כיצד לגעת
נועה גרנות
תרגום :נעמי דרור
 .1חשיפת הצ'י
עמק הסיליקון בשלהי הקיץ .השמש נתלית מעלינו בשובנו מארוחת הבוקר .אני משלימה פערים עם דודי מדען מחשב
רב תושיה ומתמטיקאי מוכשר אחרי שאמי ואני מסיימות להציץ אל תוך גלריה של סירי לבד ארוגים .אנו פוסעים
בדממה על מדרכותיה המצוחצחות של פאלו אלטו.
"אז ,מה זה שיאצו בדיוק?" דודי פותח" .כלומר ,אני אוהב עיסויים .תאילנד היתה מדהימה!"
"האמת היא ששיאצו זה לא בדיוק עיסוי ",אני מסתכנת ,מסלסלת את אצבעי על רצועתו של תיק הבד הכתום שלי" .זה
שילוב של עבודה גופנית ואנרגטית לאורך ערוצי המרידיאנים .זה מבוסס על הרפואה הסינית".
"איזה מרידיאנים?" הוא מקנטר.
אני משתתקת ,משפילה מבטי אל עבר שמלתי החיוורת והמרופטת .ואז מביטה אל המדרכה המושלמת ,בצבע השמנת.
אנו ממשיכים ללכת בדממה .אני משנה את הנושא.
ירושלים בשלהי הסתיו .ריח מתוק עולה מן האצטרובלים אחרי הגשם .בקרוב יחשיך .אני מייבשת את עצמי ונכנסת
לאולם גדול ולבן .כיתתי החדשה ב"דוג'ו" המרופד היא חוויה חדשה .מזרונים מכוסים שעטנז של סדינים ביתיים.
תאורה חמימה .מקלט של שלום ושלווה .בשיעור אנו לומדים לזחול .מחציתנו שוכבים בנינוחות על בטננו .מחציתנו
השנייה הולכת על ארבע ומנווטת את דרכה סביב החדר .בעודי מניחה יד אחת באיטיות מול ידי השניה ,אני חוקרת את
התחושות תחת ידיי כשהן פוגשות ברצפה הרכה– כאילו בפעם הראשונה .כפות ידיים מונמכות אל תוך מזרון דחוס
וספוגי .אחר כך ,מונמכות אל גבה של חברה .העדות היחידה לקיומו של הצ'י היא האנשים החולמים ,הנרגעים והנמים
תחת ידיי.
שוב סתיו בדוג'ו .בחוץ ,יש מתח עיקש בין שמש ועננים .אבל בתוך הדוג'ו ,אני מרותקת לתחושות מלבבות :אני
נמשכת אל עבר נוכחות עדינה אך רבת עוצמה השוכנת מעבר לעור הפשוט תחת כפות ידיי .הוא מכונה צ'י .הוא עדין.
הוא מבקש שיתייחסו אליו בהתאם.
ערוצים אנרגטיים מתעוררים לחיים לאורך פני העור .בכל שבוע אנו חוקרים שביל ראשי חדש והולכים לאורכו .אני
מרגיעה את שאיפותיי להשקיע את עצמי עמוק יותר באדמתו של כל שביל ושביל .אני מתחילה להכיר את החי ואת
הצומח לאורך השביל ,את צורותיהם ואת מרקמיהם– את צליל רשרושם ברוח .החודשים חולפים .כעת כולנו מכירים
את נקיקיו ואת עיקוליו של כל שביל ,את הנחלים ואת העמקים של הגן הלאומי האנושי ,הנמתח לאורך כל הגופים,
ממתין שיגעו בו ,יזיזו וירגישו אותו.
הרימו גבה כשאגיד "מרידיאנים"– לא אגן על דבר אחר בתעצומות כאלו .הצלחתי לפלס דרכי בסבך הצפוף של הבשר
והצצתי לתוך המציאויות המעודנות ,החבויות יותר של הצ'י .חשתי הרי געש ופיצוצים בוערים תחת פני האדמה .חזיתי
במראה מרהיב של השמש השוקעת מעל הים .צללתי אל מעמקי האוקיינוס .התפעלתי מן הלבנה העולה ,מאירה את
זרמי הים .התוודעתי אל כוחו ואל עוצמתו של הנוף הסובייקטיבי הפנימי שלי .מהי נוכחותם הגלויה של הבשר ושל
העור בהשוואה לעולמו המסתורי של הצ'י– מעודן ,אך חיוני וחזק– ממתין שיגלו אותו וישחררו אותו לחופשי?
-----------------------------------------

 .2המסע הבודד בעקבות ההקלה
שוב ושוב נוכחתי שבשר ועור הם שער לאמיתות חבויות ולחרויות מבטיחות .הבחירה להעמיק ולחקור מה נמצא בפנים
נושאת פרי .התלמידה הנצחית שבי בוחרת ללמוד את אמנויות העור ,הבשר ואת תכנם .אבל צבר הבשר המגונן סוגר
ואוטם את השערים אל האוצרות החבויים ומשאירם כך .רק דבר אחד ודאי .משהו בתוכי– שאינו מוכר– מרגיש
מוזנח .מנותק מליבתו .את בן זוגו הגלוי אני מכירה היטב :כאב כרוני מציק בגבי התחתון.
הספקנית המבטיחה שהשתתקה בעמק הסיליקון מוכנה להשלים עם מציאותו של הכאב הפיסי .נראה שהוא אינו מקשיב
לי כבר שנים .הוא מסרב להתמסר גם למורי הפילטיס ולפיסיותרפיסטים המוכשרים ביותר.
"עכשיו תורך" ,אני אומרת לגבי הדואב.
"אמור לי מה תרצה שאעשה ואנסה ללכת אחריך כמיטב יכולתי".
הוא לוחש באזני:
"הפסיקי לרקוד .זוזי באיטיות רבה יותר.
עכשיו רק עמדי .הרגישי.
הפסיקי לעמוד ושבי .התמקדי.
בבקשה ,שכבי! והקשיבי בנינוחות.
זרועות פרושות ,מחייכת אל השמש .תנועה פנימה מתחוללת ,כמו עלי הסתיו המרחפים אל האדמה בזה אחר זה :אני
מתגלמת אל תוך חשכה מוחלטת.
בחשיכה ,הלחישות באזני מתמידות:
"אל תגיבי אלי .אל תקרסי לתוכי.
חפשי כל דבר אחר שנע ומשתנה.
מחשבות ,רגשות ,תחושות".
במעמקים ,נוכחות פנימית עמומה מתחילה להראות את עצמה :מעודנת כגרגר סוכר יחיד אך כבדה כמו היקום כולו.
רשרוש שקט ברוח ,חוסר מנוחה ,חרדה ,גוש בגרוני .כאב מתנפח .כאב שוכך .אנחה משתחררת.
השערים נפתחים מעט.
------------------------ .3הכאב שאין לגעת
בוקר יום שישי .אור יום עשיר נשפך מבעד חלונותיו הרבים של הדוג'ו .משב רוח דקיק עושה דרכו פנימה בקושי .אנו
מתרגלים את סדרת הטיפולים– הקאטות .אנו מתחלקים לזוגות .הנה תורי לשכב ולקבל .אני שוכבת על בטני ,מרגישה
את הגאות ואת השפל שלה כנגד המזרון הרך .לחיי נחה על סדינים מכובסים ואני חשה את ריחם בזמן שאני נושמת.
כפות ידיים חדשות פוגשות בגבי .אני רוצה להעלם כשאני מרגישה אותן נלחצות פנימה עוד ועוד ,כמו מרסקות את
נופיי הפנימי לחתיכות .משהו לא בסדר .הלוואי שזה ייפסק .אבודה לגמרי ,אני לא יודעת מה אני אמורה לעשות או
לומר .אני מתנתקת באימה ,מחכה שזה יגמר.

בינתיים ,עמוק בפנים ,צמא אינסופי להימלט– אפילו לרגע אחד– מהנוף הפנימי המתוח מתנגש בזהירות ,הניצבת
בפני כל מי שמנסה לשבור אותו בכוח .ברק מתרסק .אני אכזרית בתשוקתי לערסל ולהחזיק בתשומת לב את הפצע
הפנימי השברירי ,המותיר את חותמו על גבי– שרק אני יכולה להכיר לעומקו ולתפוס– ולגונן עליו כמו לביאה המגנה
על גוריה ,אוצריה ,מפני פורענויות .ועדיין ,אני כמהה להרפות.
אני נעמדת כשהכל נגמר ,מזייפת חיוך ובורחת.
ערימה של תסכול ,בדידות קשה כסלע ושמץ טירוף ,ארוזה בחזקה בין זרועותיי ,כמו כביסה מלוכלכת.
אבל מדוע?
אני מנסה להרהר.
מה יכולתי להגיד כדי לשפר את המצב? "מהר מדי"? "חזק מדי"? לא .אני יודעת שזה לא נכון בדיוק .אבל מה היה
העניין?
הבלבול שוכך ככל שהשעות חולפות .אבל שאלה אחת עיקשת מותירה אותי רועדת באי ודאות :האם אני יכולה לתווך
בין תשוקתי למגע לבין כאבי שאין לגעת בו?

---------------------------------- .4נגיעה עד העצם
יום קיץ יבש מסכם את השנתיים הראשונות שלי בדוג'ו .אני מבלה סוף שבוע ארוך בחברתו של מורה לאמנויות הריפוי
משוודיה– כריס מקאליסטר .אנו מתכנסים באולם רחב ידיים הצופה אל שדות דשא ירוק צהוב ,להעניק ולקבל טיפולי
שיאצו ודיקור סיני .ארבעה ימים ,שנים עשר טיפולים .האולם עטוף בשכבה חיצונית של בוץ ותבן המגנים עלינו מפני
חומו העז של יולי .מוגנים בתוך קירות האדמה האלו ,עשרות ידיים לא מוכרות נוגעות בחייהם של עשרות גופים לא
מוכרים .שוב ושוב .מעגלים נבנים ,תגובות עולות .במגע של אצבע ,חייהם הסודיים של כל אדם נעשים מעט מוחשיים
יותר .כל תגובה לכל טיפול מהדהדת באולם שטוף השמש ומתמזגת לחוויה יחידה ,קולקטיבית .פסיפס של חזיונות
סוערים .גלי חום וקור .תנומות עמוקות .פרצי בכי בלתי נשלטים .כולם מצטברים לכדי משהו שממלא את החדר.
איכות .מצב רוח .אני נזרקת ממקום למקום בתוך הנוף הפנימי– מטולטלת על ידי גלי הים.
 .5להיראות
ביום האחרון ,קוראים לכריס מבעד לצמדים העוסקים בדיקור .הוא חוצה את רצפת הפרקט הבוהקת ומתקרב לאישה
צעירה המחפשת נקודת דיקור על זרועי" .כריס ,תעזור לי למצוא את הנקודה?!" היא קוראת בתסכול.
אני שוכבת על המזרן המבריק ,כמה מחטים רועדות בבטני .כריס כורע מעלינו על רצפת הפרקט ומסביר לשותפתי
כיצד מטפלים באנשים רגישים מאוד– כיצד להקשיב להם .איך לא להציף אותם .עד כמה החיים מציפים אותם
מלכתחילה .עד כמה רגשותיהם מלאי עוצמה .איך לא ללחוץ על עורם בכוח רב מדי.
הוא מדגים– מניח את אצבעו על הנקודה החסרה בזרועי– פריקרדיום .2

"אם רק תשבי ותאזיני" ,הוא אומר" ,הם ידברו בכמויות .אם תלחצי חזק– הם לעולם לא ירצו לדבר איתך".
דמעות של הקלה זולגות במורד פניי.
מונחים מהרפואה הסינית ,כמו "צ'ונג מאי" ו"יאנג מינג" ,משתכנות בראשי כשרידים מעורפלים מארבעת הימים האלו,
אבל הביטוי "רגישים מאוד" נחרט בי לעד.

---------------------------- .6לבנות אמון
אם אני קצרת רואי ומביטה באדם מבלי להרכיב את משקפיי ,אני מסוגלת להבחין רק באי סדר של אור ,צבע ותנועה.
אבל כשאני מרכיבה אותם שוב ,אני יכולה להבחין במתארים ובצורה המדוייקת .האורות ,הצבעים והתנועות מתמזגים
לכדי אישיות מובחנת.
מה קורה כשאני מרגישה לא מוגנת ,מהותית? מה קורה כשהחיים מסחררים אותי מרוב גירויים עודפים– ואני רואה
אך ורק אורות וצבעים– בקושי מזהה את עצמי?
אני יושבת לבדי ומתבוננת במתחים שבגופי במגננה ,מפחד הסערות הלא צפויות שיכנסו ויחללו את קיומי השברירי.
כאילו מילים או מגע חיצוני שחורגים אך במעט מסוגלים לנפץ הכל .אני שומרת על דבר יקר– אני שומרת על
תחושת עצמי המתפתחת .עורו החדש ,צורתו וגודלו הנכונים עדיין לא התפתחו במלואם .דבר שיקר ערך אף יותר
מהתהליך הזה הוא האפשרות להינגע באופן אמיתי על ידי חיים אחרים .בין אם אני משילה עור ,מצמיחה עור חדש ,או
מתנסה "בתלבושת" חדשה .היכן שיש הבנה– כל הקונפליקטים מתמוססים.
דרוש מעט מאוד כדי למוסס את המתח בין הדחף להגיב לכאב והדחף להתמוטט לתוכו; בין הדחף לקבל והדחף לדחות
מגע; בין התשוקה ליושרה והתשוקה להיכנע– לא דרוש הרבה יותר מכוונון הגישה.
היכן יצמח השינוי הנכון בגישה? אצלי הוא צמח דרך מעשי חסד– מפגשים עם האנשים שהבינו אותי באמת .חלקם
הגיעו בצורת ספרים ,כמו קולה הנבון והסלחני של איליין ארון בספרה "אדם רגיש מאוד" ,שבלעתי ברגע ששבתי
הביתה מהסדנה.
מהו מקומו של האמון בכל זה? אמון הוא היכולת לזהות את עצמי במה שחיצוני לי ולאפשר לעצמי לצמוח לתוכו.
לאפשר לו להיכנס .לאפשר לו להזין ולשנות אותי.

