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וסולידריות אומץ־לב   על 
בפסיכואנליזה ופרטיקולריזם  אוניברסליות 

קולקה רענן 

מבעבע מ בהווה  דחוסים  כה  והעתיד  העבר  היו  לא  עולם 
התפרקות  אסון  סף  על  אנו  הניצבים  רתיחה:  עד  ותוסס 
מוחלטת של העצמי הקולקטיבי של האנושות? או לפנינו רגע 
הפריצה של פוטנציאל אין־סופי להתפתחות מסחררת של המין 
האנושי מעבר לכל אופק הנתון לדמיון? שני צדיו של עתידנו 
מציבים בפנינו, בני אדם, אתגר שההיסטוריה האנושית כנראה 

ידעה כמוהו  לא 
בשביעי באוקטובר 1970 התייצב היינץ קוהוט באוניברסיטה 
הפרוגרמטית  הרצאתו  את  לשאת  כדי  ברלין  של  החופשית 
הגדול  לבו  באומץ    Psychoanalysis in a Troubled World
עמד קוהוט בשערי ברלין, ומבלי שהוא שופט את ההיסטוריה או 
מטיף על טבע האדם, אמר את אחד המשפטים הפסיכואנליטיים 

המצמררים ביותר:
Yes, man is in danger. He may be on the verge of destroying 

himself. He cannot control his cruelty toward his fellow-man… 
The mere otherness of others frightens and disgusts him…[and] 
he would rather risk total destruction than bear the burden that 
an attitude of tolerance toward the demands of his fellow men 
and the temporary renunciation of his own demands and of his 
own pride would impose on him. (1978, pp. 526-527). 

ואכן, הפרשה הראשונה אותה פורש המקרא בפנינו לאחר 
צאתנו מגן העדן לחיי העולם היא זעקת האל אל קין: "ֵאי הבל 
מבני  שנולד  ראשון  אדם   — קין  של  הנוראה  תשובתו  אחיך"  
אחיו:  על  מאחריות  המתחמקת   — האל  מן  ולא  מהוריו,  אדם, 
הזיהוי  את  העברית  המציבה בשפה  היא  אנוכי",  אחי  "השומר 
המניחות  אך  נרדפות,  מילים  שתי  ל'אנוכי'   'אני'  בין  והשסע 
העצמי  של  הנרקיסיסטית  השאלה  מלוא  את  בפנינו  בו־בזמן 

ֲאִנּיּותֹו לבין אנוכיותו   בין  האנושי, 

החירות  לפני  כי  איפוא,  מניח,  הראשון  האנושי  הסיפור 
ולפני השוויון, כראשוני הצווים האנושיים, זוהרת ה־אחאות, 
החרדה  בפני  ניצבת  לבדה  שהיא  האנושית,  הסולידריות 
והגועל שמעורר בנו האחר באחרותו  בלעדיה לא ייכון עולם, 
'שומר   — היא  לזה  זה  תשובתנו  כן,  אדם   ייכון  לא  בלעדיה 

אני'  אחי 
משימות  האדם  בפני  יציב  העתיד  כי  האמין  קוהוט 
בהתפתחות  בהכרח  הכרוכות  אבולוציה  של  פסיכולוגיות 
יסוד מכריעה  במילת  מגדיר  הוא  אותה  עילאית,  נרקיסיסטית 
renunciation, פריׁשת האדם מעצמו והעמדת הזולת לפניו   —
האדם  על  המוטל  התודעה,  התמרת  של  זה  מהלך  ובמקומו  
לשינויי  להוביל  חייב  אולטימטיבית,  לאתיקה  בהתפתחותו 
איכות של דחפי האדם עד לביטולה של האימה והגועל  שאם 

נידונה האנושות להכחדה עצמית   לא כך יקרה, 
האישי  מהקיום  הטרנסצנדנטית  החריגה  כך,  אם  זו, 
לנו  שיש  הפסיכולוגית  האחריות  לעבר  שלנו  האינדיווידואלי 
זה,  ברגע  פניו  מול  שאנו  זה  החד־פעמי,  זולתנו  על  רק  לא 
האנושות  על  כיחידים  אחריותנו  זו  לכך:  מעבר  הרבה  אלא 
כפות  על  המונחת  האדם  מין  של  האבולוציה  גורל  ועל  כולה 
עבור  קוהוט  של  התקווה  נוסכי  בדבריו  הנשקפת  המאזניים, 

קהלו הברלינאי:
“We must show that… psychoanalysis make a contribution 

to the activation of wholesome social, cultural, and historical 
effects, which may influence the future of not only a handful 
of individuals but of large groups, whole layers of society, and 
– yes! – even of mankind as a whole…[and] as an important 
civilizing force will become actively engaged in man’s battle 
for his biological and spiritual survival” (1978, pp. 516-514).
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ותיקון חשבון 
המודרניות  מן  המעבר  של  הגדול  התרבותי  המהלך 
לפוסטמודרניות, שהיה ּביצּור מבורך נוסף של הסובייקטיביות, 
כאשר  האגוצנטריות   העמקת  את  גם  בתוכו  הוליד 
עצמית  כהגשמה  ובראשונה  בראש  מוגדרת  הסובייקטיביות 
וכהקשבה מוחלטת לצורכי העצמי הגרנדיוזי של האדם, היא 
כאחת   האנושיים  היחד  ושל  היחיד  סבלו של  למקור  הופכת 
של  ומשתלטת  ההולכת  ההגמוניה  את  הולידה  זו  אנוכיות 
פילוסופיות  שגיאות  של  אימוצן  כדי  עד  הפרטיקולריזם, 
אין  כי  המניחים  אופקים,  צר  פוליטי  פרקסיס  ושל  הגותיות 
שומר  כמימד   — האוניברסליות  לאוניברסליות   תוקף  כל 
האתיקה של הסובייקטיביות והמגן עלינו מנפילה לסגידה של 
בעת  — מותקפת  לקבוצות  יחידים  בין  הִנפרדות  אוריינטצַית 
הזו מתוך בורות טורדת מנוחה כפגיעה כביכול בחד־פעמיות 
כביכול  הפרטיקולריזם   אבירת  הקונטקסטואליות  של 
אוניברסליות איננה המצע האולטימטיבי של קונטקסטואליזם 

טוטאלי  

 )supracontextual( על־קונטקסטואלית  תשתית  יצירת 
שתחבק את הפרטי והכללי, את הדומה והשונה, ואת הריבוי בתוך 
מזמינה  סולידריות,  של  אוניברסלית  מטריצה  בתוך  הֶאָחִדיּות, 
אותנו כאנשי הגות וטיפול להאמיר את המורשת הקוהוטיאנית 
באה  זו  הצעה  הזולתעצמי   פסיכולוגַית  חופי  אל  ולהביאה 
טרנספורמציה,  כפסיכולוגיה של  העצמי  פסיכולוגַית  את  לזקק 
מוקירת- לעמדה  מוקירת-עצמי  מעמדה  המסע  את  המגדירה 
זולת, ואולי עוד יותר מכך, של התחייבות אתית לתודעה מוארת  
פסיכולוגַית זולתעצמי מציבה אופק רוחני לפסיכואנליזה המזמין 
אותנו לחתירה בלתי נפסקת אחר ֶהְקֵשֵרי מטריצה של אמפתיה 

חובקת־כול ולהיענות לקריאה להוות מנהיגות משרתת 

מאמירים זולתיעצמי   — ופילוסוף  משורר 
לפני זמן־מה, בטרם סופת ימים אלה, התוודעתי לשיר צנוע 
וייחודי של המשורר האירי הנודע, שיימוס היני, וכמו שלעתים 
הגות מטפיזית שלמה מתגלית לה באבחת אור בשורות שיר, 

ולי, בקוראי את השיר:  בי,  כך אירע 
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פלא השיר הזה מהדהד באופן נדיר את אמירתו האלמותית 
את  מוצאים  אנו  בה  ה־13,  המאה  בן  דוגן,  הזן  מורה  של 
מּונֵחית  זולתעצמי  חזון פסיכולוגית  עיקר־היסוד המלווה את 
דיבור  במחשבה,  התכוונותנו  את  המלווה  והיא  בודהיזם, 

ומעשה:

ללמוד את דרך הבודהה הינו ללמוד את העצמי
ללמוד את העצמי הינו לשכוח את העצמי

לשכוח את העצמי הינו להיות אחד עם הכול 

לנו  המאפשרת  העמוק,  לימודו  לאחר  העצמי,  שיכחת  זו 
גם  שהיא  חריגה,  לעבר  האישיים  הייסורים  נהר  את  לצלוח 
'עצמנו'  רק  לא  להיות  לנו  המאפשרת  אתית,  וגם  אונתית 
כדי  ובזעף,  בחמה  עץ  ענף  כמו  ְלֶטַבע:  להיות  אלא  ו'לעצמנו', 
לא רק להיות קיים, אלא כדי להיות ְמַקֵיים  ומה אם לא החמלה 
של הושטת ידינו אל מחוץ לָדֶלת אמות חדרנו האינדיווידואלי 
של בידוד וסגר כזה או אחר, יסייע ַלאימהּות של העולם להביא 

להּוֶלֶדת חדשה? 
האנושי,  המצב  של  הסבל  חיי   = הַסְמַסאִרִיים  החיים  נהר 
היא  אך  ההארה,  של  זו  האחרת,  הגדה  לעבר  לצליחה  ניתן 
העצמי  של  שיכחה  אותה  את  פריׁשה,  אותה  את  מבקשת 
עבורנו,  קוהוט  שהניח  זו  כמו  פסיכואנליטית,  הגות  שגם 
אנושית  נרקיסיסטית  צמיחה  של  כמהלך  בהיתכנותה  מכירה 
מאינדיווידואליות  הדרך  את  העושה  צמיחה  לנו,  הנתונה 
שהיא  דרך  לזולתיותעצמי,  ומסובייקטיביות  לסובייקטיביות, 
לכלא  מחוץ  אל  מושטת  יד  של  פשוטה  מחווה  כולה  כול 

הֲאִנּיּות  
לנו:  האומר  המשורר  של  האופק  רחבת  הגדולה,  והחמלה 
'תארו לעצמכם שאנו קוין הקדוש', מוליכה אותי לסיים הרהור 
שורות האחרונות הבלתי נשכחות של אלבר קאמי מספרו  זה ּבַ
שתיהן  אשר  ובנשגבותו,  בשפלותו  האדם  על  הֶדֶבר,  האלגורי 

מאכלסות את הווית חיינו ואת בחירתנו האקזיסטנציאלית:

״מן הנמל החשוך עלו הזיקוקים הראשונים של החגיגות הרשמיות  
בתוך הצעקות המתגברות ומתארכות    החליט ִרֶייה לכתוב את הסיפור 
הזה המסתיים כאן, כדי שלא יהיה אחד השותקים, כדי ללמד זכות על 
זיכרון של העוול שנעשה להם  הֶדֶבר האלה, כדי שיישאר לפחות  מוכי 
וההתעמרות שהתעמרו בהם, וכדי לומר בפשטות מה שלומדים בעתות 
להערצה  הראויים  דברים  יותר  בהם  יש  שבני־האדם  כאלה:  פורענות 

מדברים הראויים לבוז.
ועם זה ידע שהכרוניקה הזאת לא תוכל להיות כרוניקה של הניצחון 
הסופי  היא לא תוכל להיות אלא עדות למה שחייבים היו לעשות ּוְלָמה 
שבלי ספק, למרות הלבטים האישיים הקשים, עוד יהיו חייבים לעשות 
בכוחם  שאין  שמאחר  אנשים  אותם  כל  הנטויה,  וזרועה  הזוועה  נגד 
להיות קדושים והם מסרבים להשלים עם הפורענות, משתדלים להיות 
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אני  עת  עשורים,  שלושה  זה  אותי  משמשות  אלו  שורות 
על  שלי  האדם  אמונת  את  פסיכואנליזה  לומֵדי  בפני  מניח 
בטוב,  האמונה  ובהעמדת  האדם  כהסבר  הרוע  מן  ַהֵהיחלצות 
של  הפנימי  הטבע  כיסודות  והסולידריות,  האתית  האחריות 

כולנו, טבע הבודהה של האדם הפשוט, כל־אדם 
של  הגותו  בהבאת  אותי  שמנחה  המודגשת  השורה  וזו 
אותה  אל  קם  שתמיד  הסיזיפי,  המורד  הגולה,  הנופל,  קאמי, 
זכות  את  נוטשים  נהא  שלא  ִרֶייה,  ספרו,  גיבור  של  הבטחה 
החמלה הגדולה זה לזה  והנה, באור ימים אלה, לפתע נזדהרה 
באותן  עינינו  למול  הנטועה  אחרת,  ענקית  רעיון  שורת  לה 

שורות החסד של קאמי: 
״למה שחייבים היו לעשות... כל אותם אנשים שמאחר שאין בכוחם 
להיות קדושים והם מסרבים להשלים עם הפורענות, משתדלים להיות 

רופאים״. 

כיצד, כמו בדרך נס, נשזרו להם שיימוס היני ואלבר קאמי 
כולם,  הימים  ושל  אלה,  ימינו  של  המרחב  רקמת  את  לטוות 
האנוש  יכולת  בין  לרופא,  קדוש  שבין  הדרך  את  לנו  ולהתוות 
כוחנו  באין  כי  האנושית  אחריותנו  לבין  קדושים,  להיות  שלנו 
להיות כאלה נהיה רופאים, מרפאים זה את זה, אנשים זה לזה 
האם יהיו לנו הימים האלה הזדמנות לחצוב עוד כברת אפיק 

אל עבר התהוותנו כבני אדם?


