לאמהות -
חנה ,אמא של הגר וניצן
הגר ,אמא של ריף

צליל הלב ,עכשיו
רמי יולזרי

צופן
"ללא זיכרון וללא תשוקה" ,כך מנחה הפסיכואנליטיקאי ווילפרד ביון את המטפל לפגוש את המטופל.
במאמרו "הערות על זיכרון ותשוקה" ,אומר ביון" :פסיכואנליזה מתבוננת לא במה שקרה ולא במה
שיקרה ,אלא במה שקורה" .מילים אלה אומרות בפשטות :בלי עבר ובלי עתיד ,זמן הווה מתמשך.
הן גם צופנות סוד ,נושאות מסר שעדיין לא פוענח.
אני מחפש צופן ,מחפש נקודת ציון .אולי אלה מילים באלף-בית פונטי כמו נשר-ציפור .אולי אלה
שמות קוד מקריים כמו זאבה-פגישה .לפעמים אלו מילים מפורשות ,אינן מסתתרות ובכל זאת לא
מובנות ,כמו משימת אש סכנה ,אש על כוחותינו ואתה חושב לעצמך מי שם פוחד ,מי שם נפצע ,מי
שם מת ומי סבתא שלו תבכה .אני זוכר בהלוויה של מוני ,לקח כמה חודשים עד שמצאו את גופתו
בחולות סיני .שמעתי את סבתא שלו בוכה על קברו בספניולית וחשבתי לעצמי איזו גסות רוח זו
לשנות סדרי עולם ,לכופף את מהלכו של הזמן .סבתא בוכה על קבר נכדה .מצד שני ,אם הזמן הוא
רק הווה מתמשך ,אפשר לקרוא לו :מוני מוני שומע ,עבור ,סבתא שלך בוכה עליך בספניולית עבור,
השתנו סדרי עולם והתהפך מהלכו של הזמן .אתה יכול לחזור ,סוף.

זמן ומשך
טטסומו אושימה הוא ה"שיאן" ,המורה הגדול וראש השיטה של אגודת הקרטה ״שוטוקאן קרטה דו״.
אושימה הוא מגדולי המתאמנים והמורים בקרטה של זמננו ,אם לא הגדול שבהם .ראיתי סרטון וידאו
שבו הוא אומר :״המאסטרים הקדמונים ידעו לעצור את הזמן״ .הוא גם הדגים :אחד מתלמידיו
הבכירים תקף אותו באגרוף במהירות רבה מאוד ,מהירות שמאחוריה עשרות שנות אימון .אין ספק
שאדם לא מאומן לא היו רואה את האגרוף יוצא וקרב אליו וגם מתאמן ותיק היה מתקשה מאוד
להגיב .אושימה נע אל מול ההתקפה באיטיות שנראתה לי כמעין עצלות ,הקדים את התוקף בזמן רב
יחסית והסיט את האגרוף בקלות מביכה .כמו מבוגר המשתעשע עם ילד שמתאמץ מאוד לנצח ובשום
אופן איננו יכול .
האם כשדיבר על עצירת הזמן ,התכוון אושימה להאטה רבה? בהדגמה הוא הפגין את יכולתו לראות
את תנועת ההתקפה עוד בטרם יצאה לכיוונו ,עוד בהיותה התכוונות ,מה שנתן לו זמן תגובה רב
ואפשרות להגיב בעיתוי שיבחר .הפער בין מהירות ההתקפה ומהירות ההגנה היה גדול כל כך
שהסבר האטת הזמן נראה לי לא מספיק .אושימה נראה כמי שזז בזמן אחר.
אפשר לתאר זאת כך :עומדים לפנינו שניים זה מול זה .האחד מתאמן להגביר את מהירותו יחסית
לזמן ואילו השני נע בזמן אחר; אושימה ותלמידו נעים בזמנים שונים .אושימה קורא לזה לעצור את
הזמן ובפועל הוא מדגים את יכולתו ,שהיא כנראה יכולת המאסטרים הקדמונים ,להיות בזמן אחר
ומתוכו לפגוש את הזמן שאליו אנו רגילים .משל היו יכולים להיכנס ולצאת מזרם הזמן כרצונם .כאילו
הייתה זו זרימת מים לא חזקה במיוחד ,מעין טבילה במעיין ולא כמו בדימוי המקובל של מאבק אכזרי
בזרם החיים הסוחף ורב התהפוכות.

רעיון שני הזמנים ודימוי הזמן כזרימת מים ,מזכירים את רעיון המשך של הפילוסוף הנרי ברגסון.
ברגסון מבחין בין הזמן המדעי" ,זמן ההיגיון" ,שהוא זמן מדיד – שעות ,ימים ,שנים ,ובין הזמן שהוא
קורא לו "המשך הטהור" .הזמן האמיתי ,המקורי ,על פי ברגסון ,הוא נוזלי  -זורם ,נייד ,משתנה בלי
הרף .הזמן הליניארי ,המדוד ,תוצר שכלנו ,הוא זה שמעלים את נוזליות הזמן .בספרו "ההתפתחות
היוצרת" הוא כותב" :אם הכל שרוי בזמן ,הרי הכל משתנה שינוי פנימי ,ולעולם אין אותה הממשות
הקונקרטית חוזרת ונשנית .מה שחוזר ונשנה ,הרי זו חזות מסוימת שחושינו וביחוד שכלנו ניתקוה מן
הממשות .וכך ,מתוך שהשכל מתרכז במה שחוזר ונשנה ,ועמל אך ורק לקשור את הדומה בדומה,
הריהו מסב מבטו מחזון הזמן .הוא מואס בנוזלי והופך למוצק כל מה שהוא נוגע בו .אין אנו חושבים
את הזמן הממשי ,אבל אנו חווים אותו ,מפני שהחיים אינם כלואים בגבולות השכל".
מקור הידיעה שלנו את המשך ויכולת ההתחברות שלנו עם "החיים שאינם כלואים בגבולות השכל",
הוא חוויתי.
חווית הציפה על פני מים כאשר עינינו עצומות ואנחנו מתמסרים לקצב תנועת הגלים ובו זמנית נתונים
לאיזה ממשות פנימית; תחושת הנים לא נים שלפני השינה; כאשר חום גופנו עולה ואנחנו הוזים;
כשממריאים במטוס אל תוך העננים ,חווים את תחושת הניתוק בתוכם ואחרי זמן מה הופכים כמותם
אווריריים ,נעים עם כל משב רוח מקרית ,משבים שנוצרים משינויי לחצים אטמוספריים שאיננו
תופשים בחושינו .אנחנו חווים ריחוף בין לבין ,חוויה שאין בה זמן ,שבה אנחנו מאבדים את ממשותנו
הגופנית וממילא את כאבינו ואולי נשאר שם לעולם .אנחנו חשים את הזמן האחר ,שאינו קצוב ,אין לו
התחלה ואין לו סוף.
בחוויותינו אלה ,החוקים אחרים ,כמו בתיאורו של וו.ג.זבאלד בספרו "אוסטרליץ"" :לא הזמן הוא
ששולט בחיי האנשים אלא מזג האוויר ,כלומר ממד שאי אפשר לכמת אותו ,ממד שהאחידות
הלינארית זרה לו ,שאינו צועד בקביעות קדימה כי אם נע סחור סחור ונתון להשפעות של הצטברויות
והתפרצויות ,ובא וחוזר כל פעם בצורה אחרת ואין לדעת לאן פניו".
מזג האוויר הוא זמן שכולו הווה .להיות הווה הוא לשהות במשך ,במה שאין לו כיוון והוא נע במעגלים,
לחוות מקריות בכל רגע ורגע ולעיתים לחוות כאוטיות ,תוהו ובוהו ללא בריאה.

זמן בראשית
נתבונן בראשית החיים שאחרי הלידה .הנה הם לפנינו ,אם ותינוק שזה עתה נולד .האם שרועה ,עדיין
כבדה ,התינוק על חזה .עיניו עצומות .היא מתבוננת בו ועל פניה חיוך קטן ,לאה .היא עדיין נושאת
את חודשי ההיריון וחווית הלידה .כשהיא מרימה את מבטה ,הוא נראה מרוחק ,חלומי .על שניהם
פרושה רשת דקה שמפרידה אותם מסביבתם .היא נראית שקופה ,חדירה ,אך אין לעבור דרכה.
הם בעולמם ,בזמן משלהם.
הפסיכואנליטיקאי דונלד ויניקוט מתאר את הקשר בין אם לתינוקה שזה עתה נולד ,כיחידה אחת,
"יחידת אם-תינוק" ,בלתי נפרדת ,שניים ש"חיים חוויה יחד" .בתקופה הראשונה בחייו של תינוק,
תלותו באם היא מוחלטת ודורשת מהאם להתמסר לצרכיו בהתאמה מוחלטת .להתאמה זו קורא
ויניקוט" :משוקעות אימהית ראשונית" ) (Primary Maternal Preoccupationבספרו "עצמי אמיתי,
עצמי כוזב" הוא כותב.." :לקראת סוף ההיריון ובמשך מספר שבועות לאחר לידת הילד ,האם
משוקעת בטיפול בתינוקה ,שנראה בהתחלה כחלק ממנה .יתר על כן ,היא מזדהה עד מאוד עם
התינוק ,ויודעת טוב למדי מה הוא מרגיש .לשם כך היא משתמשת בהתנסויותיה שלה כתינוקת..
בדרך זו מתאפשרת בטבע הספקה טבעית של מה שהתינוק צריך ,שהיא דרגה גבוהה של התאמה".
כך הם חווים חוויה מנותקת ממהלכו הרגיל של הזמן" .כל התהליכים של תינוק חי מסתכמים
ב"להמשיך להיות" ) ,"(going on beingזאת אומרת ,היות בהווה מתמשך.

האם ממשיכה להחזיק את תינוקה לאחר לידתו במעין רחם .היא עוטפת את תינוקה ואת עצמה
בשמיכה עבה ושניהם נושמים את האוויר החם מתחת לה ,שהוא נשימתם המשותפת .דימוי זה
מעורר רושם של הגנה ,האם מגוננת בגופה על תינוקה מכל פגע וגם מפני הזמן האורב בחוץ .היא
דוחה את זמן החוץ עד שתלותו המוחלטת של התינוק תומר בתלות יחסית עם עצמאותו הגדלה
והולכת של הילד.
אני מציע לראות תקופה מיוחדת זו כהיזכרות בזמן ,שניתן לכנותו בעקבות ברגסון "הזמן האמיתי",
אותו אנחנו שוכחים ,ממנו אנחנו מתרחקים ככל שאנחנו גדלים .וויניקוט רומז לכך .האם ,הוא אומר,
נזכרת ומשתמשת בהתנסויותיה שלה כתינוקת.
הפסיכואנליטיקאי תומס אוגדן בספרו "על אי היכולת לחלום" מרחיב את רעיונו של ויניקוט וטוען
שבתקופה ראשונה זו בחיי התינוק הזמן נתפס כמאיים .תפקידה של האם הוא להגן על התינוק מפני
הזמן .הזמן הקצוב והמדוד מסכן את הישרדותו של התינוק ולכן נדרשת הגנה ,שמצידה דורשת
הקרבה והתמסרות מצד האם" .פונקציה עיקרית של ההחזקה הפסיכולוגית והגופנית המוקדמת של
האם כוללת את בידוד התינוק מן האחרות הבלתי ניתנת לשינוי ,שאינה מרפה ,של הזמן .כשאני
מדבר על אחרותו של הזמן ,אני מתייחס לחוויית התינוק את "הזמן שהוא מעשה ידי אדם" :הזמן של
שעונים ולוחות שנה ,של יום ולילה ..וכן הלאה .זמן ,בכל הצורות אלה ,הוא המצאה אנושית )אפילו
הרעיון של יום ולילה( ואין לו דבר וחצי דבר עם חווית התינוק...למעשה ,ההחזקה המוקדמת ביותר
של האם כוללת את כניסתה לתחושת הזמן של התינוק ,ועל ידי כך יוצרת אשליה של עולם שהזמן
נמדד בו כמעט לחלוטין במונחי המקצבים הגופניים והפסיכולוגיים של התינוק .מקצבים אלה כוללים
את המקצבים הנחוצים לו לשינה ולערות ,למגע עם אחרים ולבידוד ,המקצבים של רעב ושובע,
המקצבים של נשימה ופעימות לב".
בשבועות ראשונים אלה ,אומר אוגדן ,האם סופגת את השפעת הזמן עבור תינוקה בכך שהיא
מוותרת על צרכיה שלה ,על זמנה שלה הנפרד .חווייתנו הברורה ,כך אני טוען ,היא אחרת.
שכשאנחנו מתבוננים באם ותינוק שזה עתה נולד ,אנחנו חווים שלווה מיוחדת ,רכות יוצאת דופן
התמסרות ללא הרגשת ויתור .להיפך ,תחושה שמי ייתן וכך נוכל להמשיך .חווית האם-תינוק היא של
חיים שלמים והחוץ הוא בדרך כלל הפרעה ,שיבוש בתנועת הערסל ,רעש שמפר את השקט הלא
רגיל .ההתכנסות אל הקצב הפנימי היא חזרה אל המשך ,אל הזמן האמיתי ואילו זמן השעון הוא
האשליה שאנחנו כולנו חיים בה.
התחברותנו אל המשך היא התחברותנו לעצמנו ,למקצבים הפנימיים ביותר שלנו ,היא יכולתנו לפעול
בעולם מתוך הקשבה עמוקה לעצמנו.

בריאות ומחלה
מצבה המיוחד של האם לאחר הלידה מכונה על ידי ויניקוט "מחלה" .זוהי מחלה שיכולה לחלות בה
רק אם בריאה .היא נמשכת מספר שבועות לאחר הלידה ולאחר מכן היא עוברת ונשכחת" .אימהות
אינן זוכרות אותה בקלות לאחר שהתאוששו ממנה ואת שהן זוכרות הן נוטות להדחיק" אומר ויניקוט.
"אשה חייבת להיות בריאה ,גם כדי לפתח מצב זה )"כמעט מחלה"( וגם כדי להחלים ממנו,
כשהתינוק משחרר אותה".
אני מציע לראות את "המחלה" ,שהיא יכולתנו לשהות במשך ,כבריאותנו .אנחנו בריאים כשאפשרות
התנועה בין המשך לבין הזמן הקצוב זמינה לנו ונתונה לנו ללא מאמץ .במילים אחרות ,איננו חווים
מאבק בין הזמנים שהוא מאבק בין עולמנו הפנימי ובין העולם החיצוני ,בין קצבנו הפנימי ובין זה
החיצוני .אי היכולת לשמור על אפשרות המשך ,יוצרת התנגשות בין הקצב הפנימי לחיצוני ,התנגשות
שפוגעת בבריאותנו.

האם הבריאה מתחברת למשך התינוק ,שהופך להיות המשך שלה ,שהוא זיכרון הזמן שאחרי לידתה
היא .היכולת להיכנס ולצאת מזרם הזמן אל המשך היא יכולת שכנראה ניתנה לאימהות וכנראה גם
למאסטרים הקדומים כפי שחושב אושימה .נוכל ,אם כך ,לראות את המאסטרים הקדומים כאימהות
קדומות ולאו דווקא אבות קדומים.
אנחנו יודעים שהיכולת לצאת מזרם הזמן ,חיונית לבריאותנו .אנחנו יודעים זאת כי כשאנחנו לא נענים
לצורך ,הוא נכפה עלינו ,אנחנו חולים.
זבאלד ב"אוסטרליץ" מתאר זאת כך.." :ההוויה מחוץ לזמן עדיין קיימת אפילו בעיר כלונדון ,מטרופולין
הזמן .הרי המתים מצויים מחוץ לזמן ,והגוססים ,והחולים הרבים ששוכבים בבתיהם או בבתי חולים,
ולא הם בלבד ,הרי מנה אחת של אסון אישי די בה לנתק אותנו מכל עבר ומכל עתיד".
את החולים והפצועים והגוססים ,את החלשים שבתוכנו ,אנחנו מבודדים באזורים שבהם חלון מאדים
מסמן שקיעה ,קולות האחיות המחליפות משמרת מסמן את סוף הלילה ותחילת הבוקר ורחש
מכשירים שלחלקם קול עמוק ,עמום ואיטי ולחלקם קולות צפצוף דקיקים ותכופים ,מפרידים את הזמן
שבפנים מהזמן שבחוץ .הזמן שבחוץ משכיח מאנשי החוץ את רחש הזמן שבפנים שהוא רחש החיים
והמוות.
זוהי הוויה שאיננה משך .זהו ניתוק מהזמן הרגיל ,ניתוק שהופך כאב לסבל.

כאב וסבל
הפילוסוף עמנואל לוינס בספרו "הזמן והאחר" ,מתאר את חווית נדודי השינה כמה שמעמיד אותנו
לנוכח הניתוק מהזמן" .לא מדובר בהתנסות מדומיינת .נדודי השינה עשויים מן התודעה שזה לא
יגמר לעולם ,כלומר שאין עוד כל דרך להיחלץ מן הערות האוחזת בנו .ערות ללא כל מטרה .ברגע
שאנו מרותקים אליה ,איבדנו כל מושג של נקודת מוצאה או נקודת סיומה .כאן ,הזמן לא חולף משום
מקום ,דבר אינו מתרחק ,דבר אינו מיטשטש.. ..ערות ללא כל מוצא אפשרי אל השינה" .חווית נדודי
השינה על פי לוינס היא חוויה של מצוקה ,של מחנק ,של חוסר מוצא ,אין בה חלל וזמן ואין לה סוף.
כמו ב"שיר ערש" של המשוררת שרון אס.." :האיש הער בשעות הקטנות ,השעות הקטנות בהן
בתחתית כל גרם מדרגות נפער גרם מדרגות אחר ,והבור גדל"
אני מבחין בין כאב שזמנו קצוב ובין סבל שהוא כאב שזמנו עצר ,אין אנו יודעים את משכו ובעיקר אין
אנו יודעים את סופו .האם מרגיעה את ילדה שנפל ונחבל בכך שהכאב תיכף יעבור .היא סמוכה
ורגועה שאכן כך יהיה והילד הכואב מגלה ,שכעבור זמן לא רב ,אכן הכאב חולף והוא שוכח אותו .הוא
לומד להבחין בין כאבים גם באיכותם וגם במשך הזמן שנדרש להחלמתם .הרופא מאבחן שהשפעת
תחלוף בעוד שבוע ואכן כך קורה .בעקבות האם ,הרופא ולימוד מניסיונם של אחרים ,יכול הילד לומר
לעצמו מתי הכאב יעבור .הכאבים שלא עוברים בזמן ,שנתקעים ,שהופכים כרוניים ,אלה שאין רואים
את סופם ,הופכים סבל .חייו של הסובל סובבים סביב כאביו במעין מעגלים בלתי פוסקים חסרי כיוון
וחסרי מטרה ,מכתיבים במידה רבה את אורח חייו ,התייחסותו לעצמו ולסביבתו.
הסבל הולך ומתעצם בזמן .הכאב שעצר והפך לסבל ,ממשיך להתייחס לזמן הקצוב ,הסובל נשאר
מאחור ורואה בעיניים כלות את הזמן מתקדם בלעדיו.
הכאב הוא בזמן המדוד .הדיאלוג שלנו עם הכאב מאפשר לנו לזהות את גווני גווניו ,כל אחד מהם
נושא מסר .הכואב יכול לקצוב את משכו של הכאב ,אם בעצמו ,מניסיונו ,או בעזרת אחרים ,מניסיונם.
כאב הופך לסבל כאשר קצב הזמן אובד ,כאשר לא רואים את סופו והאפשרות שהוא לא יגמר ואפילו
יתגבר ,הופכת לאפשרות ממשית ויחידה ,מלווה אימה.

בסבל ,אומר לווינס ,הבדידות מתגלה במלוא אכזריותה :אין איש או דבר שיכולים לסייע .הסבל הוא
התכנסות בעצמי כך שדבר אינו יכול להרחיק אותי מעצמי .הסובל קורס פנימה ללא מנוס ,כלוא
בעצמו .הוא נופל לתוך בור עמוק ואפל וכל שהוא יכול לראות הוא את המשך נפילתו עמוק יותר ,אל
מקום אפל יותר.
המטפל מושיט יד לסובל ,משלשל חבל ולפעמים יורד גם הוא אל הבור שלא רואים את תחתיתו .שם
הם מחזיקים ידיים ,מחכים לרגע שבו הסובל יוכל להרים את מבטו ,לראות את האור שמסמן את
פתח היציאה ,אז יחל הטיפוס למעלה.
היותו של המטפל עם מטופלו בבדידותו ,היא הדרך להחזיר אותו אל הזמן הקצוב .הסובל שיכול
לראות את אפשרות סיום סבלו בזמן ,סבלו יהפוך לכאב וכאב אפשר לשאת .משם ייקח המטפל את
מטופלו אל חיקו החמים של המשך.

משך השיאצו
המטופל בשיאצו שוכב על מזרון שמונח על הרצפה ,כובד משקלו נמשך למטה .תנועתו החיצונית
פוסקת כמעט לגמרי .מה שנראה לעין מעתה הן תנועות ספונטניות – תנועת האישונים תחת
העפעפיים ,זוויות הפה ,רטט באצבעות הידיים ,נהמה פנימית משמיעה את קולה ,קפיצה פתאומית
של רגל או האגן ,קולות המעיים ,ריחות הגוף שמקורם פנימי ומוצאים את דרכם אל החוץ.
ידו של המטפל מונחת כבדה ורכה ,שוקעת אל תוך גופו של המטופל .נוצרות סביבה אדוות שהן ביטוי
למקצביו הפנימיים של המטופל המגיבים למגע .ידיו של המטפל מגששות אחר התאמה .הן שוקעות
פנימה כמו בחול הרטוב על שפת הים .רחבות וגדולות הן מתפשטות אל תוך המטופל ,הופכות חלק
מהרטט שהוא חיותו .האדוות מתפשטות מהיד הנוגעת וחוזרות אליה כמו הד בהרים שהולך וחוזר,
זוהי תנועת החיים שהמטפל משתתף בה לרגע .הוא חווה את איבוד תחושת הזמן ,שהוא התחברותו
למשך .רגשותיו ומחשבותיו נעים אל פני השטח ושוב שוקעים כמו דאייה של ציפור על משבי רוח
בלתי נראים ,דאיית חלום.
המטפל בשיאצו מאט מאוד את תנועתו .הוא מקשיב לתנועתו הפנימית ונותן לה להגיב לתנועה שהוא
פוגש בחוץ .הוא קשוב לפער בין התנועה החיצונית לפנימית של המטופל ומנסה לקרב ביניהן .הוא
משהה .השהיה מאפשרת שינוי ,מה שנראה ככרוני ,חוזר על עצמו ,יכול לקבל פנים אחרות .השהיה
היא האפשרות להתחבר למשך ומה שנראה כהאטה ,הוא שהייה בזמן אחר.
בטיפול שיאצו תומך ומכיל ,חוזר המטופל אל קצבו הפנימי ואל היכולת להתחבר אליו .ככל שיהיה
מחובר יותר לחוויית המשך ,ימצא את מקומו ,את מרכזו ,את ביתו .בעקבות ויניקוט ,ניתן להדגיש את
האיכות האימהית של טיפול שיאצו ,שלב ליבו הוא תמיכה .היחידה "אם-תינוק" של ויניקוט איננה
הכנה לעולם ולזמן עתידי ,אלא התחברות של פנים וחוץ ,אליה אנו שואפים בחיינו הבוגרים תוך כדי
משא ומתן עם הזמן החיצוני .במהלך חיינו אנו מנסים שוב ושוב לגשר על הפערים הנוצרים בין קצבנו
הפנימי ויכולתנו להקשיב לו ולהתחבר אליו ובין מה שמחוצה לנו.
איכותו של טיפול שיאצו היא אימהית ולב ליבו הוא תמיכה.
ברוח הסינית זוהי התחברות לאיכות אדמה .המטפל נותן למטופלו קרקע לנוח עליה ,אוסף אותו
ומחבר אותו אל תנועת האדמה הכבדה ,הנעה על צירה .המטפל מתאים את עצמו לתנועת האנרגיה
של המטופל ,לקצב השאיפה והנשיפה .הוא קשוב להשתנות התנועה ,מלווה אותה ותומך בה ,כמו
אם המערסלת את תינוקה בידיה בקצב פעימות הלב .המטפל והמטופל מקשיבים יחדיו לצליל הלב,
עכשיו.

משך הצ'י קונג
המתאמן בצ'י קונג עומד .הוא מתאמן שנים רבות לעמוד כך שמשקלו נמשך למטה ללא התנגדות;
הוא מרפה ואינו בולם את כח המשיכה .מרכז הגוף ,האגן ,כבד מאוד ,רגליו כמו מכות שורשים .בו
זמנית פלג גופו העליון נמשך למעלה ,קדקודו מחובר לשמים ,קל ,ללא מאמץ .כתפיו משוחררות מהן
תלויות ידיו ,עורפו פתוח .סנטרו אסוף והוא מביט קדימה רחוק אל האופק.
התנועה בראשיתה היא חיצונית ,המתאמן מתרגל סדרת תנועות ומשתדל לדייק בהן .התנועה
החיצונית הופכת איטית ,מעגלית ,אין בה עצירה ואין בה מאמץ ,קצבה קבוע ושווה .נוצר לה הד
פנימי .לאחר אימון ממושך ,התנועה החיצונית הופכת אינסטינקטיבית .הצורה נעשית מאליה ,ללא
מחשבה וללא מאמץ ,מתוך הקשבה לתנועה הפנימית .אחר כך התנועה הפנימית והחיצונית הופכות
אחת.
״ההליכה החוצה טבעית בהתחלה וההליכה פנימה טבעית בסוף ,אך במציאות השתיים הן אחת ,כמו
שהנשימה פנימה והחוצה הן אחת״ אומר שרי ניסרגדטה מהאראג׳ בספרו "אני הוא זה".
המתאמן בצ'י קונג עומד .תנועתו איטית מאוד .הוא בוחן את הגבול שבין תנועה לאי-תנועה בדממה.
הוא דומם .הוא בוחן את הגבול שבין שקט לדממה .הוא נע מן התנועה לעצירה ,מן השקט אל
הדממה .הוא ער מאוד ללא עוררות ומבלי להגיב .הוא חווה קלות ציפה יחד עם כבדות רבה .תשומת
לבו נעה בקלות ובשקט בין תחושותיו ,רגשותיו ,מחשבותיו .הוא איננו מתרכז בדבר ,חולם וער בו
זמנית .הוא חווה את המשך ומתוכו מתבונן בזמן.

צליל הלב ,עכשיו
המתאמן בצ׳י קונג שם לב לזמן הפנימי שלו ,המטפל בשיאצו שם לב לזמן הפנימי שלו ולזמן הפנימי
של מטופלו .הם קשובים לזמן שמחוץ לזמן ,שנע בין חיים ומוות .הקדמונים הסינים שהתאמנו בצ׳י
קונג חשבו שבעזרת האימון הם יחרגו אל מעבר למוות .הם האמינו שיעצרו את הזמן המוביל אל
המוות בכך שיגיעו לאיזון בין תנועתם הפנימית ותנועתם החיצונית ובינן ובין תנועתו המסתורית של
היקום .כך הם יהפכו אחד עם הטבע ויהיו אלמותיים או אלים ובכל אופן לא בני אנוש ,שאנושיותם
במותם ובחירתם היא בין תנועה בזמן שיצרו ובין שהייה במשך.
המטפל בשיאצו והמתרגל בצ'י קונג משתהים בין תנועה ובין אי תנועה ,מקשיבים לצליל רגע לפני
שתנועת המיתר עצרה או אולי לצליל לפני שבקע ,שהיא שהייה במשך .השהות במשך מאפשרת
להקשיב ,הקשבה עדינה יותר ויותר ,לצליל ראשוני ,לתנודה בראשיתית אי שם בפנים ,ללא מילים.
שם אנחנו כמו שמתאר ת.ס .אליוט ב"ארבעה קוורטטים"" :כד סיני שעודו נע בדומייתו לעד" .ובדומיה
מקשיבים לצליל הלב ,עכשיו.

