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"העבר מתנועע בתוך ההווה": הגישה 
הנרטיבית של אדלר לזיכרונות הילדות

גיסי שריג

תקציר
שונות  תשובות  מציעות  הן  אך  שונות,  טיפוליות  בגישות  זהב  כמטילי  נחשבים  שלנו  הילדות  זיכרונות 
לשאלת מהותם ותפקידם. במאמר זה אציג את גישתו של אלפרד אדלר לזיכרונות הילדות, ואראה כיצד 
אף שהגה את רעיונותיו בנושא עשורים לפני גיבוש תורת הנרטיב, ולמרות ההיקף המצומצם של כתביו 
זו של אדלר מתבטאת  זיכרונות הילדות. תפיסתו  בנושא - הם מציגים תפיסה נרטיבית מובהקת של 
בשמונה רעיונות, הנוגעים באפיונים הנרטיביים הבאים של זיכרונות הילדות: )א( מטרתיות; )ב( סמליות; 
)ו( היעדר תוקף האמת;  )ג( סובייקטיביות; )ד( סלקטיביות; )ה( רלוונטיות: קשר בין עבר, הווה ועתיד; 
)ז( אוטוביוגרפיה; )ח( איזון. במסגרת האפיון הראשון לעיל אציג את רעיון סגנון החיים כבסיס לתפיסה 
ובזיקה  לעיל  האפיונים  בשמונת  אדון  במאמר  אדלר.  של  הנרטיבית  התפיסה  להבנת  וכהקשר  כולה 
ההדדית שביניהם, אדגים אותם באמצעות זיכרונות ילדות אחדים של אדלר עצמו, ואציג להם מקבילות 
כנרטיב  הילדות  זיכרונות  של  האדלריאנית  התפיסה  לאור  לבסוף,  זמננו.  בן  והזיכרון  הנרטיב  מחקר 

מטפורי, אציין את תפקידם המרכזי כנתבי חיים השומרים על המטרה הפסיכולוגית של המספרים. 

אינדיווידואלית,  פסיכולוגיה  אדלר,  אלפרד  מוקדמים,  זיכרונות  ילדות,  זיכרונות  מפתח:  מילות 
פסיכותרפיה אדלריאנית, נרטיב, אוטוביוגרפיה 

מבוא
מודעים  אינם  אבל  וערך,  חשיבות  שלנו  הילדות  לזיכרונות  מייחסים  מאתנו  רבים 

לאופיו  מודעים  אנו  מזה  פחות  עוד  בחיינו.  ממלאים  שהם  החיוני  הנפשי  לתפקיד 

הנרטיבי של הזיכרון, שאותו אנו חווים כאמת היסטורית פרטית של חיינו. במאמר 

ממלא  הילדות  זיכרון  שנרטיב  החיוני  בתפקיד  לדון  כדי  תאוריות,  שתי  אפגיש  זה 

כללית  מסגרת  תשמש  והיא  הנרטיב,  תאוריית  היא  שבהן  הראשונה  הנפש:  בחיי 

תפיסה  המציגה  אדלר,  של  האינדיווידואלית  הפסיכולוגיה  היא  השנייה  לדיון; 

אציג  זה  במאמר   1.)2016 )שריג,  הילדות  זיכרונות  של  מובהקת  ספציפית  נרטיבית 

את תפיסתו זו של אדלר, אקביל את רעיונותיו לרעיונות דומים של חוקרי נרטיב בני 
זמננו, ואדגים אותה באמצעות זיכרונות ילדות של אדלר עצמו.2

המאמר הוא הרחבה של הרצאה להשקת ספרי, "שובל ילדות שקוף: על זיכרונות הילדות בגישה אדלריאנית"   1

)שריג, 2016(. ההרחבה מתבססת בין השאר על פרקים 6 ו-7 בספר זה.

להדגמת רעיונות אלה בזיכרונות אחרים, נא עיינו שריג )בדפוס(.  2

הציטוט שבכותרת לקוח משירה של זלדה, "באותו ערב מוזר" )שניאורסון-מישקובסקי, תשמ"ה, עמ' 222(.  *
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כמעט  ובמהלך  עשרה  התשע  המאה  מסוף  אותה  ויישם  הגותו  את  יצר  אדלר 

החלה  מותו  לאחר  שנה  כ-30  העשרים.3  המאה  של  הראשונים  העשורים  ארבעת 

זו  תאוריה  הנרטיב.  תאוריית  חדשנית:  מחקרית  פרדיגמה  חזקה  אחיזה  לה  לקנות 

מתבוננת בתופעות אנושיות - גם מחוץ לתחום הספרות - כאילו היו סיפור. תאוריית 

וגם  גורף, עד שהיום מכנים אותה "התפנית הנרטיבית",  הנרטיב התפתחה באופן כה 

בפוליטיקה,  ברפואה,  בשיח,  היום-יום,  בחיי  הנרטיב  "חקר  הנרטיבית":  "ההתפוצצות 

התפוצצות  חולל  הלאה  וכן  במשפטים  בפסיכולוגיה,  ההמוניים,  התקשורת  באמצעי 

חוצת דיסציפלינות ככל שהתאוריה של הנרטיב הפכה יותר ויותר בין-תחומית ופחות 

ממוקדת אך ורק בספרות ובקולנוע" )Stanford-Friedman, 2011, p. 3(. בדברים אלה 

מהדהדת טענתו של הסמיוטיקאי הצרפתי בארת: "הנרטיב חוצה אומות, היסטוריות 

 .)Barthes, 1966/1982, pp. 251-252( "ותרבויות: הוא פשוט שם, כחיים עצמם

היבטיה  על  האדם,  תופעת  בחקר  הנרטיב  תורת  של  המרכזי  מעמדה  על 

 )Abbot, 2011( גם ממחרוזת הציטוטים הבאה, ששזר אבוט  השונים, אפשר ללמוד 

מטענותיהם של חוקרי נרטיב בני זמננו: 

"כל ידע מקודד בסיפורים". דומה כאילו בקביעה גורפת זו של רוג'ר שנק ורוברט אייבלסון 
התכוונו החוקרים לעורר פרובוקציה ]...[ אבל מצד שני, הנה דבריו של מרק טרנר, המחזק 
כמעט אותה עמדה: "הפעלת הדמיון באמצעות נרטיב היא מכשיר בסיסי של המחשבה" 
וליוטרד  האנושי",  המוח  של   ]...[ המרכזי  "התפקוד  לנרטיב  קרא  ג'יימסון  פרדריק   ]...[
"צו  וקרדייר קראו לנרטיב  גורנסון   ]...[ לו "הצורה המזוקקת של הידע המסורתי"  קרא 
מניע", ורוברט סטוני טען שהנרטיב הוא "אופן מובנה של ידיעה, וכפי שהוכח - בעיקרו 
קדם-לשוני בהליכיו" ]...[ ריקר הרחיב את תקפותם של הליכים אלה הרבה מעבר לספרות 
]...[ היידן וייט, אשר קרא לנרטיביות "עובדה תרבותית ַּפן- הבדיונית, כשם שעשה גם 

 .)p. 187( "גלובלית

התפנית הנרטיבית ממשיכה לתת את אותותיה הברורים במחקר בתחומים אלה עד 

היום. רק כדי לסבר את האוזן, בעשור האחרון התפרסמו 71,223 מחקרים אקדמיים 

תחת מילת המפתח "נרטיב", ומתוכם, בשנת 2016 )עד חודש יולי( בלבד - 12,781. 

אולם הכינוי הדרמטי הזה, "התפוצצות נרטיבית", מתייחס לא רק לכמות המחקרים, 

אלא להשפעה הרב-תחומית העצומה שלהם במדעי הרוח והחברה כאחד. 

שונים,  בנושאים  ומאמרים  ספרים   95 אדלר  פרסם  חייו  בימי  לאדלר:  ובחזרה 

עם  שהעבודה  אף  מוקדמים,  זיכרונות  על  לכתוב  הרבה  לא  שהוא  לגלות  ומפתיע 

זיכרונות ילדות היא אחד מן הכלים המרכזיים בפסיכותרפיה שלו. עם זאת, בכתיבה 

שלנו  הזמן  רוח  את  אדלר  ניבא  הילדות  זיכרונות  על  שלו  והגבישית  המתומצתת 

ובישר את עיקרי תורת הנרטיב, הגם שלא השתמש במונח עצמו.

יסודות נרטיביים בזיכרון הילדות על פי אדלר
גישתו של אדלר לנפש האדם היא הוליסטית, והיא מתבססת על ההנחה שכל מרכיבי 

"בשלב מוקדם מאוד  ומתפקדים מערכתית כמקשה אחת:  בזה  זה  הווייתנו קשורים 

אדלר חי בין השנים 1937-1870.  3
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הפסיכולוגיה  של  ביותר  החשובה  המשימה  אחדות!  הוא  שהאדם  גיליתי  בעבודתי 

ברגשותיו,  בחשיבתו,   - אדם  בכל  הזו  האחדות  את  להוכיח  היא  האינדיווידואלית 

 Adler,( אישיותו"  של  ביטוי  בכל   - ותת-המודע  המודע  שמכונה  במה  בפעולתו, 

האחרים  הרעיונות  בכל  קשור  בהגותו  רעיון  כל  הגותו:  גם  היא  כזו   4.)1964f, p. 69
בחרתי  אדלר,  של  הילדות  זיכרונות  תפיסת  את  להבין  כדי  זאת,  עם   .)2016 )שריג, 

לפרק אותה כאן לשמונה רעיונות נפרדים ולהראות את הזיקה ביניהם. 

רעיון המטרתיות

מטרתיות על פי אדלר
ליבת רעיון המטרתיות בהקשר של זיכרונות הילדות היא בכך שאין הם תמימים וגם 

לא אקראיים. נהפוך הוא, הם בעלי עניין: הם צצו ועלו "כאן ועכשיו" כחלק מחתירה 

לכן  קודם  להבין  עלינו  העניין,  לפשר  לרדת  כדי  מסוימת.  נפשית  מטרה  להשגת 

מושג מרכזי אחר בהגותו של אדלר - סגנון החיים )the life style(.5 אדלר השתמש 

אמונות  במערכת  מדובר  בסיסי  באופן  האדם.  אישיות  את  לתאר  כדי  זה  במושג 

זו, שאנו  סובייקטיביות על החיים, על העולם, על האדם ועל אחרים בחייו. מערכת 

יוצרים בילדותנו, משמשת בסיס לכינון מטרה פסיכולוגית אינדיווידואלית ולקביעת 

הישרדותי  מנגנון  החיים  בסגנון  ראה  אדלר  למעשה.  הלכה  להשגתה  אסטרטגיות 

שבזכותה  עצמי,  ערך  תחושת  השגת  מרכזי:  וחברתי  נפשי  אתגר  עם  להתמודדות 

נחוש שאנו ראויים להשתייך כשווים בין שווים - תחילה למעגל משפחתנו, ומאוחר 

הפסיכולוגית  המטרה  הוא  זה  נפשי  פרויקט  נוספים.  חברתיים  למעגלים  גם  יותר 

מכה  החברתי,  האינטרס  השייכות,  "תחושת  בנפשו:  בריא  אדם  לכל  המשותפת 

שורשים בנפשו של הילד ונוטשת את המבוגר רק כאשר שינויים פתולוגיים חמורים 

 )Adler, 1959d, p. 138( "ביותר מתחוללים בחייו המנטליים

קבוצה  לכל  להשתייך  בזכותנו  ספק  כלל  מטילים  אנו  מה  שום  על  להבין  חשוב 

שנרצה. על פי אדלר, הספק הזה מתעורר כבר למן הרגע הראשון שבו אנחנו מתחילים 

השנים  ובמשך  הזה  ברגע  העולם.  לאוויר  צאתנו  עם  שלנו,  האישיות  את  לבנות 

הראשונות לחיינו, אנו מצויים במצב של נחיתות. מצב זה נובע אובייקטיבית מסיבות 

מאתנו:  "יותר"  הם  בסביבתנו  האחרים  לחיינו,  הראשונות  בשנים  ראשית,  קיומיות: 

לא  בלעדיהם  מוחלטת:  תלות  בהם  תלויים  אנו  שנית,  יותר;  עושים  יכולים,  גדולים, 

רק שלא נשגשג, גם לא נתפתח ולא נשרוד.6 תחושת הנחיתות והספקות בדבר ערכנו 

עז.  רגשי  כאב  בנו  ומעוררות  "מינוס"  של  כמצב  בנפשנו  נחוות  להשתייך  וזכאותנו 

מסמך זה מתייחס בכבוד לשני המגדרים. אשתמש לחלופין בלשון זכר או נקבה על פי הצורך וההקשר.   4

 lifestyle ,life style ,the life style ,style of :מושג זה מבוטא בספרות המקצועית באמצעות מגוון של מונחים  5

life ועוד. קדמו לו מושגים מקבילים שונים בתקופות שונות בהגותו של אדלר. 

נחיתות  תחושת  של  נוספת  שכבה  עליה  ונוספת  היקום,  כלפי  זו  אפסות  תחושת  מופנית  החיים  בהמשך   6

סובייקטיבית, יציר מחשבתנו. דרייקורס טען, בעקבות אדלר, כי "תחושת הנחיתות אינה רגש", אלא היבט רגשי 

של תפיסה, של אמונה )דרייקורס, 1991, עמ' 180(.
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מטרה  שלנו  הילדות  תבונת  בעזרת  יוצרים  אנו  "פלוס",7  של  למצב  שוב  להגיע  כדי 

את  משיגים  שאנו  אימת  כל  בהתמדה.  אליה  וחותרים  לנו  ייחודית  פסיכולוגית 

המטרה, אנו זוכים בתחושת ערך וזכאות לשייכות ומצליחים להפיג את כאב תחושת 

הנחיתות.8 אדלר קבע כי תחושת הנחיתות היא אות לאנושיותנו: "להיות אדם פירושו 

להיות בעל רגשי נחיתות" )Adler, 1964a, p. 54(. הוא גם הסביר כיצד תהליך פיצוי זה 

עשוי להועיל לאנושות כולה: 

זו או אחרת של תחושת נחיתות בכולם, יחד עם חתירה  אנו מבחינים במהרה במידה 
משמעותו  זה:  מעין  אוניברסלי  רגש  לגנות  אין  עליונות.9  של  מטרה  לקראת  מפצה 
הפסיכולוגיה  של  ביותר  החשובה  התגלית  בו.  השימוש  באופן  לחלוטין  מותנים  וערכו 
האינדיווידואלית היא שאפשר להשתמש ברגש הנחיתות כגירוי להמשיך ]בפעילות[ בצד 

.)Adler, 1929, p. 2( המועיל של החיים

כדי ליצור את המטרה הפסיכולוגית, אנו יוצאים כבר מראשית חיינו למשימת חקר 

מענה  למצוא  היא  המחקר  מטרת  לפחות.  שנים  ארבע-חמש  של  איכותני-פרשני 

לשאלות הבאות: מי אני? מי הם האחרים סביבי? איך אני יחסית אליהם והם יחסית 

אליי? איך פועל העולם הזה?10 על פי אילו ערכים אני יכולה וכדאי לי להתנהל בו, כדי 

שהתשובות  טען  אדלר  לשייכות?  זכאות  ושל  עצמי  ערך  של  תחושה  לעצמי  להשיג 

לשאלות אלה נוצרות בתהליך יצירתי-סובייקטיבי, וכי הן נגזרות מרפרטואר החוויות 

שצברנו עד כה מזה ומן האינטליגנצייה הילדית הלא בשלה שלנו מזה: "הטלאולוגיה 

אבל  אימננטיים,  מצרכים  עולה  אמנם  אנוש  בן  של  הפסיכולוגיים  החיים  של 

בייחודיותה היא יצירה של היחיד"; היחיד הוא ]...[ גם התמונה וגם האמן. הוא האמן 

תבונת  בעזרת  לייצר  מצליחים  אנו  כאשר   .)Adler, 1959b, p. 177( אישיותו"  של 

הילדות שלנו תשובות שיש בהן כדי לשכך את כאב הנחיתות, אנו מסיקים מהן את 

המסקנות האופרטיביות המתבקשות ומבססים עליהן מטרה פסיכולוגית קונקרטית, 

אישית וייחודית, למשל: לקרוא תיגר על כולם; לוותר תמיד לאחרים; להיות לוחמת 

צדק; לגייס את כולם לעזרתי בכל מצב... החתירה למטרה זו תתווה את דרכנו במסע 

ההוליסטי  למכלול  לשייכות.  זכאות  ושל  ערך  של  תחושה  להשיג  לנו  ותסייע  חיינו 

הנגזרת  ייחודית  אופרטיבית  פסיכולוגית  מטרה  ושל  סובייקטיביים  רעיונות  של  זה 

 .)Adler, 1969b( "מרעיונות אלה, קרא אדלר "סגנון חיים

אדלר השתמש בביטוי זה כדי לציין את כברת הדרך המשתנה והבלתי נמנעת שעל אדם בריא בנפשו ללכת כל   7

פעם מחדש כדי להתגבר על מכשולים, להתפתח ולהשתכלל במשימות החיים )ראו נא הערה 9(. מבחינתו, "מצב 

של 'מינוס' נמצא בבסיס כל צורה של ביטוי נפשי"; הוא "נובע מחוסר האונים ומאי-השלמות של הילדות" ומניע 

.)Adler, 1964a, pp. 53-54( "את האדם הבריא לנוע קדימה, לעבר מצב של "פלוס

יש הרואים במטרה תנאי קיומי. תפיסה זו מדגישה את הפן ההימנעותי של המטרה: חיים על פיה ימנעו כניסה   8

למצב הנתפס סובייקטיבית כמבוי סתום )כפיר, 2009(.

 - "עליונות" במובן החתירה האבולוציונית הבלתי פוסקת להתפתחות האנושות  אדלר השתמש כאן במונח   9

עד למימוש אידאל השלמות הסובייקטיבי, אך התורם-חברתית, של כל אדם )Adler, 1964c(. מימוש זה הוא 

בבחינת אידאל כשלעצמו, כי יוכל להתגשם רק "תחת עין הנצח". 

ה"נתונים" שעליהם מסתמך מחקר זה מגיעים כמובן מזירת המשפחה וממרחבי חיים נוספים שבהם הילד חי.  10
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נקשר עתה את מושג סגנון החיים לרעיון המטרתיות. "מטרתיות" פירושה שבכל 

חותרים  אנו  פועלים,  שאנחנו  פעולה  ובכל  חשים  שאנו  רגש  בכל  שלנו,  מחשבה 

את  המעצבת  היא  זו  מטרה  לעצמנו.  שבחרנו  הפסיכולוגית  המטרה  את  להשיג 

בעבר. אדלר  מילדותנו  גורמים  או  סיבות  ולא  בחיים,  דרכנו  ומנווטת את  אישיותנו 

"אנו מתייחסים לאדם כאילו דבר בחייו לא  כך:11  זה על חוללות האדם  רעיון  ניסח 

 Adler,( "נקבע בשל קשר סיבתי, וכאילו כל תופעה ]בחייו[ הייתה יכולה להיות שונה

1959e, p. 91(.12 כדי להדגים זאת וכן עקרונות תאורטיים נוספים במאמר זה, נפגוש 
זיכרון ילדות של אדלר עצמו מגיל חמש: 

אני זוכר שהשביל לבית הספר הוביל דרך בית קברות. כל פעם שהלכתי שם פחדתי, וחרה 
לי ביותר כשראיתי את הילדים האחרים עוברים את בית הקברות בכלל מבלי לשים לב 
לכך, בעוד שכל צעד שאני צעדתי היה מלווה בפחד ובאימה. נוסף על אי-הנוחות הקיצונית 
שהתעוררה בי עקב הפחד, גם הטריד אותי הרעיון להיות אמיץ פחות מהאחרים. יום אחד 
החלטתי לשים קץ לפחד המוות הזה. שוב החלטתי על טיפול שיקשיח אותי. נשארתי 
במרחק מה מאחורי האחרים, הנחתי את הילקוט שלי על האדמה ליד חומת בית הקברות, 
אני  זה,  לאחר  בפחד.  שולט  שאני  שהרגשתי  עד  פעמים,  תריסר  ממנה  וירדתי  ועליתי 

 .)Mosak, 1977, p. 231( מאמין שהלכתי בשביל הזה ללא כל פחד

נקשר עתה את הזיכרון הזה לתפקידו המטרתי: היכן אפשר לזהות כאן את המטרה 

הנפשית האינדיווידואלית של הילד אלפרד? מעניין עוד יותר להבין לאילו ממצאים 

מסקנה  לאיזו   - ותחילה  החיים,  ועל  העולם  על  במחקרו  החמש  בן  הילד  הגיע 

אופרטיבית הוא הגיע על הדרך שבה כדאי לו להתנהל בעולם כדי לזכות בתחושה של 

ערך עצמי ואמונה בזכאות לשייכות.13 הנה אפשרות פרשנית אחת: העולם הוא מקום 

מפחיד מאוד, כי המוות נוכח בו, ואני מפוחד. אדלר יכול היה להגיע למסקנה הזאת 
על העולם ועל עצמו, כי המוות באמת נכח בילדותו פעמיים. בפעם הראשונה מצא 

את אחיו הקטן מת במיטתו בחדר ששניהם חלקו )Hoffman, 1994(, ובפעם השנייה, 

מאוחר יותר, כשחלה בדלקת ריאות קשה, שמע את הרופא מנבא את מותו הוודאי 

חוללות באנגלית - agency. בכתביו כינה אדלר את עקרון החוללות "אין-דטרמיניזם". המונח "חוללות" מתייחס   11

ליכולתו של האדם לפעול בכל סביבה שבה הוא מצוי ולקבוע בבחירותיו המטרתיות את גורלו. על פי גישה זו, 

 Bandura,( העניינים"  למהלך  סיבתית  "תרומה  להרים  ביכולתו  יש  חייו, אלא  נסיבות  של  קרבן  אינו  האדם 

האישית:  החוללות  של  אפיונים  ארבעה  מנה  בנדורה  בהם.  ולהתערב  מעליהם  להתעלות  ובכך   ,)2006, p. 2
 ,)forethought( קדם-חשיבה  )ב(  אדלר;  של  המטרתיות  לרעיון  המקבילה   ,)intentionality( כוונתיות  )א( 

המתייחס להיערכות ממוקדת של האדם לפעולה בעתיד באמצעות ייצוגים קוגניטיביים של מטרות ותוצאות, 

אשר מאפשרים לו להדריך את עצמו לקראת העתיד; )ג( תגובתיות-עצמית )self-reactiveness(, המתייחסת 

 ,)self-reflectiveness( )ד( רפלקטיביות-עצמית  ביצועה;  ולניטור  לתכנון הפעולה, לקישור המחשבה לפעולה 

המתייחסת לבקרה עצמית מטה-קוגניטיבית, אשר מפקחת על רמת מסוגלותו של האדם, על הגיון רעיונותיו 

ומעשיו ועל משמעות מטרותיו. מסקנות חשיבה רפלקסיבית זו מניבות התאמות מתקנות על פי הצורך. 

כוונתו לכך שבאותן נסיבות היו יכולות להיווצר תוצאות שונות, על פי הבחירה או המטרה של האדם. וראו דיון   12

נוסף בעניין זה בפרק משנה "רעיון הסובייקטיביות" להלן.

אדלר טען שסגנון החיים מתקבע עד גיל חמש. מכאן, שהחוויה המתוארת בזיכרון זה היא חלק חשוב מהמחקר   13

שהילד ערך על מהות החיים ועל אופן ההתנהלות הרצוי בהם, וכן מן המחקר הרעיוני של המטרה הפסיכולוגית 

שהציב לעצמו. 
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לכלול את המחשבה  גם  הייתה  יכולה  הילד עם עצמו  )Mosak, 1977(.14 שיחתו של 

הבאה: אני לא רק מפוחד, אני גם מוגבל, כי בגלל הפחד אני לא יכול לנוע בכל מקום 

יותר  חופשיים  ולכן  ממני  יותר  אמיצים  לעומתי,  האחרים,  בעולם;15  רוצה  שאני 
וזה משפיל אותי  נחות מאחרים,  זה אומר שאני  רוצים;  ממני להתנועע איפה שהם 
וחורה לי וכואב לי. אבל, רגע... אני כבר יודע שאפשר גם להטיל ספק בכל זה ולחשוב 
אחרת. ייתכן שאדלר נזכר באפשרות הזאת בזכות עצה שאביו נתן לו - להטיל ספק 
בכול.16 הוא כבר הגיע למסקנה שאביו צדק, וכפי שדיווח מוזק )Mosak, 1977(, סיפר 

מאוחר יותר כיצד נוכח בכך: 

המבקר  הנביא?[  ]אליהו  הפסח  במלאך  להאמין  ממש  יכול  היה  לא  שהוא  גילה  אדלר 
לו. לכן לילה אחד בפסח,  יהודי ומסוגל להבחין בין החמץ לבין המצה שהכינו  כל בית 
הלילה  בכתונת  התחתונה  לקומה  התגנב  אדלר  לישון,  הלכו  המשפחה  בני  שכל  לאחר 
שלו, החליף את המצה בחמץ, וחיכה כל הלילה בארון עם דלת פתוחה, כדי לגלות דרך 
הסדק איך ההחלפה השפיעה על המלאך. "וגם לא הייתי לגמרי מופתע", הוא סיפר ]...[ 

"כשהמלאך לא הופיע" )עמ' 230(. 

ייתכן אפוא שגם בהקשר של הזיכרון על חומת בית הקברות חשב הילד כך: אני כבר 

מרגיש  חושב,  עצמי  שאני  במה  גם  ספק  אז אטיל  בכול,  ספק  להטיל  שאפשר  יודע 
פחות  אמיץ  להיות  עליי  נגזר  באמת  מפחיד?  כה  מקום  באמת  העולם  ומאמין. 
מאחרים? אני באמת נחות מהם? זה לא בהכרח כך! אכן בעולם הזה אנחנו חייבים 
את  מפחיד.  למקום  העולם  את  הופך  בהכרח  לא  זה  אבל  קברות,  בתי  דרך  לעבור 
הפחד הזה אני יצרתי בעצמי, ואני יכול גם להיפטר ממנו בעצמי; אני יכול לאמן את 
עצמי לעשות מה שקשה לי, ולהפוך להיות לא פחות אמיץ מהם, וכלל לא נחות מהם! 
על סמך כל זה אני בוחר להתגבר על הפחד שלי ולא לתת לו לעצור אותי, וכל עוד 
הדבר תלוי בי - לעולם לא לוותר על חופש התנועה שלי! אז הנה, אני כבר מתחיל 
זוהי אולי המסקנה שאליה הגיע אלפרד בן החמש; ילד  ולא לפחד כלל.  להתאמן - 
לגמרי, למשל לבחור לעקוף את בתי הקברות  יכול היה להגיע למסקנה אחרת  אחר 

או לדאוג להיות מוקף תמיד שומרים שילכו אתו יד ביד לכל מקום וילחשו לו מילת 

הרגעה. 

מהו תפקידם של זיכרונות הילדות בחתירה בלתי נלאית זו לעבר המטרה הנפשית? 

שהתרחש  מה  על  האמת  את  המסתיר  מסך  הם  הילדות  שזיכרונות  טען  פרויד 

של  האמתיים  ההיסטוריים  האירועים  על  מלבישים  שאנו  הילד;  של  חייו  במציאות 

ואת האימה שהם  כדי לחסוך מעצמנו את הכאב  עליהם,  חיינו מעין מסכה שתחפה 

הנה הזיכרון של אדלר על חוויה זו: "הייתה לי דלקת ריאות. הרופא, שפתאום הזעיקו אותו, אמר לאבא שלי   14

שאין כל טעם לטרוח לטפל בי, כי אין כל סיכוי שאחיה. בבת אחת שטף אותי גל של אימה, וימים אחדים לאחר 

מכן, כשהבראתי, החלטתי שאני ללא ספק אהיה רופא, כדי שיהיו לי הגנה טובה יותר נגד סכנת המוות וכלי נשק 

 .)Bottome, 1939, p. 23( "נעלים יותר מאשר לרופא שלי כדי להיאבק בו

15  כפי שנראה בהמשך, חופש התנועה הגדיר בשביל הילד את ערכו ואת זכאותו לשייכות.

16  אדלר סיפר שבטיולי הבוקר שלו עם אביו הוא יעץ לו עצה שהפכה למוטו של חייו: "לעולם אל תיקח דבר כמובן 

 .)Bottome, 1939, p. 24( "!מאליו, ובדוק כל דבר בעצמך
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מעוררים )פרויד, 1968(. על כן מה שהיה חשוב באמת מבחינת פרויד הוא לא מה אנו 

זוכרים, אלא מה אנו מסתירים. אדלר חשב אחרת - הוא היה סבור שכל פרט במה 

כל  לדידו,  החיים.17  סגנון  מטעם  להיזכר  נבחר  הוא  כי  משמעותי,  הוא  זוכרים  שאנו 

ולממש את המטרה  זיכרון הוא אקט מטרתי מובהק, שנועד לשמר את סגנון החיים 

 Adler,( החיים"  לסגנון  בסתירה  לעמוד  יוכלו  לא  לעולם  "זיכרונות  ממנו:18  הנגזרת 

p. 74 ,1980(; "זיכרונותיו ]של היחיד[ מייצגים את 'סיפור החיים שלי'; סיפור שהוא 
.)p. 73( "חוזר עליו לעצמו כדי ]...[ לשמור שיתמקד במטרה שלו

אם כדי להבין את אישיותו של אדלר הבוגר, ננתח את זיכרון החומה באמצעות 

הלב  שאומץ  שלו,  הביוגרפיה  את  להכיר  מבלי  גם  להסיק  נוכל  המטרתיות,  רעיון 

לקיחת האחריות  לתנועה חופשית, הנחישות,  ולחשוב אחרת, הכמיהה  להטיל ספק 

אדלר  של  אפיונים  היו  אלה  כל   - אימון  באמצעות  אתו  וההתמודדות  הקושי  על 

כך  על  העיד  עצמו  אדלר  בהמשך,  שנראה  כפי   - ואכן  חייו,  מעגלי  בכל  הבוגר 

 .)Bottome, 1939; Hoffman, 1994(

מטרתיות בחקר הנרטיב
עשרות שנים לאחר שאדלר טען כי זיכרון הילדות הוא נרטיב מטרתי, אנחנו מוצאים 

את הרעיון הזה כטענה מרכזית וישירה גם אצל חוקרי הנרטיב: "הנרטיב הוא מטרתי 

אחר  אין-סופית  בחתירה  המתבטאים  ובמאוויים,  בתשוקות  רווי  הוא  )טלאולוגי(. 

 Neisser, 1993; Neisser & Fivush, 1994; Neisser & Jopling, 1997; Neisser( "מטרות

Winograd, 1988 &(. חוקרי נרטיב מובילים אלה גם הסכימו ביניהם על כך שבנרטיב 
דורש  הנרטיב  "לרוב  מטרות:  ולהגשים  בחירות  לחולל  יזמתי-אג'נטיבי  כוח  טמון 

מקום  יש  אלה  אדם  לבני  מעשה.  כעושי  או  כדמויות  אדם  בני  בו  מעורבים  חוללות. 

כיצד  הנרטיב מאיר  פעולה אנושית מכוונת מטרה,  בסיפור. בהדגישו  בעלילה, תפקיד 

 .)Patterson & Renwick Monroe, 1998, p. 316( "בני אדם ]...[ נעים לעבר מטרותיהם

המטרה?  בשירות  לעבוד  הנרטיב  של  זה  כוחו  את  הנרטיב  חוקרי  מסבירים  איך 

אחד ההסברים הוא שכאשר אנו מספרים את הסיפור שלנו על עצמנו, אנו חותרים 

להעמיד סיפור קוהרנטי, שאין בו סדקים, פערים או סתירות )Bruner, 2003(, ואשר 

יציג אותנו באור חיובי. לא תמיד אנחנו מצליחים בכך, אבל לשם אנו שואפים. אחד 

מן הכלים הנרטיביים שמאפשר לנו לעבוד בחריצות ובנחישות למען השגת המטרה 

שיצדיקו  משכנעות,  הנמקות  באמצעות  התירוץ.19  הוא  שלנו  האישית  הפסיכולוגית 

המנחם )2004( ציין שחוקרי יחסי האובייקט - ממשיכיו של פרויד - התמקדו אף הם בחומר הגלוי של הזיכרון   17

וניתחו בו "דפוסים קבועים של יחסים שעוצבו בילדות והופנמו ]...[ והפכו למבנה תוך-נפשי המשקף את תפיסת 

ה'עצמי' והחוויה הבין-אישית" )עמ' 174(.

.)Canel. 2016( ראו גם ממצאים אמפיריים המאששים טענה זו אצל קנל  18

ברייטהאופט הזכיר לנו בהקשר זה את הנרטיב המתרץ הראשון: כשאדם וחוה נתפסים כשעלה התאנה מכסה   19

את ערוותם ועסיס התפוח עוד נוטף משפתותיהם - כל אחד מהם מספר לאלוהים נרטיב מתרץ משל עצמו: 

אדם מספר שחוה היא שהאכילה אותו מפרי הדעת, וחוה מגלגלת את האחריות על הנחש )בראשית ג(. זמין 

 http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0103.htm באתר

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0103.htm
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את מחשבותינו, את רגשותינו ואת אופן התנהלותנו בעולם, אנחנו מצליחים לייצר 

כשאנו  במיוחד  נחוצים  אלה  סיפורים  שלנו.20  המטרה  בשירות  מתרצים  סיפורים 

מתמודדים עם האשמה או תחושת אשם: "באמצעות מתן נרטיב של תירוץ, המספר 

יכול להתחמק מעונש וכן ליהנות מהתועלת האבולוציונית של התחמקות ]מאחריות[ 

על התנהגות שיש בה סיכון. כמענה להאשמה, התירוץ פותח את שדה הנרטיב בכך 

בהם"  הכרוכה  ובאחריות  האירועים  של  הנכונה  בהשתלשלות  ספק  מטיל  שהוא 

)Breithaupt, 2011, p. 108(. התוצר המבוקש של פעולה נרטיבית זו הוא גיוס רגשי 

של קהל היעד לתמיכה בעמדה המובעת בנרטיב: "ביצירת התירוץ, המספר ]...[ ימיר 

אלה  מעשיות  אדם;  עומד  שבמרכזן  למעשיֹות  סיבתיות  של  שרשרות  על  סיפורים 

ההאשמה  את  ממיר  התירוץ  של  הפנימי  המבנה   ]...[ מהמאזין  לאמפתיה  קוראות 

בהקשר   .)Keen, 2011, p. 13( חברית, חמלה("  הזדהות  )עניין,  אחרים  לרגשות   ]...[

המיטיב  נרטיב  בונה  התירוץ המתאים  כי  אפוא  לטעון  רעיון המטרתיות אפשר  של 

לשכנע בצדקת המטרה הפסיכולוגית ובתועלתה, ולעתים - גם להסתירה. 

רעיון הסמליות
ביותר,  המוקדם  הזיכרון  את  ובמיוחד  הילדות,  זיכרון  את  מפורשות  הגדיר  אדלר 

שאחרים  הדרישות  ושל   ]...[ עצמו  של  יותר  או  פחות  השלם  "הסמל  זהו  כסמל: 

נרטיב  הוא  ילדות  זיכרון  אחרות,  במלים   ;)Adler, 1980, p. 19( ממנו"  דורשים 

תלויה  אינה  הזיכרון  של  הסמלית  חשיבותו  משהו.  ומסמל  שמייצג  סיפור  מטפורי, 

ברמת הדרמטיות שלו. בדומה לפרויד, גם אדלר טען ש"כל זיכרון, לא משנה עד כמה 

]ההדגשה  אותו"  לזכור  בשבילו משהו שראוי  מייצג  טריוויאלי,  יחשוב שהוא  האדם 

 .)p. 19( ]שלי

החומה.  בזיכרון  הילדות  זיכרונות  של  הסמלי-המטפורי  היסוד  את  עתה  אדגים 

משווה  ילד  )א(  ברורות:  פעימות  חמש  יש  הזה  הזיכרון  של  העלילתית  ברמה 

ילד  )ג(  עז;  נחיתות  כאב  חווה  ילד  )ב(  מהם;  נחות  ומוצא שהוא  לחבריו  עצמו  את 

שכבר  בדרך  ובאומץ  בנחישות  פועל  ילד  )ד(  לקרות;  לזה  ייתן  לא  שהוא  מחליט 

המרכזי  הסמל  במשימתו.  מצליח  ילד  )ה(  יקרה;  לא  שזה  כדי  עצמה,  את  הוכיחה 

התגברות   - המבוקשת  לתוצאה  המוביל  חומה,  על  נחוש  טיפוס  הוא  זה  בסיפור 

עלי  מגנה  החומה  אחת:  אפשרות  הנה  זה?  סמל  של  משמעותו  מהי  גדול.  קושי  על 

לחופש  למכשול  והופכת  אותי  עוצרת  גם  היא  אבל  אותי,  מפחיד  הדבר שהכי  מפני 
התנועה שלי. כדי להתגבר על המכשול הזה אני אתאמן בטיפוס עליה - עד שאוכל 
להשאיר אותה מאחור. האימון בטיפוס החוזר ונשנה מעל החומה יכול אם כן לסמל 
את ההתמודדות המוצלחת של הילד עם המכשול. זוהי מטפורה נרטיבית על בחירה 

לקחת שליטה על החיים הרגשיים והחברתיים ולנתב אותם בדרך הרצויה; על רכישת 

היכולת לנוע ממצב של "מינוס" אל מצב של "פלוס"; על אומץ כתכונה נרכשת, על 

אימון עצמי לקראת שינוי. 

"הנמקה  המכונה  לזו,  קרובה  נרטיבית  באסטרטגיה  אדון  להלן  שינוי"  לבין  יציבות  בין  "איזון  משנה  בפרק   20

אוטוביוגרפית". אסטרטגיה זו מּוחלת על אוטוביוגרפיה שלמה. 
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גם  שהוא  הדבר  פירוש  האדם,  של  החיים  סגנון  את  סמלית  מייצג  הזיכרון  אם 

מייצג את הערכים שמהם הוא גיבש את משמעות החיים שלו: "החוויה עצמה אינה 

כה חשובה, כשם שחשובה העובדה ש ]...[ נעשה בה שימוש כדי לגבש את המשמעות 

נחשב  מה  לגלות  מאד  "מסייעים  הזיכרונות   ;)Adler, 1980, p. 19( לחיים"  הניתנת 

היו  מה  מגלה  אכן  החומה  זיכרון   .)Adler, 1979, p. 22( לחתור אליו"  שכדאי  כערך 

והתנועה,  המחשבה  חופש  שלו:  החיים  משמעות  את  אדלר  גיבש  שמהם  הערכים 

בחיים,  שינוי  לחולל  כדי  הנדרש  הקושי  על  ההתגברות  להשיגו,  כדי  הנדרש  האומץ 

ההכרה באחריותו של האדם על בחירותיו וההשתתפות השוויונית במעשה החברתי. 

הגשמת ערכים אלה ביססה אצל אלפרד הצעיר תחושה של ערך ושל זכאות לשייכות. 

אדלר עצמו ניתח יסודות אלה ואחרים בזיכרונות הילדות שלו. על חשיבות יסוד 

התנועה בחייו המתגלה בזיכרון זה העיד כך: "אנו יכולים לראות די בבירור בחוויות 

אלה של ילדותי איך הן כוננו נטייה אופיינית מסוימת - שמייצגת פחות או יותר את 

מקומי במשפחה,21 ואת תשוקתי לנוע ביתר חופשיות - לראות את כל גילויי הנפש 

במונחים של תנועות" )Bottome, 1939, p. 22(. על יסוד הטלת הספק העיד אדלר כי 
"בעתיד אהיה חייב לשפוט את האנושות לא על סמך מילותיה המדוברות ורגשותיה, 

להתמודד  החלטתו  על  העיד  גם  אדלר   .)23-22 )עמ'  פעולותיה"  סמך  על  אלא 
ישירות עם קשיים: "החלטתי בגיל מוקדם לבוא במגע קרוב עם כל הבעיות הקשות, 

אותן" )p. 23(. הוא אף היה מודע לחלקן של  לפתור  יותר  טובה  בעמדה  שאהיה  כדי 
הבסיסיות  העולם  השקפת  לבין  חוויותיי  בין  "הדמיון  הגותו:  בעיצוב  אלה  חוויות 

הזמן  את  בחשבון  לוקחים  אם  עניין,  נטול  אינו  האינדיווידואלית  הפסיכולוגיה  של 

לחתירה  המניע  ככוח  נחיתות  רגשי   ]...[ ל  בחיי  יותר  מאוחרות  בשנים  שהקדשתי 

מקבלים  אנו   .)p. 22( האנושות"  שלמות  של  לאידאל  המכוון  חברתי,  לרגש  להישג; 

כאן אפוא עדויות מכלי ראשון על כוחו המטפורי של הזיכרון לייצג סמלית את ערכי 

סגנון החיים.

חקר המטפורות תומך ברעיון הסמליות של אדלר. משנת 2008 החל ג'ורג' לייקוף 

לתאוריית  המוח  בחקר  נוירוני-ביולוגי  אישוש  על  לדווח   )Lakoff, 2008/2009(

השמונים  שנות  בראשית  ג'והנסון  מארק  עם  ביחד  שפרסם  הקלסית,22  המטפורות 

מדברים  אנו  שבה  שהדרך  הייתה  אז  טענתם   .)Lakoff & Johnson, 1980, p. 51(

הם  מטפורית.  מּובנית   - אותו  חווים  ואפילו  לעצמנו,  אותו  ממשיגים  מצבנו,  על 

הסבירו כי "במטפורות יש קישורים נגררים,23 אשר באמצעותם הן מדגישות היבטים 

מסוימים בקיום שלנו ומקשרות אותם באופן קוהרנטי זה לזה" )p. 156(. הם אף טענו 

ההיבטים  את  בדיוק  להדגיש  היחידה  הדרך  להיות  יכולה  מסוימת  "מטפורה  כי  אז 

.)p. 156( "האלה של החוויה שלנו ולארגן אותם באופן קוהרנטי

אדלר סיפר כאן למחברת הביוגרפיה שלו, פיליס בוטום, על התחרות שלו עם אחיו: "כדרבון נוסף ]לנחיתות   21

.)Bottome,1939, p. 22( "האיברים שלו[ - היה הדחף שלי לעולם לא לפגר מאחורי אחי הגדול

The Neural Theory - התאוריה הנוירונית-ביולוגית  22

entailments - ובאנגלית  23
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גם מודגש תפקידה המרכזי של המטפורה בהגמשת תהליכי חשיבה:  זו  בתפיסה 

"המטפורה לא רק מעבירה משמעות בין תחומים שונים; באמצעות צירופים מקוריים 

אין-סופיות.  הן  ההמרה  אפשרויות   ]...[ משמעות.  להמיר  גם  יכולה  היא  וחדשים 

מטפורה  תיארתי  כך  ומשום  הדמיון,  במרכז  עומדת  שהמטפורה  להראות  אפשר 

טענה   .)Modell, 2009, p. 6( שלי[  ]ההדגשה  המוח"  של  לסוחר  העובר  כמטבע 

חשובה זו מודגמת יפה במטפורת החומה: היבט המכשול הבלתי עביר מקושר להיבט 

מתקבל  בשני,  האחד  ומומרים  לזה  זה  מקושרים  האלה  ההיבטים  וכששני  הטיפוס, 

הרעיון שכשם שאפשר לטפס מעל חומה, אפשר להתגבר על מכשול. עוד זוג היבטים 

שמטפורת החומה מקשרת באופן קוהרנטי הם גוף ונפש: כשם שאפשר להתגבר על 

מכשול פיזי באמצעות אימון, אפשר להתגבר באמצעות אימון גם על מכשול רגשי. 

רעיון הסובייקטיביות ורעיון הסלקטיביות 
פעולתו  אופן  על  אדלר  של  נוסף  ברעיון  הפרד  לבלתי  קשור  הסובייקטיביות  רעיון 

הסיבה  העלאתו.  בתהליך  המעורבת  הסלקטיביות   - ותפקידו  הילדות  זיכרון  של 

לקשר זה כמעט מובנת מאליה: תפיסת עולם סובייקטיבית היא תוצאה מוקפדת של 

שאינם  רעיונות  קיום  אפשרות  מכלל  המוציא  בררני,  ומחשבות  רעיונות  רפרטואר 

הסלקטיביות,  בזכות  אפוא  מתקיימת  הסובייקטיביות  המתמיד.  לתיקופה  תורמים 

ובה בעת היא מפעילה ומנהלת אותה. מסיבה זו כינסתי כאן את הדיון בשני רעיונות 

אלה של אדלר יחדיו.

רעיון הסובייקטיביות
אדלר למד מקאנט )Stone, 2008( ומואיהינגר )Vaihinger, 1925/1952( שמחשבותינו 

שכל  פי  על  אף   - וזאת  מוחלטת,  אובייקטיבית  כאמת  נתפוס  מה  הקובעות  הן 

"הכוח  זהו  בעצמנו.  יצרנו  שאנחנו  סובייקטיבית  פיקצייה  בעצם  היא  מחשבה 

אותנו,  או שמא מאלץ  לנו,  )Stone, 2008, p. 28(, המאפשר  המוח"  הדיקטטורי של 

אובייקטיבי  משהו  הייתה  "כאילו"  שלנו  הסובייקטיבית  העולם  תפיסת  את  לחוות 

כך, שכן חושינו אינם  נתמה על  נובעת מדעתו. לא  "התנהגותו של האדם  לחלוטין: 

העולם  של  השתקפות  שלהן,  סובייקטיבי  דימוי  רק  אלא  ממשיות,  עובדות  קולטים 

 24.)Adler, 1959f, p. 182( "'Omnia ad opinionem suspense sunt החיצוני - '

לאחר  לטענתו,  שלנו.  הסובייקטיביות  בתיקוף  מתמחים  כולנו  אדלר,  פי  על 

באופן  בהם  משתמשים  אנו  שחווינו,  חיים  חוויות  של  נתונים  מעבדים  שאנו 

לסכמת  שיתאימו  מסקנות  אותן  את  רק  מנתונים אלה  לוקח   ]...[ "היחיד  סלקטיבי: 

האפרספצייה המבוססת שלו,25 ומייחס חשיבות רק לאותם היבטים של חוויה כלשהי 

לספירה(,  לפנה"ס-65   3( סנקה  רב-ההשפעה  והמדינאי  בפילוסוף  זה  פתגם  של  מקורו  ציין,  שאדלר  כפי   24

ומשמעותו: הכול תלוי בדעה. 

סכמת האפרספצייה - הכוונה היא ל"דעה הקדומה של האינטרסים האישיים" אצל הילד, המפריעה לו לתפוס   25

"מצבים נתונים כפי שהם מתקיימים הלכה למעשה", ומכוונת אותו לתפיסת "מצבים במסגרת הדעה הקדומה 

.)Adler, 1969a, p. 4( "של האינטרסים האישיים שלו
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המקבילים לתמונת העולם שהוא כבר יצר ולסגנון החיים המסוים אשר פיתח לשם 

תופעת  את  אפוא  המשיג  אדלר   .)Adler, 1964b, p. 122( זה  עולם  עם  התמודדות 

משום  בו  יש  אחד,  מצד  פרדוקסלי:  יצירתי  פרשני  בחירה  כתהליך  הסובייקטיביות 

את  המממש  בחירה,  של  אקט  הוא  שני,  מצד  אבל  כאחד,  ונפשי  קוגניטיבי  כורח 

החוללות הבסיסית של האדם להמציא את עצמו: 

אין זו התורשה וגם לא הסביבה אשר קובעות את מערכת היחסים שלו עם העולם החיצון. 
התורשה רק מעניקה לו יכולות מסוימות; הסביבה רק נותנת לו רשמים מסוימים. יכולות 
יוצר לחוויות  כלומר הפרשנות שהוא  והאופן שבו הוא "חווה" אותם -  ורשמים אלה 
האלה - הן הלבנים שבהן הוא משתמש בדרכו ה"יצירתית" הייחודית בהרכבת עמדתו 
כלפי  עמדתו  אחרות,  במלים  או  אלה,  בלבנים  להשתמש  האישית  דרכו  העולם.  כלפי 
 Adler,( "העולם - היא היא אשר קובעת את מערכת היחסים שלו עם העולם החיצון

.)1964f, p. 67
כאשר תהליך זה אינו מודע, אנו חווים את הסובייקטיביות שלנו כמשהו אובייקטיבי 

ברֵרת  לשלנו,  מנוגדים  ולאמונות  לרעיונות  נחשפים  כשאנו  כן,  על  לגמרי. 

השרת  כלי  הישר.  השכל  מן  וחורגים  שחר  כחסרי  אותם  לחוות  היא  שלנו  המחדל 

הנרטיב המממש אותה, והוא  האולטימטיבי של חוויית אובייקטיביות כוזבת זו הוא 

המאפשר לנו לתקף כביכול את הרעיונות הסובייקטיביים שלנו שוב ושוב מחדש - 

 .)Bruner, 2003( כאילו היו אמת מוחלטת

ניצני  את  מציגים  כבר  הילדות  זיכרונות  של  הנרטיבים  אדלר,  פי  על 

הזיכרונות  ביותר,  והקדום  הראשון  הזיכרון  שלמן  טען  הוא  הזו;  הסובייקטיביות 

הראשון,  הזיכרון  הקריטי,  הזיכרון  ואת  שלנו,  הסובייקטיביות  בצבעי  צבועים  שלנו 

חיבר  ש]היחיד[  האוטוביוגרפיה  של  הסובייקטיבית  הבראשית  כ"נקודת  הגדיר  הוא 

לעצמו על עצמו" )Adler, 1980, p. 19(. נעיין עתה בזיכרון מוקדם מעין זה. זהו זיכרון 

וייתכן שזה הזיכרון המוקדם ביותר שלו.  נוסף של אדלר, שהוא ייחס לגיל שנתיים, 

בסיפור הזיכרון הזה אדלר תיאר, בדיוק כמו בזיכרון החומה, מצב של נחיתות יחסית 

לאחרים, וגם כאן, כמו בזיכרון החומה, מצב הנחיתות קשור להגבלת התנועה שלו: 

אני זוכר שישבתי על ספסל, חבוש כולי עקב רככת, עם אחי הבריא, המבוגר יותר, שישב 
מולי. הוא יכול היה לרוץ, לקפוץ ולהתנועע כמעט ללא מאמץ, בעוד שבשבילי כל תנועה 
לי, ואמי ואבי עשו כל מה  יצאו מגדרם כדי לעזור  הייתה כרוכה בלחץ ובמאמץ. כולם 

.)Bottome, 1939, p. 21( שהיה בכוחם לעשות

ילד  של  חוויה  כאן  חושף  הזה  מאוד  המוקדם  הזיכרון  העיד,  בעצמו  שאדלר  כפי 

עד  שנתיים  מגיל   - ומטפורית  פיזית   - ספסל  על  אותו  הושיבה  אורגנית  שנכות 

ארבע. הוא השווה כאן את הישיבה חסרת התנועה לחופש התנועה של אחיו הבריא, 

ללא  שישיבה  למסקנה  הגיע  ואף  מכונן  סמל  ממנה  יצר  הוא  זו  שבנקודה  וייתכן 

תנועה פירושה נחיתות. ייתכן שזוהי נקודת הבראשית של ההשקפה הסובייקטיבית 

האישית הפיקטיבית שלו, שתנועה חופשית היא תנאי בל יעבור לערך עצמי ולזכאות 

לשייכות: כשאני לא יכול לנוע, אני חסר ערך ולא ראוי להשתייך לחברת הילדים. את 

המסקנה האופרטיבית המתבקשת: לא עוד - לעולם לא עוד! וגם את סיפור הזיכרון 

על ביצועה ראינו בזיכרון החומה. 
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עד  הנרטיב,  בתורת  מאליו  ומובן  מרכזי  כה  רעיון  הוא  הסובייקטיביות  רעיון 

תפקידו  את  מדגישים  הנרטיב  חוקרי  נרמז,  שכבר  כפי  לציינו:  מיותר  כמעט  כי 

זיכרונות  של  החיוני  בחלקם  ומכירים   ,)Bruner, 2003( העצמי  כיוצר  הנרטיב  של 

הילדות בעיצובו. בהקשר טיפולי הם אף רואים בתמונות הזיכרון ייצוגים מטפוריים 

מגמתיים, המשתתפים ביצירה של כמה וכמה עצמי מתקופות חיים שונות )המנחם, 

2004(.26 זאת ועוד: הנרטיב האוטוביוגרפי - וזיכרון הילדות בכלל זה - מעצבים את 

המציאות מנקודת המבט הסובייקטיבית של המספרת, שכן זווית הראייה שלה ושל 

 .)Atkins, 2004; Neisser & Jamieson, 2015( הנרטיב המסופר בגוף ראשון - חד הם

בו את  לראות  יכולים  אנו  הילדות,  מן  זיכרון  העלאת  לכך שבמהלך  הסיבה  גם  זוהי 

.)Mosak & Di Pietro, 2006( עצמנו בעיני רוחנו כאילו התבוננו בעצמנו מן הצד

רעיון הסלקטיביות 
אין תמה בדבר שיכולת הברירה פועלת באופן מטרתי גם בהעלאת זיכרונות הילדות.27 

של  תוצאה  הם  בזיכרונות  היחסי  משקלם  וכן  בזיכרונות  להיכלל  הנבחרים  החומרים 

החלטה נרטיבית, הקובעת מה יוצב בחזית הזיכרון, ומה יטושטש ברקע או יושמט כליל 

- בהתאם למטרה. זוהי פעולה סובייקטיבית, סלקטיבית ומטרתית, והיא מונחית על 

שזיכרון  לנו  נדמה  שלעתים  אף   - הפסיכולוגית שבבסיסו  והמטרה  החיים  סגנון  ידי 

מתעקשת  זו  חוויה  "רק  מקום:  משום  פתאום  ועולה  צץ  הילדות  מן  כלשהי  חוויה 

להנכיח  הזיכרונות  של  "התעקשותם"  אולם   .)Adler, 1980, p. 19( בזיכרון"  להישאר 

'אנשים  דורשת שירגיש  היחיד   ]...[ "אם מטרת  ועיקר:  כלל  את עצמם אינה אקראית 

אחרים תמיד משפילים אותי', הוא יבחר לזכור אירועים שאותם יוכל לפרש כהשפלות" 

אירועים  ]ו[נשכח   ]...[ לזכרם  שחשוב  אירועים  אותם  את  "נזכור  אנו  כלומר   ;)p. 74(

 28.)Adler, 2011, pp. 50-51( "שיסיטו אותנו ממסלול ]...[ אותה תכנית

הבחירה  כורח  של  המכרעת  לחשיבות  מודעים  הנרטיב  חוקרי  שגם  מובן 

עומד  זה  כורח  מידה.  פי  על  התפור  בגד  כמו  ממש  הנרטיב  את  היוצר  הסלקטיבית, 

בליבת מושג הנרטיב, שכן הוא היוצר את הפער ההכרחי שבין התרחשות במציאות 

לבין הסיפור שמסופר על התרחשות זו. פער זה מתחייב מאילוץ אינהרנטי לנרטיב - 

גודל היריעה של הסיפור ביחס למציאות. בין השניים אין קשר הכרחי: בעשרה עמודי 

חוויה  גם   - ולהפך  שנה,   90 במציאות  שנמשכה  חיים  חוויית  אפשר לבטא  טקסט 

שנמשכה במציאות דקותיים בלבד. 

ומישור  ההתרחשות  מישור   - בנרטיב  אלה  מישורים  שני  בין  להבחין  כדי 

"פאבולה"  המונחים  צמד  את  טומשבסקי  הרוסי  הפורמליסט  הציע   - הסיפור 

ו"סוז'ט" )Tomashewsky, 1965(. למישור ההתרחשות הוא קרא "פאבולה"; מונח זה 

לדיון במשימה נרטיבית זו של כינוס כל גרסאות העצמי לרצף קוהרנטי אחד, נא עיינו בפרק משנה "איזון בין   26

יציבות לבין שינוי" להלן.

כאמור, רעיון זה משותף לאדלר ולפרויד, אך שניהם הציעו תכלית שונה לתהליך הברירה.  27

כפי שנראה בתת-הפרק "רעיון הרלוונטיות: קשר עבר-הווה-עתיד", תהליך הברירה פועל בהנחיית נתב קריטי   28

נוסף, הנדון בתת-הפרק הנ"ל. 
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לעיבוד  כלומר  הדיווח,  למישור  הגלם, שמהם הסיפור עשוי.  לחומרי  מתייחס בעצם 

הנרטיבי של ה"פאבולה", כפי שהוא מופיע הלכה למעשה בטקסט, קרא טומשבסקי 

גם  מכונה  אלה  מונחים  שני  מתייחסים  שאליו  הנרטיבית  הברירה  כורח  "סוז'ט". 

עליו  המספר.  של  הברירה  ובהחלטות  הדעת  בשיקולי  ועניינו  סלקטיבי",  "ניכוס 

לבחור אילו יסודות מן החוויה להכליל בנרטיב ואילו יסודות, שהם "גרעיניים פחות" 

זו  לטענה   .)Patterson & Renwick Monroe, 1998, p. 325( להשמיט  שלו,  לנרטיב 

]...[ שפע של עדויות לכך שהמצב הפסיכולוגי  יש גם תמיכה מצד חקר הזיכרון: "יש 

העדכני של האדם משפיע לא רק עד כמה העבר ייזכר, אלא גם על מה שייזכר ממנו" 

.)Nourkova, Bernstein, & Loftus, 2004, p. 69(

כפי שנראה בהמשך, תהליך הברירה מאפשר לקֵשר באופן קוהרנטי חומרי חיים 

 ]...[ עצמיות  לייצר  יכולים  אנו  זו  ביכולת  מצוידים  שאנו  "מרגע  שונות:  מתקופות 

המתירה לנו להטות אוזננו בסלקטיביות לעבר שלנו ]...[ בעודנו מעצבים את עצמנו 

 Bruner, 2003, pp.( "לקראת האפשרויות הטמונות בעתיד שאנו מדמים בעיני רוחנו

86-87(. תהליך עיצוב עצמי זה מחייב החלפה דינמית של העיקרון שעל פיו הברירה 
להשיג  כדי  עצמות  הדגשת  )למשל  בעבר  למצב  שהתאים  ברירה  עקרון  מתבצעת. 

באחר  להחליפו  ויש  הנוכחי,  המצב  את  משרת  אינו  כבר  אולי  אי-תלות(  תחושת 

)למשל חשיפת פגיעות כדי ליצור אינטימיות(. על כן, יצירת האוטוביוגרפיה לאורך 

החיים מצריכה עריכה ושכתוב מתמידים )Androutsopoulou, 2013( - כל פעם על 

פי עקרון ברירה אחר, ההולם את המצב ואת המטרה.29 

רפלקסיבי  פן  גם  יש  זה  ברירה  לתהליך  מסוימים  במצבים  אנדרוטסופולו,  לפי 

מה   ]...[ הנפש  של  תחבולה  רק  היא  המודעות  "אפילו  אדלר,  פי  על  אולם  ומודע, 

שהופך מודע הוא מה שמקדם אותנו, ומה שנשאר לא-מודע הוא מה שעלול להפריע 

"עלינו  כי  הסביר  דרייקורס  לכך,  בדומה   .)Adler, 1959a, p. 233( שלנו"  לטיעון 

של  הסובייקטיביים  שיקולי-התבונה  מפני  אישיותנו  של  מסוימים  צדדים  להסתיר 

אחרות,  במלים   ;)170-169 עמ'   ,1991 )דרייקורס,  ומתודעתנו"  ממצפוננו  עצמנו, 

מודעות  רמת  שלנו,30  הנפש  חיי  את  המאפיינים  השונים  המודעות  מצבי  כלל  מתוך 

לדיון נוסף גם בעניין זה, נא עיינו בפרק משנה "רעיון האוטוביוגרפיה ורעיון האיזון )הומאוסטזיס(" להלן.  29

בלב תפיסתו ההוליסטית של אדלר עומדת הטענה, שמה שמוגדר כ"מודע" ו"לא-מודע" הם בעצם שני מצבי   30

 Adler, 1959a,( תודעה קיצוניים על רצף אחד, הפועלים כל אחד בדרכו שלו למען מטרה פסיכולוגית משותפת

p. 233(. את ההבחנה שאדלר עשה בין שני מצבי תודעה אלה הוא ביסס על ההנחה, שאף על פי שהאדם יודע 
הרבה על עצמו, הוא אינו מבין הכול: "האדם יודע יותר משהוא מבין ]...[ האדם אינו מבין דבר על המטרה שלו, 

 Adler,( "ובכל זאת חותר אחריה. הוא אינו מבין דבר על סגנון החיים שלו, ובכל זאת הוא כבול אליו כל הזמן

1959a, p. 232(. על בסיס זה הסביר אדלר כי מה שמוגדר כ"תת-מודע" אינו אלא מחשבות ורעיונות שעדיין לא 
באו לידי ביטוי ברור, מכיוון שעדיין לא הובנו: "התת-מודע ]...[ אינו יותר מאשר מה שעדיין לא היינו מסוגלים 

לנסח לכדי רעיונות ]או מושגים[ ברורים. רעיונות אלה אינם מסתתרים שם, הרחק באזורים ]נפרדים[ כלשהם 

 .)Adler, 1964e, p. 93( "במוחנו, אלא הם אותם חלקים במודעות שלנו אשר עדיין לא הבנו את משמעותם

אדלר השתמש בהבחנה זו כדי להסביר גם מהיבט נוסף, מדוע לדעתו חומרי חיים - גם אלה שאנו מודעים להם 

וגם אלה שאיננו מודעים להם - אינם הפכים: "לא נוכל להעמיד את ה'מודעות' באופוזיציה ל'אי-מודעות' כאילו 

היו שני חצאים מתנגדים זה לזה בקיומו של היחיד. החיים המודעים הופכים ללא-מודעים ברגע שלא נצליח 

.)Adler, 1959a, p. 233( "להבין אותם, וברגע שנבין נטייה לא-מודעת, ]אות הוא[ שהיא כבר הפכה למודעת
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אנו  זה  במצב  הברירה.  עקרון  את  מפריע  באין  להחיל  לנו  מסייעת  דווקא  נמוכה 

חוויית  את  שיערערו  אחרים,  לגיטימיים  נרטיב  חומרי  של  התערבות  למנוע  יכולים 

האמת האובייקטיבית שאנו חווים בתוך הסובייקטיביות שלנו ויפריעו לנו לקדם את 

.)Adler, 1959a, p. 233( מטרתנו הפסיכולוגית

עיקרון זה חל כמובן גם על הזיכרונות המוקדמים: "בכל הזיכרונות טמונה מטרה 

העין"  מן  סמויה  מטרה  ידי  על  או  נושא,  ידי  על  נשלט  זיכרון  כל   ]...[ לא-מודעת 
שלנו  הילדות  זיכרונות  כי  אפוא  נראה   .)Adler, 2011, pp. 50-51( שלי[  ]ההדגשות 

הם מרחב קריטי שבו תהליך ברירה מטרתי זה מתרחש. 

רעיון הרלוונטיות: קשר עבר-הווה-עתיד 
הוא  ילדות  זיכרונות  העלאת  בתהליך  הכרחי  ברירה  קריטריון  לעיל,  כנרמז 

ועכשיו".  "כאן   - במציאות  לחוויה  הנברר  הזיכרון  של  המטפורית  הרלוונטיות 

פירוש הדבר שמבין מיליוני זיכרונות שנרשמו במוח, יישלף רק אותו זיכרון שיתאים 

למצב העכשווי כמו כפפה ליד. רעיון קריטי מרכזי ומפתיע זה בהגותו של אדלר על 

הקיום  ממדי  בשלושה  חיים  חוויות  שבין  הסמלית  לזיקה  מתייחס  ילדות  זיכרונות 

שלנו - עבר, הווה ועתיד. נקשר עתה את תהליך הברירה על פי עקרון המטרתיות 

להעלאת  יחד  גם  פועלים  שניהם  להווה:  הרלוונטיות  עקרון  פי  על  הברירה  לתהליך 

בוערת  חיים  לחוויית  שלנו  החיים  סגנון  צווי  את  רלוונטי  באופן  שיקשרו  זיכרונות 

הזיכרונות  של  זו  הכרחית  זיקה  על  ושוב.  שוב  פיהם  על  שנפעל  כך   - ועכשיו  כאן 

לבעיה בהווה אמר אדלר בהקשרים אחדים כך: "זיכרונות חשובים רק בשל הפרשנות 

 Adler,( שלי[  ]ההדגשה  ובעתיד"  בהווה  לחיים  זיקתם  ובשל   ]...[ להם  ש'מעניקים' 

נמצא שיש להם  ]...[ תמיד  הזיכרונות המוקדמים  "כאשר מבינים את   ;)1980, p. 20
זיקה לעניינים המרכזיים בחיי אותו אדם" ]ההדגשה שלי[ )Adler, 1979, p. 22(; "אין 

את  הפוקדים  רשמים  של  לחישוב  ניתן  הבלתי  המספר  מתוך  מקריים':  'זיכרונות 

היחיד, הוא בוחר לזכור רק את אותם זיכרונות שהוא חש שיש להם השלכה, עמומה 

.)Adler, 1980, p. 73( "ככל שתהיה, על מצבו

שוכחים  אנו  הבמה,  מלוא  את  בהווה  למצבנו  הרלוונטיים  לזיכרונות  לפנות  כדי 

בעבר  להעלאתם  מתכחשים  אף  ולעתים  שלהם,  הרלוונטיות  מן  שאיבדו  זיכרונות 

ילדות לבין  חוויית  זיכרון על  בין  זו  )Mosak & Di Pietro, 2006, p. 204(. התאמה 

משהו המתרחש במציאות נפשנו עכשיו מאפשרת לנו להתמודד עם מצבי אי-ודאות, 

שהחיים רצופים בהם. הזיכרון מפגיש את אי-הוודאות בהווה עם המוכר והידוע מן 

העבר, וכדי לתחזק התנהלות על פי המטרה הפסיכולוגית משכבר הימים, הוא מעצב 

אדם  "אם  בה:  שתומך  באופן   - נרטיבית  כלומר   - ורגשית  עלילתית  עצמו  את 

סופג מפלה ומתייאש ]...[ הוא זוכר מקרים קודמים של מפלה. אם הוא מלנכולי, כל 

זיכרונותיו יהיו מלנכוליים. כשהוא שמח ואמיץ, הוא בוחר זיכרונות שונים בתכלית; 

אופן,  באותו  שלו.  האופטימיות  את  מאשרים  ]ו[הם  נעימים,  זוכר  שהוא  האירועים 

את  להכין  לו  שיסייעו  זיכרונות  יגייס  הוא  בעיה,  עם  להתעמת  שעליו  חש  הוא  אם 

מצב הרוח שבו יפגוש אותה" )Adler, 1980, p. 73(; במילים אחרות, הזיכרון שעולה 
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אז,  בדיוק  מופיע  בהווה,  החיים  סגנון  צווי  את  המאתגר  מצב  של  ברגע  בתודעתנו 

"תפקיד  שלנו:  החיים  לסגנון  לחלופות המתאימות  מחוץ  פתרון  לו  נחפש  כדי שלא 

לפגוש את העתיד עם  מן העבר  חוויות  ]אותנו[ באמצעות   ]...[ "להכין  הוא  הזיכרון 

.)p. 73( "סגנון פעולה שכבר נבחן בעבר

לרעיון  הבא  המקביל  הניסוח  את  מוצאים  אנו  אדלר,  לאחר  שנה   70 כמעט 

ההווה  על  להצביע  כדי  העבר  מן  שלו  בעצמי  משתמש  "המספר  הנרטיב:  מחקר  זה 

ברמה  והן  האישית  ברמה  הן   - ולאחרים  לעצמו  אותם"  להסביר  וכדי  העתיד  ועל 

זה  )Patterson & Renwick Monroe, 1998, p. 316(.31 רעיון  החברתית והקהילתית 

של  עיקרי  אקטואלי  "נרטיב  הוא  הילדות  שזיכרון  המנחם,  של  בטענתו  גם  מהדהד 

)המנחם,  ההווה  של  המבט  מנקודת  העבר  של  הבניה  מציג  הוא  וכי  העבר",  הבנת 

2004, עמ' 175(.

אוטוביוגרפי  שנרטיב  הטענה  את  הסלקטיביות  רעיון  של  בהקשר  פגשנו  כבר 

עתה  אקשר   .)Androutsopoulou, 2013( מתמידים  ושכתוב  עריכה  מצריך  מתמשך 

השחזור  תהליך  כי  עולה  הזיכרון  מחקר  הרלוונטיות.  לרעיון  הזאת  הטענה  את 

 Sacchi, Agnoli, & Loftus,( המקורי  בזיכרון  שינויים  בהתמדה  מחולל  והשכתוב 

מישורי  שלושת  של  פסיכולוגי  מיזוג  לחולל  היא  זה  תהליך  של  מטרתו  וכי   32,)2007

הקיום של חיינו: 

ה"שדה  של  פונקצייה  היא  אנושית  התנהגות   ,)1935( לוין  של  לתאוריה  בהתאם 
והעתיד  הפסיכולוגי  ההווה  הפסיכולוגי,  העבר  מן  המורכב  העדכני,  הפנומנולוגי" 
ניסיון  של  ויציבה  ישירה  השתקפות  אינו  הפסיכולוגי  שהעבר  הניח  לוין  הפסיכולוגי.33 
העתיד  ידי  ועל  הפסיכולוגי  ההווה  ידי  על  מחדש  פעם  כל  מותמר  הוא  בעצם  העבר; 
הפסיכולוגי הצפוי. לאור תאוריה זו ולאור המחקר שנעשה על זיכרונות מן העבר הרגשי, 
אנו סבורים כי ייתכן שהמצב הפסיכולוגי העדכני מתמיר זיכרונות מן העבר, ָלש ומגמיש 

 .)Nourkova et al., 2004, p. 69( אותם

הסמלי,  בכוחו  נעוצה  הזיכרון  של  זו  סגולתו  כי  האפשרות  עולה  המטפורות  מחקר 

שאנו  חוויה  כדי  תוך  זו,  גישה  פי  על  מודע.  לא  ובאופן  רגשית  הזוכרת  על  הפועל 

לפירושה  הפועלים  ומטפוריים,  מטונימיים  קשרים  יוצרים  אנו  ועכשיו,  כאן  חווים 

הרגשי ולקישורה לקטגוריות רגשיות בולטות מעברנו. כך מתעוררים אצלנו זיכרונות 

ציפייה  לפתח  לנו  מאפשרים  הם  במלואם,  מובעים  שאינם  והגם  העבר,  מן  רגשיים 

 Modell,( מדומה"  צפוי  עתיד  בונה  לא-מודע  מטפורי  "תהליך  העתיד:  לקראת 

p. 9 ,2009(. כוחה זה של המטפורה ליצור חיבורים נרטיביים הוליסטיים בין מרחבי 
זמן שונים כמוהו כ"דבק" נרטיבי )Bornstein & Becker-Matero, 2011, p. 172(: היא 

"מדביקה" היבטים שונים ונפרדים לחלוטין בחוויות שלנו מעבר לזמנים ולהקשרים 

שונים, ובכך מאפשרת לנו ליצור משמעות לכידה לחוויות בעבר ובהווה. ה"דבק" הזה 

בין מי שהיינו בעבר לבין מי שאנו  גישור  ייצור העצמיות תוך  נרטיבית על משימת  נוסף מנקודת מבט  לדיון   31

מדמים בעיני רוחנו שנהיה בעתיד, עיינו בפרק משנה "איזון בין יציבות לבין שינוי". 

ההסבר המקורי של טלווינג )Tulving, 1972( לתופעה זו מובא בתת-הפרק "רעיון )היעדר( תוקף האמת".  32

אין זה מפתיע שזו הייתה עמדתו של לוין - בהיותו תלמידו המוצהר של אדלר.   33
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לשליפת  ופועל  בהווה  להן  הדומות  ולחוויות  העבר  מן  לחוויות  יוצר הקשר משותף 

הזיכרון הרלוונטי למצב המתאים: "אחד התפקידים של המטפורה הוא לשמש הקשר 

לזיכרונות רגשיים ולשים עליהם תווית אפקטיבית, שתסייע בשליפת זיכרונות אלה 

שנים  עשרות  ואפילו  שנים   ]...[ אחרים  בהקשרים  יתעוררו  דומים  מצבים  כאשר 

של  טענתו  את  מאששות  אלה  טענות   .)181 )עמ'  שלי[  ]ההדגשה  יותר"  מאוחר 
אדלר כי זיכרון הילדות הוא צומת שבו מתלכדים שלושה ממדי הקיום שלנו - עבר, 

בהווה,  טמונות   - ומטרתו  משמעותו  אך  בעבר,  מעוגן  הזיכרון  תוכן  ועתיד:  הווה 

המתייחס לעתיד.

רעיון )היעדר( תוקף האמת 
גם על רעיון )היעדר( תוקף האמת של אדלר אפשר כבר היה להקיש מן הדיון עד כה. 

אנו מבינים כי זיכרון הילדות אינו מחויב לאמת ההיסטורית, ועל כן הוא נעדר תוקף 

המוקדמים  הזיכרונות  שכל  מאמינים  שאיננו  "מובן  עובדתית:  היסטורית  אמת  של 

הדמיון,  של  תוצר  אפילו  הם  ]מהם[  רבים  ממשיות.  עובדות  של  נכון  תיעוד  הם 

וברובם ייתכן שחל שינוי או עיוות במועד מאוחר יותר מזה שבו לכאורה אירעו; אך 

המוקדם  הזיכרון  של  בהקשר   .)Adler, 1979, p. 17( גורע דבר ממשמעותם"  זה  אין 

הזיכרון  אם  פסיכולוגיות  למטרות  משנה  זה  "אין  כך:  זה  רעיון  ניסח  אדלר  ביותר 

אשר אותו האדם מחשיב כזיכרון ראשון הוא אכן האירוע הראשון שהוא יכול לזכור 

כאמור,  היה?  לא  או  היה,   .)Adler, 1980, p. 20( אמתי"  בזיכרון  מדובר  אם  אף  או 

פרויד )1968( טען כי הזיכרונות מסתירים בכוונה תחילה את ה"אמת" ההיסטורית, 

ואילו אדלר האמין כי מיטב הזיכרון - כזבו. על פי גישה זו, ה"פטור" מצו הנאמנות 

לאמת ההיסטורית הוא הנותן לזיכרונות את כוחם, והוא גם המעניק להם את העניין 

זיכרונות  של  הסמלי  ערכם  הנפשית.  ה"אמת"  כמייצגי  להבינם  לנו  שיש  המיוחד 

ילדות מייתר אפוא את שאלת ערכם כאמת היסטורית עובדתית.

בנרטיב  הבדיוני  החלק  את  היטב  מבינים  זמננו  בני  והזיכרון  הנרטיב  חוקרי  גם 

ואת תפקיד הדמיון ביצירת המציאות הנפשית שבזיכרון. הטענה הבסיסית בעניין זה 

 .)Modell, 2003, p. 37( "היא ש"כל פעולת זיכרון היא במידה מסוימת פעולת דמיון

"דורש את התהליכים  נרטיבים  וההווה באמצעות  היא שקישור העבר  קרובה  טענה 

של  הקונקרטיים  הפרטים  את  בעת  ובה  והדמיון",  הזיכרון  של  בזה  זה  השזורים 

 .)Webber & Mullen, 2011, p. 232( הנרטיב  נבנה  שממנו  המיָדי  החומר  הקשרי 

ברונר סיכם את האינטראקצייה המתואמת הזו באופן קולע: "זיכרון ודמיון מספקים 

זה לזה האחד את סחורותיו של האחר" )Bruner, 2003, p. 93(. בתהליכים אלה הוא 

מסבירה  גם  זו  הבנה  העתיד.  ושל  העבר  של  מחדש  המצאה  ואף  שחזור  בנייה,  כלל 

את הנחתו כי הגם שטכנולוגיות התיעוד השתכללו עד מאוד, לעולם לא נוכל לשחזר 

.)Bruner, 2003( אמת היסטורית לאשורה, אך בה בעת גם לא נוכל להתעלם ממנה

הזיכרון,  את  ומתמירות  מעצבות  עצמן  החיים  חוויות  גם  אלא  הדמיון,  רק  לא 

לעיל,  נרמז  שכבר  כפי  שלו.  ההיסטורית  האמת  מתוקף  אותו  מרחיקות  ובכך 

טלווינג  של  טענתו  על  רחבה  הסכמה  קיימת  בנושא  מחקר  שנות  עשרות  לאחר 
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רק  אינה  "הזכירה  אותו:  לשנות  עשויה  זיכרון  העלאת  שעצם   ,)Tulving, 1972(

בתהליך  מעורבת  היא  אלא  נתונים,  ממאגר  הנכונה  המידע  פיסת  שליפת  של  עניין 

 Sacchi( בהתמדה"  להשתנות  יכול  המקורי  הזיכרון  שבאמצעותו  רקונסטרוקצייה, 

האוטוביוגרפי  הזיכרון  ממאגר  זיכרון  שהעלאת  הוא  לכך  ההסבר   .)et al., 2007
הידע,  מאגר  עם  פעולה  בשיתוף  פועל  והוא  שלנו,  הטווח  קצר  הזיכרון  דרך  עוברת 

בהתמדה  ומשתנה  מתפתח  הסמנטי  בזיכרון  הידע  הסמנטי.34  בזיכרון  המאוחסן 

בזיכרון כאשר הוא  ייצוגו של האירוע  בין  כן עשוי להיווצר הבדל  ועל  לאורך חיינו, 

שהוא  אימת  כל  הנוצרות  שלו,  יותר  מאוחרות  גרסאות  לבין  לראשונה  בו  מוצפן 

מאוחזר במהלך חיינו.35 על בסיס זה טוענים החוקרים כי זיכרונות אישיים משחזרים 

הם  וכי  זהות,  של  יסודות  ושל  אישיות  אמונות  של  חברתי,  הקשר  של  מרכיבים 

 Bauer, מטמיעים אותם ומשקפים אותם )ראו ציטוטים משורה של חוקרי זיכרון אצל

 .)Tazdemir-Osdez, & Larkina, 2014
דוגמה מאירת עיניים לכך עולה מזיכרון החומה. כאשר אדלר סיפר את הזיכרון 

הזה, הוא חווה אותו כמשהו שאכן התרחש במציאות. חוויית הזיכרון הייתה כה חיה 

ואמתית בשבילו, שלאחר 30 שנה, כשהיה בן 35, הוא פגש חבר ילדות ודיבר אתו על 

הזיכרון הזה. וכאן נכונה לו הפתעה: החבר טען שמעולם לא היה בית קברות באזור. 

משמעותי  זיכרון  כי  והסיק  צדק  שחברו  לדעת  נוכח  הזו,  העובדה  את  בדק  אדלר 

המוות  פחד  על  להתגבר  להשתוקקותו  כמטפורה  אותה  פירש  הוא  פנטזיה.  היה  זה 

הגם  כי  למדים  אנו  זו  מאפיזודה   .)Hermann-Keeling, Undated; Mosak, 1977(

העלילתי  עיצובה  שחוויית הפחד של אלפרד הצעיר אכן הייתה קיימת במציאות - 

בזיכרון החומה היה יציר דמיונו. 
לא רק המרות התפתחותיות אוטומטיות מעין זו, אלא גם המרות בכוונת מכוון 

בזיכרון  מתערב  הסמנטי  שהזיכרון  עולה  מושתלים  זיכרונות  מחקר  בזיכרון.  ייתכנו 

שאנו  כפי  כוזב.  הוא  בו  המוצפן  הידע  כאשר  גם  שינויים  בו  ומחולל  האוטוביוגרפי 

למדים ממחקריה של לופטוס ועמיתיה )Zhu, Chen, & Loftus et al., 2010( בנושא 

בו. הפרטים  אותו, אם אדם מאמין  לשנות  זיכרון עשויה  על  כוזב  מידע  זה, מסירת 

הכוזבים ייטמעו בתוך הזיכרון המקורי, ייהפכו לחלק בלתי נפרד ממנו וייחוו כאמת 

לתופעה  יפה  דוגמה  לופטוס,  בעקבות  הביא,  המנחם   .)Zhu, et al., 2010( לאמיתה 

ובפירוט רב  בבהירות רבה  זכר  פיאז'ה   15 גיל  עד  פיאז'ה:  הילדות של  מזיכרונות  זו 

האומנת  כי  העובדה  התברר  עם  חטיפה.  מניסיון  שלו  האומנת  אותו  הצילה  כיצד 

חטיפה,  אירעה  שלא  מכיוון  כי  למסקנה  הגיע  פיאז'ה  מלבה,  הסיפור  את  בדתה 

וכן  שחווינו,  באירועים  הקשורים  שונים  היבטים  על  שלנו  התאורטי  הידע  אוצר  את  כולל  הסמנטי  הזיכרון   34

תפקודי חשיבה ולשון, המאפשרים לנו להשתמש בו )Tulving, 1972(. זהו מעין מחסן מידע של תכונות ושל 

.)Martin & Chao, 2001( אפיונים, המגדירים מושגים ותהליכים בעולמנו

"נוסף על כך שפעולת אחזור  כך:  זה  בחיבורו הקלסי של טלווינג על ארגון הזיכרון הוא עצמו הסביר תהליך   35

המידע ממאגר הזיכרון האפיזודי מנגישה ]...[ את התוכן המאוחזר, היא גם מתפקדת כסוג מיוחד של תשומה 

רגישה  די  שהמערכת  להניח  האפיזודי. סביר  הזיכרון  מאגר  תוכני  את  משנה  היא  וכך  האפיזודי,  הזיכרון  אל 

.)Tulving, 1972, p. 386( "לטרנספורמציות ולאבדן מידע
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פרטי הסיפור עליה, ששמע מהוריו, הפכו לזיכרון חי )המנחם, 2004, עמ' 175; וראו 

גם המנחם, )2017, בגיליון זה(. לסיכום רעיון זה: תהליכי זיכרון פוטרים את זיכרונות 

הילדות ממחויבות לאמת ההיסטורית העובדתית האובייקטיבית, ובכך הם מאפשרים 

להם לפעול בהתאם למחויבותם לסגנון החיים.

רעיון האוטוביוגרפיה ורעיון האיזון )הומאוסטזיס(
לכך  הסיבה  האיזון.  רעיון  עם  האוטוביוגרפיה  רעיון  יחדיו את  אכרוך  זה  בתת-פרק 

חיוני  כלי  הם   - אבני הבניין של הסיפור האוטוביוגרפי   - הילדות  היא שזיכרונות 

של  הישירה  בטענתו  האוטוביוגרפיה  ברעיון  הדיון  את  אפתח  האיזון.  על  בשמירה 

 Adler, 1980,( שלו'"  החיים  'סיפור  את  מייצגים  היחיד[  ]של  "זיכרונותיו  כי  אדלר 

"זיכרון הוא במהותו  זמננו מגיעים למסקנה דומה:  בני  ונרטיב  זיכרון  p. 73(. חוקרי 
 ]...[ נרטיב  ליצור  כדי  העבר  את  מטליאים  אנו  במהלכו  אשר  שחזור,  של  תהליך 

ההופך לאוטוביוגרפיה שלנו" )Bernstein & Loftus, 2009, p. 373(. תהליך זה מכוון 

 Bauer( למימוש אחד מתפקידיו המרכזיים של הזיכרון האוטוביוגרפי: הגדרה עצמית

et al., 2014(. ראינו כי על פי אדלר, הזיכרון המוקדם ביותר הוא "נקודת הבראשית 
 .)Adler, 1980, p. 19( עצמו"  על  לעצמו  שחיבר  האוטוביוגרפיה  של  הסובייקטיבית 

זו עולה בקנה אחד עם רעיון "העצמי הזכור",36 הבונה את תחושת העצמיות  טענה 

שהזיכרון  מכיוון   .)Singer & Salovey, 1993( הפיזית  הנוכחות  לתחושת  מעבר 

השינויים  לכל  הבסיס  גם  הוא  הזכור",  "העצמי  של  ראשיתו  הוא  ביותר  המוקדם 

שיחולו בו לעתיד לבוא.

 Bruner,( חוקרי הנרטיב רואים בנרטיב לא רק טכנולוגיה לבניית העצמי ולייצוגו

תקופת  לאורך  העצמי  מושג  התפתחות  לחשיפת  מכשיר  גם  אלא   ,)2003, p. 84
החיים: "לפחות במובן אחד נרטיבים מתפקדים כסיפורים אוטוביוגרפיים, שהמספר 

עם  מתמזג  ואשר  בעבר,  קיים  היה  אשר  שם  אותו  הנושא  גיבור  על  בהווה  מספר 

זה   .)Patterson & Renwick Monroe, 1998, p. 316( בהווה בסוף הסיפור"  המספר 

הנושא שאדון בו בפרקי המשנה הבאים. 

שינוי לשם איזון 
פי  על  הילדות  זיכרון  של  המרכזי  התפקיד  של  שונים  בהיבטים  דנתי  כה  עד 

אדלר - שימור המטרה הפסיכולוגית המנהלת את כל היבטי חיינו וקידומה. באופן 

פרדוקסלי, דומה שההצלחה במשימה זו עצמה מטילה על זיכרונות הילדות תפקיד 

הומאוסטאזיס  על  שמירה  המטרה:  כמשמרי  תפקידם  את  המאתגר  נוסף,  חשוב 

נוכח אתגרי המציאות. על פי עקרון ההומאוסטאזיס, כגוף האדם, גם נפשו חייבת 

הנכונה  במידה  ולפצות  בה  הפועלים  שונים  מרכיבים  בין  מתמיד  איזון  על  לשמור 

של  ההוליסטי  האופי  את  יפה  מדגים  זה  רעיון  מהם.  באחד  עודף  על  או  חסר  על 

האיתות  וכאשר  תושפע,  כולה  המערכת  יופר,  האיזון  כאשר  האדם:  נפש  מערכת 

שיישלח על הפרה זו זה ייענה באופן הולם, יתחולל פיצוי דינמי, ותהיה לו השפעה 

remembered self :ובמקור  36
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איזון  אתגרי  בשני  להלן  אדון  זו,  תפיסה  בסיס  על  כולה.  המערכת  על  מאזנת 

ואיזון  ושינוי  יציבות  בין  איזון  עמם:  בהתמודדות  משתתפים  הילדות  שזיכרונות 

בין אינטרס אישי ואינטרס חברתי. 

איזון בין יציבות לבין שינוי
)למשל  עודף  או  במנוחה(  )למשל  חסר  של  מצבים  האדלריאנית,  התפיסה  פי  על 

בעבודה( המפרים בהתמדה את האיזון הנפשי והגופני הם תוצאה של "טעות" בסגנון 

האדם  של  בכוחו  האמונה  רעיון  על  מתבססת  האדלריאנית  הפסיכותרפיה  החיים. 

שחלק  בכך  ספק  מטיל  "איני  המתאימים:  התנאים  בהינתן  זו  טעות  לתקן  לבחור 

חברתית  להסתגלות  יותר  קרוב  שלהם  המוטעה  הסגנון  את  ממקמים  האדם  מבני 

פועל   ]...[ שלהם  הישר  השכל  אם  רק  תמיד  יקרה  זה  אך  התנסויותיהם,  באמצעות 

פירוש הדבר הוא  )Adler, 1959c, p. 192(.37 מנקודת מבטו של אדלר,  למען שיפור" 

לשינוי  יוביל  המתמיד  ושכלולו  החברתי  האינטרס  פיתוח  של  בכיוון  שינוי  שרק 

הוא  שבהם  הראשון  מכשולים:  שני  מתווספים  לשינוי  בדרך  זה  לאתגר  המבוקש. 

המכשול  השינוי;  בהשגת  לחבל  עלול  הקשיח  שימורו   - החיים  סגנון  של  איתנותו 

מוצלח  לשינוי  מוקדם  תנאי  גם  היא  איתנה  יציבות  של  תחושה  שאותה  הוא  השני 

על קשיים אלה?  יצליח האדם להתגבר  Shifron, 1999, 2008(. האם   ;1999 )שפרון, 

זו תתקבל במעמד הבחירה בין שני מסלולי התגובה האפשריים  התשובה על שאלה 

את  המסלים   - החיובי  המשוב  מסלול  )א(  האיזון:38  הפרת  על  המערכת  להתרעת 

ההפרה ומעיד על נסיגה מדרך השינוי; )ב( מסלול המשוב השלילי - המתמודד עם 

הקשיים בהצלחה ומממש את פוטנציאל השינוי.

לאיתותי  ומאזנת  סתגלנית  בהיענות  חשוב  תפקיד  הילדות  לזיכרונות  כי  נראה 

עבר-הווה-עתיד",  קשר  הרלוונטיות:  "רעיון  בתת-הפרק  שראינו  כפי  ההתרעה. 

ואחרים  אותו,  המשרתים  זיכרונות  עולים  זאת,  דורש  בהווה  חדש  מצב  כאשר 

נשכחים. מכך אפשר להסיק, כי ייתכן שהזיכרונות החדשים גם תומכים בשינוי וגם 

עצמם:  בזיכרונות  מקביל  שינוי  רואים  אנו  מתחולל,  השינוי  כאשר  אותו;  משקפים 

יזכור  הוא  האדם[;  ]של  זיכרונותיו  גם  ישתנו  ישתנה,  שלו  החיים  שסגנון  "ככל 

 Adler, 1980,( זוכר"  שהוא  האירועים  על  שונה  פרשנות  שיחיל  או  שונים  אירועים 

זיכרונות  עולים  ממש,  של  שיפור  חל  אכן  ש"אם  כך  על  העיד  דרייקורס  גם   .)p. 74
חדשים, והזיכרונות ש]האדם[ דיווח עליהם בתחילה משתנים שינוי ניכר או נשכחים 

 Androutsopoulou, 2013; Mosak ;2016 ,לחלוטין" )דרייקורס, 2000; וראו גם שריג

37  נקודה זו מובהרת היטב בהערתם של אנסבכר ואנסבכר, עורכי כתביו של אדלר, שערכו השוואה בין יסוד האיזון 

 .)Cannon, 1932( בתפיסה ההוליסטית של אדלר לבין תאוריית המערכת ההומאוסטאטית על פי וולטר קנון

מסקנתם הייתה שבעוד שעל פי קנון תהליך ההומאוסטאזיס מכוון לתחזוק איזון )כמו במערכת הומאוסטאטית 

סגורה(, בתפיסה של אדלר מטרת האיזון היא החתירה המתמדת לשכלול מתמיד.

ההתרעה מתבצעת באמצעות איתותים גופניים )כגון: תחושת התכווצות, האצה בקצב הלב, החוורה והסמקה(   38

ורגשיים )כגון: תחושת מועקה, מתח או לחץ( )שפרון, 1999(.
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Di Pietro, 2006; Pillemer, 1998 &(.39 מכך אפשר להסיק כי המודעות לצורך בשינוי 
לזיכרונות שונים לבוא תחת  ולאפשר  עשויה לפרוץ את מעגל הברירה האוטומטית 

זיכרונות ששוב אינם הולמים את אילוצי המציאות.40 

שונה  מזווית  זו  בסוגיה  העיון  את  מרחיבים  זמננו  בני  והזיכרון  הנרטיב  חוקרי 

 Ricoeur,( במקצת, במסגרת הדיון בתהליך יצירת זהות רציפה. הפילוסוף הצרפתי ריקר

1992( הבחין בין שני מרכיבים בזהות האדם - היציב והדינמי. הוא יצא מנקודת מוצא 

דיאלוגית וטען שבהקשר בין-אישי, היחיד מקפיד לתפקד בעקביות כאותו אדם, וזאת 

בכל עת.41 את  ביציבות  עליו  ולאפשר להם לסמוך  כלפי אחרים  לעמוד בחובותיו  כדי 

המרכיב היציב והקבוע הזה של הזהות כינה ריקר "idem" - היות "אותו הדבר".42 זוהי 

מאתנו  ציפיות  לפתח  לאחרים  המאפשרת  אישיותנו,  של  הקבועה  הייחודית  הליבה 

ולסמוך עלינו על אף השינויים החלים בנו. עם זאת, העצמיות שלנו בכל זאת משתנה 

בהתמדה; את המרכיב הגמיש והדינמי הזה בעצמיות, הנענה לאתגרי החיים, כינה ריקר 

שני  בין  מאוזן  שילוב  יוצר  אשר  הוא  הנרטיב:  של  לתפקידו  מגיעים  אנו  כאן   ."ipse"

מרכיבים אלה של הזהות - הגרעין היציב והעצמי המשתנה חליפות: "שלא כמו הזהות 

להכיל  יכולה  העצמית  היציבות  את  המרכיבה  הנרטיבית  הזהות   ]...[ דבר'  ה'אותו  של 

שינוי ותמורה בתוך לכידות הזמן ]...[ סיפור של חיים ממשיך לעצב את עצמו באמצעות 
כל הסיפורים האמתיים או הפיקטיביים שהסובייקט מספר על עצמו. התצורה החדשה 

הזו הופכת את החיים האלה ליריעת בד שנארגה מסיפורים שסופרו" ]ההדגשה שלי[ 

 .)Ricoeur, 1988, p. 246(

באופן  לתוכה  ולרקום  עליה  דיבר  שריקר  הזהותית  הבד  יריעת  את  לארוג  כדי 

נרטיבים  של  סדרה  מאשר  ליותר  זקוקים  אנו  שהננו,  העצמי  גרסאות  כל  את  מאזן 

נקודתיים, המעצבים חוויות חיים שונות; אנו זקוקים לנרטיב-על אוטוביוגרפי, אשר 

יכנס תחתיו באופן לכיד ומאוזן את כל הנרטיבים הנקודתיים, המייצגים - כל אחד 

הפערים  זה,  נרטיב-על  בלא  המשתנה.  עצמיותנו  של  שונות  פנים   - בנפרד  מהם 

בתחושת  לפגוע  עלולים  שונים אלה  בסיפורים  העצמי  גרסאות  כל  והסתירות שבין 

עצמי רציף ומאוזן. מאלט וופשוט )Mallett & Wapshott, 2011( ציינו בעקבות ריקר 

התייחסתי לעיל לתופעה זו בהקשר רעיון הרלוונטיות של הזיכרון להווה. בהקשר זה איבוד הרלוונטיות הוא   39

תוצר של שינוי מאזן בסגנון החיים, אך תיתכנה גם סיבות אחרות לאיבוד הרלוונטיות. 

מנקודת מבט טיפולית, תפקידם של הזיכרונות הוא לסייע במימוש התנאי המוקדם לתיקון הטעות: להבין אותה.   40

הבנה זו תתאפשר רק תוך חשיפה מלאה ומדויקת של סגנון החיים. בטיפול האדלריאני תתרחש ההבנה אצל 

מטפלת בשלב התחקיר ואצל המטופלת - בשלב הפירוש )דרייקורס, 2000, עמ' 10(.

כפי שראינו, על פי ריקר, הצורך ביציבות העצמי עולה מתפקידו החברתי של האדם להיות אחראי לאדם אחר.   41

ריקר קישר את מושג האחריות )responsibility( לבחירה שלנו לתת לאחר מענה )respond( יציב, חוזר ונשנה. 

מעניין שגם בעברית אפשר למצוא ביטוי לשוני לזיקה שריקר דיבר עליה, בין "אחריות" לבין מתן מענה ל"אחר" 

.)Ricoeur, 1992 ;2016 ,שריג(

מעניין שבעברית ובאנגלית כאחד המילה "זהות" מכילה בהוראתה את מרכיב רצף העצמי. נראה שבשתי השפות   42

המושג מדגיש יותר את מרכיב ה-idem מאשר את מרכיב ה-ipse, אך במסגרת המושגית של ריקר נראה כי מושג 

הזהות כורך את שניהם גם יחד.
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כי "עבודת הזהות יכולה להיות תהליך רצוף קונפליקטים43 בחיפוש אחר יציבות ]...[ 

המובנת  עצמית-רפלקסיבית,   ]...[ פרשנות  של  תפקיד  הוא  הנרטיב  של  זה  תפקידו 

ושל  חווים  ההווה שאנו  זוכרים, של  העבר שאנו  הזמן של  רצף  בהקשר של מסגרת 

העתיד שאנו מצפים לו" )p. 284; וראו גם Bruner, 2003, p. 100(. היכולת הנרטיבית 

"נראה  אוטוביוגרפית":44  "הנמקה  מכונה  זה  מעין  נרטיב-על  לייצר  המסייעת 

בעברו  שונים  היבטים  למזג  מסייעת  שהיא  בכך  מועילה  האוטוביוגרפית  שההנמקה 

של היחיד ובאישיותו לכלל עצמי קוהרנטי ורציף" )Habermas, 2011, p. 10(. במובן 

פי  על  )הנמקה(  ההתרצה  יכולת  של  הרחבה  מעין  זו  ביכולת  לראות  אפשר  מסוים 

ברייטהאופט )Breithaupt, 2011( - היכולת לרקום סיפור אשר יגייס את השומעות 

לקידום הנרטיב. 

סדר  בעקבות  מתארגן  אינו  נרטיב-העל  כי  להבין  אפשר  אלה  טענות  מכלל 

החיים, אלא להפך - אירועי החיים מתארגנים בעקבותיו: "החיים הולכים בעקבות 

 Bruner, 2003, p.( מיקרו-נרטיבים"  של  פרגמנטים  יחדיו  המלחימים  הנרטיבים, 

ואינו הולם את  ישן כבר אינו משרת אותנו כבעבר  100(. מה קורה אפוא כשנרטיב 
לרעיון החלפת  זו בטענה המקבילה  ועמיתיו השיבו על שאלה  ברונר  חיינו?  נסיבות 

גמישותו  לעיל:  הסלקטיביות"  "רעיון  בתת-הפרק  שנדון  הזיכרונות,  ברירת  עקרון 

מיתוס  תחתיו  ולייצר  רלוונטי  הלא  הנרטיב  את  "לביית"  לנו  מאפשרת  הנרטיב  של 

זו מאפשרת לכל סוגי הנרטיב לפעול למען שימור ולמען שינוי כאחד:  חדש. סגולה 

בה  הזמן.  שינויי  חרף  עקביותו,  על  שומרים  ובכך  לכידות,  באמצעותו  מייצרים  אנו 

על  לוותר  חדשות,  תכונות  בו  לפתח  אותו:  ולהרחיב  לשנות  גם  יכולים  אנו  בעת 

ערכים שקידם ועתה פג תוקפם, ובהתאם - לטעת בו שאיפות חדשות תחת הישנות 

 Neisser, 1993; Neisser & Fivush, 1994; Neisser & Jopling, 1997; Neisser &(

 .)Winograd, 1988
אתגר  עם  בהתמודדות  הילדות  זיכרונות  של  הספונטנית  לפעולתם  עתה  נפנה 

של  זה  תפקידם  לשאלת  מעניינת  תשובה  מציע  האפיזודי  הזיכרון  חקר  זה.  איזון 

בזיכרון  חוויותינו  של  הארגון  עקרון  את  תחילה  להבין  עלינו  כך  ולשם  הזיכרונות, 

שהחוויות   )Tulving, 1972( טלווינג  טען  זה  בעניין  הקלסי  בחיבורו  האנושי. 

תהיה  העבר  מן  חוויה  שכל  כך  מאורגנות  האפיזודי  הזיכרון  את  הבונות  הייחודיות 

ושל  זמנים  של  בהקשר  תעלה  כן  ועל  לה,  שדומות  אישיות אחרות  לחוויות  קשורה 

זה  ארגון  בזכות  אחרות.  דומות  חוויות  של  זיכרונות  מאוחסנים  שבהם  מקומות 

מן ההיסטוריה האישית שלנו.  נפרד  בלתי  כחלק  זיכרונותינו  לחוות את  יכולים  אנו 

ליצור  אדם  לכל  מאפשר  האוטוביוגרפיים  הזיכרונות  שמבנה  הוא  הדבר  פירוש 

לעצמו רצף נרטיבי של עצמיות ולחוות את זיכרונותיו האפיזודיים כחלק בלתי נפרד 

העצמיות  חווית  את  כינה   )Tulving, 1985( טלווינג  שלו.  האישית  מהכרונולוגיה 

הכוונה כאן היא לסתירות נרטיביות, הפוגעות בקוהרנטיות, ועקב כך - בתחושת רצף הזהות. כאמור, תפקידו   43

של נרטיב-העל הוא ליישב סתירות אלה. 

autobiographical reasoning - 44  ובמקור
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את  המתווך  מודעות  סוג  כ"אותו  אותה  והגדיר  אוטונואטית",45  "מודעות  הזו 

האישי,  העבר  בין  המשתרע  סובייקטיבי,46  בזמן  ובזהותו  בקיומו  האדם  הכרת 

דורש  בזמן  העצמי  של  זה  מנטלי  מסע   47.)p. 1( האישי"  העתיד  אל  בהווה  עבור 

לבנות  מפסיקים  איננו  "בעצם   :)Metcalfe & Son, 2012( מתמשך  נרטיבי  תחזוק 

ואנו  נתקלים.  אנו  שבהם  המצבים  לצורכי  להיענות  כדי  עצמנו  את  מחדש  ולבנות 

 Bruner, 2003, p.( שלי[  ]ההדגשה  שלנו"  העבר  זיכרונות  באמצעות  זאת  עושים 
תפקידם  על  הילדות,  זיכרונות  אופי  על  אדלר  של  רעיונותיו  זה:  עניין  לסיכום   .)64
מצד  זה:  פרדוקסלי  בתהליך  החיוני  חלקם  את  היטב  מסבירים  פעולתם  דרכי  ועל 

אחד, המטרה הפסיכולוגית מפקחת על תהליך ההיזכרות ומכנסת באופן בררני את 

מיקרו- גם  הוא  זיכרון  כל  שכך,  מכיוון  סובייקטיביות.  באותה  הילדות  זיכרונות  כל 

נרטיב, המתייחס לחוויה ספציפית, ובה בעת הוא גם מכיל גם יסודות של נרטיב-על, 

הממזג באופן קוהרנטי את כל המיקרו-נרטיבים של החיים, ובמיוחד את אלה שאינם 

יוצרים  החיים  אילוצי  כאשר  שני,  מצד  העל;  נרטיב  עם  אחד  בקנה  לכאורה  עולים 

צורך להגמיש את המטרה הפסיכולוגית ולחולל בה שינוי מאזן, וכאשר האדם מוכן 

ומעוניין לחולל שינוי זה, זיכרונות הילדות יסייעו לו להשיגו. 

איזון בין אינטרס אישי לבין ואינטרס חברתי
הילדות,  זיכרונות  בסיוע  אתו  מתמודדים  אנחנו  אדלר,  פי  שעל  נוסף  איזון  אתגר 

הוא מיזוג האינטרס האישי )מה שאנו עושים למען עצמנו( באינטרס החברתי )מה 

הוא אידאל הרווחה  בין השניים  שאנו עושים למען מישהו או משהו אחר(. המיזוג 

פועל  איך   .)Adler, 1964d; Ansbacher, 1978 ;2016 )שריג,  אדלר  פי  על  הנפשית 

זה? כפי שכבר ראינו, הזיכרון מסמל לא רק את העצמי, אלא  זיכרון הילדות בעניין 

הסמל  הוא[  הראשון  "]הזיכרון  בחיינו:  לאחרים  שלנו  המחויבות  תפיסת  את  גם 

ממנו" ]ההדגשה שלי[  דורשים  שאחרים  הדרישות  ושל   ]...[ השלם בקירוב של עצמו 

)Adler, 1980, p. 19(. משמע, הזיכרון הנשלף מייצג את התמהיל הייחודי של אינטרס 

האסטרטגיה  את  גם  כמו  חיים,  כדרך  לעצמנו  שיצרנו  חברתי  אינטרס  ושל  אישי 

האופרטיבית שבאמצעותה נממש אותו במציאות בדרכנו הייחודית. בזיכרון החומה 

אפשר לראות איך אלפרד בן החמש יצא מגדרו כדי להיות ככל הילדים האחרים וכדי 

להיטמע בחברתם כשווה בין שווים. נראה כי הוא עשה זאת ראשית למען עצמו, אבל 

ללא ספק גם מתוך כבוד אליהם ומתוך שאיפה חברתית לחוש שייך לחברתם ולהיות 

בית  הוא  מפחיד  כמה  האחרים  את  לשכנע  ניסה  לא  הוא  בקהילתם.  פעיל  שותף 

הקברות וגם לא ביקש מהם להתחשב בו ולצעוד בדרך אחרת; הוא השקיע מאמץ רב 

וחולל בעצמו שינוי מהותי, כדי להתאים את עצמו אליהם. 

autonoetic consciousness - ובאנגלית  45

awareness - הכרה' במקור'  46

בזמן  לעצמי  המתייחסת  אוטונואזיס(,  )או  אוטונואטית  מודעות  בין  הבחין  טלווינג  יותר  מאוחר  בחיבור   47

.)Tulving, 2002( המתייחסת למודעות לזמן הסובייקטיבי ,)chronesthesia( סובייקטיבי, לבין כרונסתזיה
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בין  האיזון  על  איום  משום  בו  שיש  מצב  מזמנים  החיים  כאשר  כי  אפוא  נראה 

הזוכרת  את  שיניע  זיכרון  לעלות  עשוי  האישי,  האינטרס  לבין  החברתי  האינטרס 

לאינטרס  יתר  מחויבות  של  במצב  למשל  מיטיב.  באופן  ולמזגם  השניים  בין  לאזן 

שיישלף  ייתכן  העבודה(,  בזירת  אחרים  חשבון  על  עצמי  קידום  )לדוגמה  האישי 

בהתאמה זיכרון שידגיש את הרווחים האישיים של פעולה למען האינטרס החברתי, 

שנתתי  "אחרי  )למשל,  לביצועו  ויניע  האיזון  הפרת  על  המבוקש  הפיצוי  את  יצדיק 

לכל בני הדודים שלי 'ביס' מהארטיק שלי כבר לא נשאר לי כמעט כלום ממנו, אבל 

הייתי ממש מרוצה מעצמי"(; ולהפך: זיכרון על חוויה המדגישה את רווחי האינטרס 

זה  בכיוון  המאמצים  הגברת  את  לעודד  עשוי  החברתיים  מחיריו  אף  על  האישי 

)למשל: "הבנות עשו עליי חרם כי הן קינאו בי, אבל אני קיבלתי את התפקיד הראשי 

בין  מתמיד  איזון  על  לשמור  מאמץ  תוך  חיים  אנו  זה:  רעיון  לסיכום  במופע!"(. 

דרישות שונות שבין אדם לעצמו ובין אדם לחברו, והזיכרון הוא מכשיר המסייע לנו 

גם לשמור על האיזון וגם להפר אותו. 

של  ולחלקו  זה  איזון  לאתגר  מתייחסים  זמננו  בני  והזיכרון  הנרטיב  חוקרי  גם 

]מונח  מחויבות   ]...[ בלא  לחיות  מסוגלים  שאיננו  "נראה  עמו:  בהתמודדות  הנרטיב 

]מקביל  אוטונומיה  ובלא  אדלר[  אצל  חברתי'  'אינטרס  למונח  המקביל  ברונר,  של 

שאנו  הנרטיבים  גם  כך  השתיים.  בין  לאיזון  חותרים  וחיינו   - אישי'[  ל'אינטרס 

כי  למסקנה  הגיעו  הזיכרון  חוקרי  גם   .)Bruner, 2003, p. 78( לעצמנו"  מספרים 

הזיכרון האוטוביוגרפי ממלא תפקיד חברתי בסיסי ביצירת ההתקשרות בין בני אדם 

בדבר:  תמה  אין   .)Bauer et al., 2014; Bluck, Alea, Habermas, & Rubin, 2005(

שיתוף בזיכרונות הוא בסיס ליצירת אמפתיה כלפי החוויות של האחר, ועל כן סביר 

שהם מעורבים בתהליך האיזון שבין האינטרס החברתי והאינטרס האישי. 

סיכום ומסקנות
זיכרונות  של  אופיים  בדבר  אדלר  של  רעיונותיו  כיצד  להראות  ניסיתי  זה  במאמר 

הילדות, תפקידם ואופן פעולתם מהדהדים מפורשות במחקרי זיכרון ונרטיב שנערכו 

היא שאף  אותם. המסקנה המתבקשת  מבשרים   - ובכך  מותו,  לאחר  עשרות שנים 

על פי שאדלר לא הכיר כנראה את המונח "נרטיב" ואת משמעות רעיון הנרטיב כפי 

זמננו -  זכה להיחשף לממצאי מחקר הזיכרון בן  שאנו מבינים אותו היום, ואף לא 

מושג  של  העדכניים  במובנים  נרטיב,  ובראשונה  בראש  היה  הילדות  זיכרון  עבורו 

זמננו אינם מכירים, או  וזיכרון בני  כי נראה שחוקרי נרטיב  זה. לכך אפשר להוסיף, 

לפחות אינם מאזכרים, את רעיונותיו אלה. אני מקווה שמאמר זה מתקן במשהו את 

המעוות.

האפיונים  לעיניי  שנחשפו  לפני  זה:  מעיון  שהסקתי  המרכזית  במסקנה  אחתום 

המשיג  השלכתי,  טיפולי  כלי  בעיקר  בהם  ראיתי  הילדות,  זיכרונות  של  הנרטיביים 

התפקוד  לעומק  כשירדתי   .)2016 )שריג,  טיפוליות  מטרות  של  מגוון  ביעילות 

פעולתם  את  להבין  חשוב  ובראשונה  שבראש  לדעת  נוכחתי  שלהם,  הנרטיבי 

שכאשר  הבנתי  מאליהם.  בתודעתנו  עולים  כשהם  בחיים,  במציאות,  הספונטנית 
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אנחנו משתמשים בהם בחיינו ספונטנית ולרוב גם באופן לא מודע - הם משמשים 

לנו ככלי לניתוב החיים, השומר שנתקדם במסע החיים שלנו על פי המסלול הנבחר, 

אבל כשהדבר נדרש - גם מחשב מסלול מחדש. בזכות פעולה ספונטנית זו, הרחוקה 

נושאים  הילדות  הזהב שזיכרונות  לראות את מטילי  זוכים  אנו  מעינינו המתבוננות, 

עמם גם כאשר הם מועלים באופן יזום במרחב הטיפולי הבין-אישי.48 ההבנה הזאת 

 - אחרים  של  זיכרונותיהם  להיכל  להיכנס  זוכה  כשאני  מקומי  את  לדעת  לי  סייעה 

סוד  את  ולפענח  ובענווה  בכבוד  אליהם  להתחבר  אצבעותיי,  קצות  על  בו  להתהלך 

שליחותם בדיאלוג אמפתי עם בעליהם. 
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