משהו על אמנות? משהו כמו
משהו על החיים? משהו

רוח הווילון או מהרהר המטפל
רמי יולזרי

תחינה
שמישהו יגע במישהו.
"הפתרון לחידת הזן בדבר קולה של היד האחת" אומר יואל הופמן בספרו "מצבי רוח"" ,וגם הפתרון
לייסורי האדם שזיגמונד פרויד דיבר עליהם (הוא) שמישהו יגע במישהו וכן הלאה״ .מי שנוגע במישהו
שומע צליל שמשמיעה מחיאת כף אחת ונחלץ ממעגל הסמסרה ,מעגל החיים והמוות ,שהוא מעגל
הסבל .כמו מורה הזן האקואין ,ששמע את הצרצר וכל ספקותיו נעלמו ודמעותיו ירדו כמו מפלי
חרוזים.
אני מוסיף ,מישהו נוגע במישהו ושומע גם את צליל הלב.
שמישהו יגע במישהו מחלחל פנימה ,לאט ,כמו חום יד מונחת על הבטן ,יוצר אדוות שבהתפשטותן
משנות את קצב הלב ,מערפלות את המחשבות ומקבצות אגלי טל של לפנות בוקר בקצה העין .וגם
נכנס בבת אחת ,כמו השועל המתגנב אל המשורר טד יוז בשירו "שועל המחשבה"" :עד שבצחנת
שועל חמה ופתאומית הוא נוגע בחור החשוך של הראש ,ונכנס".
שמישהו יגע במישהו .כשהסוד נחשף ,אנחנו מגלים שידענו אותו זה מכבר ואולי ידענו תמיד.
התשובה כמו חיכתה כל הזמן על דל שפתינו והנה יואל הופמן מוציא אותה מפינו כמו בלון שיוצא
מפיה של דמות בציור קומיקס ועתה יש לה ממשות ואפשר לגעת בה.
אני גם רוצה להוסיף ,שמישהו יקשיב למישהו וידע איפה לגעת ואיך לגעת והחידה תגיע לפתרונה.
אז ,מי שמקשיב ,ישמע את קולו של רעם ביום בהיר וגם את קולם של הרגשות שעולים ויורדים וגם
את צלילן של הרגשות שמתערבלות ומסתחררות כמו שקית ניילון ברוח וגם את אלה שנערמות
וצוברות אבק .אלה גם אלה חוזרות ונופלות למקומן ,למקום שהיה שלהן ,כמו ראש שחוזר לשקע
בכרית.
אפשר לחשוב כמו הפילוסוף צ'רלס פרס שאמר שלכל הדברים יש נטייה לרכוש הרגלים והרגל הוא
הנטייה לחזור על כל פעולה שבוצעה בעבר .כך אנחנו יכולים לחזות את נפילתה אל האדמה של אבן
שמושלכת מגובה וגם לחזות את הראש שחוזר לכרית ואת נדודי השינה ,את ההתהפכות מצד לצד,
את נפילתן של המחשבות מרקה לרקה ואת נזילתם של החלומות אל הכר .שלוליות החלומות הן
המצע עליו צומחות חידות הזן וגם פירושי החלום והם מבקשים פשר.
מהרהר המטפל :אנשים נושאים את נסיבות חייהם כמו שרשרת על צווארם עד שאחת החוליות
מתרופפת או קורסת .אם נשתמש בדימוי מחילת הארנב שאליס בארץ הפלאות נופלת אליה ,נמצא
את הנופלים במחילה מגששים סביבם ,מחפשים אחיזה ואוספים בדרכם חפצים ורגשות ואבחנות
ותחושות .חלק מהם מסתברים וחלק מהם אקראיים וכולם זמניים אך הזמן ,הזמן לפעמים מתהפך
וחורג והופך למשך אל זמני שאפשר לקרוא לו נצח .כמו אצל אליס מונרו בסיפור "הבתים הבוהקים":
"שום תוכנית ברורה ומוגדרת לא ניכרה..ושום סדר שמשקיף מן הצד מסוגל לעמוד עליו; אך הזמן

עשה את האקראי לסופי .המקום הפך מיוצב ,איתן ,וכל מה שהצטבר בו הכרחי ,עד כי נדמה כי אפילו
הגיגיות ,המגבים ,קפיצי הספה וערימת חוברות משטרה ישנות במרפסת האחורית נמצאו שם לנצח".

תחינה עולה דרך אשנב לרקיע
ברפואה הסינית יש קבוצת נקודות דיקור שאיכותן "אשנב לרקיע" .שמותיהן ,בין השאר ,הן עמוד
שמימי ,ארובה שמימית ,דלת שתיקה ,בריכה שמימית ,ארמון הרוח .אנחנו יכולים לדמיין מהלך ,שבו
אנחנו מטפסים על העמוד ,עולים בארובה ,פותחים את דלת השתיקה ,טובלים בבריכה השמימית
ומטוהרים מגיעים לארמון הרוח .זו הדרך שמחברת ארץ ושמים ואם חושבים שיש הפרדה ,אז אפשר
להוסיף גם גוף ונפש .אם נפליג בדמיוננו ,נקודות "אשנב לרקיע" יפתחו לנו צוהר דרכו תעלה
כמיהתנו אל המקום שם הכמיהות נאספות.
אם נרחיב את תודעתנו מבעד לאשנב ,נוכל לראות רקיע יהלומים ובו שוכנת לוסי; אם נמקד את
תודעתנו ונתבונן היטב ,נוכל לראות את המצע של רקיע היהלומים שהוא רשת אינדרה.
מיתוס הינדי מספר שהאל אינדרה ברא את העולם בכך שתלה ברקיע אבני חן שמספרן אינסופי והן
משתקפות כולן זו בזו אינסוף באינסוף .כך הוא עולמנו ,אנחנו פוגשים בכל פעם אבן חן שמשתקפות
בה כל האחרות ,וגם אז ,רק מזווית אחת ,בהיותנו בני אנוש איננו יכולים אף פעם לראות את כולן.
בן אנוש הוא תמיד סופי ויחד עם זאת מספר מרכיביו הם רבים מאוד ,ובכל אופן יותר ממה שאדם
אחר יוכל אי פעם לראות .בבואנו לפגוש את העולם ,אנחנו רוצים לזכור שאנחנו מתבוננים באבן חן
אחת שבה השתקפויות רבות .במפגש עם אדם ,אנחנו רוצים לזכור שאנחנו פוגשים רגע שמחזיק
מורכבות גדולה.
מהרהר המטפל :כך גם בטיפול ,פוגשים ברגע מסוים אבן חן דרכה אנחנו מתבוננים .אנחנו יכולים
לדמות לעצמנו מנסרה שקרן אור לבנה עוברת אותה ואז מתפצלת לצבעים רבים ולהיפך ,כל קשת
הצבעים מתכנסת לקרן אור לבנה.
אני נזכר בטיפול ,ידי מונחות על מטופלת ועיני מביטות ללא ניע בווילון ,רואות ואינן רואות .יותר
משהן רואות ,הן חשות את תנועת הווילון ,תנועה רכה ואיטית .הווילון צבעו בהיר ,כמעט לבן ועליו
נראים ענפי עץ ששוליהם מעורפלים ,כאילו צוירו בצבעי מים על ניר סופג והן צלליות העץ שבחצר.
לווילון אמרה מפותלת ,נוגעת לא נוגעת בצל הווילון על הרצפה .יחד ,הווילון וצלו ,נעים בתואם
מושלם.
איך נוצר תואם התנועה המופלא בין הווילון לצלו? האם ,ולו לרגע ,יכולים המטופלת והמטפל לתואם
מעין זה? איך נגלה סדר ומחזוריות בתנועה האקראית? האם אני רואה צל וילון כוילון? וילון כצל
וילון? או אולי זו רוח הוילון או קאמי הוילון? כמו בדת השינטו היפנית שם הקאמי ,הרוחות של
הדברים הטבעיים ,הם הכוחות ששולטים בטבע והם ההסבר לשינויים הבלתי צפויים בו .ברגעים אלה
בטיפול ,הווילון נוכח בעולמנו ,עולם המטופלת והמטפל ,כמו הר ,כמו עץ ,כמו נוף רחוק ,כאלה שאם
נתבונן בהם בתשומת לב נקרא בהם משמעויות.
האם זהו דימוי לחיי המטופלת? עיניה עצומות ומתחת לעפעפיה נעים אישוניה בתנועה אקראית או
כזו ,שאם היינו יכולים לדבר בשפתה ,היינו קוראים את מחשבותיה .האם זהו סיפורו של הטיפול?
מפה שמונחת על המטופל ומנחה את המטפל להליכה בדרך ,שיש לה שמות של קווי אורך ורוחב
ונקודות ציון שלכל אחת מהם יש תיאוריה ,זאת אומרת שם ותכונות ומהלך .בדרך המתפתלת
במעלה הר ,שם מזג האוויר משתנה ,נושבת רוח .לעיתים באה מאחור ודוחפת ,לעיתים באה מלפנים

ומתנגדת .כשהיא באה מהצדדים ,מתנדנדים יותר או פחות וצריך לעצור כדי להשיב את שיווי
המשקל ,להשיב את הנשימה ,להשתהות לפני ההמשך.
מהרהר המטפל :מוזר להיות מעורבים בדברים שרגילים לבחון מזווית העין ,מבעד לכוס ,דרך חרך
בתריס .אני מסתכל בעיניים פקוחות בתנועת האישונים של המטופלת שעיניה עצומות .היא ספק
ישנה ספק ערה ,נים לא נים אינטימי ובדרך כלל כמוס .לפעמים ,מבלי משים ,הוא נחשף .כמו
כשמקשיבים לפסנתרן גלן גולד שמהמהם לעצמו תוך כדי נגינת הפסנתר המושווה של באך.
האינטימיות נכנסת לתוכנו ללא התנגדות ובבת אחת .נפתח אז אשנב לרקיע.
כמו אצל המשוררת דליה רביקוביץ בשיר "לבד עם השירים":
"כל הקירות מתגבהים
הצבעים נעשים עזים יותר
מטפחת כחולה הופכת לעומק באר".
מי שישכב על גבו ועיניו בתקרה ,יראה איך נוצרות בה צורות לא מוגדרות שתנועתן לעיתים סדורה
ולעיתים אקראית והן אווריריות וכמעט לא נתפשות בחושינו .כמו עננים עוברים ,חסרי ממשות ובכל
זאת מסתירים את ראייתנו ,מרטיבים את ידינו .צללים בתקרה הופכים עננים .הוא אומר לעצמו:
המיטה בגבי ,אני שוכב בחדר והנה קירותיו .מה שאני מביט בו הוא תקרה ובתקרה אין עננים וכך
הוא שב מטיולו ,נוחת אל תחושותיו .הוא רעב או צמא ,קם ממיטתו והולך אל המטבח .טיולו בין
העננים נשאר כמעין כאב ראש קל ,קצת מעל העיניים וביניהן ,במקום שהמיסטיקנים ממקמים את
העין השלישית ,זו שרואה מעבר לאופק ואפילו מעבר לקשת שבענן ,ומקשרת את סיפורי החיים
לעולמות אחרים .שם יש הסבר ופשר לחיינו ,שפה לפחדינו ,לכאבינו ולסבלנו וגם לשמחות ,לאושר
ולאהבה.

תחינה עולה דרך אשנב לרקיע ופוגשת מלאכים
מהרהר המטפל (על השימוש במילה מוזר) :למה מוזר? ומה זר? הוא נזכר בפסיכואנליטיקאי ז׳אק
לאקאן שבסמינר העשרים שלו שנקרא ״עוד״ ,אומר שמוזר ( )etrangeהוא כמו להיות מלאך
( .) etre-angeמוזר הוא כמו מלאך מתבונן ממרומי ענן או גג בנין גבוה ,רואה מרחוק ,שומע מרחוק,
לא מריח ,לא נוגע.
לא אדם ולא אל ,יש לו אב בשמים ואין לו אם.
הזמר ג'וני קאש שר על כך שאין קבר שיכול להחזיק את גופו למטה .כשישמע את תרועת החצוצרה,
"החצוצרה ,מפיצה צליל קסום ,בינות כל קברי תבל" (מתוך נוסח הרקוויאם ,תפילת האשכבה
הנוצרית) קוראת לבריאה כולה ולמתים בכללה ,להתייצב ליום הדין האחרון ,הוא יפרוש את כנפיו
ויתרומם מהאדמה הכבדה" .ישו" ,הוא יגיד אז" ,בוא ופגוש אותי באמצע האוויר" .אמצע האוויר,
מקום המפגש של מי שיש לו כנפיים ועולה מהאדמה ומי שיש לו כנפיים ובא מהשמיים .אלה מנפנפים
בכנפי המים ואלה בכנפי האוויר וכך הם מחברים אויר למים ,שרים שירי געגועים לעת ההיא בטרם
הופרדו .משהופרדו הם צל חיוור של עצמם :המים מלחלחים את השמים ויוצרים עננים שמשתקפים
במים וכשהעננים ממשיכים במסעותיהם ,המים נשארים מים.
המים מקבלים עליהם אור ירח ,צלו של עץ ,גשר גלילים ,גשר אסדות וסירות נחיתה ,גם כשהן
בוערות .עולה מהן עשן כבד ,אחר כך עשן קל ואחר כך אין עשן והמים שקטים ,שפירית מרפרפת
עליהם ,כף רגל טובלת בהם.

המים נשארים מים ,קבועים ושלווים יותר משמש ,יותר מספינות מהודרות .כמו בשירו של וו.יו.אודן
"מוזיאון האמנויות היפות" המתאר את נפילתו של איקרוס ,הנער שרצה להיות מלאך ,לים:
"השמש זרחה ,כי זו דרכה,
על הרגליים הלבנות שנעלמו במים הירוקים,
והספינה המהודרת ,שראתה בוודאי משהו פלאי,
נער נופל מן השמים
הייתה צריכה הרי ,להפליג לאיזה מקום
ונסעה לה בשלווה הלאה.
הספינה המהודרת תהיה גרוטאה חלודה בעוד זמן לא רב ,שמשות מכלות את עצמן והמים? המים
נשארים מים.
מורה הזן דוגן כתב" :הירח אינו מבקש להשתקף במים; המים אינם מבקשים לשקף את הירח" .הדג
ששוחה בים אינו מודע למים והמים בים אינם מודעים לאיקרוס ,לחייו ולמותו .שווי נפש המים.
מהרהר המטפל :יש המתרגלים שוויון נפש כדי להיות מים; יש המתרגלים היות מים כדי להיות
בשוויון הנפש .יש המתרגלים להיות חזקים כסלע ויש המתרגלים להיות חזקים כמים .בבואך לטיפול,
הייה סלע שמפכים ממנו מים .כשהוא רוכן לשתות מהמים ,יוכל המטופל להניח זרוע ולהישען על
הסלע.

תחינה יורדת מהרקיע על כנפי מלאכים
ובכל זאת ,לעיתים רחש החיים גובר ,בני אדם הם מים רק ברובם .כשמלאך נופל לתוכם ,יש
התרגשות במעמקים .הוא מתקבל בזרועות אצות רכות ,הן מניחות אותו על החול הרך והטובעני עד
שהוא נעלם ומשאיר אחריו את טביעת גופו.
מהרהר המטפל :מישהו נוגע במישהו ומוצא שקעי גוף שנעלם ,סימנים של חיים שהיו .איתותי עשן
עולים מסדקים בלתי נראים .הוא קשוב ללחשן של גחלים. .
מישהו נוגע במישהו והידוע הופך לא ידוע ,כמו אצל אליס מונרו בסיפור "הקאובוי של האחים ווקר":
"כמו נוף מכושף שכשמביטים בו הוא חביב ומוכר ,אך ברגע שאתה מפנה אליו את גבך ,הופך למשהו
שלעולם לא תדע ,ובו מיני אקלימים ומרחקים שאינך יכול להעלות בדמיונך".
מישהו נוגע במישהו ונזכר בשיר ההייקו של שיקי:
"אני מביט לאחור –
האיש שרק פגשתי
היה לערפל"
מישהו נוגע במישהו.
עולים אדים קלים שאין יודע מאין באו ולאן פניהם ובכל זאת הם אופפים את המישהו נוגע במישהו.
כשהעיניים מתרגלות ,מתגלות בערפל צורות וחזיונות ,מתגלים דימויים וסיפורים .מה שנראה כסוף
הופך להתחלה ואפשרות השינוי מתגלה כמו הלבנה בחושך  -תמיד היא שם ,עכשיו אפשר לראותה.

