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  י עם פאולהימסעות

  
  רווין יהלוםא: מאת

  
, ת סרטן השדחול, הָלאּואישה בשם ַּפ ואז.  לפסיכיאטריהפסורפרו תיינהיבתחילת שנות השבעים 

 המורה תפקידאת היא קיבלה על עצמה מההתחלה כי ני משוכנע הנ. ית את השכל כדי להשליםנכנסה לחיי
  .לאחר מכןתי את זה אז והיא עצמה לא הודתה גם  לא ידעאם כי, רוחני שליה

אני רוצה כי  אונקולוגית המעובדת סוציאלית במרפאנרשמה לקבלה אצלי אחרי שנודע לה פאולה 
  התרשמתי עמוקותמייד, כאשר פאולה הגיעה לראשונה למשרדי.  סופנייםםלחולי קבוצה טיפוליתארגן ל

לבן ,  בניםשיער קצר ועליז כמו אצל; אשר כלל גם אותיזוהר  חיוך ; תנוחתה המכובדת:מראה שלהמה
  .מילה אחרתלי  אין –... הקרינו זוהר צורבות - ולותכחה העיני. בוהק

  .ילב את תשומת ותקיר הראשונות ותיהמיל
  . סרטןת חולאך אינני. סופניבשלב   לי סרטןש י–.  היא אמרה– טְסוֶוי פאולה שמ

תיארה את סיפור מחלתה היא .  כעל חולהיה עלתי לא חשבאף פעםם  איתה במשך שניכיכל דר, ואכן
, השנישד הסרטן ; השד הסרה כירורגית של; שד שהתגלה לפני חמש שניםהסרטן :  ומדויק קצרבאופן
ולאחר . שיערכל הנשירת , הקאות, בחילות:  הנוראתפריטה לאחר מכן כימותרפיה עם כל. תו גם כןוהסר

, גולגולתל –סרטן ה פשטות לעצור את התאך כל זה לא הצליח. אפשריגבול ה ה עד בהקרנותיםמכן טיפול
, שד –קרבן חדש  ו לו כל פעםמנתחים זרקה שי"אעפ טרף והיה חסר רסן  דרשסרטןה.  ועודעמוד השדרה

  .ת יותרת הכליהובלוט, שחלות, בלוטות לימפה
, לא שדייםל,  בצלקותהחתוךה  ראיתי את החז העירום של פאולההאת גופלעצמי לדמיין כשניסיתי 

 –מתחת ו ,צלקות הבטן –ומתחת  ,לחוףה טרופה אשר הושלכה ספינשלד  כמו –לא שרירים ל, לא בשרל
, שדייםבת חמישים וחמש ללא אישה , בקיצור. סטרואידיםזריקות מ כתוצאה מכוערות-ירכיים שמנות

  .גם ללא ליבידו שניובטוח ,רחם, שחלות, ת יותרת הכליהובלוט
אבל כאשר פגשתי את . יפות תואר, בעלות גוף קפיצי ,תועסיסיונשים חושניות מצאו חן בעיניי תמיד 

  . בה והתאהבתיהיפהפיי ראיתי בה: קרה דבר מדהיםה פאול
משקיף חיצוני היה אומר כי זו . לא שגרתית במסגרתו פעם בשבוע ננפגש במשך כמה חודשים

מטופלים  בכיסא המיועד לתשבייהייתה מתהיא  ,ן הקבלהביומה  פאולשרשמתי את וון כיפסיכותרפיה
 צצהלא , משלל. נו לא הוגדרו בצורה ברורהאבל תפקידי. יותסקטהדקות ה חמישים  אתמעבירה בוו

 ציתילא ר ומטפלמטופל לבין  רגיל היה ברור לי כי מה שבינינו אינו הסכםמההתחלה . תשלוםה תשאל
גסים  נושאים אחרים אלא גם כסף ולא רק. גס ולא שייך יההזה :  של פאולההכסף בנוכחותלהזכיר 

  . חברהיחסי, התאמה זוגית, חומרחיי  –באותה מידה 
רק זה עניין את .  מדברים עליהםאלו הנושאים שהיינו – רנסצנדנטיותט, ווהשל, רוחניות ,מוות, חיים

  ,אני –יים אלא ארבעה נש לא ו במשרדיפגשמדי שבוע נ. יותר מכל דבר אחר דיברנו על המוות. פאולה
ך והפלעזרה לנו  ואפילו יומדה לחשוב עליל, והכירה לי אות, מוותה  מאהבת,פאולה. ומותהי מות ,פאולה

גם זה אין , גדולהזה שמחה אין למרות ש.  מוצדק אינומוות הלשרע ה שםה כי התחלתי להבין. לחברים
ללא דעות   באורו האמיתימוותלראות את הי למדת.  מקום נוראשהואיז אותנו ל זורקמשהו מפלצתי אשר

 תמרואהייתה  –אירוע ניטראלי  זה. "אחרותהאפשרויות כל הסוף , חייםהחלק מ , כאירוע–קדומות 
  ."אנחנו התרגלנו לצבוע אותו בפחדו –פאולה 

וציאה את  מ, עלייבו אהכה עניקה לי את חיוכה הרחב מ,פאולה למשרדי הייתה נכנסתמדי שבוע 
 ב רבהקשבתי קש. שבוע שעברשל ה אותי במחשבות וחלומות תתפשמושלה גדול הקש התיק מ ןיומה

הפסקה לאחר : מופתעתכפאולה נראתה , יביע ספקות לגבי תועלתהייתי מאם .  כמו שצריךוניסיתי להגיב
  .הנוחזרה ליומ,  כאילו כדי לעודד אותי היא חייכהשנייהשל 

. קבלה הדרגתית, גוףהציעות פ, סירוב להאמיןהלם ו: רטןסההקרב שלה עם  מחדש את כלינו חוויחד 
 בעלה ו בהטיפלבה אהבה ההיא דיברה על ". יש לי סרטן" פאולה למדה לומר את המילים עם הזמן

  .לא לאהוב היה קשה הפאולאת :  יכול להביןאת זה הייתי. הוחברי
 , אמרהאהי –" אל המוקד זו הדרך שלי". חזר הימים הנוראים כשהסרטן  היא סיפרה לי עלאחר כך

ליך עין מתכת  מעהתלוי בהם הקרנות  חדרי:כאלהחולים  כל אלה הייסורים אשר חווים – בדרךתחנות הו
שתיקה  – והכי גרוע, רגשחסרי רופאים , מבולבליםחברים ,  ואדישים עייפיםטכנאים,  הגורלתמבשר

 במשך עשרים ידידהשהיה מנתח ל התוך כדי סיפורה כיצד היא צלצל בכתה פאולה.  סודיותרועמת של
 עםקורה מה . "לעזורכבר  יכול אינו יותר כי בל אותהלא יקהרופא כי  לה הודיעה מזכירתוו, שנה
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 – פאולה ה שאל–? החולהלצד להיות פשוט   לא יכולים להבין עד כמה זה חשוב הםמדוע? הרופאים
  "?הם לאנחנו הכי זקוקים, כלוםאשר הם כבר לא יכולים לעשות כדווקא  כי יםנ מבים אינמדוע

. אחרים של אנשים םגובר בהרבה כתוצאה מהתרחקותמחלה קטלנית פני מ הפחד  כילמדתי מפאולה
בדידותו   אתיםחריפמ רק בזהו –מוות ה של התקרבותומנסים להסתיר את ,  משחקים מחזה מטופשכולם
 ,אחיותה של נמכיםמוהקולות ב:  בכלו סימני–  להסתיראפשר-אימוות את האבל .  למותההולךשל 

על קצות לחדר  במתמחים אשר נכנסים, לא נכון של הגוף איבר לבחון ים פתאום מתחיל אשרברופאים
כי  לי ה אמרת סרטן אחתחול. םמבקרישל הועליצות מעושה של הקרובים חיוכים אמיצים  ב,האצבעות
את פתאום סיים  –ובבה הרגילה שה  טפיחתוהרופא המטפל במקום מוות כאשרהקרבתו של   עלנודע לה
  .חמהלחיצת יד ביקורו ב

 לכת למשתדליםאנחנו . ת המוותהמלווה א המוחלט בידודמפחד מההאדם ,  עצמומוותהפחד מיותר 
אנשים מתרחקים . במקומנו אף אחד לא יכול למות איתנו או –  אך הולכים למות בודדיםזוגותבחיים ב

 קראת לבדידותהשל  םדידצה לי על שני פאולה סיפר. סופיתה מבשר את הבדידותוזה , מההולך למות
אימה מעגל האל חברים ה ותו את משפחלמשוךרוצה אינו   את עצמו מהקרובים כיתקחולה מנה. המוות

הקרובים מתרחקים מהנוטה למות ו. השחורות יומחשבותבלהותיו ואת את   מגלה להםו תוך שהואשל
ולהביט  להתקרב יםמפחדהם , לעשותמה לא יודעים מה להגיד ום ה, נוחות- ואי חוסר אוניםתתחוש מתוך

  .ם הםותמבעיניים של 
אחרים אפילו שכל ה.  לא– אחרים גם אם כל האמן להאהיה נ. מהפאולה הסתיישל  ותהדיאבל בד

  !י שהיא מצאה אותטובכמה . בועזא אני לא – הפאולאת עזבו 
היא אותה את התקופה , הת מרירות בדידות כדי לתאר אמילים מתאימותהיא לא הצליחה למצוא 

 כמה צלליות בה רואים, ה בתפרי עבודתליטוגרפיה לי  היום אחד היא הביא. "גת שמניםגן " כינתה
. םאבניאת ברד ה עצור לותמסוגלאינן דקות ה הידי, ה אישה כפופשלדמות זעירה  – הסוקלות קדושה

 האישה –אני : "נזכר בדבריה של פאולהאני  בה צופהוכל פעם שאני   תלויה במשרדינהדותמונה זו ע
  ."התלייניםנגד  אונים תחסר הזאת
כיר את האמרה החכמה של ההוא . אפיסקופליתמכנסייה כומר  פאולהל  עזרמגן גת שמניםת צאל
עזר לה לקבל את הסבל הוא  ."איך"יכול להתמודד עם כל " למה"יודע ש מי –" אנטיכריסט" מתוך ניטשה

הסבל שלך זה ".  לה  אמר– " שלךעול ההסרטן שלך זה. " ניסוח חדשמצוא ל,לגמרי באופן שונה
  ."עבודתך

פאולה דיברה על איך היא .  שינה את הכל– פאולה כינתה אותוכפי ש, "אלוהיתהתגלות  "–נוסח זה 
ואני התחלתי .  סרטןחוליעל סבלם של   להקל– את האתגר מהלקחת על עצ, לקבל את עבודתהלמדה 
 אך יכול לעזור לה הייתי. עבודתה, נשוא דאגתה –אני אלא , יטיפול  נשוא– לא פאולה :ין את תפקידלהבי
  .ני ללמדהי היה להרשות לתפקיד.  או נאמנותיותאכפתבאפילו לא ו  פסיכולוגיתפרשנות בלא, מיכהתבלא 

זאת . ייתכן –לפאולה ? "ימי זהב" יכול לחיות ,סרטןדור בשגופו ח, שאדם שימיו ספורים ייתכןה
. הם מההנאהמגבירה את וחיים המוות מעשירה את תפיסת הקבלה כנה של בפני כי  הפתחתה היא שיהי

  .פאולה ליםאופייניה דברי רוחניות, זמהוג הן" ימי זהב"על שהמילים חששתי .  ספקןיתיאני הי
  ?הסיסבג יש "זהב "איזה ,פאולה! באמת, נו? זהב –
לחיות באלא , בגסיסה  לא–" זהב" נסה להבין כי.  שאלה לא נכונהו ז–פאולה נזפה בי  – וויןאיר –

 מעוףה ,האחרוןאביב ה: ותאחרונההתרשמויות החדות ויקרות חשוב כמה . מוותהחיים מלאים אל מול 
  .האחרונההשלכת ,  שן הארייזירעונ של ןהאחרו
 שבו אתה יכול לומר זה הזמן. רבתיתקופה של שחרור זה זהב הימי  "– אמרה פאולה – "עודו" –

השנה עונות  , עם חבריםתרותקש –יקר לך הכי  למה שך ולהקדיש את עצמהמוסכמותלכל " לא"
  .יםהגלי  רשרוש ,מתחלפותה

טעם מ "מוותה של ראשיתהכוהנת ה", רוס- של אליזבת קובלרהפאולה ביקרה בחריפות את עבודת
של שלבים חמשת ה. קלינית למוות, לית הזהב פיתחה גישה שלי ימיאשר בלי לדעת דבר על, הרפואה
א הי. הפאולאת  והכעיס פעם ל בכ–קבלה ודיכאון , מקח, הכחשה,  כעס– הבניסוח למותההולך 

מסירה צלם אנוש הן מן ת ושל תגובות רגשיות לקטגוריזו חלוקה נוקשה ש ,ני שגם צדקהבטוחו ,התעקשה
  .רופאהן מן הו חולהה

 שהיא תלמוחהייתה היא : העצמבעיון של לימוד  לש זמן םגפאולה  בשביל זהב הייתההתקופת 
עוד הייתה זאת תקופת ו.  בשימושם שאינים חדשים חדרהבית במוצאת, עצומיםמשוטטת באולמות 

כתיבה  שולחנות תסדרמ, גגהמרתף עד עליית המ  שהיא מנקה את הביתתלמוחהייתה היא : ההכנות
  הייתה יכולהמןזבאותו  ו היא הרגישה יותר טובלפעמים. להבעאת להכין בזהירות  היא גם דאגה. וארונות
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 היום אחד היא סיפר.  לשרת את עצמוילמד הבעלה זאת כדי שתאבל בכוונה לא עש, לבשלו לעשות קניות
 נפרוש כאשר אנו"במקום " לגמלאותש ופראשר אכ"בפעם הראשונה כי הוא אמר , לי שהיא מאוד גאה בו

 שהיא מההאמת . י ולא יכולתי להאמין למשמע אוזניבתי עם עיניים עגולות יש בשיחות אלה."לגמלאות
 ת נושא החסד לאפסיכיאטרי בספרות? דיקנס רלס'צ מחוץ לעולמו של זהאומץ כלהיות יכול ה? אומרת

 .נבזים יותרדחפים   מפניאישיותה תהגנכמו ל וגם שם מתייחסים לזה,  אלא לעתים רחוקותנידון הרבה
 ךא.  הזאתקדושהה תבמסכ ושקעים  חורים למצואהמנסהייתי , ם של פאולהמניעיב ספק הטלתיבהתחלה 

 אשר הקרינה חסדהתוך אל ולצלול  דופי  להפסיק לחפש,מסכהכי אין זה  הסיקונאלצתי ל לא מצאתי דבר
  .פאולה

ה כאשר נודע ל.  תשומת לב ממוקדתותודורש  מאודותמוות חשובל הכנותפאולה הייתה בטוחה ש
 כתבה לו מכתבהיא  .המותל , שלוש עשרהבן, הכינה את בנהפאולה  טן התפשט לעמוד השדרהשהסר
. תואו לא רונייעו ותריאות העובר לא נושמ כי ה היא כתבנהבפסקה האחרו. גש אותי עד דמעותיראשר 

 ניםמתכונ" –  לבנה פאולההכתב – "ככה אנחנו. " שעדיין אינו יכול לדמייןם העובר מתכונן לקיוכך
  ."מיוננולדאפילו מעבר וידיעתנו ל עבר שהוא מקיוםל

, לספקנותי ובעדינות הזכירה ליבנימוס פאולה תמיד הגיבה .  שלי לא היה קל לערערטיותנוְסְג0את ה
 אהבתי את יילמרות כל ספקות. ך אותןלהפריאינני מסוגל , השקפותיהלי ות  נראהזויותלא משנה כמה ש
אולי . ה או אחריה לפניתאחרדרשה יותר מכל רבה ת וסבלנ בהיתורש פאולה והקשבתי לדמשלים שלה

 .ולהא פשלחסד היצמד לקרינת הכדי לי של ספקנותקטנה פינה  לוויתרתי ע –אנחנו פשוט החלפנו 
האם נוכל .  כללראיות אין בסופו של דבר? מי יודע ":אמרות כגון ,ן הצדכאילו מ,  אפילו שמעתילפעמים

  רוצה להיותיהייתאני איך ? ו מזלאתבין ההאם הוא .  של פאולההקינאתי בבנ" ?דאותופעם לדעת בו-אי
  . כזומאבן לא

לחולים   קבוצהכיצד לארגן תוכניות עם פאולה ו לבנותנלהתח נויפגישותשל לאחר שבועות רבים 
אך , יזיהוו ובטללעתים קרובות בעיתונות אותם סוקרים, הינן דבר שבשגרהאלה כ קבוצות כיום. סופניים
 צריכים נואז היי.  כגון פורנוגרפיה,נחשב למשהו לא מנומסת ומו :ם תקדיה לזה לא הי1973בשנת 

היכן ? קבוצה כזו סוףאכיצד ל. מכשול בלתי עבירכ הראתנ תחילת העבודה אפילו. לאלתר בכל פינה
  !" למותדרושים הנוטים: "מודעה בעיתוןהרי לא נפרסם ? משתתפים לחפש

 התחילו להביא – חסדארגוני במרפאות וב, בבתי חולים , בכנסייה–פאולה של ים נרחבהה אבל קשרי
  .משתתפים פוטנציאלייםלנו 

 רוחו.  האחריםבשונה מרוב המוות  פני אתבלהוא קי. אחד המשתתפים הראשונים היה שאול
דם קו נודעהשלא   במשמעותמוות הממשמש ובא מילא את חייוה. קצםו אל תקרבה וחייש התרחבה ככל

, שאול סבל משברים מרובים; לעצמות חודרה  מאודסרטן כואבסוג , מה נפוצהלֹו מיֶאלשאול הייתה. לכן
היה קשה להאמין ;  רבים להפליא אנשיםושאול אהבאת . הירכיים בגבס מהצוואר ועדהיה כבול גופו 

 המחשבה  עםהשתנהייאוש עמוק ו תתקופ עבר, כמו פאולה, גם הוא. בלבדשלושים  בןשהוא היה 
 :קבוצה את הסכמתו להצטרף לםג – יוחי את  מחדשצבהיע את הזהתגלותה. זה עבודתו –שהסרטן שלו 

  .תםבמחלעמוקה משמעות  ל לעזור לאחרים למצואכובו הוא יפורום לו  מששהקבוצה תשראה הוא 
אבל הוא . וה ל ראוייות להכהוהפה  גדלקבוצהחצי שנה הכעבור רק :  מוקדם מדיקבוצהשאול הגיע ל

 םאת. "לבני נוער במצוקהשם הוא פנה  , של בתי ספרכיתות גבוהות  בעיקר– ות אחרבמותעצמו ל מצא
 הוא רעם – "?קוקאין, מריחואנה, אלכוהולעל ידי להרוג אותו ? כם בסמים את הגוף שלהרעיל ליםרוצ

 את כים לא צרים את?מגשר שער הזהבלמים לקפוץ ? יהרגלה?  במכוניתהידרס ליםרוצ. "בקולו בכיתה
  "!אני רוצה לחיות. ותואני אקח א. ותואני צריך א! אותו לי נות, אם כן? כםהגוף של

 הכוח י"ע רגבו שלהם הרושםה. של שאולו י לנאומיניהאזב רעדתי.  שלא תיאמןקריאהזו הייתה 
הוא ש ניכמו ורגישהם ה .תלמידים האזינו בדממה.  למותם של ההולך לדברייםחסמיי שתמיד יוחדהמ

  .תוצאותהחשש מלהעמדת פנים או ל, שאין לו זמן למשחקים, אמתדובר 
הייתה בת ששים אוולין .  הזדמנות נוספת לשרתסיפקה לשאול ויןִלֶו הגיעה ֶאיותרחר ואמחודש 

היא הייתה . עירויעם  בכיסא גלגלים ו אותהקבוצה הביאל . מסרטן הדםתגוסס, כועסת, מעוצבנת ,ושתיים
.  לא משנה זה– היא אמרה – לחיות עם זה האני יכול ". למותהולכתהיא ידעה שהיא . הלתכנה לגבי מח

,  את בתההאוולין תיאר" ! האחרוניםימיי את ה לי מרעילהיא.  הבת שלי לי זהאבל מה שחשוב
 מספרלפני .  לאהובתמסוגל-בלתיונית נקמהיא כינתה אותה  .צבעים שחוריםב ,פסיכולוגית קלינית

והאכילה אותה  אווליןה של חתול בפלהי הבת ט–וחסרת רחמים  טעם מריבה חסרת רבו ןחודשים ה
  .לא מדברות אחת עם השנייהתה בו מאז אוולין. לא מתאיםמשהו ב

  :אך בוערות פשוטות יםמילהוא פנה אליה ב, ב לאווליןיהקששאול אחרי ש
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מה ?  שלךה החתולה אכלב מהזה חשומה .  למותגם כן הולךאני . אומר לך למה שיהקשיב,  אוולין-
 חשובה ךבתת  אהב– את עצמך יאל תשל.  את זהתואת יודע יש לך מעט זמן?  ראשונהתוותר מי זה חשוב

היא לא , החייאת ל ירעזה י! אל תמותי בלי להגיד לה את זה,  ממךאאנ, ימותת אל. מכל דבר אחרלך 
  !גל הקסמים הזה את מעי נאקרע, אוולין!  את הרעל לבתהמזה ותעבירתתאושש 

 האחיות מחלקת  לנו סיפרו כך– לפני מותה אבל, כמה ימים לאחר מכן נפטרהאוולין .  עבדהקריאהה
  !קבוצתנוצחון הראשון של יהנ זה היה.  גאה מאוד בשאולהייתי. דמעותתוך מה היא התפייסה עם בת –

 הרבה נובר למדשכהחלטנו ואני פאולה   ואחרי כמה חודשים,חוליםי נשעוד הצטרפו אלינו 
ה למלחמה אגודקשריה ב. ברצינותמשתתפים תחילה לגייס הפאולה . יותרגדולה לקחת הקבוצה מסוגלים ו
, עם סרטן השדכולן  – ות חדשות חול שבעעודלקחנו , ו ראיונותנערכ.  המלצותמספרסרטן הביאו לנו ב

  . באופן רשמי הקבוצהאת ו נופתח
  :משל חסידיבחדשה הקבוצה הפגישה הראשונה של האת  התחילה כאשרפאולה הפתיעה אותי 

 י את הרבהביאוה "הקב אמר –" את הגיהנום ךארא. "על גן עדן וגיהינוםה "הקב דיבר עם ירב
על השולחן היה . נואשים,  אנשים רעביםוסביב השולחן ישב. לחדר שהיה בו שולחן עגול גדול

ים היו כפות עם ידיות מסובכל הל. רוקי עצמו הזיל הרב ש אוכל שהריח כל כך טעיםענק עםסיר 
 לכן .לפה אוכלאת ה להביא ארוכות מדי בכדיהסיר אך היו אשר הגיעו עד  כפות – ארוכות מאוד

  .ם קשה מנשואסבלכי  ראה ירבוהלא יכלו לאכול הם 
 בו היה. קודםה בדיוק כמו, הם נכנסו לחדר אחר. ה"קב אמר ה–" ך את גן העדן אראתהוע"

אבל כאן היו כולם . ות עם ידיות ארוכותכפ תןאואנשים היו ל. גול ועליו אותו סירשולחן עאותו 
זה פשוט מאוד אבל דורש מיומנות . " לא הביןיהרב. מדברים וצוחקים, יםשמח, שבעים
  ".איש את חברו אנשים למדו להאכיל בחדר זה. "ה"קב אמר ה–" מסוימת

אבל לא .  המשל הזה בלי להתייעץ איתיפאולה החליטה להתחיל עםש מזה קצת מבולבל הייתי
חוץ אך .  שיתוף פעולהדרכי תפקידים ותיאמנו טרם בידיעה שחשבתי לעצמי, א דרכהי הךכ.  דברתיאמר
  .פעם- איראיתישביותר המרשימה  ההתחלה זוהיעד היום  – מצוינתה של פאולה הייתה ת בחירמזה

ה הקבוצה בונ, ראשית. משתי סיבות? מהל". גשר "כינויפאולה הציעה את ה? הקבוצל אוקרלאיך 
מכאן  ).'ברידג (כאן אנחנו שמים את הקלפים על השולחן, שנית. םחבריהאחדים לחולי סרטן בין גשרים 

  . של פאולההמאוד ברוח". גשר "תקבוצ –
 פנים הופיעו שבועיים-בכל שבוע. התרחבו , פאולהם לההקראשכפי , שלנו" צאןה"השורות של 

הקסימה ומילאה , לימדה, יחדב לסעוד הזמינה ,הפאולה לקחה אותם תחת חסות. פחדמ תוחדשות המעוות
ואני , כל אחתבשמונה אנשים קבוצות של י ת לשתרחבנו כל כך שנאלצנו להתפלגעד מהרה ה. ברוח

 על ם אייזה: פילוגל  התנגדומשתתפיםהכל . ים משניים מארחמתמחים בתורהזמנתי כמה פסיכיאטרים 
רבע ל ולאחר מכן להתאחד  נפרדותותבמשך שעה ורבע לקיים פגיש: פשרה הצעתי. חההמשפ שלמות
  .הת לספר מה היה בפגישתוכל ותקבוצכך שכל אחת מהשעה 

 הזי העסבורני שלפנינו אף קבוצה לא, אנחנו דנו בנושאים רגישים מאוד. ות מאוד מקיפו היותהפגיש
אבל בכל פעם ; טרגדיות חדשות,  חדשותזותאטְסאטֶמ עם ו בא אנשים–פגישה אחרי פגישה . לדון בהם

 וות על סף מ כאשר אחד מהמשתתפים היה חלש מדימעת לעת.  בולתמוךבל וסה לצדמצאנו דרך להיות 
  .מיטתוליד פגישה נו קיימ,  להגיעיכולהיה ולא 

, לדוגמא.  משמעותי בכל דיוןרכזיופאולה שיחקה תפקיד מ  מדייםנושאים קשבשבילנו לא היו 
  באופן פתאומיה נפטרחברתה שזה עתה ב על קנאתהווהחמשתתפת בשם סיפרה פגישה אחת תחילת ב

ואמרה התווכח אבל פאולה החליטה ל. ווהח אמרה –" המוות הטוב ביותר זה. "שינה מהתקף לבתוך כדי 
  .טרגדיהזה פתאומי ות וכי מ

האם זה לא ? מצב מביך בה לשים את עצמצריכהא יה, חשבתי, למה. הפאולעבור הרגשתי נבוך 
:  את עמדתההססיב ,בנימוסו באופן משכנעכהרגלה  , פאולהאך? הטוב ביותר זה – שינהמות בלש ברור

  . הגרוע ביותרה ז–מוות פתאומי 
 והכי חברים,  בעל– אחרים  שלך אנשיםלמוותלהכין  – היא אמרה –הרבה זמן ,  זה לוקח זמן–
יק היוזמות שלך הן חשובות מספ. ך של חיייםלא גמורניינים העה צריך להשלים את כל. הילדים –חשוב 

 אחרת.  פתורות– הבעיות שלך ,מוגמריםהמעשים שלך ראויים להיות ? נכון, כדי לא לזרוק אותם באמצע
  .החיים שלך היו חסרי משמעותיוצא כי 
  משמעותו – בזמן זה לישון,  את זההחמיץל.  חלק מחייםהמיתה היא – היא המשיכה –  יתר על כן–

  .בגורלנושנופלות   אחת ההרפתקאות הגדולותלהחמיץ
  . המילה האחרונההייתה כאן ,גם היאחזקה די אישיות , חווהל אבל
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  .תמיד אהבתי הפתעות. תי בחברת אבל אני עדיין מקנאי מה שתגידיגידת,  פאולהת את יודע–
  

  פסיכיאטרים–תלמידים . דְרפֹוְנֶט אוניברסיטת ְסהייתה לשם בכל הקבוצה שלנו תוך זמן קצר
מראה חד   דרךינופגישות ב החלו לבוא לצפות– מתחיליםות שלמות של סטודנטים קבוצ, אחיות, מתמחים
  מחדר התצפית ברחווהתלמידיםת  לבלתי נסבלתפכוההייתה כאב בקבוצה ה רמת לפעמים. כיוונית
  בדרך כלל אבלמשקיפיםיות תמיכה רבות מרשות לסטודנטים להקבוצות . ואבל תמיד חזר. בדמעות

שאר חברי , כמו פאולה.  בשמחהנוסכמהאנחנו , להיפך: נות לא קבוצךא. ששון רב ללא עושות זאת
מוות הפך אותם  גזר דין  כי,הם הרגישו שיש להם הרבה מה ללמד: הקהל  להיפגש עםצמאים היו קבוצהה
אותם יות חצריך ל ;אי אפשר לדחותחיים את ה: לקחים הם למדו טוב במיוחדהאחד את . ם יותרמיחכל

שנים  עד ה, לאוניברסיטהמתקבליםהילדים זמן שה עד , עד החופשה, עד סוף השבועלדחותלא , עכשיו
 רק  באמתתלמדתי לחיומה חבל שכ: "חוליםהמ שמעתי שוב ושוב. דהירהבמתקרבות  בגמלאות אשר

  ."סרטן  חדוריפכאשר גו ועכשי
, ניסוח בקשות למענקים, מחקר נקרע ביןהייתי ; שליהמדעית ירה קריב ממוקד הייתי תקופה הבאות

?  יותר מדיה להתקרב אליתיאולי פחד.  הרבה זמןנשארלא  עם פאולה רתלתקשו. הוראה וכתיבה, קריאה
י להצליח  יערערו את נחישותגשמייםמרצונות חירותה , נצחה של ומבט מנקודת אולי חששתי כי ראייתה

 –?  מה היה תפקידה...ופאולה . מנחהה  הייתיהב כל שבוע ראיתי אותה בקבוצה ,כמובן? בתחום האקדמי
 חדשים להתמצא משתתפיםל היא עזרה. כתוומת, מתודיסטית, תרכז... מישהו אחר , לא מנחה משני

, כל המשתתפיםצלצלה לפגישות הבין ע שבומשך ב ,חוויותשיתפה ב, הקבלת פנים חמנה  ארג,בקבוצה
  . במקרה של משברלצדםותמיד הייתה  תווחארל הזמינה אותם
 תונשגבעשתה את הפגישות היא ". יועץ רוחני" הינה ביותר לתפקידה מהמתאיההגדרה הכנראה 

 ות עמוקות לעתים קרובות תובנופאולה היל: רב בקשב קשבתי הכשהיא דיברה.  יותרותועמוקיותר 
מרכז סתכל עמוק לתוך עצמך ולמצוא את הלכיצד , היא לימדה את חברי קבוצת מדיטציה. באופן מפתיע

, נרמתיקה היא הוציאה : פאולה הפתיעה אותי הפגישה לקראת סיום פעם.  להגביל את הכאביצדכ, שקטה
ת ידיה ליושבים לימינה ה היא תוך הושט אמר–" ה נתקרבההב. " אותו על הרצפהמהוש הדליקה
  ".ותכמה שני  מדיטציהעשו והיו בשקט, נרב הביטו" –לה ולשמא

על ת שלא הייתי חושב שום דבר טוב ו הרפואישיטות שקוע כל כך ביתי עם פאולה היתילפני פגיש
וגם  , הקבוצהבריאבל ח. ובשקט בוהה בנרבידיים חולים את הקח ולהיה קבוצתי מפגש סיום באשר  רופא

.  רק כךונותיפגישאת ם מיייסמהיינו  מאזש הכל כך מתאימ פאולה מצאנו את הצעתה של, אני עצמי
את ידה לפני בחום חץ ולהייתי  תמיד יושב ליד פאולההייתי ואם , אלהה השלווה רגעיאת למדתי להעריך 

את מאוד הערצתי . רבתמיד בכבוד , רואלתתוך כדי , בקול בדרך כלל מדיטציה היא הנחתה. שהרפיתי
שחררו את ,  הכעס אתשחררו, שחררו: "ותשקטנחיותיה הזכור את האסוף חיי עד ו  שלהותהמדיטצי

 ,שלווים והשקטיםה מעמקיםהאל , יכםתו אל נשמהימשכו .כםעצמכלפי רחמים ה  אתושחרר, כאבה
  !ת רפואיבעל השכלהק ודאתיאיסט הלרעיונות מסוכנים " .לבורא, סליחהל, לאהבההיפתחו 

לעתים קרובות ?  לעזור לאחריםונהמאיצ צרכים מלבדפאולה לאם יש בכלל ה יתילפעמים תה
 התפלאתילפעמים . אבל אף פעם לא קיבלתי תשובה  לה במשהו לעזור יכולהקבוצההאם הלתי אותה שא
היא למה ו ,שאלתי את עצמי, מניע אותהמה . כמה חולים היא ביקרה בכל יום – קדחתניה החייקצב  לע

 .יהתבעיואת  אך לא – פתרונותיההיא מציעה לנו רק את ? בלבד בלשון העבר יה היאבעיותעל מדברת 
היא שרדה בשלב סופני ופאולה סרטן ל דברבסופו של . קתי במחשבות האלה אף פעם לא התעמאבל

משמשת היא אוהבת את כולם ו,  אותהיםכולם אוהב, מרץ תהיא מלא. חזיות האופטימיות ביותרתמעבר ל
  ?ניתן לרצותמה עוד . ת עם מחלת הסרטן לחיונאלץהשראה לכל מי שמקור 

אבל יום .  שהואת כמולוהכוב יותר להשאיר  היה טאולי. י עם פאולהמסעותיל זהב שה  זה תורהיה
 פגישותהפרוטוקולי מזכירים לפענוח , יםלנו ראשי צוותהיו .  מפעלנוגדל והבנתי עד כמה תיאחד הסתכל

 החלטתי שאני זקוק. םמשקיפי- תלמידיםעל  יםחפקהמ נחיםמ, חדשיםראיונות עם משתתפים  ולניהול
ולהתקדם  מפעלנוזמן לקדם את ה הגיעבשבילי . מקורות לחפש תחלתיוהמתאים ה מידה בקנמימון ל

  .בעצמי
זמן קצר .  הגישה הטיפולית שלייעילותאת פשר לי להעריך ישאמחקר מענק  הגשתי בקשה וקיבלתי

 סדקים בעובי הופיעו  בהתחלה. יחסינו עם פאולה התחילו להיסדקרשמיהמחקר את הלאחר שהתחלתי 
  .דרכינו התפצלו. ערה אך הם נפערו לפערים של ממשחוט הש

פרסים אקדמיים תי קיבל,  ספריםתיכתב,  מחקרכתיער, העל מקריירה שלי מעלההתקדמתי ב
  ...עשר שניםעברו .  חדשותמשרותו נחשקים
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  :היא אמרה.  אותי אישה צעירההחולים עצר במסדרון בית פעם אחת

  .ווסט מפאולה סורה לך דרישת שלוםמ –
חזיות תמעבר לשרדה  הרי כבר לפני עשר שנים היא ?היא עדיין בחיים! לא יכול להיות! אולהפ

  !האופטימיות ביותר
 וז,  כן–רופאים  ב נלחמת,פת קבוצותאוס, מנהלת תעמולה, עוזרת, כתמחנ, נתמארג. היא בחיים, כן

  . פאולהללא ספק
 התיישבתי ברכב. א יצאה ללוות אותיוף נפרדנו היכאשר בס.  ודיברנו במשך זמן רבהו בביתננפגש

הקרינו  בגדיה הרחבים והכובע, שמשה על רקע הרה ז פאולהדמותה של. במראה האחורית הסתכלתיו
  .עוףמוכן ל,  על ענףףמרפר –עלה כהיא נראתה . פובגדי פאולה רפר. רוח נשבה. אור

, מא כזאתשיש לו אבו  מקנא יתיילד שפעם הי אותו – בנהמ כמה חודשים לאחר מכן קיבלתי מכתב
:  פשוטותיםמילהיו  במכתב.  הקרבהנפלא על מותכה  לפני שנים רבות מכתב ה כתבאותו ילד אליו היא

  ". רוצה שתדע על זההאני בטוח שהיא היית. נפטרה אאמ"
  

  )2014(ד "תשע, י יהושע סוקול"עובד לעברית ע
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