
 דורון גיל אמת בזוג ות

 היכולת והמוטיבציה לומר אמת ביתםי החניות שלנו תלויות בהבנה שלנו שאמת,
 פתיתות וכנות יד ביד הולכות. בהבנה שלנו שכדי להיות בזוניות אמתית וכנה, עלינו
 קודם כול להיות אמיתיים עם עצמנו. כשאנו אוזרים אומןי לבטא ולחשוף דברי אמת
 ורנשות אמת - לעצמנו ולבני הזונ שלנו - לבנו מתרתב ונפתת, מתמלא ונרווח ואנו

 הולכים ומתקרבים זה לזה נמו ספינה אל חוף מבטתים. ואז... איננו צריכים עוד לבטא
, באהבה וברוך. ה ת ע  עצמנו במילים, בדיבורים, שכן לבנו מדבר אמת - בפתיתות, ב

 מאתנו"מומחים״ במציאת סיבות ותירוצים), לעתים תכופות
 כרי אמת עם בני הזוג שלנו

 היכולת והמוטיבציה לומר אמת ביחסי הזוגיות שלנו תלויות
 בהבנה שלנו שאמת, פתיחות וכנות הא בהא תליא, יד ביד הן
 הולכות. בהבנה שלנו שכדי להיות בחניות אמתית וכנה, עלינו
 קודם כול להיות אמתיים עם עצמנו. לא לפחד להודות, בפני

 עצמנו, בחולשות שלנו ובאותן תכונות שהיינו רוצים, אולי, לשפר
 או לשנות. להיות מסוגלים לעמוד בפני הראי, לקבל את עצמנו

 ולומר לעצמנו: כן, אלה אנחנו.

 אז, כשאנו מקבלים את עצמנו כפישאלז, אנו מגבירים את
 היכולת לבטא את האמת שלנו בפני בני הדוב שלנו, ללא פחד,
 וללא מורא. שהרי לעתים איננו מבטאים את האמת שלנו, לא
 !כלפי עצמנו ולא כלפי בני הזוג שלנו, מחשש - כיצד on יקבל^
 אותנו; מה הם יאמרו ויחשבו עלינו; כיצד הם יגיבו. האם עדיין
 יאהבו אותנו, או שמא ינטשו אותנו. והרי הצורך באהבה ופחד
 נטישה, שניהם יחד מחלחלים ומקוננים בנו כמו קינה אין

 סופית...

 אולם האם קל להיות כנים ואמתיים עם עצמנו? המשורר
 ומבקר הספרות דן פגיס (1986-1930) תוהה בשירו"חקירה
 ראשונה״ האם אגו יכולים להיות אמיתיים עם עצמנו. שהר
 לעתים זה מפחיד, כי איננו יודעים מה יתגלה לנו, מה נפגוש,
 אם וכאשר באמת ננסה לשקף לעצמנו את האמת לגבי מ

 שאנחנו. האם זה בכלל אפשרי, לומר לעצמם את האמת, לספר
 ולגלות

 ״את כל הסיפור כולו',
 את הפרצוף האמתי שלי?"

 פגיס ממשיך לתאר כיצד יושבים בו, בתוכו (כמו ברבים
 מאתנו)

 ״אני נשבע לומר את האמת, את כל האמת, ורק את האמת".
 אמירה זג, שאנו שומעים בבית המשפט, האם כדאי לאמץ ליחסי
 הזוגיות שלנו? האם גכון לבו לומר לבגי הזוג שלנו את כל האמת,
 לבטא בפגיהם את האמת הפגימית שלגו על עצמגו, עליהם ועל

 היחסים שבינינו?

 יש בינינו כאלה החושבים שלא כדאי לומר הכול לבני הזוג.
 סייג לחכמה - שתיקה. חלק מאחנו מאמינים שיש ״שקרים
 לבנים", ויש דברים שעדיף לא לומר. "מה שלא ידוע אינו םזיק",
 אנו חושבים לעצמנו. כך שמדוע לחשוף אח הכול? אחדים מאתנו
 חוששים שבגי הזוג שלנו ישפטו אותנו, יפלילו אותנו, ישתמשו

 נגדנו ב״אמת״ שחלקנו אתם ברגעי אינטימיוח וקסם.

 כיוון שכך, מתוך מחשבה על העלול לקרות בעתיד, יש בינינו
 כאלה הנמנעים מלומר אמת בהווה, כאן ועכשיו. אולם בכך אנו
 מונעים מעצמנו, במו ידינו, פתיחות ואינטימיות. שהרי ככל
 שנהיה כנים יותר עם בני הזוג שלנו, ככל שנבטא - לעצמנו
 ולהם - דברי אמת הקשורים בנו ובחייגו, ברגשותינו, מאוויינו,
 תשוקותינו - כך נוכל לבנות, לפתח ולטפח אינטימיות רבה

 יותר.

 בשירו"לומר הכול" אומר המשורר הצרפתי הנפלא פול אלואר
:(1952-1895) 

 ״הכיל הוא לומר הכיל!אני חסר מלים
 ואני חסר זמן ואני חסר עוז רוח

 אני חוזה !אני מרוקן בארעי תמונויתי
 הריעותי לחיות ולא למךתי ןבר בחרות."

 כבר בשורוח אלה של שירו מונה פול אלואר מספר סיבות
 המסבירות מדוע, לעתים, אתדים מאתנו נמנעים מלומר את!
 האמה ביחסי הזוגיות שלנו: לעתים אנו חסרי מילים; לעתים
 רבות - חסרי אומץ; ולעתים פשוט איננו יודעים לדבר ברורות,
 באופן שבני החג יבינו אותנו. תהיה הסיבה אשר תהיה (ורבים



, א ן  נאוה ךמוסה, כאן - ציפית |
 ושלוה לאחר יאו-ש -

 להלו-״:

 האומן לספר את האמת על עצמנו כרוך בקבלת עצמנו, בקבלת
 אותם מלקימ m שאיננו מתפארים בהם. אומן זה יכול לפתוח
 בפנינו דלתות לאינטימיות רבה יותר עם בני הזוג שלנו, להבנה

 גדולה יותר, ולתחושת פתיחות ו״ביחד" גדולה יותר.

 המשוררת ומבקרת הספרות לאה גולדברג(1970-1911) בספר
 שיצא לאור לאחר מותה כותבת בשיר ללא כותרת:

 ״והשיר אשר לא כתבתיו
 כאשר כתבתי שירים...

 ״...עשרה פרצופים
 עשויים ללא חת,

 צופים מתוך צפךניי."

 והאין זה מפחיד, ומאיים, לגלות לעצםנו - ולבני הזונ שלנו!
- את אותם פרצופים רבים השוכנים בנו, אותם חלקים שונים
 שבנו, אותם אנו מנסים להסתיר אפילו מעיני עצמנו? האין זה
 מפחיד לחשוב, מה יהיה אם אנחנו - ולא כל שכן בני הזוג
 שלנו(!) - ידעו באמת מי אנחנו? יראו את הפרצוף האמת׳

 שלנו? לעתים פחד זה של חשיפה כה מרתיע אותנו, עד שאנו
 מעדיפים להתכנס לתוך עצמנו, כמו שבלול, לחשוף מעצמנו רק

 ספח, ולכסות טפחיים, מתוך חשש שכל המוסיף גורע...

 משחר ילדותנו למדנו לכסות, להסתיר, להדחיק ולהכחיש
 לו• כתבתיו אז, היה

 אמת מעו-ךטלת מדי."

 הפחד לחשוף את עצמנו לעצמנו, ולבני הזוג שלנו, לעתים
 דוחף אותנו לשתוק, לא לשתף, אפילו במחיר של ניתוק,

 התרחקות, מוסר אינטימיות, חוסר קרבה.

 ואמנמ, זלדה (1984-1914) בשירה ״שבת וחול", מאמתת
 את העובדה שבלי אמת:

 ״מה מעט יודע אדם על חברו' -
 אפילו• בני ביתן;, אפילו•.יקיךיך, עלולים

 ברגע של ליקוי-מאוירוית
 לךאוית בך כל מום ךע.״

 חלקים מעצמנו (אותם חלקים שהביאו עלינו נזיפות, גערות
 וביקורת), ולבטא חלקים והתנהגויות שבעבורם וכינו באהבה
 וקבלה מהורינו ומאחרים בסביבה שלנו. אולם חשיפת עצמנו,
 לעצמנו ולבני הזוג שלנו, יכולה לקרב את עצמנו אל עצמנו ואל
 בני הזוג שלנו. חשיפת עצמנו ואמירת האמת יכולות לאפשר
 לנו לבנות אינטימיות אמתית, אותנטית וכנה. וכדי לחשוף את
 עצמנו לעצמנו ולבגי הזוג שלנו, דרוש אומץ, אשר יאפשר לח

 להתגבר על הרגל רב־ימים של הכחשות והדחקות.

 את האומן לספר הכול מבטאת רחל המשוררת(1931-1890)
 בשיר ללא כותרת:

 ״את כלי סיפרתי עד תם.
 בחדרי חדרי

 הולכתי זךים והצבעתי:
- ן א  כ



 וכמה אהבה אנו יכולים לקבל - !איננו מקבלים! - כשאנו
 נמנעים מלחשוף את האמת שלנו בפני עצמנו ובפני בני הזוג

 שלנו, האמת על מה שאנו מרגישים, האמח על הצרכים שלנו,
 הרצונוח שלנו, המאוויים שלנו.

 כשאגו אוזרים אומן לבטא ולחשוף דברי אמת ורגשות אמת
- לעצמנו ולבני הזוג שלנו - לבנו מתרחב ונפתח, מתמלא
 תחוח, ואנו הולכים ומתקרבים זה לזה כמו ספינה אל חוף

 מבטחים. ואז... איננו צריכים עוד לבטא עצמנו במילים,
 בדיבורים, שכן לבנו• מדבר אמת — בפתיחות, בערגה, באהבה

 וברוך.
 המשורר הצרפתי פול ז׳רלדי(1965-1885) הפליא לבטא אמת

 זו בשירו"גולת המנורה":

 ״שואלת את מדוע כיה אחריש הערב?
 כי בא-מגיע זה הרגע המקוה,

 שעת החיוכים והעינים מתקרבת,
 בלי ןי וללא גבול היום לך אתאוה.

 הנמיכי במקצת את המנורה - כך טוב יותר, נעים;
 כי ךק באפלה דויבךים הלבבות

 וכן ניטיב לךאוית את העינים
 עת לא נשגיח עוד בחפצים.

 הערב אוהבך מכדי דבר על אהבות.

 הנמיכי מעט-קט את הממירה,
 ונחריש..." •
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 זלדה מודעת לכך שבלי לומר את האמת, בלי לבטא את עצמנו,
 מעטים הם הדברים שאפילו בני ביתנו, בני הזוג שלנו היקרים
 לנו, יודעים עלינו. ואמנם, הסופר עמוס עוז, בספרו ״סיפור על
 אהבה וחושך" כמו מאמת את דבריה, ומספר על עיניה של

 ולדה שהן היו"ערניות וחמות 1ש1מר1ת 710..."

 אחדים מאתנו, אולי בהשפעת הבית בו גדלנו והסביבה בה
 התפתחנו, אינגו מורגלים בגילוי רגשות - שהם הם האמת
 הפנימית האמתית שלנו. אחדים מאתנו חוששים לומר לבני

 הזונ שלנו, במילים, שאנו אוהבים אותם; ואחדים מאתנו
 חוששים לבכות ולגלוח משוח בנוכחות בני זוגם.

 וכמה טרגי ועצוב הדבר יכול להיות, כשאיננו מבטאים אח
 מה שאנו באמת מדגישים בפני בני הזוג שלנו, כפי שמעיד כל
ז אבידן(1995-1934) בשירו ״בעיות אישיוח״:  כך המשוח־ ח

 ״כי מריב שאהבתי אותך לא זיכ'לתי לומר לך.
 לא ,יכלתי לומר לך מריב שאהבתי אותך.״

 כשאינבו יכולים לחלוק עם בגי הזוג שלנו אח אהבתנו, אח
 רגשותינו, איננו יכולים לפתח יחסי נחינה וקבלה הדדיים; איננו
 יכולים לחלוק ולשתף את בני החג שלנו בחיים שלגו, בחלומות
 שלנו, בפנטזיות שלנו ובציפיות שלנו. וכך אהבתנו מצטמקת,
 במקום לגדול; מתכווצת, במקום לפרוח. והפליא לכתוב על כך

 יהודה עמיחי(2000-1924) בשירו"הדשא ריק מרוקדים":

 ״היינו שבים שהיתה להם אהבה אחת.
 זה אומר כלה שלי, וזה אומר כלה שלי.

 .יחלקו, !חלקו.
 ישכחו, ןשכחו."

 לפעמים, במקום לחלוק עם בני הזוג שלנו את האמת הפנימיח
 שלנו, את רגשותינו ומאוויינו וציפיוחימ, יש בינינו המסונלים
 לגלות את האמת הפנימיח האמתית שלנו רק לדפי גייר, ליומן

 חבוי שלנו.

 כמו לאה גולדברג(לעיל), כך גם רחל בשיר"ספר שירי״
 (עמ׳ 77):

 "צריחות שצרחתי בואשת, כואבת,
 בשעות מצו7ןה ןאבדן,

 היו למחרוזת מלים מלבבת,
 לספר שירי הלבן.

 עלו• חביוינוית לא גיליתי לרע,
 נחשף החתום בי באש,

 ואת תוגתו' של הלב הכורע
 _יד כל במנוחה תמשש.״


