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  )תיקון מידת האומץ להאמין בטוב (1אמונה נטפלת
  

  .אימת החשש למומים בילוד. תיים לפני מלחמת לבנון השנייהשנ.    א

ָכה ָר ד היא אישה מלאת חששות ופחדים הנשמעים    ְּב ַע ַר , היא בהיריון מתקדם.  שמלווה את דיבורהָּב

ההיריון מלווה בפחדים מכל מום אפשרי לעובר ובפעילות נכונה כדי לעשות מה . ממש בסמוך ללידה

  .מבדיקה לבדיקה הפחדים הלכו והתגברו. הסיכוןשאפשר על מנת להקטין את 

  לקראת הפגישה הטיפולית שולחת לי ברכה תאור כתוב ומפורט של חלום בלהות שחלמה על הלידה 

וגם , סרטן שנולדת התינוקת אבל פתאום מגלים שכנראה מאד שיש לה... זהו חלום שלא נגמר ":הצפויה

האירוע שכה , הלידה. אני לא רואה אותה בכלל אחרי הלידהו... בי כנראה יש ואני כמובן הסיבה שיש לה

, וכשאני רואה אותה. אלא שלוקחים את התינוקת ישר אחרי הלידה... התכוננתי אליו הוא בכלל לא העניין

ומסבירים שצריך . מנסה להניק... ואני רציתי להניק...כבר יש לה בקבוק בפה, בידיים של אחרים

ובעלי ... ולהדביק אותה... יש סוג שיכול לעבור בחלב... כי אם רק לי, רטןקודם אם לי ולה יש ס לבדוק

הסקירות וכל , הוא זה שהיה מעודכן כל הזמן על ההתפתחויות וראה את התמונות. ממש מסכן בסיפור

וכולם לבושים ... ובכלל אין לה שם... שבור, והוא בוכה וסובל וממש ברע... הזוועה שנתגלתה בזמן אמת

ולחברה שלי יש תור אצל מומחה גדול ואני מבקשת להצטרף . וצריך מהר ללכת לראות מומחה. ..בשחור

ואנחנו מסתובבים ... ובכלל התינוקת נשארת למשמרת אצל אימא... כדי שלא אחכה זמן רב. אליה

  ..."שחור משחור... נורא... אין לי מספיק כסף למומחה... המומים

ָכה   עכשיו ָר רואים בבירור את . הבטן הגדולה מכוסה בחולצה הדוקה, י נוחות מסוימת יושבת מולי בא ְּב

 אני מביט בפחד המכווץ... היא ממתינה במתח לתוצאות הבדיקה שלי את חלומה. יופייה שהיא לא רואה

מכיר את התיק הרפואי , אני מלווה את פחדיה לאורך ההיריון, לא מדוכא מחלומה, מצב רוחי טוב. אותה

  . הפחד ילך ויתמוסס ותיוולד ילדה מקסימה, ם לא יהיה משהו יוצא דופןא. הבריא שלה

עלה לי בראש , כשקראתי את תאור החלום המפחיד שלך "... :   באופן מהורהר מילותיי מתפזרות בחדר

הבטת בהם ונבהלת , שלושים ושש תמונות של עתידךאת צילמת . דימוי של נגטיב לא בהכרח נגטיבי

פיתחתי את התמונות , טוב עשית ששלחת לי אותן מהר! 2 לב זה שאת מביטה בנגטיבמה שלא שמת. כהוגן

  ..."התמונות מקסימות, אגב... במעבדה והנה תראי את התוצאה

                                                
לניבויים . זהו סיפור על תעתועי החשיבה החיובית שכה קל להציע אותה אבל כה קשה לגרום לה להרגיע את הפחדים שלנו 1

סיגל מציע את ". אהבה רפואה וניסים"חשיבה החיובית מצטרף רעיון שלמדתי מברני סיגל בסיפרו החיוביים שהם חלק מה
עלינו להשלים את החסר , היות ואין לנו ידיעה וודאית לגבי שום מצב עניינים. המחשבה שאין אמונות טפלות אבל יש אמונות

ל ביקשו לדון "באופן דומה חז. באלוהים ועוד, בחבר, פאברו, בכוונות טובות, זו יכולה להיות אמונה בעצמי. באמצעות אמונה
ר האמונהזוהי" כף זכות". "לכף זכות"כל אדם קודם כל  ְּלַאַח גם אם .  יש כוונות טובות גם אם אין לי הוכחות ברורות לכך ֶׁש

ה ֶא  .   אתן לו ולי הזדמנות להנות מן הספק ואדון אותו לחיוב,  על פי העובדות שהתכוון לרעהִנְר
 .הפילם היה הנגטיב ובמעבדה מיוחדת היו הופכים אותו לתמונה עצמה. פעם היו מצלמים תמונות בפילם,  למי שלא זוכר2



ָכה ָר כל המשפטים המתארים  לא מבינה ואני מתחיל להקריא לה לאט מה שכתבתי אחרי שהפכתי את    ְּב

. הלידה ביום חלום נפלא ":מילה עוקבת מילה מחלומה. ביתלנבואה חיו, את נבואתה האכזרית אותה חלמה

, בלתי רגילה יכולת אומנותית פתאום מגלים שכנראה מאד שיש לה .שנולדת תינוקת... שנגמר וחבל חלום

וגם בי כנראה , כתיבת תסריטים נפלאים, בעניין של מחזאות, אומנות הקולנוע, נראה שבתחום ההסרטה

האירוע שכה התכוננתי אליו הוא , הלידה. אחרי הלידה רואה אותה אניו... יש ואני כמובן הסיבה

מיד אני , בידי, וכשאני רואה אותה. את התינוקת ישר אלי אחרי הלידה מביאים .חלומי הוא, העניין כל

תגביר עוד יותר את  כי היכולת האומנותית שלי, מסבירים לי שזה טוב מאד ושאמשיך. מניקה אותה

הוא זה . בסיפור בעלי ממש מככב... ה מעל ומעבר למה שאנו מכירים ושתינו נפלאותוהיא תהי .יכולתה

שנתגלו  וכל הנפלאות שלה שהיה מעודכן כל הזמן על ההתפתחויות וראה כבר בדמיונו את יכולת היצירה

ם וכולם לבושי... אפילו שם יש לה, ובכלל. בנוי לתלפיות, ונינוח וממש בטוב, והוא מאושר... בזמן אמת

הן , הן שם .ולא צריך למהר לבדוק מה אפשר לעשות כדי לנצל את היכולות המופלאות שלה. בלבן

אבל לא צריך , כי עליה לנסוע ,החברה שלי שמחה מאד שזה המצב. אבל אין צורך במומחה. יתממשו

 כולנו... הכל הולך חלק, אין צורך בעזרה מיוחדת מאימא, כולם רואים את הפלא, מומחים גדולים

  "...אור, נפלא... ואין לי צורך בשום עזרה כרגע... מסתובבים עם הראש בעננים

ממש . היא מספרת לי שוב ושוב שנזכרת בחלום שהחזרתי לה מפותח,    בהמשך השיחות שלנו עד ללידה

אבל כמובן שזו אותה חוצפה . כאילו נראה לי חוצפה להעיז לחלום חלום כה יפה וורוד, מצחיק ":שמחה

 לרמה סבירה היא נרגעת" ,מעניין האומץ להעיז להיות כה חיובי... חלום חלום שחור משחורכמו ל

   .המאפשרת לתפקד

ּיּוםפחד . הימספר חודשים אחרי מלחמה לבנון השני.    ב ִא   . ממלחמה חוזרתָה

ית אני נפגש עם עמ. התינוקת כבר ילדה מתוקה ואנחנו אחרי מלחמת לבנון השנייה. חלפו שנתיים   ...

אבל אלוהים מבקר , הוא אינו מאמין באלוהים. יקר למקצוע שהוא היועץ שלי לענייני חופש הבחירה

כל אחד בתחום , לכל פסיכולוג יש יועצים שונים שתומכים בו ברגעיו הקשים. 3אצלו יותר מאשר אצלי

  . אז הוא צחק בפליאה סקרנית. בעבר סיפרתי לו את סיפור החלום והנגטיב. המומחיות שלו
חֶ   השטן לועג בשקט ופיית האהבה  אף אחד , שניהם כבר יודעים מה יעבור עלי.  דמעהיתמוֹ

 . לא מחוסן מפחדים

מול ספרים , מול ניירות, אני יושב מול אנשים ":אני מספר ליועץ שלי בחצי לעג עצמי" ,קשה לי   "

ביום יום אני מנגן ... להסביר זאתלא יודע . אני סובל מהתקף של ייאוש בשלפוחית הביטחון שלי. וריקנות

יש רגעים של דליפת אמונה ותקווה וזה כואב עוד ! זהו, אבל זה שורף, עובד יותר, תפילות, משפחה, יותר

  " .בראש מסתובב לי כל הזמן ההפסד הראשון שלנו במלחמה מאז קום המדינה. יותר

  . הוא מחייך בחשש גובר והולך" ,הגעת רחוק מאד   "
עיל כמה עיתונאים רואי שחורות כדי שיעמיקו את ייאושי ואז אעזור לעוד פחות    השטן מפ

תזכורת לראש , ממולו פיית האהבה מגייסת משלוח של חרובי דבש טריים ועסיסיים. אנשים

                                                
מן השמים על ידי " דרישת שלום"מקבל בכל יום  שהיה אבא אומנא שהיה מקיז דםעל תענית מסכת המובא בעל פי המדרש  3

 .מן השמים רק אחת לשבוע" דרישת שלום"קבל אותה היה מ שהיה ראש ישיבה חשוב אביילעומתו . בת קול



הוא , אלוהים אף פעם אינו מחכה שהיועץ יפנה אליו.  אם ירצה השםבהשנה שבטוח יגיע בקרו

 .  לי תשומת לב מיוחדת בימים אלופונה ליועץ ומעודד אותו לתת

אני כאילו כל הזמן  ":   אני מרגיש חזק את נוכחותו של היועץ וממשיך לחשוף את פחדי הקשים יותר

אני מנחה סדנאות התמודדות עם טראומות . במלחמה הבאה לא יישאר לי כבר כוח. בשדה הקרב

יום יום אני חי בתוך . אני מסייע לכאלו שבאים אלי ולא השתחררו מאימת המלחמה האחרונה. המלחמה

  " .אני נושם סיוטים ומחנק מקלטים. זיכרונות האנשים

  .מחייך היועץ"  ,יש לך זמן עד המלחמה הבאה, תנוח יותר... הרפות קצתאולי אתה צריך ל   "

חשבתי שעלי לשלוח לידידה בפאריז עותק מהספר ... אני פוגש את האנשים קצת מהצד "...:   אני ממשיך

עכשיו ... יש לי עוד קצת זמן שאול. לפחות אשאיר משהו אחרי... שכתבתי למקרה שהכול יעלה באש

אני צריך ללמוד כלים חדשים כיצד ... לילדים ולנכדים, נגן והעיקר להיות קרוב לאשתיל, הזמן להתפלל

  . אני מסיים  בחיוך מר" ,יומני השואה הם ספרי הלימוד שלי... להתמודד עם שואה חדשה

רק מבקש שאסכים שיכתוב את ... שותק לי את הרשות להמשיך,    היועץ מתכנס אל תוך עצמו בכורסתו

  .רמה שאני אומ

  .אני לועג לעצמי" ,שיישאר משהו אחרי... בבקשה  "

. הכול יתפורר, אנחנו נתרוצץ בין ההריסות. אחר כך יתחילו הטילים ליפול בכל מקום "...:   אני ממשיך

? אתה שואל איפה התקווה... אחר כך נפגוש את אלוהים... עוד פעם גלות. אחר כך נתחיל הכול מהתחלה

בעצם כל זמן שהשמש תזרח מחר עוד אפשר ... שיב לי אז אני חש תקווה קלהאני רואה שאתה מוכן להק

ָדהאני מסיים באנחת" ,אני כבר ממש בהול לעשות את מלאכתי... 4לתקן ְכָּב   ... ַה

ממתין רגע ומטעים , מביט בי, היועץ שלי יוצא מההריסות.    שקט שאחרי הסערה עוטף את החדר

זה עובר , זה בסדר... אלו הימים הנוראים שלך "...:תנית מקצועיתבקצת בדיחות דע, בקלילות, בעדינות

מה אתה מייעץ לפוסט טראומטיים ... 5אתה גם נשמע לי קצת פוסט טראומטי. תירגע... ידידי... עוד מעט

  "?כמו שלך מה היית מייעץ לאדם שבא עם סיפור?  לעשות במקרים כאלה של אובדן אופטימיות

  .   עכשיו תורי לשתוק

איך ... אתה זוכר שסיפרת לי על הבחורה בהריון עם הפחדים ":מצב רוחו טוב פתאום,  היועץ מחייך  

ָכה !אה כן? קראו לה ָר   ".ְּב

..."   ?"  

אתה ... הנה תקשיב טוב... מה יש מאחורי הדברים שלך, עכשיו אני אקריא לך מה אמרת באמת עכשיו   "

  ".בעצם סיפרת לי על רגע לפני בוא השלום

עכשיו .  היועץ שלי כתב את דברי כנבואה חיובית בדיוק כפי עשיתי אני לברכה. אני נדרך ולא מחייך  

אני כאילו כל הזמן קרוב לתהליכי השלום ": הוא מקריא לי את נבואתי שעברה את השינוי המיוחל

ל אלו אני מנחה סדנאות התמודדות עם טראומות המלחמה ושומע את כ. זה ממלא אותי בכוח. הסמויים

                                                
 . בפרק זה7הערה גם ראה ,  על אפשר לתקן כל עוד דולק הנר4
במצב הזה התשובה לשאלה מה . הניבויים השליליים, אחד הסימפטומים של הפרעה פוסט טראומה הוא החשיבה הפסימית 5
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יום יום . איזה תעצומות נפש יש להם. יש הרבה כאלה. שהולכים ומשתחררים מאימת המלחמה האחרונה

חשבתי ... אני פוגש את האנשים קרוב קרוב... אני נושם יותר סיפורי גבורה ואני חש את האוויר הנקי

הנפלאים שעלי לשלוח לידידה בפאריז עותק מהספר שכתבתי כדי שתהיה שותפה לכל התהליכים 

, לנגן והעיקר להיות קרוב לאשתי, עכשיו הזמן להתפלל... יש עוד קצת זמן עד לבא השלום. שקורים כאן

אני צריך עכשיו ללמוד כלים חדשים כיצד להתמודד עם חיים של . שנחווה הכל ביחד... לילדים ולנכדים

אחר כך כשיבוא ... ימוד שליבשוויץ הם ספרי הל, בנורווגיה, יומנים של אנשים שחיים בקנדה... שלום

... אנחנו נשב על המרפסת. נחוש את טיפות הטל העדינות נופלות בכל מקום בלילות הקרירים, השלום

התקווה הזו ... אחר כך נפגוש את אלוהים... אחר כך נתחיל חיים של שלום. נראה את ההתחדשות

וגם לעזור לאלו שעדיין לא ... אני כבר ממש בהול לעשות את כל ההכנות הדרושות... ממריצה אותי

  ..." מאמינים בשלום שיגיע

  ... אני מסמיק   ...
הוא נכנע כי העיתונאים רואי , לשטן אין ברירה הפעם,    פיית האהבה מוחאת כפיים

ממתין לעיני , מישיר מבט, בובר ממשיך לחייך בידידות וחום. השחורות רק הדגישו את האור

 ...   המושפלות

  . חרי המלחמהשנה א.    ג

אני מבין שאני חייב תודה בעיקר ,    רק שנה אחרי השיחה הברוכה עם היועץ שלי לענייני חופש הבחירה

ָכה ָר ְּב בזכותה גם אני . שהייתה בהריון מתקדם והצליחה להסתייע בחיוב שמצאתי מתחת לחלומה הסיוטי ְּל

ָכה... מצליח להירגע למדי ָר   .  רגשי אחרי ההתערבות הטיפולית שלי הראתה לי שאפשר לעשות שינויְּב

אני מיואש ... לא טוב לי, יששכר ":זה הממונה על מתן חופש בחירה,    השבוע מצלצל אלי היועץ שלי

  ..."  כבד לי כל כך... לא מצליח לצאת מהמצב רוח הרע שלי... מהמדינה

  .הביטחוןאנחנו הרי כבר מומחים לטיפול בהתקפי ייאוש בשלפוחית ?    נו מה הבעיה

אבל , אין כאן עניין נפלא כמו לידה.    שער נפתח לשער תיקון לתיקון אמיץ וסבלני של נבואות הנחמה

  .בהחלט יש שביעות רצון והקלה

 


