי ,ממנולדרושבהנרולא

יותרמאתנורוצהלאשמולנושמינדע

שהעינייםנזכורממנו,רוציםמשאנו

הגוףמאבריאבררקאינןבנושמביטות

אוהתינוקי,הצעיר,המקומט,היפה,

אתמבטאותגםאלאשמולנו,המבוגר

 ,שמולנוהאדםשלוהמחשבותהרגשות

להיותעשוייםאלהמחשבותאורגשות

מכוערים,משעממים,מושכים,יפים,

 ,בהיריםאו

מתוךהזולתאתלהביןכן,אםננסה,

לראותוולאשלנוהרגשומתוךידיעתנו
מעברבאחרלהביטננסהבחושינו,רק

להתעלםלפעמים,נשתדל,להופעתו;

משכבתשמולנוהגוףאתולקלףמחושינו

הבשרומשכבתאותוהמכסההבגדים

להביןמנתעלאותוהבונהוהרקמות

 ,ומחשבותיורגשותיואתולהרגיש

לעיתים,שבועולםלנו,יתגלהחדשעולם

והמושכיםהיפיםהםוהמקומטיםהזקנים

הזקוקיםהםוהיפיםהגמישיםואילו
לרחמינו,

חושביםאועמומשוחחיםשאנובעת

אליומתקרביםעצמנואתנתארעליה,

מולה,עומדיםשאנובעתלחיו;אתומנשקים

ומלטפיםידינואתמרימיםאנחנוכיצדדמיין
נתארעליומשוחחיםשאנובעת ;שערהאת
שאנוובעת ,אותומחבקיםעצמנואת

אתמצמידיםעצמנואתנתארעמהמשוחחים

נחשוב,עינינו,אתועוצמיםללחייהלחיינו
גםאותןונדמייןנתאר ,אלההתנהגויותעל

הזולת,כלפישלילייםרגשותבנוכשעולים
בדיזמי,או-ופאיל:rרמח-שבהקשלךךחב;קךרככז
נעשהאךאותנו;ודוחהמולנושעומדזהאת
בדמיוננו,כתמונהבפשטותזאת

נעשהשאםנזכוראותה,ונלטףאותונחבק

אתתראההיאבעיניה,ונביטהדבראת

 ,רגשותינואתותרגישבעינינומחשבותינו

אליה,אואליותשובותינואתלהתחיללנואל
 ," ..אבל,כן, l1לפחות,נאמר, ;" ..אבל,לא, l1ב

עללוותרונשתדלב"כן"שנאריךבמוטאו,
רעיון,ביטאאלינושדיברשמינזכור , l1אבל l1ה

כשביטאאותושנכבדאליו,שנתייחסרצה
בו,שהושקעהמאמץואתהרעיוןאת

בתנו,בתשוהרעיוןאתלפתחנמשיך

שאדםנזכורבהערכה,אליוונגיבלהבינוננסה
ממחשבתנו,חלקמאתנו,חלקהואשמולנו

סביבנו;והרוטטתהחיהומהאנושותמחברתנו

אתונפתחכמוהוחושביםאנושגםנזכור

בחיוברעיוננו,הואכאילושהובעהרעיון
הזההרעיוןשלשהתמזגותואפשרובהערכה,

תולידשלנו,וברעיוןהחיוביתשבהערכתנו
הנפרדיםהרעיונותמאשריותרתקףרעיון

שנינו,שהבענו

אותושיאהבורוצהמולנושהעומדנזכור

אותנו;יאהבשהוארוציםשאנומידהבאותה

באותהומעשיו,דבריואתשיכבדוהו,רוצה

אתאותנו,יכבדשהוארוציםשאנומידה

אנולעיתיםאמנם,מעשינו,ואתדברינו

ואףומשקריםהאחרמולעומדיםמשקרים;
רוציםאיננוכימדוע?אליו,לחייךממשיכים

ממנומבקשחיוכנואךמשקרים,שאנושידע

עומדהואגםלעיתיםאותנו,לאהובשימשיך
שלאכדילחייךממשיךהואאךומשקר;מולנו
אותו,לאהובשנמשיךוכדימשקרשהואנדע

הןהתנהגויותינורובמספריתמבחינה

שליליות,מיעוטןורקחיוביותהתנהגויות
בזיכרוננוונקבעבולטוהחריגהשליליאמנם,
-והדומהמהטוביםיותרוהקולקטיביהאישי
שזאתייתכןבכך,התקשורתשלידהאולי

במטרההשליליעםלהתמודדדרכנוהיא
אתמסכןהואכיולדחותו,להבינו



בחברהבה ,האחשביות
ךהמ

והחיוביהטובהדגשתאך,הדומה.שלהאחדות
מהטןנlלבנתלנוותעזוראליותכווננושבחיינו

לזכורעלינועולמנו.את

לבנו,לשיםאלאשבעולמנו,השלילייםוהאירועים
האירועיםעלבעיתונינוולכתובלחשובלספר,

שנראיתשבסדרהנזכור ,שסביבנוהחיוביים

ואי-סדר,רועשלגבולללאכארוכהמאתנולרבים

אירועיםשליותרהרבהארוכהסדרהקיימת

ויתור,יפה,בנייהלטיפה,חיוך,כמוחיוביים
יבלטוכךואחדות,עזרהניחומים,הבנה,שיתוף,

לנוונבנהיתאחדוהטובים,האירועים
 ,חדשעולםמהם

חבויהפינהבלבומאתנואחדלכלישמדוע

היופילמשמעותאולצליללזיע,הפתוחהומעודנת

 ,וטובותיפותתופעותמזהיםכולנווהטוב?

לקטנותאפילולהן,ופתוחיםאליהןנמשכים

לשמעישירההנאהמרגישמאתנואחדכלביותר,

השמיים,מולעלהנענועלמראהאומזמר,קול

קייצית,בשקיעהענניםבשוליזוהרלמראהאו
הקרקעלצבעאו ,אפלבלילהכוכביםלזהרוריאו

גורראשלתנועותאוילדותו,ביתשבחצר

מיליםלצירוףאוידי,דשללחיבוקאוהחתולים,
ארוכההיאהסדרהכן,,אביולחיבוקאומיוח,ד

 ,רגעינוכאפשרויותרבחלקיהומספר

בחייופעםלפחותנפתחאופתוחמאתנואחדכל

רקהיאזומשיכתנוהאםממנה,אחתלתופעה

היאואוליאולי,הורינו?והוריהורינולהרגליהד

ובטובביפהלהיזכרותבנו,הטמוןליופיהדגם

גםאוליבהרגשותינו.לפעםמפעםהמתבטאת

באנושות,הטמוןולטובליפההדהיאבהורינו

בהרגשותינו,ובשקטבעדנהלהתבטאהשואף

שרגעיםלזכורננסהובמחשבותינו,במשיכותינו

פתוחיםאנובהם ,אלהשניותאפילואואלה,

אתעושיםכשאנוביותרחשוביםולטוב,ליפה

הם ,הנצחחשבוןאתחיינו,משמעותחשבון

אנובהןרבותמשעותיותרהרבהחשובים

גםזאתלזכורננסה ,ומהטובמהיפהמתעלמים

אוליההתעלמות;שלהארוכותהשעותבמשך

סביבנו,היפהאתלמצואקלותביתראזנוכל

אתולשבץאלינואותולמשוךאליו,להימשך

 ,בעולמנותופעותיו

זקוקיםשאנולכךמודעיםלהיותעלינו
זקוקיםשאנומידהבאותהלקיומנולאחרים
 ,קיוםלנואיןשכפרטיםנזכורלעצמנו,

מכלהאחריםשלבקיומםתלויקיומנו

בוניםשאחריםלבתיםזקוקיםאנוהבחינות;

יצרושאחריםצי5.'חפו'ווזאנו ,נוהבוע
הטכנולוגישבעולמנןהפרישיםמיליוני ,נוגעבו

 ,מיליונישלאישיתועההששלתוצריםם
היאובייצורבהמצאהיוהשקעאדםבני

שללנוכחותזקוקיםאנולמעננו.השקעה

היינולא ,בני-זוגנושללקיומם ,חברינו

וסביבנולידנוהיולאאםלדברכלליכולים

קיימתהייתהלאנפשנו .שמדבריםאנשים

זקוקיםאנו ,אחרותשישהידיעהללא

באותהעלינוושיחשבובנושיביטולאחרים

ולחשובבהםלהביטזקוקיםשאנומידה

 ,לזולתנוהאחריםהננואנו ,עליהם

שונההואמאשריותרהרבהלנודומההאחר

לרקמותזהותכמעטמוחורקמות .מאתנו

הראייהמערכת ,ללבבנו-ליבוצורת ,מוחנו

,רגשותיולנפשנו-נפשומבנה ,לשלנו-שלו

-מחשבותוהתפתחותשלבי ,לשלנודומים
 ,למניעינו-ומניעיושלנולאלה

ואתהחברהאתחיינו,אתלראותעלינו

כבעל-חיים ,ורוטטאחדחיכגוש ,האנושות

 .אנחנושהןחיותמיחידותהבנויאחד

 ,בתיםעל-ידיפיזיתקשורותאלהיחידות

תנודותאו ,מגעים ,מאכלים ,בגדים ,חפצים

על-ידיגםוקשורות ,דיבורינושלאוויר
אתנראה ,ומחשבתייםרגשייםםיקשר

אבריהשקשריחיהכמערכתהאנושות

זמן;ולאורךבו-זמניתמתקיימים

ומחשבותינוהרגשותינו ,מעשינובהמערכת

 ,ומעשיה ,השניעל-ידיגםמופקים

 ,על-ידינוגםמופקיםוהרגשותיהמחשבותיה

שלכםתוצרוהיאשלהתוצריםאתםכך

 ,סוףאיןעדוקודמיכםקודמיהשלואף

שכלאחדכייצורהאנושותאתלראותעלינו
מתים, ,מולידיםנוצרים,-אנחנו-תאיו

ונספגים ,באדמהמחלחליםמתפרקים,

כבעל-חייםהאנושותאתנראהבאחרים;

והשואףלהתקייםלהמשיךהשואףאחד

וזיכרונומוחואשראחדבעל-חיים ;לטוב



הרשימות,ומהספרים,ממוחותינומורכב

התיעודיםומיליוניהדיבורים,הסרטים,

 .כךכלרבהבשקידהעושיםשאנוהשונים

רגשותקיבלנו .חייםנחזירחיים?קיבלנו

ליצוריכולתללא-גבול,מחשבותמגוונים,

מפותחתתנועהיכולתהפרטי,בצלמנואדם

יחסיםבבניית ,בלטיפה

לעולםילדיםבהבאת

בשיפורומדעיות,חברתיותתיאוריותובפיתוח

ערים,בבנייתזמנים,בלוחבעמידה ,חפצינו
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