~ ~חופש ~יות אני ואפסי ~וך
תינוק/ת הנולד/ת בעולמ המערבי נולד/ת,
לכאורה ,לחברה דמוקרטית .בין אמ בישראל,
באירופה או בארצות הברית ,תינוקות אלה
נולדימ/נולדות בארצות בהן האפשרויות הן בלתי
מוגבלות .בהן כל אחד/אחת יכול/ה למלא

מבט אחר מבט .פחד מחלחל בעצמותינו ,כמו
נמק ,כחלודה .אמ רק נסטה מהדר,ן הרי לא
נתקבל בחברה .נכון ,אולי יש לנו חלומות שאיננו
מגשימימ ,אן אין זה נורא :מה לא נעשה על
מנת לקבל אהבה?

ולהגשימ את הפוטנציאל האישי שלו/ה.
אולמ כבר עצמ הצורן להקפיד על זכר/נקבה
בשלושת המשפטימ הקודמימ מעלה שאלה:

היש לנו חלומות שאנו מפחדימ להגשימ ,שמא?...
היש דברימ שאנו מפחדימ לעשות ,שמא ?...
האמ החיימ שלנו המ החיימ שלנו ,או שמא ?...

האמנמ? האמנמ לחופש נולדנו?

האמ אנו חופשיימ להיות מי שאנו רוצימ להיות,
או

מעבר למסגרות משפחתיות/חבריות /דתיות
 /חינוכיות  /ק הילתיות /צבאיות/ממלכתיות

שמא ?...

באשר לי ,מעולמ לא התלבטתי בשאלות אלה.

 /ואחרות  -האמנמ אנו חופשיימ לחיות את
חיינו כאוות נפשנו? או שמא על רובנו ישנמ
לחצימ  -גלויימ וסמויימ גמ יחד  -לעשות

אותנטיות? מיצוי פוטנציאל אישי? לא מניה ולא

ו;נק~נריה .כיוון שנולדתי אפס ,החופש' להיות

בחיינו מעשימ שאחרימ רוצימ שנעשה אותמ?

מישהו או משהו היה מושג רחוק ממני ,רחוק

להגיע בחיינו למקומות שאחרימ רוצימ שנגיע
אליהמ? האמנמ אנו חופשיימ לבחור בין לחץ
זה לאחר ,בין טוב לנו לרע לנו ,בין כיוון אחד
למשנהו? האמ בכלל יש לנו החופש להיות מי
שנולדנו להיות  -מתון בחירה מוחלטת וחופש
מקסימלי? האמנמ יש לנו החופש להיות אותנטיימ
וכנימ עמ עצמנו  -ועמ אחרימ  -ולהיות
)=להיות!( מי שאנו רוצימ להיות?

די לנו להלן ברחובות העיר ולהתבונן בנעלי
נשימ צעירות .בתשעימ אחוז מהמקרימ ) !( 90%
ניווכח לדעת שרובן ככולן נועלות סוג נעליימ
דומה! ודי לנו לנסוע להודו ולהיווכח ש -שומו
שמימ!  -חצי ממדינת ישראל נמצאת שמ!
וכשאנו שואלימ "מדוע" התשובה שאנו מקבלימ,
לא פעמ ולא פעמיימ ,פשוטה ביותר" :והרי
נעליימ אלה הן באפנה  "...או "והרי כולמ נוסעימ
להודו"...

חופש? בחירה? מודעות? אפשרויות? אומץ?

עד

מאו.ד ..

מעשה אפס

נולדתי אפס .לא טוב ,לא רע ,לא לוח חלק.
סתמ אפס .כשהוריי שאלו את הרופאימ מה נולד
להמ ,הצביעו הרופאימ על המיטה ואמרו" :הנה".
הסתכלו הוריי והסתכלו ולא ראו דבר" .מה?
איפה?" שאלו" .הנה ",חזרו הרופאימ ואמרו,
"הנה ,אינכמ רואימ? זה השוכב כאן הוא שלכמ.
שלכמ .אינכמ רואימ?"
הביאו אותי הוריי הביתה והניחו אותי בעריסה

והתייחסו אליי כאל אפס ,ולא סתמ אפס ,אלא
אפס אחד גדול .אולי כן היה להמ קל יותר
לראות אותי ,איני יודע .אני מאמין שהמ חשבו
שככל שיתייחסו אליי כאל אפס גדול יותר ,כן
יוכלו יותר להתעלמ ממני ולהכחיש את קיומי.
זה פרדוקס ,אני יודע .כי אמ מישהו מרגיש

ריקנות ,ככל שהריקנות גדולה יותר היא מורגשת
האמ אין זה משונה שהצורן שלנו "להיות מישהו"
מניע אותנו להיות כמו כולמ? והאין זה מוזר
שמרוב אפשרויות בחירה

-

כמעט שאיננו

יותר ,וכן גמ הצער והכאב והבדידות .וכן גמ

השיעמומ ,שככל שהוא גדול יותר הוא מורגש
יותר ,וככל שאפס גדול יותר ,כן אף הוא

בוחרימ?

מורגש יותר.

האומץ להיות אנחנו מתמוסס לו כמו בועות

ריחמתי על הוריי ורציתי לעזור להמ להתעלמ
ממני ולא לחוש אי-נוחות מקיומי ,ולכן שיתפתי
אתמ פעולה וניסיתי להיות לאפס כמה שיותר

סבון

88

באמבט.

מישהו

בוחן

כווריי

),

אותנו.

עוקב.

וססג 90-88

גדול .או קטן .כבר איני יודע את ההבדל .זעיר.
עצום .וזה עבד! ככל שנהייתי יותר אפט הם
התייחטו אליי יותר ויותר כאל אפט ,עד שלבטוף
פשוט הניחו לי לנפשי ויכולתי לעשות ככל
העולה דבעתי ,אם כי מאחורי בגם .לאחר שהבנתי

ולהשיג .ואני ,מי דורש משהו ממני? מה כבר
אפשר לדרוש מאפט? ולפתע הבנתי את היתרון
היחטי  -אולי המוחלט  -שיש לי עליהם ,על
כולם! בפניי ,אפט ,הרי פתוחות כל הדלתות
שבעולם ,כל האפשרויות כולן ,לא רק משום

שגם לאפט יש דעת ,א"מנם אפטית אבל בכל

שאני רואה ואיני נראה ,אלא משום שאלו הם
חוקי הטבע .למשל ,לו הייתי אחת ,או שתיים,
או שלוש כבר הייתי בתלם המוביל לאן שהוא
 ארבע ,חמש ,שש ,שבע וכך הלאה .אבל אפט?אני יכול להתפשט לכל עבר ,כמה שרק ארצה!
וככל שאתמלא ואל,ך איעשה אפט גדול יותר
ויותר .ואם באיכות חיים מדובר ,מי אני שאתלונן?
הרי כל זמן שאפט אני ,אני יכול ליהנות מהחיים
ולהפיק מהם את המיטב ,כי הרי שום דבר אינו
בעל משמעו,ת איני צריך לקחת שום דבר ברצינות
רבה מדי ,שום דבר אינו בכד מדי ,אין לי צורך
בשליטה ,בכוח ,בביטחון ,בוודאות  -בכלום.
יוצא מכך שכאפט ,ככל שאני פחות  -אני יותר.
כמה שאני ריק יותר כך אני מלא יותר .לכן
השאיפה לאפט היא השאיפה לשלמות ולאיכות
חיים ,כי אני יכול להיעשות כל מה שאני רוצה!

באתי בחברה וראיתי שכל האנשים שופעים כל
מיני רעיונות ויש להם מטרות ושאיפות והישגים
ועבר והווה ועתיד והם עטוקים וטרודים ומלאי
עניין ותוכן בחייהם ,ואין להם פנאי זה לזה,
ובייחוד לא לאפט אחד כמוני .הטתובבתי בין
כולם ואיש לא שם לב אליי .הרגשתי כרואה
ואינו נראה .אפט אחד גדול .לעתים הייתי נוגע
בעצמי בשביל להיווכח אם אכן אני קיים ,או
אולי זה רק נדמה לי .אם הכול טבורים שאינני
קיים ,האם אני קיים באמת? אם הכול משוכנעים
שאני אפט ,האם ייתכן שאינני אפט? ואולי רגשי
הנחיתות אינם מרשים לי להודות בכך שאני
אפט ,כי גם להם עדיין נותר קצת כבוד עצמי?

עוד באותו היום ישבתי והעליתי על הנייר את
כל עקרונות הפילוטופיה בדבר מצבי .הבנה זו
תוקשרה אליי ,בלי טפק ,על ידי כוחות עליונים,
ועמוק בתוכי ידעתי שמשמעות חיי היא להפיץ
ברבים את תורת האפט :ככל שנחתור יותר אל
האפט שבתוכנו ,כך נגיע למקומות טובים יותר.
האם יונג עצמו לא דיבר על האפט בציורי
המנדלה שלו? והרי אפט הוא מעגל השלמות:
 .0פשוט כל כך .מובן בהחלט .אבל משום שבני

זאת דעת  -התחלתי ללמדו לקרוא ולהבין דברים
בהטתר בלי שאף אחד ישפוט ויבקר וינגח אותי.

איני יודע אם לקחתי על עצמי את אפטותי
כזהות אישית או אם הייתי באמת אפט .קשה

לדעת .אך כשיצאתי לראשונה מהבית ובאתי
בחברת אחרים ,גם שם התייחטו אליי כאל אפט.
אולי מכוח ההרגל לבשתי את המטכה טוב כל
כ,ך ואולי באמת הייתי אפט? כמעט חשדתי
בהוריי שהזהירו את כולם בעוד מוע,ד למען לא
יוכו בתדהמה כשיפגשו בי ,או כדי שלא יצפו
ליותר מדי .ואולי הרגישו צורך להתנצל על
שהביאו אותי לעולם ועל שאין הם תורמים לו
באמצעות פרי בטנם .ואולי הוריי בכלל לא אמרו
עליי דבר ,כי מה כבר אפשר לומר על אפט?

יום אחד נמאט לי מכך שהכול מתעלמים ממני.
כי אפילו אם אני אפט ,עדיין יש לי זכות קיום.
עדיין אני בן אדם עם מחשבות ורגשות.

אז

אולי אני לא כמו כולם ,אז מה? ואולי הם מקנאים
בי? עלתה לפתע המחשבה בלבי ,אולי הם מקנאים
בי ואינם מודעים לכך? הם הרי צריכים לרוץ
ולעבוד ולהזיע ולהתווכח ולהילחם ולהוכיח

אדם כה טרודים במעשיהם ובענייניהם ,מאז

גירוש אדם וחווה מגן עדן ,אין להם פנאי לחדול
לרגע מלעטוק בדעת ולהרהר באמיתות האפט.
משמעויות הלוואי של אפט הן כה מרובות ,אולם
משום מה בחרה החברה להדגיש רק את
המשמעויות השליליות ,וכך להרחיק אנשים
מלהגיע למיצוי האפט שבהם .והרי האדם כה
מלא באפטותו עד שהכול ,הכול נמצא בו!
מיהרתי והוצאתי אלפי עותקים של המטמך
שחיברתי ,הטתובבתי בעיר וחילקתי עותק לכל

מי שרק רצה לקרוא אותו ,ובעקבות הדרישה
למטמך פתחתי חוגים וערכתי טדנאות והתחלתי

.9

ללמד אנשימ את קסמ האפס .זה שמ החברה
שהקמתי ,שמ שבא לי באופן אינטואיטיבי ואשר
קרץ לי מיד" :קסמ האפס".
הצלחתי הייתה כה מדהימה ,שהיא הפתיעה גמ
אותי .מי היה מאמין שכל כך הרבה אנשימ ירצו

ללמוד איך להיעשות אפס ,ועוד ישאפו להגיע
אל האפס הגדול והשלמ מכולמ?
לא הייתה לי בררה כמעט ,ובלחץ הדרישה הגוברת

והולכת לספר' ולהרצאותיי שרטטתי בכתובימ

את השלבימ המובילימ את האדמ אל האפס
המוחלט .זה גמ אפשר לי לפתח דסנאות בשלבימ,
כשכל שלב ושלב בסדנה מקרב אנשימ צעד אחד
נוסף אל האפס המיוחל .בצחוק הייתי אומר
לעצמי  -ולעצמי בלבד  -שכאשר יגמרו האנשימ
את כל כספמ על הסדנאות שלי ,אז יגיעו אל
האפס המוחלט ...
מרוב דרישה לסדנאות ,שכרתי אנשימ והדרכתי
אותמ כיצד להדריך בהן ,ואני הייתי עובר מסדנה
לסדנה ,כמו גורו קטן ,לעתימ זורק מילה אחת
או שתיימ  -האין סוד האפס בצמצומ?  -לעתימ
הייתי רק צופה בהן מן הצד .ומי לא בא אליהן?
עולמ ומלואו .כל האנשימ שחשבו שאני אפס
הגיעו לשמ .המ לא ידעו אפילו מי אני ובוודאי
שלא הכירו אותי ,שהרי מעולמ קודמ לכן לא
שמו לב אליי ,כיוון שהייתי אפס .פעמ אפילו
זיהיתי בקהל את הוריי .המ ישבו זה בצד זה,
כמו חסרי ביטחון ,הקשיבו בדריכות ,ניסו לקלוט
ולהפנימ כל מילה .האמ היו מכירימ אותי לו
ראו אותי? האמ באמת רצו ללמוד איך להיות

אפס ,או אולי ,בדיעב,ד רצו להבין אותי טוב
יותר?

לאחר זמן ,כשמאחוריי מאות סדנאות ובכיסיי
מספיק כסף ,מכרתי את החברה שלי לאחרימ
ופרשתי  .אפס אין פירושו לעסוק כל החיימ
בללמד אחרימ איך להיות אפס או לנבור בלימוד
אינסופי איך להיעשות האפס המושלמ והאפסי
ביותר ,ואמ אחרימ רוצימ להתמיד ולעסוק בכך
כל שארית חייהמ  -שיבישמ להמ .מצדי ,אפס

פירושו להיות אפס ,חך וחלק ,בכל רמ"ח אבריי

ושס"ה גידיי ,בגוף ובנפש ,ובאמונה מלאה .רק
כשאני אפס אני משהו עמ אפשרויות בלתי
מוגבלות ,כי ברגע שאני יותר מאפס ,כבר אני
תוחמ את עצמי למה שאני כן ולמה שאני לא.
ולהיות אפס ,עמ כסף ,מה טוב מזה? אני עושה
מה שאני רוצה ,בשעה שאני רוצה ,לא לוחץ על
איש ואיש אינו מתערב בענייניי ואינו לוחץ עליי
להיות מה שאינני או מה שהנני .אין מרגישימ
בי ,לא בחיי ולא במותי ,ולכן אני יכול להגשימ
את חיי בצורה המלאה ביותר ואולי ,רק אולי,
מאחר שאני כבר אפס אחד בחיי ,דבר לא ישתנה
גמ במותי.
מתון :דורון גיל ,ארבע לפנות בוקר )  30טיפורים
קצרים על אהבות ,חלומות ,פנטזיה ומציאות(.
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