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לדעת
להגשים

ל פ ע מ י ם מצב עגום יכול להפוך להזדמנות ,בסינית אותה
מילה משמשת ל״משבר״ ול״הזדמנות״ וכנראה שתכמה רבה
מסתתרת מאחורי עובדה זו .היום שבו פוטרתי מעבודתי,
היה יום שגרתי ,קמתי בבוקר התארגנתי לקראת יציאת

השתלט עליי ,פתאום הסיפור נראה לי משומש ומיושן,
והציורים נראו כציורי ילד ,אך לפני שהספקתי להיעלם שוב
אל המערה הפרטית שלי ,הדלת נפתתה .החזקתי את הבלוק
נמוך ככל שיכולתי ,מקווה שאחותי לא מנתינה בניסיון

לעבודה ,לא תוך התלהבות מיוחדת אלא מתוך שגרה
שהתרנלתי אליה כל כך .אני לא אוהבת שינויים ,או חוסר
ביטחון והשגרה הייחה לי מצע נוח לחיות את חיי בבטחה.
ההפתעה שבפיטורים שברה את השגרה שבניחי במאמן רב
ובאדיקות ,והשאירה אותי ללא המשעגת המוכרת .נאלצתי
לבנות שגרה חדשה .התחלתי מהמקום הבטוח והמצופה
ביותר ,חיפוש עבודה דומה לעבודתי הקודמת .ידעתי
שבתהום הזה אוכל להוכית את עצמי במהירות ,אולם המצב
הקשה בשוק התעסוקה נרם לכך שלא קיבלתי הצעות רבות
ונשאר לי זמן פנוי רב.

המגושם שלי להתביא את הבלוק ,ולא תשאל שאלות שלא
אוכל לענות עליהן ,אולם אחייניי שנובה העיניים שלהם
היה בדיוק אל מול הבלוק שבידי הכריחו אותי להראות את
מה שניסיתי להסתיר .סקרנים התיישבו כולם לראות את
פאר היצירה .ברנע שהתתלתי לקרוא את הסיפור ,השתרר
סביבי שקט שהעניק לי ביטחון .כשסיימתי לקרוא והילדים
ביקשו לשמוע שוב את הסיפור .אז ידעתי שהצלתתי .פתאום
יכולתי לתוש הקלה.
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בימים הראשונים בעיקר התבטלתי .מתוך השיעמום ההולך
ונובר התחילה להתעורר אצלי אהבה ישנה ,אהבה שמעולם
כאישה בוגרת ועצמאית לא נתתי לה דרור ,הצורך להתפרנס
}:יוון אותי אל מקצוע המזכירות ואיבוד םקום העבודה אפשר
לראשונה לעסוק בדבר שעניין אותי יותר מכול ,אך לא
לי לראש
הרשיתי לעצמי לעסוק בו .פחדתי שאם אתן לו מקום בחיי
איאלן לעסוק בו יום ולילה ,ולא אוכל לעשות שום דבר אחר.
עכשיו ,לא היה לי מה להפסיד ,ממילא לא הייתה לי עבודה,
וקיוויתי שהעיסוק הזה ייתן מענה לצורך נפשי שיותר ויותר:
התקשיתי לדכא בתקופה האחרונה.
התרגשתי מאוד לקראת הישיבה מול השולחן ,בלוק הציור
היה מונח לפניי ומבלי להיעצר אף לא לשנייה ישבתי וכתבת
את סיפור הילדים הראשון שלי ,הכולל איורים פרי מכחולי.
כאשר התבוננתי בסוף בתוצאה לא עניינה אותי איכות
היצירה ,נהניתי מהעובדה שאחזתי בידי סיפור עם התחלה,
אמצע וסוף .התלהבותי הייתה כה גדולה שרצתי לבית אחותי
להציג את פאר היצירה לאתייניי הקטנים .כאשר דפקתי בדלת
חוסר ביטחון שחשתי עד_לרגע_שבו התיישבתי על השולחן

במשך שנים ניקר במוחי הרעיון לכתוב ולאייר ספרי ילדים
אולם לא האמנתי שאני אכן יכולה לעשות זאח .מה כבר
מבינה בילדים בחורה צעירה שאינה אם עדיין? אילו סיפורים
היא יכולה לכתוב שיעניינו ילדים? נלתמתי ,חששתי לגלות
שאין לי את היכולת ואז נם לא אוכל לתלום עוד .לא אוכל
לתכנן את הימים בהם אכתוב ספרי ילדים .הבטחתי לעצמי,
שכאשר יהיו לי ילדים ,ואתרי שאתבסס מבחינה כלכלית,
אתמסר לכתיבת ספרי ילדים ולאיורם.
שנים כה רבות הדתקתי ודתיתי את מה שרציתי יותר מכול,
לא אפשרתי לעצמי אפילו להודות שזהו הדבר שתשקתי בו
ביותר למרות שהוא ניקר במותי פעמים רבות .הסיפורים
היו צצים במותי בהזדמנויות לא צפויות ,אך נזרקו אל מתון
לתודעה במהירות רבה ,או לפחות כך חשבתי .מרגע
שפתחתי את הדלת ,שמאתוריה סגרתי אותם ,כולם תזרו
אליי .נאלצתי לרשום אותם על פיסות נייר כי הם סירבו
להיעלם לאותה פינה אפלה במותי ,כאילו מרגע זה ואילך
לא יכולתי להתכתש לנטייה האמיתית שלי.
העדפתי לעסוק בתחום שמאפשר בינוניות והביקורת בו
םלתנית .ביצירה אין מקום לבינוניות ,והביקורת עלולה להיות

נוקבח וחדה .ביום בהיר אחד
ה ש ת נ ו חיי ללא היכר,
והשינוי כולו היה פנימי וכבר
לא יכולתי להתחבא מאחורי
הביטתון של עבודה אפורה
ומוכרת ,לא יכולתי עוד
להתעלם מהכישרון שניתנתי
בו ובעיקר  -מ ה ת ש ו ק ה
לעסוק בו .הצורך העז לכתוב
ולצייר ה פ ח י ד אותי ,נם
האפשרות שאכשל הפחידה
אותי .אף על פי כן לא יכולתי
להתכתש עוד למה שנועדתי
לעשות מקצוע או כתחביב
שישמת אותי.
אמרי כמה חודשים של
יצירה אינטנסיבית ופורה
)ומעט הצעות עבודה מעניינות
ששכרן בצדן( החלטתי שעליי
איור :אורה שוורץ
לאזור אומץ ולעשוח מעשה.
שלחתי את הספר האהוב ביוחר על אחייניי לכמה הוצאות
ספרים .האמנתי שיש לי הרבה מה להרוויח אם אחת מה!
תסכים להוציא את ספרי לאור .הימים הפכו לשבועות
ומשהתשובה בוששה לבוא תשתי מפח נפש .יתד עם זאת
ידעתי שאיני יכולה להפסיק לכתוב ולאייר ,נפשי מצאה
פתאום שלווה שהייתה תסרה .הבנתי שלמרות ששנים רבות
התכתשתי לצורך עמוק בתוכי כבר לא יכולתי להתעלם ממנו,
בעיקר מאחר שהוא קיבל חיים משלו וכפה את עצמו עליי.
הכניעה שלי הייתה אולי הצעד התכם ביותר שיכולתי לעשות,
כדי להיות אדם שלם היה עליי לתת תופש לכל התשוקות
שלי בעיקר לזאת שהפחידה אותי יותר מכול .תשוקתי לכתוב
הייתה עזה כל כך עד שהיא השתלטה על כל פינה בגוף
ובנשמה ,היא תבעה ממני את כל מה שיש לי .לפעמים היא

גדלה ו מ ת פ ת ח ת לממדים עצומים
ואני תייבת לתת לה להשתחרר
אתרת היא לא נותנת מנות.
היום אני נכנעת לתשוקות בקלות
ובמהירות ,ישנם סוגים רבים ושוניב
של תשוקות ומהכניעה לכל אתת
מהם אני יוצאת נשכרת יותר מאשר
מהניסיון לדכא אותן.
לפעמים נדמה לנו שאנו מאוזן
רוצים משהו אך כשאנו משינים אותו
אנו מנלים שהוא לא מצלית למלא
את החלל שתשבנו שנוצר בנללו .אנו
םגלים כי התשוקה האמיתית שלם
הייתה שונה מזו שאתריה רדפנו כל
אותו זמן .משום כך עלינו להיות כנים
עם עצמנו ,כי לעתים מבלי משים אנו
מאמצים את הרצונות של אנשים
סביבנו ,ואיננו מקשיבים לקול
הפנימי הפרסי שקיים אצל כל אתד
עד כמה כל אתד מוכן לתת מעצמו כדי לממש את התשוקה
שגורמת לכל כך הרבה סערות  -זוהי שאלה שכל אהד צריך
לענות עליה רק לעצמו .אותי תמיד מעסיקה השאלה מה
הייתי מתישה אילו ידעתי שאני עומדת לסיים את חיי בעוד
רגעים ספורים ,מה אני אחשוב על הדרך שבה תייתי וע7
הבתירות שבחרתי .האם הקשבתי לקול הפנימי? האם היית
אמיצה מספיק לעשות מעשה? אולי לא תמיד התשובה תהיר
תיובית אולם אני מקווה שאוכל לתיות את חיי תוך מימוש
מתמיד של התשוקות שלי בזמן ובמקום הנכונים• .
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