דורון גיל

הקרבוד בזוגיות
רבים מאתנו כמהים לזוניות טובה וכמיהה זו היא בראש מעיינינו .מה לא ניתן ונזה
לא נעשה ״ובלבד״ שנמצא בן זונ? ובלבד שלא נהיה עוד לבד?

לעתים ,הרצון שלנו לזוגיות נעשה לדבר המרכזי בחיינו :מה
שאנו רוצים הוא זוגיות .ומעבר לכך? זאת כבר אימן יודעים.
וכי מדוע לנו לדעת משהו שהוא מעבר לאופק? אחדים מאתנו
חושבים ,״אם רק תהיה לי זוגיות אז הכול כבר יהיה בסדר״

מה שיעל לא הבינה הוא ,שהרצון שלה ״להיות שם בשביל״
ליאור כל הזמן ,בכל מאת האתוזים ,למעשה מבטל את מי שהיא
כאדם וכבת זוג .על פני השמח נראה הדבר ״כאילו״ היא אול
בת הזוג האידאלית ,האישה המתחשבת .אולם הקרבה זו שהיא

ואחדים מאתנו אף אומרים לעצמנו :״כשכבר תהיה לי זוגיות,
מה שבן הזוג של ירצה יהיה בסדר אתי .שהרי מה שאני צריך או
צריכה זו זוגיות!״

מקריבה את עצמה ,תוך ביטול של עצמה ,עלולה ,במשך הזמן,

בשביל זוגיות ״טובה״ אחדים מאתגו מוכנים ,לעתים באופן
לא מודע ,לוותר אפילו על אותם צרכים ורצונות אישיים העוטים!
ותנו מ׳ שאטזט .פירוט הדבר :אנו מוכנים להקריב את עצמנוז
ל מזבח הזוגיות! אנו אומרים לעצמגו :״בזוגיות אהיה שט
:שביל בן הזוג טלי ,והכול יהיה גפלא כל כך!״ .ואגו מפנטזים
אומרים לעצמגו ,״מרוב אהבה ,מה מטגה מה הרצון שלי ומה
זרצון טלו? העקר טנהיה ביחד!״ ואגו אומרימ לעצמנו ,״מה
א אעטה בעבור זוגיות סובה? אם צריך לוותר ולהתפטר ,אעטה
יאה ,כי הרי זוגיות חטובה לי מנול!״
זה נשמע כל כך רומנטי! כל כך נכון! כל כך אידילי!
ואנו אומרים נל זאת מתוך נמיהה עמוקה לזוגיות ,ואינמ
ודעים ,טנל פעם טאנו מוותרים על הרצון וחצרנים שלנו ,ונל
פעם טאנו ״מקריבים״ את עצמנו בשביל בן הזוגו^מען הזוגיות,
אגו למעטה מרחיקים את עצמנו יותר ויותר םאותה זוגיות
נפלאה ,אליה אנו נמהים נל נך...
מה שהיה הכי חשוב ליעל הוא שליאור יאמר לה שהוא אוהב
אותה .שהיא ״מותק״; שהיא ״משהו-משהו״ .שלא יעיר ולא
גער ולא יעלה שום טענות נגדה .שהכול ,הכול ביניהם יהיה
בסדר .הכול .ולשם כך היא השתדלה ,כל כך השתדלה ״להיות
שם בשבילו״ כל הזמן .כשהיו צופיה בטלוויזיה ,היו רואים אח
התוכניות שהוא אהב לראות .וכשהיו הולכים לישון ,אפילו אם
לא הייתה עייפה ,לא הייתה משאירה אור דלוק בשביל לקרוא,
על מנת שהוא יוכל להירדם בחושך כפי שאהב .הרי ליאור,
לאתר הכול ,היה ״כל החיים שלה״...

לפגום בזוגיות יותר מאשר להועיל לה.
מיכה הכיר את שרית ומיד ״התאהב״ בה .הוא הרגיש שהגה
יש לו הכול ,גם אישה שהוא אוהב ,גם חיים נהדרים של יצירה
 ציור .שכן הוא היה בחוג ציור אליו נהג ללכת במשך השנההאחרונה .ועתה ,שהכיר את שרית ,חשב שיבוא היום שאפילו
יוכל לצייר אותה...
אולם שרית לא קיבלה בעין יפה את העובדה שמיכה ממשיך
ללכת לחוג הציור .ייחכן שקנאה וחששה שאולי יכיר שם מישה
אתרת ,ייתכן שפשוט העדיפה שכל רגע פגאי שיש לו  -יבלה
!אתה ביתד .ומיכה ,כיוון שאהב את שרית"ללא גבולות״ ,החליט
שהוא מוכן לעשות ״למענה״ את הכול  -אפילו להפסיק ללכת
לחוג הציור .הי ,הרי תמיד יוכל לצייר אותה גם בלי ללכת לחונ
ציור!
רבים מאתנו ,כמו יעל ומיכה ,רוצים להיות שם נעטר בנ
הזוג שלנו .אנו רוצים שלבני הזוג שלנו יהיה טוב ,ומאמינים
שבשלהם יהיה טוב אז יהיה טוב גםלט.
לכאורה ,אנו חיים ב״הרמוניה״ .אגו שם בשביל בן הזוג
היינו ותייו  -חד הם! אולם ,כיוון שלחעשה איננו חיים לפי
הרצון והצרכים האמתיים שלט ,הרי שבתוך תוכנו ,אט אט,
אולי אפילו באופן לא מןדע ,מצטברים להם תסכולים וכעםים,
שכן הרצון והצרכים שהרחקנו מבעבעים ומתפתלימ בתוכנו,
כמו נחש בכוך ,דורשים את צורכיהם הבלתי מסופקים!
ואותה ״הקרבה״ נפלאה שהקרבנו למען הזוגיות ,למען ״שלום
בית״ ולמען ה״ביחד״ הופכת ,עם הזמן ,לתרב פיפיות...
מדוע אנו מקריבים?
פעמים אנו מבלבלים בין ״הקרבה״ לקרבה .אנו סבורים שככל

איור:
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שנקריב את עצמנו כך נבנה יתסי קרבה עמוקים יותר .אנו נם
שוגים ומאמינים שאהבה מכל הלב ,אהבה עם לב פתוח ואוהב,
פירושה ,להיות שם בעבור בן הזוג שלנו ללא גבולות ,שפירושו,
להקריב את עצמנו למען השגי .ויש שאגו סבורים ,בשוגג,
שהקרבה פירושה התמסרות טוטלית לשני.

כשפחד שכזה שולס בנו ומנהל אותנו ,וכשכל מה שמעסיק
'אותנו הוא  -להיות בזוגיות  -הרי שאנו עושים ומתנהגים
במערכת הוונית כפי שאנו תושבים שבן החג שלנו רוצה שנתנהג,
על מנת ״להבטיח״ לעצמנו סיכוי שמערכת היחסים תימשך.
אנו שונים וטועים ש״הקרבה״ פירושה ״קרבה״...

לעתים אנו מקריבים למען השני מתוך פחד להיות לבד .מתוך
חשש שמא נהיה ללא זוגיות .פחד זה עלול לגרום לנו שלא
להיות נאמנים לעצמנו במערכת הזוגית  -לכשאנו כבר בזוגיות
 לוותר על הרצונות והצרכים שלגו ,ו״להקריב״ את עצמנובשביל ה״ביחד״ .שהרי אנו מפתדים שאם נעשה דברים שאולי
לא תואמים את רצון בן הזונ ,הוא לא יאהב אותנו ,לא יקבל
אותנו ,והגרוע מכול  -ינטוש אותנו.

מאירה מסתובבת מתוסכלת עד בלי סוף .כל כך הרבה דברים
הייתה רוצה לעשות עס יוסף ,בן זונה ,וכל כך היא חוששת
לומר לו זאת ,לבטא את רצונה ,לנסות ולעשות אותם .״איכשהו״
קורה ,״איכשהו״ ,שתמיד יש לן צרכים ורצונות נושלו,
ו״איכשהו״ קורה שתמיד היא זו המספקת את הצרכים והרצונות
שלו  -אפילו אם ,לעתים ,הם נונדים את הצרכים והרצונות

שלה! אולם מה לא תעשה בשבילו ,והיא הרי אוהבת אותו כל

אותנו כמו שקרה לנו בעבר...

כך...
כך שעל אף התסכולים שהיא חשה ,״איכשהו״ מאירה איננו;
יכולה ״להביא״ את עצמה להתנהנ אחרת; לכבד את הצרכים
והרצונות שלה; לבקש מי/סף לכבד את הצרכים והרצונות שלה
לעזאזל! לעתים נדמה לה שהוא בכלל לא י?7ע מה הם הצרכים
והרצונות שלה! אולי אפילו לא אכפת לו אם בכלל יש לה צרכים
ורצונות משלה!
תסכוליה של מאירה מובנים :הנה היא בזוגיות עם גבר בו
היא מעוניינת)שאם לא כן ,מדוע תהיה אתו בחניות?( ,אולם
היא אינה מםונלת להניע לקרבה אמתית אתו .היא חיה בתחושה
שהוא ״אינו מבין אותה״ ,שהוא ״לא מכיר אותה״ ,שהוא אפילו
!״אינו יודע מי היא!״
אולם כיצד יכול יוסף לדעת מי היא מאירה ,בת זונו ,אם היא
אענה מבטאת ,ביחסיה אתו ,את מי שהיא באמת ,את רצונותיו
וצרכיה ,אלא משתדלת ,ללא לאות ,למלא את רצונותיו וצרכי
הוא?
הפחד מהלבד עלול לנתם לרבים מאתנו ,כמו למאירה ,לנסוו.
להיות ״במיטבם״ במערכת הזוגית  -לעשות כל מה שבן הזוג
רוצה מאתנו ,אפילו אם אנו איננו מעוניינים בזאת ,ובלבד ,בלבד
שבן הזונ לא יעזוב אותנו! למעשה ,אנו עלוליםלחתל על עצמנו
לחלוטין.
הפחד להיות לבד עלול להוביל אותנו ״לאבד את עצמנו״
במערכות יחסים זוגיות .אך אין וה ״איבוד״ טוב ,מתוך התאהבות
והתמזגות עם השני ,אלא אנו עלולים ״לאבד״ את מי שאנחנ׳
באמת ,ולמצוא את עצמגו מקריבים ומקריבים ...עד שאנו
מאבדים את אותה חניות בעבורה ״הקרבנו״ כל כך...
הקרבה בחניות איננה קרבה.
כשזוניות בה ״איבדנו עצמנו לדעת״ לבסוף מתפוררת  -וכ
איך לא? אנו עלולים לשוב ולמצוא עצמנו ״מקריבים״ מחדש -
אולי אף מקריבים יותר מקודם  -במערכת זונית חדשה אליו
אנו נקלעים ,מקווים שהפעם יהיה טוב יותר ,ש״הוא״ לא ינטוש

נועה נסעה ברכבת לבקר את נעמי ,חברתה מילדות .היא
חשבה שהנסיעה תהיה טובה בעבורה ,תעזור לה לשכוח את
איציק אותו ״אהבה כל כך״ ,אשר קם ועזב אחרי תקופת זוגיות
לא ארוכה במיוחד.
בקרון הרכבת היא פגשה את סמי .הם התחילו לשוחח ,ומן
הון להון הזמן עבר והרכבת הגיעה לתחגה בה גועה אמות,
הייתה לרדת והם קבעו להיפגש שוב בקרוב.
והיא ביקרה את געמי וחזרה הביתה כולה מרוגשת ,מצפה,
מלאת תקווה ,יושבת ליד הטלפון ומחכה לטלפון ממגו...
והוא טלפן .והם נפגשו .והיא התפללה בלבהשהפעם ,הפעם
זה ״כן ילך לה״ .שהיא תמצא חן בעיניו .שהוא ירצה אותה
אלוהים! היא תיתן את כל מה שהיא יכולה על מנת שהפעם
החניות תחזיק מעמד!
והם נכנסו למערכת זונית .והיא נתנה ונתנה את כל כולה
בלי אפילו לשים לב שאינה נותנת את כל מלה שכן היא למעשה
נתנה לו את אשר חנה ולא את מי שהיא באמת\ שכן ,מרוב
הצורך שלה בחניות ,היא אפילו לא ידעה את ההבדל!
ויחיו ביחד חודש ,וחודשיים ,ושלושה ,ויהי בוקר ויהי ערב -
ום חדש .וביום החדש קם סמי השכם בבוקר ,ונשק לה מין
נשיקה מוזרה כזו על לחיה ,ופסע ויצא מחייה באותו אופן בו
נכנס אליהם ,כמו אדם העולה על רכבת בתחנה אחת ויורד
בשנייה ,מותיר את הרכבת להמשיך לדרכה...
נועה ,כרבים מאתנו ,״הקריבה״ את עצמה ביתסי הזוניות
מתוך חשש שהלבד יהרונ אותה ,בלי להבין שהקרבה אינה
מובילה לקרבה ,ובלי להבין שהפחד מהלבד כבר ״הרג״ אותה
מזמן...
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