
 פיצול
 שחי נשים מתחבטות בין קריירה למשפחה.

 הן אינן שלמוח עם המחיר שעליהן לשלם על בחירחן,
 ובמהות למפגש של שני הקווים המקבילים והמנונדים.

 תמוגה שנייה
 בין שמים בתולים לדשא ירוק, בלב גינה שכונתית פורחת
 והומת ציוצי ציפורים, יושבת אישה צעירה עוטה מלבושים
 קלילים המדיפים רית מתוק ובזרועותיה תינוקה הרך. בכל יום
 מאז שנולד תינוקה, יוצאים תשניים לטיול בוקר משותף. בעזבם
 !את מצודת החום והביטחון, פוסעים הם באוויר הצח בין שבילים!
 מטופתים ומתקני שעשועים ומתיישבים לספונ את הטבע על
 ספסל עץ שכמו שמור רק למענם. במהלך השהייה בנקודת העולם
 החיצון היומית, מרבה האישה לשיר לתינוקה, לדבר אליו, לקרוא
 ןלו סיפורים ולעתים נשארת היא לשבת על הספסל לאחר שזה
 עוצם את עיניו לתנומת שעות הבוקר המאותרות. בעודה סוקרת
 את העוברים והשבים, מתירה האישת למתשבתה לנדוד לעבו
 מתוזות הנראים כה רחוקים, אלה שקדמו למינויה לאם. בין
 הבזקי הזיכרון, עולים הימים בהם הייתה קמה במלוא המרץ
 !בכל בוקר לאחר מנותת לילה שלמה ונינוחה, לובשת את בגדיה

 המנוהצים למשעי שהוכנו מבעוד מועד, לוגמת את כוס הקפה
 בהנאה ויוצאת לדרך. כמה רב היה ההספק שלה מדי יום. היא
 מכרת בפגישות העבודה הרבות להן הקדישה את כל מעייניה,
 בשיתות התולין המרעננות עם עמיתיה לעבודה ובישיבה בבית
 הקפה בסוף יום מלא פעילות וסיפוק. כיצד יכלו חייה להשתנות
 בקיצוניות כזו? כמה מוזר שבימים אלת כל מתשבותיה ופעולותיה
 ך ]
 סובבות סביב עולל קטן התלוי בה לחלוטין. וכך, בכל יום בחודש
 האחרון, עת מונמכים קולות הבכי או הצחוק לדקות ספורות,
 מנסה האם הצעירה למצוא מוצא מסבך הלבטים שנשזר סביבה
 במודע או שלא במודע. האם משום שבחרה ליצור חיים חדשים
 עליה לוותר על אלה הקודמים? האם לאימא טובה מותר לחשוב

 מחשבות כאלה? האין זו בגידה?

 תמונה ראשונה
 בלב עיר סואנת ואפופת עשן, בתוך מנדל משרדים הנושק לרקיע,
 ממוקם בין היתר, משרדה של אשת הקריירה האולטימטיבית]
 חלל קוביית הלנו בעלת חלונות המראה, המעוצב בקו מודרני
 ומינימלי, הוא משכנה של זו במשך מרבית שעות היום. בין
 פגישה לפנישה, בעודה יושבת הנוטה בתכריכים מעומלנים
 במשרדה הפינתי והמסותת בעל הארומה החתכתית, נח מבטה
 על התמונה המשפתתית אשר נלחצה לפינת שולחנה כמ

 שואלת: האם גם לי יש מקום בין המתגים הכסופים והמסכים
 האפורים? בו ברגע החלה מסכת ההרהורים בקרבה. כל יום
 היא אומרת לעצמה שהיום תצא מוקדם יותר ותיקח את הילדים!
 מהנן. כמה נפלא היה לו יכלה לאכול אתם את ארוחת הצהרייכ!
 ואחר כך אולי לטייל בפארק או לצפות בהצגה שכל כך רצו. גם
 הטיול לגן החיות שהבטיחה להם כבר מזמן לא יצא לפועל.
 כמובן יום ההולדת הקרב של בנה מצריך הכנות, ואיך אפשר
 לשכוח שעליה לקנות מתנת יום נישואין לבן זוגה ואם היא זוכרת
 נכון, הוא אמר משהו לנבי סוף שבוע ארוך ורומנטי. אט אט
 הופכים ההרהורים לרנשות אשם והפעילויות המשפחתיות
 הנכספות - למטלות המצריכות משבצת ביומן. מה עליה לעשות
 קודם? האם לדתות מספר פגישות או אולי לנצל אתר מימי
 התופש הרבים העומדים לרשותה וגם אז, האם תוכל לעמוד
 בלותות זמנים? השאלות הלוגיסטיות המשקפות את רשת
 התסכולים היומיומית, מתזירות אותה לשאלה: האם זה מה
 שביקשה לה? הלוא היה לה מושג באשר להקרבה הנדרשת
 כשגיבשה את אסטרטגיית הקריירה שלה ואולם, האם ייתכן
 שמבלי משים דירגה את היקרים לה בתחתית סדר העדיפויות

 שלה?



 אינה יכולה ללבוש את זהות האחרת מבלי לשאת במחיר
 ההקרבה?

 עד שיימצא פתרון לחידה, נראה כי יהיה עליהן לדלג בין שתי
 כפות המאזניים בניסיון אינסופי להיות במקום הנכון, בזמן הנכון

 מתוך תקווה שהאיזון יישמר ולא יופר.

 איור: אורה שוורץ

 משאלה
 לו רק יכלו התמונות להתאתד לכדי פסיפס צבעוני ומושלם,
 המאפשר ליהנות ממני כל העולמות ומטעמיהם ללא תתושות
 אשם והרהורי החמצה בלתי פוסקים. כמה טוב יהיה לאשת
 הקריירה ולאם הצעירה אם ימצאו את הגשר שעליו יוכלו לעמוד
 תוך שיווי משקל ולאחוז בשתי הגדות של תייהן בדיוק באותה
 המידה. מדוע עליהן לבחור? ואם כבר בחרו, מדוע מחיר הבחירה
 כה כבד עד כי עליהן להתפצל לשתי ישויות נפרדות שהאתת


