"ריקות וצורה"
חווית העולם דרך אמנות ,פיזיקה וזן-שיאצו

מאת :הגר יולזרי

"שיחה עם אין חציל"  ,חנה בן חיים יולזרי והגר יולזרי2008 ,
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"הריק הגדול אינו יכול להכיל אלא את הצ'י; זה הצ'י אינו יכול אלא להתעבות לצורותיהם של
כל הדברים; דברים אלו לא יוכלו אלא להימוג ולשוב אל האין הגדול".
)צ'ואנג טסה ,מתוך "הטאו של הפיזיקה" ,מאת פרטיוס קאפרה(

מהי הכוונה בביטוי ריקות וצורה? מהי ריקות ומהי צורה?
ביטוי זה מראה בפשטות את הניגודים והאחדות המרכיבים את עולמנו.
בעיני זהו צירוף מילים המכיל בתוכו הפשטה אינסופית .אין לו סוף ,אין גבול למחשבה עליו.
מהי הצורה בתוך הריקות והריקות בתוך הצורה .צירוף המילים מעלה בי תחושה של
סינרגיה ,אפשרות להכלה ולחדירת גבולות השפה והמחשבה.
המושג הוא ביטוי של התפיסה .כיצד אנו רואים ,מבחינים ,מחברים בין דבר למשנהו?
בו זמנית הוא מבטא מהות פיזית ומטפיזית.

לשים את שני המושגים יחד יהיה כמו לומר שהכל הוא אחד.
ההפרדה היא צורה ,האבחנה היא של קו ,קו מתאר ,קו מחשבה.

מהו האדם )או כל דבר אחר(
מלבד ריקות בצורה
עודף של אלקטרונים
קו מתאר

הציטוט הנזכר למעלה של צ'ואנג טסה מעיד על תהליך ,תהליך מעגלי של יצירה והרס.
הריקות היא צ'י ,הצ'י הוא הצורות כולן ,הצורות נמוגות וחוזרות אל הריקות .כמו תהליך של
חיים ,של לידה ומוות " -מעפר באת ולעפר תשוב" .הריקות היא המקור ,הצ'י הוא הביטוי.
הקשר ביניהם הוא כמו של אמא ובן או אדמה ועץ ,אך שונה בתכלית .הרי ריקות היא לא
אדמה ,ריקות איננה קיימת .בטאואיזם ובבודהיזם לריקות משמעות מיוחדת שונה מן הפשט
של המילה כפי שאנו רגילים לחשוב עליה .מאז התפתחות תאוריית הקוונטים ,מושג הריקות
השתנה מאד וקיבל נופך חדש בתפיסה הפיזיקאלית שלו.
בתנ"ך ,אלוהים בורא את העולם יש מיש .לפני בריאת העולם היה משהו ,תוהו ובוהו .אני
רוצה לשאול ,מהו ה"ריק" שהיה לפני בריאת העולם?
פרק זה יעסוק בשאלה של מהו הריק ומהי צורה ,מי תוחם את מי ,מי מכיל את מי והאם הם
אחד.
ברור לנו ,באופן יחסי ,ההסבר התהליכי שמופיע בציטוט של צ'ואנג טסה  -מהריק נולדת
הצורה .אין ולאחר מכן יש.
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אני חושבת שעיקר הקושי הוא להפנים רגעיות מוחלטת של תהליך היצירה וההרס ,תוך
ביטול או התעלות מעבר לממד הזמן.
האם משהו יכול להיות ריקות וצורה בו זמנית?

"לאחר שכנף השלדג
השיבה אור לאור ,ושקטה ,האור דומם
בנקודת הדממה של העולם הסובב".
)ט.ס .אליוט ,מתוך " ,Burnt Nortonארבע קוורטטים"(

"נקודת הדממה" היא מטאפורה יפה בעיני ל"פער" הזה שאי אפשר לתארו .הנצחיות שברגע
אחד .הנצחיות הזו היא כמו הריק שבצורה .המרחב האינסופי שמעבר לצורה שלנו ,לחיינו,
לדברים שעוברים עלינו .לקשר שבין הפנים לחוץ ,לזמני ולעל זמני .בנקודת הדממה
מתקיימת הריקות המאפשרת את קיומם של הדברים כולם .יותר נכון ,היא מאפשרת לנו
להיות מודעים לקיומם של הדברים כולם.

מבחינה פיזיקלית העולם כולו מורכב מאטומים ,המורכבים מחלקיקים תת-אטומים .הגוף
שלנו מורכב מאותם החלקיקים המרכיבים את האויר ,המים ,האדמה ...הבדלים בם ביחס בין
חלקיקים אלו.
ברפואה הסינית האדם והעולם הם שניהם צ'י )פירוש המילה צ'י הוא אנרגיה( ,ביטויים שונים
של מהות אחת.
בצ'י יש דואליות ,יין ויאנג .היין והיאנג מאפשרים את היחסיות בין מרכיביו של היקום ,את
האיזון שמאפשר הבדלה והגדרה .אם יש גבר ,גבריות )יאנג( ,יש אישה ,נשיות )יין( ,אם יש
יום יש לילה ,יש שמש ויש ירח ,בתוך כל חזק מסתתר חלש .כל זוג הפכים ,או משתנים
יכולים להיות מיוצגים ביחסיות כמו היין יאנג .הדימוי מייצג את אחדות העולם כמו את הטבע
הדואלי של החיים .מעגל החיים מורכב מיין ויאנג במערכת יחסים משתנה ואינסופית ,בכל יין
יש יאנג ובכל יאנג יש יין.
היין והיאנג מאפשרים את ההבדלים בין הדברים .אם יש ריקות יש צורה ,אם יש צורה יש
ריקות .התקיימות היין והיאנג הינה הדדית .התקיימות היין והיאנג היא בו זמנית ,היא יוצרת
את השלם .השלמות היא תמידית ,בכל רגע.
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הקיסר הצהוב אומר":כל היקום כולו ,המכוסה על ידי שהשמיים והנתמך על יד האדמה,
בצורתו המושלמת ביותר ...הנשימה של השמיים והאדמה היא המקיימת את האדם ,והא
מגיע לשלמות באמצעות חוקי ארבע העונות .השאיפה הגדולה ביותר -השגת גוף מושלם".
)מתוך "ספר הקיסר הצהוב"(

חוקי הגוף וחוקי העולם זהים .בכדי להשיג "גוף מושלם" ,על האדם לחיות בהרמוניה עם
הטבע ולקבל את חוקיו .עם זאת ,הטבע מקיים את החיים .הצ'י הוא המקור ,אך ללא חיים
הוא ידעך.

חוקים אלה הם חוקי הרפואה הסינית .כפי שאמרנו יש צ'י ,דואליות היין ויאנג ,והם
המאפשרים את ההבדלים בין עונות השנה שיוצרות את חמשת התנועות ,שהן ביטויי החיים
השונים בטבע ובאדם ,דרך האיברים האנרגטיים שהם האיכויות השונות בגוף הבאות לידי
ביטוי באמצעות המרידיאנים )ערוצי האנרגיה בגוף(.

הצורה מכילה בתוכה את הריקות והריקות מכילה בתוכה את הצורה.
ריקות היא מילה בעייתית ,ריק הוא ההפך ממלא.
בניסיון להבין את הרעיון המובא להלן יש לאפשר למילה להתרחב לנסות ולחוות את המושג
ריקות ,כמו במדיטציה "ריקון הראש" הוא מעין ניסיון להגיע לאחדות עם העולם ,לחוש את
הריקות שבתוך הצורה .אני הצורה והעולם הוא הריק ואולי העולם הוא הצורה ואני היא
הריק .המושג ריקות יכול להתחבר לאחדות ,לאינסוף ,להפשטה...

המעבר בין הפנים לחוץ ,הוא בדיוק הגבול הדק ,הנראה ,הבלתי ממשי ,המוחלט.
בכדי לדעת משהו בתוך הריקות /אחדות עלינו לתחמה כצורה ,צורה שתהיה שונה או דומה
לצורות אחרות ,שתמצא ביחס אליהן ,אחרת כיצד יתפוס האדם את קיומה.

דוד יום כתב בספרו "מסכת טבע האדם":
"כדי לדעת אם מושגים כלשהם ,המחוברים זה לזה ברושם ,ניתנים להיות מופרדים כמושג,
אין לנו אלא להתבונן ולראות אם הם נבדלים זה מזה; ובמקרה זה ברור שאפשר להשיגם
לחוד .כל מה שנבדל ניתן להיות מובחן ,וכל מה שניתן להיות מובחן אפשר גם להפרידו...
ואם אינם ניתנים להיות מובחנים אי אפשר להפרידם....זהו בדיוק דינו של הזמן".
)"מסכת טבע האדם" ,חלק ב' :על המושגים של החלל ושל הזמן(,
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אם משהו הוא מובחן ,נפרד ,אנו יודעים היכן הוא מתחיל והיכן הוא נגמר ,אז נוכל לדעת
שהוא עצמו.
זוהי מחשבה שליוותה את המדע המערבי שנים רבות.
בניסיון להבין את מהות העולם ,ניסו המדענים להפריד ולחלק ,את החומרים והתופעות.

מושגי ריקות וצורה בפיזיקה
הצורה
קואן ידוע ":המורה אחז בידו מקל ,הראה אותו לתלמידיו ואמר :אם תכנו אותו מקל אתם
צמודים לשם .אם תכנו אותו 'לא מקל' אתם מתכחשים לעובדה כיצד תכנו אותו?"
)מתוך "הטאו של הפיזיקה" ,פרטיוס קאפרה(

מהו חלקיק?
האם חלקיק הוא הצורה הבסיסית
מהו הריק שמכיל בתוכו האטום

"חלקיקי חומר בדידים הם הפשטה .תכונותיהם ניתנות להגדרה ולתצפית אך ורק דרך
האינטראקציות שלהם עם מערכות אחרות"") .הטאו של הפיזיקה" ,פרטיוס קאפרה(

האטום מורכב מגרעין שסביבו נעים אלקטרונים ,כלומר מבחינת הריק והצורה ,האטום,
שהוא כביכול חלק היסוד החזק ביותר ,ה"בלתי ניתן לפריצה" המרכיב את העולם ,מורכב
בעיקר מריק ומצורות הנעות בתוכו .אם נשרטט קו מתאר דמיוני סביב האטום ,יהיה בתוכו
יותר חלל "ריק" מאשר חומר .כלומר כמות החומר בעולם בעצם הרבה יותר קטנה משנראה
לעין.
חשיבות המרחב הריק גדולה מאד.
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במשך שנים תפס הריק מקום חשוב במחקר הפיזיקלי .בבסיס משוואות התנועה הניוטוניות
הגוף נע במרחב ריק .לעיתים יש גופים נוספים אשר גורמים לחיכוך ובכך לשינוי במהירות
ומאזן הכוחות .אך הגוף )אחד או רבים( נמצאים במרחב שהוא בלעדיהם ריק.

"נוכחות החומר אינה אלא הפרעה מקומית במצב המושלם של השדה ,משהו חריג וזמני"...
)ז'וזף נידהם ,מתוך "הטאו של הפיזיקה" ,פרטיוס קאפרה(

חקר הפיזיקה המודרני שינה לגמרי את תפיסת הריק והחומר .הריק הוכר כמהות דינמית
בתיאורית השדה הקוונטי.

הריק
מהו שדה?
המושג שדה בפיזיקה פותח במאה ה 19-על יד שני פיזיקאים ,מאקסוול ופארדיי .השדה הוא
שם לכוחות הדחייה והמשיכה המופעלים בין גופים טעונים .הגופים יוצרים מארג כוחות
הנקרא "שדה חשמלי" ,שדה המתקיים רק בין שני גופים טעונים .שדה הנוצר בין גופים
טעונים בתנועה נקראה "שדה מגנטי" .אם כן ישנם שני שדות המופעלים על ידי גופים טעונים
בשני מצבים ,מצב מנוחה ומצב של תנועה )זרם חשמלי( .השדות מופעלים רק על ידי גופים
טעונים באחד משני מצבים אלו ומשפיעים רק עליהם .שדה חשמלי יופעל רק על גופים
טעונים ושדה מגנטי ישפיע רק על מטענים נעים.
השדה נחשב לאיכות נפרדת ,כלומר הוא נוצר על יד הגופים הטעונים וחיצוני להם .יש לו
ממשות עצמית שניתן לחקור אותה בלא קשר לחלקיקים המקוריים.

הריק הופך יחסי 4 -מימדי
בתורת היחסות פרץ איינשטיין את הפרדיגמה הפיזיקאלית שבבסיסה חוקי התנועה של
ניוטון ואת התפיסה המדעית בכלל" .היה זה כאילו הקרקע נשמטת ללא יסודות מוצקים
במקום כלשהו עליהם אפשר לבנות ".מתאר אינשטיין את חוויותיו.
תורת היחסות היא פשוטה כביכול אך השלכותיה מרחיקות לכת הן מבחינה פיזיקאלית והן
מבחינה פילוסופית .הכול נמצא ביחס מתמיד לכול ,על כן אין דבר העומד בפני עצמו  -לא
האובייקט ,לא הסובייקט לא המרחב או הזמן .בתורת היחסות אוחדו שני המושגים ה"יוצרים"
את העולם ,המרחב והזמן .המרחב אינו תלת מימדי והזמן אינו עומד )או נע (...בפני עצמו.
הזמן והמרחב הינם איכות פיזיקאלית אחת בעלת ארבעה מימדים .התנאים לקיום ,אם כך,
הם ביחס למושג אחד ,מרחב-זמן.
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מכאן ,כל חלקיק יכול להיות במצב סטאטי או בתנועה ,באופן יחסי לצופה ועל כן שדהו של
חלקיק יכול להיות או חשמלי או מגנטי .תורת היחסות איחדה את שני סוגי השדות תחת
הכותרת "השדה האלקטרו-מגנטי" .איינשטיין הוסיף עוד שדה המופעל על ידי הכוח הנוסף
בעולם החלקיקים ,כוח הכובד .כוח הכובד יוצר אף הוא שדה ,שדה הכבידה .שדה הכבידה
נוצר על ידי כל גוף בעל מסה ,כלומר כל גוף .לשדה הכבידה השלכות "כבדות" על המרחב.
מושג הגוף ומושג השדה מתאחדים .בכל מקום בו ימצא גוף ,ימצא שדה ולהפך .בכל מקום
בו ימצא גוף ,יושפע המרחב-זמן סביבו על ידי שדה הכבידה שלו .על פי תורת היחסות
הכללית של איינשטיין בה מתחברים הזמן והמרחב ,שדה הכבידה יוצר עיקום של המרחב.
כלומר לכל גוף יש השפעה על המרחב והזמן )שהם אחד( סביבו.
אם כן תורת היחסות הכללית מקשרת את הגוף והשדה בקשר בלתי נפרד ,הצורה והריקות
אינן נפרדות ,הן אחד.
"בהתאם לתאורית השדה של החומר ,חלקיק חומר כמו אלקטרון אינו אלא תחום קטן של
שדה חשמלי אשר בתוכו עוצמת השדה מגיעה לערכים גבוהים במיוחד ,מה שמלמד ,כי שדה
אנרגיה עצום יחסית מרוכז בתחום קטן מאד .מרכוז כזה של אנרגיה המתייצב נגד שאר
השדה ,שופע דרך המרחב הריק כמו גלי מים החוצים את פני האגם; אין אפוא מקום לחשוב
על זהות קבועה של מהות האלקטרון הקיימת לאורך זמן) ".הרמן נייל ,מתוך "הטאו של
הפיזיקה" ,פרטיוס קאפרה(

בפיזיקה הקלאסית נתפס החלקיק כ"מסה" ,חומר שניתן לחלוקה ועל כן עיקר החיפוש היה
)ובעצם על ידי מדענים רבים עד היום( אחר קצה החלוקה ,החלקיק/צורה הבסיסי המרכיב
את החומר .תורת היחסות הכירה במסה כסוג של אנרגיה .החלקיק כמסה הינו סוג של
תנועה .שינוי מהותי זה מעביר את מושא ההתבוננות מהפרט אל הקשריו.
המושג מרחב נקשר בקשר צמוד עם מושג החומר ,זוהי התחלה של מחשבה שונה בעולם
המערבי בנוגע למשמעות הריקות והצורה.
אם יש ריקות יש צורה ,אם יש צורה יש ריקות .אם יש חלק יש שדה ,אם יש שדה יש חלק.
בתוך האטום יש מרחב עם חלקיקים ,חלקיקים אלו יוצרים שדה בתוך האטום .גם בא-טום
)מיוונית ,שאינו ניתן לחלוקה( יש שדה .ישנם מחקרים הבודקים האם גם לחלקיקים תת-
אטומיים יש מבנה פנימי בדומה לאטום .האם גם בהם יש מרחב?
החיבור האינסופי הזה מוביל למחשבה של אחדות ,של הפשטה.
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פוטנציאל היחיד להכיל את היקום ,האדם כהפשטה ,הקשר לשיאצו
מהי הריקות באדם? איפה שוכן בנו האדם חסר הצורה?

"כל היצורים הם בעלי טבע בודהה"
מתקן דוגן" :כל היצורים הם טבע הבודהה"
)מתוך "זן בודהיזם פילוסופיה ואסתטיקה" מאת יעקב רז(

על פי דוגן )מורה זן יפני מהמאה ה –  ,(13היצורים הם טבע הבודהה ,הם הדבר עצמו .טבע
הבודהה והיצורים הם אחד.
נוצרת הקבלה שיכולה לענות על היחס בין הריקות והצורה באדם.
היצורים הם הצורה וטבע הבודהה הוא הריקות.
ריקות האדם ,הצ'י ,הוא האדם.
בפרק זה אנסה לקשר את הריקות והצורה שנבחנו בהיבטים קוסמיים ,להכילן על האדם
ולהראות את חשיבותן הרבה בטיפול זן-שיאצו.

מהו זן-שיאצו
זן-שיאצו היא שיטת טיפול במגע שמקורה ביפן של אמצע המאה העשרים .מייסדה הוא
שיזוטו מסונגה .מסונגה למד פסיכולוגיה באוניברסיטה של טוקיו ,למד ולימד שיאצו.
מסונגה חיבר בין שיטות טיפול במגע מסורתיות למסורת הרפואה הסינית ופילוסופית הזן-
בודהיזם.
מסונגה פיתח את שיטתו על רקע החברה הדואבת של יפן לאחר מלחמת העולם השנייה.
מלחמה ,מוות ,בלבול ,עיור ,תעשייה ,ניכור ,אי נחת הם רק חלק ממאפייני עולמנו המודרני.
החיים הם סבל ,זוהי האמת הראשונה שלימד הבודהה ,אך משיביט האדם נכוחה ,יוכל
לראות דרך המסכים את השיפוטיות והפחד היוצרים את הסבל המאפיין את עולמנו.
מהראייה תבוא ההארה ,ההארה תאיר את החושך ותאפשר להתגבר על הכאב ולהיות שוב
לאחד עם העולם.
פילוסופית הזן-בודהיזם התהוותה מתוך חיבור תורת הטאו הסינית והבודהיזם שהגיע מהודו.
תנועת הזן פרחה ביפן והפכה לחלק בלתי נפרד מהתרבות היפנית .פירוש המילה זן היא
מדיטציה .על נס תיאוריות הזן נמצאות הקבלה ואי העשייה .דרך ישיבת המדיטציה ,ריקון
התודעה והתבוננות בעולם "ללא עשייה" ,יצליח האדם להסיר את מחסומי התודעה ולראות
את סביבתו בפשטות ובחמלה.
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מסונגה אימץ תפיסה זאת והניח אותה כבסיס טיפול הזן-שיאצו .מטרת המטפל היא להגיע
אל חמלת החיים ,לתמוך ,לחבק את המטופל כשלם ,כבן אדם החי בעולם.

השימוש בריקות וצורה בטיפול זן-שיאצו
ב"טאו של הפיזיקה" כותב קאפרה" :השקפת העולם המכניסטית של הפיזיקה הקלאסית
הייתה מיוסדת על התפיסה של גופים מוצקים הנעים במרחב ריק .תפיסה זו עדיין תקפה
בחום הקרוי "אזור מימדי הביניים" ,כלומר ,במציאות של התנסותנו היומיומית"...
מה אומרת נקודה זו? מוזר לקרוא למציאות הנראית ,הנתפסת ,או במילים אחרות לחיינו,
אזור מימדיי הביניים .מבחינה פילוסופית אפשר להמשיל את האמירה הזו לדרך האמצע ,מה
שאנו מסוגלים לחוות הוא רק מה שאינו מאד גדול ואינו מאד קטן .כל השאר מבחינתנו הוא
הפשטה .במדיטציה אנו מנסים במידה מסוימת להמיס את הקו בין הגדול לקטן ,בין מציאות
חמשת החושים למציאות המופשטת ,הגדולה והקטנה .היקום כולו אחד .לאפשר חדירת
הריק לצורה ולהפך.
"הדברים הבולטים בחיים שמושכים תשומת לב ושקל לעסוק בהם חסרים את הכוח החיוני
שמניע את הדברים .המהות האמיתית של שהחיים נמצאת רק במה שמסתתר מתחת לפני
השטח .זהו אותו כח מסתורי שנמצא בכל היבטי החיים אך קשה להצביע עליו".
)מסונגה" ,זן-שיאצו"(
מסונגה כותב בספרו "זן שיאצו"" :יחסי אנוש בסיסיים הם 'יחסי -עור' כלומר עור לעור .העור
הוא הגבול שלנו ,הצורה שלנו ,המפריד בין פנים לחוץ.
בעולם מימדי הביניים היחסים בינינו הם יחסי עור או יחסי צורה.
בטיפול הזן-שיאצו תומך המטפל דרך הנגיעה בצ'י באדם ומאפשר מקום למודעות פיזית
ונפשית .ברצוננו באמצעות הטיפול לאפשר לצ'י לבחור כיצד לפעול ,מבלי להתערב
בפעולותיו.
"העיקרון הבסיסי שהדגשתי ,כמו בזן ,ליצור "הד" חיים אצל מקבל השיאצו".
)מסונגה" ,זן שיאצו"(
הד יכול להיווצר רק בחלל ,במרחב שבין המקור לנקודת ההחזרה.
מקומנו כמטפלים הוא של 'הימצאות' ,תמיכה .כמו במדיטציה אנו מאפשרים לאדם להתחבר
לריקות הפנימית שלו.
יחסי העור -לעור מתמוססים והצורה והריקות במטפל והמטופל הופכות לאחת .אנו חודרים
את צורתו של האדם .באמצעות ההקשבה ,דרך חמשת החושים והמגע בעור ,אנו מגיעים אל
ריקנותו וריקנותינו ,שם שוכן הצ'י.
")...יש( לגרום לאנשים לחוות את הריקות האוניברסאלית שהיא הכוח החזק ביותר העומד
מאחורי החיים") .שיזוטו מסונגה(
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ברצוני לסיים בציטוט שהשפיע עליי רבות בתפיסת העצמי ,הגוף שלי ,וביצירותי,
שני שירים מדהימים ביופיים בעיני:

"באר שאיש לא חפר מלאה בלא מים
שמעלים אדוות,
ואיש חסר צורה וחסר משקל שותה ממנה"
*
"איקיו ,גוף זה אינו שלך,
אני אומר לעצמי.
היכן שאני נמצא אני שם".

)איקיו סוג'ון ,מתוך "זן בודהיזם פילוסופיה ואסתטיקה" מאת יעקב רז(

"ללא כותרת" ,חנה בן חיים יולזרי והגר יולזרי
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