האם הבחירות שאנו עושים בח יי נו בחירת בן

זוג  ,למשל

-

הן בחירות מודעות ? או שמא

ייתכן שחלק ניכר מההחלטות שלנו בחיים
ומהבחירות שלנו

-

החשובות לנו ביותר

את חטכינו

על צרכ י נו  ,לספק

ולמצוא

אהבה אמיתית כל זמן שאיננו מודעים לאותם
צרכים

וחטכ י ם

ופחדים

השולטים

בנו?

-

נעשות בדרכים שאיננו מודעים להן? ושעל כן

הייתכן שאיננו חופשיים להנהיג את חיינו כאוות

אנו מקבלים החלטות אלה לא מתוך בחירה

נפשנו  ,להגשים ולממש את עצמנו כיוון שאנו

שלנו?

לכודים יותר מדי בדרישות החברה ,בציפ י ות

של אחרים  ,בניסיונות לספק רצונותיהם של
היש אפשרות שאיננו בעלי כוח ובעל י שליטה

אחרים  ,עד כדי כך שאפילו איננו מודעים

על החיים שלנו  ,כפי שהיינו רוצים להאמין

את חיינו במלוא

אך איננו יודעים זאת? היש אפשרות שכיוון

לעובדה

שאיננו

חיים

האותנטיות?

שגדלנו בחברה מערבית אשר מעודדת

רציונליות וחשיבה הגיונית למדנו לא להשתמש

היש אפשרות שלעתים איננו אודנים לגורלנו ,

באינטואיציות שלנו ובתחושות שלנו ולכן

כיוון שאיננו הולכים אחרי משאלות לבנו ,

לא זו בלבד שאיננו חיים באותנטיות מלאה

לקולה של אינטואיציה בריאה ,לרחשן של

ואיננו מקושרים לחלקים שונים שבנו  ,אלא אנו

תחושות אמיתיות כי נותקנו מאותם חלקים

אף משוכנעים ,שכל ההחלטות שלנו הן מודעות

שבנו ,והראש  ,וההיגיון  ,והתכנון שולטים בחיינו?

לחלוטין?
הייתכן שאיננו משתמשים בחלקים שבנפש
האם יש אפשרות שאנו לא מנהיגים את החיים

שלנו  ,המשוועים לנו שנשתמש בהם  ,ובשל

שלנו ,אלא מונהגים על ידי דפוטי התנהגות

כך איננו מנהיגים את חיינו  ,אלא מונהגים על

וחשיבה שאיננו מודעים להן? על ידי מטרים

בלבנו?

ידיהם ,

ובשל

כך

אף

בוגדים

גלויים וטמויים שקיבלנו מהבית ומהחברה,

מטרים אשר גיבשו את ה"אני " שלנו ,בלי

הייתכן?

שאפילו תהיה לנו כל בחירה בדבר? האם ייתכן

שאנו פועלים מתוך צרכים  ,חטכים ופחדים
שאפילו איננו מודעים להם כמו פחד מחויבות

טיפור י הקצר ) " בגידה " ( מהקובץ " ארבע לפנות
בוקר  " 1999מנטה לעמוד על תופעה זו,

)בזוגיות(  ,פחד נטישה  ,צורך באהבה אשר

ותוצאותיה.

מנהיגים את חיינו  ,את יחסינו עם אחרים ועם

ן

ן

גtm

בני זוג בלי  ,למעשה ,שתהיה לנו יכולת לענות

------~~~~~------

נ  Iתוח מעקפ  Iם .נ  Iסור עצם החזה .צ  Iנורות בכל
הגוף .כמו שה  Iה עוקף דבר  Iם כל ח  IIו ,עתה
 Iעקוף את ל  Iבו .הא  Iן זה הג  Iונן ,שבמשך שנ  Iם
לא האז  Iן לרחשן ל  Iבו ,אפ  Iלו החל  Iט להתאהב,

לפעמ  Iם ,רק כ  Iוון שחשב שהג  Iע הזמן לכך.
ועתה ,מה עושה לב שא  Iן בו ש  Iמוש? דורש
מעקפ  Iם.

כ  Iוון שהזנ  Iח את רחשן ל  Iבו ,החל הלב מתקתק,

מ  Iום ל  Iום חזק  lותר ,מבקש ומפצ  Iר -
ש  Iם לב אל" ,לא לשווא ק  Iבלת אותן.
ותקתוק  Iו דחקו מבפנ  Iם ,לחצו על עצם החזה
ועברו ממנה והלאה ,כמו מ  Iם מחלחל  Iם וחודר  Iם
דרך ק  Iרות  ,ונקשו על מעטפת ב  Iת החזה ,
מבפנ  Iם ,במקום אותו  Iכול ה  Iה לזהות כשנ  Iצב
ע  Iרום  ,מול המראה ,מצב  Iע באצבעו על המקום
המכא  Iב :כאן  .כאב ממוקד .כאב ל  Iבו של הלב
שהלך וגבר ,הלך והתעצם במשך השנ  Iם  ,עם
כל התאהבות נוספת של אדונ  Iו שהוחלטה
אנא,

בנ  Iגוד לרחשן הלב.

בג  Iדת האדם בל  Iבו  ,זו ה  IIתה תחושתו הע  Iקר  Iת

של הלב .בג  Iדה .וכמו  lלד קטן ,המנסה ש  Iטות
שונות לקבלת תשומת לב ומסל  Iם את
נ  Iס  Iונות  Iו אם הם לא נענ  Iם  ,כך גם הלב  ,תח  Iלה
הוא בוכה בחשאן על שא  Iן משתמש  Iם בו ,ואחר
כך מגב  Iר את תקתוק  Iו  ,במטרה למשוך תשומת
לב .ותקתוק  Iו הם כהד העולה מעומק באר
ונופל על אוזן ערלה .ובא  Iן תגובה עובר הלב
מתקתוק_  Iתר לפע  Iלות מזער  Iת המאפשרת
הזדמנות אחרונה ,חנ  Iנה-על -תנאן  :אל תתעלם
ממנן  lותר ,אם לא א  Iענה אג  Iע לחוסר תפקוד
מוחלט  ,לודם ולדממה.
ולעת  Iם רק שם  ,באזור הדמדומ  Iם ב  Iן
תקתוק I -תר לחסך ולעצ  Iרות ,התהודה של
זעקת הלב למשמעות מחלחלת אל פנן השטח
מתהום הנש  IIה ,ומרע  Iדה את בעל  Iו בתחושה
מוזרה .רק אז ,על סף ח  IIו ,בפרפורן התאבדותו,
 Iש ומצל  Iח הלב להפנות את תשומת-לב אודנ  Iו
לכך שח  IIו שלו כרוכ  Iם בח  IIהלב ,והם כתאומ  Iם
ס  Iאמ  IIם ,ואם חפץ האודן בח  IIם על  Iו להקש  Iב,
ולו פעם אחת בלבד לל  Iבו .להקש  Iב לרחשן

זה

עניין

פשוט.

לכאורה?

הלב .הא  Iן
לכאורה.
לא מרוע עושה זאת הלב ,ולא כמעשה

נקמה .כן הלב רחום וחנון הוא ,וא  Iן זה מעש
של ע  Iן תחת ע  Iן ,בג  Iדה תחת בג  Iדה ,לב תח
לב .כן הלב  -לב בשר הוא ,לא לב אבן ,וא  Iן ה
קשה-לב ,אפ  Iלו לב-זהב הוא ,אך משאלת ל
 Iש לו ,ש  Iשתמשו בו .זמן ממושך לא ה  Iה לו
להרהר בהתאבדותו ,אך מתוך עצב וצער
שא  Iן משתמש  Iם בו ,כשראה שא  Iן שועה לשווע
הרג  Iש שח  IIו א  Iנם ח  IIם עוד ,ונשבר ל  Iבו בקרב
ובלב כבד ,בלב דוון ,החל  Iט שא  Iן עוד טעם בהולם
ל  Iבו.

הלב לא רצה לבגוד באודנ  Iו  ,גם לא לעקוף אותו,
ולכן המש  Iך לאותת ולתת לו ס  Iמנ  Iם שונ  Iם שא  Iן
הוא מרוצה מת  Iפקווד  -ת  Iפקודו שלו  ,ות  Iפקודו
של אודנ  Iו  ,כפק  Iד נאמן הרומז למנהלו שא  Iן הוא
מסופק בעבודתו.
וכך ח  Iו שנ  Iהם שנ  Iם רבות ,זה בצד זה ,האדו

בנ  Iס  Iונות שונ  Iם למצוא לעצמו אהבה ,מחש
ח  Iשוב  Iם ומער  Iך הערכות לגבן כל א  Iשה שנקרת
בדרכו אך ממש  Iך באט  Iמותו; ולצ  Iדו ,הל
בנ  Iס  Iונות  Iו הנואש  Iם  ,שהלכו ופחתו עם השנ  Iם

לגרד את חזה אדונו בזרת קטנטנה  ,למשוך בעורו
ולהפנות את תשומת ל  Iבו לא  Iשה זו או אחרת
לה  Iות שותף נאמן להחלטות  Iו.
אולם לשווא .פחד  Iם מפחד  Iם שונ  Iם  ,שהאודן
לא ה  Iה מודע להם  ,גברו על הכול .כשם שבח
בנש  Iם מתוך ש  Iקולן דעת רצ  Iונל  IIם ,העוקפ  Iם
לא רק את ל  Iבו כן אם כל ה  Iג  Iון אמ  Iתן ,כך בח

לזנוח את הנש  Iם בהן בחר  ,ולנסות מח
נ  Iס  Iונות כושל  Iם עם נש  Iם אחרות .ולשווא.
שחלפו השנ  Iם  ,וככל שנתקצר הזמן ,כך נ  Iסה
האדון לעשות ק  Iצורן דרך בבח  Iרות  Iו הרבות
והמשונות ,בלן לדעת שכל ק  Iצור דרך הוא,
למעשה  ,מעקף גדול עוד  lותר  ,שכן הדרך הקצרה
להג  Iע אל ה  Iעד ה  Iא ,לעת  Iם  ,הדרך הארוכה.
הוא לא שעה לרחשן ל  Iבו ,כמו נתן לו גט,
כשח  Iפש א  Iשה לתת לה כתובה.

פעם אחת בלבד ה  Iה קרוב מאד להאז  Iן לל  Iבו
א  Iך קרה הדבר לא  lדע האדון ,אף הלב לא
ה  Iה זה כשפגש בחורה צע  Iרה ממנו,

נערה

והתאהב בה התאהבות רבה  ,בנ  Iגוד לכל הכלל  Iם

והעקרונות שהצ  Iב לעצמו .ל  Iבו נפעם .הוא חש
שאדונ  Iו חוזר אל  Iו ,ואל ל  Iבם של דבר  Iם .ל  Iבו
עלץ בק  Iרבו.

אולן ,מן  Iודע  ,עוד תפרח כאן אהבה גדולה
שתחפה על כל אותן שנ  Iם אבודות  ,על כל
מפחן הנפש ,על כל שב  Iרת הלבבות  ,על העצבות
והבד  Iודת הנוראה של השנ  Iם האחרונות ,על
הנ  Iתוק המצער שחל ב  Iנ  Iהם .אולן  ,סוף סוף,
 Iחזור הקשר ב  Iנ  Iהם לת  Iקונו  ,קשר שעם השנ  Iם

להתבונן ולצפות .לבכות ולבכות .הוא  ,האודן ,

הלך ונ  Iתק כמו חוט מתפורר ,כששנ  Iהם כואב  Iם

במסע א  Iום נגד עצמו ,ונגד רחשן ל  Iבו ,מפורר ,

את הנ  Iתוק ההדרגתן וא  Iנם  Iודע  Iם א  Iך לאחות

לנגד ע  Iנ  Iהם ,את הקשר החזק והאמ  Iץ מכול

את הקרע .הלב נ  Iסה  ,בתקתוק  Iם שונ  Iם  ,כמו
אס  Iר בכלא המק  Iש על הק  Iר המפר  Iד

-

בו התנסה

-

ב ו התנסו שלושתם

-

ב  Iמן ח  IIהם ,

או

כמו מב  Iא  ,במו  Iד  Iו  ,לגס  Iסה נוראה של ה  Iלד

ב  Iן תאו לתא שכנו ,לתקשר ,ולא מתא

המשותף שנולד להם :אהבת אמת  .ו לא נותר

אחד בלבד אלא מארבעת תא  Iו  ,לעת  Iם מכל

להם דבר לעשותו  ,אלא לצפות ולתעד את

מקשר

-

תהל  Iך הפ  Iרוד ,הגס  Iסה  ,המוות  .המאבק באמת

תא בנפרד ,לעת  Iם מכולם  Iחד,
כמו תזמורת ,לעת  Iם בתרועת חצוצרות ולעת  Iם

הפנ  Iמ  Iת  .ההכחשה.

בקול ענות חלושה ,אולם בעל  Iו ה  Iה אטום  ,חסר

או כ  Iשלון הה  Iג  Iון .מות התבונה והרג הרגשות.
זה הזמן ב ו מצא לו הלב צ  Iדוק להתאבדותו .

תג ו בה כגוו  IIה.

והנה עתה

עק  Iפת הרגשות ונ  Iצחון ,

-

נס! נס בדמותה של בחורה

ללא תבונה וללא רגשות

-

מה ערך  Iש בח  IIם?

צע  Iרה! ל  Iבו של הלב המה בו בהתרגשות כה
רבה  ,עד שחשש שמא  Iקבל התקף לב! ואודנ  Iו

ואולן לא מצא הלב צ  Iודק  ,ואולן לא פעל מת ו ך

הלב מוכן ה  Iה לה  Iשבע על כך! -ח  Iבקו

רצון והחלטה א  Iש  I Iם .אולן אך הג  Iב למתרחש

ח  Iבקו

-

-

באהבה גדולה ובהכרת תודה על ש  Iתוף הפעולה

סב  Iבו

המושלם ב  Iנ  Iהם .

כמו  lלד קטן  ,מנסה ,ב  IIאושו ,לשלוח מסר  Iם

אולם השמחה לא ארכה זמ ן רב .שנה או

מן  Iודע? אולן שעט ובעט ברגל  Iו וב  Iד  Iו

להזע  Iק ולהזה  Iר אותו.

אחרונ  Iם לאדונ  Iו,

ומה הן שנת  IIם של אהבה אמ  Iת  Iת

אולן לא מעשה התאבדות ה  Iה זה אלא להפ,ך

והאזנה לרחשן הלב לעומת שלוש  Iם-ארבע  Iם

מעשה ה  Iשרדות ,

שכן  lדע שאם  Iמות אודנ  Iו ,

-

 Iמות גם הוא .אך מן בוחן

שנת  IIם

-

שכל  Iת ורגש  Iת

שנות הבלות?
 Iום אחד התעורר הלב עם תחושה מוזרה

כל  Iות ולב ,ומן  Iודע אם מעשהו זה של הלב ה  Iה

בל  Iבו .כ  Iון שה  Iה רג  Iש ,שם לב כ  Iצד אדונ  Iו

נ  Iס  Iון התאבודת מרוב צער  ,שאט נפש ומ  Iאוס ,

מתח  Iל בתהל  Iך א  Iטן ,כמעט בלתן מורגש  ,של

או דפ  Iקות לב אחרונות  ,פ  Iרפור נואש אחרון,

נס  Iגה מאותה אהבה .תהל  Iך כה א  Iטן ,שאפ  Iלו

להתר  Iע באזנן אודנו  ,להרת  Iע אותו מהחלטתו

האדון עצמו עד  IIן לא חש בו  .תהל  Iך של נס  Iגה

כדן ששנ  Iהם  Iשרדו?

לא מודעת ,שרק במשך הזמן הלך והתגלה.
תהל  Iך בו הפחד הולך וגובר ,מתעצם ומשתק ,

רופאן ב  Iת החול  Iם גם הם לא  lדעו .כל מה

מתחזק ומכר  Iע בקבלת החלטות לא-רצ  Iונאל  Iות

ש  Iכלו לומר ה  Iה ש  Iש לו מזל  ,לאודן  .ש  Iכול ה  Iה

הנראות ,לכאורה ,הג  Iונ  Iות ומחושבות למופת.

למ ו ת מודם לב  ,אבל מ  Iשהו ר  Iחם על  Iו .מ  Iשהו .

החודש  Iם האחרונ  Iם של האודן עם בת זוגתו

עתה  Iצטרך נ  Iתוח מעקפ  Iם .כמה א  Iרונן :הוא ,

הצע  Iרה ה  Iו  Iכול  Iם להפוך לס  Iפור אגדה של

שכל ח  IIו עקף את ל  Iבו ,צר  Iך מעקפ  Iם .אבל

אהבה גדולה ונפלאה ומ  Iמוש חלומות הלב.

אולן  ,כש  Iנסרו את עצם החזה  I ,וכל לרדת

אולם ס  Iפור  Iם כאלה ק  IIמ  Iם רק באגדות .ה  Iו

ולגעת ,ולו פעם בח  IIו ,בלב ל  Iבם של דבר  Iם.

לכל

ארוכה.

אלה חודש  Iם קודר  Iם וכואב  Iם לכולם

-

המשתתפ  Iם במשולש הטראג ן הזה  :האדון,

על-כל-פנ  Iם,

והמתנה  .גם לו ,גם לל  Iבו.
כמה

העלמה ,והלב.

זו

תה  Iה

החלמה

שנאמר :

במותם ובח  IIהם לא נפרדו.

כולם נועדו לה  Iות עד  Iם לתהל  Iך הנ  Iתוק הנורא ן

שהתרחש מול ע  Iנ  Iהם ,כמו רע  Iדת אדמה

.

מתוך :דור ו ן ג  Iל ,ארבע לפנות בוקר ) 30ס  Iפור  Iם

המבתרת ומפר  Iדה ב  Iן אוהב  Iם הנותר  Iם משנן

קצר  Iם על אהבות ,חל ו מות ,פנטז  Iה ומצ  Iאות(.

צדן התהום הנפערת ב  Iנ  Iהם ,ללא רצונם ,ללא

הוצאת גוונ  Iם/חלונות ,תל אב  Iב .1999 ) ,כותרת

של  Iטתם ,וכל מה שהם  Iכול  Iם לעשות הוא

------------------------

