
 
 

 משמע תרתי, בהתגלות הצורך על

 מרים רבקה  :מאת

 

והן בסרטים , הן בתוכניות ריאליטי, בשנים האחרונות מתגברת התופעה של חשיפה אישית על פני המסך

בלי  עד  ות הזמציאועולם האינטרנט מעצים את ה. הפיסיים כמו גם הנפשיים, שמתעדים את הגיבור במערומיו

 . גבול

הצורך האישי של הראשון הוא – שהיא נובעת משני צרכים נראה לי , התופעההבין את בחון ולכשאני ניגשת ל

 האנושותהצורך העמוק של  והשני הוא, חותם שהוא מטביע בו, מכך יתרה, בעולם ח  חוש שהוא נוכ  ל יחידה

 .הא לחשוף את מעטה הסוד שעוטף את קיומיבאשר ה

 .אולי אתחיל דווקא בזה האחרוןו

 

יוצרך לרשום תולדות מאיתנו  ימ  ש  כ  . לעצמוגם סוד בחינת אדם לעולם יישאר ו, האדם נולד לתוך עולם אפוף סוד

, במספרים מסוימיםגם ו חיייכול לתעד את  כל אחד. מקום מגורים ועיסוק, יציין בדרך כלל מצב משפחתי, םחיי

אפשר  הללואת . יומהת עבודה וסתחיל, תחילת לימודים וסיומם, ימי נישואין או גירושין, תאריכי לידה ומוות גוןכ

ד את מֹומספרים שיכולים ל   לכל אחד גםיש בנוסף .  בשניות, בדקות, גם בשעות אלא, למנות לא רק בימים

ואין בהם מה שישמש לו קנה מידה , משתנים כל העתש נתונים, את לחץ הדם שלו וכיוצא באלה, גובהו ומשקלו

  .לעצמיותו

במובן , וא הולךמניין הוא בא ולעולם ה, מהו, מיהו שאלותלהוות מענה ללא יוכלו כל אותן נקודות ציון , עם זאת

 .חפענוצפון סוד שאינו ניתן ל, שלו הבסיסית ת הקיוםייכמו בחוו, בגרעין האדם. שלהןהעמוק 

האדם מראשית הווייתו מחפש לו . יכול לקבל קביעה זאת כמוחלטתש אישאין אבל , גרעינו של הקיום לוט בסוד

 . לפותרו ,אותו לגלות, הזההסוד הראשוני  את דרכים לפרוץ

רים מהמקום נוצ  עודם נוצרו והן המדע והן האמנות . מתמיד הפך האדם למגלה ,ציפייה להתגלותמתוך ה, כךו

 .הזה

 . התגלמויות להשאינספור , המציצנותשל  מקורהזה גם 

 . פנימה והחוצה, ולגובההוא חוקר לעומק . הפשר ומבנ   לאתרבחתירה , סביבו לא חדל להציץהאדם 

 .בד בבד הוא מנסה לרדת לחקר עצמיותו שלו

ובעיקשות , בהתמדה, או בפזיזותהוא חוקר את הגוף ואת הנפש בזהירות . את עצמיותו הוא חוקר עד קיצוניותו

 גלהתשכשי ה לודמנ. הוא מנסה לקלף מעצמו שכבה אחר שכבה, בתוך כך. אכזריותכדי שיכולה להגיע עד 

הקליפה את  הסיריצליח להוא  – זה הפיסיבהנפשי והן  בעירוםהן  -מו בעירו או כשיגלה את זולתו, בערייתו

וכמו שמרמזת השפה העברית כשהיא קושרת בגד , לתעתעשקר שנועד ין עמלבוש הוא כל משלו נדמה . ועלימ

 האמתאת  תחתמ אומציוכל למעליו  רמייהמלבושי השווא והשכשיוסרו  לונדמה שהרי , לבגידה ומעיל למעילה

 .מסתתרתה



 
 

גם הם וכאלה , היא מלבוש אףהשפה . תחתוניםל ,מכנסייםל, חולצהל ,בהכרח, כאן אין הכוונה 'מלבוש'וב

, עתיק לפחות כמו הצורך ההפוך  –להיחלץ מהמחלצות  –הצורך להסיר את המחלצות .  החוקים וההרגלים

 . להתכסות

 .בא לידי ביטוי בתקופות שונות ובדרכים שונותהחבוי מתחת  ולראות את הרצון להיחלץ מכבלי המוסכמות

בתורתו של פרויד , בפירוק שבציור הקוביסטי', מקור החיים, 'הנועז של קורבה ובציור,  למשל, הדבר מתבטא

מה שנחשב עד אז ת וסדרהמ תרבותלהכניסו ש, אלן גינזברגשל או  ,נה'אן ז'של ז םבכתיבת ,ובשלוחותיה

  .כשיבה לראשוניות ולטבע ומד  נ   גלוי למיןהחופשי והיחס הוכשהעירום , בעידן ילדי הפרחים ,'מילים גסות'כ

 

בעיני חלק אף הם מהווים , הבלוגים האינטימיים באינטרנט, תוכניות הריאליטי, הסרטים התיעודיים החושפניים

 .מהתופעה הזאת

 שיפתח אתפענח את הצופן ל. באמת דעתלמרצון . תרת מתחתתסממרצון לחשוף אמת שנובעים  כל אלה

 .הכספת

, העירום. והערמומיותהעורמה  צפונות 'עירום'גם במילה –דא עקא  – ש   וכל לומרא, כבמין סוגריים, כאןו

, הפיסי כמו גם זה הרוחני העירום, העירום לבושים ומגיעים אלמוכשמקלפים את ה, אינו האמת, מתברר

 ותמכס םואף ה, רוחמאו , בשרעשויות משמעטפת   שכבותאלא  ואינם, ימהמלשון ער  באים  ללוהאף מתברר ש

 .  על משהו

 ?על מה

 

אכן של היחיד להרגיש שהוא  זה הצורך  ,בהתגלות שונהנוסף וצורך קיים גם כמו שהזכרתי בראשית הדברים ו

   .לנשור ף כולםים שסוזהעלה נידף בין עלים עוד , 'עוד אחד' סתםשאינו , בעולם ח  נוכ  

 .'פרטיתה השגחה'המושג  מציףשהכוח  וזה, הקדמון, במובן הדתי

 לאה גולדברג אומרת באחד משירי. שלו בקיומומרגיש  ן הואאי, עין שחוננת אותואם האדם לא מרגיש ב  מפני ש

אבל אתם , י ישירקול'נעמי שמר אומרת . 'אשר בחר בו אור להקרינו, אהיה כעץ באפלת היער' -כמיהה שלה ה

 .'אבוי לשיר אם אין לו הד. לו הד

 .מחוצה לוהוא מקבל אישור לקיומו רק כאשר , שהוא מאושרחש האדם 

גורמת ליחידים בה לחוש יותר , שבה הכל צפוף ודחוס ומהיר, הרי שהתקופה שלנו, גם אם כך היה מאז ומתמיד

 .באי קיומם, םהוויית באפסותמתמיד 

 .'האמנם אני קיים'כי אם ', להיות או להיות, 'היום אינה עוד שאלתו של המלטדומה שהשאלה הנשאלת 

 חלקלוקחים אנחנו , בבית וברחוב הסמוך, את המתרחש לא רק בסביבה המיידית שלנוחווים כולנו  בעידן שלנו

 איה, יאנונימ יםזרם אדירבבמטרופולין שוצפות  אנשים-נקודות בהש נהסצה. ועל פני תבל כולהמתרחש בארץ ב

בכוח התקשורת לסוגיה . הקרוב, עולם החושים הישירעוד עולמנו הפרטי אינו . גם למי שאינו חי בעיר, שגורהה



 
 

אנשים ומאורעות שלא פגשנו פנים אל ל שושמות על ידי דמויות ונדחקים נהדפים , אנחנו מוצפים באינפורמציה

 ,נותנים קול בחיינו, שופטים אותנו ,פנינו מצידינומל, מאחורינו יםמצוי, מקיפים אותנו בכל רגע ללוהכש, פנים

 . מטביעים את כולנו במספרים,  פיטר גרינאוויי סרטו שלשם פרפראזה לוכ

נאבקים על טיפת מיץ ההמונים -המוניביתי זוח  לפני כוס מיץ על השולחןכשאני זוכרת איך ישבתי פעם בהודו 

השפלתי כש , אחר כך. דבורים ונמלים, זבובוניםבובים וז  -על שפת הכוס לה תלויה  ,במקרה, שנותרה ,אחת

 . ארצהשנפלה לא גדולה נאבקים על פרוסת עוגה  ,ועז פוריםיצ, כמה כלביםראיתי  ,מבט

 .שלו' אני'לקיים את הכדי , נפשית ופיסית, נאבק, כך חוויתי, הסביב כולו

ה את יל  בה  שמקיפה כ  , הצורך בתהילהואין בין , המאבק על הקיום הוא המאבק על ההתקיימות במובנה הרחב

כשאתה . להפוך גשמי, במובנים רבים, להתגשם משמעו. אלא חיץ דקיק, להתקייםלבין הצורך , המוכתר בה

 . הופך ממש, מגשים אתה מתגשם

 .קיומנו ובדתעעצם לאשש את שלנו התגלות הוא הצורך לשלנו הצורך 

האדם  גם לעיתים קרובות גורס ,למקומות חסוייםוחבירה יצה דרך פר וםיוכשם שהמיניות מעניקה לנו תחושת ק

 .קיומו והוא יאושריובלט  טלותורהתעשבחושף עצמו בפרהסיא ש

ימצא חן , ברבים הפריך והמועד שבו, שכאשר יגלה את המקום השברירי ,גם אם בבלי דעת, הנחשף גורס

 .וחנינה ואינטימיות

 .יתגלה יזכה בהתגלותאם שנראה לו 

 

אם אנדי וורהול דיבר בשנות השישים של המאה הקודמת על עולם שבו יזכה כל אחד בחמש עשרה דקות  אבל

-הרפיחמישה עשר או , חמש עשרה שניותכדי מתקצרות הללו ל מהד  השנים והק  הרי שנדמה שעם , של תהילה

', בל  ס  '  -גדרה חדשה וגורפת מתנצנצת לה וזוהרת ה, האיבוד והאובדן בבליל, כךובתוך  .אם בכלל, עין

לפני שאף הם נמוגים כלא , מלוא כל הארץ כבודם, שהמוכתרים בה מרצדים לנגד עינינו חיוניים ונוכחים מאוד

 .  היו

 

 .לסיום, ואולי

או על ההבדל , בהקשרן המיני ו דווקאלא, על ההבדל בין פורנוגרפיה לארוטיקה בדיבוררחיב כאן המקום להלא 

 . מאוד ים משמעותיבנושא הנדון  יםאף שההבדל, מה שאינו אמנותל שבין אמנות

ובין  הכלליסוד הקיום  חשוף אתנובעת מצורך ל בין אם היא  – התערטלות בפרהסיאהאומר רק משהו על עצם 

בין אם היא שקטה ובין כאשר , בכתוביםמופיעה  אועל פני המסך  מרצדתבין אם היא , אם מצורך אישי בהכרה

בעולם שבו . תפילה, הייתי אומרת  .הרי שהיא שוועה - או בעלת גוון קומי, עד גבול הוולגריותנית צעק היא

 .  'קול המון כקול שדי'שהרי , אל בני האדם גםהשוועה מופנית , פנים-האלוהים נמצא בהסתר

 


