
 על קורבן התשוקה
 המאמר עוסק בדילמה של הקרבת תשוקת הזוגיות על מזבח הנישואין והמשפחה,

 באמצעות דיאלונ תרפויטי בין מטפל ומטופל על אופי המצוקה האישית שהיא תוצאה
 של מרחב רב־מימדי אישי/פנימי־חברתי/תרבותי.

 דוד סגל

 השתיקה הארוכה אפשרה לי לבתון את שולי, ולהרהר בפער
trim העצום בהופעתה מאז פגישתנו האחרונה לפני שבועיים 
 יצאה לחופשה םשפתתיח. זכורה לי השיחה הטעונה שקדמת

 יומי היה גדוש באירועים מםעירים בתחום עבודתי. התנהלותו
 של הבוקר, לפני שהלכתי לעבודתי בקליניקה, לא רמזה ע7
 הצפוי לי באוחו יום. מזג אוויר אביבי לחלוטין נשקף מחלוני

 לנסיעה הזו. תזמוגה של החופשה לא היה מקרי. שולי ובעלה
 היו בעיצומה של תקופה סוערת בזוגיותם. סוערת אך שקטה,
 שקטה אך סוערת. לאתר 13 שנות נישואין ושלושה ילדים הם
 ]מצאו את עצמם על שרטון קפוא ביותר שהלך והתרתב והתעמק
 בלב הים הגועש של חייהם. למרות שגילו שאינם לבד על שרטון
ו  זה והם חולקים אותו עם רבים ממכריהם החווים חוויה חמ
 של משבר, לא הקלה אי־הבדידות על חווייתם הטובייקטיבית

 הם לא מצאו מזור בידיעה שהקולקטיב התרבותי הי׳סובל״ כמוהם

 הצופה לתוך גיא מיוער בגוני ירוק, חום וצהוב האופייניים כל
 כך לארצנו.

 כבר בפתיתת יומי, מיטתה של שולי' מטופלת מתמידה,
 הייתה דרמתית ויוצאת דופן לה. היא נראתה כמי ששרוי בא]
 שקט בולט ומציק. ״איני יכולה יותר לשאת זאת״ אמרה ול̂ן

 יספה. השתיקה שבאה מיד אתרי משפט פתימה זה יצרה אווירה
 רוויית מתת. המתנתי מספר דקות עד שהתעשתה והמשיכה
 לדבר. "אני מרגישה כמו מת מהלך" אמרה ושוב שתקה
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 מסופל בעבר שאמר אמירה דומה, מצליחים לעורר אמפתיה
 ייחודית. מתברר שהסבל השכיח אינו קולקטיבי, גם אם הוא

 מתרמש אצל רבים באותו זמן.. מתברר שצרת רבים באמת א
 בה נחמה לסבלו האותנטי של היחיד. יש בכך משהו מטריז
 ביותר. כנראה שאין אנו יכולים ״לרפא״ את היחיד מתחלואים
 תלויי תרבות באופן קבוצתי ללא שינוי התרבות ומערכת הערכים

 הנובעת ממנה.
 המסקנה הזו מחזקת מחד את צדקת קיומה של הפסיכותרפיה
 הפרטנית, שכן אין ברירה אלא לטפל באופן פרטני בכל אחז
 הסובל סבל סובייקטיבי פרטני, נם אם הוא חלק הקולקטיב
 גדול שסובל סבל דומה. מאידך, בטיפול פרטני יש משהו מן
 הסיזיפיות האיגסופית שיכלה אולי להיפתר בקלות אילו פנימ
 לשימי תפיסתי״תרבותי. מחשבות מן הסוג הזה אינן יוצאות

 |מנסה להתמודד עם סבלו על ידי שימוש בתמיכה חברתית מכל
 סוג.

 עודדתי את שולי להמשיך לעסוק באמירתה הדרמתית. לאחר
 מספר רגעים הופר השקט בחדר.

 ״קשה לי להגדיר זאת״ אמרה. ״אני ממש יכולה להרגיש אח
 הקרבת חיי על מזבח המשפחתיות האלוהית. צרכיי האישיים
 כאילו אינם רלוונטיים עוד ואין בהם הצדקה לסיפוק תשוקותיי.
 בוודאי לא תשוקות הנמצאות בקונפליקט עם ערכי המשפחה

 המפורסמים."
 "זה אינו דבר חדש, אני יודעת.״ אמרה שולי. "אין בכך שום
 נילוי מסעיר. אבל אני חווה זאת כבר שנים על גופי המשתוקק
 ונפשי המשתוקקת. אני נאלצת לוותר, ואפילו להיכנע לציוו

 החברתי של שלמות המשפחה. אני מוצאת עצמי תתת טרור
 דופן במפנשים בטיפול בסבל שבהקרבה האישית בשם שימור
 הקולקטיב. ואיך נוכל להתעלם מביטויי הסבל של הקרבה
 הקולקטיביות, בשם שימור האישי? בניגוד לאמירה של דייו
 תומם דולי..."הקדש חלק מחייך לאחרים. הקדשה וו לא תהיה
 הקרבה. זו תהיה חוויה ממריצה ומרגשת מאחר שהיא מאמץ

 אינטנסיבי יישומי לקראת סוף משמעותי."
 אמירתה האחרונה של שולי השאירה רושם כבד שהותיר אח
 שנינו בשתיקה שקטה ועצובה. זו הייתה מין הפסקה דרמתיח
 בגלל תוכנה של החוויה ועוצמתה של האמירה. עוצמה שנבעה
 מן הכנות והאותנטיות שבה. כאילו נגענו ב״אמת". נגיעה שאינה

 מותירה מקום לתנועה, לפתרון כי אין בעיה - יש אקסיומה.
 עם זאת, מוחי החל קודח באינטנסיביות למצוא פתרון. זוה

 מין תנובה ״נברית״ פרקטית של דחף לתקן. מתוך כך שאלתיה
 האם שוחחה על כך עם בעלה.

 ״השתגעת?״ שאלה.
 "אני לא רוצה לעורר מהומה. אני לא חצה לפגוע בו. מוז
 בדיוק יש לי לומר לו?! שאיני אוהבת אותו רומנטית?! שאנ
 אוהבת אותו כםו חבר?! שאיני רוצה להפסיד את אבהותו

 לילדינו?! הרי כל מה שאומר יפנע!"
 שולי אינה חצה לעורר מהומה. מבחינה טיפולית נוצר כאן
 מעין פרדוקס חשבתי לעצמי; הרי ייתכן ש״עגיין רגשי" בצורה
 מהומה היה מהווה פתרון טיפולי לקרחון/שיממון/ריקנות/מווח
 רגשי. שהרי שולי ובךוונה משחקים במשחק הווניות בו שולטים
 ״חוקי השקט". אין לעורר מהומות, וכפועל יוצא, אין לעווו
 מאומה. יפגע?! בטח יפגע!! גם אם לא תאמר מילה...יפגע!!!
 אבל אם תאמר, במקרה הטוב - תתעורר מהומה, ובמקרה

 הפחות טוב - לא יתעורר מאומה ויישמרו"חוקי השקט״.
 פחדיה של שולי הציפו אותה מיד. תפיסתה הקטםטרופליח
 לגבי תגובתו, תגובת חבריהם, תגובת משפחותיהם, תגובח
 ילדיהם, הייתה מעצור חזק מאוד מפני כל אקט של חשיפה

 במלוא מובן המילה, טרור הכופה עליי חיי ריק רנשי בכל מה
 שקשור באהבה זוגית תשוקתית.״

 שלוותי בהשראת הנוף הנשקף מחלון הקליניקה הופרה.
 אוי... מיד הוצפתי בשאלות מטרידות באופן אסוציאטיבי.
 האם התשוקה היא פנטויה? האם נישואין הם הקרבה? האם
 הפנטזיה על תשוקה בתוך נישואין מעידה על תמימות? האם
 איבוד התשוקה בנישואין הוא כורת? האם הימצאות בתוך

 נישואין ללא תשוקה זו הקרבה?
 שולי המשיכה ותיארה ריק רנשי בהקשר של האיחוד
 האולטימטיבי בין אדם לחווה, בין גבר לאישה, שניים שנמשכים
 להיות אחד. ההימנעות מלחוש את הדבר הוה, או אפילו לרצוח
 בז ברמה פנטזיונית משאיר אותה בריק רגשי ממשי. האם
 ה״איחוד האולטיחטיבי בין אדם לחווה" הוא פנטזיה אווילית,
 שאינה מחוברת למציאות התרבותית? האם ה״איחוד בין אדם
 להווה״ הוא שאיפה אנושית, טבעית ורצויה? אם זו פנטזיה
 אווילית, האם אוויל כל מי שסובר שהיא טבעית? אם היא טבעית

 ורצויה, האם אוויל כל מי שמוותר עליה וחי בלעדיה?
 ״נכון שאני שלמה ומסופקת בהיבט המקצועי, ונכון שאני
 מסופקת בהיבט החברתי, ונכון שילדיי ממלאים אותי אושר
 המיוחד רק להם. אבל... והאבל הוא נחל מאוד, אני מחישה
 חסרה, דוממת, גוססת, ריקה עד כדי תחושת סתמיות שתוקפת
 אותי מדי יום ביומו. כאילו(וזה קורה באמת) שאני קמה בבוקר

 עם האמירה...אז מה... עוד יום סתמי ללא אהבה!״
 דבריה החדים והכואבים של שולי נאמרו בשטף חסר הפסקות
 כאילו אחנה את מחשבותיה אלו זה מכבר. כאילו התכוננה
 לאמירה זו למרות שאינה מודעת לכך. מעניין שאמירתה,
 שנאמרה פעמים כה רבות מצד מטופלים באופנים שונים,
 מצליחה לשחור על ייחודה כל פעם מתדש למי שאומר אותה.
 למרות שכבר אמרתי לשולי שאינה בודדה על הקרחון, חוויית
 האובדן, הוויתור והכאב הסובייקטיביים שלה, כמו נם של כל



 מסוים או פורש מגוון אופציות פתחן. התגובתיות השליל
 להיענות לבקשת עצה מבטלת כביכול את הכנות שבשאלה א
 בהזמגה לדיאלוג של פתרונות. כאילו האדם אינו באמת מעוניי

 בדעתי המושכלת או בטווח של אפשרויות ואולי אפילו מעדיף
 להישאר בעמדת חוסר המעש. לא בגלל כוונה של שלילה מצדו

 ייתכן ששאלות אלו הן רק ביטוי למצוקה ולא בקשה אמתית
 לעצה. מעין שאלה פנימית חסרת מטרה אופרטיבית־פרקטית
 עם זאת, לפעמים האדם המטופל חסום או תקוע מחשבתית

 מחשבותיו בעת מצוקה מעגליות עד כי אינו רואה באמת את
 אפשרויות הבחירה שלו ואז יש אולי מקום לדיון ענייני הכולל
 סקירה של האופציות האפשריות, רק כדי לפרוץ את החסימה

 המנטלית.

 רצון רומנטי־תשוקתי אי אפשר לעורר חשבתי לעצמי. תשבת

 וכנות כלפי בן־זונה מזה שנים כה רבות. מדבריה התברר מספר
 השותפים הרבים ליחסיהם הכביכול זוניים. התברר עד כמה
 איננה מדברת על"חני׳ אלא על מבנה חברתי מורכב ועדין]
 התברר שהשיקולים ב״גיהול" הזוגיות רתבים יותר מאשר
 שגיהם, כאילו שאין די בשגיים כדי לסבך כל סיטואציה. ובתמונה

 מורכבת שכזו קשה ביותר לראות מוצא מן הסבך.

 "או מה לעשות?״ שאלה שולי בדחיפות.
 "אתה המומחה עם כל הניסיון והידע. מה עליי לעשות?״

 המשיכה.
 ״אני רוצה לרצות בו. אני רוצה לאהוב את בעלי כפי שאנ
 עוד ווכרת שאהבתי. אני רוצה לעורר את תשוקתי הכבויה אליו,

 למגעו, לחדירתו, למעורבותו."
 גם שזו תהיה אמירה קשה לעיכול בעבור שולי במצבה היום. יש
 בה ניפוץ של פנטזיה רומנטית שכל כך מקובלת באווירת הניר
 אייג׳ שחדרה אף לפסיכולוגיה הפוסט מודרנית של הפסיכולוגיה
 של החניות. מעין אמונה דתית בעוצמתו של כוח הרצון, כאילו
 אין תהליכים ביולוגיים או סכמות מנטליות עתיקות המושרשות
 עמוק באישיות ובדפוסי התפיסה והחשיבה של כל אחד מאתנו.
 עם חשש־מה מצדי אמרתי לשולי שאפשר לפנות לפתרון
 הטכני. הבחנתי בזיק של סקרנות חשדנית במבטה. כאילו כבר
 פסלה את שעומד להיאמר אבל השאירה פתח של סקרנות

 ספקנית.
 אם נמשיך מהאסירות הקודמות לנבי משמעות המבנה
 החברתי הכי רוות בתרבות, דהיינו מסנרת הנישואין נוכ7
 להסתכל על המתרחש במסגרת זו באופן רציונלי יותר, רומנטי־

 ךגשי פתות.
 "את מתארת את מצוקתך הנובעת מכך, שאינך רוצה להרוס
 מבנה תברתי - מבנה של נישואין ומשפתה. אינך רוצה, לא כ*
 את משתוקקת ומתרנשת משייכותך למבנה וה, אלא מטעמים
 רבים אחרים; חלקם תרבותיים, חלקם אינטרסים כלכלייכ
 ומשפחתיים ותלקם מורכבים אף יותר. אז את חצה את המסנרת,
 שאינך, באמת אותגטית רגשית־רומנטית, רוצה בה. כך, שאול
 עלייך לצאת מן המרחב של האותנטיות הרומנטית־רגשית
 !ולשייט במרחב של אותנטיות חברתית־קולקטיבית־רציונלית.

 "קיימת בכך הקרבה מסוימת של האני האותנטי־רנשי, דחפי,
 משתוקק. יש בכך חוויית אובדן של התמימות הרומנטית, אובדן
 של הפנטויה של האיחוד הטוטלי־אולטימטיבי של שניימ לאחד.
 ן ״וו הקרבה אמתית של חלק מאוד משמעותי בהווייתנו, לשם
 !חיזוק ושימור חלקים אחרים בהווייתנו הקיומית, המותחים ע7|
 ידי התרבות, החברה, ואף הביולוגיה2. ידוע לי, שאין בכך חוויה
 של הריגוש המוכר לך. ריגוש, שוודאי יש לו יסודות ביולוגיים
, אולם יש לו גם D N A עמוקים, הטבועים בנבכי נפשנו בדרך של 

 לרנע חשתי כרופא בחדר טראומה במיון של בית החולים
 הנדרש לאבחן: האם מונח לפניו מקרה של מוות - אין פתרון,
 אין הצלה, אין תקווה, אין תחיית המתים. או שמא מונח לפניו
 מקרה של נסיסה ואז ישנן שתי אפשרויות: האחת, תחזוקה
 ושימור עד הסוף; השנייה, מוות מהיר מתוך רחמים. אך אם
 מונח לפניו מקרה של שינה עמוקה/תרדמת - ייתכן שנסיך עץ
 הסוס הלבן, עקשן וםיזיפי, שינער ו/או ינשק, עשוי להעיר
 מהתרדמת. המומחה אמור לדעת בוודאות! אבל אז יש להיזהר
 מפםאודו־רפואה, מרפואת כשפים־כזבים שהרי את האבחון
 הוודאי האם מדובר במוות, גסיסה או תרדמת ניתן לבצע רק

 בדיעבד, רק לאחר שתתבצע ההתערבות הטיפולית.
 האם נסיכים על סוסים לבגים, עיקשים וםיויפיים יש רק
 באנדות בהן תמיד מתעוררת לה הנסיכה צעירה, רעננה,
 תשוקתית ונלהבת???? האם הניסיון לעורר את הזוגיות
 מהתרדמת העמוקה הוא הקרבה? האם להמשיך לישון תוך שימור
 התשוקה הנערית בתקווה שיבוא הנסיך העקשן ויעשה מעשה,
 זוהי הקרבה? האם הפנטזיה היא ההקרבה? או מימוש הפגטזיה

 הוא הקרבה? או ויתור על הפנטזיה הוא הקרבה?
 שאלות ישירות שכאלה אינן נדירות בשיחות טיפוליות, בייחוד
 כאשר המטופל נמצא במצוקה נפשית נוברת. הציפייה לתשובה
 האולטימטיבית, זו שתציל מן המצוקה מובנת בקונטקסט מקצועי
 טיפולי. יש בה ביטוי לחוסר האונים. לא בהכרח תוסר אונים
 שנובע מכך שאין אופציות לפתרון, אלא פעמים רבות חוסר
 האונים לנוכח האופציות לפתרון שאינן קלות. הקונפליקט שבין
 הימנעות מכל שינוי לבין בחירה באחת האופציות לשינוי שתפנע

 בקיים, במה שרגילים אליו, במסנרת המסוככת ומבנה.
 על אף היכרותי העמוקה עם שאלות מן הסוג הזה, לא אוכל
 לומר שהתרנלתי אליהן. יש בהן הומנה לעצה שלרוב איגה
 מספקת ואף מעוררת התננדות. לעתים מתברר שכל היענות
 מצדי לשאלות כאלה מעוררת התנגדות בין שאני מציע פתרון



 !מנת ליצור תנועה יצירתית לפתיחת פקק התקיעות של דפוסים
 ,מחשבתיים.

 סיפורי לשולי:
 ״אימא" מבקשת חסתיו בת העשר, לעזור לה בסחיבת שקיוח
 מהאוטו הביתה. לכאורה בקשת עזרה פעוטה, אשר אינה דורשה
 הרבה זמן ומאמץ. להזכירך, ״איחא״, היא האדם שמתיו נזקקת
 לו ביותר ותםשיך להזדקק לו גם בשנים הקרובות. "אימא",
 היא גם האדם המוכר והקרוב ביותר לסתיו הקיים על פני כדור

 הארץ, לעת עתה לפחות.
 את הבקשה, או אפשר לומר, בקשונת, הציבה"אימא" לסתיו,
 בדיוק ברגע בו התרכזה טתיו בתוכנית טלוויזיה, או במשתק
 במתשב, או תכנגה ללכת לחברתה לצופים. אל תשכחי, טתי1
 היא ילדה פעילה ועסוקה. תמיד כש״אימא" זקוקה לה ומבקשת
 משהו, יש להניח, שסתיו תהיה עסוקה בפעילות חשובה כלשהי.
 תגובתה המידית של סתיו היא: ״אני לא יכולה עכשיו", או
 ״אווווף", או ״עוד מעט״, או ״למה אני?״, או ״לא בא לי״

 וכד׳....
 אם תעמוד"אימא" על שלה, יפרוץ ויכוח, או ש״אימא" תזכה
 לראות את פני המלאך של בתה, מתעוותות לבלי הכר בהבעת

 ידחייה/בוז/מטכמת/גועל/שאט נפש.
 אם סתיו אכן תתפנה למספר דקות מעיםוקיה התשובים, או
 אז, צפוי לנו התרחיש הבא: סתיו תוציא את פנקסה השתור, עב
 הכרס, בו נרשמות כל האמירות/דרישות/טעויות ש״אימא״
 עושה במשך השנים. אירוע זה ייכנס לרשימה, לבל יישכח, ע7
 מנת שתוכל סתיו לשלוף אותו, ולעשות בו שימוש בחיסול

 חשבונות עתידי עם אמה.
 למרות היענותה של סתיו, היא תסבול עד עחקי נשמתה,
 ותוך כדי נשיאת השקיות מהאוטו הביתה, תרחם על עצמה עד

 מאוד, תרגיש מנוצלת, כועסת, עצבנית ודפוקה.
 והנה ההפתעה בסיפור;

 אותה סתיו, ילדה מתוקה, מקסימה, צחקנית וחברותית, יצאה
 כעבור מספר דקות מהבית, בדרכה לצופים. לא הספיקה סתיו
 לעבור, אלא מרחק קצר ביותר, והנה היא נתקלת ב״אימא בלתי
 מוכרת״, שגם היא, כמו ״אימא״, עברה בדרכה הביתה בסופר
 לקנוח מעט מצרכים. רצה החקרה ושקית אחת הייתה פגומה.
 תוך כדי הליכה, בזמן נשיאת השקיוח, נקרעה השקית מעצחה
 ןכל תוכנה נפל והתפזר על המדרכה. ה״מלאך המושיע״ ש7
 אותה ״אימא בלתי מוכרת״, ניצב על המדרכה, בדיוק לידה,
 בדמותה של.... סתיו, כולה נופת צופים (אולי כי היא
 בצופים???). מיד התנדבה סתיו, ומיהרה להניש עזרה ל״אימא

 בלתי מוכרת" וכולה סבלנות, מתיקות, חיוניות וטוב לב.
 אכן, לא עיוותי פנים, לא וימת, לא מסכנות, לא רממים
 עצמיים, לא חיפזון, שום זכר מאותה"מפלצת" קטנה, עצבנית,

 יסודות תרבותיים עתיקים, למשל; בספרות רומנטית מסוג!
 ׳רומיאו ויוליה׳. עם זאת, ייתכן שתמצאי ריגוש מסוג אתר, שאולי
 יאכזב אותך בעוצמתו הפתותה, או בגווניו השונים ממה שהורגלת
 לו. ריגוש ברמה הקולקטיבית, כמו הריגוש של שותפות עמוקה
 ומחויבת, ברובד תברתי משמעותי, המושתת על מבנה של
 דיאדות. ריגוש של הקרבת האני האישי ותשוקחך הביולוגית
 והרומנטית המסורתית, בעבור ריגוש של האגי הקולקטיבי, הסדר
 התברתי, ההיגיון והאין חרדה, שבמבנה התברתי המשומר

 בקנאות דתית, עד כדי התעלות דתית."
 ניכר היה בהבעת פניה של שולי, שהרעיון אותו ביטאתי,
 מאוד הפתיע אותה. לרגע אף חשבה, שאני נוקט בפטיכולוגיה

 הפוכה, פסיכולוגיה של העצמת הלא רלוונטי.
 בהצעתי לא היה הפיתוי החקובל של הפסיכולוגיה המגויסח
 הפוטט מודרגית. הפסיכולוגיה, שלמרבית ההפתעה, דורשת
 באמצעות שימוש בטיעונים אינדיבידואליסטים כגון אותנטיות,
 אינטימיוח ובחירה חופשית, לשמר מבנים תברתיים כמו נישואין.
 לא בכדי מתקשה מאוד הגישה הפסיכולוגית המגויטת, לספק
 את הסחורה של ״החייאת התשוקה שגוועה״ בין בני זוג. הניסיון
 העקר לעודד זוניות באופן אינדיבידואליסט1 נשחע מאוד
 פרדוקסלי. חבנה חברתי אינו מתקיים באופן אינדיבידואליסט1,
 וכל העצמה פרטנית מסוג של אותנטיות אישית קיומית וחופש
 הבחירה האישי ללא התחשבות במסגרת החברתית, מקשה עוד

 יותר על קיומו של הרובד החברתי.

 דיבורה של שולי החזיר אותי מן הניתומ־דיאלוג במותי, אל
 החוויה הממשית־אישית שלה.

 ״איני תושבת שדבריך ממש עוזרים לי. חזרנו עכשיו מן
 החופשה החצי שנתית בטוסקנה המקסימה. החופשה הפעם
 החמירה את המצב בינינו עוד יוחר. הוא (בעלה) עוד לא יודעו
 על כך, כי לא סיפרתי לו. הוא לא יודע כלל איך הרגשתי וכמה
 קשה היה לי אתו כל החופשה. לכאורה החופשה הייתה נהדרת
 אבל בתוכי געשתי. אני תושבת שאולי הוא כן הרגיש משהו מן
 המתח בינינו. אבל הוא כבר מתכנן את החופשה הבאה. כנראה,
 שבכל זאת, הוא לא ממש שם לב למתח. זה בכלל מעצבן אותי.

 הוא כזה לא רגיש, ממש מעצבן.״
 כאן המשיכה שולי לתאר בפנקםנות מאורגנת להפליא את
 סך הנקודות השחורות שצבר בן־זוגה בכל השנים האחרונות.
 סיכום שלילי זה, גם אם סוטה במשהו מן הדיון עד כה, תורם

 בהכרח אח חלקו לקושי הכללי של שולי בנישואיה.
 חאחר שפגישתנו עמדה להסתיים, חשבתי על דרך קלילה
 ויצירתית לשתף את שולי במחשבוחיי על הפנקסנוח המקצועית
 הזו, באופן שיהיה רלוונטי לשיתתנו, ואף יאפשר עיסוק בו
 בפגישה הבאה. לעתים, אני נדרש לסיפורים מן הסוג הזה, על



 הטאלה היא; הקרבתו טל מי, טל מה ובאיזה הקשר?
 לפחות בטאלה זו עוד נותר לה טריד טל"חופט בחירה״ -
 כמובן...לא ״חופט הבחירה״ לו מייחלת טולי, מאחר טכ7
 ״בחירה חופטית" טתעטה, לא תהיה חופטית מסבל ההקרבר
 טלה עצמה, או טל אחרים, או טל מסנרת הניטואין, או ט7

 המבנה החברתי.

 אולי לטיפור קל טל יחסנו לעניין ההקרבה נאמר טאם הטנח
 לך מקום טל כבוד בפנקס הטחור - סימן טצפויות לך טניס טל

 תחוטת הקרבה־קרבה.
 אם אתה מתיט טאתה ״מקריב״ דברים יקרי ערך, סימן
 טהטגת לך מקום טל כבוד בפנקסם הטחור טל אוהביך־אהוביך

 והחברה בה אתה מתקיים.

 חסרת התחטבות, קורבנית, מסכנה וכועסת. טום זכר, כלום!!!
 ו״אימא״ לעולם לא "תדע״ את מה ט״אימא בלתי מוכרת"

 יודעת.

 וסתיו תגדל ותתאהב באביב, ואביב מצדו יתאהב בסתיו,
 טהיא נהדרת ופעילה, ותברותית ומלאכית, כפי טאמרנו.

 ככל טהאהבה תפרח ותתקיים, כך ינלה אביב טסתיו אינה
 פראיירית! טיט לה רצונות מטלה ודעות מטלה, היא סקרנית
 ומתעניינת במוניות חטובות כמו: למה אתה מבקט? בטביל

 מה אתה צריך? אתה לא יכול לבד? איך הייתי?
 ככל טסתיו ואביב ילכו ויתקרבו, כך יתקטו יותר ויותר להעניק
 זה לזו עזרה ללא תמורה, ללא סיבה טובה ומוצדקת, ללא דחייה,
 ללא תחוטת קורבגות. עכטיו גם לאביב יט דפים מצטברים

N o i d e a c a n succeed except a t t h e expense o f 

s a c r i f i c e ; no one ever escapes w i t h o u t e n d u r i n g 

s t r a i n f r o m t h e s t r u g g l e o f l i f e . 

Ernest Renan (1823-1892) French philosopher, historian, scholar 

 הערות
 1. שולי היא דמות בדיונית לתלוטין נחו גם עצם התרחשותה של פגישה
 טיפולית זאת. עם זאת נוכל רובנו למצוא את עצמנו בנרטיב המתואר

 בין אם בתפקידה או בתפקידי.
He who would accomplish little must sacrifice little; he .2 
who would achieve much must sacrifice much; he who 
would attain highly must sacrifice greatly. James Allen 

.(1849-1925) American novelist 
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 והולכים בפנקס הטחור טל סתיו. כי מיד כטהבינה סתיו,
 טהעסק הוא ״רציני״ כמו טאומרים, ואביב ״זה זה!״, היא
 הקציבה לו מקום טל כבוד בפנקס הטחור הטמור אך ורק

 לאנטים הקרובים והחטובים באמת.
 וככל טסתיו ואביב יכירו זה את זו טוב יותר ויזדקקו זה לזו
 עוד ועוד, כל ויתור או התחטבות, כל עזרה או היענות לבקטתו

 טל האחר יקבלו כובד טל הקרבה איטית.

 וסתיו ואביב יולידו את טקד, וסתיו תהפוך היא עצמה לאם.
 ויום אחד היא תלך לסופר ו....נכון....גם היא תזכה לראות את
 פני המלאך היפות טל טקד, מתעוותות לנגד עיניה, וטקד תלך

 לצופים ובדרך תיתקל ב״אימא בלתי מוכרת״...

 ״הקרבה" היא טם פעולה. היא מקפלת בתוכה פעולה מתוך
 כוונה, ידיעה, החלטה. הקרבה היא אקטיבית. הרי טבועה בנו,
 בני האדם, יכולת הנתינה הטוטלית. לא מעט אנטים הקריבו
 את חייהם למען הצלת חיי אדם אחר ולו נם הזר ביותר. או
 מדוע "הקרבה" לאדם קרוב, קטה לנו יותר? מדוע לפעמים
 נתינה, ואפילו פטוטה ממט, עזרה והתמסרות לאדם קרוב/
 מוכר/חטוב, נוטעת בנו רנטות קורבניים? מדוע מאדם קרוב
 אנחנו מצפים לתמורה/תודה/הערכה... ואילו לאדם רחוק או
 ור לנמרי, אנחנו מוכנים להקריב לעתים אפילו את חיינו, מבלי

 לרצות/לצפות/להזדקק לתמורה כלטהי?
 התטובה כנראה קטורה מאוד לקונטקסט.

 היה לי ברור, טבטלב זה, טולי תיאלץ להתלבט עוד זמן רב
 בדילמה הקטה טל חייה. לתהות לנבי מקומה ותפקידה טל
 מסנרת הניטואין בחייה. היא תיאלץ להגדיר לעצמה, את מידת

 ההקרבה לה תהיה מוכגה ומסוגלת בכל ההיבטים.
 במציאות חברתית, הקרבה חייבת להתרחט!
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