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גם לעולם הרגשי, לתפיסת הגוף שלנו,  ואינטימי  קשורה באופן עמוק 

הקשב  את  מפנים  אנחנו  שבה  ולדרך  לאומנות  למוסר,  לאינטואיציות, 

שלנו לעולם ולעצמנו. יותר מזה, החיבור בין כל אלה הוא שיוצר את מי 

שאנחנו, את האישיות שלנו את הדימוי העצמי שלנו..10 

התפקיד המרכזי של הקשב בעיצוב הלמידה המוחית

שהקשרים  נוירונים  של  כרשתות  במוח  השונים  האזורים  את  הצגתי 

גם כצוותי פעולה  יכולים להתחזק. אפשר להבין אותם  ובתוכן  ביניהן 

הצוותים  ומורכב  גדול  בארגון  כמו  אחריות.  תחומי  להם  שיש  שונים 

יכולים לעשות את עבודתם ביעילות גדולה יותר או פחות, אך התפקוד 

בין כלל  ובשיתוף הפעולה  גם ביעילות של צוותי הניהול  הכולל תלוי 

בין  וחזקים  הצוותים. כשיש שיתוף פעולה כזה, כלומר קשרים טובים 

אפשר  ותיאום.  בהרמוניה  פועלת  שהמערכת  אומרים  אנחנו  הצוותים, 

לחשוב על זה גם כמו על תזמורת שבה כל אחד מבצע את תפקידו וגם 

מקשיב לאחרים — התוצאה יכולה להיות הרמונית ונפלאה. בתזמורת 

אין  במוח  אך  הנגנים.  את  ולנהל  לווסת  שתפקידו  מנצח  יש  סימפונית 

מנצח אחד כזה. כדאי אולי לחשוב על המוח כעל תזמורת ג'ז ענקית שבה 

זה לזה. לפעמים כמה כלים  כולם מנגנים ומאלתרים תוך כדי הקשבה 

לוקחים את ההובלה, לפעמים אחרים לוקחים את ההובלה. ככל שהם 

קשובים יותר ומחוברים יותר, התוצאה תהיה הרמונית ויפה יותר. במוח 

האזורים  בין  הקשרים  וחוזק  בטיב  תלוי  האזורים  בין  הפעולה  שיתוף 

השונים, קשרים שאותם אפשר כאמור לחזק ולהחליש על ידי אימון. 

במוח אומנם אין מנצח יחיד על התזמורת אבל יש צוותים שעסוקים 

יותר בתפקודים ספציפיים. כמובן  צוותים שעסוקים  ויש  בניהול,  יותר 

בהתנהגות  יותר  חמורות  לבעיות  יגרמו  הניהול  בצוותי  שבעיות 

ילדים בגיל בית ספר יסודי לא תופסים את המוח כאיבר של חשיבה רציונלית ומחשבית.   10
שאלתי כמה ילדים מה עושה המוח, ותמיד קיבלתי תשובות מעניינות שמתארות אותו 
כמשהו שמנהל או אחראי על תפקודי הגוף והרגש. במידה רבה זו גישה מדויקת הרבה 

יותר מהגישה שמתארת את המוח כמחשב או מרכז שליטה רציונלי. 
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ובהתפתחות. מנצח שטועה יגרום לבלבול אצל נגני התזמורת. על אחת 

כמה וכמה אם הוא היחיד שבאמת יכול לשמוע את המוזיקה בכללותה. 

אם להרחיב את מטפורת תזמורת הג'ז, אז במידה מסוימת המוח מתפקד 

כמו תזמורת שבה כל אחד מהנגנים שומע רק את עצמו ועוד כמה נגנים 

להרבה  שמאזינים  אזורים  ישנם  כולה.  התזמורת  את  לא  אבל  אחרים, 

שמקשיבים  אזורים  ישנם  צוות.  מנהלי  של  כסוג  משמשים  והם  נגנים, 

למעט נגנים, ותפקידם מצומצם וספציפי יותר. בעיות נוצרות במוח גם 

בגלל תפקוד לקוי של אזור מסוים, וגם בגלל קישוריות לקויה בין אזורים 

שבעצמם אינם פגועים. 

קשב הוא אחד המשאבים הניהוליים החשובים ביותר במוח. משאב 

אנושיים הרמוניים. לא פשוט  וחיים  ויסות  קריטי ללמידה, התפתחות, 

להגדיר מהו קשב, וחוקרים נוטים לא להסכים ביניהם על ההגדרות שלו, 

לכן רצוי להתחיל דווקא עם הניסיון הפרטי של כל אחד מאיתנו. בעודכם 

קוראים את המילים האלה, הקשב שלכם עסוק בקריאה. ברמה המוחית, 

מערכת הראייה מכוונת אל הסימנים השחורים על הדף, ועסוקה בפענוח 

אל  מופנה  אינו  הקשב  זה  בזמן  המשמעות.  קידוד  כדי  תוך  שלהם 

מסוימים  קולות  סביבכם.  מתרחשים  ספק  שללא  אחרים  דברים  הרבה 

מסוננים החוצה, ואפילו מחשבות ותחושות מסוימות מסוננות. אך אם 

יהיה פתאום גירוי חזק בסביבה, למשל אם מישהו יקרא בשמכם בקול 

הספר  לשם.  משאבים  להפנות  השונים  המוח  לאזורי  יורה  הקשב  רם, 

"ייעלם", הראש יורם, המבט יחפש את מי שקרא בשמכם, והמוח ינסה 

תפקיד  יש  לקשב  כן,  אם  עכשיו.  מכם  רוצים  הרוחות  לכל  מה  להבין 

בניהול המשאבים המוחיים רגע אחרי רגע. הקשב הוא מה שמאפשר לנו 

להפנות משאבים לכיוון מסוים. 

והתודעה  החושים  של  שונים  להיבטים  מופנה  להיות  יכול  הקשב 

לו,  שקרה  באירוע  נזכר  כשאדם  רגשות).  זיכרונות,  (מחשבות,  עצמה 

הקשב "הולך" לשם, כלומר מקדיש משאבים מוחיים לזיכרון. כשאדם 

ניהול הקשב  ולמנגינה. רשת  "הולך" לצלילים  מאזין למוזיקה, הקשב 

משאבי  את  לחלק  איך  לקבוע  אמורה  הקדם־מצחית  המוח  בקליפת 

שישרת  באופן  אותנו,  שמקיפים  והרבים  השונים  הגירויים  בין  הקשב 

לחוש  אופטימלי, אפשר  כשניהול הקשב  ביותר.  בצורה הטובה  אותנו 
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זאת כתיאום זרימה והרמוניה — יש די משאבי ריכוז לדברים החשובים 

והתעלמות מהדברים השוליים. 

קל לראות איך ויסות של המשאבים המוחיים לכיוונים רצויים נחוץ 

הפעילות  את  המגביר  מגבר  כעל  הקשב  על  לחשוב  אפשר  ללמידה. 

שראינו,  כמו  רצויה.  הפעילות  הגברת  שבהם  מוח  באזורי  הנוירונלית 

הקשר  לחיזוק  תוביל  במקביל  כאלה  אזורים  בכמה  הפעילות  הגברת 

באופן  מתפקדת  אינה  הקשב  ניהול  כשרשת  ללמידה.  ולכן  ביניהם, 

יחווה  אופטימלי, או שהחיבוריות שלה לאזורים אחרים לקויה, האדם 

קושי בריכוז ובמיקוד הקשב. הקשב ייסחף וייתפס על ידי גירויים שוליים 

מבחינת  הרסני.  מחיר  לזה  להיות  יכול  התנהגותית,  ומבחינה  בקלות, 

למידה, יהיו פחות הזדמנויות לרצף של פעילות נוירונלית מתואמת, ולכן 

פחות הזדמנויות ליצירת קשרים וללמידה ברמה המוחית. זאת הסיבה 

שמערכת החינוך מוטרדת כל כך ממגפת הפרעות הקשב. כשהקשב של 

גירויים שונים, שרק חלקם הקטן  בין  ילד קופץ מאות פעמים בשיעור 

קשור לחומר הנלמד, התוצאה היא פיגור בחומר הנלמד, בלי קשר לרמת 

האינטליגנציה שלו, שיכולה להיות גבוהה מאוד.11 משאבי קשב חלשים 

טומנים בחובם סכנות גדולות אף יותר. כשמתקבל מסרון בזמן נהיגה, 

ניהול קשב חזק ותקין אמור לדכא את הדחף לקרוא אותו והאדם יתעקש 

להשתמש במלוא משאבי הקשב לצורך הנהיגה. אם ניהול הקשב אינו 

חזק דיו, או שההרגל לענות לכל צלצול חזק מאוד, הנהג עלול לגרום 

לתאונה קטלנית. 

ניהול הקשב, כמו תפקודים אחרים במוח, נתון להשפעה של למידה 

לחזק  השאר  בין  נועד  במיינדפולנס  אימון  שונים.  וגירויים  מהתנסות 

עצם הדיבור על גירויים שוליים מול גירויים חשובים מראה שבסופו של דבר אי־אפשר   11
לדבר על הקשב כעל פונקציה מוחית המנותקת מהקשר חברתי ותרבותי. מה קובע שגירוי 
מסוים הוא שולי וגירוי אחר חשוב? עוצמה ומובהקות משחקים תפקיד בניהול הקשב, 
אך אי־אפשר להבין אפילו עוצמה ומובהקות בלי להכיר בכך שמה שהופך גירוי מסוים 
למעניין או שולי הם הקשרים תרבותיים וחברתיים. ציוץ של ציפור אינו מעורר במיוחד 
את הקשב של מי שגר בעיר כיוון שלציוץ אין משמעות או חשיבות בהקשר החברתי־

תרבותי הזה. אבל בשביל ציידים־לקטים ציוץ מסוים יכול לסמן את ההבדל בין ארוחה 
המוח  משאבי  את  מנהל  הקשב  הטכנית,  ברמה  שנכשל.  לציד  מוצלח  ציד  בין  לרעב, 
ומפנה אותם לכיוונים מסוימים, אך הכיוונים עצמם אינם נקבעים על ידי מערכת הקשב 
בלבד, אלא על ידי המפגש בין האדם לסביבה, בתוך ההקשר התרבותי והחברתי הנוכחי, 
שמתבטא בשאר מערכות המוח שלמדו לקודד את החשיבות של גירויים מסוימים בעבר. 
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את המשאב המוחי הזה. אך אפשר להסתכל על זה גם מזווית הפוכה. 

הטלפונים החכמים מאפשרים לדור שלם "לאמן לרעה" את פונקציית 

מה  את  לעזוב  היא  הנטייה  מסרון  שמתקבל  פעם  בכל  הקשב.  ניהול 

על  ינוהל  שהקשב  במקום  המכשיר.  אל  הקשב  את  ולהעביר  שעושים 

אזורים  המכשיר!  צלצולי  ידי  על  מנוהל  הוא  במוח,  הניהול  רשת  ידי 

מקושרים  פחות  כלומר  חזקים,  פחות  להיות  נוטים  במוח  מוזנחים 

ומשפיעים. אם הקשב מנוהל על ידי הסביבה — טלוויזיה, פרסומות, 

שני,  נחלשת. מצד  והיא  עבודה,  אין  ניהול הקשב  לרשת  טלפונים — 

כשמפנים את הקשב למשהו באופן מכוון ורצוני, זו הפעלה ואימון של 

הרשת וכך היא מתחזקת.

קשב, מודעות ותשומת לב

לכן  מסוימת,  במידה  חופפים  לב  ותשומת  מודעות  קשב,  המושגים 

הקריאה  המשך  על  יקל  שזה  מקווה  ואני  בקצרה  אותם  להסביר  כדאי 

שהרבה  בכך  מאופיין   (attention) קשב  שלך.  לאינטואיציה  ויתאים 

משאבים מופנים לכיוון מסוים, ונשארים שם לאורך זמן. אפשר להגיד 

חשבון  על  אחד,  דבר  אל  המודעות  של  וצמצום  כיוון  פירושו  שקשב 

דברים אחרים. בלי קשב, המודעות הייתה מופצצת באין־ספור גירויים 

יש תפקיד חשוב של  כן, לקשב  או לעבד. אם  היה להכיל  שאי־אפשר 

סינון וקביעת סדר חשיבויות. קל להבין את תפקיד הקשב בהתפתחות 

האבולוציונית של בעלי חיים. בעולם יש דברים חשובים יותר וחשובים 

פחות, וככל שבעל החיים יוכל להתייחס אל הדברים החשובים ולהתעלם 

הצאצאים  והעמדת  שלו  השרידות  סיכויי  כך  חשובים,  הלא  מהדברים 

יגדלו. האנלוגיה המקובלת לקשב היא אלומה של אור. הקשב הוא כמו 

אלומה של אור המאירה בחשכה אזור מסוים ולכן מאפשרת התייחסות 

אל מה שמואר. 

לכך צריך להוסיף את העובדה שכמו שאלומת אור יכולה להיות צרה 

מכוון  להיות  יכול  הוא  רחב.  או  צר  להיות  יכול  הקשב  גם  רחבה,  או 

יכול להיות  נר. והוא  אל דבר קטן, כמו אותיות על הדף או להבה של 
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רחב  בנוף  בהתבוננות  כמו  אפשרויות  של  יותר  רחב  טווח  אל  פתוח 

בלי להתמקד בעץ או הר מסוימים. כמו שהקשב יכול להיות מופנה אל 

כיוונים שונים, הוא יכול להשתנות מבחינת רוחב אלומת האור. 

זהה לקשב.  אינה  אך  תלויה בפעילות הקשב,   (awareness) מודעות 

יכולה  והסינון  הכיוון  של  והתוצאה  ולסנן,  לכוון  הוא  הקשב  תפקיד 

להיות פשוט פעולה מסוימת. למשל, תאו צמא ליד האגם שמפנה את 

ולא מפנה קשב אל רחשים מסוכנים בסביבה —  הקשב לשתיית מים 

הוא מסתכן, אבל התועלת של השתייה גוברת על הצורך בערנות לסכנה. 

אנחנו לא יודעים אם לתאו יש מודעות למה שהוא עושה, ורובנו יניח 

שאין לו. מודעות היא תכונה מורכבת יותר מקשב, והיא מתארת משהו 

הקשור לידיעה שאפשר לנסח. תאו, כמו רוב בעלי החיים, אינו מסוגל 

לנסח כלום, ולכן קשה להאמין שיש לו מודעות מהסוג שאנחנו רוצים 

להגדיר כאן.12 כמובן, לבעלי חיים יש מודעות מסוימת — אך במושגים 

שלנו כאן אפשר לראות שהיא קרובה מאוד וכמעט זהה לקשב עצמו. 

הזברה "מודעת" לכך שיש טורף בשיחים, ולכן פורצת בריצה מהירה. 

אך זו מודעות מצומצמת מאוד, שקשה להבדיל בינה לבין קשב. בשביל 

בני אדם להיות מודעים פירושו להיות מסוגלים לדעת שמשהו התרחש, 

וכמעט תמיד ידיעה כזו מערבת יכולת לספר ולדווח עליה, לאחרים או 

לעצמנו. 

שבהם  רבים  ניסויים  עורכים  חוקרים  לפסיכולוגיה  במעבדות 

ומשפיע  המוח  ידי  על  שנקלט  מסוימת,  תמונה  למשל  גירוי,  מוצג 

וקצרים  חלשים  כה  גירויים  להציג  יכולים  החוקרים  ההתנהגות.  על 

שלמעשה אין יכולת לדווח עליהם, למשל תמונת פנים אנושיים המוצגת 

על צג מחשב במשך כמה מאיות השנייה. במקרים כאלה הקשב מופנה 

אל הגירוי, ואפשר אפילו למדוד את ההשפעה של הגירוי על המוח ועל 

יודעת  אינה  הנבדקת  מודעות.  ללא  נעשית  ההשפעה  אך  ההתנהגות. 

מודעות  של  שלי  ההגדרה  באלה.  וכיוצא  פחד  כאב,  חווה  אינו  שהתאו  אומר  זה  אין   12
אינה כוללת חוויות כאלה אלא רק את ההכרה של חוויות כאלה, וזה עניין שונה. הערת 
שלבעלי  טוען  לא  אני  החיים.  בעלי  ואוהבי  הצמחונים  לחבריי  מיועדת  הזו  השוליים 
קטנה  בכלל,  קיימת  היא  אם  אצלם,  שקיימת  המודעות  שמידת  אלא  תודעה,  אין  חיים 

ומצומצמת בהרבה ממידת המודעות של בני אדם.
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שהוצג לה גירוי כלל ועיקר ואם שואלים אותה "מה ראית?", היא תענה 

שהיא לא יודעת על מה אנחנו מדברים כי היא לא ראתה כלום. אבל גם 

במקרה שלדבריה היא לא ראתה כלום אפשר לראות שקצב הלב השתנה 

(אם הפנים שהוצגו היו מפחידים), ושמדדים גופניים אחרים מעידים על 

כך שהגירוי סונן ועובד על ידי המוח. המחקרים מראים שהראייה הלא 

מודעת הזו אפילו משפיעה על התנהגות וקבלת החלטות ברגעים שאחרי 

הגירוי. אך כל עוד הנבדקת עצמה לא יודעת זאת, כל עוד היא מתעקשת 

לדווח שלא ראתה דבר, נסכים שלא הייתה במקרה הזה מודעות. 

המודעות קשורה באופן אינטימי ליכולת דיווח על משהו שהתרחש. 

היא יכולה להיות חלשה — "הרגשתי שראיתי משהו זז אבל איני יודעת 

בדיוק מה", ויכולה להיות חזקה — "ראיתי תמונה של סוס לבן רץ". 

רמה גבוהה של מודעות קשורה ליכולת לפרט, להבחין בפרטים. כשיש 

מודעות לכך שהייתה מודעות אנחנו קוראים לזה מודעות למודעות, או 

מטא־מודעות. כמובן, מודעות אינה חייבת להיות רק לחושים החיצוניים. 

מעניין ביותר להיות מודעים גם למצבים פנימיים כמו רגשות, מחשבות, 

יותר,  זיכרונות ודמיונות. ככל שעולם המושגים שלנו עשיר  מצב רוח, 

כך נוכל להיות מודעים ליותר ניואנסים בסביבה שלנו ובתוכנו. למשל, 

ציירים מבחינים בין גוונים רבים של ירוק בעוד ששאר האנשים מבחינים 

יחד:  רק בין "ירוק בהיר" ל"ירוק כהה". לשם כך נחוצים כל התנאים 

הפניה של קשב, חושים תקינים (כולל המערך המוחי הרלוונטי), ויכולת 

מושגית מפותחת. 

בכוונה  מוגברת  או  המופנית  מודעות  היא  לב  תשומת  לסיום, 

למיינדפולנס  ביותר  הפשוט  התרגום  כנראה  היא  לב  תשומת  תחילה. 

(mindfulness), אך נראה בהמשך כי המושג מיינדפולנס מכיל לפעמים 

נוספים. כדי שנוכל לשים לב למשהו, אנחנו צריכים מספיק  אלמנטים 

אליו.  מודעות  שתהיה  וצריכים  משהו,  אותו  אל  שיופנו  קשב  משאבי 

במובן מסוים יש חפיפה בין מודעות לתשומת לב. אני רואה את ההבדל 

ביניהם יותר כעניין של עוצמה ומידה. עם תשומת לב יש מידה גדולה 

יותר של כוונה ורצון להתבונן ולקלוט פרטים. תשומת לב היא תהליך 

מכוון, בעוד שמודעות מתרחשת גם בעצמה. 
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בחזרה למודעות — אינטרלוד פילוסופי

החלק הבא עוסק בשאלה מסובכת: מה היא מודעות? מניסיוני, לחלק 

מבני האדם נטיות פילוסופיות והם מוצאים שאלות מהסוג הזה מרתקות 

ביותר. חלק מהקוראים ימצאו את העניין טרחני ומשעמם, לא מובן ולא 

חשוב כלל. אם אתם שייכים לסוג השני, אל דאגה. דלגו לסעיף הבא.

אפשר להבין את המודעות המיוחדת שיש לנו, בני האדם, כשיא של 

תהליך טבעי הקשור לבקרה עצמית. למוח, גם למוחם של בעלי חיים, 

האדם)  זה  (ובכלל  לאורגניזם  לאפשר   — מאוד  מורכבת  משימה  יש 

צפויים  אלמנטים  בה  שיש  מורכבת  בסביבה  מיטבי  באופן  להתנהל 

מודל  ורגע  רגע  בכל  ליצור  המוח  על  זה,  לצורך  מפתיעים.  ואלמנטים 

שמתאר את המציאות. אך יש דבר חשוב יותר מאשר המציאות שכבר 

הבא  ברגע  להיווצר  שעומדת  המציאות  את  לצפות  יכולת  התרחשה. 

תוביל ליתרונות עצומים ביכולת השרידות והעמדת הצאצאים. אם כן, 

המוח עוסק בניבוי לא פחות מאשר בייצוג של מה שכבר התרחש. הניבוי 

כמובן נשען על למידה מתוך ניסיון, ובמידה מסוימת על הניסיון הגנטי 

המורש מהורינו. כדי לקבל מידע אמין מהסביבה המיידית, המוח תלוי 

בקלט החושי ובפרשנות שלו. החושים מספרים למוח מה מתרחש כאן 

ועכשיו ועל בסיס המידע הזה אפשר להכליל ולנסות לצפות מה יקרה 

ברגע הבא. 

לסנן  צריך  אין־סופי,  כמעט  הוא  מהחושים  שמגיע  שהמידע  כיוון 

על  להשפיע  לו  שנותנים  לפני  שחשוב  מה  את  מתוכו  ולברור  אותו 

ההתנהגות. אחד התפקידים של המוח הוא להחליט מה ראוי להתייחסות 

ומה אינו ראוי; מה ישפיע ומה יתפוגג בערפילי הנוירונים. לשם כך, על 

המוח להתחשב במידע רב שאינו מגיע מ"בחוץ", מהחושים החיצוניים, 

אלא מ"בפנים", מהזיכרון, מניסיון העבר, ממצב הגוף הנוכחי. 

ניקח דוגמה פשוטה ביותר. ריח מאפה חודר דרך האף ומפעיל את 

כדי  הגוף  את  יפעיל  המוח  למוח. האם  המידע  את  המוליכים  העצבים 

פנימי,  נוסף,  במידע  תלוי  זה  אותו?  ולאכול  האוכל  מקור  את  לחפש 

על מצב הרעב. מתי אכלתי בפעם האחרונה? האם אני זוכר שהחלטתי 

לעשות דיאטה? האם הקיבה שלי מלאה או ריקה? האם עכשיו בוקר, 
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צוהריים או לילה? כדי להגיע להחלטה פשוטה כזו, גם באופן לא מודע, 

המוח זקוק למידע פנימי רב, לא רק למידע חיצוני. 

הזה.  מהסוג  פנימי  מידע  בניתוח  שעסוקים  מוחיים  מנגנונים  ישנם 

המידע הזה אינו רק אודות המצב הגופני (למשל, רעב) אלא גם המצב 

קודם  אותה  כפי שהגדרתי  רגיעה). המודעות,  או  פחד  (למשל,  הנפשי 

לכן, היא התפקוד הנפשי המרכזי שאחראי לכך. המודעות היא האמצעי 

של המוח לקבל תמונת מצב עדכנית על מה שקורה, אחרי שכבר הופעלו 

הפילטרים הנחוצים ברמה האוטומטית. אצלנו, בני האדם, היכולת הזו 

שוכללה מאוד, במיוחד משעה שהיינו מסוגלים לדווח על מצבים שונים 

לעצמנו ולאחרים. אנחנו לא תמיד מתנפלים על מאפים מתוקים באופן 

אוטומטי וחסר מודעות, אנחנו יודעים לפעמים להגיד לעצמנו "אכלת 

מספיק" או "תחשוב על מה שהרופא אמר". 

ככל הנראה השפה התפתחה אצל המין האנושי מהסוג הומו ספיאנס 

רק לפני כשבעים אלף שנה, אחרי כשניים וחצי מיליון שנים של אבולוציה 

אנושית שהתרחשה בשתיקה. אם נקודת המבט שלי נכונה, זה גם תאריך 

הולדתה של המודעות האנושית. בספרו קיצור תולדות האנושות מסכם 

יובל נח הררי את התוצאות של המהפכה הלשונית שהתרחשה באותה 

פעולה.  לשתף  כדי  בשפה  להשתמש  ספיאנס  להומו  ואפשרה  תקופה 

הוא מציין שלוש תוצאות עיקריות לתהליך זה: היכולת להעביר כמויות 

להעביר  היכולת  האריות),  גרים  (היכן  המציאות  על  מידע  של  גדולות 

כמויות גדולות של מידע על המציאות החברתית של בני האדם (רכילות, 

מי עשה מה למי), והיכולת לתקשר אודות ישויות דמיוניות כדי להתאגד 

סביבן (אמונות משותפות, חוקים). לדעתי, אפשר להוסיף על כך נדבך 

ולהשתמש  פנימיים,  מצבים  אודות  מידע  להעביר  היכולת   — נוסף 

במידע הזה כדי להשפיע על המצבים האלה. כמובן שאין, ולא יכולות 

תקופה.  באותה  האנושית  הפסיכולוגיה  על  היסטוריות  עדויות  להיות, 

שנה  אלף  ארבעים  לפני  עד  שוכללה  לא  זאת  שמיומנות  להיות  יכול 

או עשרת אלפים שנה. אבל התועלת שגלומה בתיאור מצבים פנימיים 

גדולה מדי בשביל שנניח שהוא לא התפתח בשלב מוקדם יחסית אחרי 

התפתח  להניח שהוא  ניתן  כך שלא  בשפה,  תלוי  והוא  הולדת השפה. 

קודם לכן. 
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שחווה  לאדם  הראשונה  בפעם  אפשרה  השפה  כיצד  לדמיין  אפשר 

פחד גדול במאבק מול טורף, לדווח על כך לחבריו, ובאמצעות השפה 

המצבים  את  גם  אלא  להימלט  לו  שעזרו  הפעולות  את  רק  לא  לשחזר 

הפנימיים שליוו את המקרה — בלבול, אימה, אומץ, מחשבה ערמומית. 

אפשר להאמין שהמאזינים לא רק למדו ממנו על מיקום הטורף, וכיצד 

לעקוף אותו, אלא גם על אסטרטגיות "פנימיות" לוויסות וניהול עצמי 

העתיקים  הטקסטים  בהצלחה.  ולהימלט  הפחד  על  להתגבר  שאפשרו 

הם  אך  השפה,  להולדת  בהרבה  מאוחרים  אומנם  הם  בעולם  ביותר 

מכילים התייחסויות למצבי נפש. סביר להניח שייצוגים כאלה היו נחלת 

בני האדם אלפי ועשרות אלפי שנים קודם לכן, כיוון שהתרבות הייתה 

לאחרים  לייצג  יכול  שאדם  מהרגע  הכתב.  הולדת  לפני  הרבה  קיימת 

מצבים פנימיים, זה אך טבעי שהוא ידע לייצג אותם גם לעצמו. 

מודעות.  לגבי  לנו  שיש  אינטואיציה  ראשה  על  הופך  הזה  התיאור 

אנחנו מניחים שמודעות היא עניין פנימי, נסתר וחבוי שאדם עושה בינו 

לבין עצמו, ורק אחר כך היא קשורה לתקשורת בין־אישית. אנחנו נאמר 

ולא  יותר לאחרים"  יכול להסביר את עצמו טוב  "אדם שמודע לעצמו 

"אדם שיכול להסביר את עצמו טוב לאחרים הוא גם יותר מודע לעצמו". 

שנראה  ממה  הפוכה  הייתה  העניינים  שהשתלשלות  להיות  יכול  אך 

השנים  במהלך  הדיווחים  שרוב  להיות  יכול  היום.  אינטואיטיבי  לנו 

נמצאות  היו אודות דברים חיצוניים: היכן  קיום השפה  הראשונות של 

לאגף  ביותר  הטובה  הדרך  מה  עצבניות,  או  רגועות  הן  האם  ממותות, 

ודאי  זכה  וטובה  עשירה  דיווח  ביכולת  שניחן  מי  באלה.  וכיוצא  אותן 

להערכה. אך מי שיכול היה לדווח על מצב העולם, יכול היה מן הסתם 

מה  באלה.  וכיוצא  רצונות,  רגשות,   — אחרים  מצבים  על  לדווח  גם 

המטרה בדיווח כזה? אותה המטרה בדיווח על מצב הממותות בעמק. 

כשיש דיווח, יש אפשרות לעשות מניפולציה ולשנות את המצב. אפשר 

לתכנן, לאגף, להבהיל, להרגיע ולפתות על מנת להשיג ציד טוב יותר. 

כך גם לגבי מצבים נפשיים, למשל של חברים לקהילה. אם מישהו מספר 

על הכעס של אדם אחר — אפשר לנסות לפייס את הכועס, או להעניש 

רק התחנה האחרונה  כל אסטרטגיה אחרת שתוביל לשיפור.  או  אותו, 

לדווח  יכול  אני  אם  עצמית.  למניפולציה  הזה קשורה  הדמיוני  בסיפור 
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לעצמי על מצבי הנפשי, אני יכול לערוך מניפולציה דומה ולהשפיע על 

כועס,  כשאני  הרגש.  של  האוטומטי  המנגנון  את  לעקוף  בשביל  עצמי 

באופן  זאת  לשנות  כדי  לעשות משהו  יכול  אני  כועס,  יודע שאני  ואני 

שיפחית את הכעס וימנע אלימות. 

רגשותיי  בוויסות  מכריע  תפקיד  יש  ולשפה  למודעות  כן,  אם 

ורגשותיהם של חבריי. רק אחרי שהייתה שפה לייצוג מצבים פנימיים, 

הפנימיים  המבנים  את  ולבנות  יודעים,  שהם  לדעת  האדם  בני  יכלו 

על  שידעו  מה  לאור  עצמם  את  יותר  טוב  באופן  לווסת  כדי  הנחוצים 

עצמם. בני אדם ובעלי חיים מפחדים מפני חיות טורפות, אבל רק בן אדם 

מסוגל לדעת שהוא מפחד, ולהשתמש בידיעה הזו כדי לערוך מניפולציה 

יש שבטים  גם ערך הישרדותי.  יש  הזו  על הפחד עצמו.13 למניפולציה 

מסוימים באפריקה שקיים בהם מנהג של "ציד אריות". קבוצה קטנה של 

גברים צעירים מתגנבת אל עבר אריות שצדו זה עתה וסועדים את ליבם. 

הפחד  על  להתגבר  למדו  הם  אך  אריות,  להקת  מול  סיכוי  אין  לגברים 

ולאיים בביטחון על האריות. האריות נמלטים, והציידים חותכים כמה 

חתיכות בשר ומסתלקים מהמקום במהירות, לפי שתיאבונו של האריה 

יגבר על מה שהבהיל אותו והוא יחזור. בני האדם למדו לווסת ולנהל את 

הפחד הטבעי. הם מתכוננים לציד אריות. מדברים על זה. שרים על זה. 

הרגש של הפחד הוא מערכת הפעלה עתיקה וחשובה, שתפקידה למנוע 

לנו  מאפשרות  והמודעות  הסימבולית  השפה  אך  מסוכנת.  התנהגות 

להתגבר על מערכת ההפעלה הזו. אכן, הגבורה היא תכונה ייחודית לבני 

במיתוסים  המתוארים  הראשונים  הנפשיים  המצבים  אחד  והיא  האדם, 

העתיקים. 

המודעות אינה תכונה פסיבית, ואינה מראה בוהקת שפשוט משקפת 

את הגירויים השונים שמפציצים את המוח בכל רגע. יש לה תפקיד חשוב 

אוטומטים  עוקף  מסלול  מעין  היא  העצמי שלנו.  ובבנייה של  בוויסות 

בשנים האחרונות נאספות עדויות שיש לקופי אדם מסוימים שגדלו בשבי יכולת דומה,   13
באמצעות  עליהם  ולדווח  כבר  שחלפו  תודעה  מצבי  לזכור  מסוגלים  הם  במידת־מה. 
עם  המשולבת  סימנים  שפת   — שלהם  האנושיים  מהמטפלים  שלמדו  סימבולית  שפה 
או  מרגיש..."  "אני  כמו  משפטים  מביעים  הם  מחשב.  של  מגע  מסכי  באמצעות  סימון 
למודעות  הדומה  מודעות  של  מידה  בהם  שמתקיימת  להגיד  אפשר  ולכן  "הרגשתי..." 

האנושית.
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בקרה,  מנגנון  דרך  מההחלטות  חלק  להעביר  לנו  ומאפשרת  מוחיים, 

נולדים איתה אלא  ניתוח, והחלטה התלוי בשפה ובחשיבה. אנחנו לא 

היא מתפתחת עם השפה ומבשילה עם תום גיל ההתבגרות, וממשיכה 

להתעדן ולצמוח במהלך החיים. זו כנראה הסיבה שאירועי הילדות טרם 

מודעות,  (הדקלרטיבי).  המודע  בזיכרון  זמינים  אינם  השפה  הבשלת 

חיבור  יצירת  הוא  הזה  כיוון ההתפתחות  יחד.  וזיכרון מתפתחים  שפה 

ואינטגרציה בין הכוחות השונים הפועלים בנו. 

המנגנונים המוחיים שמשותפים לנו ולבעלי החיים הם אוטומטיים 

לקבל  היום  לנו  מאפשרות  אבולוציה  של  שנים  מיליוני  מודעים.  ולא 

אלפי החלטות שבסך הכול משרתות אותנו, אך בלי לדעת מדוע אנחנו 

אם  היום —  במהלך  קטנות  לרוב החלטות  אלו  וכיצד.  אותן  מקבלים 

לאכול תפוח או בננה, אם לרכוש קורנפלקס של תלמה או של קלוגס, 

כיצד לחמוק בזריזות מאופניים מהירים על המדרכה, ואם כדאי לנסות 

כדי לקבל  לחבוט בחפץ מעופף או להתחמק ממנו. המוח שלנו עוצב 

מודעות  או  שפה  האדם  לבני  שהייתה  לפני  הרבה  זה  מסוג  החלטות 

עצמית. מה לאכול ועם מי להזדווג הן החלטות שהמוח יודע לקבל על 

סמך ניסיון קודם, עיבוד מהיר של נתונים וגנטיקה. אם היינו מעבירים כל 

החלטה כזו בתחום הצר של המודעות, לא היינו מגיעים לעולם לקופה 

כי  במיטה,  מסתיימת  הייתה  לא  רומנטית  פגישה  ושום  בסופרמרקט, 

היינו מהרהרים בכל דבר ודבר עד אין־סוף. העובדה שיש לנו מודעות, 

ושאנחנו משתמשים בה כדי לבחור בני זוג ובנות זוג, ממחישה היטב את 

ההבדל בינינו לבין פרימטים אחרים. אם השיקול היה העמדת צאצאים 

לעשות  למוח  לתת  היה  אפשר  בסוואנה,  שישרדו  האפשר  ככל  רבים 

את  לכבוש  והדרך  פוטנציאליים  זיווגים  לגבי  אוטומטיים  חישובים 

ליבם, או אם לדייק, להשתמש במאגר הגנטי שלהם. אך השיקולים שלנו 

אינם זהים יותר לשיקולים האלה, ויש משמעות לשיטת קבלת החלטות 

כיוון  ומסודרת.  איטית  חשיבה   — היסטורית  מבחינה  יותר  מעודכנת 

שהתחייבות לזוגיות מונוגמית לתקופה של כשישים שנה דורשת שורה 

של שיקולים אחרים מלבד הסיכוי להעמיד צאצאים שישרדו, יש ערך 

בכלי החשיבה המודעים והאיטיים שלנו, אפילו עם המחיר שמשלמים 

על איטיות, התלבטות, ייסורים, גרירת רגליים ושיחות נפש אין־סופיות. 
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פנימיים,  ומצבים  סימנים  יותר של  מאורגנת  קריאה  מודעות מאפשרת 

יותר, של  שאחת התוצאות שלה היא בניית תמונה משכנעת, פחות או 

זהות עצמית לכידה. מודעות היא הדרך לסתת את אבני הבניין: תחושות 

שאני חש, רגשות שאני מרגיש, רעיונות שאני חושב עליהם, רצונות שיש 

גם  ניתן  שאותו  העצמי,  של  הגדולה  התמונה  את  יוצרים  הם  ויחד  לי, 

להציג לאחרים ולאחרות. 

הכוחות  נטרול  של  תפקיד  יש  אותה,  מבין  שאני  כפי  למודעות, 

האוטומטיים הפועלים במוח. הכוחות האלה מושפעים מאוד מהסביבה, 

וכן מלמידה קודמת ומגנטיקה. למודעות אין כוח מוחלט, כמובן, אבל 

ככל שהיא מפותחת יותר ומבחינה בניואנסים ברורים יותר, הרי שיש לה 

יותר כוח לבטל את השפעתם של הכוחות הראשוניים ולהשפיע על המוח 

בחזרה, באופן שמשרת טוב יותר את "התמונה הגדולה של העצמי". 

מוח ורגש

להבין מאין  ועוקף, אפשר  יש תפקיד מנטרל  לאור ההבנה שלמודעות 

הוא  רגש  ב"רגש".  ה"חשיבה"  מאבק  של  הקלאסיים  הדימויים  הגיעו 

לדוגמה,  ההתנהגות.  על  להשפעה  המוח  של  ביותר  העתיקה  הדרך 

כעס הוא הדרך של המוח לגרום לפעולה אלימה, או לאיום באלימות, 

דרך אפקטיבית  זו  והעמדת הצאצאים.  שאמורה להיטיב את השרידות 

הקול  כולו מתוך התמקדות במטרה. הסרט  להפליא להפעיל את הגוף 

בצורה  זאת  המחיש  פיקסר  האנימציה  חברת  של  היוצר  מבית  בראש 

ילדה על סף  נהדרת. הסרט מתאר חמישה רגשות כקולות בראשה של 

מה  להסבר  מוקדשות  בסרט  הראשונות  הדקות  וחמש  ההתבגרות,  גיל 

הפחד  קטנה.  ילדה  של  להישרדות  ובכעס  בגועל  שבפחד,  התועלת 

עוזר לה להימנע מסכנה, הגועל מציל אותה ממאכלים רעילים, והכעס 

הסרט  שאר  שלה.  ההורים  התנהגות  על  ולהשפיע  לאיים  לה  מאפשר 

עוסק בניסיון הלא פשוט להסביר איזו תועלת יכולה להיות בחיבור בין 

עצב לשמחה. אך העיקרון חשוב כאן יותר מהפרטים — רגשות הם דרך 

יעילה מאוד להניע לפעולה מסוימת, ואין זה פלא, כי זו דרך שהתפתחה 


