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יום חמישי ,ג' בתמוז תשס"ט25.6.2009 ,

נרקיס
מלך הביצה
צילומים :בלומברג ,איי.אפ.פי ,אי.פי.איי

קית קמפבל שולף כמה
דוגמאות בולטות

רוברט הוקינס ,שרצח שמונה
אנשים בקניון באומהה ,כתב' :הרגתי
את כולם ואת עצמי ועכשיו אני אהיה
מפורסם' .אני לא חושב שהוא היה
נרקיסיסט קליני ,אבל המעשים שלו
מונעים על ידי התרבות הנרקיסיסטית"

קמפבל'" .לא
להסתובב עם אנשים
שמאוהבים בעצמם'
זו עצה הרבה יותר
חשובה מ'לאהוב
את עצמך'"

אם אבקש מאנשים לנקוב
בשמו של מנהיג אמריקאי
גדול ,הם יגידו דונלד טראמפ.
זה משום שיש לו תוכנית
טלוויזיה והוא שם את השם
שלו על כל דבר"

שהיתה להם ילדות קשה והורים קרים ושהנרקיסיזם הוא
מנגנון הגנה בשבילם .אלו האנשים שיגיעו לטיפול אצל
פסיכיאטרים או פסיכולוגים.
"אבל ישנה קבוצה נוספת :אלו אנשים עם ביטחון גבוה,
היתה להם לרוב ילדות טובה ,הם מרוכזים בעצמם ,משו
כנעים שהם יותר טובים מאחרים וקשה להיות בסביבתם.
לא פוגשים אותם בקליניקה .הם לא יגיעו לטיפול כי הם
לא חושבים שמשהו לא בסדר איתם ,אבל יש יותר סיכוי
לפגוש אותם במסגרת העבודה ,בתור מנכ"לים למשל .זה
הסוג שאנחנו עוסקים בו יותר בספר".
לפי הספר ,זה כמעט כל אדם בחברה המערבית.
"לא מדויק .מה שקורה זה שישנו המעגל הראשון ,של
אנשים יהירים וחלולים ,והמעגל השני של התופעה ,של
אנשים שנגררים אחריהם מתוך חרדה .יש לנו תרבות שלמה
שנצבעה בצבעים הנרקיסיסטיים האלה ,וזה גורם לאנשים
נורמלים להרגיש חסרי ביטחון .בספר אני נותן דוגמה של
הלבנת שיניים :בכל מקום אני רואה אנשים שעושים את זה,
ויום אחד אני פשוט איכנע ואלבין את השיניים גם אני — לא
כי אני נרקיסיסט ,אלא בגלל חוסר ביטחון .למשל הילד
ההוא שעשה את הטבח באומהה )הכוונה לרוברט הוקינס בן
ה ,19שרצח שמונה בני אדם בקניון בנברסקה לפני כשנה
וחצי — ט"ש( .הוא השאיר מכתב שבו כתב' :הרגתי את כולם
ואת עצמי ועכשיו אני אהיה מפורסם' .אני לא חושב שהוא
היה נרקיסיסט קליני ,אולי קצת מדוכא ,אבל המעשים שלו
היו מונעים על ידי התרבות הנרקיסיסטית".
איך המגיפה הנרקיסיסטית מסתדרת עם התפשטות
הדיכאון?
"זה לא בלתי קשור .אצל הרבה אנשים הסיבה לדיכאון
היא ההרגשה שאתה לא עומד בסטנדרטים של אהבה עצ
מית וחומרנות שמציבה החברה".

וורן באפט הוא לא
נרקיסיסט ,הוא מאוד צנוע.
ויש עוד הרבה מנהלים
טובים שאנחנו פשוט לא
שומעים עליהם כי הם לא
רצים כל הזמן לתקשורת"

הוכחה נוספת לאופן שבו הנרקיסיזם רומס כל חלקה
טובה מוצא קמפבל בסיפורה של סוזן בויל" .מה שהדהים
אותי זה שאנשים הוקסמו ממנה כי היא נראתה אותנטית",
הוא אומר" ,כאילו היא לא חלק ממכונת הסלבריטאות
— ואתה רואה שיש רעב אמיתי לאותנטיות הזו .אבל
ברגע שהיא נכנסה למכונה הם פשוט אכלו אותה בחיים;
זה כמעט טרגי .אם היא היתה נרקיסיסטית זה היה יכול
לעבוד נהדר ,היא בטח היתה מאושרת .היא היתה יוצאת,
משתכרת ,מוצאת לעצמה בעל חדש ,עושה סיבוב הופ
עות .הבעיה היא שהיא אדם נורמלי ,היא לוקחת אישית
את כל מה שקורה".

הנרקיסיסט נהנה ,השאר סובלים
נרקיסיזם נהפך באחרונה לבאזז גם בהקשר של המי
תון .העיתונות הכלכלית של החודשים האחרונים מלאה
במאמרים שמאשימים את יהירות בוגרי תוכניות הMBA
והברוקרים השחצנים של וול סטריט במשבר .קמפבל מס
כים ,וסבור שהטענה הזו רלבנטית גם לאזרח הקטן" .יש
כל מיני מנגנונים שעוזרים לנרקיסיסט לבנות את העולם
המדומיין שבו הוא חי .למשל אשראי — זה כלי נהדר שעוזר
לאנשים לחשוב שהם יותר מצליחים כלכלית ממה שהם
באמת .אנשים קנו בתים שהם לא יכולים להרשות לעצמם,
מה שגרם לקריסה של שוק הנדל"ן".
לא רק הקידמה הכלכלית מעודדת נרקיסיזם — גם הט
כנולוגיה מייצרת עוד ועוד כלים שמסייעים לאנשים לטפח
את ההעצה העצמית" .באינטרנט ,למשל ,אתה יכול להיראות
איך שאתה רוצה בפרופיל שלך במייספייס ,ויכולים להיות
לך הרבה יותר חברים בפייסבוק מאשר בעולם האמיתי".
ואנשים מרוצים מזה.

הנרקיסיסטים הם אנשים עם ביטחון גבוה ,היתה
להם לרוב ילדות טובה ,הם מרוכזים בעצמם,
משוכנעים שהם יותר טובים מאחרים וקשה להיות
בסביבתם .לא פוגשים אותם בקליניקה ,יש יותר סיכוי
לפגוש אותם במסגרת העבודה ,בתור מנכ"לים למשל"
ישנו המעגל הראשון ,של אנשים יהירים וחלולים,
והמעגל השני של התופעה ,של אנשים שנגררים
אחריהם מתוך חרדה .יש לנו תרבות שלמה שנצבעה
בצבעים הנרקסיסטיים האלה ,וזה גורם לאנשים
נורמלים להרגיש חסרי ביטחון"
אם אני נרקיסיסט אני אהיה טוב בלהתחיל מערכות
יחסים ,בלהיהפך מנהיג .אם אטעה אאשים אחרים,
ואם אחרים יצליחו אוכל לגנוב להם קרדיט .זו הרגשה
טובה וזה עובד בטווח הקרוב .לנרקיסיסט לא כך כך רע
להיות נרקיסיסט ,אבל בשביל החברה זה נורא"

ברגע שסוזן בויל
נכנסה למכונה ,הם אכלו
אותה בחיים .אם היא היתה
נרקיסיסטית זה יכול היה
לעבוד נהדר ,אבל הבעיה
היא שהיא לא"

"אם נרקיסיזם היה רע בלבד הוא לא היה מתפשט .בג
דול אפשר להגיד שנרקיסיזם מוביל להצלחה בטווח הקצר.
אם אני נרקיסיסט אני אהיה טוב בלהתחיל מערכות יחסים,
בלהיהפך למנהיג ,בלהופיע בפני קהל .אם אטעה אוכל
להאשים אנשים אחרים ,ואם אחרים יצליחו אני אוכל בלי
בעיה לגנוב להם קרדיט על ההישגים .זו הרגשה טובה וזה
עובד בטווח הקרוב .אבל יש סיכוי שבטווח הארוך אני לא
אהיה מנהיג טוב ,אהרוס את מערכות היחסים שלי ולא
אלמד מהטעויות שלי ,כי תמיד אאשים אחרים.
"מנהיגים נרקיסיסטים נוטים לעשות דברים מסוכנים.
לפעמים זה משתלם להם ,הרבה פעמים לא .המנהיגים הנ
רקיסיסטים מקפצים מחברה לחברה ,עושים הרבה שינויים
גדולים — ולפני שדברים קורסים הם עוברים למקום אחר
ואז שוב משכנעים אנשים כמה שהם טובים ,ושוב עוזבים
לפני שזה נעשה רע .יש הרבה מאוד נרקיסיסטים מצליחים.
אין ספק .לנרקיסיסט לא כך כך רע להיות נרקיסיסט ,אבל
בשביל החברה זה נורא .מי נפגע יותר במשבר הכלכלי
— הבוסים או העובדים שלהם?".
דונלד טראמפ הוא אחת הדוגמאות שלכם למנהיגים
נרקיסיסטים.
"כן ,כי אם אבקש מאנשים לנקוב בשמו של מנהיג אמ
ריקאי גדול ,הם יגידו דונלד טראמפ .זה משום שיש לו
תוכנית טלוויזיה ,ומשום שהוא שם את השם שלו על כל
דבר .המנהיגים שרצים לשווק את עצמם הם אלו שקופצים
לנו לראש .אז אנשים אומרים לעצמם' :אוקיי ,כדי להנהיג
אני צריך להיות נרקיסיסט' .אבל למעשה הרבה מנהיגים
הם מאוד צנועים ,הם עובדים קשה ונותנים קרדיט לאנשים
שעובדים אתם .וורן באפט הוא לא נרקיסיסט ,הוא מאוד
צנוע .ויש עוד הרבה מנהלים טובים שאנחנו פשוט לא שו
מעים עליהם כי הם לא רצים כל הזמן לתקשורת".

קודם כל לאהוב את עצמך? בולשיט
מתי ואיך בדיוק נהפך הנרקיסיזם למגיפה? קשה לשים על זה
את האצבע" .נרקיסיזם הוא הצד האפל של האינדיבידואליזם,
ואינדיבידואליזם זה מגהטרנד ,השורשים שלו נמצאים אי שם
במאה ה ,"16אומר קמפבל .את שורשי הנרקיסיזם כמגיפה
אמריקאית מזהים קמפבל וטוונג בשנותהשבעים של המאה
הקודמת ,ברגע שבו האינדיבידואליזם של הסיקסטיז התהפך
מקריאה לאהבה חופשית לקריאה לאהבה עצמית .באותה תקו
פה התחילה מגמה שסופה בהגזמה חולנית של האמונה שכדי
להצליח ,או כדי לאהוב אחרים — אתה חייב קודם כל לאהוב
את עצמך .וזה נוכח בארצות הברית בכל מקום ,מגני ילדים
שפותחים את הבוקר בשירת "אני מיוחד" ועד גורואים של
עזרה עצמית כמו וויין דייר שטוען" :הדבר הכי טוב בישו זה
שאמא שלו האמינה שהוא הבן של אלוהים".
זה לא שקמפבל סבור שבמקום כל זה אנשים צריכים
לשנוא את עצמם .הוא פשוט סבור שאהבה עצמית היא לא
ערך חשוב כל כך" :אני לא יודע מי הראשונים שבאו עם
הרעיון הזה .אולי הם היו מאוד דיכאוניים והיתה להם הע
רכה עצמית מאוד נמוכה ,ובמקרה הזה זה באמת רלבנטי.
אבל מאז זה גלש לכל רובדי האוכלוסייה ונהפך לסוג של
מנטרה ,שבעיני היא אפילו לא ממש הגיונית' .לא להס
תובב עם אנשים שמאוהבים בעצמם' זו עצה הרבה יותר
חשובה מ'לאהוב את עצמך' .זה לא כאילו שאנחנו צריכים

שאנשים באמריקה יאהבו את עצמם יותר .יש לנו כל כך
הרבה ביטחון עצמי פה ,שזה פשוט מפחיד".
העצות האלה נשמעות הגיוניות ,אבל קמפבל יודע
היטב כמה קשה לסיים אותן .בשנה שעברה ,למשל ,הוא
ליווה את אחת משתי בנותיו ,שהיתה אז בת חמש ,לטקס
קבלת תואר תלמידת החודש 40 .ילדים זכו בתואר הנכסף.
"היא עשתה פוסטר של עצמה והיתה צריכה לכתוב את כל
הסיבות שבגללן היא כוכבת" ,הוא מספר בצער.
מה אתה אומר לה ,כהורה ,במקרים כאלה?
"זה החלק הקשה .הדבר שהכי קשה לילדים ללמוד
היום זה איך להיכשל ,כי כשאתה מקבל כל כך הרבה
פרסים כל היום ,כישלון הוא די שוֹק .אז אני מבלה הרבה
זמן בללמד אותה להיכשל .אבל זה קשה כי אתה חלק
מחברה שמושכת בכיוון ההפוך .אני מנסה ,אבל אני ללא
ספק לא הורה מושלם.
"אני גם מעודד אותה להיות אמפתית לאנשים אחרים
ומשתדל לשבח אותה על מאמץ במקום להגיד לה שהיא
מיוחדת .אני מצביע על האנשים בטלוויזיה ואומר' :הבחורה
הזו ,יש לה הרבה דברים אבל היא מפונקת ורעה לאנשים
אחרים ואת לא רוצה להיות כמוה'".
לאורך הספר מציעים קמפבל וטוונג דרכים להתמודד עם
המגיפה ,אבל לרוב נדמה שהם לוקים במשהו מן המחלה שהם
מתארים .הם מציעים ,למשל ,לקחת דוגמה מסלבריטאים
"צנועים" כגון טום הנקס וג'ורג' קלוני; לשבח את ילדייך
כשהם עוזרים לאחרים; ו"במקום להתרכז בעצמך ) (...לחשוב
על יחסים עם אחרים ,עבודה ,יופיו של הטבע" .אלה עצות
קצת נאיביות ושטחיות ,בסגנון ספרי העזרה העצמית הנרקי
סיסטיים .אולי זה קורה כי כדי להיפטר באמת מהנרקיסיזם,
אמריקה תצטרך להיפטר מעצמה — או כפי שאמר לאח
רונה הקומיקאי סטפן קולברט מ"הדיילי שואו"" :נרקיסיזם
הוא חלק אינטגרלי מהאופי האמריקאי .לחשוב שיש אפשרות
שאנשים אחרים הם טובים ממך הופך אותך לקנַ די".

אולי רק המיתון יביא את התיקון
קמפבל ,שכפי שכבר אפשר לנחש אינו טיפוס אופטימי
במיוחד ,מודה שאין לו ממש פתרון לבעיה" .אני יודע שה
מודל שהצענו — שיש בו דברים כגון 'לפעול מתוך תשוקה'
וללמד ילדים אחריות — הוא קשה ונרקיסיזם זה קל .אלה
מוכרים כל כך טוב בטלוויזיה .אנחנו צרי
גם דברים שלא ְ
כים משהו גדול יותר ,אבל אני לא יודע מה".
אולי המשהו הזה יכול להיות דווקא המשבר הכלכלי;
אולי מה שצמח מתוך הנרקיסיזם יכול להיות גם התרופה
לו .בבלוג המצוין שבו הוא עוסק בתופעה )narcissismblog.
 (comעוקב קמפבל אחר השינויים בצריכה האמריקאית על
רקע המיתון" .ניתוחים פלסטיים ירדו קצת ,המכירות של
וילות הענק ירדו" ,הוא מספר" ,והשאלה שאני שואל את
עצמי עכשיו היא :אם הכלכלה ממש תקרוס ,מה יקרה? האם
כשאנשים באמת יצטרכו לעבוד הם יעריכו את זה שיש
להם עבודה ומשפחה ויפנו קצת עורף לדברים חומריים?
האם יהיה שינוי עמוק?".
אז אתה בעד קריסה כלכלית טוטלית?
"לא ,ממש לא .אבל אם זה יקרה אני תוהה מה תהיה
התוצאה .אנשים תמיד אומרים שהדור של השפל הגדול
הוא הדור הנפלא ביותר שהיה בארצות הברית .שנות הע
שרים ,שבאו לפני כן ,נודעו בתור תקופה הדוניסטית וב
זבזנית .כך שיש משהו דומה במה שקורה היום ,ואני תוהה
אם עוד זמנים קשים עשויים להביא אותנו לזה .אני לא
יודע מה התשובה".
עידן אובמה ,ה" ,"Obamanationלא יביא שינוי?
"מאוד שימח אותי לראות את נאום ההשבעה של אוב
מה .היה נדמה כאילו הוא מדבר הרבה על אחריות .אבל
כשאני רואה מה הוא עושה עכשיו ,זה לא נראה ככה .זה
נראה יותר כמו חילוץ של אנשים שהתנהגו בצורה חסרת
אחריות .אני לא כלכלן ,אבל לעזור לעשירים לא נראה לי
כמו דבר כל כך טוב".
אז מה יהיה?
"אני לא אדם אופטימי .הבת שלי עכשיו בת שש; עוד
מעט יהיה לה דף אינטרנט ,מי יודע מה יקרה ,או כמה
זמן היא תבלה בלהקרין דימוי של עצמה באינטרנט ,או
מה יהיה הדימוי העצמי שלה כאדם שכל הקשרים שלו
והיחסים שלו יעברו בפילטר של הטכנולוגיה .דברים כמו
פייסבוק קיימים אפילו לא עשור .מפחיד בכלל לדמיין מה
C
יהיה כשהיא תהיה בת ."15

מתבונן
על העולם החדש

שיזף רפאלי

"העיקר הבריאות"

היא כבר תוכנית עסקית ,לא רק
ברכה .זה נכון גם אצל ברק אובמה :חלק גדול מתוכנית ההתאוששות הכלכלית שלו
מורכב מהשקעות ענק ,חסרות תקדים ,במחקר ובפיתוח רפואי ,והממשל כולו מתגייס
לדחיפה אדירה שתוביל לצמיחת הכלכלה שסביב הבריאות.
ממשל אובמה הצטרף בכך למגמה
שמתרחבת זה כמה עשורים .כבר שנים
שההוצאות על בריאות ,הן ברמת משק
הבית והן בזירה הלאומית והבינלאומית,
גבוהות מאוד ,ורק גדלות כל הזמן .המ
שימה להיות בריאים  ,אפילו בהיעדר
טראומה מיידית ,יצרה נטל תקציבי
לא קטן .הרפואה נעשית רפואה מונעת
— ורפואה יקרה.
מדובר בסכומים אדירים — אלה שמ

בות האינטרנט הקדמונים ,ג'ים קלארק,
לקח את ההון שעשה מ) Netscapeזוכ
רים? הדפדפן שהוביל את גל הדוט.קום(
והשקיע אותו ב ,Healtheonיוזמה נועזת
שנועדה להעלות לרשת את מערכת הב
ריאות האמריקאית ולפשט את עבודתה.
אחר כך גם מיקרוסופט נכנסה לתמונה
עם  ,WebMDוב 1999התמזגו שני הפ
רויקטים לאתר בריאות מוביל.
כמה שנים אחר כך גם גוגל מצאה

הרשת טיפסה
במהירות ,תוך פחות
מעשור ,למעמד
המתחרה עם זה
של הרופא .השינוי
הזה הופך את
מערכת היחסים בין
הרופא לחולה
מחדכיוונית להדדית
צילום :שאטרסטוק

עבירים חולים למטפלים ברפואה רגילה,
משלימה ואלטרנטיבית; אלה שמוקד
שים לפיתוח ,ייצור וקניית תרופות; אלה
שמוקצים לשיקום ולרפואה מונעת; אלה
שאובדים עם ימי העבודה האבודים; אלה
שכרוכים בביטוחים הרפואיים ,נושא העו
מד בראש סדר היום במרבית מדינות העו
לם .אין עוד מקום לאדם "להתלוצץ עם
רופאיו" — הרצינות היא צו השעה לא רק
בגלל המחלות העדכניות ,אלא גם בגלל
ההקשר הכלכלי ,סוגיית הפרטיות וההז
דמנויות החדשות שנראות באופק לעיצוב
מחודש של מערכת היחסים בין החולה,
המחלה ,הרופא ,מערכת הבריאות והכיס.
העולם האלקטרוני גילה גם
הוא את כוחה של כלכלת הרפואה ,עוד
בימיה הראשונים של הרשת .אחד מא

את עצמה מתלוצצת עם רופאיה .רפואה
היא אחד התחומים שבהם מקפידה ענקית
האינטרנט על פיתוח אגרסיבי :בGoogle
 Heatlhהיא מזמינה יחידים וקבוצות לה
שתמש בשירותיה ובשרתיה כדי לרכז
מידע רפואי ,להקל על העברתו ממקום
למקום ולגשר על האיהתאמות ,האינעי
מויות וחוסר היעילות שמאפיינים את המ
ערכות הרפואיות המסורתיות ,המבוזרות.
כשנכנסה לתחום עתיר משאבים זה הקי
מה עליה גוגל את אבירי הפרטיות ושאר
מתנגדים ,אבל מאז הידקה את שיתופי
הפעולה עם חברות הביטוח ,מוסדות הב
ריאות ,בתי החולים ומשווקי התרופות כדי
להוכיח שתרומת הרשת לבריאות האדם
עולה על הסיכונים הנוגעים לפרטיות.
גם הפעם הגיבה מיקרוסופט במיזם דומה
— ") HealthVaultכספת הבריאות"(.

במקביל לענקי הרשת ,כמעט כל
מערכות הבריאות — הממשלתיות,
הלאומיות והמקומיות — החלו לעסוק גם
הן בגיוס המחשב והרשת לייעול התי
קים הרפואיים ,סליקת תשלומים ותיקוף
מרשמים .מדובר בביג ביזנס ,כולם רו
צים בזה חלק .עד כדי כך גדול ,שמילות
החיפוש היקרות ביותר שעליהן מתח
רים המפרסמים בגוגל הן אלו העוסקות
בבריאות ,תרופות ותביעות רשלנות.
השלכות הרשת מגיעות עמוק
יותר מענייני התיק הרפואי ותשלום
הביטוח .הרי פעם היינו הולכים ,מי בד
חילו ומי ברחימו ,לרופא כדי לשמוע
את הדיאגנוזה שלו ,היום אנו הולכים
לרופאה כדי לספר לה מה מצאנו בגוגל
על המחלה ,הרבה לפני האבחנה .אנחנו
באים אליה כדי לספר לא פחות משא
נחנו באים כדי לשמוע .יש לנו דעות
— ואנחנו גם חושבים שיש בידינו ידיעות
— על הבעיה ,הטיפול ,העלויות והחלו
פות .גם בעבר הממסד הרפואי היה צריך
להתמודד עם הידע שאיתו באנו — עצות
הסבתא ,הדעות של השכנה .אבל מאז
הולדת הרשת ,לכל חולה יש הרבה יותר
עצות ודעות.
לפי סקר חדש של מכון המחקר ,Pew
 86%מהאמריקאים הבוגרים אומרים שיפ
נו לרופא כדי לטפל בבעיה רפואית61% .
יפנו גם לרשת ,כדי לחפש מידע ,עצה
והנחיות .רק לפני תשע שנים ,לשם הש
וואה 25% ,בלבד מהבוגרים פנו לאינטרנט
באותו עניין .במילים אחרות ,הרשת טי
פסה במהירות ,בתוך פחות מעשור ,למ
עמד המתחרה עם זה של הרופא .השינוי
הזה הופך את מערכת היחסים בין הרופא
לחולה מאנכית וחדכיוונית להדדית יותר,
הידברותית יותר ,חברותיות יותר ומבוזרת
הרבה יותר .עוד נתון מדהים 61% :מכלל
החולים פונים לרשת חברתית מקוונת כזו
או אחרת כדי לקבל סיוע ,תמיכה ומידע.
צריך עוד לברר אם העצות והידע הזמינים
ברשת אמינים מספיק ,אבל רוב האוכלו
סייה האמריקאית כבר נתן את התשובה
שלו Web 2.0 :הגיע אל מיטת החולה.
פרופ' שיזף רפאלי הוא ראש בית הספר
לניהול והמרכז לחקר חברת המידע
באוניברסיטת חיפהsheizaf.rafaeli.net .

