יעל

לאוטמן־אופיר

מסע אל
התשוק ה
שמרם שמשה

אני יוצאת ל מ ס ע  ,בו מאגרי מאוויי ותשוקותיי מבקשים
פרון את גבולות העצמי ולצאת אל הלא מוכר ,אל המקום
בו האומן מנצח את הפחד ,ועוזב אח הפינה הבטוחה לטובת
ההימור והכרת העצמי.
מהי אותה תשוקה? בעיניי זוהי נקודת המעבר בין החלומוה
ףנשגבים של כל אתד מאתנו ,לבין ההעזה להישיר מבט אל
ההווה וליצור ממנו מה שאנו באמת רוצים להיות.
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תשוקה שנשארת בגדר מאוויים היא מאוד נוחה ,לא
תובענית ,אך בטווה הארוך אינה מספקת ,כיוון שזהו האני
הלא ממומש ,הלא מעז .יציאה אל עולם המעשה ,הוא עולם
ה״אמת״ ,הידיעה ,מרנשת ומפתיעה ,אולם כרוכה בסיכונים
רבים.
ההעזה הזו היא ההתמודדות מול המראה שתתשוף לפנינו
:וי אנחנו באמת ,מהם הכותות הפנימיים שלנו ,עד כמה אנו
מאמינים ביכולות הלא ממומשות עד כה ועד כמה אנו מוכנים
;ייטול סיכונים ,ביודענו כי כאשר יוצאים לממש תלום הוא
עלול להשתנות ,ונם אנו משתנים אתו .עלינו לדעת גם שאם
:נסה אנו עלולים ליפול לתהום .רק אמונה אמיתית ב״אני״
זוכל ליצור את הסולם שיעלה אותנו תזרה אל נקודה אחרת,
:בר לא נקודת פתיתה ארעית ,אלא אי שם במקום לא ידוע,
זמנו אפשר לצעוד קדימה או פשוט לעצור ולהתבונן אל|
תוכנו.
כשהיינו ילדים התשוקה הוו תייתה בתוכנו ונראתה כל כך
אמיתית ,ניתנת להנשםה .כל תלום ילדות נראה כמשהו
שבכותנו לממש ,תלום בר השנה .השנים שלפנינו נראו
זבטיתות ושק החיים נראה כה מלא.
ולפתע ,אדם מוצא עצםו בשנות השלושים ,הארבעים,
התמישים ,כששק תייו הולך ומתרוקן ,והוא םבין דרך ניסיון
תייו הקודם שקיים פער בין תלומותיו שהיו כה ברורים לו
;יבין האופן בו מיםש את ה״ויוה״ שקיבל בעולם הדה.

הפער בין התשוקה לממש מאוויים לבין המציאות בועט,
 m iמכות אגרוף בבטן ,במקום הכי רגיש ומלווה בתתושות
של פתד ,כאבי בטן ורצון עז ״להקיא״ את כל הרעלים שמזריק
זפער הזה ,מין קושי להכיל את ה״אמת״ ,שלפעמים אתרים
שויים להכתיב לנו.
ניתן להשוות זאת לסוג של תחושת אבל ,אבל אישי ,שבו
משהו מהאני המעז מת ,או לפתות באותו הרנע נחשב למת,
ןגורם לנו להתכנס בתוך עצמנו ולתזור להתכרבל בהלום,
במאנרי םאוויינו ,שלפתע נראים לנו כל כך בלתי אפשריים.
מכל מקום ,היצר הטבעי הוא לקום מהאבל ,לשקם את
זאני ,ללכת על הישרה הפנימית ,האמונה שהאמת שלי היא
קיצירה שלי ,היא אני.
אבל ,איך עושים אה זה? איך חוזרים אל אותה נקודת
התחלה אופטימיה ,טהורה כל כך ,מאמינה כל כך?
לא חוזרים!
כנראה שאין נקודה כזו!
מה שכן נותר ,זו מראה ענקית ,בתוך מדבר צחיח,
המאפשרת לנו לבחון מחדש את אמיתות תיינו ואת התשוקות
האמיתיות שלנו.
ואכן ,אם נבדוק את החלומות שהניעו אותנו ,האם באמת
ובתמים תלומות אלו שלנו ,או שמא הם פרי של הציפיות
זחברתיות והצורך שלנו לממש אותן ,לענות עליהן? אולי
המקום בו אנו נמצאים ,המכורבל משהו ,מתאים לחלק
מאתנו? אולי זהו המקום הבטות ,הרגוע .אולי זוהי לא
התפשרות ,אלא המקום האמיתי?
אלו שאלות מפתח בדרך למסע ,ותשוב שנבין על מה אנו
נלחמים בטרם נתקע יתד כלשהי על הנבעה הלא נכונה.
אולי תשוקה נועדה שלא להתממש? כזו שעצם החלום
]גליה הוא העניין ולא המימוש הפיזי שלה?
אינני יודעת ,לעתים נראה לי שככל שננסה להתקרב אל

אותו חלום ,הוא יישאר בגדר חלום ,כמו הרצון לגעת בענן
לגעת באופק .ייתכן שתוך כדי המסע השתנו הםאוויים ,נדלו,
ועמם צמח התםר ,כמו משהו שאינו יכול להתמלא ,כי הו>
כל הזמן בתנועה.
"אם

האהבה אינה יכולה

למשול,

כיצד אם כן תשרור הרות?
כל

עליונות מעשית

נמנית עם

הפעילות) ".אוגוסט קומט(

כן ,אנתנו קרובים אל התשוקות שלנו ,מריתים אותן,
ממששים אותן בכפפות לא נראות ,אבל משהו בישור
התשוקתית הוו נראה כקיים רק ברנע שלפני מימושו ,כאיל
מימושו הופך אותו למשהו אחר ,כמו התאהבות במישהו
שאינך יודעת מה הוא מרגיש .ישנם מבטים ותיוכים וכל
הפנטויות ,עד לרנע בו בוחנים את ההשערות במישור
הממשי .או אז מסתכנים באבדן התלום ,ושהתשוקה הד
למשהו לא מונדר לא תתזור ,כי זוהי לא התשוקה לאות
מושא התאהבות ,אלא ההתאהבות ברנש עצמו ,בתשוקר
הלא ממומשת .היא המקום הכי אישי ,הכי ממומש ,על פי
התסריט שאנו בתתו ,ואינה תלוייה בדבר ,אפילו לא במושא
התשוקה עצמו.
כך ,אפילו אם התשוקה אינה ממומשת ,היא מובילו
אותנו למקומות טובים יותר בתוכנו ,מקומות של דיאלוו
פנימי ,של אהבה לאני החולם ,המעז לרצות ,אך המקבל אח
המקום בו הוא נמצא בהשלמה ובאהבה .זה אשר גורם לנו
לתוש שלא תמיד תשובה התוצאה ,אלא כברת הדרך שעשינו
כפי שאמר לי הודי זקן:
Be conti'11 n o t w i t h w h a t y o u h a v e , b u t w i t h
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