
עליה בריאה? לא שמרתי איך

מכך, להימנע השתדלתי כשנורא גם
מסוימת במידה הם  שילדי חשתי
בה? ראו ומה שלי. הזהות תעודת
וילדה ובריאה גבוהה אחת אמא ראו
קטנה אבל נורא,  מתוקה  אחת

וחולה.
אותה הינקתי איך נזכרת אני
בתחושת מלאים חודשים ארבעה
אמא של טוטאלית  מחויבות 
ולא להנקה התמסרתי אידיאלית.
שדקרו חברותי  לקולות  נכנעתי 
אי מהנקה, אותך "תעזבי בעורפי,
יונקת, היא כמה ככה לדעת אפשר
וכל ממש משביע פעם לא אף וזה
שינה בלי בלילה, האלה הקימות

יכולה את רק כי לטפל בה, יכולה את הזה, שרק והקטע נורמלית.
פחות  בריאים ינקו שלא שתינוקות מי אמר ובכלל, אותה. להיניק

ינקו?" שכן מכאלה
אני היום. עד כמעט ומגרדת חיה  צלקת היה האחרון המשפט
מחדש, פעם בכל אותי היה מערער ומביך הוא איך ורואה מתבוננת
דולר, ולהבין  של מיליון בתחושה מהבית לצאת בו. כמו כשנזכרתי
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זה הגלויים. בתחתוני מאחור נתפסה שלי שהחצאית מדי מאוחר
שדי הספרים  "הבטחות" למרות חולה, היתה מיה כי אותי, עצבן 
יודעת בוודאות הרי אני הגוף. לחיסון לתרום כדי בשבועיים הנקה
שתינו. בין שהתהווה לקשר המון ותרמה לבריאות, תורמת שההנקה
מתבוננת כשהיתה בעיניים למיה שהיה המופלא המבט את זוכרת אני
בשבילה הייתי כי של הערצה נטו (טוב, אולי מבט — שינקה בעת בי
באהבתי אותה הזנתי הנקתי,  אני שאיננו מתכלה...) החלב דלי נס
בלי לי מודה היתה והיא שלי, והמתקתק השופע החלב זרם בצורת
ומחציתן בשד, תחובה פניה כשמחצית הזה, הבלעדי במבט מילים
יותר ההנקה תקופת אלי. סוג של מבט שבתום מופלא בחיוך מופנית

חזר על עצמו. לא
שלהן שהפטמות  בנשים  מרחמת בהתנשאות מתבוננת  הייתי 
טילי כמו שהתנוססו שלי בפטמות וגאה מדי, קטנות או שקועות,
טופחת נחוש, אבל דק זרם משפריצים לשיגור, מוכנים קטנים, משחק
הגדולה, ההזנה  לקראת שהתארגן הגוף למראה השכם על  לעצמי

של חיי. הנתינה על ידיה סומכת בעוד נשמתי
הרגשתי לא כך חשתי. אמא נפלאה אני!" אני! איזו גדולה "איזו
התמלאות כל עם שמחה התמלאתי כואבת. או מנוצלת נחלבת,
היתר מלאות של המציק  מהכאב והשתחררתי חלב,  של מחודשת

הנקה. כל אחרי
תינוק; הייתי של כטוסיק פצעים ונטול ורדרד היה לא הכול אבל
אחריות עצמי על  לקחתי תמות. היא אותה אניק לא  שאם בטוחה
כאילו בעולם, והסימילאקים המטרנות כל נגמרו כאילו טוטאלית,
כאילו מסומליה. תקווה וחסרות מזון חסרות שדופות, שתינו אנחנו

שלה. הבלעדי החיים מקור אני
למיה המוות ופחד האחריות הדאגה, של התהוותה מונחת וכאן
ההזנה בלי ההנקה שלי, בלי שהיא תמות  למיה שידרתי  אני שלי.
חסרת שהיא ורק בי, ואך בי, תלויה שהיא קלטה ממני ומיה שלי,

בלעדי. אונים
על אבל שנים לעצמי להתבונן בסלחנות כלפַי, אני מרשה כיום
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שלמרות להיות, יכול זה איך בשאלה, עצמי את ייסרתי שנים גבי
שדבקתי ההדרכה בספרי שכתוב כמו שצריך", "כמו הכול שעשיתי
מחשיבות לנובע שצייתתי ולמרות חיים, אלוהים דברי היו כאילו בהם
לעזאזל, איך, מתפרעת? מיה של זאת החיסון, מערכת לחיזוק ההנקה

בריאה? מיה על לשמור הצלחתי לא
בריאותה, לשמור על כדי ומתמיד מאז יכולתי שעשיתי ככל ידעתי
שזו לי ברור היה אותי. להטריד המשיכה הכישלון תחושת אבל
התקשיתי אך לשתינו, נזק שגורמת הצדקה, וחסרת מיותרת תחושה
מקבעים  אשמה רגשות מתוך שחיים הבנתי כאשר רק לעצמי. לסלוח
לטיפול התפניתי החיים, לרוח המנוגדים וצער, סבל של במקום אותי

מחשבתי;
שאני ותפסתי לי האימהות שהעניקה בערך הרב התבוננתי ראשית,
הירואית אמא ושכל לתפקיד, מכורה שאני האם, דמות את מאלילה
שכל הזה הבנתי, המקום ומן ככפפה. אותי עליה הולמת שאחשוב
ושומרת כמגוננת ממלאת, ההירואית שאני האם תפקיד על ערעור
חיה אני מסוים במובן מערכי. בעצם, מוריד, הילדים, בריאות על

ילדי. דרך
מכירה אמהות אני הזאת. בהתמזגות לבד לא שאני לזכותי ייאמר,
תקווה מלא משהו יש ואכן, חייהן. כל הם שלהן שהילדים רבות
מאיתנו, יותר גבוהים  יהיו תמיד שהם מקווים אנו בילדים.  ורודה
שאנו המקומות בכל שיצליחו יותר, חכמים יותר, חזקים יותר, יפים
בהם. שהצלחנו המקומות בכל חדשים לשיאים ויעפילו בהם, נכשלנו
סיפוק ותחושת ונחת אנו מתמלאים גאווה מצליחים אכן הם וכאשר
לנו. שייך כל הקרדיט כאילו אותם, על שיצרנו השכם על וטפיחה
והחינוך שלנו האינטליגנציה ורמת שלנו המשובחים הגנים כאילו רק

תפקיד. פה שיחקו
פחות, מאיתנו, יפים נמוכים סתם או חולים? אם הם קורה ומה
אנו מהעץ? מדי רחוק ירוקים, כתפוחים נופלים פחות, מוכשרים

באשמה. מתמלאים
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באמת. לי שייכת לא שמיה הבנתי ממושך למידה תהליך אחרי רק
לה שלה, המסלול את יש לה אבל אהבה, של בעבותות קשורות אנחנו
מכל חלק והמחלה היא שלה. הגבוה והעצמי ההדרכה שלה את יש

אלה.
לא אני עצמי. של האלוהים רק להיות יכולה שאני מבינה אני היום
של להיות האלוהים צריכה לא אני מיה. של להיות האלוהים יכולה
האמהי בתפקוד הצלחה או כישלון משקפת איננה מחלתה לכן מיה.
גדילת הנשמה. של תהליך הוא עוברות והיא שאני כל המכלול שלי.
מיניקה אני ובת. אמא של בתפקיד משחקות אנחנו במקרה נקודה.
קשורים אינם הפיזי בקיום שלנו השיעור נושאי אבל יונקת, והיא

ו"בת". בתוויות "אמא" בהכרח

מקצועית מחלה מלוות

מקצוע מסוג לאשת אותי המחלה הפכה
חולה. מלוות — ואני חולה, מיה מיוחד.
למשל כמו שיש מוגדר, מקצוע לא זהו
מומחיות שפיתחו מסוים, מסוג לגברים
כמו נשים, והקסמת לפיתוי מיוחדת
וחברתי כשאני האגדי. ז'ואן דון
את וסוקרות קפה בבית יושבות איילת
יודעות אנחנו אליו, שנכנסים הגברים
יכול הוא  מקצועי". "פלרטטן לזהות 
אבל בנק, מנהל או נגר רופא, להיות
פלרטטן. הוא שלו  הראשי  המקצוע

נקבה אחרי הזמן כל תרות שלו שהעיניים תמידית, מחפש גבר זהו
תווית משדרת הופעתו שצורת אדם לכבוש. יוכל שאותה פוטנציאלית
שמוסיפים עו"ד ד"ר או כמו בגדו, דש על כמו תג שתלויה מיוחדת

במודעות האבל... אפילו ולעתים מותו, ליום עד שם אדם לפני
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שמצהיר אדם נוסף. מוגדר  לא  מקצוע   — "מצליחן" גם ויש
ועל "חלומית", כעל בטורקיה כוכבים שני חופשת כל על בביטחון
ובוטנים ונבולות עייפות דיילות עם בלילה, בארבע צ'רטר טיסת כל
היא שלו הממוצעת הישראלית  שהגינה אדם כ"מדהימה",  וקולה
של הזהב מגע לכאורה, הוא, שלו והמגע בבל, של התלויים הגנים

מידאס.
כל נושא המחלה לזה. שנלווה מה כל עם חולה. אני מלוות ואני?
שבכל עד אחת, ובעונה בעת אותי ומרוקן אותי וממלא אותי מציף כך
והמחלה. אני זו תמיד נוכחת. המחלה גם עצמי, ועם אנשים עם מפגש
אני לחולצתי. התג שהצמדתי על את עצמי להאשים לא מנסה אני
לא אני השנים. עם שאספתי הנוספות התוויות את גם לעצמי מזכירה

חולה. מלוות רק
השליטה, מן להרפות ללמוד כדי חולה? למלוות הפכתי למה
השעבוד ועם שלמות חוסר עם אונים, חוסר עם לחיות וללמוד

זאת. להפנים זמן קצת לי לקח אבל למחלה.
שנים. עשר כמו משהו

אשמה לא אני

בקרב הישועה את וחיפשתי שלי החולה את ליוויתי רבות שנים
את רוחי. השפילו גם אלא הועילו, שלא רק שלא מטפלים שונים,
שורה ארוכה של שהייתי. החולה" "מלוות זיכרונות אני נשאבת אל

מאשימות. מילים בי מטיחים והם מולי, בהם מהלכת מטפלים
אירנה, פונה אלי ממש אלו במילים אמא!" רוצה להיות לא "את
הקשר פשר את אז מבינה אינני להתבלבל. בלי בביו–אנרגיה, המטפלת
ביו–אנרגיה...) אך וגם לא: מה זו למחלתה של מיה ( כאם בין כישורי
תופס של מחנק וגוש שליטה, של חיוך בחצי רב, מקשיבה בקשב אני

הבאות. השנים משם למשך ולא נע בגרון מקומו את
שיותר "בטוח טוענת, היא  מיה," חברה של כמו מתנהגת "את
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מוכנה אבל מזדעזעת, אמא." אני ואישה מאשר אדם להיות לך חשוב
עזרה למיה. בכך יש אם להגיד, מטפל לכל שיש מה להפנים כל

אומרת לטיפול," לבוא חייבת את עלייך, מפחדת ממש "אני
היא בהילה. חורים שיהיו אסור ולאמא בהילה, חורים לך "יש הלנה,
למיה, אם להיות יכול כוח איזה שלה. לילד הכוח את זאת שנותנת
לא לך!" "תתבישי גם מוסיפה  היתה ולו בהילה?"  חורים יש לך

בהפתעה. מקבלת זאת הייתי
כל ומרגישה מספיק שאני דואגת איזה פחד. לא בהילה? חורים
יותר עוד חולה גם מיה הזה גדול עלי, והעולם וחלשה, פגיעה כך

נוראי. ופחד אשמה מתמלאת אני זה? בגלל
שלמה, המלך קולו של הְּמַּתקשרת דרך לי דלית, אומרת "ילדתי,"
לָחייה. לאורך השחורה מהמסקרה נוזלת שחור בצבע כשדמעה
להשתעשע אותה, לפנק צריכה את להחליט. צריכה את "ילדתי,
שקשור גדי מזל כי את בך, בחרה היא שלה. יותר אמא ולהיות איתה,
שנולדה לפני עוד ידעה היא מסורה. ולאימהות למשפחה, לאדמה,

זה." את לממש צריכה רק את צמודה. לאמא לה שתהיי
לגבי וספקנית צינית  אני יופי!" איזה בריאה? תהיה  מיה "ואז
באישיותי, שאעשה בשינוי  רק תלוי מיה של  שהריפוי ההנחה
שגורמת עונג ומכל מחשבה נשית, בושה מכל מתמלאת גם ובמקביל,

שלי. הנשיות לי
את מפוצצות בתגובה, דמעות מתקיפה שאני," אני מה זה "אבל
או יותר סמכותית, יותר להיות יכולה לא אני שאני. האמא עיני. "זו
אני חולה?" היא זה בגלל שאני. ממה ומכילה רחבה יותר או יודעת,

ונזופה. מושפלת לחוש שוכחת ולא המלך דלית–שלמה על רותחת
לצמוח יכולתי לא עלי! הפילו הם אשמה ואיזו אחריות איזו
האומלל קיומי על אשמה חשתי רק דבר. לשנות ולא הדברים, מן

מיה החולה. והמאמלל את
שלו: התיאוריה את כך לי  הסביר שפגשתי  הומיאופת רופא
צער הרגשת את בסרטן. חלה שלך אבא מיה, עם בהיריון "כשהיית
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האלו הרגשות את והעברת ובא, הממשמש המוות על וחרדה רב
דרך ממנו  ניזונה שמיה קלאסי,  נטישה פחד  זהו העוברית. למיה 
ולממש את להתפתח ורצית כנפיים שפרשת ברגע לכן, חבל הטבור.
של אמא פחות והיית יותר שעות מהבית, ונעדרת שלך, הכשרונות
יותר צמודה אמא להיות לך וגרמה  הזאת,  בחרדה חשה מיה מיה,

ברור?" המחלה. את זימנה היא המחלה. באמצעות
אמא'לה.

אמת. קורט בה יש אם גם הזאת, בתיאוריה יש האשמה כמה
ספר, בבית בהוראה באוניברסיטה התחלתי לעסוק לימודי אחרי
תיעבתי אמא. שעות כמה שיותר שתאפשר לי בדרך להתפרנס כדי
הייתי אבל אהבו, שהילדים צעירה מורה הייתי הזאת. המסגרת את
שלושים בגיל בשבילי. רק לא שזה וידעתי ילדה מדי, מדי, פגיעה
אותי, ששימח עיסוק כקופירייטרית. בחיים, יותר מרתק כיוון מצאתי
שמתעסק לאדם הפכתי פתאום שלי. היצירתיות את לממש לי וִאפשר
שמחוץ זה הגדולים, של האמיתי העולם עם מגוונים, אנשים עם
נשיות של מבחינתי,  חדשים לגבהים ונסקתי הספר, בתי  לחממת
החליטה מיה חדש, עולם אל שלי הפריצה ברגע ודווקא ויצירתיות.
צריכה הייתי למה קשה. חולה ולהיות אליה אותי להצמיד גרזן בהינף

כך? על אשמה להרגיש
לחתום על מוכנה העצם. הייתי אשמה עד כמובן אבל הרגשתי

בגללי. באשמה. הכול מודה אני וזהו. אותי התביעה. תהרגו דפי
פוסק שאני במתח בלתי כך במתח על די בכך, הייתי לא וכמו
על מעדיפה הטרי בדבש שאני הלחם של מיה. כמו בריאותה לגבי
פנים קרם מריחת כמו ברקע, המקשקש הטלוויזיה לקול הבוקר,
וקיים. וצפוי שריר היה שלי המתח גם כך הבוקר, מקלחת אחרי
הוא וכאשר חשמלי מעודן, שדה האנושי כי לגוף לחרדתי, למדתי,
את תופס מתהפכים! צפון קטביו מתמשך, או ממתח מלחץ מושפע
זמני, אחוש במתח מדובר אם אז? קורה מה הדרום. קוטב מקומו של
כמו במקרה שלי), (אבוי, ממושך המתח ואם "הפוכה לגמרי היום"
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ואז תתהווה, הגוף של החשמלי הכוח את תחליש הקוטביות ההפוכה
כנראה, מחלה.

לקוטביות הפוכה כי העובדה היא במיוחד אותי מה שזעזע אבל
בדיוק התהפכו; שקטביו הסובבים את האדם על גם מידבקת השפעה
של למטען  שגורמת מתה, סוללה  ליד חיה  סוללה שמניחים כמו 
להורים בסמוך השוהים זו ילדים אט. בדרך אט להתפוגג החיה הסוללה
בבלי שמפחיתים הם ההורים קוטביות. היפוך תהליך עוברים לחוצים

ילדיהם! של החשמלי המטען את דעת
מונעת או ממנה שואבת אני חשבתי, חולה, שהיא מספיק לא

זה נורא. להחלמתה. הנחוצה אנרגיה שלי, הלחץ ממנה, באמצעות
עלי. חסו לא מרביתם אבל נוספים, למטפלים פניתי במצוקתי
ארוכים שרוולים תתחילי ללבוש "רק אמר לי, מהרצליה אחד מקובל
זה באמת, נו יסתדר."  הכול איך תראי וכבר שבת, נרות  ותדליקי
ללא אותי אוהב שאלוהים הפנימית הידיעה עם לי הסתדר לא ממש

תנאי.
מיה," הוסיף את שיצרתם בזמן טהורות לא "חשבתם מחשבות
את למקד צריך פריון, לשם "כשמזדווגים לקבלה. מומחה אותו
קירות על  צדיקים של תמונות תולים לכן טהור, המחשבה במקום

השינה." חדר
את שיצרו והביצית הזרע כשנפגשו חשבתי מה לשחזר ניסיתי
חדש להיריון  להיכנס הרצון  על  חשבתי  אהבה,  על חשבתי מיה. 
אלא כל כך חשבתי, בטח לא מהזמן חשבתי על הנאה, וחלק ושמח,
אחד במפגש הרגשתי והתענגתי. בכל מקרה, היה לפחות רגע אלוהי

 OH GOD! הזאת. בהזדווגות ֶאלִי לבין ביני
או לתוכי הצליחה לחמוק עלובה מחשבה בזה? איזו טהור לא מה
הלב והלמות זה, את זו נושמים היצירה, בשמחת כשנאנקנו לֶאלִי,

הזיעה? אגלי את תואמת
דוחק חודשים?" וארבעה שנה בת היתה כשמיה בבית קרה "מה
ותחושת הרוח, עליו שנחה ְמַתקשר של מעורפל במבט אמנון, בי
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שאני אחרי שנים רגלי, את ומחלישה אותי תוקפת מבעיתה אשמה
אשמה. על שניים או דבר יודעת כבר

ויצאתי יום למעון את מיה הכנסתי בטח. בדיוק כן אה, זוכר? "מי
אשמה… יוצאת אני פעם עוד אופס. לעבוד."

ביניכם איזה מתח  ֶאלִי,  לבין בינך ביניכם, היה משהו  זה  "לא,
קלטה." שמיה

שונאים פעם–פעמיים בשבוע, לפחות רבים אני וֶאלִי יודעת. "לא
מתים בחודשיים, פעם השני את אחד להרוג רוצים בשבוע, פעם
וזה אוהבים — פשוט הזמן ושאר בחודש, פעם לפחות מתשוקה עזה
שנה?" ארבע–עשרה לפני קרה מה אז שנה. מעשרים יותר כבר ככה

לזכור. סירבתי

על ביותר  והמלמדת ביותר המכאיבה עלייה לצורך הירידה אבל 
אחרי רבות  שנים הספר, כתיבת בשנת דווקא התרחשה אשמה, 
אלי–יה, זיו שבו אחד, שבועות בערב  הללו, העולבות ההתנסויות

שבועות. לתיקון אותי הזמינה הרוחנית, מדריכתי
עוד עם משותפת מדיטציה בחוויית משהו אבל דתייה, אינני
תהלים, קוראים שבועות בתיקון להזמנה. להסכים אותי סחף אנשים,
גם והיתה  בעד.  הייתי אז ובמימושן, בברכות "חזק" שנחשב  ספר 
יש — לשנות אמיתי ורצון התכווננות מתוך הבאה שלתפילה הידיעה

שלה. את עשתה זו וידיעה רב, כוח
המפגש לפני קצת נחתי
לשינה ונשאבתי  הלילי, 
כפי עמה, שנשאה עמוקה
חלום יותר, מאוחר שהתברר
את ראיתי בחלום נבואי.
אני שבו  בסופרמרקט, עצמי 
הערות שלי מחיי מבלה שליש
של ונשנות חוזרות בקניות
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כהה עם חברה, כשאישה ודיברתי ההנהלה מזון. הייתי בחדר מצרכי
עתידי את לנבא לפתע התחילה קצר, שחור ובׂשער במראה מזרחי
נשים וגברים בי התרכזו אחריה מיד שנתבקשה. מבלי כדי טרנס, תוך
לי לפתוח הורה אחד גבר דבר. כיודעי ודיברו בחדר, נוספים שהיו
הבעיות על אותי  שאלה ואחרת בדמותי, ולהתבונן במרכזו  ספר

שלי.
"מה מפוחד. חציו צחוק, שחציו בטון שאלתי לכם?" קורה "מה
בגלימות נביאים כעדת בחדר, האנשים  השתגעתם?" לכם, קורה
על שמור אלוהים אמא, על שמור "אלוהים בשיר, פצחו שחורות
חוסר של לגבהים נוסק כשצחוקי בהפתעה צחקתי ואני אבא..."

שליטה.
הלחץ ואילולא בראשי, מתנגנות השיר כשמילות מהמיטה קמתי
כלא הזה החלום את פוטרת הייתי בחזה, לי שהתיישבו והמועקה
עתידית, של הצלחה מסרים גם בחלום לי בגלל שהועברו אבל כלום.
שמחכה הזעזוע גודל את לדעת בלי בלבד, משועשעת בו התבוננתי

שבועות. תיקון אכן, בהמשך. לי
אצל במדיטציה לבן לבושי אנשים של חבורה בלילה. אחת–עשרה
הקצרה בהפסקה תהלים. אנו קוראים בספר הלילה כל לאחריה, זיו.

אלי מימי. פונה שבועות, ממטעמי לאכול כדי שאנחנו עושים
משקל, כבדת מעט ומימי, שנפגשנו הראשונה הפעם היתה זו
את ורק אוכלים, "כולם בציניות: לי אומרת כהה, ומראה קצר ׂשער

אה?!" מהצד. לעמוד מצליחה
מצביעה ואני האלה?" העוגיות את רואה אכלתי. דווקא "לא,
המשובחת. הקונדיטוריה "מתוקה", עוגיות של נחמדה קופסה על

לטעום." לך כדאי נהדרות, "פשוט
הזמן..." כל לאכול הזה הרצון עם להתמודד יכולה לא "אני

נאנחת בפני מימי.
לה שיש אחת של מתנשאת בהבנה לה אומרת אני "אהה,"

אותו..." להשביע הזה שאי אפשר החור "זה תשובות,
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אלוהים, של בשבחו תהלים לקרוא  חוזרות  ואנחנו כן," "כן,
אלוהים שרק כאילו עשיר, לתהומות ומפיל אביון מאשפתות המרים
ובונים... הרסנים להיות יודעים לא בעצמם אדם שבני כאילו יכול.

לרותי, מספרת מולי, השטיח על הישובה מימי, לילה, אותו בהמשך
ובאסטרולוגיה. בנומרולוגיה המופלאות יכולותיה על לידה, שיושבת
נזקקת איננה שהיא כך על לרותי מספרת וכשהיא מתחדדות. אוזני
לא אני אנשים, קולטת פשוט היא  כי  אפילו, אסטרולוגית למפה

הלידה שלי. תאריך את לה וזורקת עומדת בפיתוי
עלי?" להגיד לך יש מה לראשון. שמיני מימי, "הי,

מסקנותיה. של  ּבַדיוק  אותי ומפתיעה הכפפה את מרימה מימי
את שלך. בחיצוניות לא רק ממגנטת, לי, "את מחמיאה היא בהתחלה
בלי לראות מהבוקר עד הלילה לעבוד מילים. את יכולה אדם של בן
יכולה שלא בלבוש, טעם חסרת שמנה מסתם וואו, השמש…" את
ואז במיוחד. מעניין חדשה. קנקן מקבלת הילה מימי לאכול, להפסיק
מימי של הבדולח כדור אל החולה מיה את גם בטעות מכניסה אני

המכשפת.
מתחילה בידיה,  שנתתי  מהכוח  שנהנית מימי,  עניין,  של  סופו
ובמיה, בי מתמקדת היא קטלנית. באינפורמציה אותי להפציץ
הנשקפת, הדמות את מכירה אני אכזרית. במראה עיני מול ומנופפת
את לזהות מימי של מיכולתה להתפעל במקום אבל היא, אני כי
ובתחושת איום בצער מתמלאת אני החולה, מיה לבין ביני היחסים

תחתית. לה שאין אשמה
עשויה הייתי כאילו מימי אלי זורקת החיים," את לה "דפקת
לחמישי, בחמש–עשרה נולדה שהיא מספיק "לא ברזל. של משריון
היתה של מי הזה? השם את נתת לה גם לאללה, מספר קשה שזה

השחורות. בעיניה יורה בבוז, רושפת היא שלך?" ההחלטה,
שנינו." של החלטה בשקט. "זו היתה מגמגמת אני "לא,"

הנשמה, ואני של בחירה כל חוויה היא כי שוכחת אני באותו רגע
הלוך ושוב. שלה המשאית בגלגלי ולעבור אותי לדרוס  מניחה למימי
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שלך. הלחץ כל "עם לי, אומרת היא להירפא," לה עוזרת לא "את

ממך. מאוזן יותר הוא הרבה בעלך. תלמדי מֶאלִי מדי. קיצונית את
לה אהבה!" תני שולטת! שהיא לה הרגשה תני

כבודי את להציל מנסה חלושות, לה עונה אני בתהליך," אני "כן,
לאטי. ומתאיידת

ואני ספר תהלים. את כל לקרוא חמש בבוקר. סיימנו כבר השעה
יחסי הניואנסים של ועל על אשמה הכול יודעת שחשבתי שאני —
כמו מלפפון נחמצת מיה — עם מה שביניהם וכל — שנאה האהבה
מאריכה אשמה. אני אני אשמה. "אני איומה. מתחושת אשמה כבוש
לו אדם שאין בן אני לריפוי. תורמת לא אני תהליך ההחלמה. את

תיקון." לו ואין תקנה
בבירור ומרגישה מימי, של מילה לכל הסכמה בתוכי מהדהדת אני

אמת. מילים של שנאמרות לי
אומרת היא בסדר?" לא שהכול בתחושה בוקר כל קמה שאת "נכון
היא כאילו ברורה, בידיעה בורקות השחורות ועיניה ציני, בחיוך לי
יותר מֶאלִי, לחוצה אני נכון, שלי. מסופקת הבלתי בתוך הנשמה חיה
דואגת אני נכון, ממני, שהוא מתמודד טוב על בו מקנאה אני נכון,

נכון… נכון, נכון, טוטאלית, אני נכון, מדי,
זאת, יודעת  אני  התמונה. כל לא  זו הרי  אשמה. לא אני  אבל

נחמה. בייסורים חסרי בכל זאת וטובעת

בתולי תכלת בים בבוקר אחרי טבילה בשש הביתה, בדרך במכונית,
פורצת אני להחניק את הבכי), מתאמצת אני על החוף טובלים, (כולם

משתנקת. אני אשמה?" להרגיש אפשר "כמה איום. בבכי
למצוא מאמצי כל אמא טובה. אני שוכחת את שאני שוכחת אני
שהדרך שוכחת אנושית. ואני שאני שוכחת נכונים. אני מטפלים לה

אשמה. של גוש אני טובות. אמהות לפעמים, רצופה, לגיהנום
מתחילות והיונים צהבהב עדין כבר הופך בחוץ כשהאור בבית,
אותי הכינו החלום. את אני מבינה לפתע שלהן, העמום הקוקוקו את
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האישה שחורת הׂשער את מזהה אני מימי! עם בחלום למפגש המזופת
משחור. שחור בטרנס עלי המתנבאת כמימי, החלום מן

ליפול לעצמי הנחתי מדוע עצמי לבין ביני ומבררת יושבת אני
שהייתי אמורה לדעת למרות הזה, הזפת לבור כך נפילה כואבת כל
תיקון. אכן, שבועות. תיקון קולטת. אני ואז אותו. לעקוף כדי מספיק
כדי הזאת, הסיטואציה את מודעת כוונה ללא זימנתי עצמי אני

ש: ולתמיד אחת ללמוד

ידעוני  או מקובל, או אחד,  ְמַתקשר לא לאף  להעניק לי אסור  
איכות על מאשימה אצבע מולי לנפנף הכוח את באוב, ומעלה
מידע מול ועיני אוזני את לאטום צריכה לא אני התמודדותי.
להעניק אסור לי למסר. מעבר להתעלות חייבת אבל אני מסקרן,
בקפה הקוראת להיות יכולה  וזאת חיי, על  אחריות אדם לשום
שיודעת החברה או החד־פעמי, הפארפסיכולוג או המדהימה,
את שמדכא כוח אחר לאדם להעניק  לי  אסור בשבילי. טוב מה
להתחבר עלי אותי. לערער חיצוני למסר להניח לי ואסור נשמתי,

שלי. הפנימית לעוצמה תמיד

לדעת אותו. לרצות צריכה ואני רק קיים בי, הידע שכל עלי לזכור 
לדלות  כדי בה להיעזר לי משלי וכדאי הדרכה לי שיש לזכור עלי  

בתוכי. שחבוי הידע את

אבל  מיה, עם שקיימות ביחסי הבעיות בסלחנות את לקבל עלי  
גם אלא בלבד, זו ולא לעשות. שיכולתי המיטב שזה להבין גם
מהשיעורים חלק הם עם מיה ועם ֶאִלי שלי המסוימים שהיחסים

מראש. בחירה אלא מקריות, כאן אין שלנו.

תהליך  זמן למשך או מיה של למחלתה אחראית שאיני לזכור עלי  
הריפוי.

להתחבר למטפלים  לי כדאי בהתמודדות, לעזרה אני זקוקה אם  
מטפלים "טוב". ממקום מגיעים שהם מעידה שלי שהאינטואיציה

ממני. לגרוע לי ולא לתרום שיכולים
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תמיד,  יודעת, ַאְשמה, אני  לעתים חשה רגשית אני עדיין אם גם  
ההדדי נמשך. הריפוי ותהליך שאיני אשמה

אל  בעצם אותי ניתב ברוחי, זמנית פגע אם גם שפגשתי, מטפל כל  
זימנה מאלוהים. שנשמתי שליח היה כל מטפל עצמי.

אמון בכוחה, מתוך שבאה החג, שתפילת לשמחתי בדיעבד, גיליתי
רצון רצונותי, את לממש וסייעה השמים, את בעצם בשבילי פתחה
שווה יותר" "מי יחסי דפוס שינוי מבחינת הן קרמה, בבחינת שינוי
מיה, של הבריאותי  מצבה שינוי מבחינת  ובעיקר בעלי, ֶאלִי  עם

פלאים. שהשתפר

טוב מטפל

מעביר היה לא מטפל, שרואה עצמו דרך רוחני, שמורה יודעת אני היום
חיים. אלוהים בקביעה חד–משמעית כדברי ובטח לא הרסני, מידע לי
הנזקקת, אומללותי מול בהתנשאות חטאו איתי כן שעשו אלה כל
חשתי לבי. אל לאמץ מיהרתי שאותו האשמה, של צליל בפני וניגנו

ההוכחה. היתה והמחלה טובה", "לא
מתכוונן בכל אלא האגו שלו, ידי מונחה על אינו מטפל אמיתי
יעודו. זהו לו. שיש נוסף ידע באמצעות לעזרתו, לזקוקים נשמתו

הידע שלו. הפגנת מטרתו איננה
בעזרת שלי ההבנה להעמקת אותי להנחות צריך כזה מטפל
להתבונן אותי לכוון אמנם, יכול, הוא עצמי. שלי הרוחניות היכולות
לדרוס אותי. לא פעם אף אבל בדרכי, לי שמפריעות בבעיות שלי,
להתרסק. בלי גם שלנו נעימים הלא בחלקים להתבונן ללמוד אפשר

שחרור מאשמה

מימי עם המפגש  לפני בחלום לי שרו אמא", על שמור "אלוהים, 
על שמור — על אבא" "שמור וגם יהודית, על אמא שמור השחורה.

חייו.  על שלי מעיבים ֶאלִי, שרגשות האשמה
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נרדמת עובדת ולא שלי ההדרכה לעצמי. מציינת ביותר, אני חזק
לחזק כדי וליפול בחרתי להתנסות אבל אני אותי, הזהירו בשמירה.

שלי. הפרטית בהדרכה האמונה את
לעבור. בחרה שמיה חוויה היא שהמחלה יודעת אני היום למזלי,
בחירה זוהי לעצמי. שזימנתי השחורה" מימי "חוויית כמו בדיוק
לבחירה. שותפים כולנו בננו. גורי, של ואפילו ֶאלִי, של שלי, שלה,
כוזבות, אשמה בתחושות להיטלטל ממשיכה הייתי אחרת כי למזלי,

עצמי. את ומתעבת מיה את שונאת כשאני
האשמה. על לוותר בוחרת אני היורים. כיתת את בטלו

סליחה זמן

עצמה  הסליחה — רק הגיונית נסלחת ובלתי אשמה בלתי של עז רגש
ראש, ועד רגל מכף בהרפיית הגוף מתחיל התהליך לפוגג. מצליחה
להדרכה שלי, שלמה אני מתפללת בכוונה כנה התמסרות וממצב של
לשחרר לי "עזרו הן: תפילה שמילותיה לאלוהים, או לשכינה, או
לי עזרו ובחירה שלי. מיה של בחירה זו אשמה. אני לא האשמה. את
לעצמי. סולחת אני לעצמי. לסלוח מסכימה אני האשמה. את לשחרר
יום, כמו לעצמי, יום שחרור מבקשת אני כך לסלוח לעצמי." עזרו לי

לנשימה. אוויר
אל כך ואחר החזה  אל עמוקות נשימות נושמת אני  זה בשלב
וממלא מתרחב שנכנס אלי מהראש, צינור אור גדול מדמיינת הבטן,
הצבעים הם יודעת שאלו שלו, בצבעים אני מתבוננת הגוף. כל את
ממני, חורג מתרחב, האור בברכה. אותם מקבלת ואני נשמתי, של
האור מגיע מלמעלה, אבל את החדר. ממלא צד, ואחר כך כמטר מכל

ועמוק באדמה. נטוע חזק גם
עקב מתערער כשהוא שלי למרכז אותי מחברת הזאת המדיטציה
היא זאת מחודש. כוח תחושת ומעניקה לי אשמה, רגשי או ביקורת

ומלאה. זמינה תמיד והיא שלי, האלוהית הבטרייה
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אשם? מי אז

הג'ינג'י הילד ללב; ונוגע דרמטי מאוד נהדר, שמצטלמות מחלות יש
בסרט רך,  בפילטר שמצולם פיברוזיס בסיסטיק שחולה המתוק 
שמתחבקים בסרטן  החולה והבן האב  או, מקצועית. ביד  שערוך
לאחר שהבן אמנותי, שחור–לבן בסרט המלחמה, תום בשמחה של
בית של  החדש הציוד את שכיסו התרומות בעזרת מחדש נולד 
מגמתיים במסרים מדובר כי כמעט, צרופה. אמנות כמעט החולים.

מתוקשרות. ובמחלות
שום ללא יותר מאחרות, מגעילות מחלות הנתפסות יש לעומתן,
נחשב, ב�יאות גידול מהן; התמותה לשיעור או הסבל, למידת קשר
הכי היא שחפת ושחפת? הגס, במעי מגידול מכוער לפחות למשל,
רומנטית מסרטן. יותר והרבה מטחורים, יותר רוחנית מיוחדת. שחפת
הנפש בעלי והפילוסופים, והסופרים המשוררים שדווקא מעניין
ויילד, אוסקר  רחל, המשוררת בשחפת; בחרו והרגישה הפיוטית 
מפורסם בשם יפני למשורר גם והתוודעתי גבירול אבן פרנץ קפקא,
שיעולי את משתעלים לִאטם, התערפלו כולם טקובוקו, אישיווקה
בעלטת ממחטות צחורות אל דם ויורקים המחניקה שלהם, השחפת

החדר.
אפילפסיה, או איידס, כמו סכיזופרניה, או מביישות מחלות גם יש
ואפילו לאפליה במשפחה, גם שנדבק חברתי נידוי של שגורמות לסוג
בין ברור חיץ שם הנידוי בעולם. נאורים בלתי באזורים טיפולית
החולה ל"הם". כמובן שייך בסכיזופרניה החולה ל"אנחנו". "הם"

מאיתנו. הוא חלק לעומת זאת, בסרטן,
כמו במניה–דפרסיה שחלו אנשים פעם, משתנה. הרוח הלך אבל
בארון. המחלה דבר את נועלים מונרו, היו מרלין או ניוטון לינקולן,
אדם כמו קם פתאום הבושה. למרות החוצה הסבל את היום מטפטפים
הסביבה. בתגובות שינוי ויוצר באיידס, שחלה ומדווח ג'ונסון מג'יק
מונעת לא המביישת המחלה בדבר הידיעה גם והנה, אמפטיה. מעורר

התקניות. במחלות חלק מאיתנו, החולים להיות הללו מהחולים
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פחות נסלחת גופנית מוגבלות בצער, זאת אומרת ואני מניסיוני,
בסרטן חלתה של ֶאלִי דודתו היא. רק לא מנטאלית. אבל ממוגבלות
למחלה; אחראים שלה והמרירות התוקפנות שמא תהיתי ואני השד,

אשמה! את יקרה, בעת המודרנית: דודה לחשוב חונכנו ככה
מי יודעת "את לי: אמר במילים, להשתעשע שאוהב שלי ידיד
הרווחת הדעה את משקף הוא שרטן." ומי וזעף שסר מקבל סרטן? מי
אתה כנגד החולה: מאשימה אצבע ששולחת על הסרטן, העכשווית

עצמך! על זה את הבאת
מחלה, של מראש בבחירה כולל בבחירה, מאמינה שאני נכון אז

האשמה. בתחושת גם לבחור טעם אין להבנתי, אבל
טענו רופאים כאשר שהתחוללה הקטנה במהפכה נזכרת אני
שטענו ועצבים, כפי ממושך, מתח כתוצאה מלחץ לא נגרם שאולקוס
האולקוס נשמו חולי חיידק. בגלל אלא לפניהם, רופאים דורות של
אבל להיחשד מילא אולקוס, אשמים. לא — הם יופי לרווחה. איזה

ועצבנים? לחוצים כטיפוסים גם
היה המעי, ְשנָמה ברירית למחלתם, לשכוח שהטריגר נוח להם היה
להיטמא יכולת בלי נוספות שעות שעבד האדרנלין — המתח באמת

במחלה. הבחירה לכול, מעל וכמובן, הלקויה, התזונה בגוף,
לבחור יכולים הם באשמה להתעסק במקום לעשות? אפשר מה
את שמטריפות חיים שונה, למזער סיטואציות באורח לבחור אחרת.
על פלורת ולשמור את המטוגנים החביבים מהתפריט הנשמה, להוריד
בבטן חיידק להם שיש ידיעה שלווה תוך כדי ורגועה, מאוזנת המעיים
להתקבע חייבים לא הם אך במחלה, בחרו הם אותו. להרגיז שאסור

אולקוס". "חולי המושג תחת
מי אשם? אז

אנרגטיים בעודפים או בחסרים המחלה את תולה הסיני הרופא
עץ. או מתכת מים, אש, של

האדמה את שהפך המודרני האדם את יאשים השמאני הרופא
שלנו שהפשעים האקולוגיים לאויב, וטוען לו גופו הפך ולכן לאויב,

בבומרנג. אלינו מוחזרים העולם כלפי
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ואבא את אמא ויאשים הילדות, מאורעות את הפסיכולוג יבדוק
בלּופ והלאה מכאן שנחרטים הראשונים ההתנהגות דפוסי ואת

אינסופי.
שיאזנו תרופות וירשום במוח כימיות הפרעות יאבחן הפסיכיאטר

העצמי." החיטוט את ותפסיקו פרוזק "קחו הגוף. את
מורשות רעלים, וירוסים, חיידקים, יאשים המערבי הרופא
רעועה, היגיינה  לקויה, תזונה החיסון, במערכת הפרעות גנטיות, 

ועישון. גופנית פעילות חוסר
המומחה לרפואה משלימה יאשים
השתיקה ואת המסרסות המחשבות את
הכול בבטן, השומר זה הרועמת של

לרוח. חומר האיזון בין חוסר ואת
המוסמכת המטפלת, האמא — ואני
בעשור לימודי סמך על מיה בידי
על רק חושבת — האחרון השלם

במחלה: בחירה
וצהבת, גרדת
ועגבת, זאבת

תמיד, באות כולן
הי! הזמנה. עם תמיד

הקודים קשור. הכול כי אני. אפילו צודקים. כולם — האמת למען
לתוכה. שנולדת הקבוצה האתנית של ושמחת החיים המזון, הגנטיים,
להיות שלך הפוטנציאל מה  שקובעת היא הנשמה  לכול, מעל אבל,
אסטרולוגי ומזל וגנטיקה, ואמא אבא בוחרת היא כי בריא. אדם

בחיים. ושיעור לידה, וארץ הגופניות, הרגישויות את שקובע
מחלות יש חיים אורח  ולכל חברתית קבוצה לכל  תרבות, לכל
מתחום להרחיק צריכה לא אני וגנטיות. מנטאליות — אופייניות
מפני כסף של מגש לי על מוגש הזה הידע זאת.  להבין כדי הבית
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את שמשמרים למשל, התימנים, גלויות. קיבוץ בתוך חיה שאני
תחלואה של מבעיות פחות סובלים בישראל, מתימן החיים אורחות
החילבה והסחוג. בגלל הסתם מן וכולסטרול, לב בעיות מודרנית, כמו
בסוכר משתמשים ולא כמעט הם כי שיניים, בעיות פחות לאתיופים
בעיה יש לעיראקים בטיי זקס, יותר אירופה חולים מזרח יוצאי לבן,
שלי. מדענים הצר מהעולם דוגמאות רק ואלו וכולי. פול, וכולי עם
גנטיים, אנתרופולוגיים, קשרים על לדווח יוכלו ואנתרופולוגים

ממני. טוב ומנטאליים תזונתיים
בעיני. נמנעת בלתי המואשמת בתחלואינו, היא הטכנולוגיה, גם
שלא הפשוטים, החיים של אידיאליזציה לעשות מתכוונת לא אני
על לוותר מוכנה ולא מודרניים חיים חיה אני הפרימיטיביים. לומר
הטכנולוגית והרדיפה ההתפתחות שלמרות היא, מנעמיהם. העובדה
להיות הופכים רוחנית. כולם מבחינה עלה כיתה העולם החומרית,
לא טוב, ללא חשש, ברוחניות. מטפלים, כולם נוגעים, או מטופלים
הכימיקלים שלמרות היא, העובדה מגמה. בהחלט זוהי אבל כולם,
בחיות, והאנטיביוטיקה ובמים, באדמה ההדברה חומרי המלאכותיים,
נקודתיים, אני מתעלמת ממקרים ספיציפיים, עולה. החיים תוחלת
צורן במושב הסרטן מחלת כמו חיצוניים, גורמים בגלל שנגרמים
מדי קרוב רבות–עוצמה הממוקמות גבוה אנטנות מתח עקב בישראל,
ההשפעות החיצוניות, שלמרות היא העובדה זאת, מדי. ועם וקטלני
חיצונית השפעה מכל יותר חזק משהו חולים. להן הנחשפים כל לא

עובד כאן.
אולי לך תדע; אנשים? בקבוצת לעתים, מחלות מתמקדות, ולמה
שישמור מנהיג בריאותו יקום על סרטן יישוב מוכה של מאבק מתוך
חדשה. תודעה לעבר ויסחוף אקולוגית, מבחינה המדינה בריאות על
מעשרים אחד תמיר, יובל בסרטן, שלקה הצבא איש למשל, הנה,
ממושכות צלילה שעות עקב כנראה שחלו השייטת, לוחמי וחמישה
במחלתו ראה צבאיים, אימונים  במסגרת המזוהמים  הקישון במי
גדול של נפגעי למספר המשותפת מחלתו, בגלל רק ייעוד, לא פחות.
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אדם, בחיי זלזול נושאים כמו ציבורי העלה לדיון הוא הקישון, נחל
המים את שמזהמים למפעלים, קפדניים תקן תווי בהנהגת והצורך
רחבה משמעות לחייו העניק המאבק מסרטנים. כימיים בחומרים

על הסביבה. רבת–השפעה עוצמה במיוחד, שמצמיחה
את מתאימות מחלות  הדדית,  משתקפים ודריו  שהיקום  מפני
והביטוי הייחודיות בתקופת היום,  לדוגמה,  התקופה. לרוח עצמן
תיבת מתחתית פתאום, מחלה הולמת—הסארס. גם האישי, מתרקמת
אישיות. עם קפריזי חיידק מגיע המוכרות, המחלות של הפנדורה
את מדביק הוא פעם מתמיד. בשינוי הדוגל ייחודי, בחיידק מדובר
ושוב שוב עצמו החולה, ופעם לא. פעם הוא בורא את את הסובבים

נרדם. אינדיווידואליסט! פשוט לו הוא וכשמתחשק מחדש,
הנפגעים ומספר נמנעת, בלתי היתה המחלות התפשטות פעם,
חולים בתי לבודד תעופה, שדות לחסום קל היום עצום. היה מהן
ואלגנטי יותר. מתוחכם הסארס חיידק גם ולכן היגיינה ולשמור על
הנשימה, דרכי באמצעות לאדם  מאדם  עוברים  רגילים חיידקים
טרנדית, קצת שלנו התרבות אך חפצים. באמצעות גם מדביק הסארס

מהזיכרון. התאדה סארס וגם
העולם, כנראה אוכלוסיית מצמצמות את מלחמות, מגפות, כמו
נועדו מגפות המקובלים, פי על ובצרכיו. בו כוללת התבוננות מתוך
תיקון, כאשר תיקון, של במובן קארמה שלמה. חברה של קארמה לתקן
רשע לו, ורע "צדיק חטא בגלגול הקודם, ולכן על לֶַקח הוא לפיהם,
אכלו ש"אבות מלמדת גם התורה חטאי עבר. בגלל הכול לו". וטוב
בהתגלמות אתה כלומר, — פשעו האבות תכהינה". בנים ושיני בוסר
אתה נענש הנוכחי, פשעת, ועכשיו, בגלגול הקודם שלבשת בגלגול
אם גם אונס. או רצח להיות חייב לא פשע הקדומים. מעשיך על
להבדיל, או, ונדכאים חלשים כלפי התנשאות מגלה שלמה חברה
זהו חטא. אונים — נדכאות וחוסר וחֹווָה סגולותיה את מממשת איננה
המותקפים התמרה הלוחמים או החולים, להעביר את התיקון אמור

הדרך. שינוי ובאמצעות לחטא המודעות באמצעות אנרגטית
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במגפה ממך נלקח זו, כשמישהו מאהוביך בידיעה נחמה שום אין
תופסת המרבית, טובתנו מהי יודעים שאיננו העובדה אך קטלנית,
כותרות המגפה החדשה, שצועקת מתוך אולי במגפה. כשמדובר גם
שתקפיץ מדהימה תרופה מציאת לאפשר כדי הגיעה העיתונים,
הרי חדשות. מבריקות ידע הסתעפויות ותאפשר קדימה העולם את
תרופה לקרחת; לב, עולים על לפעמים, כשמחפשים תרופה לבעיות
וכשמחפשים הוויאגרה את  מוצאים  דם  ללחץ  תרופה כשמחפשים
כבר שיעיל האספירין, את פתאום,  מוצאים,  דם לדילול תרופה

נוספים. חולי מצבי ואחד ולאלף לשיגרון שנים עשרות
האשמה תחושת את צריך לבער אין אשמים. במחלה? אשם מי אז

לאלוהים. השמור העין, מן סמוי היגיון שיש ולהבין

שבסליחה המרפא הכוח

לכלי משובח דטרגנטי סבון כמו לסליחה זקוק מחלה עם המתמודד
ולהמשיך להתנקות אפשר  מטהרת. השפעה לסליחה  שרוף. שמן
נשמע פשוט, חדש. כסיר ומבהיקים מצוחצחים בכוחות מחודשים,
כבר אני לעצמי שלסלוח נניח כי למה? מסובך. זה בפועל אבל
ממלמלי לכל  ברוחי,  שפגעו המטפלים לכל לסלוח אבל  מסוגלת, 
כי לסלוח קשה. כבר זה שמסביבי? הרעות העיניים הקללות ובעלי

פראייר. להיות בצדק, עם שלא מתערבב,
אותי כאשמה עד שסימנה מימי את למשל, יכולה לשטום, אני 
אני אבל הגלגולים. באחד נוסף לסיבוב בה ולהיתקל הדורות, כל סוף
כדי אלא ונשגבת, רחומה כל כך בגלל שאני רק ולא לסלוח. מעדיפה

עצמי. את כול קודם לשחרר
ומעניקה נפש, ואצילות  לב טוב על מעידה הסליחה  לכאורה
לעצמי. סליחה היא לאֵחר הסליחה למעשה אבל חד–צדדית, מתנה
זעמי, מכבלי  שלי הכעס מושא את משחררת אני סולחת, אני  אם
רגשות שפגעו בו. האומלל הקורבן מלהיות עצמי משחררת את וגם
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נוכח או מימי לי שעשתה העוול נוכח אותי שממלאים והשנאה הכעס
משתקים מיה, את חיסל שכמעט ההומיאופת הרופא של השרלטנות
ושכלתני מודע באופן מחליטה אני במקומי. אותי ומקבעים אותי
במפגשם הרעים והמתעללים הביאו עמם מתוך ידיעה שכל לסלוח,
עמו נושא  אנשים  עם קשה מפגש שכל כמו בשבילי, מתנה  איתי 
ליַדי, לגורלי האחריות  את להחזיר  אותי  לימדה מימי  תשורה. גם
הרופאה שאני, האישה על להתבונן אותי לימדה המלך דלית–שלמה
סלידה שהביע שלי, הפנימי הקול על לסמוך אותי לימדה השרלטנית

ממנה, וכן הלאה וכן הלאה.
הסליחה סולחת. במקום חשדני וחסר אמון, אני להישאר במקום
האנשים של הפחד מהאפלה השטנית והמרושעת עוקץ את מנטרלת
כיצורים אותם  לראות לי מאפשרת הסליחה במיה. או בי  שפגעו
כמפגש   — בינינו המפגש ואת ושיעור, הדרכה להם שגם אנושיים,
להעריך או מימי חייבת להיות מעתה חברה אוהבת של לא אני מלמד.
לשחרר לי מאפשרת  הסליחה אבל שלה, "הטיפולית" היכולת  את
הסליחה מתמידה בכעסי. אם הייתי בי, שהיתה נצרבת הצלקת את
לחוויות קדימה לצעוד לי ומאפשרת הכעס מעוצמת מפחיתה

חדשות. ולאפשרויות
להתבונן גם וכדאי לסלוח. צריכים אנו עצמנו, את אוהבים אנו אם
לעצמנו ולסלוח כעסנו, את משמרים אנחנו שלשמה במטרה היטב

לסלוח... קשה שלפעמים כך על

הלחם שלי

בעודי ביותר, המדכא של המחלה, בשיאה העשירית בשנתה אחד, יום
ממהרת לא האוורירית שלי, הפוך לשמיכת בנינוחות מתחת שרועה
שצצה וזוהרת, לבנה הבנה הבנות, של כדרכן בי, עלתה מקום, לשום

המחילה. מתוך במפתיע. כאילו
חייכתי לעצמי "ָמַחל". והיפוכה: "לֶֶחם" המילים: בי לפתע עלו
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לחינם שלא קלטתי גאה. תלמידה של בשמחה
הזה. הספר את שיצר  בחלום נקשר  הלחם סמל
המחלה, עם להתמודדות ביותר הנכונה המחשבה
המחילה. היא שלי לריפוי בדרך ביותר וההולמת
סליחה, מחילה, וגם  מיה, של  למחלה מחילה
שמשתקפים שלי והנפש הגוף תחלואי על לעצמי

באמצעות מיה החולה.
משאירה מקום ותמיד צינית קצת ומפני שאני
המילים כך, אחר ימים מספר בי, עלו לספק,
ממנה העיר — ֶחלֶם לחם. המילה שבתוך הנוספות
במלחמה, ולַָחם חלום  וָחלַם חלם,  חכמי הגיעו

אולם, מתעמעם. החל קצת "לחם–מחל" הצירוף של הקסום וזוהרו
הרופאים אפילו  במחלה  שבטיפול  לי הראתה  שנייה  התבוננות 
חלם. וגם החלום  חכמי כמו אונים עיוורים וחסרי הולכים לפעמים
למחלה. בנוגע להתייחסות סובייקטיבית כה המציאות היא כי מתאים,
להתיידד.  לא בטח ולנצח, להשמיד להילחם במחלה, נוהגים ואמנם
מחלה, בין הקשר את תראי המחלה. עם להתיידד צריך אבל
היתה הבנה זו הסתירה. עם לחיות כדי לעצמי, אמרתי מחילה וחמלה,
לעיניים וראויה עיניים כפוקחת במחלה להתבונן לי שאפשרה מצוינת
ארורה במחילה זחלתי לכן, קודם  ארוכה,  תקופה אבל חומלות,
שאפשר להניע חשבתי לא אינסופית. ותוקפנות מחסור וחשוכה של

יותר… בדרך רכה משהו


