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דניאלה אדליץ

מיום לידתנו ניתן לאהבה מקום של כבוד בחיינו,

טבע בסיסיות המלמדות

ללוותינו כמו צל וגורל  .האהבה הופכת את חיינו

מיליוני זרעים ביום ועל כן הוא

לרכבת הרים במבוך הרגש וההיגיון כאשר בידיה

יאורטי ,להפרות נשים רבות .
משחררת ביצית אחת לחודש
שנה שלמה כמעט.

האם ייתכן שמקורה במולקולה קטנה בודדת

הינם

המפתח לחשוב מכול -המשך קיום האנושות.
מה זאת אהבה בכלל?
במוח,

היוצרת

ריגושים

בספרה  IIאנטומיה של

אהבה II

ורוממות

והמשפחה

ברה ,הדת והתרבות ולא של

רוח?

במטבענו

כותבת הלן פישר

ה

במשפחה

הגבוהה של ההורמונים הללו במוח גורמת

בזוגיות כדי

להתרוממות רוח ושיכרון חושים .לאחר כארבע

לפזר את הג

שנים ,טוענת פישר בספרה ,האהבה הראשונית

לא ניתן

פגה ואת השלב השני בחיי האהבה ממלאים

החוקרים

הנוירוהורמונים האופייטים ,שהם ה אנדר ופינים

ככל הנראה ,את מולקולת

ת

לעיתים

".

קיצוניות בחיי האהבה נובעות

תהליך ההתקשרות בין בני הזוג .תהליך זה מרגיע

.

את סערת הרגשות הראשונית ומנחיל לבני הזוג
תחושת

יציבות,

מרגוע ושקט

בלתי
ות ולקשור קשרים
יימים לאחר זמן קצר במפח
ועמיתו דונאלד קליין סבורים

העצב במוח ואת מקום שיכרון החושים תופס

נפשי

יא צאצאים לעולם ובדרך זו
שלהם.
מההנחה שהאהבה היא כימיה .

מקצות תאי

ועמוק .

ינית .

זכרים

ונקבות

ישקיעו

ם בני אדם הנוטים להתאהב

סמי ההרגעה הטיבעיים של הגוף  .אלה דוחקים,

הpea-

אנו

פוליגמים

אך

מצוות עלינו את המונוגמיה.
הצליחו לחנך את בני האדם
ם הפוליגמי ולחיות בזוגיות

כי הכול מתחיל במולקולה קטנה הנקראת
פנילאתיל אמין )  (. peaאליה חוברים שני
נוירוטרנסמיטורים; נוראפינפרין ודופמין .רמתם

הגרעינית

הם טיפלו בחולים

אלה

דיכאוניות החוסמות את פעילות
האנזים המ

זהו ,על פי פישר ,שלב מעבר בחיי הנישואין

מפרק את

ובשלב זה עלולים להתרחש גירושים  .ואכן עקומה

לאחר קבלת

עולמית מראה שיא באחוזי הגירושים לאחר

בנות זוגם

מונו אנין אוקסיטז

ה pea -

mao

אשר

במוח .

פול החלו החולים לבחור את

ארבע שנות נישואים .

היא אלה המכונים  IIעיוורי
מסוגלים להתאהב .אצלם
נמוכה של בלוטת יותרת המוח

מאחורי עקומה זו מסתתר תפקיד אבולוציוני .
זה הזמן שבו יורדת רמת הורמוני האהבה ולדעת
החוקרת ,דפוס התנהגות זה נובע מלחץ באולוציוני

IYIדר  /ר''"~ו \ Iח התנהגותית .

לפיזור הגנים .תקופה של ארבע שנים מאפשרת

י להחזרת פעילות תקינה של
גרם לשיפור בתופעת עיוורון

לזוג להעמיד צאצאים ומשעשו זאת הם יכולים
עתה להיפרד כי מילאו את חובתם הביולוגית .
כלומר  ,אפשר לצאת לדרך מחדש ולפזר שוב את

רכיביה הכימיים של האהבה

הגנים עם בני זוג חדשים  .מלבד זאת החלפת בת

I
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ים  ,ההורמונים,

הזוג מבטיחה לגבר צאצאים חדשים מבת זוג

הנוירוהור

והנוירוטרנסמיטורים ש במוחנו

אחרת .בדרך זו הוא מגדיל את השונות הגנטית

מאפשרים

לשלוט בחיי האהבה שלנו ,
 IIגלולת אהבה  IIובכך לצעוד
אל האושר .

ו;~ .צאצאיו ומעלה את הישרדותם של הגנים

 .סוציולוגים ואנתרופולוגים אינם יכולים

להמציא מ
במסלול

הורמוני המוח ,לדעת פישר ,מש
במעשה האהבה ,דוגמא לכך

רוב הגבריס ומקצת הנשים מגיביס בהתרגשות

למראה צורת אישה  ,יש בזה בוודאי משהו מעבר

קרים רבים

בפעילות ההורמון אוקסיטוצין,

בשעת הלידה נוהגים לגעת בפיט  .ות האישה

כדי לזרז את הלידה ,אין זה מנהג ~ריקני קדום
אלא שיעור בפיזיולוגייה של הרב ~  ,שכן גירוי

לציפייה ליהינות מתענוגות בשרים,
בני האדם אינם נתקפיס התרגשות גופנית משוס

צורה של הנאה גופנית כגון אכילה מנוחה או
ספורט לא תחרותי ,המין הוא ייחודי מכיוון

הפיטמות משחרר את ההורמון ~ וקסיטוצין

שהוא מתגלה כסם נגד חרדת ההינטשות ואי

iגורמון נודד
~
המופרש בבלוטת יותרת המוח ,ה'

הקיום ,אף אם איננו מודעים לפחדיס אלו
מבחינה אינטלקטואלית גופנו מודע להם היטב,

הגבר נוגע

ואנו מבקשים אותו את המין בנחישות נואשת

ך מאיץ את

לרחם ומזרז את ההתכווצויות ו

הלידה ,גם בעת קיום יחסי מי

בפטמות האישה נגיעה שגורמת -5 ,וסף להנאה
ו (-l

שבדבר ,להתכווצויות ברחם

ך מסייעת

לזרעים להגיע לביצית ,את כמיהJר)של האדם ל
קירבה גופנית ולאהבה ניתן לייןףס לגורמים
רביס נוספים שאינם כימיים כלל " בדרך כלל,

אנשיס זקוקים למגע לתיתו ולקבל)

משום כך לרוב ,במסעדות טובו ~ יש תאורה

עמומה ומקומות הישיבה סדורים~ ך שתיווצר
תחושת חמימות ופרטיות מרגיע ~ מרבית בני

האדם נוטים להתרגע בכורסאות םי חובקות את

גופם בפינות וגומחות בהן הם יכן~ם להתחבא
ובחדרים

שתקרותיהם

נמוכות

ו י כן גורמות

להם להרגיש בנוח ,הם מכסים את ופם בבגדים

רכים ובשמיכות כדי להקטין yתדה עמומה
ובלתי מוסברת והם מוצאים את ע~ס מחפשים
ים אחרים,

נחמה במגעים מינייס ובמגעים גופ

הרצון להיות מחובק בחיק בטוח <מרגיע קיים

תמיד ופנטזיות המזינות אותו מ בבלות מאוד,
הכמיהות

כל אלה הם שרידים נורמליים

המוקדמות להיות עטופיס וכך ל '~יש בטוחים
ומוגנים

כפי

שהרגשנו

כעו

ים

ברחם,

הפורקן שלאחר אורגזמה מצ ~ על עומק
הסיפוק כאשר כמיהות אלה מת Qpאות ולו גם

לרגע ,איחוד מושלם עם אדםא? חר הושג,

במשך אותו רגע אנו יכולים להש »9,

עם האמת

הכואבת של הנפרדות והלבדיות ש~ ו בלי לחוש
פאניקה,

התקווה למין מושלם עם בן זוג

מושלם מוכרת הכול

-

ממכוניו

ועד בגדיס

ודיאודורנטים,

מדוע התקווה למין מושלם ח) jAה כל  -כך?
התשובה

מצויה

בהבטחה

שבפ{נגש

שכזה

יסולקו של הבדידות הריגש חג והאימה,
המחשבה המרגשת על הימצאות
מושלם כל-כך ונפלא מעוררת בנו

יקו של אדם
לא במודע

של מכור לסמים התר אחר המחט,
אך מה כל-כך מיוחד בשדיים צעירים שלבבות

כה רבים בבתי חזה רבים כל כך הולמים
במהירות רבה למראה שמץ מהם? מדוע שדיים
מבוגרים יותר אינם מלהיבים באותה המידה?

הסיבה לכך היא שנשים מבוגרות אינן יולדות
תינוקות ,רוב התינוקות הרכים ,זכרים ונקבות

כאחד התרגעו למגע שדיה של אישה צעירה
יחסית ,גופה של אמא

הוא קן המבטחים,

הראשון והחשוב ביותר ,קרקע מוצקה ומקור

הקיום ,הוא נותן לנו נחמה חוס ורוך כשאנו

זקוקים להם יותר מכול,
אותם געגועים גופניים של הרך הנולד שבאו על
סיפוקם בגופה של אמא ,עדיין תוקפים את

הגבר הבוגר למראה גופה של אישה ,לריחה
ולמגעה ,ואם יתקבל לזרועותיה יובטח לו
שהגעגועים האלה יבואו על סיפוקם ,מבחינה
אנטומית נשים דומות יותר מידי לאמא מכדי
לייחס לגופן משמעויות יוצאות דופן ,נשים
אינן מתגרות ,בדרך כלל ,מגוף של אישה כי הן
לא מייחסות קסם לשום חלק ממנו,
נשים לסביות הן היוצא מן הכלל המעיד על
הכלל ,אבל הייעוד האנטומי אינו משנה את
הרצון הבסיסי לטיפול אימהי ,נשים רבות
שואבות הנאה ממין אוראלי ,פעולה זו מעוררת

לא רק את תחושת הביטחון הישנה שהתקיימה
עס אמא אלא לעיתיס קרובות היא מעניקה
לאישה גם תחושת עצמה ,היא שולטת
לחלוטין בסמל רב העצמה הזה של הגבריות ,
עכשיו יש בכוחה לספק את בן זוגה או לדחות
את תשוקותיו המידיות ,למשך רגע לפחות היא
השולטת שלטון מלא ולכן היא משו ח ררת
יחסית מפחד,

רבות מהצרות הקולקטיביות שלנו נובעות
מהשתעבדותו של הפרט לפחד,

ציפייה למצוא ביטחון,

אהבה כרוכה בתלות רגשית ,אנו מעדיפיס

אנשים יכולים להתכחש לקיומו י ל הפחד אך

להיות קשורים רק במי שהוכיחו את עצמם
כאמינים לחלוטין  IIלנצח , II

גברים חוויס בדרך כלל את גופה החמיס של

מאחר שזה כמובן בלתי אפשרי יש מי שמנסיס

אישה כמסתור הטוב ביותר מפני ~רות רגשיות
מסוכנות ,מעבר לדחף הביולוגי tו ,וליד זה מה

להימנע מקשרים ארוכי טווח או מקשריס
הדוקים מאוד שבהם מתפת ח ת לרוב תלות

שהופך את המין למושך כל כך,

רגשית  ,מערכות קשרים רבות נשארות נטולות

הם חשים בכל זאת בנוכחות

המקפיאה,

D6

ל-AL..
? D7DL
/וכןtן?rzi

קירבה כדי להבטיח שלא תיווצר סכנת אבדן.
הנכונות לשלם מחיר כה גבוה רק כדי לקיים
את התחושה הסובייקטיבית של ביטחון היא
הוכחה נוספת לכך שאנו סבורים שהעבר היה
לא בטוח.
אבדנים כאלה מעוררים לעיתים תגובות
הדומות לאימה שחווינו בינקותנו.
מעורבות ותלות רגשית יכולות באמת להיות
מסוכנות כל עוד גבול ו ת האישיות אינם
מוגדרים היטב .

גבולות אלה יכולים וצריכים לבוא על תיקונם
כדי לאפשר קרבה אמיתית .
נאהבים רומנטיים מחזקים לעיתים קרובות
את בני זוגם בכך שהם מכחישים כל ירידה
בכמיהתם אליהם .
במקום

זאת

הם

מצהירים

תכופות

שהם

חסרי ישע ונזקקים כתינוקות .אף על פי
שבאהבה רומנטית חייבים להעניק בראש
ובראשונה תחושה של עצמה לבן הזוג .
בני אדם בוגרים

מעדיפים

בני זוג עצמאיים

המסוגלים להטות שכם .
יי אני אוהב  /ת

אותך"

הינה בראש ובראשונה

הצהרה על הדובר  .היא  /הוא מסוגלים לאהוב
וזו הרגשתם באותו הרגע .

אבל בני ' האדם אומרים הצהרה זו בדרך כלל
כהבטחה רומנטית ובמטרה לחזק את הנמענים .
במקום לשמוח עם המוען על אהבתו ולמענו
הנמענים מאושרים לרוב רק למען עצמם .
הם חשים בטוחים

יותר.

באופן כללי אהבה רומנטית נמדדת במידה

שבה מצליח אחד מבני הזוג לעשות את בן זוגו
למאושר ומשוחרר יחסית

מחרדה.

אבל הסיבות האמיתיות לאומללותם של
אנשים עצובים אינן מצויות באחרים אלא
רק בתוכם .

מציאת

אהבה

מבחוץ

אינה

הפתרון·

יש משפט שטוען שלאסקימואים י ש  500שמות שונ י ם
לשלג כי שלג לסוגיו הינו דבר חשוב בחייהם
 -כך גם האהבה לאדם  .כולנו מדענים שצופים באהבה

זורמת בעורקינו כסם החיים ומשתוממים מבלי לדעת
מהיכן היא באה  ,לשם מה ,ומה דרכה  .כפי שרבים

I
~ אל~ לפנ'רנ כנראה ורב'ם 'תהו אחר'רנ -מה' אהבה .

