
 
 
 

 חברים יקרים,
 

 קשה לי לתאר, ועוד יותר קשה לי להסביר, עד כמה אני מתרגש לחזור לספר בראשית. אולי זה העושר, אולי
  זה העומק, ואולי זו החזרה אל הראשוניות והתום של הספר הנפלא הזה.

 
 השנה התחרה הפסוק הבא על תשומת ליבי. הוא מופיע מיד לאחר בריאת האדם הראשון ורגע לפני פיצולו

 לשניים, לצלע הזכרית ולצלע הנקבית:
 

 (בראשית ב, י"ט) ַוִּיֶצר ה' ֱאֹלִהים ִמן־ָהֲאָדָמה ָּכל־ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוֵאת ָּכל־עֹוף ַהָּׁשַמִים ַוָּיֵבא ֶאל־ָהָאָדם ִלְראֹות
  ַמה־ִּיְקָרא־לֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרא־לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה הּוא ְׁשמֹו.

 
 זהו רעיון גאוני ועמוק ביותר - אפילו אלוהי! האדם נותן לבעל החיים שם, ובכך הוא הופך להיות החיה

  המסוימת הזו. אבל באותה מידה , רעיון זה הוא גם נורא ואיום - כמעט שטני.
 

 רעיון עמוק, כי בזכותו האדם הפך לנזר הבריאה. יובל נח הררי מתאר את השלב הזה בהתפתחות האדם
 בצורה מבריקה בספרו, "קיצור תולדות האנושות". אבל הררי לא סיפר לנו עד כמה הרעיון הזה גם נורא, כי

  הוא כולא אותנו בהגדרות מצמצמות.
 

 רק כדי להבין כמה שזה שטני, ראו ערך "פייק ניוז" שכל כך ממרר את חיינו. פייק ניוז איננה המצאה חדשה
  והיא לא התחילה עם דונלד טרמפ. ממש לא, המילים, השפה והשמות הם במהותם פייק ניוז!

 
  ננסה להבין.

 
 מילים ושמות - כמו שכתב אחד המורים החשובים ביותר שלי, הפילוסוף יוג'ין ג'נדלין - הם לא יותר ממערכת

 סימבולית. הם לא "אמיתיים". המילה נחש, למשל, היא סתם מילה - שתי הברות, שלוש אותיות ושתי תנועות
 - לא יותר מזה. אבל איכשהו, כשאני אומר נחש, אתם מיד רואים בדימיונכם חיה ארוכה הזוחלת על גחונה.

 אני יכול אפילו להבהיל אתכם, אם רק אצעק בבהלה, "נחש מאחוריכם!", אתם תברחו מיד, אני מקווה, או
  שתקפאו במקום מרוב בהלה. זה מרגיש כל כך אמיתי, למרות שאין שום נחש באיזור.

 
  פייק ניוז!

 
 דוגמא נוספת: עצם הגיית המילה "לימון", או אפילו המחשבה "לימון" - מעלה אצל רובנו תחושה של חמיצות
 בפה, ממש כאילו אכלנו את הפרי הצהוב-ירוק החמוץ הזה. פייק ניוז (כי אין באמת לימון בפינו) ממש משנה

 את תחושות הגוף שלנו! או להבדיל, עצם המחשבה על כל מה שעלול לקרות לילדינו, חלילה - בכביש, בצבא,
 במסע הגדול במזרח - מיד מעלה את רמת החרדה והדאגה שלנו. התחושות הן אמיתיות לחלוטין, למרות

  שילדינו בכלל ישנים שנת ישרים במיטתם ואפילו עוד לא קיבלו צו גיוס ראשון.
 



 ברגע שאנו משיימים (מחברים בין מילה/שם לתמונה מסוימת, או ריח או צליל או מגע), הדברים הופכים -
 בחוויה שלנו - להיות השם שאנחנו עצמנו נתנו להם. וכך נוצרת חוויית המציאות (להבדיל מהמציאות עצמה,

  שעליה אנחנו לא יודעים כלום).
 

  חוויית המציאות שלנו מדומיינת לחלוטין. כל תפיסת עולמנו היא סימבולית ואיננה "אמיתית" כלל.
 

 החינוך שאנו מקבלים מרגע לידתנו ועד יום מותנו מכוון כולו להטמיע בנו את חוויית המציאות המדומיינת
 שהחברה החליטה עליה לפני שנים רבות. אף אחד כבר לא זוכר ולא יודע מי בעצם המציא את הפרדיגמות

 ואת הנורמות המדומיינות הללו, אבל אנחנו ממשיכים להעביר אותן הלאה, והכל על ידי מילים ושמות.
 

 וטוב שכך! שהרי בלי מילים ושמות אין חברה. בלי שפה לא תיתכן תקשורת תבונית, או הבעת דעות או פיתוח
 של רעיונות…. כלום. נאדה. המילים הן המכשיר הגאוני ביותר שנוצר אי פעם עלי אדמות, ולכן הפסוק הזה

  הוא פסוק מכונן!
 

 אבל, כאמור, זה גם שטני, כי מתישהו התחלנו להאמין שמה שאנחנו משיימים (נותנים לו שמות) הוא אמיתי,
 כלומר, הוא הופך להיות הדבר אותו שיימנו. אנחנו רק שוכחים מי בעצם נתן להם את השם המדומיין הזה

 (תזכורת: אנחנו, או אבות אבותינו ואמותינו)! אנחנו חושבים, אפילו בטוחים, שהמילים הללו רק מתארות את
 המציאות האמיתית, אבל לא, הן יוצרות אותה. וכך אנחנו יוצרים את הכלא המנטלי של עצמנו במו ידינו.

 השיעבוד הגדול של האדם מתחיל כשהוא נופל בפח שהוא בעצמו טמן - כשהוא שכח שהוא זה שנתן שמות
  לדברים ובכך נתן להם חיים בחווייה שלו.

 
  כמה אירוני: השתעבדנו למעשה ידינו, לשפה.

 
 אבל יש דרך לצאת מהכלא הזה, וזו הסיבה שתורת ישראל היא תורת החירות. וזו גם הסיבה שאנחנו חוזרים

  שוב ושוב לספר בראשית, כי שם מסתתרים המפתחות לשערי הכלא.
 

 זה אמנם לא פשוט בכלל, ורוב האנשים שאני מכיר לא יצליחו, בעיקר מכיוון שהם נשארים עם הרבדים
 השטחיים יותר של התורה, אבל אם כבר חזרנו לבראשית, לא שווה לנסות?

 
 כל מה שצריך לעשות זה לזכור! לזכור שאנחנו, בני האדם, נתנו שמות להכל, ואנחנו אלה שחיברנו בין

 החושים שלנו לבין המילים. וכשעשינו זאת, יצרנו לעצמנו במו ידינו את חוויית המציאות שלנו, לטוב ולרע.
 

 לא צריך להחליף סיפור כדי לצאת מהכלא של הסיפורים שלנו (כמו שמציעה הגישה הנרטיבית), שהרי, למה
 להחליף כלא אחד בכלא אחר - סיפור אחד סיפור אחר? הרבה יותר פשוט להזכיר לעצמנו שכל הסיפורים
 שאנחנו מספרים הם בדיה אחת גדולה. אפשר אפילו ליהנות מהם, אבל לא להאמין להם! כי הכל פייק ניוז

 שאנחנו יצרנו בעצמנו.
 

 נשמע פשוט - וזה באמת פשוט - אבל זה גם הדבר הקשה ביותר שנעשה בחיינו. לצאת מבית האסורים דורש
 עבודה רוחנית.

 
 אז, ברוכים השבים לראשוניות של החוויה האנושית. ברוכים השבים למילים ולשמות ולסיפורים שאנחנו

 מעבירים מדור לדור, וברוכים הבאים גם למפתחות שמסתתרים בתוך הטקסט הבראשיתי הזה - המפתח
  לשערי בית האסורים.

 
 ושבת שלום,

 



 אלישע


