הלם שגרתי
עדים לאלימות מדי יום:
כיצד אנו נפגעים,
כיצד אנו יכולים להירפא
פרופ' קטה ויינגרטן
תרגום מאנגלית:
תלמה שילוני ודליה טאובר
המרכז הישראלי לגישות מאחות

Common Shock, By Kaethe Weingarten, Ph.D
Dutton, Published by Penguin Group (USA) Inc.
First Printing September 2003
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 פרופ' ויינגרטן לימדה בכל רחבי ארצות. אותו יסדה וניהלה, התומך בפרויקט העדות,'בקיימבריג
. מסצ'יוסטס, היא מתגוררת בניוטון.זילנד- אירופה וניו, קנדה, אוסטרליה, וכן באפריקה,הברית

 אשר נתנה לנו את רשותה לתרגם,אנו מודות מקרב לב לפרופ' קטה ויינגרטן
' אפשרה פרופ, בעשותה כן.לעברית את ספרה "הלם שגרתי" ללא כל תמורה
 ולרעיונות,ויינגרטן לציבור דוברי העברית להיחשף לידע ולתובנות אותן צברה
 כך מאפשרת פרופ' ויינגרטן.אותם יצרה במהלך חייה המקצועיים והאישיים
, להפיק ממנו תועלת וללמוד להיות עדים רחומים,לציבור ליהנות מפרי עמלה
–  כואבת ופוגעת פחות, מודעת יותר,עדים מודעים למען קידום חברה רגישה יותר
.חברה ששורה עליה רוח של תקווה
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חלק ראשון

מה הבעיה?
ב"עדות" מתכוונים למצב של תגובה למצוקתו של אחר אשר...
הופכת למעורבות אתית .האדם חייב לא רק לבטא אמת
אודות הקורבן אלא גם להישאר נאמן לו או לה.

ג'יימס הארטלי

1
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פרק 1
"אלף הזעזועים הטבעיים " ...
באחד הימים לקחתי את אנה בת השבע ,בתה של חברתי ,לגינה הציבורית .בעודי מנדנדת
אותה על הנדנדה ,סטר אב ,שהיה במקום ,על לחי בנו הקטן .כשהסבתי את ראשי מאותו אדם
ומבנו הקטן ,ראיתי את ידידתי הצעירה ,אנה ,מרותקת בתשומת לב לאותה התרחשות.
אנה הושיטה את רגליה אל הקרקע כדי להאט את קצב הנדנדה .במהרה נגעו רגליה
בקרקע .היא דישדשה בנעליה באדמה ועצרה .כשהיא מפנה אלי את מבטה אמרה נחרצות" :אני
לא רוצה להישאר פה יותר .אנחנו יכולות ללכת הביתה?"
אילו התכופפתי באותם רגעים כדי להסיר עלה שדבק לרגלי; לו שוחחתי עם אישה
שנידנדה את בתה על הנדנדה הסמוכה ,אפילו אילו פיהקתי תוך עצימת עיניים רגעית  -יכולתי
בקלות להחמיץ את המראה שראתה אנה .הילד הקטן לא השמיע קול ,כך ששום צליל מכיוונו לא
יכול היה לגרום לי להסב את מבטי לעבר ארגז החול בו שיחק.
אילו החמצתי את מה שאנה הייתה עדה לו ,לא הייתי יודעת מה הטריד אותה עד כדי שינוי
תכניותיה לבילוי המשותף שלנו .כמו-כן לא הייתי מבינה מדוע ילדה קטנה זו ,שבעצמה ננזפה
באותו בוקר על כך שהיכתה את אחותה הצעירה ,רצתה עכשיו ללכת הביתה במקום לשחק בכל
אחד מהמתקנים בגינה .לא הייתי יודעת לקחת את ידה בידי ולשאול אותה איך היא מרגישה ביחס
למה שעשה האיש לילד הקטן .לא הייתי מקבלת ממנה את התשובה" :הוא היה מרושע .זה לא
היה הוגן".
אנה חוותה הלם שגרתי .הוא שגרתי כי הוא קורה כל הזמן ,לכולם ,בכל קהילה .זהו הלם
מפני שללא קשר לתגובה שלנו – חשש ,מצוקה ,העזה – הוא משפיע על מוחנו ,על גופנו ועל
רוחנו.
אילו לא ראיתי ולא שאלתי ,לא הייתי יודעת שאני צריכה לעזור לאנה לתת ביטוי לאלימות
שהייתה עדה לה בחטף ,ואותה היא נושאת עימה .לא הייתי יודעת לעזור לה לפטור את עצמה
ממנה .לא הייתי שואלת אותה" :את חושבת שיש משהו שאנחנו יכולות לעשות עכשיו ,את ואני,
כדי להראות שאנחנו לא אוהבות שאנשים פוגעים אחד בשני?"
"כמו מה?" היא שאלה
"אני לא יודעת .כמו לרקוע ברגליים" ,אמרתי ורקעתי בשתי רגלי" ,ולהגיד 'אל תפגעו באנשים!'"
וזה מה שעשינו .לאורך שני רחובות .רקענו ברגלינו חזק וצעקנו" :אל תפגעו באנשים .אל
תפגעו בילדות .אל תפגעו בילדים .אל תפגעו באמהות .אל תפגעו בסבים ובסבתות .אל תפגעו
בחתולים .אל תפגעו בכלבים" .כך המשכנו עד שהדבר נעשה טפשי ,וצעקנו" :אל תפגעו בשמים!
אל תפגעו בכוכבים!" ואז נדמה היה לי שעבור אנה האירוע חלף-עבר .כשאמה של אנה באה
לקחת אותה ,לא זכרתי לספר לה מה קרה.
בין אם נרצה ובין אם לא ,אין אנו יכולים לחמוק מלהיות עדים לאירועים כאלה .לעתים
האירועים מתרחשים בין אנשים שאנו מכירים .במקרים אחרים אנו עשויים פשוט להיקלע למקום -
כמו גינה שכונתית – ולהיחשף לאלימות חסרת כל הצדקה .מצבים בלתי צפויים עלולים להפתיע
אותנו בעודנו עסוקים בשגרת יומינו ,כמו בשעה שאנו מדליקים את הטלויזיה דקות אחדות לפני
שעת ההתחלה של התכנית החביבה עלינו ,ומהטלויזיה תוקף אותנו סיומה הדרמטי ואימתני של
התכנית הקודמת .או שאירוע בלתי רגיל יוצר הפרעה ומניע אדוות בכל מהלך חיינו .יש אנשים
שבתודעתם יישארו צרובים לעד פסי ההתאבכות הלבנים של מעבורת החלל "קולומביה" על רקע
כחול עמוק של השמים .בתודעת אחרים 11 ,בספטמבר  – 9/11 – 2011ייזכר לנצח.
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חשיפה לאלימות ,לפגיעה ולאירועים שנמצאים על פני הרצף 'רגיל -בלתי רגיל' ,מטלטלים
ומכניסים אותנו לתגובה אותה אני מכנה "הלם שגרתי" .בעוד אחדים מפתחים תסמינים פיזיים
גלויים ,רבים מאתנו מגיבים לאירועים הללו כאילו היינו מצופים בטפלון :שום דבר לא נדבק .זהו
פרדוקס ההלם השגרתי .ככל שאנו רואים יותר ,כך פוחת רישום הדברים עלינו .אלימות ופגיעה
נעשים עבורנו כמו קישוטי-קיר ,הם פשוט שם.
איש אינו חומק מסוג יומיומי זה של היחשפות ,ולמרות זאת רבים מאתנו לעולם אינם
"מבחינים" בכך .עם זאת ,לאחר ה 11-בספטמבר יש לאנשים רבים יותר נקודת התייחסות להבנה
שעדות לאלימות עלולה לגרום מצוקה מיידית או ארוכת טווח .בעוד האלימות שראינו באותו יום
הייתה מאסיבית ויוצאת דופן ,יש תוצאות גם להיחשפות לביטויים קטנים ורגילים של אלימות
המתרחשים בחיינו.
הבה נדמיין שבעיר שלכם יש עיקול בכביש ואתם מתקדמים בו בזהירות ,תוך ניווט ברחובות
בלתי מוכרים .הנערה הנוהגת מאחוריכם נוסעת קרוב מאוד ונצמדת אל הרכב שלכם .אתם
מחליטים להאט עוד יותר בתקווה שהיא תגדיל את המרחק .במקום זאת ,אתם מביטים במראה
ורואים אותה מעווה את פניה בחיוך מזלזל בעודה מרימה כלפיכם אצבע משולשת .לרגע אחד
אתם בהלם.
אפשרות אחרת :במהלך משחק כדור בסיס של ליגת הילדים אתם יושבים על ספסלי הצופים,
ונהנים מרצף ההצלחות של בנכם .אתם מתרווחים על הספסל ומשוחחים עם שכניכם אודות יכולת
התפיסה של ילד זה ,כישורי ההנפה של ילד אחר ,האופן שבו ילד שלישי מכה על ירכו לפני שהוא
מרים את הכפפה לחזהו .הרחק מימינכם יושב אביו של אחד משחקני הקבוצה השניה ,כשהוא
צוחק בחביבות כלפי ילד שהחליק בזה הרגע אל הבסיס השלישי והתכסה כולו בבוץ" .או ,זה לא
משנה ",אומר האיש לחלל האוויר ולא למאזין ספציפי .גם אם הוא יתרחץ ,ממילא הוריו לא יבחינו
בהבדל".
הילד כהה עור .אתם קופאים .האם עליכם לעבור בין כל האנשים היושבים ביניכם ,לגשת אליו
ולומר לו משהו? להתעלם ממנו תוך העמדת פנים שמדבריו לא משתמעת גזענות? האם עליכם
להשמיע הערה כלשהי באזני האדם שיושב לידכם? לומר למאמן? או פשוט להניח לעניין? אחרי
הכל ,זה רק עוד דבר קטן אחד שאתם מרגישים חסרי-אונים כלפיו ,וחסרי יכולת לעשות משהו
ביחס אליו בלי לעורר עניין גדול שממילא אין לכם כוח אליו" .החיים" אתם אומרים לעצמכם.

אלימות ופגיעה
איזה נתח חיים הוא זה? אנקדוטות אלה הן דוגמאות לאלימות ולפגיעה 1.אף על פי שאנו
מוקפים באלימות ובפגיעות ,לא קל להגדיר מה הן .סביר להניח כי הקטגוריה אליה אנשים מודעים
ביותר היא אלימות אישית ,המתרחשת כאשר אנו פוגעים באדם אחר או פוצעים אותו .בין אם
הפגיעה היא פיזית ,פסיכולוגית ,רוחנית או חומרית ,התוצאות נראות לעין .אין לנו כל קושי לתפוס
כי אם אב יכה את בנו  -הוא יפגע בו ,ואם ילטף את בתו באופן לא הולם  -הוא יפגע בה.
אולם קיים סוג נוסף של אלימות אשר קשה יותר לשים לב לקיומו ,וקשה יותר להבחין
בהשפעתו עלינו .סוג אלימות זה מתרחש כאשר החברה עצמה מנצלת אנשים מסוימים לתועלתם
של אנשים אחרים .הדבר מייצר את אותם סוגים של פגיעה ,אלא שהיא ממוקדת בקבוצות של
פרטים 2.ג'ון גלטונג ,חוקר השלום הידוע ,היה זה שטבע את המונח אלימות מבנית לתיאור
תפיסה זו .הוא הציע דוגמה מעוררת חשיבה להבדל בין אלימות אישית לאלימות מבנית :אם בעל
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אחד מכה את אשתו  -זוהי דוגמה ברורה לאלימות אישית ,הוא טוען .אך כאשר מיליון בעלים
מחזיקים מיליון נשים במצב של בורות  -זוהי אלימות מבנית 3.אלימות מבנית יוצרת גם אי-צדק
חברתי.
פגיעה עשויה להיות מתוחכמת יותר ואף קשה יותר להבחנה מאלימות .למעשה ,רבים
מוצאים את עצמם מבולבלים לאחר שהם חווים פגיעה ,כשהם תוהים מה בדיוק קרה שגרם להם
להרגיש כל-כך נורא .פגיעה מתרחשת ישירות בין אנשים ,ובעקיפין  -באמצעות עוולות ואי-צדק.
בנוסף לכך יכולים חולי ,מוגבלות ,זקנה ,אפליה והגירה – ליצור קרקע פוריה לחוויה חריפה של
פגיעה .בעוד פגיעה יכולה שלא להשאיר סימן פיזי ,יכולים להיות לה עקבות פיזיים ,שכן פגיעה
4
משבשת את תחושת המשמעות שלנו וגורמת לנו להרגיש פחד ואימה.
בספר זה אני מתעניינת במיוחד בחשיפה היומיומית לאלימות ולפגיעה ,אולם אני מודעת היטב
לעובדה שמה שאנחנו חווים כיומיומי תלוי במקום מגורינו ובמי שאנו .הדברים שאני עשויה להיות
עדה להם בחיי היומיום בפרבר של בוסטון ,שונים ממה שהייתי עדה לו כחווייה יומיומית ב7יֹווָה
החקלאית ,בעיירה בדרום אפריקה ,במחנה פליטים פלסטיני או בעיר ישראלית.
אלימות ופגיעה יומיומית יכולות להתפתח מאירוע קטן לאירוע מאסיבי ,ממכה אחת למלחמת
כנופיות .תגובותינו ,כחברה ,יכולות גם הן להסלים ,תוך שהן גורמות נזק גדול .אנו עלולים
להתחיל להמעיט בערכם של אנשים מסוימים ,לעבור לתיוג של אותם אנשים ,בהמשך  -להדרה
שלהם ,ולבסוף – לשליטה בחייהם 5.הגבלה פה ,תעודת זהות שם  -עלולות לעורר מחאה אלימה
שתביא בעקבותיה פעולות תגמול של רצח עם .אולם המעגלים של אלימות ופגיעה הגורמים להלם
שגרתי ניתנים למניעה 6.לכן גם תגובותינו לאלימות ולפגיעה הן הנושא של ספר זה ,מאחר
שבהבנתנו את התגובות הללו טמונה ההזדמנות למנוע אותן.

הלם שגרתי
עדות לאלימות ולפגיעה עלולה ליצור הלם שגרתי .בחרתי במילה שגרתי כדי להדגיש את
העובדה שחוויה זו נפוצה ,קולקטיבית .והיא של כולנו.
הלם שגרתי נמצא בכל מקום .כדבר שבשגרה אנו חווים אירועים ואינטראקציות המטרידים
אותנו .על כל אחד מאתנו לעבד זעזועים יומיומיים .מאחר שרק מעטים מודעים להשפעות
הכרוניות המתישות של הלם שגרתי ,רק מעטים הם האנשים היודעים כיצד להתמודד איתן
בכוחות עצמם ,או לעזור לילדים לעשות זאת .ספר זה יעזור לכם להיות מודעים לעצמכם כעדים
יומיומיים לאלימות ולפגיעה ,ויספק לכם כלים להתמודדות יעילה עם תוצאותיה של עדות זו.
למרות שהוכשרתי כפסיכולוגית קלינית ומטפלת משפחתית בראשית שנות ה 70-של המאה
ה ,20-לניסיוני בעדות לאלימות ופגיעה ולרגישותי לעדות זו יש שורשים עמוקים הרבה מעבר
להכשרתי המקצועית .לאורך דפים אלה אדרש למיגוון התנסויות ומקורות כדי להראות כי למרות
שצפייה בלתי מכוונת באלימות ופגיעה יכולה לגרום נזק ,ניתן להפוך אותה לעדות מכוונת ורחומה,
שטומנת בחובה פוטנציאל להתמודדות ולהקלת הסבל שלנו ושל אחרים .למטבע העדות יש שני
צדדים :הצד האחד  -בו אנו נתונים בהלם ,והשני  -בו אנו יודעים מה לעשות.
אולם ראשית עלינו לקלוט שאנו אכן עדים לאלימות ולפגיעה .יתכן כי בנכם בן העשרה  -אשר
ׁש ִמי  -חוזר
בדיבורו ניכרים עקבות לכך שאנגלית הינה שפה חדשה בפיו ,ופניו מעידים על היותו ֵ
הביתה ומספר לכם ששומר בחנות המוזיקה הטריד אותו ואת חבריו הירדניים ,והזהיר אותם בקול
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מאיים ,שבחנות מותקנות מצלמות אבטחה .מובן שהדאגה הראשונה שלכם היא לבנכם .אולם
משהו קרה גם לכם .אתם עדים לפגיעה שלו .בנכם חווה אפליה והדבר השפיע גם עליו וגם עליכם.
אתם מודאגים וכועסים .כיצד תמנעו מהזעם לצרוב חור של חוסר אונים בבטנכם? ספר זה מציע
רעיונות לכך.
שלא כמו לפני עשור ,היום לרבים נוח יותר לחשוב במונחים של קורבנֹות ופוגעים ,בכל הנוגע
לאופן בו מתייחסים אנשים ,קבוצות אתניות או מדינות אלה לאלה .עם זאת עלינו להיות
מתוחכמים באותה מידה ביחס להשפעותיה של עדות לאלימות ,ואף להיות מודעים לעדים 7.עלינו
לדעת מתי מתרחש הדבר ומה יש ביכולתנו לעשות בנדון .בעוד שבהתייחס לאירועים
קטסטרופליים יסכימו רבים כי המצב דחוף ,חשוב הדבר גם בחשיפה לאירועים "ארציים".

הלם שגרתי נפוץ ומתפשט
כמו לרבים אחרים ,כך גם לי יש יחסי אהבה-שנאה עם עיתון הבוקר .אני נמשכת אליו כי
אכפת לי ,ואני מרגישה דחייה ממנו כי אכפת לי .אני רוצה לדעת מה קורה בעולם ,במדינה ,בעיר
שלי אבל בו-בזמן אני גם חוששת .יש לי חברים במקומות רבים ברחבי העולם .עבדתי באיזורי
קונפליקט כמו קוסובו ודרום אפריקה ,ובמקרים רבים החדשות המגיעות ממקומות אלה מדאיגות.
אני מודאגת באשר לאנשים מסוימים אותם אני מכירה וביחס לטרדות המעיקות עליהם .בבית אני
עובדת בתחום שירותי בריאות הציבור .אני מצפה בחרדה לסיפורי אימה מקומיים אודות התעללות
ואלימות ,שכן קיימת סבירות גבוהה לכך ,שהם ישפיעו על חייהם של אנשים אותם אני מכירה
היטב – אנשים העובדים במערכות השוחקות אותם באותה מידה בה הן שוחקות את המטופלים
אותם הם מנסים לשרת.
בדרך כלל גוברות הסקרנות ותחושת האחריות שלי ,ואני אכן קוראת את העיתון .יש לנו
בדיחה משפחתית :שאיפות חדות מסויימות המלוות בקולות חנק קצרים פירושם הוא שאמא
קוראת עיתון .למעשה ,פירוש הדבר הוא שאמא חווה הלם שגרתי .הכתבות חודרות לתודעתי .אני
נרגשת ומוטרדת .קצרה ככל שתהייה ,החוויה מכרסמת בליבי ,צובטת ,מטרידה .המילים אינן רק
שורות על גבי נייר ,סימנים שחורים על רקע לבן .הן מתגלגלות מכאן לשם ,כך שאפילו לרגע קל
הסיפור נמצא בתוך עולמי הפנימי ואני מודאגת .ואז אני ממשיכה למאמר הבא ולזה שאחריו.
תגובה זו שלי יכולה להתרחש חמש ,או חמש-עשרה פעמים במהלך קריאת העתון .בדיחה או לא
בדיחה  -צודקים בני משפחתי :בשעה שאני קוראת את העתון אני מושפעת ממנו.
כך גם האזנה לחדשות :בימים אלה ,למרות כל ניסיונותי אינני יכולה להפוך את החדשות
לרקע .אינני יכולה להפוך אותן למידע בלבד .סוף-סוף למדתי לכבות את הרדיו כשאני מרגישה
שמצב הרוח שלי עובר ממה שהיה לפני שהדלקתי את הרדיו למה שהוא מוכרח להיות כדי לשדר
בתדר אחד עם הכאב והאימה הנישאים על גלי האתר ,והולמים בתופי-תודעתנו .24/7
זהו בדיוק ממד הקביעות ,שכה מגדיל את הסבירות לכך שקיימת היום בעולם מגיפה בקנה
ׁשם .מגיפה שקטה ,כוללת ,אך בלתי נראית ,אשר בלא שנהיה ערים
מידה ענקי ,מגיפה חסרתֵ -
לכך  -משנה מהותית את מהלך חיינו.
עד הגיעו של ילד ממוצע בארצות הברית לגיל  ,12הוא מספיק לראות ברשת הטלויזיה
שמונת-אלפים רציחות ומאה-אלף מעשי אלימות .הבעיה אינה רק כמותית .מרבית הפעולות הללו
מוצגות כאילו אינן גורמות נזק ישיר ,פיזי או פסיכולוגי ,וללא כל שיפוט מוסרי 8.אם הלם שגרתי
הינו מגיפה ,גירויים כאלה הינם גורמי המחלה .כמו בכל מגיפת-חולי ,לא כל הנחשפים לגורם
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החולי יושפעו ממנו באופן שלילי .יש אנשים עמידים יותר מאחרים ,אם בשל העובדה שהייתה להם
חשיפה קצרה יותר לאלימות ופגיעות  -מה שעושה אותם פחות פגיעים לחוויות שמעוררות הלם
שגרתי ,ואם בשל המבנה הביולוגי שלהם המסייע להם לשוב לאיזון מהר יותר מאחרים.
למרות שמבוגרים הצופים במעשי אלימות מושפעים מהם ,הם עשויים שלא לזכור מה
התרחש .אני בעלת ניסיון רב בזיהוי מעשי אלימות ,ואני חוקרת את תופעת ההלם השגרתי.
ולמרות זאת ,במבט לאחור  -היו מקרים בהם הצביעו אחרים על אירועי אלימות אליהם כלל לא
הייתי ערה .בספירת-מלאי עצמית של החשיפות היומיות שלי לאירועים ופעולות המייצרים הלם
שגרתי ,לעולם לא הייתי סופרת את האירועים הללו .וזה בדיוק העניין .הלם שגרתי הוא חמקני
ואנחנו אפילו לא מודעים לכך.

גירויים והשלכות
הלם שגרתי מתעורר כשאנו עדים לאירוע או אינטראקציה אותם מעריכה תודעתנו כמטרידים,
בין אם אנו מודעים לתהליך הערכה זה ובין אם לאו .גורמים המעוררים הלם שגרתי נמצאים בכל
מקום ובכל זמן ,והטווח שלהם נע מנפוץ ביותר ועד לנדיר .אין כל דרך לצפות על פי הגורם המעורר
את התגובה אם כל האנשים שנחשפו אליו יחוו הלם שגרתי .עם זאת ,יש אירועים מסוימים ,או
אינטראקציות ,שבסבירות גבוהה יעוררו הלם שגרתי בכל אדם ,כמו :עדות להכאה ,מתקפת טרור,
או מוות פתאומי של אדם קרוב.
קיימת סבירות גבוהה לכך שתגובות לאירועים קיצוניים מסוג זה תהיינה קשות ,אולם הן לא
תהיינה קבועות ואחידות .שוב ,בשל סיבות שונות קיים מגוון רחב של תגובות בקרב בני אדם ,ועם
הזמן התגובות משתנות .אחדים מאלה שהיו עדים לפגיעת המטוסים במרכז הסחר העולמי סובלים
ממתכונת חריפה של הלם שגרתי ,המכונה בפי מרבית המומחים תגובה טראומטית 9.תגובת
הטראומה משבשת את התחושה הבסיסית של מהות קיומנו ושל מהות קיומם של אחרים ,כמו גם
את תחושת הביטחון והמוגנות שלנו .היא משאירה אותנו בתחושת אימה ,פחד ומורא .היא
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מטביעה "חותם בלתי נראה" בתפיסת עולמנו.
בסופו של דבר מתייצבים רוב האנשים שחווים סוג חמור זה של הלם שגרתי ,ומתקדמים
לעבר החלמה .אחרים לא .אנשים אלה מפתחים תגובות מורכבות ,אשר בעולם המערבי עשויות
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להיות מאובחנות כהפרעת דחק פוסט-טראומטית ).(PTSD - Post-Traumatic Stress Disorder
התסמינים שלהם מתמידים.
למרות היותי מומחית לבריאות הנפש ,אני לא מאמינה שצריך להתייחס להלם שגרתי אך ורק
כבעייה של בריאות הנפש .הלם שגרתי מתייחס לבני אדם סובלים ,ואין צורך להפוך אותו לסוגיה
רפואית כדי לעשותו ממשי יותר ,חשוב יותר או כדי לשכך אותו .רוב בני האדם ברחבי עולם החווים
תגובות של הלם שגרתי ,גם הקשות שבהן ,לרוב אינם פונים לקבלת עזרה נפשית מקצועית .רוב
הקהילות בעולם מתמודדות עם הלם שגרתי באמצעות תהליכי ריפוי קולקטיבי ,שהם עתיקים ככל
המנהגים והמסורות 12.בספר זה מובאות דוגמאות של ידע הנפוץ בקהילות ,אשר עשוי לסייע לנו
להתמודד עם הלם שגרתי.
הלם שגרתי כולל תגובות חריפות לאירועים יוצאי דופן .אולם המונח מכוון את תשומת לבנו
למשהו הרבה יותר נפוץ :היותנו עדים למגוון רחב של פגיעות או אלימות ,הכוללות חוויות רגילות
שאנו עשויים לחשוב שאין להן כל השפעה עלינו  -למרות שבפועל יש .דמיינו שאתם עומדים בתור
בבית מרקחת ,והאדם שלפניכם עויין ומתייחס בגסות רוח אל הרוקח .אתם עדים לאינטראקציה זו.
למעשה ,בשכונה שלי אירועים כאלה קורים כל הזמן ,במיוחד בשעה  6אחר-הצהריים ,כאשר
לקוחות הערב מזדרזים להשלים את משימותיהם ולמהר הביתה.
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דמיינו שכשמגיע תורכם אתם מתעלמים ממה שראיתם בזה הרגע .במובן מסוים ראיתם את
ההתרחשות ,אולם לא לקחתם אותה ללב .לא חשבתם על רגשותיו של הרוקח הצעיר ,או על
התנהגות הלקוח .זוהי תחושה שכבר חוויתם פעמים רבות בעבר ואתם מורגלים בה .היו מקרים
בהם נהגתם כך בעצמכם .אם הגבתם באופן כלשהו ,הרי שתגובתכם הייתה" :אז מה? זה לא עניין
גדול" .או" :זה לא ענייני" .או" :זה רק יאריך את הזמן שייקח עד שאקבל את המרשם שלי ואלך
הביתה".
כשאתם מגיבים בדרך זו ,הנכם עדים סבילים .אתם מודעים לכך שקרה משהו ,אולם אינכם
מייחסים לכך כל חשיבות .נחשפתם לאירוע שיכול ליצור הלם שגרתי ,אולם הוא לא יוצר אותו מפני
שאתם מנערים אותו מעליכם .סיכומו של דבר הוא שאינכם מודעים לכך שאדם אחד התנהג באופן
פוגעני כלפי אדם אחר .הייתם עדים בלתי מודעים.
בעוד שלעדות פאסיבית עלולות להיות מספר השלכות שליליות מיידיות על הצופה ,הרי שעל
איכות החיים בקהילותינו יש לה השלכות שליליות משמעותיות .שני תרחישים תיאורטיים נוספים
בתור בבית המרקחת עשוים להבהיר את הענין ביתר שאת:
נניח שהייתם עדים לאינטראקציה בין הלקוח העצבני לבין המוכרת .שמעתם את הלקוח גוער
במוכרת בשל תקלה ,אשר ברור שהמוכרת איננה אחראית לה .הלקוח מאשים את את השליח
במסר .רופאו של הלקוח לא התקשר לבית המרקחת ולא מסר את המרשם כנדרש ,והלקוח
מאשים את המוכרת שלא התקשרה להודיע לו שהרופא שלו לא התקשר .המוכרת מגינה על
עצמה ,מנסה להסביר שהרוקח ניסה שוב ליצור קשר עם הרופא ,אבל הרופא לא ענה ולא
התקשר.
אתם מזועזעים למשמע אזניכם ,אולם אתם מרגישים קפואים .אתם מפנים את מבטכם
הצידה ,כאילו שהסטת המבט יכולה להרחיק אתכם ממפגש בלתי נעים זה ,שאתם מייחלים כי כלל
לא היה מתרחש .אתם משתתפים בתחושתה הרעה של המוכרת ,כועסים על הלקוח ,מרחמים על
עצמכם וגם קצת מתביישים .הלוואי שלא הייתם זקוקים לפריט שבאתם לקנות .הייתם רוצים
להיעלם.
הנכם עדים לאירוע מתוך מודעות וודאית ,אולם אינכם יודעים מה לעשות .אתם מרגישים
חוסר-אונים .למרות שאירועים כאלה נפוצים ,אין לכם מושג כיצד עליכם להגיב .אתם עומדים
במקומכם בתור ונמנעים ככל האפשר מלהביט בעיני המוכרת ,כשאתם מעמידים פנים שהתקרית
בינה לבין אותו לקוח זועף לא התרחשה .אתם עוזבים את בית המרקחת כשטעם רע מלווה אתכם.
אתם שמים לב לתחושה שגופכם עבר טלטלה .יש לכם "פרפרים בבטן" ולמרות שאתם רוצים
להאזין למוזיקה ברדיו שהדלקתם ,אינכם יכולים להתרכז בה .יתכן שתצליחו להתנער מהתחושות
הללו לפני שתגיעו הביתה ,או שתגיעו הביתה במצב רוח רע ותגיבו בעצבנות לתעלולים של
ילדיכם ,אשר בדרך כלל משעשעים אתכם .בראשכם כאילו ממשיכה להתנגן שוב ושוב את הסצינה
מבית המרקחת וחלק מכם עדיין נמצא שם ,לא נוכח כאן ועכשיו עם בני משפחתכם .מאוחר יותר,
במיטה ,מפתיע אתכם סיוט לילה  -מערבון מהסוג הישן ,בו האיש הרע נכנס לעיירה ומתעמר
בשתי נשים במכולת ,ולאחר מכן שופך צבע אדום על בגדיהן.
להיות מוטרדים ,לא לדעת מה לעשות ובהמשך להיות מוטרדים לאורך זמן – אלה הן חוויות
שכולנו חווינו .את מי מאתנו לימדו כיצד להגיב בסיטואציות כאלה? אפילו מטפלים בעלי הכשרה
מקצועית איתם אני עובדת ,מספרים לי כי לעתים קרובות גם הם אבודים בסיטואציות כאלה ואינם
יודעים מה לעשות .כשאני עוברת איתם על השלבים שפיתחתי כדי לעזור להם ללמוד כיצד להיות
עדים ,מהווה הדבר הקלה עצומה עבורם .את הצעדים הללו לא קשה ללמוד  -לא למבוגרים ולא
לילדים ,כפי שאבהיר בחלק השלישי של ספר זה.
והרי תסריט היפותטי אחרון :אתם שומעים את חילופי הדברים בין הלקוח למוכרת ,והם
מטרידים אתכם .הם מייצרים הלם שגרתי  -אחד מצדיו של מטבע העדות .אולם עולה בדעתכם מה
ניתן לעשות – צדו השני השני של מטבע העדות .כשמגיע תורכם ,אתם רוצים להביע הכרה במה
שהתרחש ,אבל עליכם גם למהר הביתה .אתם ניגשים אל המוכרת ומיישירים אליה מבט .אתם
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מחייכים אליה בסימפתיה" .וואו" ,אתם אומרים בשעה שאתם מוסרים לידה את המרשם" ,הלקוח
הזה היה ממש לא נחמד .צר לי שזה קרה לך .כולי תקווה שהמשך הערב שלך יהיה נעים יותר".
היא מחייכת אליכם בחום ואתם אומרים "תודה".
יצרתם קשר אנושי שגרם תחושה טובה לשניכם .עבור המוכרת הוא מנחם ,והיכולת שלכם
לנחם אותה מנחמת אתכם .גופכם נרפה ,תודעתכם נרגעת .עשיתם את קהילתכם הקרובה מקום
ידידותי יותר .אתם חוזרים הביתה עם אנרגיה רבה יותר מהרגיל בשעה זו.
אנו יכולים ללמוד להפוך עדות פאסיבית ובלתי-מודעת לפעולה אקטיבית של עדות רחומה.
פעולות אלה אינן צריכות להיות גדולות ,דרמטיות או ממושכות .הן יכולות להיות קצרות וקטנות,
"צעדי נמלה" ,פי שעמיתי הדרום אפריקני כינה אותם 13.אפילו מעשים קטנים יכולים ליצור את
ההבדל עבור בני משפחותינו ,קהילותינו ,עבור העולם כולו ,ועבורנו .את הצעדים הללו ניתן ללמד
וללמוד .הרגלים הנוצרים כאן ועכשיו ,במעשים יומיומיים ,יוצרים קשרים עם אחרים היכולים לתמוך
בנו .הרגלים שנוצרים בהווה יעמדו לרשותנו כאשר נצטרך אותם בעתיד.

עדות בהיסח הדעת
כיום כוללת הגלובליזציה חשיפה לאלימות ופגיעה בכל מקום בעולם .באמצעות זרועה הארוכה
של התקשורת יש לנו אפשרות להיות עדים לאירועים קשים בכל רחבי העולם .אני קוראת דיווח
עיתונאי אודות ילדה בת שנתיים שנפלה לתוך באר ברומניה .העיתון מדווח שמיליוני רומנים צפו
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במאמצי החילוץ ,אשר שודרו בכל שלושת ערוצי הטלויזיה ברומניה במשך שש שעות רצופות.
צופים רבים אשר ראו את האם הנחרדת ,בידעם שילדה קטנה וחסרת אונים נמצאת בעומק הבאר
החשוכה  -וודאי חוו הלם שגרתי .באותה שעה וודאי צפו רבים אחרים בדרמה אנושית זו כאילו
הייתה זו דרמה טלוויזיונית מוזרה .הם לא הרשו לעצמם להתחבר באופן מלא לחומרת המצב.
מחקר שהתפרסם לאחרונה בג'ורנל המקצועי Journal of the American Medical
 Associationמביא דוגמה שהיא קרובה יותר אלי הביתה .במסצ'וסטס ,המדינה שלי ,אחת מכל
חמש תלמידות תיכון חוותה התעללות פיזית או מינית מידי בן זוגה .המחקר בוחן את הקשר בין
ההתעללות שחוו התלמידות ,לבין הסיכונים הבריאותיים המרכזיים בגיל ההתבגרות אשר זוהו
בעבר באמצעות השוואה בין תגובותין של נערות אשר דיווחו על פגיעה ,לבין כאלה שלא דיווחו על
פגיעה .אין פלא כי נערות אשר חוו פגיעה היו בסיכון גבוה יותר מאשר עמיתותיהן אשר לא חוו
התעללות מצד בני זוגן ,בכל הנוגע להתנהגויות סיכוניות כמו עישון כבד ,התמכרות לאלכוהול ,מין
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מזדמן ,וניסיונות התאבדות.
קראתי בעיתון אודות מחקר זה ,ושאפתי את אחת מאותן שאיפות חדות .אני נשואה לרופא
ולפיכך יכולתי לקרוא את הטקסט המלא של המאמר בג'ורנל הרפואי שלו כשהגיע לביתנו למחרת
היום .אני מכירה את הנערות הללו; אני רואה אותן במשרדי ,בו אני עובדת כפסיכולוגית וכמטפלת
משפחתית .אני שומעת אודותיהן בהקשרים שונים בהם אני משמשת כמפקחת וכיועצת
לפסיכולוגים אחרים .לאחר ששמעתי את הסיפורים הללו פעמים רבות כל-כך במשך השנים ,אני
יכולה ליצור תרחיש ,להאריך את מסגרות הזמן ,ולהרגיש שמה שקרה  -לא קרה רק בשעה
שהסטירה או הדחיפה או האיום התרחשו ,אלא לאחר מכן .אני יודעת גם שנערה העוברת
התעללות ביום אחד ,עלולה ביום אחר להיות עדה למעשי התעללות דומים בחברותיה .תכופות
מחקרים אינם שואלים שאלות לגבי מה שאנשים היו עדים לו ,למרות שזהו נתיב כל-כך נפוץ של
חשיפה לאלימות ולפגיעה.
אני יכולה לדמיין בקלות איך נערה כלשהי נסעה עם בן זוגה למגרש החניה של בית-הספר .הם
התבדחו ,הקשיבו למוזיקה ,שרו ,הרגישו טוב ושמחו לראות שעדיין יש אנשים בבית-הספר .הוא
חנה ,צבט את כתפיות הספגטי שלה בחיבה ,הם יצאו מהרכב והוא אמר" :בואי הנה" .היא לא
שמעה אותו .היא ראתה חברה והתחילה ללכת לעברה .הוא קורא לעברה" :היי!" דעתה מוסחת
והיא מפנה את ראשה כשהיא נמצאת במרחק מטרים אחדים מהרכב ,ומסתכלת אליו בהבעת
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שאלה .קולו התגבר" :אמרתי לך לבוא הנה!" היא שגתה בפענוח האות הזה ,בחושבה שהוא צוחק,
שהם עדיין משתעשעים .היא שולחת אליו חיוך גדול שפירושו "אתה כל-כך מתוק" ,מסובבת את
ראשה לאחור וממשיכה ללכת לעבר חברתה .מיד לאחר מכן היא מרגישה את ידו דוחפת אותה
מהגב והיא ,שלא צפתה לכך ,מאבדת את שיווי משקלה ונופלת לארץ .היא נכנסת להלם.
וכך גם האחרים .כמחצית מעשרים הנערים והנערות שהתגודדו במקום הסתובבו באופן כזה
שהיו עדים לדחיפה ,וראו אותה מתמוטטת ונופלת .בתודעת רבים מהם הרגעים הבאים
מטושטשים .חלקם "רואים" אותה אוספת את עצמה ,מתסכלת בעיניים גדולות בבן זוגה ובעיניים
דומעות אומרת לו "למה עשית את זה?" אחרים "רואים" אותה מסתכלת על חברתה הרצה לעברה
כשהיא אומרת לבן זוגה "למה עשית את זה?" ,או שהם "רואים" אותה פונה לבן זוגה ואומרת לו
בטון כועס" :למה עשית את זה?" אחדים מקרב העדים הללו חוו הלם שגרתי.
לפי הדו"ח ,דחיפה זו עלולה להשפיע עליה באותו רגע ומעבר לו ,למשך שעות ,ימים ,שבועות,
חודשים ואפילו למשך שנים רבות .היא עלולה להשפיע על היחס שלה לגופה )היא עלולה
להשתמש בחומרים מזיקים; היא עלולה לקיים יחסי מין לא מוגנים( ,והיא עלולה להשפיע על מצב
רוחה )היא עלולה לשקול ,ואף לעשות ניסיון התאבדות( .היא עלולה להשפיע גם על חברים
בקהילתה .אפילו על בן זוגה ,שעשוי להיבהל מהאגרסיה שלו עצמו ,למרות שהוא עלול להצדיק
את עצמו בפניה ובפני אחרים.
ההשפעות של דחיפה אחת זולגות החוצה ומתפשטות .הנערה מספרת על האירוע לבת
דודתה ,שאומרת לה להיפרד מהאידיוט .בת הדודה מספרת לבעלה ,שאומר לאשתו שזה לא
רציני .כעד לחוויה של בת דודתה של אשתו  -אין לו תגובה .או שהוא חווה הלם שגרתי .הוא אומר
לאשתו שהוא יסגור את החשבון ,ואז יוצא לחפש את בן הזוג .הגברים צעירים עסוקים עכשיו
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בתרחיש שיסכן אותם מאוד.
קיימת הרבה אלימות .יש הרבה עדים לאלימות הזאת .ידוע לנו שאלימות מייצרת אלימות,
ואנחנו מתחילים להבין שכך עושה גם חשיפה לאלימות 17.תגובות הלוואי לאלימות אינן מיידיות.
אני עובדת עם אדם שאביו נקט אלימות פיזית כלפיו וכלפי אימו .הוא ראה את אימו מוכה ושמע
מריבות איומות בשעה שאמור היה להיות ישן ,אולם פחדו היה גדול מכדי שיוכל להירדם .למרות
שהוא בעל ידע נרחב אודות טראומה ,מעולם לא עלה בדעתו כי רבים מרגשותיו המטרידים
ומהתנהגויותיו – גם בזמן ההתרחשויות עצמן וגם לאחר מכן  -יכולים להיות מיוחסים לכך שהיה
עד לאלימות של אביו .הוא נהג לומר "אבל אני לא קיבלתי מכות" .הוא גם זוכר את אביו אומר לו
בפירוש שאין לו זכות לרגשותיו.

לגיטימציה לתגובותינו להלם שגרתי
אנקדוטה זו מעלה סוגיה נוספת .לרבים מאתנו קשה לתת לגיטימציה לסבל שלנו כעדים,
כאשר ברור שהקורבנות סובלים יותר מאתנו .המטופל שלי לא יכול היה להתייחס אל הכאב שלו
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כאשר ראה את אימו סובלת.
חיוני הדבר שנהיה מסוגלים להבחין בהבדלים בקנה-המידה ,לדוגמה  -הערכת ההבדל בין
עדות לסטירה או השמצה על רקע אתני ,לבין תקיפה או תיוג גזעני של האחר .אולם לא יהיה זה
מועיל אם נשתמש באותה הערכה של הבדלים כדי להמעיט בערך המצוקה שלנו ,אם מקורה
בפגיעה שהיא לכאורה פחות חמורה .שיפוט ביקורתי אודות "זכותנו" להרגיש מצוקה מפחית את
מודעותינו להלם השגרתי שלנו .המטרה היא לדאוג לכל מיני סוגים ורמות של סבל ,תוך שימת לב
לשוני ביניהם.
רבים מאתנו מורגלים לגורמים המעוררים הלם שגרתי .ודאי יש סיבות רבות לכך .ראשית ,ישנו
המובן מאליו :אנו מוצפים בתרחישים ובסיפורים מטרידים ומעיקים ,ואנו מגינים על עצמנו מחדירתו
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של כל אחד מהם .שנית ,במשך הזמן אנו מפתחים הרגלי סריקה ,כך שרק בקושי אנו שמים לב
לדברים שאנו שומרים במוחנו .שלישית ,רבים מאתנו תורגלו ,כילדים ,לרסן את תגובות ההלם
השגרתי שלנו .אולי כי הושפלנו על ידי הורה או עמית בשל תגובותינו .למדנו שאין זה בטוח
לאפשר לעצמנו להפגין את תגובות ההלם השגרתי שלנו ,או שחשנו בושה כשעשינו זאת .השפלה
ובושה הן תחושות דוחות ,המחזקות את האלחוש העצמי שלנו .לאנשים מסוימים אלחוש זה עשוי
לאפשר משיכה לאלימות והנאה ממנה ,שאם לא כן היא הייתה בלתי נסבלת עבורם .בין אם
מבוגרים או עמיתים מונעים מאתנו לבטא את רגשותנו ,אנו לומדים שהרגשות שלנו גורמים
לאחרים אי-נוחות .בהיותינו מושתקים – אנחנו נעשים שותקים.
אולם בערפול חוויות ההלם השגרתי שלנו טמון פוטנציאל להשלכות חמורות .בסדרת ניסויים
שבוצעו לראשונה בשנות השישים המוקדמות של המאה ה ,20-תכנן סטנלי גילרמן מחקר ניסויי
אודות ציות 19.הוא הזמין אנשים למעבדה כשלכאורה הוא מבקש מהם לסייע לו כאסיסטנטים
בניסוי אודות "למידה" .הוא רצה לבחון את התנאים בהם מישהו ייתן שוק חשמלי ל"תלמיד"
מתנדב בכל פעם שהלומד יטעה .הלומד היה ,למעשה ,משתף פעולה עם הנסיין .שום שוק חשמלי
לא ניתן בפועל .עם זאת ,הלומד/שחקן גנח ב 75-וולט ,התלונן מילולית ב 120-וולט ודרש לשחררו
מהניסוי ב 150-וולט .בניסוי המקורי צייתו עשרים ושישה איש ) (65%להוראות הנסיין במלואן,
ונתנו את המכה החשמלית בעוצמה הגבוהה ביותר האפשרית ,למרות ששמעו את צרחות הסבל
של הלומדים .ארבעה-עשר משתתפים סירבו להמשיך בניסוי לאחר שהלומד החל להתלונן .למרות
שהיה זה פרויקט ניסוי-מחקרי שנערך במעבדה אקדמית ,יישימותו לסיטואציות חיים אמיתיות
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ברורה.
בארבעים השנים שחלפו מאז פורסם לראשונה הליך ניסוי זה ,נעשו חזרות רבות על המחקר,
שרבות מהן הכילו וריאציות מסקרנות .הממצאים עקביים באופן יוצא מן הכלל :חלק גדול מהאנשים
אכן נותנים שוק חשמלי בעוצמות הולכות ועולות .הם מבחינים בסבל המסוים של התלמידים ,הם
עדים לו ,אולם הם מצייתים לנסיין וממשיכים ואף סובלים את המצוקה הפרטית שהם עצמם חווים.
אלה הנותנים את השוק החשמלי הם אנשים רגילים .לא נשמות פגומות משולי החברה
המתורבתת .הם אנשים האטומים לחוויית ההלם השגרתי של עצמם ,למה שיכול היה לגרום
לאחרים תוצאות קטסטרופליות אילו השוק החשמלי היה אמיתי.
כואבת ככל שתהייה המודעות שלנו לעצמנו כעדים לאלימות ופגיעה ,בסופו של דבר משתלם
להיות כאלה .אם אנחנו מודעים ,יש לנו אפשרויות בחירה .אם אנחנו אטומים ,אנחנו יכולים לבצע
הוראות או לנקוט פעולה ביוזמתנו ,אשר תזעזע אותנו מאוחר יותר ,כשנאפשר לעצמנו להבין את
המשמעות המלאה של המצב .בהיותנו מודעים להלם שגרתי ,אנו יכולים לעבוד אתו כדי למתן את
האלימות בחיינו.

השלכות חברתיות
הלם שגרתי מציב בפנינו אתגרים .הגורמים לו עשויים להיות טבעיים ,מעשה ידי-אדם או
מקריים; מכוונים או בלתי מכוונים; חסרי-רגישות או מפלצתיים .חוויות שונות של הלם שגרתי
נמצאות על פני רצף  -ממתון לחמור ומנורמאלי לחריג .עלינו למצוא דרכים לתת מענה לכולן ,לא
רק לאלה הנחשבות למשמעותיות .כחברה ,התחייבנו באופן קולקטיבי להקצות משאבים של
שירותי-בריאות ורפואה ציבורית לטובת אירועים כמו :אסונות טבע או אסונות מעשה ידי-אדם,
המייצרים שיבושים מאסיביים בחייהם של אנשים .מקובל עלינו לחשוב שחוויות אלה הן בעייתיות
לא רק עבור היחידים המעורבים בהן ,אלא עבור החברה בכללותה.
עם זאת ,חשוב לטפל גם בתגובות המצוקה הקלות יותר לאירועים "מינוריים" שאנו עדים להם.
חלקם בוודאי יעוררו סערה חולפת שאולי תיעלם ואפילו לא נוכל לשחזר אותם .אולם חלק מאותן
סערות "קטנות" כלל אינן חסרות משמעות ,כמו גם התוצאות ארוכות הטווח שכלל לא תהיינה
טריויאליות .שימת-לב גם להלם שגרתי מתון יעילה ומועילה.
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ראשית ,השפעות ההלם השגרתי מצטברות .אפילו הלם שגרתי מתון החוזר על עצמו שוב
ושוב עלול לעשות אותנו פגיעים לתגובות קשות יותר במועד אחר .ילדים שהם עדים להתעללות
בתוך משפחותיהם ואנשים הנחשפים לאלימות קהילתית  -נמצאים בסיכון לפיתוח מגוון בעיות
בריאותיות ונפשיות .בעבר ,לאחר מתקפות הטרור באמריקה ,מומחי טראומה רבים חזו בדייקנות
כי מי שיסבלו מהתגובות החמורות ביותר יהיו אלה שנחשפו באופן הישיר ביותר למוות ,לפציעה
ולאובדן .אולם אותם מומחים הזהירו כי אנשים שנעשו רגישים לאלימות ולפגיעות בשל חשיפה
קודמת אליהן ,יהיו גם הם בסיכון גבוה.
סיבה נוספת לשים לב לחוויות של הלם שגרתי כתגובה למה שנראה כגורמים מינוריים ,היא
שהתגובות הללו עשויות לייצר אצלנו תובנות מפתיעות ,בלתי צפויות ובלתי-מועילות אודות חיינו.
הגורם המעורר יכול להיות עולם בזעיר-אנפין המשקף סוגיות גדולות יותר .לדוגמה ,פעם משפחתי
ואני אכלנו ארוחת ערב עם רופא שחור ,דרום אפריקאי ,ששהה אצלנו למשך ימים אחדים .לאחר
ששהה בגלות בזמן האפרטהייד ,הוא שב למדינה כשעדיין הייתה סוערת וחסרת שקט .הוא סיפר
לנו סיפורים רבים אשר מאחד מהם אינני יכולה להשתחרר ,אולי מפני שהוא היה כל-כך מזועזע
בשעה שסיפר לנו אותו.
הוא סיפר לנו על ילדה שחורה בת חמש מאחת הערים ,אשר נאנסה פעמים אחדות והובאה
אליו למרפאה על ידי סבתה ,על מנת שיבדוק אותה" .טיפלתי בהרבה קורבנות אונס" הוא סיפר
לנו" ,אולם מחווה אחת שעשתה אותה ילדה תפסה אותי .אמרתי לה שאצטרך לבדוק אותה ,ולפני
שהספקתי להסביר מה עלי לעשות ,היא פיסקה את רגליה הקטנות לרווחה .זה היה מזעזע".
התנועה הקטנה הזאת ,פיסוק הרגליים ,העידה על כל אותן תקיפות שטלטלו את עולמה ואף
את עולמו .הדבר סימל את מערך הכוחות המשחית ,ההרסני ,אשר העמיד את לבני-העור כנגד
שחורי-העור ,גברים כנגד נשים ,מבוגרים כנגד צעירים ובעלי-גוף כנגד חלשים .ידידנו הדרום
אפריקני בכה ,לא רק בשל הילדה הקטנה ,אלא גם בשל אי-הצדק שביטאה התנהגותה.
אמפתיה ,היכולת להבין את חווייתו של האחר וגם להרגיש את מה שהוא עשוי להרגיש ,היא
סיבה שלישית לשים לב להלם שגרתי 21.חוויות של הלם שגרתי הנובעות מאירועים פעוטים
עוזרות לנו להעריך את נסיבות חייהם של אנשים שחוויות ההלם השגרתי שלהם תכופות וחמורות
משלנו ,תוך יצירת גשר של אמפתיה .מתוך הערכה כזאת גדולים הסיכויים שנוכל לפעול ִעם ובשם
22
אנשים ,אשר נסיבות חייהם עשו אותם שונים מאתנו.
ילד בן שש ,בנו של אחד ממטופלי ,נלקח לחדר-מיון בבית-חולים מקומי בשל כאבי בטן חזקים.
בעודו שם ,הובא למקום גבר פצוע ירי ומכוסה דם .ניכר שהילד היה נסער באותו רגע ,וכתוצאה
מכך – מאוחר יותר ,כשהיה עליו לחזור לאותו בית חולים לצורך קבלת הטיפול לו נזקק ,היה יותר
מסויג מבעבר .שוחחתי עם אימו על דרכים שונות בהן יכלה לעזור לו ,ולבסוף נסבה השיחה שלנו
גם על הדברים אותם יכלה האם עצמה ללמוד מתוך אותה התנסות.
הבנו שהחוויה של האם יכלה לסייע לה ליצור גשר אמפתי אל אחרים .המשימה הייתה לראות
אם תוכל להשתמש בניסיון שלה כקרש-זינוק להבנת הדילמות אתן התמודדו אמהות שחיו
בקהילות בהן הילדים נחשפים תכופות לאלימות 23,וזאת בלא שישוו את הניסיון שלהן עם הניסיון
שלה ,או את החוויה של בנה עם אלה של בניהן 24.ושוב – אין זאת שהסיטואציה דומה לאלימות
קהילתית ,אלא שאנחנו יכולים להשתמש בניסיון הנובע מתוך סיטואציה אחת כדי לקבל מושג
אודות סיטואציה אחרת .יתכן שנהיה מונעים יותר לעשות זאת ,או שאנו עשויים להרגיש שיש לנו
נקודת מוצא טובה יותר להבנה מזו שהייתה לנו קודם לכן .בהתייחסנו לחוויות המינוריות ביותר של
הלם שגרתי ,אנו מתרגלים את ההרגלים שיעזרו לנו להגיב לחוויות המשמעותיות יותר של הלם
שגרתי ,שלנו ושל אחרים.
לאופן בו אנו מגיבים להלם שגרתי יש השפעות משמעותיות על חיינו ,ולתגובות האישיות שלנו
יש השלכות שליליות על החברה בכללותה .תגובתו של הפרט עשויה להיות מואצת באופן ישיר או
עקיף על ידי אירעים חברתיים או שינויים חברתיים גדולים .לתגובה הקולקטיבית של אותם פרטים
14

לחווית ההלם השגרתי האישית שלהם עלולה להיות השפעה משמעותית על אופיו הציבורי של
הסדר החברתי.
לאחרונה ראיתי זאת בקוסובו ,שם שהיתי במהלך השנים  ,2001-2000בעבודה עם קליניקות
קוסוביות ואלבניות של בריאות הנפש 25.בקוסובו ,כפריים אלבניים אולצו לצפות ברצח המוני של
קרוביהם ושכניהם .כל מי שפגשתי שם חווה הלם שגרתי ,ובאופן כזה או אחר המשיך להיות חשוף
לתזכורות אשר יצרו עוד ועוד חוויות של הלם שגרתי .עבור רבים ,החשיפה הייתה במימדים
26
טראומטיים.
תוצאות ההחלטות הפוליטיות שהתקבלו בקוסובו ברמה האזורית והבינלאומית ניכרים בגופם
ותודעתם של האנשים .ניתן לחוש זאת ,למשל ,כשמסתכלים בעיניה של אם קוסובית בת עשרים,
אשר לעתים רחוקות מניחה את תינוקה מידיה .כה חי לנגד עיניה זיכרון אותו יום בו חייל סרבי כיוון
את רובהו לעבר ראשו של בנה ודרש ממנה את שרשרת הזהב שלה .פגשתי את אותה אם ארבעה
עשר חודשים לאחר האירוע .היא התגוררה במחנה גדול של משפחות חקלאיות מורחבות ,כשהיא
מבלה את מרבית זמנה בקרב נשות המשפחה ,אשר אף הן כולן פגועות קשה .יתר הנשים ציינו
בדאגה כי לא ניתן להפריד אותה מבנה.
אילו השפעות יהיו לכך על הבנה הקטן ,בהיותו עד להלם השגרתי של אימו ,ובהיותו עד לאיום
על חייו? כיצד יפרש את המסרים שקיבל מאימו שעה שהיא אימצה אותו אליה בכוח? אילו
השלכות יהיו לכך על מעשיו ועל התנהגותו של אדם צעיר בארץ אשר מזה דורות מתקיימת בה
תחרות על בעלות ועל שליטה? ומה בדבר מאות ואלפי ילדים אחרים ,אשר ,ללא ספק ,החוויה
שלהם מתקופה זו בהיסטוריה של קוסובו תעצב את עתידה?
דווקא בשל העובדה שההשפעות פועלות בשני הכיוונים – מהאזרחים אל החברה ומהחברה
אל האזרחים – קשה ליצור הפרדה מוחלטת בין המימדים של אותם אירועים ומהלכים אישיים
היוצרים הלם שגרתי ,לבין אירועים ומהלכים ציבוריים היוצרים אותו .ספר זה נכתב מתוך תקווה
לשנות את תגובתינו המשותפת לחשיפה לאלימות .ראשית ,עלינו להיות מודעים לחוויות ההלם
השגרתי בקרב אחרים ובקרבנו אנו .אלה הם "אלף הזעזועים הטבעיים שהגוף יורש" 27,הביטוי של
ַה ְמלֶט ממנה נלקחה כותרתו של פרק זה .שנית ,עלינו לדעת מה לעשות אתם .אלימות יוצרת
מרקם חברתי שהוא גם קרוע וגם מושפל .ספר זה מציע גישת תיקון שכל אחד מאתנו יכול לקחת
על עצמו.

סקירת הספר
העדּות ,הן את כוחה המשחית והן את
בספר זה אני מציגה דרך להבנת שני פניה של תופעת ֵ
פוטנציאל הריפוי הטמון בה .אין טעם לנסות ולמגן את עצמנו מפני היותנו עדים לאלימות ולפגיעה.
למרות רצוננו ,הדבר אינו נתון בידינו .אולם על סמך ההבנה שחשיפה לאלימות ולפגיעה מזיקה
לנו ,אנו יכולים ללמוד יותר אודות האופן בו חשיפה זו משפיעה על גופנו ,על תודעתנו ,על מערכות
היחסים שלנו ,על קהילותינו ועל העולם כולו.
אני חבה חוב מיוחד לאמהות הילדים ,למבוגרים ,לזוגות ולמשפחות אתן עבדתי במהלך 30
השנים האחרונות ,כדי להבין את שני צידיה של מטבע העדות .אחדים מסיפוריהם מופיעים בספר
בשינוי פרטים ושמות∗ .במשך עשור שימשתי כמנהלת מקצועית של צוות הערכה וטיפול בטראומה
באזור בוסטון ,ותובנות מאותן שנים משולבות אף הן בספר זה .במהלך השנתיים האחרונות
קראתי מעל אלף מאמרים ,פרקים וספרים ושוחחתי עם מאות אנשים ברחבי העולם במטרה
לסנתז את מה שאנשים יודעים אודות הסיטואציה של היותם עדים ממקור ראשון ,חוויה של
∗ כדי להגן על פרטיותם וחסיונם של המטופלים ,המידע אודות המקרים הוא ,בחלקו ,דמיוני לחלוטין ,ובחלקו מעובד
מתוך הפרקטיה המקצועית והקלינית שלי.

15

התנסות אישית ביחד עם רעיונות אקדמים ביחס לעובדות התופעה .לבסוף ,הקדשתי תשומת לב
מיוחדת לסיפורים מתוך חיי האישיים ,אשר עוררו בי עניין רב כל-כך בתופעת העדות וגרמו לי
להיות בטוחה כל-כך שעדות טובה יכולה להיות תהליך מרפא.
בחלק הראשון אראה כיצד סוג מסוים של עדות עלול לפגוע בנו ,בעוד שסוג אחר  -עדות
רחומה  -יכול להיות חיובי כאשר התנאים בטוחים ,וכשאנו בוחרים לנקוט בפעולה בה אנו נוקטים
מתוך כוונה תחילה.
כקוראים ,אפילו עצם קריאת ספר זה מעמידה אתכם בפני אתגר העדות .חשוב שתקבעו
לעצמכם את קצב ההתקדמות אתו תוכלו להתמודד בלי שתהיו מוטרדים עד כדי אי-נוחות ,או
לחילופין – עד פיתוח אדישות.
במשך השנים למדתי כי אנו נחשפים לאלימות ולפגיעה בדרכים שונות ומגוונות ,אשר לאחדות
מהן לא הייתי מודעת .הבנת השפעתה של העדות על חיינו הייתה עבורי חוויה פוקחת-עיניים
וממריצה .החלק השני מתאר ארבע דרכים בהן אנו נחשפים לאלימות ולפגיעה ,ומראה את הקשר
בין אירועים המתרחשים בזירה העולמית לבין אלה הקורים במשפחותינו ובתוך תאי גופנו.
החלק השלישי מציג מה אנחנו יכולים לעשות בעניין .אני מתמקדת בפשוט וביומיומי כי אני
מאמינה שאנו יכולים לעשות שינוי משמעותי ,כאן ועכשיו  -בכל מקום שמזדמן לנו להיות .לעדות
רחומה פוטנציאל לשינוי אלימות בכל רמה ,מהפרטי ועד לחברתי .רק מעטים בקרבנו נמצאים
בעמדה המאפשרת להם ליצור שינוי עולמי דרמטי באמצעות פעולה יחידה ,אולם כל אחד מאתנו
יכול לשנות את העולם על-ידי האופן בו הוא עד לאלימות ולפגיעה ,להן כולנו נחשפים מדי יום.
בעוד הספר מתייחס לצללים שאירועים אלה מטילים על חיינו ,הוא מראה גם כיצד ניתן לצעוד לתוך
מעגל האור.
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פרק 2
מגוון חוויות העדּות
פצצות תאורה פורחות על פני השמים הכהים.
ילד מוחא כפיים וצוחק.
אני שומע את קול הרובים,
והצחוק גווע.
אולם העד
נשאר.
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 -ט'י' נהאט האנה

רבים מהנושאים המהותיים בחיינו סובבים סביב השאלות :מדוע אנו נוקטים פעולה? וכן
 מדוע אנו נמנעים מפעולה? בעיר קטנה בניו-אינגלנד המונה  1,800בני אדם ,התלוננהילדה צעירה כי ארבעה תלמידי כיתה ג' הצמידו אותה לקרקע ואנסו אותה לעיני כמה מבני
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כיתתם .רוב הילדים לא עשו דבר כדי להפסיק את התקיפה.
תגובה זו אינה חריגה .חוקרים מצאו שכשני שלישים מאירועי הבריונות וההטרדה
מתרחשים לעיני צופים ,אולם מתוכם רק בודדים הם המקרים בהם מנסה מישהו מתוך קהל
הצופים לסייע לקורבן ,או לקרוא לעזרה 3.לפי דיווחי העיתונות – אחד הילדים ,שהיה עד
לאותו אונס של הילדה על ידי ארבעה תוקפים ,דיווח למורה .בתגובה אמרה לו המורה" :אל
תדחף את האף שלך לענייניהם של אחרים" 4.מסתבר שגם מורים מתערבים רק בחלק קטן
5
מאירועי הבריונות וההטרדה המגיעים לידיעתם ,או אלה שהם עדים להם.
החל מילדים ומבוגרים העומדים מהצד וצופים בבריונות ,ועד לקהילות שצופות מהצד
באפליה אתנית או גזענית ,אנשים מתנהגים במקרים רבים כאילו היו משותקים .כתוצאה
מכך הם אכן נעשים משותקים .כפי שראינו בפרק הראשון ,עדות יכולה ליצור הלם שגרתי.
אנשים עלולים להתנהג כאילו קפאו באופן פיזי ,פסיכולוגי ,הם מפוחדים וחסרי אונים ושבויים
בסבך דינמיקות של מערכות יחסים המכניסות אותם למלכודת שתיקה וחוסר מעש .לעתים
קרובות המומים הצופים מהצד מהמראה שנגלה לעיניהם .אם נבין טוב יותר את החוויה ואת
שעד לאלימות
תוצאותיה של עדות לאלימות ולפגיעה ,נוכל לסייע בצורה טובה יותר למי ֵ
ולפגיעה לעזור לאלה שנפגעים מהן ישירות.
כילדה ,פעמים רבות הייתי בעמדת הצופה מהצד בתוך משפחתי .לאבי היו התפרצויות
זעם שנראו כאילו התרחשו מאליהן .אבי היה אדם נועז ונלהב ,בעל כושר-שיפוט מעולה
ובדרך-כלל היה מלא שמחת-חיים ,ונעים היה לבלות בחברתו .אולם לעתים היה "מתפוצץ".
אחותי ,הגדולה ממני בארבע שנים ,שימשה לעתים קרובות מטרה להתפרצויות הזעם
המזדמנות שלו .אולם אני הייתי עדה להתרחשויות הללו .אחותי ,שהייתה פקחית ,הבינה את
אבי הרבה יותר טוב מכפי שהבנתי אותו אני .כשהבחינה שהוא מתחמם ועומד להתפוצץ,
היא הייתה בורחת ,והוא  -יצא לדלוק בעקבותיה .לעתים קרובות החמצתי את הסימן,
וחשבתי שהוא משחק אתה תופסת .מאחר שלא רציתי להפסיד את המשחק הייתי רצה אחרי
אבי אשר רץ בעקבות אחותי .בשלב מסוים הייתי תופסת שהוא כועס עליה .לפעמים הייתי
עוצרת ויוצאת משם מהר ככל שיכולתי ,אולם לעתים כפל המשמעות של הסיטואציה היה
גדול מדי .במקרים אלה הייתי ממשיכה לרוץ בעקבות אבי .אחת הסיבות לכך הייתה שלא
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אהבתי להישאר מחוץ למשחק .סיבה אחרת הייתה סקרנות .סיבה נוספת הייתה שתמיד היה
סיכוי שהאירוע יסתיים בצחוק ,ורציתי להיות שם כשזה יקרה.
באחד מימי שבת בבוקר בהיותי בת שש ,ישבנו שלושתנו על רצפת הסלון ושחקנו,
כשפתאום הפסיק אבי באחת את המשחק .אחותי קמה מיד והחלה לברוח ,ואז קם אבי והחל
"לרדוף" אחריה ברחבי הבית .היא רצה לפניו ואני רצתי בעקבותיו במרדף סוער אחריה.
אחותי רצה במורד המדרגות למרתף ונעלה אחריה את הדלת.
המראה של אחותי היוצאת מהבית וודאי הפתיע את אבי .נמצאתי צעדים אחדים
מאחוריו ,ועד לאותו רגע הייתי "בלתי נראית" .לפתע הוא הסתובב אלי ,תפס אותי והביא
אותי אל הספה ,הטיל אותי על ברכיו וצעק אל אחותי שהשקיפה אלינו מבעד לדלת הזכוכית:
"אם לא תיכנסי פנימה  -אפגע באחותך!" אחותי נראתה המומה ,אולם רק לרגע קט .ואז,
מתוך הבנת התנהגותו של אבי ,שעלתה רבות על הבנתי באותם ימים ,היא פרצה בצחוק.
אבי שחרר אותי  -בדיוק כפי שחשבה .הכעס השתחרר מגופו והוא הלך משם .אני נותרתי
בהלם ,רועדת על הספה ובטוחה שרק המזל הציל אותי מהלקאה.
תקרית זו ,והאירוע של הילדה בעיר הקטנה מדגימים נקודה מרכזית בנוגע לאלימות:
אנחנו רגילים לחשוב על אלימות כעל דרמה שיש בה שני תפקידים :הקורבן והפוגע .למעשה,
ברוב המקרים יש בדרמה שלושה תפקידים :קורבן ,תוקף וצופה .הצופה ,או העד – מונח
המועדף עלי  -עשוי להיות נוכח באירוע או לשמוע אודותיו מאוחר יותר ,כפי ששמעה המורה
מפי התלמיד שהתלונן ,וכפי שנודע לאמי .בכל אחד מהמקרים ,האלימות בין הקורבן לבין
התוקף משפיעה גם על העד .העד עשוי להגיב בדרכים מועילות ,מעורפלות או מזיקות.
תפקידי הקורבן ,הפוגע והעד אינם סטטיים .לעתים התפקידים מתחלפים ,כפי שקרה
לאחותי ולי .לעתים העד "בלתי נראה" עבור הקורבן והתוקף ,ואף עבור הקהילה המורחבת.
עיתונאים המדווחים על אירוע לא תמיד מציינים אם בעת התרחשותו נכחו במקום עדים ,אלא
אם היו באירוע נסיבות מיוחדות ,או שהעדים רואיינו במטרה לקבל את פרשנותם למה שראו.
בדרך כלל אנו מקבלים רושם שרוב האירועים בין קורבנות ופוגעים מתרחשים מבלי שאחרים
צופים בהם.
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העד ,כדי לבחון מה נוכל ללמוד אודותיו
בפרק זה אקדיש תשומת-לב מיוחדת לתפקיד ֵ
בחיי היומיום .יש לנו ידע רב אודות קורבנות ופוגעים .הידע שלנו אודות העדים צריך להיות
מקיף באותה מידה .אם יהיה לנו ידע כזה ,יגדלו הסיכויים שתגובותינו כעדים תהיינה
מועילות .לעדים יכול להיות תפקיד מרכזי בשינוי אלימות יומיומית.
כפי שמבהירים שני הסיפורים הפותחים  -ברור שתהליכי העדות מורכבים .את הסיפור
המשפחתי שלי התחלתי כעדה לאבי הרודף אחרי אחותי ,ובסיומו הייתה אחותי בתפקיד
העדה אשר בחוכמתה הצילה אותי מאיום האלימות של אבי .כעדה ,הייתי אני חסרת כל
מודעות ,ולא חשבתי לרגע שאני יכולה לעזור לאחותי .היא ,לעומת זאת ,בשבריר שניה
החליפה את עמדתה מקורבן לעד ,ומיד נחלצה לעזרתי .בפרק זה אציג תנאים לסוגים שונים
של עדות ,ואציע כמה כלים לחשיבה אודות האופן בו יכולים אנו להפוך עדות מקרית לעדות
מכוונת ומועילה .בחיי היומיום יש לכל אחד מאתנו הזדמנות לתרגל עדות מכוונת ,בה אנו
יכולים לסייע לאחרים ולמנוע מעצמנו תחושת חוסר-אונים ותדהמה .אני מכנה זאת "עדות
רחומה".

תפקידי העד ,הקורבן והפוגע
הבה נשקול תחילה את שלושת התפקידים בדרמה :תפקיד העד ,קיים ביחס לשני
התפקידים האחרים  -תפקיד הקורבן ותפקיד הפוגע .בספר זה העד הוא תמיד אדם ,או
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קבוצת אנשים 7.יש דרכים רבות בהן יכול ֵעד לראות או לשמוע .כעדים ,לעתים אנו רואים
את האירוע המתרחש לנגד עינינו ,לעתים מספרים לנו אודותיו ולעתים  -אנו קוראים אודות
האירוע לאחר מעשה ,או רואים תמונות שצולמו במקום ,והן מעוררות את נוכחות העד 8.בכל
מקרה אנחנו תמיד נמצאים "באירוע" ,ואיננו יכולים להתחמק מלהיות עדים לו.
קורבן יכול להיות אדם ,קבוצה ,קהילה ,בית משותף ,עיר או אידאולוגיה .לדוגמה :אדם
יכול להיפגע מירי; קהילה יכולה להיהרס בעקבות סופת הוריקן ,או קבוצה שסומנה בידי צייד
אתני .בארצות הברית חשו רבים כי יחד עם למעלה משלושת-אלפים בני-אדם אשר קיפחו
את חייהם במתקפות הטרור ב 11-בספטמבר ,גם דרך החיים האמריקנית עצמה הייתה
קורבן מיועד.
תוקפים מייצרים קורבנות בדרכים שונות ומגוונות .הם עשויים לתקוף אנשים זרים או
קרובים ,קבוצות או תאגידים .לדוגמה :תוקף יכול להיות החבר שלך ,מישהו שטוען כי הוא
אוהב אותך  -אולם מגיב באלימות ומכה אותך בתגובה למה שנתפס בעיניו כעלבון .או:
ַח ֲברֹות אשר ביודעין שופכות פסולת רעילה למטמנות או למקורות מים יכולות להיחשב
לפוגעות.
קורבנות מתהווים הן בעקבות אסונות טבע והן כתוצאה ממעשה ידי-אדם .מלחמות
יוצרות קורבנות ,ואומות הפותחות במלחמה או מבצעות רצח-עם הן תוקפות .סופות הוריקן,
התפרצויות הרי געש ,שטפונות וסופות טורנדו  -הן אסונות המייצרים קורבות באמצעות
איתני הטבע .תהליכים חתרניים כמו גזענות ,עוני ,סקסיזם ,אנטישמיות והומופוביה מייצרים
קורבנות על ידי איום על תחושת הביטחון והבטיחות של אנשים 9.תהליכים אלה ,שהם
ביטויים של אלימות מבנית ,לעתים קרובות מבוצעים בשיטות כלכליות או טכנוקרטיות ,והם
יכולים לייצר מיליוני קורבנות הנושאים תוצאות הרסניות .את הגזענות המוטבעת במערכת
הבריאות האמריקנית ,למשל ,ניתן לראות בתוצאות העגומות של כארבע מאות שנים של
שירותי בריאות ברמה נמוכה להם זכו אפרו-אמריקנים ,לעומת הרמה של שירותי הבריאות
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להם זכו הלבנים.
גם חולי המשבש תהליכים ביולוגיים יוצר קורבנות .המטאפורה המוכרת ביותר שיש
בידינו לתהליך ביולוגי תוקפני הוא מחלת הסרטן .בשגרת הדיבור אנו משתמשים בביטויים
כמו "קורבנות סרטן" ו"ניצולי סרטן" בלי לשים לב לכך שבעצם הביטויים הללו אנו מרמזים על
כך שהסרטן עצמו ,הגידול הבלתי צפוי והבלתי נשלט של תאים ,הוא התוקף .כשאנחנו מכנים
סרטן "רוצח" ,אנו מסתמכים על רגשותנו ביחס לתוקפים ולקורבנות ,למרות שרוב האנשים
ודאי יבחלו בהשוואה המלאה .סביר להניח כי המחשבה שהיא נושאת בגופה "רוצח" תעמיס
על חולת סרטן קושי נוסף על הקיים ממילא.
העד נמצא בעמדת צפיה באינטראקציה בין הפוגע לבין הקורבן .לעתים מתרחשת
העדות ברגע האינטראקציה עצמו ,ולעתים זמן רב לאחר סיום האירוע .ג'יימס גיליגן,
הפסיכיאטר המשפטי הכותב אודות אלימות קטלנית קיצונית ,פותח את ספרו "אלימות:
מחשבות אודות מגיפה לאומית" בסיפור משפחתי ,אותו שמע כילד קטן ודמיין את
ההתרחשות "בעיני רוחו ,כאשר כילד שמע את שיחת המבוגרים מול האח לאחר ארוחת
הערב ,כשהם תיארו זה בפני זה אירועים ,אשר חשבו שלא נכון לדבר עליהם בנוכחות ילדים
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אפילו חמישים שנה לאחר שהתרחשו.."..
הוא היה עד לטרגדיה משפחתית סבוכה של אלימות שהיו מעורבים בה מסתורין ,אהבה
ואי-צדק .העלילהֵ :אם בת-תערובת אופה עוגה מורעלת ברעל עכברים ,ובנה האהוב ,שהיה
קורבן להתעללות פיזית מצד בעלה האירי ,נמצא מוטל ללא רוח חיים בתחתית באר ,כשגופו
האם
מלא ברעל .זמן קצר לאחר מכן האם נעלמת .הסיפור בנוי משכבות של מורכבותִ .
הרעילה האם את בנה? האם ברחה? התאבדה או נרצחה? ספרו של גיליגן נושא את חותם
העד ש"נשאר" ,שידע משהו ברמות התודעה העמוקות ביותר עוד לפני שיכול היה לנסח אותו
בבהירות.
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לפעמים אנחנו נוכחים בפועל שעה שתוקף פוגע בקורבנו .אנחנו רואים או שומעים את
האלימות ,אולם פועלים כאילו איננו מתנגדים לה או כאילו שנבצר מאתנו להתנגד לה .למרות
היותנו עיוורים לעדותנו שלנו ,יכולים תסמינים לעדות זו לבוא לידי ביטוי .אולם קשה לאדם
לנהל מצוקה שסיבתה אינה ידועה לו .רבים מחפשים הסברים מורכבים לעצבנות הכרונית
בה הם חשים ,למתח או לאומללות הכרונית אותה הם חווים .אני מאמינה שאנשים יוכלו
לרדת לשורש התופעות הללו אם ידעו לְמה היו עדים ,כילדים או כמבוגרים.
כמטפלת ,לעתים קרובות אני פוגשת מטופלים אשר נזקקו לפרק זמן ארוך מאוד עד אשר
הרשו לעצמם לתפוס ולהבין שהיו עדים לאלימות או לפגיעה .לעתים קרובות הכרה זו
מטלטלת ,כאילו שסיפור החיים שבנה לו האדם בזהירות רבה יצטרך להיכתב מחדש ,והוא
נדרש להחליף את הסיפור שהגן עליו מפני הידיעה שעד לאותו רגע הוא לא היה מוכן לדעת.
מדען מצליח ,אחד מהמטופלים שלי ,התנכר לאחיו הצעיר .עם אביו הייתה לו מערכת
יחסים קשה ותחרותית .למשל :כשהיה המטופל שלי מספר לאביו אודות מעשה משעשע
שעשה בסוף השבוע ,נהג אביו להגיב תמיד בתיאור הבילוי שלו עצמו ,שהיה מוצלח יותר.
במהלך אחד המפגשים שלנו ביטא אותו מטופל כעס כלפי אביו על כך שלא ראה אותו כאדם
נפרד ,שהישגיו אינם צריכים להמעיט מהישגי האב .בעיצומו של סיפור מסכת התלונות הוא
עצר ,ופרץ בבכי .לאחר רגעים אחדים הוא אמר לי שראה לנגד עיניו את אביו ואת אחיו
הצעיר משחקים טניס .בתוך הדימוי הוא ראה את אביו מתהלך ביהירות בשולי המגרש,
כשהוא מתהדר בנקודות שזכה בהן ושמח לאידו של בנו בן ה .12-כתפי אחיו היו נפולות
כשנסרך לאיטו בחזרה אל קו ההגשה מול הרשת ,וחבט לתוכה את הכדור.
כשהרשה לעצמו להבין לעומקן את השלכות האירוע ,הרגיש המטופל שלי שהפך להיות
עד לאביו ולאחיו .הוא הבין שגם אחיו היה חשוף למאבקי הכוח של אביו ,ואולי בדרכים שהיו
פוגעניות אף יותר מאלה שגרמו לו להרגיש מובס על-ידי אביו .הוא החל לתהות אם יתכן
שמערכת יחסיו עם אחיו הצעיר יכלה להיות מושפעת מכך שהיה עסוק כל-כך במערכת
היחסים שלו עם אביהם ,עד כדי כך שלא הבחין בהתנהגותו של האב כלפי אחיו .הוא תהה
אם התובנה אליה הגיע  -כי היה עד בלתי מודע  -תשפיע על מערכת היחסים שלו עם אחיו,
ואם יוכל לקחת על עצמו את תפקיד העד לחוויותיו של אחיו בהווה.
במפגש אחר שיתף אותי אותו מטופל בשאלה שטרדה את מנוחתו :האם גם הוא עצמו
לקח חלק כלשהו בהשפלת אחיו על ידי אביהם? האם הפיק הקלה כלשהי ,אולי אפילו הנאה
מכך שבאותם אירועים לא הוא היה המטרה לתחרותיות של האב? האם באותם אירועים הוא
עצמו היה תוקף?
שאלה זו עתיקת-יומין היא ,וכמוה גם התשובה .הדרמה בת שלושת התפקידים ,בה
הקורבן ,התוקף והעד קשורים זה בזה באופן מורכב ,מהווה דרמה אישית המתחוללת גם
בתוך כל אחד מאתנו .קיימת בנו היכולת למלא את כל אחד משלושת התפקידים הללו ,ואכן
אי-פעם כולנו מי ֵלאנו בפועל את כל אחד מהתפקידים הללו באופן זה או אחר .יתכן כי הכרה
זאת אודות עצמנו לא תמצא חן בעינינו ,אולם רובנו יודעים שזוהי האמת .זהו חלק מתנאי
הקיום האנושיים.
מיתוס מצרי עתיק יומין מתאר זאת בבהירות 12.במיתוס נרצח אוזיריס ,שליט אהוב
במצרים ,על ידי אחיו סט .אוזיריס נשוי לאחותו ,איזיס .סט ,המקנא באוזיריס ,רוקם נגדו
מזימה ,ובסופו של דבר מצליח לרצוח אותו .סט סוגר את אוזיריס בארון קבורה ,חותם אותו
בעופרת ,ומשליך את הארון לנילוס .איזיס מתאבלת קשות על אוזיריס .היא מחליטה למצוא
את הארון ,ובסופו של דבר היא אמנם מוצאת אותו .אז חותך סט את גופתו של אוזיריס
לחתיכות ומשליך אותן לכל קצוות הארץ .איזיס אוספת את חתיכות הגופה כדי לשמר את
זכרו של אהובה אוזיריס.
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אוזיריס וסט הם אחים .במונחים מיסטיים ודרמטיים מערכת היחסים בין אחים מכוונת
את תחשות ליבנו לאמת אוניברסלית :סט הרוצח הוא פן באישיותו של אוזיריס "הטוב".
13
בכולנו שוכנים גם סט וגם אוזיריס  -תוקף וקורבן.
לפני ימים אחדים סיפרה לי שכנתי סיפור אודות בנה ,תום ,בן השמונה אשר עורר בה
דאגה .מישהו מבני כיתתו קישקש על ציוריהם של ילדים שהיו תלויים על קירות הכיתה.
פעמים אחדות כינסה המורה את התלמידים למעגל ושוחחה איתם אודות המעשים
המטרידים הללו ,אולם אף אחד מילדי הכיתה לא הודה בביצוע המעשים.
המורה עודדה את הילדים לבטא מה הם מרגישים כשהם רואים את עבודתם מושחתת.
הילדים היו מוטרדים מאוד; הם הרגישו פגועים ומפוחדים .הם דנו בחשיבות של כיבוד
אחרים ושמירה על רכוש הזולת .הם דנו בערכן של הודאה ואמירת אמת .ועדיין המשיך
מישהו לשבת ביניהם ולשקר .בנה של שכנתי הביע חלחלה מהאפשרות שאחד מחבריו
הטובים מתנהג בסתר באופן שסותר את התנהגותו הגלויה ,הציבורית.
שכנתי המשיכה את סיפורה :בסוף השבוע הקודם יצאה לסידורים .במהלך היום
התקשרה הביתה כדי לשוחח עם בעלה .תום ענה לטלפון וסיפר לה שאביו ישן ואינו יכול
לגשת לטלפון .שכנתי התפלאה ,אולם לא אמרה דבר .כשחזרה הביתה דקות אחדות לאחר
מכן ,הופתעה לראות את בעלה שותל צמחים בגינה .הוא נראה מופתע כששאלה אותו אם
זה עתה התעורר משנתו" .לא" הוא השיב"" ,כל הזמן הייתי בחוץ" .מדוע שיקר תום ,היא
שאלה אותי ,במיוחד בתקופה זו כשהוא היה מוטרד כל-כך מהעובדה שחברו לכיתה שיקר?
יתכן שקיים הסבר פסיכולוגי סבוך להתנהגותו של תום .אולם אני הצעתי לשכנתי הסבר
פשוט למדי :בהתנהגותו הראה תום לבני משפחתו כי הוא מושפע מהדברים שהיה עד להם
ועד בבית-הספר ,הוא עשה להוריו מה שהתוקפן הכיתתי עשה לו.
בכיתה .בהיותו קורבן ֵ
לשכנתי אמרתי כי ,לדעתי ,הדבר דומה לכך שמעט מהרעילות שתום חווה חדר לתוכו ,והוא
ניסה להשתמש בה כדי להבין אותה .הצעתי לה להציג בפניו את הקשר הזה ולראות אם
הדבר עוזר לו.
אירוע זה מדגים את הנקודה הבאה :בכולנו טמון הפוטנציאל למלא ,בתנאים מסוימים,
את כל אחד משלושת התפקידים הללו .מובן שגם אני תוהה לגבי הילד בכיתתו של תום
שביצע את אותם מעשי ונדליזם .מה הוא ראה? למה היה עד? מה הוא עצמו חווה?

עמדת העד
בכל תפקיד שבו אנחנו נמצאים בכל רגע נתון ,יכולים כולנו להיות עדים .יש באפשרותנו
להיות מודעים למה שאנחנו רואים – עדים לעצם היותנו עדים; ביכולתנו להיות מודעים למה
שקרה לנו – עדים להיותנו קורבנות; אנחנו יכולים להיות מודעים למה שאנו עצמנו עושים
לאחרים – עדים להיותנו תוקפים .היותנו מסוגלים להיות עדים לעצמנו כשאנו ממלאים כל
אחד מהתפקידים הללו ,מאפשר לנו להיות עדים טובים יותר לאחרים ,שעה שהם ממלאים
כל אחד מהתפקידים האלה.
מודעות היא מרכיב מפתח בפיתוח יכולת העדות העצמית .עם זאת ,מודעות איננה
תרופת פלא .לא תמיד היא מניבה תחושת שליטה .היא גם לא מייצרת בהירות ,ואיננה
מסירה מכשולים לפעולהֵ .עד מודע עלול לסבול .למעשה ,חוויות עדות עלולות לעורר מגוון
רחב של רגשות .למשל :יש אנשים שחשים כאב כשהם רואים מצוקה של אחרים ,בעוד
אחרים מפיקים הנאה מציצנית ממנה .במסגרת עבודתי פגשתי ילדים שהיו מבועתים
מהמריבות שהתרחשו בין הוריהם ,ואחרים  -שמריבות כאלה גרמו להם לחוש זעם .יש עדים
שהעדות מעוררת בהם עויינות .פעם בעברי ברחוב הזדמן לי לשמוע אשה מבוגרת מדברת
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בחומרה עם בת-לווייתה הצעירה אודות חסר-בית שחלפו לידו .האישה המבוגרת אמרה
בלגלוג" :הניחי לכסף שלך .הוא נמצא פה כבר שלוש שנים .לא יכול להיות שהוא נזקק
באמת!" מה שעשוי היה לעורר רחמים אצל מישהו אחר ,עורר אצל אותה אשה תחושת בוז.
בעוד איכותה של חווית העדות מגוונת מאוד ,שני מימדים משפיעים עליה תמידֶ :הקשר,
וכוונה מוקדמת 14.בהתייחס להקשר  -יש הבדל בין מצב בו את היא האדם היחיד שעד
לאירוע ,לבין מצב בו יש עדים נוספים ,ולו אדם נוסף אחד איתו אפשר לחלוק את החוויה.
עדות ללא שותפים לאלימות או לפגיעה היא אחד הגורמים היוצרים אצל העדים מצוקה .גורם
משמעותי נוסף הוא אם האירוע האלים לו הייתם עדים היה מכוון או מקרי .לאנשים קשה
יותר להיות עדים לסיטואציות אותן הם תופסים כתקיפה זדונית ,מאשר להיות עדים לפגיעה
אותה הם תופסים כתאונה או כתקרית בלתי מכוונת.
בצד וריאציה זו יש עוד מספר קטן של עמדות עדות .מתוך חשיבה על חויית העדות שלי
לאבחנת הסרטן של אמי ולמותה ,פיתחתי מודל של עמדות עדות )בפרק ארבע נראה כיצד
עדות לחולי ,גסיסה ומוות של קרובים ואהובים יכולה לייצר הלם שגרתי( .בהתלבטות בין
תבנית המעורבות שלי לבין סיפור משפחתי ,החלטתי להציג את רעיונותי באופן גרפי ,על ידי
כעד
שרטוט טבלה בת ארבעה חלונות של עמדות עדות ,המראה כיצד עמדתו של אדם ֵ
מושפעת מהשאלה אם הוא מודע או לא ,והאם הוא מרגיש מועצם ביחס להיבט כלשהו של
15
האירוע לו הוא עד )איור .(1
ממדים אלה מצביעים על משהו מהותי בנוגע למה שקרה במשפחתנו בתקופת מחלתה
ומותה של אמי .רוב הזמן המשיכה אמי להיות לא מודעת להשלכות של מצבה .היא הייתה
עדה שלא היתה מיועדת בנוגע למותה שלה .אירוע אחד זכור לי באופן בהיר במיוחד ,אולי
בשל העובדה שהיה הראשון ,וסימל את הבאות.
לאחר שנודע לי כי אמי חלתה בסרטן נדיר ,אגרסיבי ,חסוך מרפא וקטלני ,בחר אבי
ברופא שיהיה האונקולוג של אמי .למרות שד"ר פ .הבהיר שלגידול של אמי יש גרורות ,הוא
האמין שגידול משני הוסר בהצלחה בניתוח .ד"ר פ .המליץ בחום שנגיד לאמי רק שעכשיו
גופה נקי מסרטן .הוא הבטיח לאבי שמבחינה טכנית זה ,אכן ,המצב.
ד"ר פ .טען כי הרופאים לא יכלו לאתר את הגידול הראשוני ולכן ,למעשה ,בגופה של אמי
לא היו עדויות לסרטן .השנה הייתה  .1974גישתו של ד"ר פ .הייתה נטועה עמוק בנורמות של
דאגה "נדיבה" לחולה .גישה זו עלתה גם בקנה אחד עם רעיונות פופולריים שרווחו באותם
ימים אודות סרטן כמחלה קטלנית וחשוכת-מרפא ההורסת חולים .באותם ימים נחשבה
16
הסודיות למגוננת ונדיבה.
אבי היטיב להעביר כל העת את המידע לאשורו לאחותי ולבעלה ,להילארי ,בעלי ,ולי .עם
זאת ,כשסיפר לאחותי ולי ,ביום לפני שביקרנו כולנו את אמי ,על הדברים אותם יש בכוונתו
לחשוף בפניה היינו ,אחותי ואני ,המומות .דיברנו בינינו על מה "צריך" להגיד לאמי ,וידענו
שלא היה בנו רצון לשקר לה או למנוע ממנה את האמת .מצד אחד הרגשנו שאבינו העמיד
אותנו במצב בלתי נסבל .מצד שני לא הרגשנו שהזמן היה מתאים לעמת אותו עם עמדתנו.
יתר על כן ,רצינו לבדוק מהם צרכיה של אמי .רצינו להעריך אם רצונותיה עולים בקנה אחד
עם תכניתו של אבי ועם אמונותנו.
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באותו אחר-צהריים בו ביקרנו אותה ,שישה מאתנו עמדו לצד מיטתה .ברגישות ,בעדינות
וחמלה לא סיפר לה ד"ר פ .את כל האמת .הוא גם לא שיקר .חמישתנו נראינו כמקבלים
ומאשרים את הדברים שרצה שאמי תאמין להם ,ועם זאת הסתבר שבהשתתפות באותו טקס
ליד מיטתה של אמי כל אחד מאתנו התכוון למשהו קצת שונה .כוונתי הייתה שאני מקבלת את
העובדה שאבי היה המוביל .כיבדתי את זכותו להשקפתו ולא רציתי לגרום לו כאב נוסף
בעימות אתו .עבורי הרגע היה רגע של התחלה .לא הבנתי אז שאמי עלולה לקלוט מהמשפחה
כולה את המסר שאנחנו לא יכולים לשאת את העובדה שהיא אינה יודעת את מה שאנחנו
יודעים .עשרים ושבע שנים לאחר מעשה אני חוששת שזהו בדיוק המסר שהעברנו .המשך
הביקור בבית החולים היה מלא אהבה ומוזר .עבורי הוא היה גם סוריאליסטי ,כי היה אמיתי
באופן שמעומק נפשי כל-כך לא רציתי שיהיה.
באותו רגע ,ובחודשים שבאו אחריו ,הייתי עדה מודעת ופאסיבית ,חסרת-אונים ולא
מסוגלת לגרום לאבי ,לאמי או לרופא לשנות את השקפתם .הרגשתי מוחלשת לחלוטין.
האמתני שלאמי אין כל תקווה לריפוי ולפיכך התקווה היחידה שהייתה לה ,שהייתה לכולנו,
הייתה להישאר בקשר אותנטי זה עם זה במשך כל מחלתה ומותה .הדבר דרש ממנה להיות
מודעת למה שקורה לה .היא לא יכלה להיות מועצמת במובן של ריפוי – לא הייתה תרופה
בנמצא – אולם היא יכלה להיות עדה מודעת ופעילה ביחס לידיעה שהיא עומדת למות מסרטן.
אולם לא זה היה המצב .אבי והרופא שלה ראו את עצמם כעדים מודעים ומועצמים לגורלה
של אמי .ראיתי אותם מועצמים ,אולם לא מודעים למצבה של אמי .הם נשארו חזקים ,ומתוך
כך יצרו עבורי את הנסיבות הכואבות ביותר של חיי הבוגרים עד לאותה עת.
כפי שמראה סיפור זה ,עמדות העדות שלנו עמדו ביחס להיבטים שונים של מצב מורכב.
אבי היה ממוקד בהגנה על אמי מפני הידיעה הוודאית שהיא עומדת למות בקרוב .ד"ר פ .עודד
אותו ללחוץ על אחותי ועלי להגן על אמנו מפני ידיעה זו .אבי ,שלא יכול היה לשלוט במחלתה
של אמי ,הרגיש שהא פועל בדרך האוהבת ביותר בה יכול היה לפעול :חוסם את צל המוות
מהפרת שמחתה של אמי בהווה .החלטתו של אבי עלתה בקנה אחד עם אמונותיהן של
תרבויות רבות ועם נורמות שרווחו בדורם של הורי.
הרגשתי חסרת אונים ומלאת כעס על הנחיותיו של אבי להסתיר את האמת מפני אמי.
ניסיתי בכל דרך אפשרית לעמוד בדרישתו בפועל ,אולם לא ברוח החלטתו .הייתי בטוחה
שאמנו הייתה רוצה לחוות את החוויה שהייתה נובעת מהעמידה המשותפת פנים אל פנים עם
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מותה .הרגשתי שהסוד בודד את אמי והפרידה ממני ברמות הקשר העמוקות ביותר אליהן היא
ואני שאפנו מאז ראשית ימי בגרותי .הערצתי את אמי ולא יכולתי לסבול את הניתוק ממנה
בחייה ובטרם יקרה מה שיקרה ממילא בקרוב מאוד.
כולנו שיחקנו מספר תפקידים מקבילים בסיפור הזה .בין שאר האפיונים שיכולתי לעשות,
הייתי אומרת שאמי הייתה גם קורבן וגם עדה לקנוניה שהקיפה אותה .אבי היה קורבן
לטענותיו המלומדות של הרופא ,פוגע המממש את נקודת מבטו הבלתי מתפשרת של הרופא,
ועד לבורותה של אשתו ולכעס והתסכול של בנותיו .אני היית קורבן לתביעותיו של אבי ,עדה
לכל הכאב של כולנו נוכח האבדן הבלתי נמנע של אשת-אבי – אמנו ,ומחבלת ברצונותיו של
אבי.
אמי חיתה במשך  26חודשים ,וכפי שקורה לעמדות עדות לעתים קרובות ,גם עמדת
העדות שלנו השתנו במשך הזמן )איור  .(2בסופו של דבר ,לאחר הניתוח השני אמר לה רופא
מתמחה שיש לה סרטן חשוך-מרפא .גילוי זה שינה את העמדות של כולם .לכל עמדת עד יש
השלכות על הפרט ,על המשפחה ,על הקהילה ועל החברה )איור  .(3כל אחת מהעמדות
טומנת בחובה אפשרויות ,אתגרים וסיכונים .למרות שלדעתי רצוי להיות עד מודע ופעיל,
לעתים קרובות זוהי עמדה קשה להשגה.
את טבלת העמדות הזאת הצגתי במדינות רבות .ביקשתי לשמוע ולקבל סיפורים שידגימו
את ארבע עמדות העדות במטרה ליצור ארכיון של סיפורי עדות אותו ניתן יהיה להעביר
לאחרים שעשויים למצוא בהם הד ,נחמה והשראה 17.אשה צעירה מאוסטרליה שלחה לארכיון
סיפור שמדגים היטב עד כמה נוקב הוא הניסיון של לקיחת עמדת ֵעד פעילה ומודעת והשגת
מטרות שונות גם אם המטרה המקורית אינה מושגת.
טרייסי היא עובדת סוציאלית המועסקת בארגון רווחה פרטי .באחת מישיבות הצוות בה
נדונה הכנת סרט וידאו למטרת גיוס כספים ,עלתה השאלה :תפקידו של מי לבחור את
המשפחות שיוצגו בסרט כמקרי בוחן .טרייסי הציעה פתרון פרקטי' :למה שלא נצלם את
הילדים שמשתתפים באחת מקבוצות הטיפול ביום רביעי הבא?'
טרייסי כותבת" :הייתה שתיקה ארוכה ואז נאמר לי שהילדים הללו וייטנאמיים וכי הוחלט
להשתמש בילדים אנגלוסאכסיים ,איתם תוכל קבוצת התורמים להזדהות ביתר קלות.
ישבתי עם המילים הללו דקות אחדות .ואז שאלתי את עמיתי אם כולם נתנו את
הסכמתם להחלטה זו .האם גישות גזעניות תמומשנה בארגון הזה? שאלתי אותם אם,
כאסיאנית מהודו ,פירוש הדבר הוא שגם אותי ידירו מהסרט?
תגובות העמיתים היו מגוונות :אחת אמרה ששתיקתה נבעה מבושה; אחרת אמרה
שהייתה נבוכה; עוד אחת אמרה שציפיותי מאותה סוכנות היו בלתי הגיוניות.
הייתי מודעת מאוד לגזענות של אותה סוכנות ואמרתי את דברי כדי לצאת נגדה ,אולם
המראה שלי והרקע הגזעי שלי החלישו אותי .ההנהלה סירבה לשנות את החלטתה ואני
סירבתי לשתוק בתוך הסוכנות ובתוך הקהילה".
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איור  :2שינוי עמדת העד:

מודע

מועצם

1

מוחלש

3

לא מודע

2

4

איור  :3השפעתה של כל עמדת עד
מודע

משפחה

מועצם

1

לא מודע

2

קהילה

חברה
מוחלש

3

4

בעוד טרייסי הייתה מודעת לגזענות שהשפיעה על הפקת סרט הוידאו ,לא היה לה כוח
לשנות זאת .להנהלה היה סדר יום אחר .סביר להניח שהמוקד שלהם ביצירת הסרט היה
גיוס תמיכה כספית מקבוצת התורמים שלהם אשר ,להרגשתם ,בסופו של דבר ירוויחו ממנה
רבים.
טרייסי התמקדה בגזענות .מנקודת מבטה ההנהלה לא הייתה מודעת ,אך הייתה
מועצמת ביחס לגזענות בה נקטו .הפרקטיקות שלהם עמדו להשפיע על לקוחות ,על אנשי
צוות ועל הקהילה הרחבה אשר הארגון טען כי בשם האינטרסים שלה הוא פועל .היותה עדה
לגזענות המוכחשת שלהם דחתה אותה אולם חיזקה את מחוייבותה להשמיע את קולה כנגד
אי-צדק .היא הקדישה זמן כדי לדון עם עמיתיה בעניינים אלה בכנות שהייתה מחוץ לתחום
הנוחות שלהם .בתגובה הבהירו עמיתיה להנהלת הארגון כי פרקטיקות העבודה הגזעניות
שלהם מסכנות את יכולתם של אנשי הצוות לשרת את לקוחותיהם ,עמיתיהם ואת עצמם
"באכפתיות ובכבוד" .למרות שהוידאו הוסרט בהשתתפות ילדים אנגלוסאכסיים ,טרייסי
ועמיתיה עסקו בדיאלוג עוצמתי שהרחיב את קהילת האנשים המחוייבים לאנטי-גזענות בתוך
הארגון.
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אחת מהחוויות העוצמתיות ביותר שהיו לי התרחשה בדרום אפריקה .הדבר היה
כשנשאתי נאום בקייפ-טאון בפני קבוצה של יועצי נישואין ומשפחה דרום אפריקניים .דיברתי
על אחד מגיבורי ,נלסון מנדלה ,כשאני מצטטת אנקדוטות מתוך האוטוביוגרפיה שלו דרך
ארוכה אל החופש ,כדי להדגים את טבלת עמדות העדות 18.מסעו האישי ,שעבר דרך
עמדות עדות שונות – החל מהיותו מודע כילד קטן לאפרטייד ,דרך היותו ֵעד להרגשת חוסר
אונים ביחס אליו ועד להיותו אחד המוקדים המרכזיים בפירוק משטר האפרטהייד כולו – ידוע
למיליוני בני אדם .מסע זה השפיע על חייהם של כל הדרום-אפריקניים ועל חייהם של בני-
אדם בכל רחבי העולם .תוצאותיהן של עמדות העדות השונות שלו הובילו אותו ל 27-שנות
מאסר; את בני משפחתו הובילו לאבדן בעל ,אב ובן אהוב ,להתקפות חוזרות ונשנות על
חייהם ,ואת בני ארצו  -למהפכה ולחירות .לרבים ,אשר קודם לכך לא היו מודעים לסכנות
שהם יצרו עבור אחרים ,בעודם נהנים מהיתרונות הרבים מספור ,הוא עזר לראות את
תפקידם במערכת האפרטהייד.
בעודי מכינה את הרצאתי ,התרגשתי במיוחד מהסיפורים המופיעים בסוף הספר אודות
מערכת היחסים בין מנלדה לבין השומר שלו .מנדלה היה אסור באיי אובן במשך עשרים
ושבע שנים ,במהלכן היה מרותק לתא שממדיו לא אפשרו לה לעמוד זקוף .מנדלה ושאר
האסירים הפוליטיים עבדו במשך שעות ארוכות במחצבת גיר ,בלי אספקת מים מספקת לרווי
צמאונם או לצרכי הגיינה בסיסית במהלך יום עבודה .אם אבק עוקצני של אבן גיר חדר
לעיניהם ,לא היה להם במה לשטוף אותו החוצה.
ב ,1988-לקראת סוף תקופת מאסרו ,כשהשיחות עם ממשלת האפרטהייד התעצמו,
הועבר מנדלה לבית צמוד-קרקע שנבנה מאחורי קירות בטון בקצהו של כביש ,מקום שבו
ברור היה שיוכל לקיים שיחות חשאיות עם נציגי הממשל .לאחר שחווה תנאים מהקשים
ביותר שיצרו בני-אדם ,עכשיו יכול היה לישון כשהיה עייף ,לאכול כשהיה רעב ואפילו
להתהלך בחוץ בכל עת שחפץ .עם זאת הבין מנדלה שהוא חי ב"כלוב של זהב".
הכלא סיפק לו טבח ,אפריקני גבוה ושקט ,אשר בעת מפגשם גילה לו שהיה סוהר באי
רובן .הוא סיפר למנדלה שלעתים היה מסיע אותו למחצבה ,וכי נהג לנסוע בכוונה על גבי
המהמורות כדי שהנסיעה תהייה קופצנית .מנלדה מתאר את תגובתו בדרך הבאה' " :עשיתי
לכם את זה' הוא אמר בהיתממות' ,וצחקתי' .הוא היה בחור הגון וטוב-מזג ללא דעות קדומות
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והוא הפך להיות לי כעין אח".
בעמודים הבאים מתאר מנדלה את מערכת היחסים יוצאת-הדופן שהתפתחה ביניהם
בתקופת שהותו בכלא ויקטור ורסטר .הטבח הכין את ארוחותיו ,אולם מנדלה עמד על כך
שהוא עצמו ישטוף את הכלים ,כי זה היה "הדבר ההוגן" .הם עזרו זה לזה לשפר את
מיומנות השפה שלהם :מנדלה דיבר עם הטבח אפריקנס ,והטבח דיבר אנגלית עם מנדלה,
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ו"בדרך זו תרגל כל אחד מאתנו את השפה שהשליטה שלו בה הייתה הכי חלשה".
למנדלה הייתה יכולת בלתי-רגילה להישאר עד מודע ופעיל בנסיבות הבלתי אנושיות
ביותר .מנדלה הוא הדוגמה הטובה ביותר לעד חומל ,עד המודע ופועל ביחס לדברים שהוא
עד להם ,במטרה ליצור שינוי ולא להחמיר את האלימות .בעומדו מול שומר שהודה בכך
שמצא הזדמנויות לאמלל עוד יותר את חייו ,הוא ראה את הכוונה לוידוי ויכול היה לצחוק עם
אותו אדם .הם פיתחו מערכת יחסים מכבדת והדדית של אסיר-סוהר ,דבר שאני רואה בו
סתירה פנימית.
בהרצאתי בקייפטאון השתמשתי בדוגמה זו .תיארתי כיצד הסוהר היה מודע להשפעות
הבוגדניות של האפרטהייד עליו ,בשעה שלמעשה הועצם על ידי מערכת זו ,ובו בזמן ראייתו
של מנדלה את מערכת האפרטהייד הייתה כל-כך מורכבת עד שיכול היה לנהוג בכבוד ,אפילו
בנדיבות כלפי אותו סוהר.
כשסיימתי את הרצאתי ניגש אלי אדם גבוה ורזה .הוא הציג את עצמו בפני ובפני בעלי,
הילארי ,שעמד לצידי .הוא אמר" :שמי פיטר .אני הייתי אחד מסוהריו של מנדלה באי רובן
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ומעולם לא הבנתי מה קרה לי עד ששמעתי אותך היום .אני הייתי זה שקיבל את ההחלטות
אם כן או לא לתת לו את התרופות שלו .כשהייתי עם מנדלה התחלתי להבין את האפרטהייד
באופן שמעולם לא הבנתי אותו קודם .כשמנדלה עזב את האי ,עזבתי את השירות .לא
יכולתי להישאר יותר במערכת בתי הסוהר .חזרתי לביתי והקמתי חווה ,אבל זה לא היה
מספיק .החלטתי להיות יועץ ולכן אני כאן בכנס הזה.
שלושתנו עמדו שם ובכינו .עמדנו באולם הזיכרון ע"ש הוגנוט ,חדר שעדיין תלויים בו
דיוקנאותיהם של אדריכלי האפרטהייד ואוכפיו ,קהל גזענים תלת-דורי שעדיין חובש את
ספסליו חמורי הסבר .באותו רגע האמנתי שאני מסתכלת ישר בפניהם של אנשים אשר
חייהם שונו לחלוטין עקב צפייה יומית בפעילות היומיומית בבית הסוהר .עדותו היומיומית של
מנדלה למערכת האפרטייד נותרה מודעת ,פעילה ורחומה למרות העובדה שהיא איימה על
חייו בכל רגע נתון .איש גבוה זה לצידנו ,ייצג בפועל את האופן שבו עדות יומיומית יכולה
לשנות אלימות ,ואת החשיבות של מתן אפשרות לפוגעים המכפרים על חטאם לתרום
לשיקום הצדק.

הצטיידות לקראת עדות מכוונת
המפתח לשינוי אלימות בחיי היומיום טמון באופן בו אנו עדים לה .במקרים מסוימים
מודעות עשויה להיות הדבר היחיד שאנחנו יכולים להציע .תארו לעצמכם שנקרא מחר בעיתון
שני מאמרים .אחד מספר על ילד בן שמונה שהוצא מביתו עקב האשמות חמורות על
התעללות פיזית .השני מספר על שמונים נוסעים שנהרגו בתאונת אוטובוס במרחק  800או
 8,000ק"מ ממקום מגוריכם .עומדת לפנינו בחירה .אנחנו יכולים לקרוא את הידיעות כעדים
מציצניים ,או להפוך במהירות את הדף מתוך הערכה שעוד טיפה אחת של סבל תמוטט
אותנו .או  -טוב מזה – אנחנו יכולים לעצור ,להרשות לעצמנו להיאנח ,להרגיש עצובים ,ואז
להפוך את הדף ,בלי לאפשר לאף אחד מהסיפורים ליצור מצוקה גדולה כל-כך עד שנצטרך
להקדיש את כל הבוקר כדי לנהל אותה .במילים אחרות – אנחנו יכולים לתרגל מודעות
פשוטה .היא טומנת בחובה זרעים .מודעות ללא פעולה אינה בלתי-רלוונטית ואינה סיפוק-
עצמי .היא עשויה להיות כל מה שצריך באותו רגע מסוים .קל יותר לבנות על גבי מודעות
מאשר על גבי חוסר-מודעות .יתר על כן ,מודעות בונה את הפלטפורמה לפעולות עתידיות.
רבים מאיתנו מתפתים להישאר לא מודעים .חוסר מודעות מרחיק מעלינו את הכאב של
חוסר-האונים או של העימות עם אי-הידיעה שלנו מה לעשות .לרבים יש "איפור פסיכולוגי"
המסייע להם להכחיש את הכאב ואת האלימות סביבם ,או לפחות כך הם חושבים :הם
עשויים לחשוב שסתם כך ,ללא סיבה מיוחדת הם מרגישים לחץ ,כאבים פיזיים ועצבנות או
שהם מייחסים את אותן אי-נוחויות לגורמים מיידיים בחייהם ,שעה שלמעשה הם מגיבים
למודעות הקלה שלהם לסבלם של אחרים.
לעתים גם אנחנו מודעים בחריפות לאלימות ולפגיעה בהן אנו שקועים ,ומתעבים את
הרגשות שהמצב מעורר בנו .אנו מוטרדים או מתרגזים אולם מרגישים לחלוטין חסרי-אונים
וחסרי-יכולת ליצור שינוי .אנו מדמיינים שרק אנשים בעלי עמידות הירואית ואומץ לב יכולים
לשנות משהו ,וברור לנו שאנחנו לא אנשים כאלה .בדרכים שונות עומד הדימוי ההירואי
בדרכנו .הוא ממסך את מה שיכולה להשיג פעולה רגילה שנעשית על ידי אנשים רגילים .גנדי
 ללא ספק גיבור  -הבין זאת .הוא אמר ש"כל מה שאתה עושה יהיה חסר משמעות ,אולם21
חשוב מאוד שתעשה אותו".
כדי להיות עדים בעלי חמלה; כדי להגיע לצדו השני של מטבע העדות ,עלינו להכיר בכך
שאנחנו עדים .לא נוח לקבל את העובדה שאנחנו תמיד עדים .ראשית ,עדות גובה מחיר .כפי
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שאפרט בפרק הבא ,עדים נתונים לאותם תהליכים להם נתונים קורבנות ,אולם לעתים
קרובות לא הם ולא אחרים מבינים זאת .לפיכך ,לעתים קרובות עדים אינם מטפלים בעצמם
כפי שהיו צריכים לעשות .אם אתם רואים גבר או אשה בקניון מכים ילד מתוך כעס ,אתם
ואותו ילד עשויים לקפוא .אם תבינו זאת ,אתם עשויים לנהל מונולוג פנימי" :הרגע ראיתי
משהו שממש הטריד אותי וקפאתי .אני בשוק ולא עשיתי שום דבר .זה גורם לי להרגיש רע,
אבל לא ציפיתי לזה .אני צריכה להירגע ,לספר לחברה מה קרה ,ואני צריכה לשמור על עצמי
שלא אאבד תחושה כדי שאוכל לטפל בעצמי .אני יודעת שתהייה לי הזדמנות נוספת בחיי
להגיב באופן שונה ואם אדבר על כך עם אנשים ,אאסוף מהם רעיונות שיעזרו לי להבין מה
אני רוצה לעשות בעתיד .לא הייתי מוכנה ,אבל אני יכולה לחשוב על זה כך שבפעם הבאה,
אהיה מוכנה ואדע כיצד אני רוצה להגיב".
שנית ,כולנו היינו בנעליהם של קורבנות ,פוגעים ועדים .ניסיונות עבר אלה משפיעים על
האופן שבו אנחנו עדים .תקוותי היא שידע אישי זה יכול ליצור דרכים לחמלה ,מתוך הידיעה
שכבר היינו שם וכבר עשינו את זה .אני בטוחה שאנחנו יכולים לשנות את עמדותינו ַּבדרמה
בת שלושת התפקידים ,ושאנחנו יכולים למלא את תפקיד העד החומל יותר מכפי שאנו
עושים.
שלישית ,ראינו שעדות יומיומית מתרחשת בהקשרים בין אישיים מורכבים -
משפחתיים ,ארגוניים או חברתיים .כוחות רבים מגבילים את מודעותנו ואת פעולותינו .רציתי
נואשות שאמי תדע את מה שאנחנו ידענו אודות מחלת הסרטן שלה .ולמרות זאת,
הדינמיקות בתוך משפחתנו ,מעמד המומחה של ד"ר פ ,.העובדה שאמנו האמינה בד"ר פ.
ופיתחה אליו יחס אוהב ,רוח הזמן של ראשית שנות ה 70-של המאה ה ,20-נאמנותו של אבי
לאמי  -כל אלה חברו יחד ובלבלו אותי בנוגע לגישה הנכונה שכדאי לנקוט בה .התווכחתי
שוב ושוב עם אבי אודות כוחם ההרסני של סודות במשפחה .תגובתו תמיד הייתה אחת" :אם
היא תרצה לדעת ,היא תשאל" .נותרתי מודעת אך חסרת אונים לאורך כל השנה הראשונה
של מחלת אמי.
טרייסי נקטה עמדה כנגד פרקטיקות אנטי-נוצריות בארגון שלה ,בידיעה שהדבר עלול
לעלות לה במשרתה .למרות שלמודעותה ולפעולתה לא הייתה כל השפעה על הסרט של
גיוס המשאבים ,היא הרגישה יותר מעורבות עם עמיתיה ,וגילתה כי הייתה להם התייחסות
שונה לנושא ,ונכונות פחותה יותר לסבול את הגזענות הערמומית הזאת בתוך התרבות
הארגונית.
פיטר עזב את מערכת בתי-הסוהר משהבין את אי-הצדק של מערכת האפרטהייד שהוא
עצמו אכף .בתחילה היה בלתי-מודע אולם הועצם עד כדי השפעה הרסנית על חייהם של
אסירים .בסוף הוא לא יכול היה לשאת הפגיעה שהוא עצמו גרם ואת אי-הצדק .בהיותו סוהר
דרום-אפריקני לבן ,הוא יכול היה לעזוב את האי רובן.
בעוד שעל עדות רחומה מוטלים כל הזמן אילוצים עצומים העלולים לגרום לנו לחוש ניכור
או אשמה ,באומרנו" :נו ,טוב ,מה אני יכולה לעשות?" או":מה שלא עשיתי גורם לי להרגיש
כל-כך נורא ,אני משותק"  -יש גם דרך ביניים .הבנת המורכבות הטמונה בעדות הינה חלק
מאותה דרך ביניים.
אין ספק שעדות רחומה יכולה להיות מאתגרת ,אולם מסתבר שאנו כבר יודעים הרבה
מאוד אודותיה ,ויש בידינו מקורות רבים להפקת לקחים .לאורך ספר זה כולו ,ובמיוחד בחלקו
השלישי ,אביא סיפורים המציעים דרכים בהן אנשים יכולים להפוך עדות בלתי-מכוונת
לאלימות ולפגיעה ,לעדות רחומה המסייעת לאחרים ולהם עצמם.
אנו מוצפים בסיפורים אודות קורבנֹות ותוקפים ,אולם רק לעתים נדירות אנו קוראים
אודות עדים 22.כשאנו פוגשים סיפור כזה ,לעתים קרובות מדובר בעדים גיבורים :אדם
שהציל את אחיינו ממלתעות כריש; אישה שרצה לתוך בניין בוער והצילה את בנו של השכן.
בעוד שסיפורים אלה חשובים ,רובנו לא תופסים את עצמנו כגיבורים פוטנציאליים .דרושות
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לנו דוגמאות להתנהגות שאנחנו יכולים לחקות ,שנראות סבירות ומעשיות .אנשים בעלי
תחושת מסוגלות פועלים יותר למען אחרים 23.מקרים אלה של עדות רחומה רגילה צריכים
להפוך לנגישים תרבותית לציבור לפחות באותה מידה כמו הסיפורים אודות מעשי גבורה.
במהלך מלחמת העולם השניה ,בלה-שמבורן אשר בצרפת של וישי ,כפריים הצילו אלפי
יהודים ,רובם ילדים ,למרות איומים בעונש של גירוש ומוות 24.אותם כפריים היוו יעד
למחקרים רבים .כולם הסיקו שהכפריים ראו בעצמם אנשים פשוטים .מעשים קטנים של
עזרה גורמים לאנשים לסייע פעם נוספת .ולעתים ,כשהיה ברור שעזרה ליהודים תסכן את
25
חייהם של המסייעים באותו רגע ממש ,הם לא סייעו ,אולם חידשו את עזרתם במועד אחר.
דרך זו של תגובה לבקשתם של אחרים נמצאה גם בהקשרים אחרים .עזרה נוטה להביא
לעזרה נוספת; פגיעה נוטה ליצור פגיעה נוספת; הימנעות או התרחקות מצמיחה עוד מאותו
דבר .חשוב לדעת שמה שקורה בשלבים הראשונים של הסיטואציה משפיע עליה באופן
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משמעותי 26.תוך כך הסקתי שעלינו לקדם ,לעודד ולתגמל את הדברים הקטנים והרגילים.
כולנו יודעים כמה חשוב שיש גיבורים .עם זאת ,עלינו לזכור שגיבורים הם לא רק אלה
שפועלים עצמאית באומץ .גיבורים הם גם אלה שמשתפים פעולה עם אחרים כדי לעשות יחד
את מה שצריך לעשות .לרבים מאתנו קל יותר לראות את עצמנו מוצאים את האומץ לפעול
ביחד עם אחרים משאנו יכולים לדמיין את עצמנו מגיבים לבעיה לבד ,בכוחנו שלנו בלבד.
לאחר ה 11-בספטמבר למדנו שיעור כואב ומייסר ,אך גם חשוב במיוחד אודות האופן בו
גיבורים יכולים לפעול יחד .אנו יודעים כי חיים רבים נצלו תודות לפעולותיהם של גברים
ונשים גיבורים אשר שתפו פעולה זה עם זה כדי לבצע מעשים שתוצאותיהם אכן היו
הירואיות.
בהתייחס לעדות ,אנו עלולים לקחת על עצמנו מעמסה עצומה אם נאמין שעלינו לפעול
לבד כנגד אי-צדק ואלימות שאנו עדים לה .טרייסי הבינה זאת כשכינסה יחד עמיתים
מהחברה בה עבדה ,והחלה תהליך של דיאלוג אודות גזענות .היה קשה לפעול ,אולם הם
עשו זאת יחד.
לפעמים יכול ילד אחד לעצור בריון 28.יתכן שהוא חזק או מקובל ,או שיש לו בנמצא אח
גדול שהבריון רוכש לו כבוד .לפעמים "דויד" יכול להיאבק ב"גוליית" .לעתים קרובות יותר
הדינמיקה של הכיתה ,של חצר בית-הספר או של מגרש המשחקים הופכת את מאמצי הפרט
למאמץ גדול מדי עבור ילדים שלא התמזל מזלם והם אינם נמצאים בבית ספר המקיים
תכנית לימודים ספציפית בנושא השכנת שלום או מניעת אלימות 29.כמבוגרים אנו יכולים
להדגים את ההערכה שאנו רוכשים לתמיכה מצד אחרים ולבריתות המתקיימות עמם .אנו
יכולים ללמד את ילדינו שפתרון בעיות ביחד עם אחרים הוא בעל ערך באותה מידה כמו
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פתרון בעיות לבד.
וודאי טוב שיהיה לנו מגוון דרכים שונות להיות עדים לאלימות ולפגיעה .במקרים
מסוימים אנו צריכים את היכולת להגיב באופן עצמאי .במקרים אחרים אנו יכולים לפנות
לאחרים ויחד להיות עדים חומלים .לאחר פיגועי ספטמבר התפשטה בקהילה שלי תופעה של
דיונים בין-דתיים .חברים במסגדים בערים ובפרברים חברו עם קבוצות מכנסיות ובתי-כנסת,
בתגובה למודעות המתעוררת לעובדה שרבים מבני קהילה אחת אינם מכירים איש מבני
הקהילה האחרת.
באזור בוסטון קיבל הצורך שזוהה מענה בדמות אנשים העובדים בקבוצות .לאחדים
באמריקה ,כמו אנשים החיים בחו"ל ,היה קשה יותר בתחילה למלא את אותו צורך בקבוצה.
אחד עשר חודשים לאחר הפיגוע במגדלי התאומים כתבה לי ג'ניפר סלאק-גאנז ,אם צעירה
וחברה קרובה שלי אשר עברה עם משפחתה מניו-יורק למלבורן בשנת  ,2000מכתב ארוך.
היא כתבה אודות "תחושה של צורך חזק להיות בחברת מוסלמים יחד עם כל מה שקורה".
אותי הדאיגו מעשי הנקם נגד מוסלמים שהתרחשו בכל מקום .לראשונה בחיי הייתי מודעת
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לתחושה של ניתוק מקבוצה כל-כך גדולה בחברה ובעולם .הדאיג אותי שלא היה לי ולו חבר
מוסלמי אחד .הייתי מודעת באופן חדש לחוסר הידע שלי בנוגע לאסלאם ,ונראה היה כי
באופן כלשהו בורות זו מצביעה על בעיות נרחבות ,עולמיות .הרגשתי צורך נואש ליצור
קשרים כלשהם".
ג'ניפר הנהיגה מפגשים קבועים בין נשים מוסלמיות ולא-מוסלמיות מתוך ניסיון לבסס
תהליך משמעותי של דיאלוג .היא הקימה גם תכנית ידידי-עט לתלמידים בשכבת הגיל של
בנה הבכור .ועכשיו ,לאחר שחלפה שנה ,נוצרה קבוצה לקידום התהליך של קשרי קהילה
בעתיד .לאחר שנה של התכתבות ,גם הילדים והוריהם פוגשים אלה את אלה.
התקפות  11בספטמבר עוררו תגובות-לוואי רבות .אחת מהן הייתה שנוכחנו כי צעדים קטנים
הנעשים על ידי אנשים פשוטים יכולים ליצור שינוי .אנשים בכל מקום זרמו לרחובות כדי
להציע תמיכה ותנחומים לאלה שעמדו ברחוב ובכו .בניו-יורק יצרו הר מגרביים שתרמו
אנשים ,גובהו עשרה מטרים ורוחבו עשרה מטרים .הר הגרביים היה אחת העדויות לאחת
הדרכים אותן מצאו אנשים בכל רחבי המדינה לבטא את תמיכתם ואת האכפתיות שלהם.
ילדים שלחו ציורים שצייירו לכבאים לשוטרים ,לא רק בוושינגטון ובעיר ניו-יורק ,אלא גם
בערים ובשכונות מגוריהם .היה משהו מאוד נכון באנושיות אפילו באותה שעה שבה היה
משהו לא נכון להחריד .תפיסה אינטואיטיבית של עדות רחומה פרצה מתוך מיליוני בני אדם
נוכח האירוע יוצא הדופן .הדבר יוצר בסיס עליו ניתן להניח כלים ספציפיים יותר כדי לעזור
בהזדמנויות הרבות שיש לנו להפוך את העדות הרעלית היומיומית לעדות מבריאה.
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פרק 3
תוצאות ההלם השגרתי
ב 11-בספטמבר  2001הייתה האומה האמריקאית מאוחדת באופן מחריד .מיליוני אנשים צפו
בשידורי הטלויזיה בהם נראה מטוס חוצה שמים כחולים בהירים וטס היישר אל תוך מגדל הזכוכית
הגבוה ,המוכר לרבים כאחד ממגדלי התאומים של מרכז הסחר העולמי במנהטן .רבים לא יכלו
לתפוס את אשר ראו עיניהם .אפילו כאשר פרצו הלהבות מהבניין שניות אחדות לאחר מכן ,היה
קשה לתפוס מה קורה ,זאת מאחר שמעולם לא היו עדים למחזה כזה קודם לכן  -ממש כשם
שלַעולם היה קשה לתפוס את הרעיון של תאי הגזים במלחמת העולם השניה ,מאחר שמעולם איש
לא העלה בדעתו דבר כזה .בתוך שעות הבינו רוב האנשים משהו שלעולם לא היו רוצים להאמין
לו :מטוסים חטופים יכולים לשמש כטילים.
חטיפתם והתרסקותם של ארבעת המטוסים הייתה אירוע יוצא דופן ,אשר נחת כרעם ביום
בהיר .כאומה לא התגייסנו ,ולא היינו מוכנים לקראת מתקפות טרור .היינו עדים בלתי מודעים
לאלימות קיצונית שהיו לה תוצאות ביולוגיות ,פסיכולוגיות ,בין אישיות וחברתיות .אף-על-פי-כן,
חודשיים לאחר מכן ,בקרב תושבי דרום מנהטן  -אנשים שראו את הבנין השני מתמוטט ,שראו
גופות נופלות מתוך הבנין – היו שתהו מדוע הם מרגישים רע כל-כך .חברה שביקרה בניו-יורק
סיפרה לי שחברתה סיפרה לה" :אני לא יודעת למה הרגשתי כל-כך רע .בסופו של דבר לי לא קרה
שום דבר!"
לאימה ,למוות ולהרס .היא
משהו אכן קרה לאותה אשה צעירה .היא הייתה עדה בלתי מודעת ֵ
חוותה הלם שגרתי .אפילו בהקשר של אחד האסונות הגדולים ביותר שפגעו אי-פעם בארצנו ,רבים
שהיו עדים בדרך זו או אחרת – בין אם בהיותם מתגוררים או עובדים באזור מרכז הסחר העולמי
או בסביבת הפנטגון ,עובדי חברות תעופה ,בין אם באמצעות היכרות עם אנשים שאיבדו קרובי
משפחה ,אנשים שצפו במשך שעות ארוכות בצילומים ששדרה הטלויזיה מתוך זירת האירועים- 1
רבים לא יכלו להסביר את תגובותיהם.
הדבר לא נבע מכך שהם התעלמו ממשהו שכולנו יודעים .הם נאבקו למקם את החוויה שחוו
מסגרת הקטגוריות שהיו להם .נדרשה להם קטגוריה אחרת  -תפיסה של הלם שגרתי – כדי
להסביר לעצמם שעדים לאלימות ופגיעה יכולים לחוות תגובות כואבות.
חברתי אמרה לחברתה" :וודאי שמשהו קרה לך .את היית עדה" 2.תקוותי היא כי לאחר
קריאת פרק זה ,ייטיבו אנשים להבין מדוע הם מרגישים כפי שהם מרגישים לאחר שהיו עדים
לאלימות או לפגיעה ,וכי יוכלו לעזור טוב יותר לעצמם ולאחרים להבין זאת .כדי להגשים תקווה
זאת אתאר סוגים שונים של תגובות אותן עשויים עדים לחוות בשלושה תחומים :ביולוגי ,פיזי ובין
אישי .כמו כן אבחן כמה מהשלכותיה החברתיות של עדות לפגיעה ולאלימות .בחלק השני והשלישי
של ספר זה אתייחס להשלכות חברתיות נוספות .נספח  2מציג יישומים פרקטיים של הרעיונות
המובאים בפרק זה עבור מבוגרים וילדים.
קריאת פרק זה עלולה להיות מציפה ,מכיוון שהיא עלולה לעורר בכם זיכרונות מטרידים של
אירועים להם הייתם עדים .יתכן שתרגישו "פרפרים בבטן" ,עקצוץ בצואר או בזרועות ,או דופק
מואץ .אם אתם חשים תחושות גופניות לא נוחות ,או שעולים בכם מחשבות או רגשות מטרידים,
עצרו וקחו כמה נשימות עמוקות .אולי תרצו באותם רגעים להתמקד במישהו ,במקום כלשהו או
במשהו שירגיע וינחם אתכם ,כמו היזכרות בפניו של חבר טוב ,נחל זורם או בכיסא האהוב עליכם.
אם תבחינו באי-נוחות משמעותית יותר בגופכם ,אולי תרצו לדלג על כמה עמודים ,או שתבחרו
להניח את הספר בצד לעת עתה .קצב הוא מילת מפתח.
ברוב המקרים ,כשסכנה אינה נשקפת לנו אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להקשיב בתשומת-לב
לשפת-הגוף שלנו .זהו מדריך מהימן .אחת ממטרותיו של פרק זה היא לעזור לאנשים ללמוד
ולהבין את שפת הגוף שלהם .רק אתם יודעים מתי הוא הזמן הנכון עבורכם לקרוא את החומר
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הזה .קבלת החלטות אלה במהלך הקריאה בספר היא תרגול טוב של הדרכים השונות לניטור
עצמי ,אותו עלינו לעשות בכל עת .היכולת לשים לב לכך שאנחנו מוטרדים מאפשרת לנו לבחור
המעֲנים לצרכים שלנו.
באופן מודע את ַ
חשוב מאוד שנדע כיצד לעשות זאת .אם כולנו נתונים לדינמיקות של עדות ,כי אז בכל חברה,
במקרים רבים מקבלים אזרחים החלטות כשגופם ותודעתם דרוכים וטרודים .מתוך גוף ותודעה
מבולבלים ניסתה אותה אישה הצעירה בדרום מנהטן להבין מה צריכה להיות תגובתה של המדינה
למתקפת הטרור .אלבנים מקוסובו שחזרו לארצם לאחר הפצצת נאטו ,ניסו לקבל החלטות בנוגע
למקום בו צריכים שכניהם הסרבים לחיות ,בזמן שהם עצמם היו מוטרדים ביותר .ישראלים
ופלסטינאים מנסים להשפיע על תהליכים פוליטיים מתוך גוף ונפש המוחלשים מפחד ,טרור וזעם.
הדילמות בפניהן עומדים האישה הצעירה מדרום מנהטן ,האלבני-קוסובי השב לביתו או חייל
מילואים ישראלי ,דומות בכך שעל כולם להשתתף בחיי מדינתם  -בתמיכה ,בהגנה או בפעולות
מחאה המשפיעות על קבוצות גדולות בתוך מדינתם ואפילו ברחבי העולם .הם עושים זאת מתוך
גופיהם שחוו השפעות של הלם .באופן רגיל עומדים אזרחים בפני מצבים של בחירה ,הן בחייהם
האישיים והן בחייהם הפוליטיים ,בעודם מתמודדים עם השפעותיו של הלם שגרתי .כיצד יש
להתמודד עם אלימות? מתי ,אם בכלל ,יש הצדקה לנקמה? כיצד ממשיך הדור הצעיר את מסורת
הדורות הקודמים ,ומה תהיינה ההשלכות על הדורות הבאים?
השאלות הללו נשאלות בכל רחבי העולם .בין אם בניו-יורק או בוושינגטון ,קוסובו או דרום
אפריקה ,פקיסטאן או סרי-לנקה  -תשובותינו לשאלות אלה מעצבות את פני העולם בו אנו חיים.
אנו משיבים לשאלות הללו כמכלול אנושי בעל מחשבות ורגשות כלפי אותן שאלות מופשטות והרות
גורל ,מתוך גופינו המטולטלים על ידי מוחותינו .הלם שגרתי משפיע עלינו ביולוגית .תגובותינו
הביולוגיות מעצבות את תגובותינו הפסיכולוגיות והן ,מצידן ,משפיעות על מערכות היחסים שלנו
ועל מרקם החברה בתוכה אנו חיים.

תוצאותיו הביולוגיות של הלם שגרתי
בשבוע הראשון לאחר פיגועי ה 11-בספטמבר ,נדמה ששמעתי אנשים אומרים את המילה
הלם פעמים רבות יותר מששמעתי במשך כל ימי חיי .למרות שאילו בנובמבר  ,1963כשנרצח
הנשיא קנדי ,הייתי בגיל שבו אני היום ,ולא בת  - 16יתכן כי הרצח ההוא היה מתחרה באירוע זה.
בבוקר ה 11-בספטמבר חשו רוב האנשים את גופם מגיב מתוך ִמ ְת7ם עם הקצב המנטלי ה"רגיל"
שלהם .אפילו תיאוריהם של אנשי האף.בי.איי בוושינגטון ,אשר צפו בסיקור הטלויזיוני בשעה
 09:06בבוקר יחד עם סגן מנהל הסוכנות ,ציינו שהם היו כל-כך המומים עד שבמשך דקות אחדות
לא יכלו להוציא הגה מפיהם 3.הבנת האירועים שהתרחשו ,אז ועכשיו ,היא משימה הדורשת מאמץ
עליון.
כשאתם נזכרים באירועי ספטמבר ,יתכן שתהיו מודעים היטב למגוון התגובות הרחב של
אנשים  -לא רק בעת האירוע ובסמוך לו ,אלא גם עם חלוף הזמן .המהירות והעוצמה שבה הגיבו
אנשים הייתה קשורה ישירות למרחק הפיזי שלהם מההתרחשות ,כמו גם בניסיון האישי של כל
4
אחד מהם בהתמודדות עם הלם שגרתי.
בבוסטון ,הרחק ממוקד ההתרחשות ,הראשון שרץ בבכי למשרד באחד מבתי-הספר היה ילד
בן עשר ,אשר שנה קודם לכן עבר טיפול בגידול מוחי שפיר .יומיים לאחר מכן נכנסתי לחנות
למוצרי אלקטרוניקה לקנות אנטנה לטלויזיה עתיקת היומין שלנו ,כדי שנוכל לצפות ביותר מערוץ
אחד .אדם בבגדי צבא ישנים ,אשר על פי גילו  -יתכן שהשתתף במלחמת המפרץ ,התהלך
במעברים הלוך ושוב ,וניכר בו שהוא נחרד מהרעש שהיה בסביבה ומלקוחות שעברו לידו.
5
השערתי היא שגם אותו ילד וגם האדם הזה הרגישו בגופם תחושות של חוסר נוחות קיצונית.
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הספרות אודות עדות לאלימות ולפגיעה מועטה מהספרות אודות קורבנות של אלימות ופגיעה.
בעוד שבחלק מהספרות אין הבחנה בין סיטואציה של קורבן לסיטואציה של עד ,הידע שלנו מצביע
6
על כך שחוויות ביולוגיות של עדות לאלימות ולפגיעה נמצאות על פני רצף שבין קל לבין חמור.
עקה היא אחד הסימנים לתגובה מתונה 7.הלם שגרתי חמור יותר נכנס לתוך מה שמכונה תגובה
טראומטית 8.הפרעה חמורה או כרונית של עקה פוסט-טראומטית ) (PTSDעשויה להיות התווית
9
ההולמת ביותר לרוב התגובות להלם שגרתי חמור.

הילחם או ברח
עקה היא תגובה של בהלה לגירוי אותו מעריך האדם כטעון רגשית או כמאיים .מצב זה יכול
לנוע מחדווה ועד לאי-נוחות מתונה או חמורה .התופעה מכּונה גם תגובת "הילחם-או-ברח" .היא
מייצרת היפר-עוררות ,שהיא תגובה נורמלית ונחוצה נוכח איום.
תגובת הילחם-או-ברח מכינה את הגוף לפעולת-הגנה באמצעות סדרת פולסים של מערכת
העצבים הסימפטתית ושחרור הורמוני עקה ,שהידוע מביניהם הוא אפינפרין ,או אדרנלין .תגובותינו
הפיזיות תואמות את פונטציאל הנזק שעלול להיגרם לנו .אישונינו מתרחבים כך שאנחנו יכולים
לחוש במה שמתרחש מסביבנו ,והשערות על עורנו סומרות ,כדי שנוכל לחוש בתנודות .קצב הלב
עולה כך שכמות גדולה יותר של דם מוזרמת לאיברים הקיצוניים ,ומכינה את זרועותנו ורגלינו לרוץ
– במידת הצורך .גם קצב נשימותינו מתגבר והוא מספק יותר חמצן לרקמות הגוף .באותו זמן
מוטה הדם ממערכת העיכול ,ומייצר תחושה של פרפרים בבטן .באופן רגיל ,ברגע שהאיום חולף,
10
הגוף יעצור את תגובת האזעקה ויתייצב מחדש ,או שייכנס למצב מנוחה.
בעקבות מתקפת הטרור באמריקה ,רבים לא זכו לחוש את ההפוגה שמביא עימו תהליך
הבלימה של תגובת העקה .היו שתהליך הבלימה התרחש אצלם בהפוגות כאלה שגרמו להפעלתו
של מנגנון ההגנה שוב ושוב ,לעתים מתוך תגובה לגירויים מפתיעים .ב 12-בספטמבר שאלתי את
הפקיד הצעיר בדלפק של חנות מקומית איך הוא מרגיש ,ואם כל "הרשתות" שלו בסדר .הוא
השיב" :או ,זה היה יום נורא ,אבל כל המחשבים והטלפונים עובדים".
"או ,כן ,זה היה יום נורא" אמרתי" ,אבל התכוונתי לרשתות החברתיות שלך .האם קרוביך
וחבריך בסדר?"
"שלי ,כן .אבל האח של אחד מחברי התקשר אליו מגג מרכז הסחר העולמי ואמר לו למסור
לאמם שהוא אוהב אותה .או ,הרעידות האלה ",הוא אמר כשדמעות זרמו על שתי לחייו והוא הניח
את ידו על בטנו כאילו חש כאב בטן.
הסיפור של שיחת הטלפון החזיר אותו לעמדת העד ועורר את מערכת העצבים הסימפטתית
שלו לתגובה חוזרת ,כך שמיד חש עצוב ומעּורַר .כשהייתי עדה למצוקתו והושטתי לו את ידי -
הייתי עצובה ,אולם ניחומו מנע אצלי את הפעלתה מחדש של תגובה פיזית מצידי למתח.
כשהמתח גבוה ,כשהדרך להבין את עצמנו ,אחרים ואת העולם יכולה לייצר תגובת טראומה,
וכשאנחנו מרגישים פחד ואימה  -העקה יכולה לייצר תגובה טראומטית ,שהיא תגובה נורמאלית
לאירועים ולחוויות לא-נורמאליות 11.לא רק אלה החווים ישירות את האלימות והפגיעה ,אלא גם
12
אלה העדים להן ,כלומר – רואים אותן או שומעים אודותיה מפי אחרים – עשויים לפתח טראומה.
בימים הבאים לאחר ה 11-בספטמבר ,דיווחו אנשים על מגוון תחושות פיזיות ,ביניהן:
תשישות ,פיהוק ,עקצוצים ,תחושות של חום וקור בצינורות הדם ,רעידות ,מתח בשרירים ,כאבים
ותחושת אי-נוחות ,קושי בהירדמות ,דופק מואץ והזעה .היו שחשו רדומים ולא מרוכזים ,עטופים
במעין ערפל שנדמה כאילו הוא מבודד אותם מהאימה שלהם ושל אחרים .אישה אחת תיארה את
עצמה כמוגנת בתוך שריון צב .אחדים הזינו את הפחד שלהם .אחרים הרעיבו אותו .היו אנשים
שלאחר ימים אחדים לא יכלו עוד להאזין לחדשות ,ואחרים לא יכלו לנתק את עצמם מהן .לאחרונים
13
היה קושי להתרכז בכל דבר אחר מלבד התמונות הקשות.
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אנשים נוספים נבהלו מכל צליל בלתי צפוי ולא יכלו להירגע .בעלי ואני ,למשל ,התעוררנו
בבהלה למשמע אגוזים שנפלו מהעץ הגדל בחצרנו ,צליל שבדרך כלל אינו מעיר אותנו .כתוצאה
מהאירועים האחרונים היו גופינו בפעילות-יתר ובדריכות-יתר .יש הסברים ביולוגיים לתגובות אלה,
14
אשר ניתנות למיתון אם מטפלים בהן כראוי.
בתגובה לחוויה של אירוע מסכן-חיים  -בין אם כקורבן ובין אם כעד  -יהיו אנשים שהמנגנון
הביולוגי שלהם יגיב באופן לא נורמאלי מהרגע הראשון .יתכן שאנשים אלה יפתחו בהמשך
הפרעה של עקה פוסט-טראומטית ) .(PTSDההפרעה המאובחנת כאשר תסמינים חמורים
ממשיכים להתקיים במשך למעלה מחודש ימים ,וכאשר במקביל ישנה פגיעה בתפקוד בעבודה או
במערכות יחסים חברתיות 15.לגבי מתקפות ה 11-בספטמבר ,אחוז האנשים שפתחו תגובות
פוסט-טראומטיות היה קטן בהרבה מאחוז הסובלים מתגובות הלם שגרתי מתונות ,או מתגובות
הלם שגרתי חמורות המזכירות תגובות של פוסט-טראומה 16.רבים וודאי נכנסו לקטגוריה כלשהי
שטרם הוגדרה .היו להם תסמינים מחלישים ,אולם הם יכלו להמשיך בחייהם למרות התסמינים
הללו.

מרכז הטראומה של הגוף
"מרכז הטראומה" של הגוף הוא מבנה בגזע המוח המכונה לוקוס קוארולוס ) 17.(LCיש לו
המוני קשרים במוח המפעילים ומזהירים את האדם ,ובמידת הצורך אפילו מפריעים לו ,זאת כדי
להבטיח שהאדם מקדיש תשומת לב לגירויים בעדיפות גבוהה .כשאדם נחשף שוב ושוב לאיום ,או
שהוא נחשף לאיום קיצוני ,הלוקוס קוארולוס משתנה; הוא נעשה רגיש במיוחד לסימני מצוקה.
18
הדבר מייצר את התחושה של עירנות-יתר .למעשה ,מבנה זה עצמו הופך להיות טראומה.
בתנאים רגילים של לחץ הגוף מכין את עצמו להילחם או לברוח ,ובחלוף האיום )כשהאיום
נגמר או שהאדם מצליח להילחם או לברוח( ,התגובה שוכחת .עם זאת ,במקרה שבו האיום קיצוני
והמוח תופס שלא מלחמה ולא בריחה יצליחו ,הגוף עלול להיכנס לתגובה של קפיאה .במהלך
תגובת קפיאה שני חלקיה של מערכת העצבים האוטונומית  -המערכת הסימפאטתית והמערכת
הפארא-סימפאטתית  -פועלות בו-זמנית 19.הגפיים נעשים כבדים; הגוף והראש מאבדים תחושה;
האדם "נעשה כמת" בדומה לאוגר או עכבר .תגובה זו איננה רצונית ולא ניתן לבחור או שלא לבחור
בה .היא קורית לנו שלא בשליטתנו.
מטופלים רבים שהיו לי תיארו בדיוק את תגובת הקפיאה הזאת כשסיפרו לי על היותם עדים
למריבה בין הוריהם .אדם צעיר אחד האשים תמיד את עצמו על כך שלא רץ אל אביו והרחיק אותו
מעל אימו .אולם ,הוא נזכר ,באותם רגעים הוא הרגיש כאילו היה פסל קפוא בעל עיניים גדולות -
20
דימוי המתאר היטב את התחושה של תגובת קפיאה.

המערכת הלימבית
ולבסוף ,למערכת הלימבית יש תפקיד מרכזי בתגובות הגופניות לאיום קיצוני .שני מבנים של
המערכת הלימבית מסייעים לנו להסביר סימפוטמים פסיכולוגיים בולטים של הלם שגרתי חמור,
ולכן חשוב להבינם :האמיגדלה ,1הקרויה כך בשל צורת השקד שלה ,מייחסת משמעות רגשית
לסימנים הנקלטים מבחוץ 21.המבנה האחר ,ההיפוקמפוס ,מעריך ,מקטלג ומאחסן את המידע
הזה .לצורך תפקוד מיטבי חיוני שיתקיים תיאום בין שני המבנים הללו; האחד מגיב למידע והאחר
מפרש אותו .במצב של איום חמור ,אמיגדלה במצב עוררות גבוהה מתערבת בפעילות
ההיפוקמפוס ועלולה לחסום אותו .התוצאה היא מספר סימפטומים אותם נהוג לקשר להשפעות
ארוכות טווח של פוסט-טראומה ).(PTSD

 1חומר דמוי שקד הנמצא בעומק כל אחת מאונות המוח הגדול
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כמרכז הרגשות במוח ,האמיגדלה מקושרת לחוויה ולביטוי של פחד .במצב של מתח קיצוני,
יכולה האמיגדלה ליצור קשרים מזוייפים בין מרכיבים בתוך הסיטואציה המאיימת ובין תגובת פחד,
בלי שהאדם מודע להתרחשות זו .וכך עשויות להתעורר אצל אנשים תגובות פחד לגירויים שונים,
כשהדבר נראה בעיניהם חסר הגיון לחלוטין.
לפני הניתוח שבו התגלתה מחלת הסרטן בגופה של אמי ב ,1974-הרגיע אותה הרופא שלה
כשאמר שיש לה  99%סיכוי להיות בריאה .כדי שאוכל להיות אתה בסוף הניתוח עליתי על רכבת
מבוסטון לניו יורק .במהלך הנסיעה כולה הייתי מודאגת ביותר ,ובכיתי פעמים אחדות .אני זוכרת
שלקחתי מונית לדירת הורי ,וסיפרתי לנהג שאני מחכה לחדשות של חיים-או-מוות אודות אמי.
במהלך אותה נסיעה הרגשתי שאני יודעת מהו גורלה של אמי ,למרות תחזיתו של הרופא כי סביר
שהגידול שלה שפיר.
ואמנם ,הסתבר לי באותו יום שאמי חלתה בזן נדיר וקטלני של סרטן ,אשר התפשט כבר בכל
גופה .במשך השנים חוויתי תגובות רבות ורגשות רבים ביחס לאבחנת המחלה שלה ,לטיפולים
שעברה ולמותה .לאחרונה נעשיתי מודעת לתגובה נוספת :אני חרדה מהמתנה לחדשות .חדשות
מכל סוג שהוא .אני מבינה עכשיו שוודאי חוויתי תגובת פחד מותנה להמתנה ,שהייתה אחד
המרכיבים ברצף האירועים הכואב במהלכו הבנתי שלאמי צפויים חיים מקוצרים .כפי שגיליתי
עשרות שנים מאוחר יותר  -קשה מאוד להתגבר על תגובות הפחד המותנה מבוססות-אמיגדלה
אלה ,וקשה מאוד לפענח אותן.

סנסיטיזציה )יצירת רגישות(
אלה הם רק אחדים מהשינויים המורכבים המתרחשים במוח כתוצאה מחשיפה למתח קיצוני.
ככל שעל המוח יהיה עומס גדול יותר ,כך יסתגל יותר וישתנה .אולם אם הנסיבות משתנות ,והאיום
מפסיק להתקיים ,שינויים אלה הופכים עמידים להסתגלות 22.לפיכך ,אנשים שנחשפו שוב ושוב
לאירועים ואינטראקציות מהסוג המטריד ביותר ,ואשר עשו כמיטב יכולתם להתמודד עם אותם
אתגרים ,עשויים לגלות שתגובותיהם מוגברות בעוצמה כזאת עד שרוב הזמן הם נמצאים במצב
של הצפה .מצב זה מכונה רגישותיות .ואמנם ,מוחותיהם כל-כך רגישים עד שעניינים פעוטים
שעשויים לא להפריע לאחרים הופכים עבורם למשוכות גבוהות .ילדים ,צעירים ומבוגרים הנחשפים
לאלימות משפחתית וקהילתית מהווים קבוצה פגיעה במיוחד לפיתוח רגישותיות .לדוגמה ,אם
צעירה שראתה את אביה מכה את אימה ,עשויה להגיב בזעם חסר פרופורציה לבנה המכה את
23
אחותו הקטנה ,כשהיא מתייחסת בטעות למריבה נורמאלית בין אחים כאל אלימות מסוכנת.

תוצאותיו הפסיכולוגיות של הלם שגרתי
הדברים הבאים אודות תוצאותיו הביולוגיות של הלם שגרתי מניחים את התשתית להבנת
תוצאותיו הפסיכולוגיות 24.בחלק הבא אתמקד בתגובות הפסיכולוגיות הצפויות בקרב אמריקנים
שחוברתו בערכים מערביים .נקודה מעניינת וחשובה היא שערכים ונסיבות מעצבים את המשמעות
שאנשים מייחסים ל"סימפטומים" ,ולפיכך מגוון הביטויים מבוססי-ביולוגיה להלם שגרתי מקבלים
פרשנות שונה ברחבי העולם ,והם מייצרים חוויות פסיכולוגיות שונות 25.בארצות הברית ,בה חיים
אנשים שמוצאם ממקומות רבים ומגוונים ברחבי העולם ,חשוב במיוחד לזכור עד כמה המימדים
26
הפסיכולוגיים של הלם שגרתי הינם תלויי-תרבות.

קטגוריות של אירועים ואינטראקציות המייצרות הלם שגרתי
מגוון רחב של אירועים ואינטראקציות יכולים לגרום הלם שגרתי .בכפוף לפרשנות הניתנת
להם ,החוויות הפסיכולוגיות שתנבענה מהם תהיינה שונות .חוקרים חילקו לקטגוריות סוגים שונים
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של קורבנּות אשר נראה כי הם מייצרים איכויות שוות של התנסויות בקרב קורבנות .אני מאמינה
שכך הוא הדבר גם בקרב עדים 27.בהתייחסי לקטיגוריות הללו אחליף את המונח קורבן במונח
נפגע.
חוקרים מבחינים בין אירועים בדידים לבין אירועים מתמשכים ,כמו ההבדל בין עדות לרצח,
שוד או שריפה לבין עדות לילד הסובל ממחלה כרונית מתישה ,או עדות להוריך הרבים מדי לילה.
יש הבדל בין היותנו עדים להתרחשות כשאנחנו שרויים בגפנו ,לדוגמה – רואים כלב מחמד נדרס
על ידי נהג שפגע וברח ,בניגוד להיותנו עדים כחלק מקבוצה ,לדוגמה  -קבוצת שכנים המתבוננים
בבית ברחוב מגוריהם עולה בלהבות .לבסוף ,יש הבדל בין עדות לפוגע מרושע התוקף מישהו לבין
עדות ל"כוח עליון" ,כמו לראות אדם קרוב מותקף על-ידי אדם זר בעת ששניכם מטיילים בפארק,
לעומת עדות לטורנדו המשחית את עיר מגוריכם 28.בעוד סביר שסוגים שונים אלה של חוויות יהיו
מקושרים לחוויות פסיכולוגיות הנבדלות זו מזו בקטגוריה אליהן הן משוייכות ,חשוב לזכור שכולנו
29
מיוחדים .אף אדם לא יפרש או יחווה אירוע כלשהו בדיוק באותו אופן שבו חווה אותו אדם אחר.

היעדר תחושה וכעס
מבין התגובות הרבות לעדות לאלימות ולפגיעה ,שתיים נפוצות במיוחד ,ועשויות להיות מוכרות
לנו ביותר :היעדר תחושה 30וכעס .כשהן נפתרות בקלות ,הן מהוות תגובות נורמאליות; כשהן
מתמידות  -הן עשויות להעיד על תגובה חריגה שעלולה להוביל להתפתחות תגובות פוסט-
טראומטיות.
באחת השבתות ,כשּבֶן ,בני בן העשר חזר הביתה ממשחק בפארק עם חברו ,הוא סיפר שילד
גדול מהם שפך דלק על האדמה והצית את הדשא .הילארי ,בן ואני רצנו לפארק ,אולם בטרם
הגענו לשם הילד כיבה את הלהבות .יכולנו לראות את שאריות הפיח של הקו דמוי הנחש ,אולם לא
נותר דבר לעשותו...בכל הנוגע לאש.
הבן שלנו וחברו היו עדים ממרחק להצתה ,וכל אחד רץ לביתו להזעיק עזרה .דקות אחדת
מאוחר יותר הגיעו גם הורי חברו של בן למקום .היינו שישה עדים :שני הילדים שראו את הדשא
מוצת ,וארבעת ההורים אשר שמעו על כך.
הורי חברו של בן זעמו .האב רצה ללכת לביתו של הנער המצית ולהכות אותו ,או לדאוג לכך
שאביו יעשה זאת .לעומתם הילארי ואני היינו רגועים ביותר  -אפילו חסרי תחושה .אני זוכרת
שהרגשתי שהזמן התעוות .בעת ובעונה אחת הוא גם התקדם במהירות מואצת ,ולמרבה הפלא בו
בזמן הוא גם האט את מהלכו .הרגשתי כאילו אני מהלכת על הירח ,מנסה להכיל את מה
שהתרחש ,מקדישה תשומת-לב מיוחדת למה שבן עשה ,ולא מרגישה שום רגש באופן משמעותי.
רציתי שהזמן יאסוף את מחשבותי .רציתי ללכת הביתה רק עם בני משפחתי ולנסות להבין מה
צריך עכשיו לקרות .רציתי להתרחק מהכעס של שכני.
לשני זוגות ההורים הייתה מטרה סופית אחת :בטחונו של הפארק השכונתי .כמו כן ,למרות
השוני ביניהן היו לשכן ולי תגובות פסיכולוגיות נורמאליות להיותינו עדים למעשה שסיכן את ביטחון
השכונה שלנו ,ובו היו הילדים שלנו מעורבים כעדים .עם זאת ,באותו זמן נדמה לי שאיש מאתנו לא
יכול היה להבין שכעדים ממקור שני  -גם אנחנו חווינו הלם שגרתי ,אם כי מתון ,וכי היינו נתונים
לתוצאות ביולוגיות ,פסיכולוגיות ובין-אישיות כתוצאה ממנו.

השפעות זיכרון
עדות משפיעה גם על הזיכרון .מזה מאות שנים שוקדים מדעים על פיצוח חידת הזיכרון ,ובשני
העשורים האחרונים נראה כי הולכת ונוצרת סינתיזה בין כמה תחומי דעת .מדענים החוקרים את
תחום הזיכרון המורכב יכולים עתה להסביר הרבה מהדברים שאני שומעת במשרדי .למרות
שרבים רואים אותו כשייך בלעדית לפסיכולוגיה ,זיכרון הוא תופעה בעלת מימדים נוירוביולוגיים
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ופסיכולוגיים .כשזיכרונם של אנשים לגבי דברים אשר לדעתם עליהם לזכור אינו שלם ,לעתים
קרובות הם מאמינים שהשכחה שלהם מציגה אותם באור שלילי.
כשהייתי בת עשר נפטרה פגי ,הדודה-רבא שלי .אמי סיפרה לי על מותה של פגי ,אבל הדבר
נשכח ממני .אני זוכרת בבהירות שנכנסתי למטבח ושמעתי את אמי משוחחת בטלפון עם מישהו
ומספרת לו שמישהו מת .מתוך מצוקה הפרעתי לה בשיחה ושאלתי אותה מי מת .בהשתאות
מסוימת הרחיקה אמי את השפופרת והשיבה" :דודה פגי" .משראיתי את פניה ושמעתי את המילים
שאמרה ,נזכרתי שאכן אמי סיפרה לי שדודתי נפטרה .אולם כשראיתי את אמי בוכה שעה שסיפרה
לי על כך לראשונה ,וודאי הייתי כל-כך מופתעת ומוטרדת עד שזמנית שכחתי מה שראיתי ואיתה
מה שסופר לי.
אירוע זה מדגים היבט חשוב של הזיכרון .כדי לייצר זיכרון ארוך-טווח ,אנשים צריכים לבחור
ולהפוך את מה שהם רואים ,שומעים ,חושבים או מרגישים לזיכרון 31.תהליך זה מכונה קידוד.
מסתבר שאנחנו זוכרים טוב יותר דברים שהעברנו תהליך מורכב של קידוד ,המבוסס על מה
שאנחנו כבר יודעים ,על חוויות עבר ועל צרכינו .בחי יומיום עוברות הרבה התנסויות קידוד פשטני,
ורק סימנים מאוד ספציפיים יעוררו בנו את הזיכרונות הללו.
מבחינתי הייתה אותה דודה האדם הראשון במשפחתי הקרובה שנפטר .היה לי ניסיון-עבר
מועט בהקשר של מוות ,ומותה לא גרם לי עצבות גדולה ביותר .היא הייתה הדודה החביבה על
אמי ,אולי אני מעולם לא הייתי קרובה אליה .כמו כ,ן לעתים רחוקות הזדמן לי לראות את אמי
בוכה .במבט לאחור אני מעריכה שקודדתי את המידע באופן רדוד .עם זאת ,ראיית פניה העצובים
של אמי ושמיעת שיחתה בטלפון עם חברתה אודות סידורי הלוויה היוו גורם שעורר את זיכרוני
לכך שאמי אכן סיפרה לי שדודתי פגי נפטרה .הטרידה אותי מאוד העובדה ששכחתי.
לעתים קרובות אני שומעת סיפורים מסוג זה ממטופלי .כמוני ,גם הם מאשימים את עצמם על
כך ששכחו ,ומפתחים אמונה ששכחה זו נושאת משמעויות שליליות לגביהם .אנשים שוכחים הרבה
מהדברים אליהם הם נחשפים .לא כל החוויות שאנו חווים נצברות במוחנו באופן כזה שהן נשלפות
מייד עם הופעת הגורם המעורר המתאים .עם זאת ,בהינתן ההזדמנות לדבר על אירוע שהתרחש
לאחרונה ,וודאי ניזכר בפרטים רבים יותר מתוכו מאשר מאירוע שהתרחש בזמן רחוק יותר .אילו
בפעם הראשונה בה סיפרה לי אודות מותה של דודתה ,פגי ,היינו ,אמי ואני ,משוחחתו על
רגשותיה ביחס למותה של הדודה ,יתכן שהייתי זוכרת זאת ,שכן הדבר היה מקודד בזכרוני באופן
מורכב יותר.
באופן כללי ,זיכרון פועל טוב יותר לגבי אירועים מעוררי-רגשות .יתרון זה מתעצם ככל שעצמת
הרגשות המתעוררים גדולה יותר – עד לגבולות מסוימים אשר עוצמה גבוהה מהם פוגמת
משמעותית בזיכרון 32.במשך שנתיים עבדתי עם דוני ,ילד בן שש .באופן קבוע היה דוני מגיע
למפגשים שלנו ומדווח באופן חי וברור את פרטיהם של אירועים שהתרחשו בביתו בסוף השבוע
החולף ,אירועים שהיה ברור כי הטרידו אותו .לרוב התמקדו דיווחיו אלה במריבות בין הוריו ,להן
היה עד .אביו ביזה את אימו ודיבר אליה בסגנון מקטין ,שהרבה ממנו יכול היה דוני לחקות.
בשיחות עם אימו של דוני על אותם מפגשים ,בדרך כלל הבנתי שלמרות שחלק מהפרטים שמסר
דוני לא היו מדוייקים ,זכרונו הכולל מאותם אירועים היה מדוייק .למרות שעבור דוני היו האירועים
שהתרחשו בבית מטרידים ,הם לא הציפו אותו .בנוסף לכך ,השיחות עם אימו ואיתי עזרו לו לשמר
את העצמה הרגשית בטווח בו יכול היה לשאת אותם ולא להיסגר בפניהם.
בנסיבות אחרות ,כשהאירועים המתרחשים מעוררים מצוקה גדולה ומציפים אותנו ,הזיכרון
המודע שלנו עלול להיפגע .פחד קיצוני עלול לעורר את האמיגדלה ברמות גבוהות כל-כך ,עד שהיא
חוסמת את ההיפרקמפוס ומונעת ממנו לפעול כיאות בהערכה ובקיטלוג החוויה .בנוסף לכך,
בתנאים של מצוקה ואיום קיצוניים ,אנשים עלולים להתנתק או "לרחף" ,תגובה שגם היא מתערבת
ביכולתם להפוך את המידע החושי האינטנסיבי שהם חווים לסיפור אישי בעל משמעות שיוצק הגיון
בהתרחשויות.
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כאשר מתרחש ניתוק ,קידוד החוויות גרוע .לא נערכת השוואה בין החוויות לבין ידע קודם
ולעתים קרובות הן מנותקות מביטוי שפתי .אל ההיפרקמפוס מגיעים שברי התנסות .ללא היכולת
להעריך ,לקטלג או לספר הקשר לחוויה ,ההיפרקמפוס מאחסן זיכרונות מסוג זה באופן שונה מדרך
האחסון הרגילה שלו .לפיכך ,כאשר הזיכרונות הללו נשלפים ,נדמה שהאירוע מתרחש בהווה.
הזיכרונות נחווים כאימה עכשווית .זיכרונות מסוג זה שונים מאוד מזיכרונות העולים בנו בשלווה,
אודות אירועים שהתרחשו ביום הקודם .בדרך כלל הם מתעוררים כתוצאה מרמזים או סימנים
כלשהם להם אנו ערים .אנו מרגישים תחושות גופניות ,לעתים קרובות מלוות תחושות אלה בפחד
או חרדה ,היעדר כל מושג לגבי מה מתרחש וחוסר במילים היכולות להכיל ולתאר את אותם רגשות
חזקים.
מתח קיצוני יכול ,אם-כן ,גם הוא לעורר שברים של זיכרון חזותי ,שמיעתי ,תנועתי או תחושתי
 שהם זיכרונות חיים וחדותם אינם אחידה .רבים מכנים זיכרונות אלה "פלשבקים" )הבזקיםלאחור( .עבור רבים מאתנו זיכרונות אלה מטרידים ביותר ,ואנו מנסים להבין מה מתרחש .לבני
אדם יש יכולת עצומה לפרש אירועים ולתת להם משמעות .אחת ממטרותיו של ספר זה היא
להגדיל את משאביהם של אנשים לעשות זאת .האם אנו מסוגלים תמיד לפרש אירועים במדוייק או
33
האם אנו יכולים לעשות זאת באופן שיהיה משכנע ומרגיע עבורנו – אלה הן שתי שאלות שונות.
לאחד ממטופלי יש פלשבקים של אגרופים ופרצופים .הוא יודע שאביו של חברו הטוב ביותר
היכה את חברו ,אולם הוא אינו מסוגל לחבר את הדימויים הפוגעניים של הפלשבקים שלו עם
תרחיש ספציפי כלשהו שזכור לו .הוא אפילו לא בטוח שאי-פעם היה עד באופן ישיר להכאה של
חברו ,למרות שהוא יודע שאירועים כאלה אכן קרו ,כי לאחרונה אישר חברו את הדבר באזניו.
במשך עבודתנו המשותפת הוא בנה ,מתוך שברי הזיכרונות הללו שרדפו אותו ,סיפור שעבורו הוא
הגיוני .עתה מטרידים אותו הזיכרונות הללו לעתים רחוקות יותר מבעבר.
הורים רבים תוהים מה לעשות בנוגע לילדים שהם עדים לאלימות או לפגיעה .הם אינם
בטוחים אם ילדים יכולים לזכור או "לדעת" מה שראו או שמעו .מחקרים שבדקו סוגיה זו לעומק
הגיעו למידע ממשי אודות התפתחות הזיכרון אצל ילדים ,מידע היכול להנחות הורים בדרכים לסייע
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לילדיהם במקרה שהם עדים לאלימות או לפגיעה.
לעתים קרובות הורים סומכים על כך שילדיהם יספרו להם מה מטריד אותם ,אולם ,באופן לא
מפתיע ,יכולתם של ילדים לדווח מילולית אודות אירועים שהיו עדים להם תלויה ביכולות המילוליות
שלהם בזמן התרחשותם של אותם אירועים .קיימים ממצאי-מחקר המעידים על כך שלפני גיל 18
חודשים ,ילדים זוכרים אירועים מטרידים כי הם מבטאים זאת בהתנהגותם .אם האירוע גרם להם
לפחד ,התנהגותם תבטא פחד .בין  18חודשים ל 36-חודשים מוסרים ילדים דיווח מילולי בלתי
אחיד .ילדים מעל גיל  3מסוגלים למסור דיווח מילולי אודות אירועים רגילים או אירועים מטרידים
35
מאוד.
אולם תיאור זה אינו שלם; בתיאור שלעיל לא מפורט האירוע המטריד .אם האירוע המטריד לו
עדה הילדה הוא פגיעה שאדם מוכר לה פוגע באדם אחר ,והפוגע אומר לה ששום דבר לא קרה,
וכן ,שאסור לה לספר על כך לאיש ,מאותו אירוע יפעל זיכרונה של הילדה בדומה לאופן פעולתו של
הזיכרון כשאנחנו מוצפים באופן חמור .האירועים יישמרו בו כמקטעים של תמונות ,צלילים
ותחושות.
מזווית העדות והשפעתה על הזיכרון ,ברור שעבור ילדים ומבוגרים שהיו עדים לאירועים
מטרידים או לאינטראקציות קשות ,נוכחותו המנחמת של אדם המסוגל להישאר רגוע נוכח מצוקתם
ורוצה לדעת פרטים אודותיה מרגיעה אותם .ההזדמנות לדבר עם אדם מהימן וידידותי אודות
זיכרונותיהם ,עוזר הן לילדים והן למבוגרים .שיתוף אנשים בזיכרונותינו מסייע לנו בשלב מאוחר
יותר ,בעת שאנחנו שבים ונזכרים .היכולת לספר סיפור שעבורם הוא הגיוני ורציף אודות אירועים
שהתרחשו בחייהם ,הינה בעלת חשיבות עליונה לילדים ולמבוגרים .סיוע של איש טיפול מתחשב,
מרגיע וידידותי בבניית הסבר בעל משמעות לאירועים מטרידים ,היא אחת הדרכים החשובות
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להתמודדות עם חוויות של הלם שגרתי.
37
ורגשית הולכות ומצטברות.
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עדויות שיש לכך השפעות ארוכות טווח על רווחה פיזית

עצב ,חוסר אונים ובושה
השלכות פסיכולוגיות נוספות של עדות יומיומית כוללות עצב ,חוסר-אונים ובושה .מטופלת
סיפרה על אירוע בו לקחה את בתה בת השלוש לחדר מיון מקומי ,לאחר שנפלה ממיטת הוריה
בעת שקפצה עליה .צוות חדר המיון טיפל במקצועיות בחתך העמוק בפניה של הילדה ,וגילה
סימפתיה כלפי האם .אולם ,למרות זאת הרגישה האם נורא .הסיכויים לכך שעל לחיה של הילדה
תישאר צלקת היו גדולים.
האם השאירה את בתה בחדר השינה ,בעודה עוסקת במטלות ביתיות אחרות .היא ידעה
שבתה קופצת על המיטה ואף ידעה שלעתים קרובות הייתה הילדה תוססת מדי .היא ידעה גם
שחדר השינה היה שרוי באי-סדר והיו פזורים בו חפצים שמסוכן לילדה צעירה להיות בקרבתם.
ולמרות זאת היא לא השגיחה עליה .הבת נפלה על שואב אבק שאמה לא החזירה למקומו.
האם תיארה קשת רגשות אותם חשה במשך שבועות אחדים .היא חשה עצב על כך שלא
הגנה על בתה ,וחוסר-אונים שלא יכלה להחזיר את הגלגל לאחור ולעשות משהו כדי לשנות את
מה שכבר קרה .היא הרגישה אשמה על כך שלא השגיחה על הילדה ,וכן – היא חשה בושה .מכל
הרגשות הללו ,הקשה ביותר להתמודדות היה רגש הבושה .היא הרגישה שנחשפה עובדת היותה
אדם מרושל ,בלתי מאורגן ואנוכי ,כפי שדימתה את עצמה.
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עבור רבים בושה היא לעתים קרובות הרגש הקשה מנשוא ,רגש שאין דרך ברורה לבטאו.
אם אנחנו עצובים  -אנחנו בוכים; אם אנחנו כועסים  -אנחנו יכולים לצעוק .אולם עצרו רגע .אפשר
להביע בושה על ידי הפניית המבט כלפי מטה והסתת המבט ,אולם איך אפשר לפרוק את הרגש
הזה? בנסותנו לפרוק בושה אנו נוטים לחפש פעולות ישירות כמו דמעות וצעקות .אולם פורקן
לבושה דורש משהו מורכב יותר; אם פגענו באחרים עשוי הדבר לדרוש תיקון ,או סליחה לעצמי -
39
אם אנחנו מחמירים מאוד עם עצמנו.
מייקל לואיס ,אשר חקר בושה במשך למעלה מ 30-שנה ,מציין נקודה קריטית :בדרך כלל אדם
המרגיש בושה מעריך את כל עצמיותו כבלתי-ראויה .העצמי לא אומר "מה שעשית הוא רע" אלא
הוא אומר "אתה רע" .הדבר עוצר כל התקדמות .אינך יכול לעשות אחרת ,כי כל מה שאתה תעשה
40
יהיה רע.
הכאב שיוצרת תחושה זו של שפלות וחוסר-ערך מוחלט הוא בלתי נסבל .הורים רבים נושאים
איתם בושה מגיל צעיר .מעולם לא עבדתי עם אדם שסבל בושה בלי שנודע לי אודות אינטראקציות
כואבות עם הוריו ,אשר גרמו לו להרגיש חסר ערך או מושפל .אחד מהמטופלים שלי שמע בראשו
קול שצרח עליו באופן קבוע "חרא קטן שכמוך! חרא קטן שכמוך!" .הוא לא היה יכול להאמין
שמישהו מבני משפחתו יכול היה אי-פעם לומר לו בפועל את המילים האלה ,אולם בסופו של דבר
הוא הגיע להבנה שהרוח בה תקשרו הוריו בשעת כעס עם בני משפחה הסתכמה בדיוק רב
באמצעות ביטוי זה .לא קשה להבין שילדים הזוכים ליחס כזה מרגישים לא נחמדים ,חשים
שאהבה נתונה להם באופן קלוש בלבד.
בושה היא ,אם כן ,רגש אשר בדרך כלל שורשיו ההיסטוריים העמוקים נעוצים בילדות .הבושה
מתעוררת בהווה ,ולעתים קרובות אנו מרגישים משותקים ולא בטוחים כיצד להתגבר עליה .אולם
ראינו שחוסר ביטחון זה גלום בחוויית הבושה עצמה .בשל העובדה שאנשים בטוחים שהם רעים
במהותם ,יש הנסגרים בפני רגש זה ,ואחרים מגיבים באימפולסיביות  -כאילו להדוף את הבושה
מהם והלאה ,ולגרום לאחרים להרגיש אשמים .שתי ההתנהגויות נגרמות בשל העוצמה הבלתי
נסבלת של רגש הבושה.
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תוקפנות
הדבר מוביל אותנו לתוצאה הפסיכולוגית האחרונה של הלם שגרתי אותה אסקור :תוקפנות.
ילדים או מבוגרים הנחשפים לאלימות או לפגיעה מתונה ,חווים ,לעתים קרובות ,כעס שיכול להוביל
להתנהגות תוקפנית .ההתנהגות התוקפנות יכולה להיות מופנית כלפי העצמי ,כלפי אחרים או כלפי
שניהם .אחת מהמטופלות המבוגרות שלי מצאה את עצמה אוכלת באופן כפייתי לאחר שקראה
מאמר בעיתון שסיפר על מטפל שהורשע בניצול מיני של מטופלת .רק לאחר שאכלה עד בחילה,
הבינה שחשה זעם כלפי אותו רופא שמעל באמונן של המטופלות שלו ,ופגע בגבולות הפסיכולוגיים
והפיזיים שלה עצמה .משקראה את הכתבה היא נעשתה עדה מעורבת רגשית בסיפור.
כשילדים או מבוגרים עדים לאירועים מטרידים ,לעתים קרובות הם נמצאים במצוקה כה גדולה
עד שהם מתקשים לשלוט ברגשותיהם .כשהם כועסים הם מתפרצים כלפי אותם אנשים שברצונם
לנחם .אישה צעירה תיארה באזני מריבות חוזרות ונשנות במשך חודשים עם החבר שלה ,אשר
החלו לאחר שבאה יום אחד הביתה וסיפרה לו שראתה עובר אורח בועט בחסר-בית שישן ברחוב.
היא ידעה שלא העובדה שהחבר שלה ניגש לכיור כדי למלא לעצמו כוס מים הייתה הגורם שהציק
לה ,אלא שברגע שהפנה את גבו אליה היא חשה נטושה וזועמת .במהלך שיחותינו יכולנו להבין
שבגלל אירועים בילדותה הכאוטית ,אותה אשה צעירה הזדהתה עם חסר-הבית .כשהחבר שלה
ניגש לכיור ,היא הרגישה כילדה חסרת אונים שמבטלים אותה" ,בועטים" בה כמו אותו חסר בית
שהיה נטוש ומופקר לגורלו.
אצל אנשים שיש להם נטייה לתוקפנות ,חשיפה לאלימות ולפגיעה קיצוניות עלולה לעורר את
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הנטייה הזאת ,ואילו אצל אחרים – יכולה חשיפה כזאת לרסן תוקפנות 41.דיווחים קליניים
וביטויים אומנותיים רבים 43מעידים על שיבושים תוקפניים בקרב אנשים שפיתחו פוסט-טראומה
כתוצאה מחשיפה לאימה קיצונית .היום מובנים היסודות הנוירוביולוגיים לתופעה זו היטב.
גם ביוש עלול לעורר תוקפנות 44.אנשים יכולים לבייש זה את זה באופן ישיר .אולם יש מקור
ערמומי יותר ,בלתי נראה ומתמשך לביוש ,והוא :אי-שוויון ִמ ְבנִי שיטתי ,אלימות מבנית המתרחשת
בין קבוצות ומעמדות .צורה זו של ביוש מובֶנת טוב יותר כתוקפנות בפני עצמה ,לעתים כתוקפנות
מאסיבית ולעתים כתוקפנות נקודתית 45.היא משפיעה באופן חסר פרופורציה על עניים ,על אנשים
שאינם לבנים ,על קשישים ,נשים ,מהגרים ואחרים אשר זהותם מסמנת אותם כשונים מהממוצע
ההיפוטתי או מהאידיאל התרבותי ,כמו הומוסקסואלים ואנשים בעלי מוגבלויות .יש המגיבים
בתוקפנות כלפי הפרובוקציות המבישות המתמשכות והשוחקות את הדימוי העצמי.
התוצאות הפסיכולוגיות של הלם שגרתי אותן ציינתי – אדישות ,כעס ,שינויי זיכרון ,עצב ,חוסר
אונים ,בושה ותוקפנות – מתמתנות באמצעת שיתוף רגשותינו עם אחרים .ילדים או מבוגרים
שאומרים להם "להרפות" או "להחזיק פאסון" ,לאורך זמן יחוו יותר קשיים בהסתגלות להשפעות
ההלם השגרתי .ברור שהשתקה ,החנקה או הדחקה של חוויותינו עשויות להקל את חיינו למשך
46
זמן קצר ,אולם יש להן השפעות הרסניות בטווח הארוך.
למרות שתרבויות מערביות מייחסות חשיבות רבה לאינדיבידואליזם ,יש הוכחות חותכות לכך
ש"הליכה לבד" אינה מביאה לריפוי .תמיכה חברתית  -לעומת זאת  -עוזרת 47.בעוד שבמערב אנו
נוטים לתת תמיכה אישית כדי לסייע לאנשים להירפא מתגובות של טראומה ,בכל רחבי העולם
48
מתברר כי למשפחות ולקהילות תפקיד חשוב באותה מידה בריפוי.
בה בעת ,כשמשפחות וקהילות עצמן נמצאות במצוקה ,אותם אנשים מהם נצפה לסיוע עלולים
בעצמם להיות נתונים במצוקה גדולה מדי מכדי שיוכלו להציע לנו עזרה .הבנת סוגי השיבושים
הבין-אישיים והחברתיים הנגרמים על-ידי אלימות ופגיעה היא הצעד הראשון בהתמודדות אתם.
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תוצאות בין-אישיות של הלם שגרתי
אחת האירוניות של הלם שגרתי היא שבזמן שבו אנחנו הכי זקוקים לתנחומיהם ולתמיכתם של
אנשים ,אנחנו הכי פחות מסוגלים לקבל את הסיוע הדרוש לנו .הלם שגרתי סוגר אנשים .הם
מתכנסים לתוך עצמם תוך רצון שאחרים יבחינו באבלם וידעו בדיוק איך להתייחס אליהם .מאחר
שהבחנה כזאת מצד הסביבה מתרחשת רק לעתים נדירות ,נפגעי ההלם השגרתי עשויים לסגת,
לכעוס ,להתנגד ,להחמיץ פנים ,או להגיב במגוון דרכים אחרות המפחיתות עוד יותר את הסיכויים
שתגובותיהם של הסובבים אותם תיתנה להם את המענה ההולם לצורך שלהם.
בילדותו ,בעת ששהה אחד ממטופלי במחנה קיץ אליו שלחו אותו הוריו ,ראה שוב ושוב את
אחד המדריכים מגפף את הילד ששכב במיטה הסמוכה למיטתו .הוא זוכר בבירור את יום ביקור-
ההורים הראשון ,ונזכר עד כמה רצה שהוריו ירגיעו אותו .אולם משהגיעו הוריו  -הוא לא אמר להם
דבר .הוא התנהג כאילו השתלב לחלוטין בקהילת המחנה וכי הוא נהנה ביותר .הוא זוכר כי במשך
כל זמן הביקור חיכה שאימו תנחש מה קרה ואיך הוא מרגיש .מיותר לציין שאימו חשבה שהוא
"במצב מצויין" ולא עלה בדעתה כי יש דבר מסוים שהוא הוא זקוק לו ,או שמשהו שונה מהרגיל.
עשרות שנים מאוחר יותר הוא מרגיש עצב נוכח הפער העצום בין מציאות שחיה בתוכו ,לבין המצג
שהציג כלפי חוץ.
בעוד אנו זוכרים שהלם שגרתי מעורר קשת רחבה של תגובות וכי מגוון עצום של מצבים
יוצרים תגובות אלה ,ניתן להצביע על ארבע תוצאות בין-אישיות שהן אופייניות להלם שגרתי.
תוצאות אלה עשויות לעזור לנו להבין את המציאות הכואבת ,אם כי הבלתי-נמנעת ,בה צרכיהם של
אנשים הסובלים מהלם שגרתי עשויים שלא לקבל מענה :שתיקה ,ניתוץ הנחות ,מניעת גילוי-עצמי
וקושי להשתלב .זאת ועוד :כפי שתיארתי ,בדרך כלל אין התאמה נקודתית מלאה בין האירוע לבין
התגובה .אותו אירוע יכול לעורר תגובות שונות בקרב אנשים שונים אשר ,לכאורה ,כולם נחשפו
לאירוע באותו אופן .לדוגמה :במשך שלושים שנה עבדתי עם אנשים שהיו עדים לאלימות
משפחתית .באותו זמן אף סיפור אחד ששמעתי לא היה דומה למשנהו ,ולשום היבט של החוויה
לא הייתה בדיוק אותה משמעות בחייהם של שני אנשים שונים.

שתיקה
אחת התוצאות המרכזיות של הלם שגרתי בהקשרים רבים היא שתיקה הנשזרת לתוך החוויה
באופן הדוק וקבוע .למרות שילדים שהיו עדים לאלימות במשפחה ,או נשים הרואות את חבריהן
תוקפים ילדים שומעים בפועל את האיום" :אל תדברו על זה" ,רק לעתים רחוקות יש צורך לומר
זאת במפורש .הדבר מובן מאליו .משהו רע התרחש; כל מי שחווה אלימות במשפחה יודע זאת,
וממילא דווקא אותם אנשים שלהם היינו עשויים לספר מה שקרה  -דווקא הם אלה שמעורבים
במעשה .במצב כזה אנחנו לכודים בשתיקה כאילו היינו אחוזים בצבת.
כשמתרחשת אלימות ,אפשר להרגיש שהאוויר נעשה טעון .כעדים אתם רוצים להסתלק אם
רק אפשר ,ואם לא  -אתם רוצים להיות כל-כך שקטים ,כל-כך קטנים ,כל-כך דחוסים עד שתהיו
בלתי נראים .או שאתם נכנסים לעירנות יתר .אתם חשים פרצי-כוח ,תחושה של "סופרמן" שיעוף
לתוך המהומה ויסדר את הכל .כך או כך – לא תדברו על מה שקרה.
אני זוכרת את עצמי לאחר מריבה בה צעק אבי על אמי  -יושבת ליד השולחן לארוחת ערב,
ומציירת בדמיוני את הספרה  8סביב הורי  -אולי מאה פעמים .כאילו הקו בדמיוני יכול היה לחצוץ
בינם לביני באופן שלא ניתן להפרה ,ליצור מקום שבו יכולתי להיות מוגנת .כשלבסוף עזבתי את
השולחן ,נכנסתי לחדרי ולעולם לא אמרתי דבר לאיש אודות אותה מריבה ,אפילו לא לאחותי ,שגם
היא נכחה במקום.
אילו שאל אותי מישהו אם הורי רבו ,הייתי משיבה בשלילה .לא בגלל שהייתי משקרת ,אלא
בגלל שהמילים הללו לא היו מצליחות לתאר את אותה איכות רגעית של השיח שהתקיים בין הורי,
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שבדרך כלל היו הורים אוהבים ותואמים .הורי לא רבו .זאת הייתה התפרצות של אבי כלפי אמי.
לפיכך ,הדרך הרגילה לייצוג קונפליקט לא הייתה מעוררת בי את החוויה הזאת .לעתים קרובות
קורה שכאשר ניסיונם של אנשים אינו תואם את התנאים שנוצרו ,הם מתקשים לעבד את החוויה
שחוו ,וכך הופכת השתיקה לברירת המחדל.
בילדותי לא דיברתי עם אף אחד מהורי על ההתפרצויות הללו .הספרה  8שציירתי הייתה
קבועה .היא הגדירה אזור שהיה מפחיד מכדי לנקבו .אמי הייתה אישה אוהבת ,חביבה ויצירתית.
נמנעתי מלומר לה את מה שהרגשתי באמת ,למרות שלכאורה ,על פני השטח ,אמרתי לה הכל .גם
היא מעולם לא דיברה אתי ,הילדה ,על התפרצויות הזעם של אבי .השתיקה במשפחתנו סביב
התפרצויות הזעם התקופתיות והבלתי צפויות של אבי האפילה על כל השאר ,לפחות כך היה
הדבר עבורי .השתיקה הגבילה את האמון שנתתי ,את תחושת הביטחון שלי ואת תחושת הקשר.
השתיקה יצרה בידוד שבמשך כל חיי עמלתי קשה כדי להתגבר עליו עם בני משפחתי וחברי ,עם
49
מטופלי ועם עמיתי לעבודה.

הנחות מנופצות
כשהאמון במשפחות ,בקהילות או בלאומים מופר ,תוצאה בין-אישית שניה של הלם שגרתי
עלולה להיות הרס המשמעות .לרובנו יש הנחת בסיס איתנה המתנפצת כשאנו חויים אלימות או
פגיעה 50.לעתים קרובות אין אנו מודעים לכך שהייתה לנו הנחה כזאת ,עד לרגע בו היא מפסיקה
להתקיים .רוני ג'נופ-בולמן זיהתה שלוש אמונות היוצרות הנחות יסוד ביחס לעצמנו ,לעולם החיצוני
51
ולמערכות היחסים בין השניים" :העולם נדיב; העולם הוא בעל משמעות; העצמי בעל ערך".
ג'נופ-בולמן מאמינה כי חוויה טראומטית עלולה לנפץ כל אחת מההנחות הללו.
אשה הרה השמחה בחייה ,בשומעה מרופא חדר המיון שבנה בן הארבע חולה בסכרת ,עלולה
לחוש שהיא עוזבת את העולם אותו היא אוהבת ונכנסת לעולם שחשבה כי הוא עולמם של אנשים
אחרים ,ולא שלה .זהו מצב ִאתו יאלץ הילד להתמודד במשך כל ימי חייו .באותו שבריר שניה עברה
אימו מתחושת שלמות וביטחון לתחושת פחד ואובדן .היא יודעת שעליה לאזור כוחות כדי לדאוג
לבנה ,לעצמה ולעובר .עם זאת ,היא מרגישה שהכל סביבה לא מוכר .למרות שהיא מוקפת אנשים,
מעולם לא חשה בודדה כל-כך.
או בחור בן  17היושב במושב האחורי של רכב ,כשהוא נוסע הביתה עם שני חברים מבילוי
ערב במסעדה .לפתע מרגיש שהרכב פגע בקיר אבנים ,הועף קדימה והוטח לגזע עץ .כשהוא לכוד
בחגורת הבטיחות של הרכב ,מכוסה דם ,הוא שומע שקט מוזר .הוא רואה גופים מוטלים בתנוחות
מוזרות ומבין שהוא היחיד מבין השלושה שנותר בחיים .הוא היה עד למותם של שני חבריו הטובים
ביותר .לוקח לו שנים לשקם את התחושה שיש משמעות בעולם .כה מורכבת המשימה העומדת
בפניו למצוא הגיון במותם של חבריו בזמן שהוא עצמו שרד.
את חייו הורסת תחושה של בידוד .יתכן שאחרים אינם רואים זאת; הוא ממשיך ללכת
למכללה ,להיפגש עם חברים ,להשתתף בתפילות בכנסיה .אולם הוא נושא בקרבו תחושה חריפה
שעבר מחיצה ,שהיה במקום שאליו אחרים לא הגיעו .הוא מדמיין שאת מה שיש לו לומר אחרים
לא יוכלו לשאת ,וזאת אם אי-פעם ימצא מילים לתאר את אשר על ליבו .ואכן  -רק לעתים נדירות
נמצאות מילים מתאימות .אמונתו כי אחרים לא יכולים לשאת את מה שהוא חושב או מרגיש היא
נכונה ושגויה בעת ובעונה אחת .בודדים יוכלו לשאת זאת ,אולם רבים אכן לא יוכלו.

חסימת גילוי עצמי
וידויים אודות האמונה החוסמת ,לפיה אחרים לא יוכלו לשמוע את מה שיש לנו לומר בעקבות
הלם שגרתי שחווינו  -נשמעים בחדריהם של מטפלים ,בתאי וידוי בכנסיה ונחקרים על ידי
פסיכולוגים .ג'יימס פנבאקר ,שלעבודתו אתייחס בפרקים ארבע ותשע ,חוקר מזה עשורים אחדים
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את השפעתו של גילוי עצמי 52.במחקר משותף שערך עם קנט הרבר ,ראיינו השניים טלפונית
במשך שנה אחת  789אנשים שחוו את רעידת האדמה 'לומה פריאטה'  -רעידה שפגעה בשנת
 1989באזור מפרץ סן-פרנסיסקו וגבתה את חייהם של למעלה משישים איש ,וב 1991-ראיינו
53
במשך שנים-עשר שבועות  361תושבי אזור דאלאס אודות תגובותיהם למלחמת המפרץ.
החוקרים מצאו שלבים חברתיים ברורים של התמודדות עם אותם אסונות 54.בשלב הראשון
אנשים אינם יכולים להפסיק לדבר על האירועים ,והם מדברים על כך אפילו עם זרים .קיים צורך
בלתי ניתן לסיפוק לדבר ,ונכונות משלימה – להקשיב .השיחות יוצרות תחושה של קהילה משותפת
אותה הרוב משבח .השלב השני מתחיל כארבעה שבועות מאוחר יותר .למרות שאנשים מלאים
מחשבות ורגשות שהם רוצים לחלוק ,הם לא מסוגלים להקשיב לאחרים .הדבר דומה לכך שאנשים
ספוגים במצוקה שלהם עצמם ובמצוקתם של אחרים ,והם מאמינים שעוד טיפה אחת תהייה
הרסנית עבורם .הם לא יכולים לשאת את דבריהם של אחרים ,ועם זאת הם מודעים לכך שהם
עצמם מרגישים הכרח לדבר .זהו השלב שבו השתתפות במפה תרבותית )בה אדון בחלק
השלישי( של הדרך להיות עדים למצוקתם של אחרים בלי להתפרק יכולה ליצור הבדל משמעותי.

קשיים בהשתייכות
לעולם לא תהייה תגובה זהה לשני אנשים שהיו עדים למעשה אלימות או לפגיעה ,ולעולם לא
תהייה בין שני אנשים התאמה מושלמת שתאפשר להם לעזור זה לזה בתגובותיהם לאירוע.
תוצאה זו של הלם שגרתי מהווה עימות בלתי-נמנע ושובר-לב עם ההבדלים ביניו.
אנשים שמערכת העצבים שלהם נעשתה רגישה בשל חוויות טראומטיות קודמות ,עלולים
להיתפס על ידי אחרים כ"הופכים עכבר להר" 55.צרכיהם בסיטואציה יכולים להיות שונים מאוד
מאלה של האנשים אליהם הם פונים בתקווה להתנחם .לעתים קרובות טוענים כלפיהם כי העובדה
שהם מוטרדים יותר מאחרים מעידה על חולשה או על פגם .לעתים מדברים אליהם במושגים
שהטפת מוסר נודפת מהם" :איפה כוח הרצון שלך?" – שעה שהדבר דומה לבקשה מציפור לרכב
על אופניים .זה שסובל וזה שמגיב מדברים מתוך שני עולמות שונים ,למרות ששני העולמות הללו
יכלו להיפגש אילו הבינו את התוצאות הביולוגיות והפסיכולוגיות של חשיפה לגורמי עקה קיצוניים.
אפילו אלה שהמערכת הנוירו-ביולוגית שלהם לא שונתה על ידי חשיפה לאלימות ופגיעה
קשות ,יכולים לגלות זאת כשהם מנסים לטפל בעצמם לאחר שחוו הלם שגרתי .עד לשבוע האחרון
של ספטמבר  2011עבדתי עם זוגות רבים שתיארו את הקשיים הללו בהתאמה .אשה צעירה אחת
פונתה ממשרדה שלוש פעמים במהלך ארבעת הימים הראשונים לאחר מתקפת הטרור .ביום
השלישי היא התקשרה לבת זוגה ,והציעה וביקשה כי ייפגשו לארוחת צהריים .היא הייתה עצבנית
וחשה אי-נוחות וצורך בנחמה .בת-זוגה מחתה ואמרה שהיא נמצאת בעיצומו של ביצוע משימה.
היא שאלה אם יוכלו להיפגש בסוף היום ,כרגיל .בת הזוג נדהמה לשמוע את המתקפה הזועמת
שבאה בתגובה לדבריה.
כמה ימים מאוחר יותר ,במשרדי ,היו השתיים רגועות .אולם האישה שביקשה נחמה דיברה על
ניסיונה נואש לבנות מחדש את אמונה .מנקודת מבטה חוסר הנכונות מצד זוגתה לפגוש אותה
מיידית הטילה בספק את אמונתה שהיא נאהבת .זוגתה חשבה שהן היו במשא ומתן ישיר וגלוי על
זמן .היא עמדה על דעתה בתוקף" :אילו ידעתי מה משמעות הדבר עבורך ,הייתי עוזבת הכל
ובאה".
זוג נוסף שאני פוגשת חווה חוויות דומות .אולם הזוג הזה חלק מערכת יחסים בת עשרים שנה,
במהלכה למדו לא להכליל מתוך מקרה אחד של אי-התאמה לכדי הערכה כללית של מידת
המחוייבות ההדדית שלהם .הם אמרו לי שהבעיה צפה ועלתה בשיחת טלפון  ...או בשל היעדרה.
מתוך חרדה גדולה טסה האישה לראשונה מאז ספטמבר לנסיעת עסקים שחשה כי לא יכלה
לדחות .הבעל לא התקשר לאשתו כדי לוודא שמטוסה נחת בשלום ,אירוע אותו חוותה האישה
כנטישה רגשית .עם זאת ,היא הטילה את האשמה על ההרגל של בעלה לא לטפל בדברים
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שמפריעים לו בביצוע משימותיו ,ולא ייחסה את הדבר לחוסר אהבה .הזוג השני יכול היה לשקם
את האיזון במהירות רבה יותר .הבעל יכול היה להכיר בכך שהמחיר של הגנה על עצמו מפני
החרדה שלו עצמו – בפסיחה על הטיסה שלה – פגע באשתו.
ארבע התוצאות הבין-אישיות הללו של הלם שגרתי הן מרומזות ,ואינן מקיפות את הבעיות
שעדות לאלימות ופגיעה עלולה ליצור עבור יחידים ,משפחות וקהילות .תוצאות אלה מבוססות על
סימוכין ביולוגיים ופסיכולוגיים המשתלבים יותר ויותר עם התרחשותן ועוזרות להסביר אותן .צעד
ראשון בהקלה על קשיים במערכות-יחסים שנגרמים כתוצאה מחוויה של הלם שגרתי בשל עדות
יומיומית ,עשוי להיות הגדרה של מסגרת הגיונית לתנודות בנוחיות ובמתח אותם אנו גורמים זה
לזה.

תוצאות חברתיות של הלם שגרתי
בכל חברה יש קבוצות מסוימות הרגישות יותר לתוצאות ביולוגיות ,פסיכולוגיות ובין-אישיות של
הלם שגרתי .במיוחד בקרב קבוצות שרמת החשיפה שלהן לאלימות מבנית גבוהה במיוחד
ומשאביהן דלים מאוד ,קיים סיכוי גבוה לכך שחבריהן יהיו חשופים גם לרמות גבוהות של אלימות
בין-אישית 56.במילים אחרות :אזורים בהם נמצאים בתי הספר העניים ביותר ,מערכת הרפואה
הגרועה ביותר ורמת החיים הנמוכה ביותר סובלים גם מהרמות הגבוהות ביותר של אלימות
57
אישית.
רבים מאתנו עשויים לדמיין את ההשלכות של חיים בחברה שסועת-קרבות .אנחנו יכולים
לתפוס עד כמה וודאי קשה ליצור עבור ילדים תחושה של ביטחון או נורמליות כאשר פצצות וחיילים
ממלאים את הרחובות; כאשר מוטל עוצר; כאשר בתי-ספר סגורים לעתים תכופות יותר משהם
פתוחים; כאשר אספקת מים ומזון מוגבלת .אולי נשאל את עצמנו כיצד נוכל להרגיע ילד כאשר אנו
בעצמנו מבועתים? אנחנו יכולים להקרין את עצמנו לתוך גופם של הסובלים ,ולהבין שבתוך
שבועות או חודשים של פחד ,הפרעות בשינה ,הפרעות בעבודה ,יתכן שגם אנחנו נזעק לענישה,
ונרצה שמנהיגנו יביסו את יריבינו.
אולם ארצות הברית היא בין הארצות האלימות ביותר בעולם המתועש .זוהי תולדה של
ססיסטיקת האלימות הקהילתית שלנו .בעוד אנשים מצטערים ומביעים דאגה כללית ביחס לרמת
האלימות ,קשה יותר לדמיין את סוגי החשיפה השגרתית לאלימות אליהם ִמ ַתרגמת האלימות
הקהילתית ,ואת התוצאות קצרות הטווח וארוכות הטווח של אותן חוויות עדות 58.מחקרים שנערכו
בכמה חברות מראים שרמות העדות לאלימות גבוהות קיצוני ,במיוחד בקרב ילדי-ערים .בניו-
אורלאנס 91% ,מתלמידי כיתות ה' היו עדים לסוג כלשהו של אלימות ,כמו ירי או דקירה ,וכמותם
 72%מתלמידי כיתות ה' בוושינגטון הבירה 59.סקר שנערך בקרב  3,735תלמידים משישה בתי
ספר תיכוניים בערים ובפרברים מצא כי אחוז התלמידים שראו מישהו מותקף או נרצח בבית-הספר
נע בין  24%ל 82% -בקרב בנים ובנות כאחד 60.אולם לא רק תושבי הערים הגדולות חשופים
לרמות גבוהות של אלימות .לאחרונה ביטאו חוקרים דאגה מכך שיש נטייה להתעלם מהחשיפה
לאלימות בקהילות כפריות ובערים קטנות 61.מחקר עכשווי טוען שהסבירות להיות עדים לאלימות
62
גבוהה יותר אפילו מהסבירות להיות קורבן לאלימות.
נכון לעכשיו ידועות לנו בעיקר השלכות אלימות על אלה החיים במה שמכונה "אזורי מלחמה"
– אזרחים בסיכון גבוה במיוחד לתגובות של הלם שגרתי 63.ג'יימס גרבאריו ,אדם שבמשך
שלושים שנה חקר את השפעותיה של אלימות קהילתית על צעירים ,מבחין בין סכנה חמורה
לסכנה כרונית ,כשהוא מתאר את האתגרים המדהימים אותם מציבה החשיפה לסכנה מתמדת.
ילדה בת שש אותה ראיין גרבאריו ,סיפרה לו שהתפקיד שלה היה להביא את אחותה בת השנתיים
64
למקום מבטחים בכל פעם שהחלו היריות" .האמבטיה היא המקום הבטוח ביותר" ,היא אמרה לו.
על ילדים הנחשפים לאלימות ופגיעה בקהילות שלהם יש השלכות התפתחותיות ברורות .בכל
גיל של חשיפה לאלימות  -ההשפעות הן אחרות .חשיפה לאלימות משנה גם את מסלול
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ההתפתחות עצמו 65.אם ילד בן שש עד לרצח ידידו של אביו ,יהיו לו תסמיני-התנהגות אופייניים
לילד קטן ,ותסמינים אלה יכולים לנתב את התפתחותו בכיוונים מסוימים.
להיות הורים לילד שנחשף לאלימות קהילתית הוא תהליך מורכב ,המכפיל ומשלש את
האתגרים הניצבים בפני הורים .קשה ביותר להיות הורה לילד שהיה עד לקורבנּות הורית.
לדוגמה :אם עלולה להרגיש שחוקה ,חסרת אונים וחסרת תקווה ,לא מסוגלת לנחם או לעודד את
בנה הצעיר ולתת לו תחושה של מוגנות ,מאחר שהיא אינה בטוחה שאכן הוא מוגן .כשמשאבי
הקהילה מוגבלים ,ניתן סיוע בלתי מספק להורים ,שלעתים קרובות להם עצמם אין יכולת לעזור
לילדיהם 67.למרבה המזל ,בתי-ספר ,כנסיות ומסגרות רווחה הולכים ונעשים מודעים יותר
להשלכותיה של עדות לאימות קהילתית ,וחדשות לבקרים צצות תכניות שכוונתן לתת מענה
68
לבעיות הללו.
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בין אם בבית ,במקום העבודה או ברחוב ,הסיכויים גדולים יותר לכך שגברים יהיו התוקפים,
בעוד נשים וילדים יהיו קורבנות האלימות 69.הדבר נכון בכל מימדי האלימות – איומים ,הפחדות,
הטרדה וניצול פיסי ,מיני או רגשי .כשאישה חווה אלימות ,סביר להניח שבשלב כלשהו מישהו יהיה
עד לאלימות הזאת – קרוב משפחה ,חברה או איש מקצוע – יהיה זה שוטר ,אחות חדר-מיון או
עובדת מקלט לנשים .הסיכויים לכך שהעד יהיה גבר או אשה שווים.
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ילדים ,בנים ובנות ,הם העדים המרכזיים לאלימות בין הורים ,וההשלכות עליהם מדהימות.
כפי שאמר אחד ממטופלי" :תמיד יכולתי להריח שזה מתקרב" .אביו של מטופל מבוגר אחר
התעלל פיזית ורגשית באימו .ההתעללות יצרה אווירה שלעולם לא נעלמה ,אפילו כשאביו יצא
מהבית .המטופל שלי תיאר כיצד תמיד היה במצב הכן ,ובתהייה מתי יתרחש האירוע הבא ,איפה
הוא יקרה ,מי עוד יהיה שם ,ואם הוא או אחד מאחיו ייפגע במקרה שיושלכו חפצים .בלילות נהגו
הוא ואחיו להצטופף במיטה אחת ,ליתר ביטחון ,למקרה שיתחילו הצעקות .לא הוא ולא אף אחד
מאחיו יכלו להתרכז בבית-הספר .הוא מעולם לא הביא חבר הביתה.

בעוד אלימות זוגית מתרחשת בכל השכבות הכלכליות ,החוויה יכולה להיות שונה מאוד אם
את אשה בעלת צבע עור כהה ,בעלת מקורות הכנסה מועטים – אולי אפילו מהגרת בלתי חוקית –
ויש בפנייך הרבה יותר מכשולים לקבלת הגנה בהשוואה לנשים אחרות .אחת התוצאות של נגישות
מופחתת להגנה היא שאלימות קטלנית היא הגבוהה ביותר בקרב נשים שחורות 71.כתוצאה מכך,
ילדיהן עדים לאלימות הקשה ביותר ,עם ההשלכות החמורות ביותר לרווחתו ובריאותו הנפשית של
ילד.
אם אשה שחורה עוזבת את ביתה בנסיבות אלה ,היא חשופה לאלימות גם ברחובות ,מחוץ
לביתה ,וילדיה עדים אף לכך .הרחק מהסכימה הפנימית לפיה העולם נדיב ,בעל משמעות והאדם
הוא בעל ערך ,נשים וילדים החיים בנסיבות הללו יודעים שהמציאות אחרת 72.נשים וילדים אלה,
הבנים והבנות הללו גדלים ותופסים את מקומם בחברה .עבור רבים מהם ,תנאי חייהם המוקדמים
מעמידים בסכנה את סיכוייהם להיות שותפים מלאים בחיים האזרחיים .למרבה הסכנה אנו
מתעלמים מהקשרים הפנימיים בין השפעות האלימות המבנית והאלימות האישית המכוונות
לגופים ולמוחות פגיעים ,מערערות מערכות יחסים ופוגמות ברקמה החברתית שצריכה לפעול
היטב לטובת כולנו.

מביולוגי לחברתי
המלט ,הנסיך של שייקספיר ,הוא נער מיוחס ,יורש העצר של דנמרק .אולם לא עושרו ,לא
מעמדו ,לא החינוך שקיבל ולא אינטליגנציה גבוהה או יכולות וכישורים הגנו עליו מפני תוצאות
ההלם השגרתי .כשאביו ,הרוח ,מעמת אותו עם העובדה שדודו קלאודיוס ,אחי אביו רצח אותו
ולאחר מכן נשא את אימו ,המלט המום .אביו מצווה עליו גם לזכור וגם לנקום .תחת הצו ,המלט,
הדברן הרהוט נאלם דום .המלט בהלם .הלם שגרתי.
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המלט נכתב ב ,1601-1600-מבוסס על סיפור שהופיע לראשונה במאה ה 73.12-למרות הזמן
שחלף ,העובדות העסיסיות של הסיפור המשפחתי הזה הן עכשיוויות .תגובותיו של המלט צפויות,
הדילמות שלו מרגיזות ותוצאות פעולותיו הרסניות עבורו ,עבור משפחתו ,קהילתו ועבור המדינה,
ממש כפי שהיו היום אילו הועברו לתקופתנו.
התסמינים שלו הם תסמיני הלם שגרתי .הם ביולוגיים :הוא משותק על ידי עמדת הקפאון; יש
לו בעיות שינה ואכילה .הוא סובל מעירנות יתר וחוסר מנוחה ,צועד הלוך ושוב במסדרון.
פסיכולוגית  -הוא מרגיש בושה ,חוסר אונים וחוסר ערך .הוא מוצף במחשבות וברגשות פולשניים.
זכרונו מתעתע בו והוא מזניח את עצמו .הוא נראה כמטורף.
תסמינים ביולוגיים ופסיכולוגיים אלה משבשים את מערכות היחסים שלו עם כל אנשי הטירה,
במיוחד עם אימו ,גרטרוד ,ואופליה ,חברתו משכבר הימים .למרות שיש לו חברים "בעיר" ,הוא לא
יוצא לפגוש אותם .התוצאות הביולוגיות ,הפסיכולוגיות והבין אישיות הצפויות של הלם שגרתי
הולכות ומתעצמות לקראת סוף מחריד המשפיע על הקהילה כולה.
העלילה נחשפת ,היא מעמתת את הקהל לא רק עם המלט ,אלא עם השאלות העמוקות ביותר
של כל הזמנים .האמנם אנחנו רוצים לשרש רצח? האם ענישה מביאה קונפליקט לידי גמר או
מייצרת קונפליקטים חדשים? האם אנחנו באמת חושבים שטוב שדורות קודמים יעבירו לדורות
הבאים את משימת הנקם? יש לנו חמש מערכות להרהר בשאלות הללו.
בעודו מתחזה כטיעון בזכותה של נקמה ,המחזה מציע חלופות .במערכה האחרונה המלט
מתנצל בפני עמיתו ,לירטס ,שאת אביו המלט רצח .אנו לומדים לדעת שבאותו הסדר-נקמה יש
קודים של כבוד .אפילו לפני  400שנה היו אמצעים דיפלומטיים להוציא פסק דין בגין אלימות.
אולם לבסוף ,הנקמה מנצחת בדנמרק .לירטס פוצע את המלט בסיף מורעל והמלט ,בלי שהוא
מודע למזימה שנרקמה נגדו ,מרים בטעות את הסייף המורעל ופוצע את לירטס .עתה גורל השניים
נחרץ .גרטרוד מתה לאחר ששתתה מהגביע המורעל שהכין קלאודיוס עבור המלט כאמצעי ביטחון,
למקרה שהדו-קרב ישתבש .הכל תוהו ובוהו .ליטרס מתוודא בפני המלט אודות המזימה ואומר לו
"זאת אשמת המלך" ] .[5.2.302המלט דוקר את המלך.
לבסוף ,ממש בסיום המחזה ,נתמלאה הפקודה לנקום .לכל אחד מאתנו נותר להחליט מה
מלמד אותנו המלט .בתוך עושר הלמידה ,אני מאמינה שעלינו ללמוד שהתוצאות הביולוגיות,
הפסיכולוגיות והבין אישיות של הלם שגרתי מילאו תפקיד קטסטרופאלי בממלכת דנמרק .יתר על
כן ,אשאל שאלה אחרת מזו שעוררה את סקרנותם של רבים .עבורי השאלה המרכזית של המחזה
איננה מדוע המלט מתמהמה ,אלא מדוע הוא פועל? מהי נקודת המפנה ומה אנחנו יכולים ללמוד
ממנה? ארבע מאות שנה מאוחר יותר ,ברחבי העולם כולו ,אנחנו ממשיכים לחיות גירסאות של
המלט ,כשסופם אינו נופל בפורענותו מזה של דנמרק .מהן נקודות המפנה שלנו? מה אנחנו יכולים
ללמוד? האם המחזה מכוון אותנו בכיוונים כלשהם?
לפחות אחד .חברו הטוב של המלט ,הורציו ,משראה שהמלט פצוע אנושות ,מושיט את ידו אל
הגביע המורעל .המלט דוחק בו לתת לו את הגביע .יש לו משימה עבורו" :ספר את סיפורי".
].[5.2.338
עד בלתי מודע לאלימות ,מונה עתה הורציו להחליף את עדותו האקראית לעדות מכוונת
ורחומה" .ספר את סיפורי" .עדות רחומה היא דרך זמינה תמיד כדי לשנות אלימות ,ולא לחזור
עליה.
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חלק שני

כיצד אנו מעבירים את
ההלם השגרתי?
הצלחנו לצלם את התמונה הזאת ]הרחק מהחלל[ ,ואם מסתכלים עליה רואים
נקודה .זה שם .זה הבית .אלה אנחנו .על הנקודה הזאת נמצא כל מי שאנחנו
מכירים ,כל מי שאי-פעם שמענו עליו ,כל בן תמותה שהתקיים אי-פעם ,חי את חייו...
כדור הארץ הוא במה קטנה מאוד בזירה קוסמית עצומה .חשבו על נהרות הדם
שנשפכו על ידי אותם גנרלים ושליטים ,כדי שבתהילה ובנצחון יוכלו להיות אדונים
לרגע של שבר של נקודה .חשבו על אין סוף האכזריות שעשו תושביה של פינה אחת
]של הנקודה[ לתושביה של פינה אחרת השונים מהם באופן שכמעט אינו ניתן
להבחנה .עד כמה תכופות אי-ההבנות ביניהם ,עד כמה הם ששים להרוג זה את זה,
עד כמה קנאית שנאתם]...לדעתי[ יתכן שאין דוגמה טובה יותר לטפשותה של יהירות
המין האנושי מדימוי מרוחק זה של עולמינו הזעיר .עבורי דימוי זה מדגיש את
אחריותינו להתייחס זה אל זה בסבר פנים יפות יותר ,ולשמר ולהוקיר את הנקודה
הכחולה החיוורת ,את הבית היחיד שידענו אי-פעם.

קארל סאגאן
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פרק 4
מחיר החולי והתמותה במשפחות
כל-כך התרגלתי לחשוב על אלימות ועל פגיעה במונחים של "כוח" עד שבכל פעם שחוויתי
הלם שגרתי בהקשר של מחלה ,לא היה לי מושג מה מתרחש .למרות כשכבר הייתי פסיכולוגית
בעלת תעודות" ,פיספסתי" את המצב שבו הייתי .פירוש הדבר היה שלא רק שהייתי אומללה ,אלא
גם מבולבלת .יתר על כן ,נדרש ממני זמן ארוך יותר להבין מה עלי לעשות משהיה נדרש ממני
במצב אחר .הלוואי וידעתי אז את מה שאני יודעת היום.
מחלה ומוגבלות הם תהליכים שיכולים ליצור חוויה של פגיעה באמצעות שיבושים חמורים.
לפיכך הם יוצרים קורבנות ועדים .מטאפורית ניתן לומר כי מחלה ומוגבלות – אפילו מקרים
הגורמים חשש כבד לשלמותו הפיזית או הנפשית של מישהו – פועלות כ"פושע" בדרמה בעלת
שלושת החלקים אותם תיארתי בפרק השני.
צורת חשיבה זו עזרה לי להבין את עצמת הפגיעה שחוויתי במצבים רבים בהם הייתי עדה
למחלתו של אדם קרוב ,או לסבל ולמחלה שלי עצמו .האירועים הללו נכפו עלי באותו אופן בלתי
צפוי כמו שוד ,והם הטילו אותי לתוך מעגל .עם זאת ,מתוך הבנה של מה מתרחש ,עכשיו אני יכולה
לנקוט צעדים כדי להפוך את חוויית העדות הבלתי-צפויה שלי לחוויה בה אני מודעת ופעילה.
ביכולתי להתייחס לאותם היבטים של החוויה בהם אני יכולה לחוות שליטה מסוג כלשהו .אני יכולה
גם לבטא את רגשותי ,מה שמסתבר כתורם לבריאות ולרווחה אפילו בעיתות מצוקה 2.דרך זו של
חשיבה אודות מחלה ומוגבלות עזרה לי לעזור לאחרים.
באחד הימים פנתה אלי להתייעצות מטופלת שהביאה אתה את בנה בן החודש .היא הייתה
מאוהבת בתינוק החדש שלה ,שמחה להיות בחופשה מעבודתה ולטפל בו ,שבעת-רצון מהתמיכה
שקיבלה ממשפחתה ומחבריה ,וחרדה יותר משהייתה אי-פעם בחייה .מכיוון שילדה ימים ספורים
לאחר  11בספטמבר ,היא הייתה בטוחה שהורמונים ודאגה לעתידו של בנה ,מרק ,היו ההסבר
לעוצמת תגובתה בהשוואה לתגובתם של מכריה .היא חשבה שתגובתה נורמלית ,אבל תהתה אם
יש לי הצעות עבורה.
בהחלט ,גם אני חשבתי שהחרדה שלה הייתה "נורמלית" .לאחר ששוחחנו זמן מה היא
התחילה לספר לי פרטים אחדים על הצירים שהיו לה ועל הלידה .לפתע עצרה את עצמה ואמרה:
"זה היה נפלא ,אני באמת לא צריכה לבזבז את זמני ולספר לך ...אבל רק אספר לך בקיצור".
נשענתי לאחור כדי להקשיב לסיפור מהסוג אותו אני אוהבת לשמוע :חויית לידה חיובית
שהסתיימה בלידת תינוק בריא .בזמן ששרה סיפרה לי את הסיפור – בלי להתעמק בפרטים;
באמת היו לה נושאים אחרים בהם רצתה לדון – היא האטה את הסיפור בשלב שבו מרק הונח על
שדה הימני .הרגשתי כאילו היא לוקחת אותי איתה אל תוך החדר ,בעוד שרגעים ספורים קודם לכן
הרגשתי כאילו אני נמצאת על רכבת מהירה ,מקשיבה לגרסה במהירות גבוהה של הסיפור .אפילו
קולה השתנה ,נעשה יותר מסתודד כשסיפרה" :הוא ינק מהשד היטב .הוא לא היה ישנוני או
משהו .ואז מישהו ניגש ,העביר אותו לשד השמאלי ,וכשהסתכלתי אליו שמעתי קולות וראיתי
שהצבע שלו נעשה כחול כהה .קראתי לאחות ,היא באה ,גם היא ראתה את זה ,ומשכה את מרק
מהשד שלי".
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שרה המשיכה לספר לי שתוך דקות אחדות התקבלה החלטה לערוך למרק סדרת בדיקות כדי
לראות אם הייתה בעיה בליבו .בהיותה מותשת ,היא בחרה להמתין בחדרה שבמחלקה במקום
להתלוות אל מרק לבדיקות .עד אז ,כבר הספיקו בני משפחה וחברים רבים להתגודד סביבה.
מרק חזר לאחר  90דקות; תוצאות כל הבדיקות היו שליליות .מאז אותו יום הוא לא סבל
מבעיה כלשהי .שרה המשיכה לספר ,תוך שהיא מבקשת ממני הצעות ספציפיות לדרכים בהן תוכל
לנהל את חרדתה .היא גם חזרה ואמרה "זה כל-כך לא מתאים לי".
שרה הופתעה כשבחרתי להתחיל את מחשבות הסיכום שלי בהתייחסות לחוויית אחרי-הלידה
שלה .אמרתי לה שאני לא חושבת שהחוויה שלה נוגעת רק להיותה אם חדשה ולחרדות שכולנו
נושאים ביחס למה יקרה בעולם שלאחר  .9/11אלא שבנה התינוק נתלש מחזה .במשך תשעים
דקות היא הייתה מופרדת ממנו ,נתונה בחשש שמשהו אתו עלול להיות מאוד לא בסדר .היא
עברה חוויה קשה באחד מהרגעים הפגיעים ביותר שאישה יכולה לחוות מבחינה פסיכולוגית .לא
היה לי כל קושי להבין מדוע היא חרדה.
דמעות הציפו את עיניה" .את יודעת ,מלבד אדם אחד שבאותו יום אמר" :זה בטח קשה לך,
לדאוג כל-כך למרק ",אף אחד לא הזכיר את מה שקרה .אני מרגישה שאת נותנת תוקף למשהו
שידעתי ,אבל לא יכולתי אפילו לנסח במילים .זה כאילו ,בגלל שמרק בסדר ,זה מעולם לא קרה".
מנקודת המבט שלי שרה חוותה הלם שגרתי באופן דרמטי ביותר .בעודה מניקה את בנה בן-
הדקותיים ,היא ראתה אותו מכחיל .כאב ,אהבה ,אימה ,חוסר-אמון – כל אלה התמזגו בשבריר
שניה ,ויצרו גל ענק בים השלווה שלה .אותו היפוך פתאומי בעלילה – לידה מושלמת על פי הספר
של תינוק בריא – חלף ללא כל הכרה מצד הקהל האוהב והחוגג שהיה בחדרה.
בעודה מוקפת אנשים ,שרה הייתה נתונה בבדידות עמוקה ,לכודה באותה דממה מסוימת
שנלווית לעתים קרובות כל-כך לחוויה של הלם שגרתי .היא הייתה מודעת לכך שמשהו מטריד
אותה אבל לא יכלה להגדיר מהו הדבר .חסרה לה תפיסת העד ולפיכך לא יכלה להסביר בבירור
לעצמה ולאחרים מה חוותה במהלך אותה שעה וחצי .היא הייתה עדה למצוקתו של מרק
ולמשמעות הרפואית שעלולה להיות טמונה בה ,כשהיא חסרת אונים ואינה יכולה לעזור לו ,ועם
זאת מודעת היטב למה שעלול להתרחש .אילו לא החליטה "לסטות" ו"לבזבז זמן" במפגש ,יתכן
שעדיין לא הייתה לה דרך לספר לעצמה ולאחרים את חוויית ההמתנה לשמוע אם מרק בסדר.
שרה ובעלה היו עדים מרכזיים לאפשרות קיומה של בעיית הלב אצל מרק ,אבל היו שם גם
אחרים ,ככל הנראה בלתי מודעים לעצמם כעדים .שרה הייתה מודעה למצוקה שלה אך לא יכלה
לדבר עליה בעיצומה של המהומה שהתרחשה סביבה .מרגע שהוצגו בפניה תפיסות העדות
וההלם השגרתי ,חווייתה של שרה נעשתה הגיונית בעיניה ,וחלק זה של המצוקה – הבלבלול
שהיה לה לגבי מה שקורה אתה – שכח.

עדות למחלה יכולה לייצר הלם שגרתי
ודאי צברתי יותר ניסיון בעדות למחלה ולמוות משצברתי עדות לכל סוג אחר של אלימות
ופגיעה ,ולפיכך היה לי קשר עמוק יותר מהרגיל לסיפורה של שרה .חיי כאם צעירה החלו ב1976-
עם תוצאות חיוביות של בדיקות אשר העידו על קיומו של פגם בליבו של בני .הייתי בגפי
כשנעשתה האבחנה הראשונית ,ביחד עם הילארי כשהגיעו התוצאות הרשמיות של הבדיקות.
בדמעות שאלתי את קרדיולוג הילדים אם יש משהו שאוכל לעשות למען בן .הוא נשען על שולחנו
הגדול ,עיניו סרקו את הקיר הרחוק ,עליו היו מסודרות תמונות יש ילדים מחייכים  -כל אחת מהן
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חתומה "בהוקרה" ,ואמר את הדברים הבאים" :יש רק דבר אחד שאת יכולה לעשות כדי להיות אם
טובה לבן .אל תספרי לאף אחד על כך .אם תספרי ,הם עלולים להתייחס אל בן כאילו הוא נכה ,וזה
ייגרום לו לבעיות נוספות בעתיד".
במשפט קצר אחד הוא יצר משוואה בין טּוב לבין סוד ,ומצב של בידוד .הוא החליש וניתק את
אחד מהמשאבים העוצמתיים ביותר שיש למשפחה בהתמודדות עם חולי ומוגבלות :תמיכה
חברתית 3.לבסוף ,הוא הניח בבטחה את האחריות לטיפול בבן בידי הילארי ובידי ,בלי להשאיר
מקום לספק במקרה שלהילארי ולי יהיו חילוקי דעות באשר לאופן שעלינו לעשות זאת .המסר היה:
סמכו על עצמכם ,ילדים.
עשינו כמיטב יכולתנו .בלי שידענו דבר אודות היקף הפגמים ומידת חומרתם ,עלו במוחי
דימויים נוראים של החור בליבו של בן שאיפשר לדם לעבור בכיוון ההפוך במהירות גבוהה מהחדר
השמאלי לימני .הרגשתי שהוא תמיד בסכנה ,ונעשיתי רגישה באופן קיצוני לאמירות ביחס לסימנים
של צבע כחול מסביב לפיו האדום .כשבן היה כבן ארבעה חודשים ,הייתי חרדה לעתים כל-כך
קרובות עד שרופא הילדים שלי הציע שאצטייד בכמה לוחיות-גוון של צבע כחול ואחזיק אותן
בקרבת מקום כדי שבכל רגע אוכל לבדוק אם באמת הן נעשה "מספיק כחול".
מאחר שחסרה לי התפיסה ,לא הבנתי שאני סובלת מהלם שגרתי .אמי נפטרה שישה שבועות
לאחר שנולד בן .טבעתי באבל ,סבלתי מחוסר שעות שינה ,מפחד ,ומאבדן אפשרי וממשי .היה
קיץ .הייתי בחופשת לידה .חברתי היחידה שכבר הייתה אם גרה במרחק  20דקות ממני ,וזה עתה
עברנו לקהילה חדשה .הייתי מבודדת ,וברוח עשיית "הדבר היחיד שיכולתי לעשות" כדי להיות אם
"טובה" לבן ,אני  -שחשבתי שסודות הם בעייתיים ללא יוצא מן הכלל  -שמרתי סוד.
בהיותו בן שנתיים ,החור בליבו של בן נסגר מעצמו .אני מניחה שהחלק החיובי בקושי שחווינו
בכל אותה תקופה היה ששלוש שנים מאוחר יותר היינו הילארי ואני "מוכנים" ,כשארבע שעות
ומ ָס ֶּכנֶת-חיים .רופא
לאחר הולדת ביתנו מירנדה ,נודע לנו שהיא סובלת מהפרעה גנטית נדירה ְ
ילדים בכיר ליווה אותנו לחדרנו ,עמד לרגלי המיטה ואמר לנו שידבר בקצרה:
"לתינוקת שלכם יש תסמונת גנטית .לאחר הלידה התעוררה דאגתו של הצוות והם קראו לי,
למרות שהתסמונת הזאת נדירה למדי .צילמתי עבורכם ארבעה מאמרים שמסכמים באופן מקיף
למדי את כל מה שידוע היום אודות התסמונת .אם היא תחייה ,מה שמוטל בספק בתינוקות האלה,
קיים חשש כבד שהיא תסבול מבעיות חמורות למדי .היא תזדקק להשגחה ולטיפול מיוחד עד
שנראה מה מצבה .יתכן שלא תשרוד; אנחנו לא יודעים אם תוכל לאכול .בעוד זמן-מה תוכלו לבקר
אותה שם אם תרצו .יש שאלות?"
הילארי ואני היינו המומים .שאלתי את רופא הילדים שאלה אחת" :האם אמרת שיתכן שהיא
לא תחייה?" הוא השיב" :אכן ,כך אמרתי" .הילרי ,רופא בעצמו ,הודה לו ושאל אם הוא יהיה זמין
אם יהיו לנו שאלות לאחר קריאת המאמרים .הוא נתן להילארי את כרטיס הביקור שלו ולחץ את
ידו.
הדבר היה ב .1979-היינו בהלם .זה עתה נודע לנו שבתנו ,אותה כבר אהבנו ,עלולה למות
מהפרעה שאיש מאתנו לא שמע אודותיה מעולם ,ואשר אני  -לאחר ניתוח קיסרי  -לא יכולתי לזכור
את שמה .באותו זמן ,לא האבחון ולא הטיפול המתמשך בילדה עם מחלה כרונית חמורה נחשבו
4
לגורמי לחץ חמורים ברמה שתעמוד בקריטריונים של הפסיכיאטריה כגורמים לתגובה טארומטית.
שני עשורים מאוחר יותר ,כפי שמעיד סיפורה של שרה ,עדיין לא קיימת הבנה ברורה כי עדות
למצוקה של אדם קרוב הנגרמת כתוצאה ממחלה ,תאונה או מוגבלות – אנושה או כרונית ,בת-
חלוף או מתמשכת – יכולה לגרום סימפטומים של הלם שגרתי .למעשה ,תנאים של טראומה )מה
שהייתי מכנה הלם שגרתי( כהיבט בחוויה של בני משפחתו של חולה ,הנה נושא חדש יחסית אפילו
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עבור אנשי המקצועות הרפואיים 5.בהיעדר הבנה ברורה של הדבר ,יכולתנו לעזור לעצמנו
ולאחרים – מוגבלת.
איש מאתנו לא יוכל שלא להיות עד למחלתו או למותו של קרוב משפחה יקר .זוהי עובדת-חיים
בלתי נמנעת .עם זאת ,מעטים בינינו יעריכו את המשמעות של היותנו עדים .מחלה איננה עניין
פשוט וכך גם עדות למחלה .חשוב מאוד שיהיה מושג כלשהו לגבי דרכים להתמודדות .עלינו לדעת
איך להישאר מודעים בלי להיות מוצפים; איך להיות מודעים בלי להרגיש חסרי-אונים לגבי מה
שמחוץ לשליטתנו; ולבסוף – מודעות ופעולה ביחס לאותם דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי
להשפיע .תמיד יש הזדמנויות ליצור אינטראקציות מרפאות ורגעים של חסד .יתכן שרגעים אלה
לעולם לא ישנו את התוצאות הרפואיות ,אולם ריפוי וטיפול הן שתי חוויות שונות לחלוטין.
מעל לכל ,עלינו להיות מודעים לכך שעדות למחלה ולמוות גובות מחיר פיזי ורגשי משמעותי.
עבור רבים מאתנו ,מודעות לסבלו של אדם חולה או גוסס מאפילה על המצוקה שלנו ,כשהיא
הופכת אותנו לפחות מסוגלים לנהל את הכאב שלנו עצמנו .בסופו של דבר ,חוסר תשומת-הלב
לעצמנו חוזרת אלינו כבומרנג ופוגמת ביכולת שלנו לעזור לאדם שנמצא במרכז תשומת לבנו.
כמה שונה היה הדבר אילו ידעתי שתגובתי לפגם בליבו של בן הייתה תוצאה אופיינית להלם
שגרתי .כמה היה הדבר עוזר לי אילו מישהו היה אומר לי" :קייט ,היית בבית החולים בהתאוששות
מניתוח קיסרי; בעלך היה בעבודה; שאר בני משפחתך טיפלו באמך ,שגססה בניו-יורק; ורופא
שמעולם לא פגשת בדק את בנך ואמר לך שיש לו מום בלב .בכל העת שהוא בדק את בן לא עלה
בך כל חשד .ודאי חשבת שהוא חושב בדיוק כמוך  -כמה בן חמוד .אנחנו מדברים על 'להיתפס לא
מוכנה' ,אנחנו מדברים על 'להיות עדים ברגע הכי פחות צפוי' .בוודאי שחווית הלם שגרתי".
יתרה מזאת ,הילארי ואני הפסקנו להיות מתואמים בינינו .חוסר תיאום הוא אחת ההשלכות
של הלם שגרתי על מערכות יחסים ,אותן תיארתי בפרק  3כ"קשיים בהשתלבות" .אילו הבנו זאת,
יתכן שהיינו חוסכים לעצמנו חודשים של סבל .אני הייתי מבועתת מהמחשבה שבן ימות .הילארי,
שראה ילדים שמסתדרים עם מום בלב ,היה אופטימי .אני פירשתי את חוסר הפחד של הילארי
כחוסר אהבה .לא יכולתי לסבול שהאדם שהייתי זקוקה יותר מכל לסמוך עליו ,נראה בעיני בלתי
אמין ,מאחר שהוא לא חלק אתי את אותה תחושת אבדון בה חייתי באופן מתמיד.
לא יכולתי לשאת את תחושת הניכור מהילארי ,ובכל זאת נשאתי אותה .לבסוף התייעצתי עם
פסיכיאטר ,חבר קרוב שלנו ,במשרדו .זה היה בבוקר סתיו קר ויפה .משרדו של ביל היה בקומה
השניה ,ומחלון המשרד נראו עצים שעליהם כתומים וזהובים .בכיתי ,הוא האזין לסיפורי ,והוא
אתגר בעדינות את תפיסתי שלהילארי אין רגשות כלפי בן .הוא נתן לי ספר שירים מאת רוברט
6
פרוסט וביקש ממנו לקרוא מתוכו את "קבורת בית".
כקוראת הבנתי את מה שלא יכולתי לראות כאישה :היה לי בעל דואג ואכפתי .השיר פותח
בבעל השואל את אשתו מה היא רואה תמיד מבעד החלון" :היא נותנת לו להסתכל ,בטוחה שלא
יראה / ,ייצור עיוור  " ...אבל הוא רואה .היא רואה את אחוזת הקבר של משפחתו ,ואת התלולית
שהיא קברו של בנם הבכור .האישה מאשימה אותו שאין לו רגשות ביחס לאבדן בנם .הוא מאשים
אותה בכך שהיא מרחיקה אותו ומסרבת ללמד אותו איך לדבר באופן ש'יְ ָרצֶה' אותה ו'לא יפגע'
בה".
באמצעות שירו של פרוסט התחדשה בי האמפתיה כלפי הילארי .יכולתי לשאת את עמדתו
בצד עמדתי ולא להרגיש שעמדתו מאפילה על שלי או מפריכה אותה .כשיכולתי לעשות זאת ,לא
דחיתי אותו כמי שאינו אוהב .בהאמיני כי בדרכו שלו ּכַHב הבעל ,בשירו של פרוסט ,את מותו של
הילד ,פתחתי את עצמי ללמוד כיצד דואג הילארי לבן .הייתי צריכה להבין את רגשותיו של הילארי,
לא להרגיש אותם באותו אופן ,להיות בקשר אינטימי איתו 7.במבט לאחור אני מבינה ששנינו היינו
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מודעים ,והרגשנו חסרי אונים נוכח אי-הידיעה אם החור בליבו של בן ייסגר .אך איכותה של חוויית
העדות של כל אחד מאתנו הייתה שונה לחלוטין .מנוכרת מהילארי  -הרגשתי בודדה ,דבר שהגביר
את פחדי ואומללותי בקשר למחלתו של בן .מרגע שיכולתי לתפוס את אהבתו של הילארי אל בן,
יכולתי להיות בעלת-ברית מלאה שלו .משהתחברתי אליו מחדש ,התאוששתי ויכולתי לנהל את
פחדַי.
אני שבה ואומרת כי טוב היה אילו היה לי מושג אודות הלם שגרתי ועדות .קשה לראות את
הילד שלך כואב או סובל .אפילו לאלה הנמצאים צעד אחד רחוק יותר – שכנים ,חברים או...
קוראים  -גם אז העדות לכך קשה .בספר זה יש סיפורים רבים ,כמו הבאים ,שאנשים אמרו לי
שהם קשים לקריאה .את הסיפור הזה אני מספרת כי יש לקחים שחשוב ללמוד ממנו .כולנו יצאנו
ממנו בשלום והתוצאה הייתה טובה .אחרי הכל זוהי אחת מאותן פיסות חיים.
כשהייתה מירנדה בת שלוש ,מלאת חיים ,נתפסה אצבעה בדלת כבדה .שטף הדם שנוצר
מתחת לציפורן לא נספג במשך ימים אחדים .אצבעה התנפחה והשחירה ,ופסי צבע דקים הופיעו
והחלו להתפשט לעבר המפרק .התקשרנו לרופא הילדים אשר המליץ שנמתין ונראה איך הדבר
מתפתח .בשבת ,שלושה ימים לאחר מכן הייתי בטוחה שמשהו לא בסדר ועמדתי על כך שניקח
לּבן ,אז בן שש ,אימון כדורגל ,אליו נסע עם משפחה אחרת
אותה לחדר מיון .באותו בוקר היה ֶ
בעוד אנו לוקחים את מירנדה לחדר מיון.
כשסוף סוף הוכנסה מירנדה לחדר ,הסתכל הרופא באצבעה בתשומת לב והסביר לנו שעליו
לשחרר את הלחץ בבסיס הציפורן .הפרוצדורה הזאת נעשית באמצעות מקדחה חשמלית המנקבת
חור קטן בציפורן .מירנדה ,שהבינה טוב יותר משיכלה לדבר ,משכה במהירות את אצבעה .היא
ישבה על ברכי ויכולתי לחוש את המתח בגופה ,ואף את נחישותה כאשר החליטה ש":לא,
מצטערת ,אולי זה טוב לילדים אחרים ,אבל לא בשבילי – תודה רבה".
הרופא ראה שיהיה צורך לשכנע אותה .ראשית ,הוא הסביר שהפרוצדורה לא כואבת .לאחר
מכן ,הוא אמר לה שירסס חומר כל-כך קר על אצבעה כך שלא תרגיש שום כאב .ואז – הוא ריסס
הוא ריסס את חומר ההרדמה על היד שלו עצמו ,וכשנראה היה שזה מעניין אותה ,הוא ריסס את
החומר על זרועה .הרופא ריסס את חומר ההרדמה מהאצבע ועד למרפק הלוך ושוב מספר פעמים,
בעוד מירנדה נראתה נינוחה יותר ,מסוקרנת מהתחושה הקרירה ומהעובדה שעתה הייתה לה
ברורה שזרועה איבדה את התחושה.
בלי לומר מילה הוא הושיטה את אצבעה אל הרופא והוא החל להכין את הציוד לחיטוי
המכשיר לניקוב החור בציפורן .הוא גחן מעל לצבעה ,הצית את מכשיר החיטוי ומיד הפעיל את
הקירור .פתע פתאום פרצה להבה בגובה  30ס"מ וברוחב של כ 5 -ס"מ מזרועה של מירנדה
ומראשו של הרופא.
השניות הבאות נמשכו כשעות .האחות שסייעה לרופא לבצע את הפרוצדורה זינקה לעבר
הרופא בעודו מסתובב לעבר הכיור היחיד בחדר ומתיז מים על ראשו .הילארי ,שעמד מאחורי
מירנדה ומאחורי ,זינק לעבר זרועה וכיבה בנשיפות את הלהבות .החזקתי את מירנדה חזק ככל
שיכולתי בעודי מרגישה איך היא מתפתלת בנסיון להתרחק מניסיונות הסיוע של הילארי.
האירוע הסתיים בתוך דקות .הרופא והאחות עזבו את החדר .לאחר בדיקות רבות השתכנענו
שמירנדה לא נפגעה מהלהבות שניצתו במרחק מילימטרים אחדים מעור גופה ,מאחר שתרסיס
חומר ההרדמה היה על בסיס אלכוהול .עם זאת לקח לה ולנו חודשים להאמין שנוכל באמת
להתאושש מאותו אירוע.
מירנדה הייתה קורבן האירוע ,ואילו הילארי ואני היינו עדים לו .לבקשתה של מירנדה סיפרנו
לבן מה אירע דקות אחדות לאחר שאספנו אותו מאימון הכדורגל שלו .מששמע את הסיפור נעשה
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גם בן עד למה שכינה "היום בו הצית הרופא את אחותי" .שלא כמו מירנדה ,בהתחלה סיפר בן את
סיפורו פעמים אחדות בשבוע .אם יכול היה  -סיפר אותו לזרים .אם סיפר את הסיפור בנוכחות
מירנדה ,שלא יכלה לספר אותו בשל היעדר כישורים שפתיים מספיקים ,לעתים קרובות הייתה
אומרת "לא" אם טעה בפרטים.
במשך הזמן גיבש בן גרסה של הסיפור אשר הייתה כרוכה בשלושה "לא" מצד אחותו .הוא לא
הציג את הסיפור מתוך משחק עם חבריו .גם מירנדה לא עשתה כך ,למרות שניסיתי להביא אותה
לצייר את האירוע ולשחזר אותו בעזרת בובות .עם זאת ,התנהגותו של בן נעשתה תזזיתית ,כאילו
נוסף צילינדר נוסף למנוע שלו .בעת האירוע מירנדה כבר נגמלה מחיתולים .בתוך ימים חלה אצלה
נסיגה והיו לה "תאונות" תכופות .מירנדה ,שהייתה בדרך כלל ילדה עליזה ושופעת חיוניות,
נעשתה עצובה ,תוקפנית יותר ופחות צייתנית .לא יכולתי להציב לה גבולות ,לא יכולתי לגרום לה
ולו רגע אחד נוסף של מצוקה.
כולנו השתנינו .מירנדה חזרה מדי פעם ואמרה" :אני יודעת שזה קרה ,אבל אני לא רואה את
זה יותר" .לי היו סיוטי לילה ומחשבות מטרידות במשך היום .שוב ושוב צף לנגד עיני מראה
הלהבות הפורצות מזרועה ,נהדרות ומבעיתות .חזרתי ושאלתי את עצמי אם יכולתי למנוע זאת
בדרך כלשהי .האם הייתי צריכה לומר לרופא לא לרסס את חומר ההרדמה על זרועה? האם הייתי
צריכה לפעול על סמך המחשבה שלי באותו רגע  -שהוא התרברב פני הילארי ,רופא אחר ,וכי סגנון
הריסוס הנועז שלו היה יותר מיצג אמנותי משהיה טיפול רפואי? הילארי לא הבין כיצד עמיתיו
למקצוע לא רק פגעו בבתו אלא שנטשו אותה רגשית כשעזבו את החדר ,ומעולם לא שבו כדי
לשוחח ִאתה או ִאתנו.
מירנדה חוותה פגיעה ואנו היינו עדים לה .בן ,שאפילו לא היה שם ,הושפע כמו כולנו .כולנו
סבלנו מהלם שגרתי ואיש מאתנו לא ידע זאת ,אולם במשפחה נוצרו משברים .התמודדנו .הילארי
שיקם את קור רוחו .הכעס ,תחושת חוסר האונים והפגיעות שלי דעכו .בן המשיך הלאה .לאט לאט
יכולתי שוב למשמע את מירנדה .ידיד חכם העיר את עיני לכך שההשוואה שיצרתי בין משמעת
לכאב מנעה ממנה את המסגרת שמירנדה הייתה זקוקה לה תמיד כדי לשמר את רוחה הסוערת
בתחום נשלט כלשהו ,שיאפשר לה לחיות עם אחרים .הוא צדק ,ואכן מצבה השתפר מרגע ששבתי
להציב לה גבולות ברורים .ככל שמצבה של מירנדה השתפר ,כך השתפר המצב של כולנו ,וכל
תסמיניה נעלמו.
לא היה לנו כל קשר עם בית-החולים .אילו הבנתי את דינמיקת העדות כפי שאני מכירה אותה
היום ,הייתי דואגת לכך שמשפחתי תחזור לחדר המיון בבית החולים ,ושמישהו משם ישוחח אתנו
על מה שקרה .בהיותנו עסוקים מדי בעצמנו ובאותה חוויה מזעזעת ,לא היינו מסוגלים לרפא זה
את זה ,ונזקקנו לסיועו של אדם חיצוני .היינו זקוקים לשמוע מישהו מבית החולים אומר" :אנחנו כל-
כך מצטערים על מה שקרה לכם .ספרו לי איך זה עבור כל אחד מכם כדי שאוכל ללמוד מתוך
הטעות החמורה הזאת .אנחנו רוצים לוודא שדבר כזה לעולם לא יקרה שוב לאיש".
שישה חודשים מאוחר יותר ,הכרה בדיוק מסוג זה התרחשה באופן ספונטאני .באמצע הלילה
פיתחה מירנדה דיפטריה ,2ואף אחד מהדברים שעשינו בבית לא הספיק כדי לאפשר כניסת אוויר
לריאותיה .החשנו אותה לאותו חדר מיון ,בו הוכנסה ,עשר דקות לאחר מכן ,לאוהל חמצן .מסכת
פלסטיק קטנה ושקופה כסתה את אפה והזרימה אליה גז מועשר בחמצן .האחות לא עזבה לרגע
את מיטתה ,וכך עשינו גם הילארי ואני .מירנדה חזרה לנשום בכוחות עצמה ,נשימתה נעשתה
סדירה ושרירי החזה שלה רפו .כחצי שעה לאחר שהגענו ,היא דיברה .במאמץ ,כשהיא עוצרת
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מחלה התוקפת בדרך כלל את דרכי הנשימה העליונות .לפני שהורכב לה חיסון הייתה מחלת הדיפתריה נפוצה
וקטלנית ביותר.
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לאחר כל מילה ,היא הסתכלה ישר לתוך עיניה של האחות" .האם את" היא אמרה ללא כל גוון של
רגש בקולה ,בקול יבש כמדבר "עומדת .להעלות .אותי .באש?"
האחות המסוימת הזאת הגיבה לדבריה של מירנדה בדרמטיות" :אלי הטוב! ,את הילדה
הקטנה שזרועה הוצתה? לא ,לא יקירה ,לא .שום דבר כזה לא יקרה .לא ,את בטוחה לחלוטין.
אנחנו נותנים לך חמצן ,אוויר חם מיוחד".
היא קראה לאחות אחרת וסיפרה לה מה שקרה למירנדה ומה אמרה מירנדה זה עתה .וכך,
באוהל שלה ,כשהיא נושמת חמצן ,היא הפכה למעין ידוענית ,העורכת משפט לצוות שבא לומר לה
עד כמה הם מצטערים על כך שזרועה הוצתה .כשעזבנו את המקום בשעות הבוקר המאוחרות
ובמשמרת הבאה ,לאחר בדיקות וצילומי רנטגן שווידאו כדרכי הנשימה שלה היו פתוחות דיין ,חלק
מהפחד של אותו בוקר אביבי שישה חודשים קודם לכן התמוסס .הוא הלך והתפזר בכל פעם
שרופא ,או אחות ,או איש אחזקה או מתמחה ניגשו אליה להביע צער ,אכזבה ותדהמה ביחס למה
שקרה לה.
הייתה זו חוויה עוצמתית .להיות עדה ,חודשים לאחר האירוע ,כשהחמלה שנוצרה ריפאה את
מירנדה – הקורבן – ואף את הילארי ,את בן ואותי  -העדים .הכפרה החלישה את השפעות
הפגיעה ,על אף שנעשתה על ידי אנשים שלא גרמו לה .בעקבותיה הוטב המצב של כולנו.

אתגרים העומדים בפני עדים לחֹולִי ולנכות
בעוד שמועיל לחולים כשיש לצדם עדים יעילים המרגישים בנוח בעת היותם עדים למחלה
ונכות ,לא זה המצב הקיים לעתים קרובות  -אם בכלל .למעשה עומדים בדרך מכשולים רבים -
אישיים ,חברתיים ,ואף מכשולים הנובעים ממערכות יחסים .כל מכשול מתערב ביצירת תמיכה
חברתית עבור החולה ,הנכה ,הפצוע ,הגוסס ועבור עדיהם ,וכך מגביל את המשאבים של כולם.
הדבר מצער במיוחד מאחר שהוכח כי לתמיכה חברתית יש השלכות חיוביות על רווחה פיזית
8
ומנטלית .להפחתת התמיכה החברתית יש השלכות שליליות משמעותיות.
שלושה אתגרים שכיחים עומדים בפני אדם הרואה בסבלו של קרוב חולה או נכה :הפיכת
הבעיה לבלתי נראית; שתיקה בכל הנוגע למצב; ומציאת מילים לספר על החוויה של צפייה בכאבו
וסבלו של אדם אחר 9.בעוד אלה מהווים אתגרים גדולים ,הם מקטינים את חוויות ההלם השגרתי
במקום לתת להן את מקומן הראוי.

שקיפות
לפני שנים אחדות נתתי ייעוץ למשפה בה ג'ון ,הבן בגיל העמידה ,סבל מסיבוכים חמורים של
מחלת הסכרת .עוד מילדותו הוא סבל מסכרת ,והתמודד אתה די טוב ,אולם ככל שגילו התקדם
נוצרו סיבוכים .ג'ון ,אדם החלטי ונחרץ בסוף שנות ה 30-לחייו ,חווה רצף של נסיגות במצבו ,עד
שלבסוף נאלץ לעזוב את עבודתו ולחזור להתגורר בבית הוריו .חיי הפשרה של ג'ון ותוחלת החיים
הקצרה הצפוייה לו הכאיבו לאביו כאב עמוק .הדבר נמסר לי מפי ג'ון ואימו ,שכן האב סירב
להשתתף בפגישת המשפחה אתי .הוא טען שהדבר רק יחמיר את המצב ,טענה שהתפרשה על
ידי אשתו ובנו כאמירה" :זה רק יעשה אותי עצוב מדי מכדי להתמודד עם מה שקורה כאן".
במשך עשרות שנים חי האב עם הלם שגרתי שנגרם על-ידי הסכרת של ג'ון .הוא מעולם לא
יכול היה לשאת את כאבו והדבר יצר חייץ בינו לבין בנו .המאיץ למשבר הנוכחי היה הצהרתו של
54

האב שג'ון בסדר גמור ,וכי הוא לא סובל משום דבר שמשמעת עצמית לא תוכל לרפא .הוא האשים
את ג'ון בכך שלא הקפיד לשמור על המשטר הרפואי הדרוש ,וטען שג'ון הביא בכך על עצמו את
ההתדרדרות במצבו .ג'ון כעס מאוד על כך שאביו לא ראה כמה מאמצים השקיע בהתמודדות עם
מחלתו .מרכיב מרכזי שחיבר יחד את אובדניו הרבים של ג'ון היה חוסר-הנראות של מאמציו.
במידה מסוימת נעשה ג'ון מזוהה עם מאמציו עד כדי כך שהתכחשותו של אביו למאמצים הללו
הייתה שקולה להתכחשות לג'ון עצמו .כקורבן הסכרת ,ג'ון נכסף לעדות חומלת מצד אביו .האב,
קפוא באבלו ,לא היה מסוגל לשאת את סבלו של הבן .הדרך שלו להתמודד עם המצב הייתה:
להפוך את בנו ,ולא את הסכרת ,לבעיה .הוא לא יכול היה לעמוד בפני ההרס שגרמה המחלה
עצמה ולפיכך ניסה להפוך אותה לבלתי-נראית.
הניסיון להפוך את מה שאנחנו לא יכולים לשאת לבלתי-נראה  -נפוץ ,ולפיכך שקיפות היא
בעיה נפוצה העומדת בפני חולים ונכים .גם בני משפחותיהם של חולים מתמודדים עם אותה בעיה.
מרים גרינשפן ,פסיכולוגית ,סופרת ואם לבת בעלת צרכים מיוחדים ,מתארת ברהיטות את האירוע
בו זר התייחס לניסיונה ולניסיון של בתה כשקופים.
המפגש התרחש על מדשאה רחבה .מרים השגיחה על אסתר ,בתה בת השלוש ,הסובלת
מבעיות תנועה וקואורדינציה ,ורק שישה חודשים קודם לכן למדה ללכת .אסתר דידתה בצעדים
מהוססים ,בעוד ילדים ותינוקת בעלי יכולת תקינה התרוצצו ,קפצו ונפלו סביב .במרחק צעדים
אחדים מאסתר ביצעה ילדה קטנה אחת תרגילי התעמלות ,כשהיא מתגאה בכישוריה הכמעט-
מקצועיים .אדם שעמד ליד מרים הביט באותה ילדה ואמר למרים" :האין היא נפלאה? ילדים כל-כך
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מלאי חן וקלי תנועה ,האין זאת?"
מרים ,שנותרה ללא מענה ,חשה שאותו אדם מחק את בתה ואת הניסיון שלה במחי יד אחת.
ביוצרו קטגוריה כללית ביחס ל"ילדים" ,קטגוריה אליה ברור שאסתר לא מתאימה ,הוא הפך
לבלתי-נראית את העדות השלילית ,הבלתי מעורערת הניצבת מול עיניו  -כי לא כל הילדים
"מושלמים".
מרים יכלה להתעלם מאותו אדם ולהתאושש מהחוויה .ג'ון ,לעומתה ,חי עם אביו .לא היה קל
להתעלם מהתנהגותו .כמה דברים עלו במהלך המפגש שלנו .ג'ון העריך יותר את תמיכתה של
אימו .הוא חיזק את העדות הפנימית שלו עצמו כשבכה בגלל מצבו הרפואי .לבסוף הבין שלא רצה
לוותר על אביו בלי ניסיון אחד נוסף .הוא החליט לבקש מהרופאה שלו לשוחח עם אביו ,ולנסות
להסביר לו את הסיבות לנסיגה במצבו של ג'ון.
יש דרכים רבות בהן אנשים בריאים יכולים להתכחש או להתעלם מחווייתם של חולים ונכים,
תוך שהם גורמים להם להרגיש בלתי-נראים .בעוד הסיבות לכך עשויות להיות הימנעות
מהתמודדות עם קושי ,בלא שהם מתכוונים לכך – יש לדבר השלכות שליליות .ההתעלמות
מעצימה את מצוקתם של החולים ושוללת מהם עדות מלאה לסבלם.

השתקה
שקיעה בשתיקה היא דרך נוספת להרחיק את עצמנו מעדות אמיתית .קאט דף ,באוסף
מאמריה על מחלה ,כותבת" :בעיצומה של מחלתי הגיע שלב בו הבנתי שהאנשים הקרובים ביותר
אלי לא יכלו לשאת עוד את יאושי שלא ניתן היה לניחום; נראה שהדבר קיצר את מידת תשומת
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הלב שלהם ואת יכולת החמלה שלהם".
בפרק  3דנתי בעבודתו של ג'יימס פנבייקר ועמיתיו על שלבים חברתיים של התמודדות עם
אסון טבע .פנבייקר עשה עבודה נרחבת גם בתחום הבריאות והחולי .הוא מצא שלעצירה או דיכוי
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פעיל של מחשבות ורגשות יש השלכות גופניות שליליות ,בעוד ביטוי חוויה רגשית באמצעות
כתיבה או שיח יכולים להיות מרפאים 12.עם זאת ,שמיעת המצוקה של אחרים עלולה לייצר אצל
השומע מצוקה משל עצמו .הדבר כל-כך נכון עד כי אך טבעי הוא הדחף לסגת מהשיחה או
להמעיט בסבלו ובכאבו של האחר .הציטטה של קאט דף שהובאה למעלה ,מתארת את דילמת
המחלה הזאת .חוקרים הגיעו למסקנה שההשפעה על הסובל היא בלתי הפיכה; בשלב מסוים,
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משהם חשים בדאגה של השומע ,סובלים מפסיקים לדבר.
פגי פאן ,שעבדה במשך למעלה מ 20-שנה עם משפחות שיש בהן מחלה כרונית ,הבחינה
שגם בני משפחתו של החולה חווים מצוקה מתוך הדאגה שדבריהם מעוררים .החולה זקוק לעדות
חומלת לרגשותיו כדי שיוכל להפיק את יתרונות הבריאות מתוך ביטוי רגשותיו .בני משפחתו,
שהעדות הפאסיבית לכאבו של בן המשפחה החולה מכניעה אותם ,זקוקים גם הם לפורקן של מה
שהם חווים ,זקוקים למוצא מהמבוי הסתום של מערכות יחסים :כיצד לדבר מבלי לגרום לאחרים
סבל? כיצד להקשיב בלי לסבול? פאן מתארת מבוי סתום זה של מערכות יחסים באופן הבא" :אני
חוששת שאם לא אדבר אתך ולא אספר לך מה שלומי ,אסוג בהדרגה ואעזוב אותך .עם זאת -
אם אדבר אתך ,אני חוששת שאתה תלך ותיסוג ממנו ותעזוב אותי" 14.פאן מספרת לנו
שלמרות ששיחה אודות מחלה הינה קשה ביותר ,היא גם "מרחיבה את הנפש" ,ובנסיבות בהן אנו
15
חשים לעתים קרובות "שכל-כך עושים עבורנו :גם אנחנו עושים".

תיוג כתרומה לשתיקה
המבוי הסתום במערכת יחסים ,אותו מתארת פאן ,נוצר בתוך משפחות בדרכים רבות .יש
מקרים בהם תיוג חברתי הוא חלק מהתערובת .מאז  1987פרויקט ההתערבות המונעת )(PIP
מתמקד במניעת מחלות נפש – לדוגמה ,דיכאון או הפרעה דו-קוטבית – במתבגרים צעירים,
ילדיהם של הורים חולי נפש .המטפלים והחוקרים הדוגלים בהתערבות מונעת רוצים לעזור לבני
משפחה לפרוץ את השתיקה המקיפה את מחלת הנפש שלהם ,במיוחד לשחרר ילדים החיים
במשפחותיהם ,ולאפשר להם להבחין ולהמליל את מה שהם חווים עם ההורה חולה הנפש.
גם בהשפעת עבודתו של ג'יימס פנבייקר ,הם יוצאים מתוך ההנחה שחשוב לחוות רגש לצורך
בריאות פסיכולוגית ופיזית 16.אף-על-פי-כן משפחות בהן יש אנשים הסובלים ממחלת נפש בדור
אחד או יותר ,לעתים קרובות מקיימות שתיקה רועמת ,המושפעת מהתנסויות בתוך המשפחה.
אולם השתיקה מעוצבת גם על-ידי יחוסים שליליים למחלות נפש הרווחים בחברה .ייחוסים שליליים
אלה ,כמו למשל הדעה שאנשים דכאוניים "עצלים ,מניפולטיביים ,ילדותיים ,מרושעים וכי הם
אחראים למחלה שלהם" 17משפיעה על בני משפחה כמו גם על מטפלים מקצועיים .אין תימה,
איפוא ,שאנשי צוות הטיפול המונע מצאו כי בתחילת הדרך ,לרוב הילדים והמתבגרים שהשתתפו
בפרויקט שלהם לא היה הרבה מה לומר אודות מחלת הוריהם .במתן מידע למשפחות אודות
מחלות נפש במסגרת סדרת ביקורים ,מסייעים אנשים הטיפול המונע להסיר תיוגים מעל דיכאון
והפרעה דו-קוטבית .הדבר מסייע למשפחות לעבור מעמדותיהם הפרטיות השמורות עימם ,אותן
גיבשו בינם לבין עצמם בכל הנוגע למשמעות המחלה ,לעמדות ודעות שיכולות להיות ציבוריות,
כאלה שניתן לשתף בהן ולפיכך – הן ניתנות לשינוי על בסיס דברים שלמדו זה מזה.
אני עובדת עם מטופלת שהייתה שרויה בדיכאון במשך העשור האחרון לחייו של בנה
המתבגר .היא סבלה במשך חודשים ושנים ,כשהיא מרגישה כאילו החלק התחתון של גופה נתון
בתוך יציקת גבס ,ופלג גופה העליון מכוסה זכוכית משוריינת .כל מה שניסתה לעשות היה קשה לה
עשרת מונים מאשר לכל אדם אחר .היא יכולה להביא לידי גמר את מה שהיא רוצה ,עם זאת היא
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חשה שהיא מחוץ לתחומו של כל אדם ,ואיש לא יכול באמת לגעת בה .בסופו של דבר השתפר
מצבה בעזרת תרופות וטיפול.
המטופלת שלי חשה בושה צורבת בנוגע לביטויי מחלתה – התפרצויות הזעם שלה ,אפיסת
הכוחות שהכריעה אותה ,הדיכאון וחוסר הזמינות שלה – והיא סירבה לדבר על כל אלה עם בנה
המתבגר .הוא שיקף את חוסר הנכונות שלה באמצעות חוסר נכונות מצידו .הם "פתרו" את המבוי
הסתום עליו דיברה פאן באמצעות התרחקות זה מזו והימנעות משיח אודות המחלה ששלטה
בחייהם ,וזאת במטרה לשמר את הקשר ביניהם .השיחה סביב שולחן האוכל הייתה שטחית,
במיוחד בימים בהם המטופלת שלי התפרצה בזעם חסר-הגיון כלפי בנה .אירועים אלה שקעו לתוך
תהום הנשייה שנוצרה ביניהם ,כשהם צפו ועלו בזיכרון בפרטיות ,אך לא עלו בשיחה ביניהם.
עתה ,משהגיעה לשלב בו היא מוכנה לשבור את השתיקה – בנה אינו מוכן לכך .כעד לדיכאון
החמור של אמו ,לכוד במערכת רעיונות ביחס לגורמים לדיכאון זה שהביא למרכז חיי משפחתו
תיוג ,הוא לא יכול להפר בדיבורו את התיוג ואת השתיקה בקלות רבה כל-כך.
שתינו ,המטופלת שלי ואני ,מודעות לניסיון שנצבר בטיפול המונע ,ומאמינות כי לה ולבנה
יידרש זמן כדי להיפתח זה כלפי זו .עבדנו על כך שתקבל שיחות קצרות כהתקדמות ,ועל יכולתה
להכיל אכזבות מנסיגה .בעקביות היא שבה ומזמינה את בנה לדבר על מחלתה ,ומקווה שיום אחד
הוא יסכים .הם צועדים לאטם אל מחוץ למבוי הסתום של מערכת היחסים שלהם ,עוברים לאט
משתיקה לדיבור.

סודיות כתרומה לשתיקה
אני מבינה את המבוי הסתום הזה של מערכות יחסים טוב יותר מכפי שהייתי רוצה .סודיות ,לא
קׁשר הסוד שהקיף את מחלתה הסופנית של אמי,
תיוג ,הייתה המרכיב המסבך במשפחתי .בתוך ֶה ֶ
הרגשתי שהשתיקה שלי יצרה בינינו ניתוק בדיוק בשלב בחיינו בו רציתי לשמר כל פיסת קשר
לשנים הארוכות הבאות בהן אמי ,שלא תהייה יותר ,לא תוכל לראות או לשמוע או להרגיש .עם
זאת פחדתי שאם אשבור את הכלל ואדבר ,שהיא ,בהרגישה את החוק )או את רצונו של אבי(,
תתרחק ממני כדי לשמר אותו.

התייחסות אל ילדים כצעירים מכדי לדעת
ארבע-עשרה שנה לאחר שאובחן סרטן בגופה של אמי ,בגופי אובחן סרטן מסוג אחר .ילַדי היו
צעירים ,בני תשע ושתים-עשרה .מעולם לא נאלצתי קודם לכן לבשר לילדי שאני חולה בסרטן ,ולא
הייתי מוכנה לכך .הנחתי שעלינו לגונן על ילדינו ,אולם לא הבנתי עד כמה צריכה ה"הגנה" להיות
תפורה על פי מידותיו האישיות של כל אחד מהילדים .הילדים שלנו ידעו שעשיתי ביופסיה לסרטן
השד ,והם היו מודעים לכך ביום בו הילארי ואני הלכנו לרופא כדי לקבל את תוצאות הבדיקה.
לאחר שהתברר להילארי שלקיתי בגידול ממאיר בשד ,ולאחר ששנינו בילינו זמן מה לבד,
כינסנו פגישה משפחתית ודיברנו באריכות עם ילדינו .חשבנו שפעלנו נכון .קמנו כדי להתקשר לבני
משפחותינו רק כאשר חשבנו שכולנו סיימנו לדבר .ברגע שקמנו ,צעקה מירנדה לעברינו שהיא לא
סיימה את דבריה .חזרנו והתיישבנו והיא אמרה דבר אחד" :למה אני היחידה במשפחה
שמפחדת?"
בלי שידענו ובלי שהתכוונו לעשות זאת ,אנחנו ,אני ,שיתפתי בהחוויה שלי באופן שהפריד אותי
מילדי .מתוך רצון לדאוג להם ,בניסיון להגן עליהם מפני הפחד שלי ,מנעתי מהם את רגשותי.
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מירנדה לא הייתה היחידה במשפחתנו שפחדה .אני פחדתי שאני עומדת לעשות את הדבר הגרוע
18
ביותר שאם יכולה לעשות :למות ולהשאיר את ילדיה בלעדיה.
מירנדה הייתה העדה לסאגת סרטן-השד שלי ,שנה נוראה של טיפול ושנה נוספת של
התאוששות ממנו .במשך השנתיים הללו היא תבעה לשבור את המבוי הסתום של מערכת היחסים
שיצרה המחלה באמצעות שיח מתמיד על מה שהרגשנו .שוב ושוב היא רצתה לדעת יותר ממה
שרציתי לחשוף .היא רצתה גם שאחרים יהיו עדים להיותה עדה למחלה שלי.
יום אחד היא אמרה לי" :אני מרגישה כאילו כל חיי הייתי האדם שקופץ מיד לנהר להציל אדם
טובע .ועכשיו אני טובעת בנהר ואנשים חולפים על פני" .בגיל תשע היא הבינה באופן אינטואיטיבי
את מה שעכשיו ,גיל חמישים וחמש ,אני מאמינה בו בכל לב :עדים צריכים עדים.
בהביני שהיא וודאי תשוחח עם חברותיה ,התקשרתי אל האמהות של חברותיה הקרובות
ביותר וביקשתי מהן להיות נכונות לתמוך בבנותיהן ,במידה שדבריה של מירנדה יגרמו להן מצוקה.
ארגנתי את חברותי הנשים להיות עדות לעדותה של מירנדה למחלתי .ערב אחד חברה הזמינה
אותה להחליק על קרח ברחבה המקומית .חברתי סיפרה שמירנדה אמרה לה" :זאת הרגשה כל-
כך טובה להיות מותשת .זה כמו ליפול על מזרון .זה כאילו שהלב שלך נשבר ואז פתאום הוא
מורכב מחדש".
מחלה שוברת שוב ושוב את ליבו של אדם .אולם ניתן לחזור ולתקן אותו .דיבור ,שבירת
השתיקה ,מרפאה .ישנם מעגלי עדות .אני הייתי עדה לעצמי כקורבן של סרטן-השד .מירנדה
הייתה עדה לחיי בצילה של מחלה מסכנת חיים .חברים היו עדים לשתינו .בכל מעגל קיים
פוטנציאל להתעוררות כל אחת מארבע עמדות העדות .אחת הדרכים לשינוי המבוי הסתום
במערכת היחסים שיוצרת המחלה הוא להיות מודעים ופעילים ביחס אליו ,ליצור קשרים עם
אחרים ,קשרים שכולם יכולים לעמוד בהם.
אבי ואני עשינו זאת באופן משמעותי .הוא היה עבורי עד אוהב וקשוב .התקשרתי אליו
כשהייתי זקוקה לעידוד והוא היה סובלני כלפי רגעי הייאוש שלי .תמיכתו והאופטימיות שלו,
המנטרה שלו עבורי" :תהיי במצב-רוח טוב" ,הייתה גם בדיחה וגם מחוייבות עמוקה מצידו להביא
שמחה לחיי .שלא כמו מחלתה של אמי ,מחלתי קירבה בינינו .חוויתי את נאמנותו המוחלטת ,את
אהבתו ואת הנחמה שהעניק.

סיפורי מחלה
ְעדּות פעילה ,נוסף לאתגרים שיוצרים השקיפות והשתיקה,
אתגר שלישי ניצב בפני מודעות ו ֵ
אתגר המקשה עוד יותר על יצירת קשר עם אחרים סביב מחלה ומוגבלות .לא כל המחלות דומות.
לאחד ההבדלים ביניהן רוב האנשים אינם מודעים :המחלות עצמן מייצרות סיפורים 19.הסיפור
שיכול אדם לספר אודות מחלה קשור באופן מורכב לרכיבים מסוימים המיוחדים למחלה עצמה,
ולרכיבים אלה יש השפעה ממשית על הסיפור שאפשר לספר ,על המספר עצמו ועל הקהל .באופן
כללי קל יותר לגייס עדים להקשיב ולעזור בהתמודדות עם מחלה שתלך ותשתפר עם הזמן ,מחלה
שמלווה במה שמכונה "סיפור מתקדם" ,מאשר לגייס עדים למחלה שרק תלך ותחמיר ,ואולי
20
תסתיים במוות ,מחלה שמלווה במה שמכונה "סיפור מתדרדר".
ממדים אחרים של המחלה משפיעים אף הם על הסיפור ,וגם אותם ניתן לספר .דמיינו את
סיפורה של מחלה ,או מוגבלות נפוצה .היא מובנת לרבים ,יש לה טיפול מרפא שאינו מותיר בידוד
חברתי או תיוג ,שאינו מאפיין מגדר ,מעמד או קבוצה גזעית או אתנית .עכשיו דמיינו את סיפורה
של מחלה ,מצב או מוגבלות נדירה ,שמעט מאוד ידוע עליה .אין לה טיפול או מרפא ,היא מייצרת
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תיוג ובידוד חברתי ,והיא מאפיינת מגדר בתוך קבוצה מובחנת .לאיזה מהן הסיכוי גבוה יותר לקבל
21
יחס של שקיפות והשתקה? לאיזו מהן סיכוי גבוה יותר לזכות לעדות חומלת?
סיפור התסמונת של מירנדה וסיפור סרטן-השד שלי לא יכלו להיות שונים יותר זה מזה.
ההבדל ביניהם יצר השלכות ממשיות שהתבטאו בתוצאות ספציפיות .אני מרגישה חופשיה לדבר
כרצוני עם כל אחד על כך שהייתי חולה בסרטן-השד ,אבל כולנו נזהרים מלדבר על התסמונת של
מירנדה .די מהר הבנו שרוב האנשים מעולם לא שמעו אודות תסמונת זו .הם מצאו את התופעות
שלה מבלבלות ומביכות; הם תהו אם הילארי ואני ,ובהמשך גם מירנדה עצמה ,משגדלה ,מדווחים
במדויק על תופעות התסמונת .מעולם לא ידעו כיצד הם יכולים לעזור לנו .כך היה במשפחה ,עם
חברים ואף עם רופאים.
ההיסטוריה הרפואית של מירנדה ארוכה ומפוזרת .התסמינים שלה השתנו עם הזמן ,והיו
בלתי צפויים .בהיותה בגיל בית-הספר התיכון ,המפרקים שלה יצאו ממקומם בקלות .לעתים היא
התעלפה כשעברה ממצב של ישיבה לעמידה או משכיבה לישיבה .היו לה כאבי-ראש קשים .היה
לה סגנון למידה חריג שלא השתלב בשום הגדרה של לקות-למידה ,אולם דרש ממנה ומאתנו
שימוש באסטרטגיות מפצות.
רק לעתים רחוקות דיברה מירנדה עם חבריה על נושאים רפואיים או על חוסר הנוחות שחשה
לעתים קרובות .מורים לא הצליחו להבין מהן ההתאמות הלימודיות שנדרשו לה או כיצד לפעול על
פי ההמלצות בתכנית הלמידה שלה ,ויתכן שלא היה ברור להם למה היא זקוקה להן ,בהינתן
יכולתה האינטלקטואלית הברורה .במהלך שנת הלימודים השניה שלה באוניברסיטה ,אי-הנוחות
שלה החלה להתגבר וחוסר היכולת לחזות אותה מראש נעשתה קשה עוד יותר לכולנו .הידיעה
שמירנדה חיה בכאב כרוני התישה אותי .ההתעלפויות התקופתיות שלה הטילו עלי אימה .אם
תחבוט את ראשה ברצפה ,כפי שקרה לה פעמים אחדות בבית ,היא עלולה לסבול מזעזוע מוח ,או
גרוע מזה .תמיד הייתי דרוכה ,קשובה לשינוי הקטן ביותר בצליל תנועותיה .חייתי באימה.
ושוב ,בראשית שנות ה 90-של המאה ה 20-לא הייתה קיימת ספרות התומכת ברעיון שאנשים
החיים עם אלה הסובלים ממחלה עלולים לסבול מתסמיני טראומה או ,כפי שאני מכנה זאת – הלם
שגרתי .המצב מבלבל מאוד .מחלה פיזיולוגית אינה עולה בקנה אחד עם המונחים בהם חשבו
מומחים לבריאות הנפש על טראומה .לפי ההגדרה  -אדם הסובל מלחץ כתוצאה מטראומה סובל
מתסמינים שלאחר מעשה – לאחר סיום האירוע .אולם ה"טראומה" של ההורים ,ההלם השגרתי
שלהם ,כולל פחד מפני מה שטומן בחובו העתיד .הלם שגרתי אינו רק "בעבר" ,הוא תמיד גם
בהווה ובעתיד.
בנוסף לכך ,דאגה לבן משפחה חולה או מוגבל – ילד ,בן זוג ,הורה ,אח – עלול לגרום
ל"עייפות החמלה" .מונח שתבע הפסיכולוג צ'רלס פיגלי ,כדי לבטא את התשישות וחוסר התפקוד
הביולוגי ,הפסיכולוגי והחברתי שעלולים לקרות כאשר בן משפחה חשוף לאורך זמן ל"לחץ
החמלה" ,ה"לחץ הקשור בחשיפה לסבל" 22.מושג זה הוא רב-משמעות עבור מי שבמשך זמן רב
דאג לבן משפחה חולה או מוגבל ,אולם הוא לא ביטא זאת .כתרבות אנו נוטים להמעיט במידת
הקושי או לשכוח כמה קשים יכולים זמנים אלה להיות.
במרץ  ,1995ביום ראשון אחרי הצהריים ,הייתי בעיצומה של אריזה לקראת נסיעה לניו-יורק
לשני ימי עבודה עם עמיתתי האוסטרלית ,מישל וויט ,ועם עמיתים נוספים ,כשלפתע פרקה הירך
של מירנדה ויצאה ממקומה .כשהיא נתונה בכאבי תופת ,חשו מירנדה והילארי לחדר המיון ,ואילו
אני נסעתי לשדה התעופה.
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הילארי דיווח לי ועדכן אותי באמצעות הודעות קוליות .ביום למחרת ,אחת מכתפיה של מירנדה
פרקה ויצאה ממקומה כתוצאה מהשימוש בקביים שנתן לה הרופא בגלל הירך ,ובשניה נוצר נקע.
כשחזרתי הייתי מודאגת כפי שטרם דאגתי למירנדה.
לא יכולתי לשאת את כאבה של מירנדה .הרגשתי אותו בגופי .הצלחתי להתרכז בעבודה
שעשיתי עם מישל כי האמנתי שאני לומדת ממנה משהו שאוכל להעביר לחיינו אנו .כשחזרתי
הביתה מירנדה שכבה במיטתה .ישבתי לידה עד שלבסוף ,קרוב לשעה  02:00בבוקר היא נרדמה.
אני לא ניסיתי לישון .מוחי עבד בקדחתנות כדי לסנתז את מה שידעתי כמטפלת ביחד עם מה
שחוויתי בתוך המצב שלנו .מדוע התמיכה החברתית והטיפול הרפואי שעומד לרשותי ,כאישה
שחיה עם סרטן-שד ,כל-כך הרבה יותר נפוצה ונגישה מזו שעומדת לרשותה של מירנדה
שמתמודדת עם הבעיות שלה?
החלטתי למצוא לכך רציונל תיאורטי .הייתי חייבת לחסום את ההאשמה העצמית של מירנדה
ביחס לכל הבדל שבתפיסתה היה קיים בינינו .העובדה הייתה שבשל התסמונת הגנטית הנדירה
שלה ,מירנדה הייתה יותר מבודדת ממני.
אנשים החוקרים נרטיבים עוסקים בשאלה אם הנרטיבים קוהרנטיים או לא – כלומר ,האם הם
נשמעים הגיוניים לרוב האנשים? שלא כמו סיפור סרטן-השד שלי ,רק לעתים רחוקות נשמעו
סיפוריה של מירנדה אודות מצבה הגיוניים .לא הייתה בהם קוהרנטיות .בדרך כלל כאשר מירנדה
פיתחה תסמין חדש ,הילארי ואני לא היינו בטוחים מהי משמעותו .היו מקרים בהם לא ידענו אפילו
עם מי להתייעץ .האם עלינו לפנות לגנטיקאי או לרופא ילדים? האם למצוא מומחה לבעיה מסוימת
זו? אפילו לא ידענו איך להרגיש .האם אנחנו על סף תהום ,רחוקים ממנה או שכבר נפלנו לתוך
לועה?
ישנם סיפורי-מחלות כל-כך מוכרים ,עד שלרוב האנשים יש מושג די טוב כיצד לפרש את מה
שהם שומעים .היום מקובל לספר ולשמוע סיפורי סרטן-שד .לא סביר שאישה שגילתה גוש גדול
בשד תמצא חברה או רופא שיגידו לה "שהגוש הגדול הזה שמצאת לא ידאיג אותך" .לסיפורים
23
הללו יש מה שמכונה תהודה חברתית רחבה.
לעומת זאת ,לסיפור מחלתה של מירנדה אין כל תהודה חברתית .רק מעטים יודעים כיצד
להגיב לשם ההפרעה או אפילו לשמותיהם של הביטויים הפיזיים שלה .למשל ,במהלך התקופה
ׁשר לאנשים להבין
הראשונה ,כשמירנדה סבלה מנקיעת מפרקים ,לפני שהיה בידינו מושג שיאפ ֶ
מדוע זה קורה ,חברים רבים התפלאו .כשסוף-סוף יכולנו לומר" ,הרצועות שלה רפויות" ,כמעט
יכולנו לשמוע אנחת רווחה קולקטיבית.
בשל היותה בעלת הפרעה גנטית נדירה שכמעט איש לא שמע מעולם אודותיה ,מירנדה הייתה
יותר מבודדת בחוויה שלה משהייתי אני בחוויה שלי כבעלת מחלה הפוגעת באחת מכל שמונה
נשים בעולם בשלב כלשהו בחייה .בגילי קשה לדמיין שאכיר או אפגוש אדם שלא מכיר אישה
שהייתה חולה בסרטן-השד .בניגוד לכך קשה לדמיין שמירנדה תפגוש אי-פעם מישהו שמכיר
מישהו הסובל מאותה תסמונת ממנה היא סובלת.
ההבדל ניכר גם בתוך הקהילה הרפואית .בכל השנים בהן היה לנו קשר עם מקצוע הרפואה
בכל הנוגע לתסמונת של מירנדה ,רק קומץ אנשים עבדו אי-פעם אישית עם ילד בעל אותה
תסמונת .בשונה מכך ,כל אנשי הרפואה שהייתי אני בטיפולם ,טיפלו גם בחולות אחרות עם סרטן-
השד .ההבדלים נמשכים והולכים.
הייתי נחושה ליצור הקשר בתוכו העובדה שסיפור מחלתה של מירנדה היה לעתים קרובות
בלתי רציף והייתה לו הכרה חברתית מועטה – אם בכלל הייתה ,לא תהיה חשובה .למחרת היום
אמרתי למירנדה שלדעתי כולנו מושפעים מייחודיותה של התסמונת שלה .במשברים כמו זה,
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עבורה ההתמודדות עם הכאב הייתה מתישה ,ועבורנו הייתה זו הלוגיסטיקה של ניהול הדאגה.
כשהוספנו לכך את המאמץ שנדרש להסביר לקרובי משפחה ,שכנים וחברים בעלי כוונות טובות
מה מתרחש ,תמיד היינו מתוסכלים .מעולם לא היו לנו הסברים שהשביעו את רצונינו ועוד פחות
מזה – את רצונם של אחרים .בדיוק ברגע בו נזקקנו ביותר להקשבה אמפתית ,נטינו לבודד את
עצמנו .הרגשנו מוזר כשהסברנו שלמרות שמשהו התרחש ,לא ידענו מהו הדבר ומדוע הוא
מתרחש.
אמרתי למירנדה כי עלתה בדעת דרך כיצד לייצר לגיטימציה לסיפור שיכולנו לספר ,בין אם
קוהרנטי ובין אם לאו ,על דרך להגביר את התהודה החברתית שלו ,ועל דרך להפחית את תחושת
הבידוד שלה ,גם אם מדובר בקבוצה קטנה של אנשים 24.הצעתי למירנדה שנתכנן טקס ,ונזמין
אליו קבוצת חברים ותומכים בהם היא יכולה לבטוח ולספר להם את קורות חייה עם התסמונת
שלה .קיוויתי שאם מירנדה תספר את סיפורה בפני קהל חברים ותומכים אוהבים ,שיהיו עדים לכל
מה שלמדה בעצמה במשך השנים ,תוכל גם להפעיל את תפקיד העד שלה עצמה ביחס להפרעה
ממנה היא סובלת .קיוויתי שמירנדה תפסיק להרגיש רק כקורבן התסמונת שלה .בנוסף לכך קיוויתי
25
שהטקס הזה יגייס את המשתתפים להיות עדים גם בעתיד.
בהיותה פתוחה לכל הצעה ,מירנדה הסכימה .תכננו את הטקס במשך חודש שלם ,במהלכו
נעשתה מירנדה מודעת יותר לכל מה שעבר עליה ולכל מה שלמדה .ההזמנה שלה הייתה ממוקדת
ומדוייקת:
הצטרפו נא אלי ואל בני משפחתי
בטקס
להיות עדים לסיפור חיי
עם התסמונת שלי
אני מקווה שתהפכו לחברים בצוות "התנגדות לייאוש  /טיפוח תקווה"
26
שתעזור לי להתמודד עם הקשיים המתמשכים בחיי.
עשר נשים ,כולל היועצת והפיזיו-תירפיסטית שלה ,הצטרפו אל מירנדה ,אל הילארי ואלי
לאירוע .לפני שהחלה לדבר ,הציגה מירנדה את הטקס שתכננה .בתחילת הטקס היא נתנה לכל
אחד משנים-עשר המשתתפים נר והדליקה את זה שהיה לפניה .היא החלה לספר את סיפורה.
היא ביקשה מהנוכחות להדליק את הנר שלהן מהנר שלה כאשר ירגישו שהן מבינות את גודל
החוויה שלה .כשבנקודות זמן שונות הדליקו המשתתפות את הנרות שלהן ,אמרה מירנדה כי היא
27
הרגישה ש"כל הדלקת נר הסירה מעט מהנטל מעל כתפי".
בכל רגע במהלך הטקס כולו ,דמעות זלגו על לחייהם של אנשים .תגובות האורחים לסיפורה
השפיעו על מירנדה השפעה רגשית עמוקה ,כמו גם לדברים שאמרו לה כשהתייחסו לדברים
שאמרה .ביצירת הקבוצה אני חושבת שהצלחנו "להתנגד לייאוש לטפח תקווה" .למירנדה,
להילארי ולי הייתה חוויה של תמיכה שאיש מאתנו לא חווה קודם לכן .ההשפעה הייתה כוללת.
התמיכה בה חש כל אחד מאתנו השפיעה על כולנו באופן חיובי.
הקבוצה יצרה עדים נוספים כאשר ברור היה ששלושתנו לא יכולים להתמודד ביעילות עם
המשברים המתמשכים כתוצאה מהטיפול הרפואי לו נזקקה מירנדה .עדות של אדם כפרט או
כחבר בקבוצה יוצרת תמיכה חברתית .שוב ושוב מסתבר שלתמיכה חברתית יש השלכות חיוביות
על הסתגלות למחלה ,התמדה בטיפולים ואפילו על התוצאות עצמן .תמיכה חברתית עשויה
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להפחית דיכאון ותמותה 28.בעולם צודק מתחלק בינינו משאב העדות ,כצורה של תמיכה חברתית,
באופן הוגן .אולם הפועל המצב שונה ,והסיבות לכך אינן אישיות או משפחתיות במהותן.
הרעיון שלי ליצור קבוצה עבור מירנדה הושפע מהדוגמה של גברים ונשים הומוסקסואלים
בראשית שנות ה 80-של המאה העשרים ,שהתארגנו לסייע לחברי קהילתם שנדבקו באיידס.
מתוך הכרה בכך שתמיכה חברתית לא הייתה מותאמת למידת הצורך אלא למידת הקבלה של
האנשים הסובלים ,הקהילה הגאה התארגנה לדאוג לחבריה כאשר המבנים הקיימים לא סיפקו את
29
השירותים והתמיכה לה היו זקוקים יקיריהם.
הם התארגנו להתמודד בעצמם הן עם הצרכים הבסיסיים ביותר והן עם הצרכים מרחיקי
הסנְגּור שלהם השפיעה על האופן בו
הלכת ביותר של נשאי  HIVושל החולים באיידס .פעולת ִ
הובנה מחלת האיידס בתרבות בכללותה ,על האופן בו טיפלה הקהילייה הרפואית בחולי איידס ,על
האופן בו תועדף ונוהל המחקר הרפואי ,ועל הדרך בה הגיב הממשל למגפה .פעילויות איידס
שימשו מודל לרבות מההתארגנויות המוכרות היום להתמודדות עם מחלות אחרות ,כולל עם זאת
שלי – סרטן-השד 30.קהילה זו הבינה כמו כל אחד אחר ,כי למרות שתהליך הגסיסה והעדות לו
יכולים להיות גהינום ,הם יכולים להיות גם עת של יראת-כבוד.

עדות לגסיסה ולמוות
כולנו נחווה מוות של אדם יקר .איש אינו פטור מכך .כיצד אנו עדים ואיזו תמיכה עומדת לנו
תוך כדי התהליך ואחריו יהוו גורם מכריע לא רק עבורנו ,אלא גם עבור הדורות הבאים.
סבתה של קרי בת השש נפטרה חודשים ספורים לפני שאמה ,ג'ודית ,הרתה אותה .ג'ודית
הייתה מטופלת שלי במשך שנה ,במהלכה התמקדנו ,ג'ודית ואני ,בהתפרצויות הזעם שלה כלפי
קרי אשר ,לדבריה ,התקפי הזעם של שתיהן תאמו אלה לאלה .בחודשים האחרונים דיברנו על מות
אמה של ג'ודית .השיחות הללו שחררו את ג'ודית ממחשבות יומיומיות אודות אמה האהובה.
לאחרונה סיפרה לי ג'ודית שהמשחק האהוב על קרי הוא "קפיצה בחבל בבית היתומים".
בדומה לקרי ,לעתים קרובות ילדים עדים שלא במתכוון לייאוש שלנו .כעדה לגסיסתה
ולמותה של אמה הייתה ג'ודית עדה מוצפת ,ואילו קרי – עלינו לשער כי היא מוצפת מעדותה ליגון
של אמה ,למרות שיתכן שאינה מודעת לדבר אותו היא חשה .ג'ודית החלה לדבר עם קרי על
רגשותיה ביחס למות אמה בתקווה ששבירת השתיקה תשחרר את קרי ממחשבותיה הטורדניות
לגבי מותם של אנשים אחרים.
עכשיו מנסה ג'ודית לתווך בסיטואציה שיכולות להיות לה תוצאות מרחיקות לכת .רבים
אינם יכולים להעלות בדעתם שילדים בגיל צעיר יכולים להיות מושפעים ממוות .בספר "מוות
במשפחה" כותב ג'יימס אגי אודות מותו של אב מנקודת מבטו של ילד בן שש .בהשראה ממות
אביו של המחבר כשהוא עצמו היה בן שש ,מצייר הרומן בצורה חיה את העדינות בה יכולים ילדים
לחוש ולהרגיש בקרבם מוות .בפסקה בה מספרת האם לילד ולאחותו הצעירה שאביהם "נפצע
ואלוהים נתן לו ללכת לישון ולקח אותו מיד אליו לשמים ",אגי זוכר את "נשימותיה השבורות" של
האם ,את "כל גופה רועד כאילו בגלל הרוח ,אבל היא לא בכתה" 31.הספר כולו מסכם דברים
שהילד הבחין ,יכול להבחין ומבחין בהם מתוך מודעות מוגברת שמביאה למידה אודות מוות והאופן
בו חיים אתו.
גרי ,מטופל אחר שלי ,סבל במשך כל תקופת הגסיסה הממושכת של אימו מדלקת פרקים
מנטרלת וממחלת-לב שהלכה והחמירה .לפני שעבדתי אתו הוא נעזר במטפל אחר ,ובאותו טיפול
הוא הצליח לבטא את החוויה של צפייה באימו בזמן שהיא עצמה צפתה באמה שמתה כתוצאה
מפציעה מקרית .כילד צעיר ,אולי בן שבע ,לקחה אותו אימו לבית החולים ,בו היא וקרובי משפחה
נוספים הקיפו את סבתו מצד אימו ,ששכבה על ערש דווי .גרי זוכר שהרגיש כי מוטלת עליו אחריות
לעשות משהו ,אולם הוא לא ידע מי האדם שגרם לו להיות משוכנע שעליו לפעול .הוא מציין את
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אותה תקופה כנקודת הזמן שבו נסוגה אימו מקשר חי אתו ,ומהחיים עצמם .גרי בטוח כי לאחר
מות אמה השתנתה מערכת היחסים שלו עם אימו לעד .ולמרות זאת – הם מעולם לא דיברו על כך
ביניהם.
עתה דוחה אימו כל ניסיון לעזור לה בפעילויות היומיומיות ובארגון משטר התרופות שלה,
בעוד שתי מחלותיה פוגעות יותר ויותר ביכולתה לדאוג לעצמה ולדירתה הקטנה .כאח מקצועי נכנס
גרי לדיכאון קשה .יש לו ידע רב והגיון בריא .הוא מכיר את מערכת התמיכה החברתית בקהילה
של אימו כמו את כף ידו ,אולם באופן מתמשך הוא מנוע מלהפעיל את מנגנוני הסיוע הללו ,למרות
שאימו מיידעת אותו באופן קבוע אודות מכאוביה והפורענויות התוקפות אותה.
גרי ואימו לכודים בריקוד ַמ ָק ְּברִי המעורר מייד את ההלם השגרתי אותו חווה גרי כילד,
והוא מייצר אינטראקציות רעילות חדשות .נוכל רק לתאר לעצמנו מה מרגישה אימו ,שכן אינה
יכולה וגם אינה רוצה לדבר על העבר או על ההווה .גרי חווה את סירובה העיקש של אימו לקבלת
כל עזרה ,בשילוב הרצון הברור שלה להשתחרר מהכאב ורצונו לעזור לה ,כצבת עינויים שהולך
ונסגר עליו לאטו .החוויה שלו בהווה שבה ומתחברת לחוסר האונים המוחלט שחווה בגיל שבע,
כאשר רצה להציל את המצב באופן הירואי ,אולם לא היו לו האמצעים לעשות זאת .היום עומדים
לרשותו כל האמצעים ,אולם הוא מרגיש חסר אונים כמו אז .הוא אינו יכול לשאת את הזעם שהוא
חש כלפי אימו המיואשת ,וכך הזעם מופנה בחזרה אליו כשהוא גוזל ממנו את משמעות חייו
ומטרתם .טיפוח אכפתיות עם ניתוק הוא מטרת עבודתנו .אני מנסה להיות עדה לאצילות במאבקו
של גרי להיות שם בשביל אימו בלי להפוך מטרה לדחייתה.
סיפורו של גרי ביחד עם מאות סיפורים נוספים שאני מכירה מחזקים את אמונתי שלתהליך
גסיסה ומוות יכולות להיות השפעות מרחיקות לכת .אני מנסה לעזור לאנשים להיות נוכחים במוות
ככל שהנסיבות מאפשרות .במקרה של גרי הנסיבות מאפשרות מעט מאוד ממה שהוא רוצה מאוד
לתת ,ועבורו זוהי טרגדיה.
לפעמים העזרה שלי לאחרים לובשת צורה של היותי עדה חומלת .במקרה של אנטוניה,
בתה בת החמש של עמיתתי ,חשבתי שהיא יכולה להיות עדה למותו של חברה ,סאם ,וכך לעזור
גם לילדים אחרים.
קראתי אודות מותו של סאם בן השבע בעיתון המקומי .בשבוע שקדם לחג "הלואין" הוא
שיחק על טבעות התלייה כשהתנגש בילד אחר .שני הילדים נפלו לקרקע ,אחד נחת על ראשו של
האחר .שעות אחדות לאחר מכן מת סאם מפצעיו בבית החולים לילדים .אירוע טרגי זה היה חלום
הבלהות של המשפחה ושל הקהילה כולה.
משפחתה של עמיתתי ובני משפחתו של סאם היו חברים קרובים .סאם ואנטוניה הכירו זה
את זו במשך כל חייהם .מעמיתתי ידעתי שאנטוניה הייתה נסערת מאוד .במקרה כתבתי באותם
ימים מאמר לאתר אינטרנט על התמודדות של ילדים עם מוות .תהיתי אם אנטוניה תרצה להתראיין
למאמר .עלה בדעתי שהיא יכולה להתנחם במחשבה שהורים וילדים אחרים במצבה עשוים לקרוא
את דבריה ,ודברים אלה עשויים לעזור להם.
אביה העלה בפניה את הרעיון והיא הביעה עניין .בוקר שבת אחד ,לפני שיעור הבלט שלה,
באה אנטוניה לביתי .עלינו עם אביה למשרדי שבקומה העליונה .הדלקתי את המחשב שלי ופתחתי
את עמוד הבית של של "פלנט טרפי" 32.הראיתי לה תמונה של כדור הארץ המסתובב והיא אמרה:
"או ,כדור הארץ" .לפני שראתה את התמונה היא לא הבינה את המילה "כדור הארץ".
פתחתי באתר את העמוד שבו יופיע הסיפור שלה וניכר היה שהיא שמחה לשוחח אתי.
יחד עם זאת ,היא גם התביישה מאוד .היא התרחקה ממסך המחשב והתכרבלה בזרועות אביה,
שישב על כיסא כשאנטוניה יושבת על ברכיו.
ביקשתי מאנטוניה לספר לי על סאם .מיד אמרה את הדברים הבאים" :הוא לימד אותי איך
לאכול גבינת חוטים".
"האם אכלת גבינת חוטים מאז מותו של סאם?
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"לא אכלתי ",היא אמרה ,ומיד הוסיפה" :זכרתי את סאם וזאת הייתה הרגשה טובה .אני רוצה
לזכור אותו כי הוא היה נחמד .זה גורם לי שמחה לחשוב עליו".
שאלתי אותה אם יש דרכים נוספות בהן היא זוכרת את סאם ,והיו רבות .אנטוניה אהבה
לבקר את משפחתו של סאם כי מוצגות שם תמונות רבות שלו ,החדר שלו "עדיין נמצא שם וגם
הצעצועים שלו עוד שם" .אנטוניה אומרת שהיא חשבה שטוב יהיה אם תוכל לזכור את סאם תמיד
ואם מבוגרים יעזרו לה לזכור אותו בכך שישוחחו אתה אודותיו.
שאלתי אותה אם השתתפה בטקס האשכבה של סאם .מבוגרים רבים חוששים שילדים
צעירים יהיו מבוהלים בטקס אשכבה ,במיוחד אם הטקס נעשה בארון פתוח .הוריה של אנטוניה
השאירו בידיה את הבחירה אם להשתתף בטקס ולראות את סאם .אנטוניה בחרה להשתתף והיא
שמחה שעשתה זאת" .ראיתי את סאם בארון .גופו ופניו נראו שונה .הוא לבש סוודר שמעולם לא
ראיתי קודם .טוב שראיתי אותו בארון כי זאת הייתה ההזדמנות האחרונה שלי לראות אותו .אמרתי
לו שלום בלבי ,לא בקול רם .אבל אמרתי לו את זה".
למרות שאנטוניה נפרדה ,היא המשיכה לדבר עם סאם בתפילותיה .אני מתפללת אל סאם
במשך היום .אני אומרת לו 'אני עדיין מכירה אותך למרות שאתה בגן עדן'".
בסוף השיחה שלנו שאלתי את אנטוניה אם היא חושבת שיש דרכים בהן ילדים יכולים
לעזור להורים של ילד שמת .היא חשבה ארוכות" .לפעמים אני מחבקת את הוריו של סאם כדי
לגרום להם להרגיש טוב יותר".
אני בטוחה שזה עוזר מאוד להוריו של סאם .ביום שני ,יומים לאחר שיחתנו ,אנטוניה חזרה
מבית-הספר עם כמה ציורים ,כולם של כדור הארץ .היא אמרה לאביה שהיא שמחה שעזרה
לילדים אחרים.
אובדן של אדם יקר הוא חוויה כואבת .יכולתי לתת לאנטוניה מפלט מכאב אישי ובכך לסייע
גם למטרה ציבורית .עבור אנטוניה הייתה זו הזדמנות יוצאת מן הכלל ,ואילו אני פעלתי על סמך
עקרון פשוט :נתתי לאנטוניה משהו לעשות.
אין סיבה שילדים ידעו מה לעשות ,אלא אם כן מלמדים אותם .אני למדתי מאמי .כשהייתי
סטודנטית בשנה הראשונה בקולג' ,נפטר אביו של חבר .אמי התקשרה אלי לקולג' ,סיפרה לי על
דבר מותו הציעה לי לכתוב לאימו מכתב תנחומים .בשיחת הטלפון הבאה שלנו היא שאלה אותי
אם כתבתי את המכתב .הסברתי לה שאני מתקשה מאוד לעשות זאת ,שאני לא יודעת מהו הדבר
הנכון לומר ,ושכבר קרעתי כמה וכמה טיוטות שכתבתי .הייתה שתיקה .לאחר מכן היא אמרה
ברכות" :הנקודה היא לא שתכתבי את הדבר הנכון ,אלא שהיא תשמע ממך .כל דבר ידידותי
שתכתבי יהיה בסדר ,אבל זה חייב להגיע אליה" .מילים אלה היוו עבורי אבן בוחן.
כשנפטרה אימו של ג'ק ,השכן שלנו ,היו ילדינו בני ארבע ושבע .כשראו את ג'ק חוזר
מלוויית אימו סיפרתי להם מה שקרה .אמרתי להם שיעזור לו אם יגשו אליו ,יביטו בעיניו ויגידו לו:
"אנחנו מצטערים שאמך נפטרה" .מירנדה הייתה כה נלהבת לבצע את הפעולות הללו עד שרצה
לחלון כדי לראות את ג'ק מתקרב .בן ,שהיה גדול ממנה ,נהג ביתר זהירות .בסופו של דבר הוא
דיבר עם ג'ק ,אולם הוא כבר היה נגוע באותה הססנות שכה רבים מרגישים בהתחלה ביחס לאדם
שזה לא כבר איבד אדם קרוב.
גבריאל ,בנה של חברתי נפטר בסתיו ,בהיותו בן שמונה .בהספד שנשאתי מיענתי חלק
מדברי לילדים שהיו בקהל .בהכירי בכך שעבור רבים מהם גבריאל היה האדם המוכר הראשון
שנפטר ,היו לי הצעות ביחס לדברים שהם יכולים לעשות .אמרתי להם שזיכרון כלשהו הנוגע
לגבריאל יהיה דרך בה רוחו תמשיך לחיות בכל אחד מאתנו .הידיעה שאחרים זוכרים את בנם ואת
אחיהם תהיה גם נחמה גדולה להוריו ולאחיותיו .הצעתי להם ש"יגרפו את החיים במלוא חופניים,
כפי שאתם חופנים את עלי השלכת הצבעוניים הנושרים סביבנו" .ביקשתי מהם לשמור על קשר
עם משפחתו של גבריאל ,שידעתי כי במשך השנים ירצו להיזכר בגבריאל בראותם מדי פעם את
חבריו.
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באולם הספורט של בבית ספרו של גבריאל התאבלנו כולנו באותו בוקר על ילד שתאי
הסרטן לא רק הרסו את גופו ובסופו של דבר גרמו למותו ,אלא גם יצרו את האירוע בו נוצרה
קהילה של תמיכה ,אכפתיות וחמלה סביב משפחתו וחבריו שאהבו אותו .מאות אנשים נקשרים זה
33
לזה באמצעות טקסי האבל ,זמן בו לרוב התרבויות יש טקסים רשמיים של עדּות.
ברחבי העולם יש טקסים מורכבים של תמיכה ואבלות ,אולם מספרם הגדול של הגוססים
והנפטרים הופך את ביצוע הטקסים הללו לתהליך מייסר עבור הקהילות .בדרום אפריקה הורסת
מגיפת האיידס את הקהילה האפריקנית השחורה ,והתרבות המורכבת של הכחשה שנוצרה
כתוצאה מגורמים רבים – כולל הפוליטיקה הלאומית העכשווית של איידס – מקנה לגיטימציה
34
מלאה לחוסר הנראות ולשתיקה.
שלא כמו ארצות הברית ,לרוב המדינות הדרום אפריקניות יש מסורות מוצקות של אחדות
קהילתית ודאגה משותפת .קיים מושג אפריקני ,אובונטו ,המספק הקשר פילוסופי חשוב למסורת
האפריקנית של דאגה .כך ניסח זאת הארכיבישוף דסמונד טוטו ,פעיל אנטי-אפרטהייד דרום-
אפריקני ידוע ויושב ראש וועדת האמת והפיוס" :אדם הוא אנושי מתוך היותו עטוף בקהילה של בני
35
אדם אחרים ,בהיותו מעורב באירועי החיים".
יועצי איידס במלאווי משתמשים בדימוי של צרור מקלות לקידום תמיכה קהילתית בחולים
ובגוססים ,שכן לדימוי זה יש תהודה תרבותית ברורה" .מקל אחד בפני עצמו נשבר בקלות ,אולם
אם אורזים יחד מקלות אחדים לצרור ,הוא נעשה חזק ביותר ,כל-כך חזק עד שאי-אפשר לשבור
אותו .נפש אחת לבדה נשברת בקלות .אולם לא ניתן לשבור חבורה הדבקה יחד .זוהי עוצמתנו
וזהו כוחנו" 36.יחד עם זאת ,הפוליטיקה הרשמית של הכחשה ביחד עם שתיקה ותיוג ,מונעות את
יצירתו של אותו צרור מקלות.
בחורף  ,2002לאחר שסיימה את לימודיה בקולג' ,התלוותה מירנדה אל אביה ואלי לדרום
אפריקה ,כשהיא מסייעת לכל אחד מאתנו בפרויקטים מקצועיים שהיו לנו שם .בחוף המזרחי
ביקרה מירנדה בשלושה בתי-חולים גדולים וראתה מאות אנשים ,רובם צעירים ,ממתינים בחדרי
מיון .רובם הגדול היו קרובים שעות ,או ימים ספורים ,למותם מאיידס .איש מהם לא עמד
להתאשפז בבית-החולים .למרות שהעומס הרפואי העצום שמטילה מחלת האיידס בדרום אפריקה
על מערכת בתי-החולים הוא חסרת תקדים ,מירנדה לא שמעה ,ולו אזכור אחד של איידס במשך
שלושת הימים בהם ביקרה שם יחד עם הילארי.
ימי האיידס על הגוף ועל הפוליטיקה של הגוף ,הייתה מירנדה מזועזעת ממה
לא ֵ
עדה ֵ
שראתה .העדות שלה חסרה ֵעד משל עצמה .היא לא פגשה איש שהכיר במחלה או בהשלכות של
חוסר האונים המוחלט למולה .מירנדה חוותה הלם שגרתי של ממש.
עשרה ימים מאוחר יותר ביקרו אצלנו חברים החיים באזור הכפרי של קווא זולו נטאל.
חברינו לקחו אותנו לביקור במרכז הקהילתי המקומי ,בו אישה אחת בעלת יוזמה הקדישה את
ּבֵיתה ואת פיסת האדמה הקטנה שהייתה ברשותה ליצירת מקלט לנשים מוכות ,ליתומים שהוריהם
מתו מאיידס ולחולי איידס סופניים 37.במהלך סיורנו הכניסו אותנו לחדר קטן ,נקי וחשוף ,בו שכבו
גבר ואישה כחושים ,שניהם בוהים בתקרה .גופיהם כבר היו נוקשים ,עיניהם גדולות וזגוגיות
שקועות בפניהם המדובללים .תגובתי הראשונית הייתה לדחוף את מירנדה אל מחוץ לחדר מהר
ככל האפשר בלי לפגוע בשני האנשים הגוססים או במדריכה שלנו .דקות אחדות לאחר מכן ,בחוץ
ולבד ,החזקתי את מירנדה ושאלתי אותה מה שלומה.
היא הבהירה את עצמה .היא רצתה שאבין כי לא ראיית אנשים גוססים היה הדבר הנורא.
מה שהיה מזעזע עבורה היה היעדר הכרה בכך שאנשים מתים .בשונה מהתרשמותי ,מירנדה
הרגישה שמה שראינו לפני רגעים אחדים הוא המצב הטוב ביותר שיכול להיות .כולם השתמשו
במילה "איידס" ואנשים טופלו באהבה וברגישות בידי בני קהילתם .למותם היו עדים.
וכך הוא הדבר .אין בכוחנו לעצור מוות ,אולם אנחנו יכולים להכיר בו ,לקרוא בשמו האמיתי
ולהיות עדים לו .הגוססים זקוקים לעדים והעדים – גם הם זקוקים לעדים .מוות והעדות לו ,מעיקים
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על אנשים בכל העולם בדרכים שונות .לאלה מבינינו החיים באזורים בהם קיבולת העדות שלהם
לא מתמצה עד תומה ,יש מה להציע לקהילות הסובלות סבל משמעותי .אנחנו יכולים להפוך
ל"קהילה ללא גבולות 38",החולקת את המשימה האנושית המרכזית של דאגה לאלה הזקוקים
ביותר לדאגה.
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פרק 5
סיכון כפול או אל תפגע
במסגרת עבודתי הקלינית סיפרה ֵאם כי שמעה את בתה בת השלוש-עשרה ואת חברתה
משוחחות בטון דרמטי ובתנועות ידיים נסערות על אירוע שהתרחש לאחרונה בחטיבת-
הביניים האזורית בה למדו .מתוך הדברים הבינה אותה אם שנער לבן התנפל על נער שחור
בחדר ארוניות האחסון ,וכי בתגובה היכה הנתקף את התוקף .בשל חרושת השמועות ,שמעו
ׁשעָה את הנער השחור מבית-הספר ,אולם הסתפק בענישת הנער הלבן
הנערות שהמנהל ִה ְ
בריתוק בלבד .הנערות חשבו שמנהל בית-ספרן נהג באופן לא הוגן ,וכי התנהגותו הייתה
גזענית .הנערות בילו את אחר-הצהריים ליד המחשב ,כשהן שולחות מסרונים לחבריהן
אודות האירועים .תוך כדי כך הן הלכו ונעשו עצבניות יותר ויותר.
אף אחת מהנערות לא נכחה בחדר הארוניות בשעת המריבה .הן היו עדות-שמיעה
שמעתיים שבאו בעקבותיה .בצדק ,או שלא בצדק ,הן תפסו את מעשיו
המ ַ
לקטטה ולצעדים ִ
של המנהל כגזעניים ,והדבר הטריד אותן .למרות שלא היו מעורבות באופן ישיר ,הן חוו את
הקרע במרקם החברתי של קהילת בית-הספר שלהן 1.המצוקה שלהן ,התגובה המתונה של
הלם שגרתי ,מדגימה את רגישותן לאלימות ואת העניין שלהן בצדק חברתי.
תגובותיהן מצביעות על אופן אחר בו עובר הלם שגרתי בין חברי קהילה :שאנשי
מקצוע ,בעלי מרות בתחומים מסוימים של חיינו ,המגיבים מתוך הלם שגרתי שהם עצמם
חווים ואינם מתמודדים אתו היטב .כשדבר כזה קורה פוגעים "רסיסים" ,בדמות התנהגות
בלתי הולמת ,באלה שנתונים למרותם.
כחברה אנו נותנים אמון רב באנשי מקצוע מסוימים ,אותם מינינו לשאת באחריות
לתפקודים חברתיים מרכזיים .לדוגמה :אנו מפקידים בידי המורים את המשימה של חינוך
הילדים שלנו; בידי רופאים  -את המשימה לאבחן את המחלות שלנו ולטפל בהן; בידי אנשי
דת – את הטיפול בצרכים הרוחניים שלנו; בידי המשטרה את ההגנה עלינו ובידי עיתונאים
אנו מפקידים את המשימה ליידע אותנו אודות מה שמתרחש בעולמנו .אנו מצפים מאנשי
המקצוע הללו שיהיו מסוגלים לבצע את המשימות הללו ולעשותן מתוך הגינות .כשאנו
מאמינים שאיש מקצוע ,כמו למשל מנהל בית-הספר שלנו נכשל בביצוע תפקידו באורח הולם,
לדוגמה – מנהל בית-ספר התנהג באורח גזעני – אנו חווים מעילה באמון .אין אנו יכולים
להתעלם מתגובותיהם של אנשי המקצוע הללו בשל המקום שהם תופסים בחיינו .לפיכך אנו
נאלצים להתמודד לא רק עם התגובה שלנו לאירועים ,אלא גם עם תגובתם של אנשי המקצוע
לאותם אירועים עצמם .לאופן בו הם עצמם מתמודדים עם היותם עדים יש אפקט של אדווה
על הקהילה.
בפרק הקודם ראינו שאנו יכולים לפתח הלם שגרתי כאשר אנו עדים למחלה ,לגסיסה
ולמוות .הדבר יכול לקרות בקלות רבה בסביבה בה אנשים מכירים זה את זה היטב ,כמו
במשפחות ,אולם גם בסביבות עבודה או בקבוצות קהילתיות .מאפיינים של מערכות יחסים
מקצועיות יוצרים תנאים המאפשרים העברה של הלם שגרתי מאנשי מקצוע אל אנשים
המקבלים מהם שירות.
מחנכים ,אנשי בריאות ,שוטרים ,פקידים ועיתונאים  -קבוצת אנשי המקצוע אליה אני
מתייחסת בפרק זה  -מטבע התפקיד שהם ממלאים בחברה שלנו הם בעלי השפעה
משמעותית על חיינו .הם פועלים באמצעות קבוצת זכויות-יתר התואמות את הסמכות
שבידיהם ונובעות ממנה.
היענותנו לסמכותם ולמומחיות שלהם מבוססת על הסכם סמוי ,הקיים בין בעלי
המקצועות הללו לבינינו .אנו פונים אל אנשי מקצוע כדי לקבל מענה לצרכינו ,ואנו סומכים
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עליהם שישתמשו בידע ובמומחיות שלהם כדי לשרת את צרכינו נאמנה .אנו מאמינים כי
אנשים שהוכשרו לבצע את התפקידים החברתיים הללו נבחרו על ידי הסוכנויות המקצועיות
שלהם בזכות כישוריהם המצויינים לשרת אותנו .אנו סמוכים ובטוחים שאותם אנשי מקצוע
אתם אנו באים במגע מחוייבים ובעלי מסוגלות ,וכי מגיע להם שיתוף פעולה ,כבוד וצייתנות
מצידנו.
ביחס אלינו אנשי המקצוע הם בעלי כוח ,ואנו חשופים לפגיעה מהאופן שבו הם
משתמשים בכוחם זה .אנו מקווים ומצפים מהם שישתמשו בכוחם זה כדי להועיל.
רובם המכריע של המשתלבים במקצועות הללו אכן עושים כך ,כי בשירות אחרים הם
רואים שליחות .המשטרה מּונעת על-ידי השאיפה להגן על הקהילה מרע; כתבים רוצים ליידע
את הקהילה ולשנות את ראיית עולמם של אנשים; מומחים לרפואה שואפים להקל את סבלם
של אנשים ולקדם רווחה בקהילה; אנשי חינוך מקווים לממש את הפוטנציאל הטמון בכל אדם
אותו הם מלמדים לקידום אזרחות מושכלת ,יצרנית ופעילה; פקידים מבקשים להדריך אותנו
לערכים נשגבים המצמצמים בידוד ומספקים את האנרגיה הדרושה לנו להתמודד עם חיינו
2
הארציים.
מעטים הם אנשי המקצוע המודעים לכך שהם מעמידים את עצמם בסיכון גבוה בשירות
אותן מטרות נעלות ,שכן בטיפול ובדאגה לאותו קהל יעד נחשפים אנשי המקצוע מדי יום,
באופן שיטתי ,חוזר ומצטבר ,לאלימות ולפגיעה החודרת לחיי האנשים הנשענים על
שרותיהם .כקהל ,עלינו להיות מודעים לשתי עובדות :הראשונה – אנו חושפים את הנותנים
לנו שירות לרמות גבוהות של אלימות ופגיעה .השניה – אנו הופכים פגיעים לדרך בה
מנהלות אותן קבוצות את תגובותיהן לאלימות ולפגיעה להן הן עדות .דוגמאות אחדות יבהירו
את הדברים הללו:
מתוקף תפקידם עדים שוטרים לאלימות באופן שוטף .מספר השוטרים בארה"ב
שהותקפו במסגרת מילוי תפקידם מאז שנת  1960הוא למעלה ממיליון .כמה אלפי מקרים
3
מתוכם הסתיימו במותו של השוטר הנתקף.
בכל אחד ממקרי המוות של שוטר יש לפחות שוטר אחד שהיה עד לתקיפה ,ומחלקה
שלמה הבוחנת לפרטי-פרטים את האירוע שהוביל למותו של השוטר.
מדי יום מסקרת התקשורת בארה"ב פשיעה אלימה בעיתונות ,ברדיו ובטלויזיה.
עיתונאים המסקרים את התחום הפלילי עדים לאירועים הללו 4.הם מראיינים עדי ראייה
ושמיעה במקום ולפעמים גם קורבנות; מצלמים או מסריטים את זירת האירוע ואוספים חומר
רקע רב ככל הניתן כדי לשפוך אור על הפשע .עיתונאים אחרים מסקרים מלחמות .מדי יום
ביומו הם מתייצבים בדרכה של הפגיעה ,שכם אל שכם עם אנשי צבא שעברו חודשים ושנים
של אימונים אשר הכשירו אותם להתמודד עם הסיטואציות אליהן נחשפים עיתונאים ללא כל
5
הכשרה דומה.
מורים עובדים בקרב צעירים שחייהם גדושים מצוקות ותלאות ,שאת רובם אינם
משאירים מחוץ לדלת הכיתה .פעמים רבות בוחרים תלמידים במוריהם כאנשי סוד ,ובפניהם
הם שוטחים את כאבם .בעוד שהאמון שנותנים בהם תלמידיהם מחמיא להם ,סיפורי החיים
הקשים אליהם הם נחשפים מטילים על המורים נטל כבד .המורים עדים גם ליחסם של
תלמידיהם אלה כלפי אלה .לדוגמה :סקר לאומי מראה בעקביות כי רובם המכריע של
התלמידים חווים הטרדה מינית במקומות ציבוריים בבית-הספר ,כלומר – במסדרונות,
בכיתות ,באולם ספורט או בקפיטריה .סקרים אלה מציינים כי מצב שכיח הוא שאנשים מסגל
בית-הספר נוכחים באירועים של התייחסות מינית בלתי רצויה ,וכי רק במקרים נדירים איש
סגל כזה מתערב ומגיב באופן יעיל לסיטואציה 6.אחת הקטגוריות של הטרדה מינית היא
מילות-גנאי להומוסקסואליות .מחקרים מראים כי תלמידים שומעים מילות גנאי כאלה כ25.5-
7
פעמים ביום; במקרים רבים קולטת אוזנם של המורים את דברי השטנה הללו.
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אנשי כמורה מסייעים לחברי קהילה בעתות ומשבר ומעבר 8.הם מסייעים לכל החולים
ומנהלים טקסים עבור הגוססים ובני משפחותיהם .אנשים מספרים להם את בעיותיהם
הרוחניות ,כמו גם את הגשמיות .יש דתות בהן שומעים אנשי כמורה את חטאיהם של אנשים
ומסייעים להם לעשות כפרה .אנשי כמורה עשויים להיות הראשונים שנחשפים למקרים של
אלימות בתוך משפחות .הם שותפים למכאוביה ולצרותיה של הקהילה אתה הם מקיימים
קשר יומיומי .לדוגמה :אין זה חריג שאיש כמורה יהיה חבר בועידה בה משתתף גם חבר
קהילה אשר חלק אתו סוד מייסר .תפקידו של איש הכמורה מחייב אותו לשמור את סודו של
אותו אדם; לספק נוחות ,תמיכה והדרכה ולמנוע מהידע האישי הידוע לו לשנות את יחסו כלפי
אותו אדם בציבור.
אנשי טיפול חשופים לסבל פיזי ולכל הקשיים הנלווים לכאב ולסבל .אנו נותנים לאנשי
טיפול נגישות ייחודית לגופינו ,אותם הם רואים בכל השלבים של חוסר תקינות והתפרקות.
בכפוף לידע הרפואי שברשותם ולמידת שליטתם בידע זה ,יכולים אותם אנשי טיפול להרגיש
מועילים ,או חסרי אונים נוכח האתגרים המורכבים שמציבה מחלה אנושה או כרונית.
לדוגמה :בתקופה של מגיפת האיידס בארצות הברית ,לפני גילויו של משטר תרופות יעיל,
ניתן היה למצוא בבתי-חולים עירוניים מתמחי-רפואה רבים שעל כתפיהם נפל עומס גדול של
חולים סופניים ,רובם צעירים ,שאותם מתמחים לא יכלו להציע להם יותר מאשר משככי
כאבים.

חווייתם של אנשי מקצוע מארבע עמדות העדות
בדרך זו או אחרת ,בעלי חמשת המקצועות הללו עדים כולם לכאב ולסבל הנובעים
מאלימות ופגיעה .בנוסף להיותם חשופים ,ככל אדם ,לאלימות ולפגיעה בחייהם הפרטיים,
הם נחשפים גם לפגיעה ולאלימות בתפקידיהם המקצועיים .בעת מילוי תפקידם ,הם עשויים
לחוות כל אחד מארבעת סוגי חוויות העדות אותן תיארתי בפרק ) 2ראו איור .(4
ככלל ,איש מקצוע אשר אלימות או פגיעה שהוא עד להן במהלך עבודתו יוצרות אצלו
תחושה של מודעות והעצמה ,הוא אדם הפועל ביעילות ובמסוגלות גבוהה )עמדה  .(1בניגוד
לכך – איש מקצוע הנחשף לאלימות ופגיעה ,ואין לו מושג מהי משמעות הדברים ומה
השלכותיהם ,ולמרות זאת הוא מגיב כאילו שהוא יודע מה הוא עושה ,יוטעה ,יהיה לא יעיל
במקרה הטוב ,ובמקרה הרע – יואשם ברשלנות )עמדה  .(2איש מקצוע שאינו מודע לצורך
הדחוף של האדם שבחר בו ולפיכך הוא פאסיבי ביחס לצורך זה הוא איש מקצוע שנטש את
לקוחו .נטישה זו יכולה גם היא להיות צורה של רשלנות )עמדה  .(3ולבסוף ,איש שמקצוע
המודע בבירור למצב הלקוח שלו ,אולם מרגיש שאין לו יכולת לעשות דבר בעניין ,יהיה חסר
תועלת לאותו לקוח ,ועבודתו תגרום לו עקה גבוהה )עמדה .(4

עמדה 1
לכולנו יש דוגמאות רבות של אנשי מקצוע שיש להם יכולת גבוהה והם פועלים ביעילות.
כך רוכשים אנשי מקצוע את אמוננו ,את כבודנו ואת הכרת התודה שלנו .אנשי המקצוע הללו
מנהלים את עדותם בדרכים המאפשרות להם להצליח בעבודתם .מורה המייצרת קהילה
תומכת בקרב תלמידי כיתה ב' הרעשניים שלה ולמעשה מונעת בריונות ,שעירים לעזאזל
והדרה מכיתתה ,מרוויחה את משקלה בזהב .כומר המארגן את מאמיניו לעזור לחברי
הקהילה אשר נותרו מחוסרי בית בעקבות שטפון ,מסייע לכולם להרגיש שהם עדים מועילים.
עיתונאי ,המראיין קורבנות פשע למהדורת חדשות הערב באופן שמאפשר להם לספר את
סיפורם ,תוך שהם מאפשרים למאזינים לא רק לדעת את העובדות אלא גם להבין את
חווייתם של הנפגעים ,בונה אכפתיות בקהילה .שוטר המגיע במהירות לזירה של מריבה
משפחתית בחצר בית דירות שנמצאים בה עשרות צופים ,מפריד בין הדמויות הראשיות בלי
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להסלים את האלימות ,ומצליח לשכנע את הפוגע להסכים להכנס לתהליך גמילה ,הגן על
הקורבן ועל הצופים .לבסוף  -האחות הרחמניה העוזרת למשפחות מורחבות גדולות לנהל
את העומסים הרגשיים ,הפיזיים ,הרוחניים והלוגיסטיים הכרוכים בטיפול באביהם הזקן,
החולה הסופני ,מגינה על אותה משפחה מפני ייאוש ותשישות שיכולות להפוך את הטיפול
בחולה הסופני לסיוט .האחות עוזרת לבני המשפחה להיות עדים יעילים לתהליך הגסיסה של
בן משפחתם הקשיש ,ומסייעת להם להיות נוכחים שם עבורו באופן רגשי ופיזי.

איור  :4עמדות של עדים
מודעים
מועצמים

עמדה של יעילות
ומסוגלות.

לא מודעים

עמדה מוטעית עם
אפשרות לרשלנות

1
מוחלשים

2

עמדה של חוסר
השפעה ועקה

עמדה של נטישה
ואפשרות לרשלנות

3

4

עמדה 2
למרות שיתכן כי בזמנו לא היינו מודעים לדבר ,רובנו פגשנו אנשי מקצוע שהחזיקו
בא ָמנַת איש-המקצוע
בעמדות העדות  3,2ו .4-בכל אחת מעמדות העדות הללו ישנה פירצה ֲ
– לקוח .הלקוח נפגע מחוסר יכולתה של אשת המקצוע להיות מודעת למשמעות ולהשלכות
של מה שהיא עדה לו ,לעשות מעשה ביחס למה שהיא עדה לו ,או שני הדברים גם יחד.
בעת כתיבת שורות אלה ,המדינה ,ולמעשה העולם כולו ממוקד בסוגיית הפגיעה המינית
בקרב אנשי כמורה .מאז ינואר  ,2003לפחות  1,205כמרים ב 161-מתוך  177כנסיות
לטיניות ברחבי ארצות הברית הואשמו בהתנהגות מינית בלתי הולמת כלפי למעלה מ4,200-
אנשים ,רובם נערים בשנות העשרה לחייהם .כל אזור במדינה ,בערים גדולות וקטנות,
הושפע מניצול מיני של מאמינים על ידי כמרים 9.בעוד הנזק שנגרם על-ידי כמרים פוגעים
לקורבנותיהם ולבעלי-בריתם הוא עצום ,הנזק שנגרם על ידי הממונים על אותם כמרים –
אותם אנשים שלפתחם מגיעות ההאשמות על התנהגות בלתי הולמת – החל מגיפופים ועד
אונס ,והם אינם מתערבים להגנת הקורבנות  -גם הוא עצום .מעצם קבלתם את המידע
אודות ההתעללות ,הפכו בעלי התפקידים הרשמיים בכנסיה עדים לאותה התעללות .הייתה
בידיהם היכולת לפעול להגנת הקורבנות ולסייע לפוגעים לנקוט בצעדים הדרושים ,לא רק
לשינוי התנהגותם אלא להכרה בנזק שגרמו לקורבנותיהם ,לחבריהם ,בני משפחותיהם
ולקהילה בכללותה .אולם רוב קברניטי הכנסיה לא הפעילו את סמכותם זו.
ׁשלים כה נפלאים
למרבה הפלא ,עבור מוסד אשר עצם התפיסה הדתית שלו מספקת ְמ ָ
לחרטה ,ואשר כתבי הקודש שלו מבהירים שהצלוב מתעב שימוש לרעה בכוח ,קברניטי
הכנסיה מתמקדים אך ורק בשיקום התנהגותי .פירוש הדבר ,כמובן  -אילו נקטו פעולה כלשהי
ולא הסתפקו בהעברתו של כומר לקהילה אחרת – תוך התעלמות מוחלטת מדיווחים על
התנהגות מינית בלתי הולמת .הם מעולם לא ראו את האפשרות שעמדה בפניהם בנסיבות
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אלה לשמש כעדיו של ישו .הם לא קלטו שבעוד השאלה אם אותו כומר יוכל לשמש בתפקידו
בביטחון לעולם תהיה מוטלת בספק ,הרי שעל השאלה אם הכומר יוכל להתחרט ולכפר
יכולים קורבנותיו להשיב .קברניטי הכנסיה החמיצו את ההזדמנות ליצור ריפוי עבור אלה
שנגרם להם עוול .הקורבנות נשארו קורבנות ,הפוגעים נותרו פוגעים ,העדים – משפחות,
חברים ,חברי קהילה והציבור בכללותו – היו הרוסים ,קהילות סבלו והכנסיה עצמה נפגעה.
מתוך דיווחים וניתוחים תקשורתיים נראה שרק מעטים בכנסיה התערבו ,ולו כדי להרחיק
7פׁשרַם לכמרים כאלה להמשיך לפעול
את הכמרים הפוגעים מקשר עם בני הקהילה 10.ב ֶ
בקרב הקהילה ,הוכיחו קברניטי הכנסיה כי הם מגינים על האינטרסים של הכנסיה ,ולא של
המאמינים .באופן זה הם הועצמו ,אולם תשומת ליבם הייתה נתונה לפוטנציאל הנזק למוסד
הכנסיה ,לא לפגיעה המיידית וארוכת הטווח שנגרמה לקורבנות ,לקרוביהם ולקהילה כולה.
שעד מודע לדבר כלשהו ,רק לא אל אותו דבר אליו היו האחרים
לעתים קרובות קורה ֵ
רוצים שהוא יהיה מודע לו .כפי שנראה בהמשך הפרק ,הנזק לקורבנות ,לבני משפחה
ולקהילה שנגרם מפגיעה מידי איש כמורה ,כמו בכל מקרה של פגיעה מינית ,הוא הרסני
הרבה יותר משיכול היה להיות ,זאת מפני שעדים שיכלו למנוע את הפגיעה לא פעלו
בהחלטיות להגנה ולשמירה על חברי הקהילה.

עמדה 3
עמדת עדות מס'  3מורכבת מחוסר מודעות ומאי-עשייה .התוצאה שלה היא נטישה
בפועל של אחריות כלפי הלקוחות מצד אנשי המקצוע .כמו ביתר עמדות העדות ,כל אחד
מאנשי המקצוע יכול להיות בעמדה זו ,אשר תוצאותיה הרסניות .אחת הדוגמאות לכך מגיעה
מבית-הספר.
מוקדם יותר ציינתי שתלמידים שומעים עלבונות אנטי-הומוסקסואליים כ 25-פעמים ביום
במומצע .עם זאת ,אנשי חינוך מתערבים בפחות מ 3%-מהמקרים .במאי  2001הכין משמר
זכויות האדם דו"ח בשם "שנאה במסדרונות" ,אשר תיעד את קיומן ואת השלכותיהן של
אלימות ואפליה כלפי בני נוער הומוסקסואלים ,לסביות ,ביסקסואלים וטרנס-ג'נדרים בבתי-
ספר אמריקאים .הדו"ח חושף פנים עגומות של אותם בני נוער המוטרידם בבית-הספר ,ואשר
עלבונם מורכב גם מההזנחה מצד מורים וחברי הנהלה .עצוב במיוחד לגלות באיזו תכיפות
אנשי חינוך אינם עוצרים הטרדה ואינם מציעים תמיכה למוטרדים ,לאור זאת שכאשר מורים
אכן מגיבים ביעילות ,הם יכולים ליצור חוויה בית-ספרית שונה באופן משמעותי עבור אותו
צעיר .למעשה בכל אחד מהמקרים בהם בני נוער אלה דיווחו על תחושה טובה בבית-הספר,
11
הם נתנו את הקרדיט למורה.
תלמידים דיברו על כמה סוגים של תגובות בעייתיות להטרדה מצד מורים ואנשי מינהלה,
מהן הנפוצה ביותר היא חוסר תגובה .צעירים מתארים מורים העומדים לצידם ממש
כשנקראות לעברם קריאות כמו "הומו" או עלבונות אחרים ,והמורה הניצב לצידם אינו אומר
או עושה דבר .הצעירים מייחסים את חוסר התגובה מצד המורים לגורמים אחדים ,כולל חוסר
מודעותם לכך שמי שההערה מופנית כלפיו  -נפגע ממנה .נער בן  16מצוטט בדו"ח כאומר:
"הייתה שם תמיד האמירה הסמויה הזאת שבנים יהיו בנים ,או שילדים יהיו ילדים .אבל זה
לא נכון" 12.הדו"ח מציין גורמים נוספים ,ביניהם חוסר ההצלחה של הכשרת המורים
להתייחס לסוגיות של אפליה והטרדה בעלת אופי מיני או זהות מינית ,וכן  -היעדר קוים
מנחים ברורים ברמת בית-הספר או ברמת המחוז .שילוב הדברים משרטט דמויות של
מורים שהם עדים בלתי מודעים ופאסיביים לזרם ההטרדה הקבוע המתרחש בשטחים
הציבוריים והפרטיים של בתי-הספר .למרבה הצער ,לבני נוער אלה יש ציפיות נמוכות ביותר
ממוריהם; נמוכות עד כדי-כך שאפילו מחווה קטנה של תמיכה מקבלת משמעות עצומה.
בדרך כלל הם מצפים ,ואף נתקלים בפועל במורים המפקירים אותם לאכזריות עמיתיהם.
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עמדה 4
כשאני מלמדת ,מפקחת או מרצה ,לעתים קרובות אני שומעת סיפורים צובטי-לב
מאנשי-טיפול ִאתם אני עובדת ,והם רדופים על ידי חוויות בהן היו מודעים עד כאב למה
שצריך היה לעשות ,אולם הרגישו חסרי אונים ,או חסרי משאבים או ניסיון כדי לעשות את
הדרוש .לא ניתן להמעיט בחומרת השחיקה שנוצרת כשאדם מוצא את עצמו בעמדת עדות 4
.
דוגמה למצב זה הוא טיפול במת .רופאים נחשפים למוות כחלק משגרת יומם .ולמרות
זאת רופאים "טובים" לעולם אינם מאפשרים למוות להפוך לשגרה .למרבה הפלא ,מרבית
הרופאים לא קיבלו הכשרה להתמודדות עם חולים גוססים ,והם מוצאים את עצמם מחוסרי
כלים לשוחח על ענינים הנוגעים למוות ולמתים 13.ריצ'ארד פסכל הוא פרופסור לרדיולוגיה
טיפולית בבית-הספר לרפואה באוניברסיטת ייל ,אשר היה שותף לכתיבת כרך דק של
מאמרים המתארים חוויות שחווה כרופא צעיר במהלך הכשרתו הרפואית 14.במאמר הפותח
הוא מתאר מפגש מוזר שחווה ,כשהעביר חולה בעיצומו של התקף-לב דרך מסדרון ארוך
וצר המוביל מחדר המיון לחדר הטיפול הנמרץ .לאורך המסדרון חלפו על פני גופה מכוסה
בסדין ,אותה ליוו מספר אנשים שהיו לבושים בחליפות ובכובעים שחורים ,ככל הנראה
בדרכם לחדר המתים .פסכל הביט אל מיטה שדחף ,וראה שהחולה שלו הפנה את ראשו כך
שהגופה הייתה מולו בגובה העיניים .לאחר מכן הביט החולה אל פסכל ,אשר היה משוכנע כי
החולה ,המפוחד ממילא ,מאמין כי ראה לפניו את עתידו.
לפי הרגישות בה מתאר פסכל את המפגש הזה ,ואת השפעותיו ארוכות הטווח עליו
לאורך השנים ,ניתן לשער שהוא שוחח עם החולה שלו בניסיון לנחם אותו .אולם  -הוא לא
עשה זאת .הוא לא שוחח עם אותו חולה ,אשר בסופו של דבר שרד את התקף הלב .פסכל
התייחס לאותו מפגש משותף עם המוות רק כאשר החולה עצמו שאל אותו על-כך ימים
אחדים לאחר מכן .ניצב בפני שאלת החולה ,הוא כותב" :אינני יכול להתחמק מתשובה" .הוא
אישר את השערתו של החולה כי מה שראו באותו מסדרון היה גופה.
באותו מסדרון היה פסכל עד מודע ומוחלש ,כשהוא המום מהמפגש המקרי בין חולה
אנוש לבין מת .מוצף רגשות ,הוא לא יכול היה לגייס את רגישותו כדי לשבור את השתיקה
ולדבר לתוכה במילים של אכפתיות או תמיכה .חסר הכשרה להתמודדות עם אחד ההיבטים
הבסיסיים ביותר של עבודתו ,הוא הוכה אלם ,לא יכול היה להשתמש בניסיונו העשיר כמנחה
לניחום החולה שלו .באופן בלתי מפתיע ,הוא חש סחוט במיוחד בסוף אותה משמרת ,ולא
היה מודע למידה בה הכזיב את החולה שלו.

תגובות עקת-אמפתיה
למרבה האירוניה ,למרות אנשים בתפקידים מקצועיים אלה חווים רמות גבוהות של
חשיפה לאלימות ולפגיעה במסגרת עבודתם ,ולעתים קרובות הם עדים ,הם מעולם לא חשבו
על עצמם במונחים אלה .למעשה ,המשגת החוויה שלהם במונחים של עדות עשויה להיות
אּוה" ,אמר לי אחד הרופאים" ,זה מסביר הרבה .זה כל-כך ברור,
עבורם גילוי של ממשַ " .
אבל מעלם לא חשבתי על זה כך" .למעשה זה כל-כך ברור ,כמו אוויר ,זה בלתי נראה .יחד
עם זאת ,לחוסר התייחסותם לנתיב מסוים זה של רגישות להלם שגרתי עלולות להיות
תוצאות שליליות עבורם ,עבור משפחותיהם וחבריהם ,עבור המטופלים שלהם ועבור אנשי
הקהילה הרחבה ,שעבודתם של אותם אנשים מקצוע נוגעת בחייהם.
עבור אחדים מהמקצועות הללו – כמו כמרים ,רופאים ,פסיכולוגים ואנשי חינוך – לעתים
קרובות מתרחשת החשיפה לעדות לאלימות ולפגיעה בהקשר של מערכות יחסים מתמשכות,
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בהן הידע והמעורבות מתפתחים לאורך זמן .שוטרים ועיתונאים נחשפים בדרך כלל לאנשים
שונים במצבים שונים ,כשההזמדנות לפיתוח מערכות יחסים עם המעורבים מועטה .בשני
סוגי החשיפה טמון סיכון.
ממש כשם שבני משפחה יכולים לקלוט את מצוקתם של בני משפחה אחרים ולהגיב לה,
כך יכולים אנשי מקצוע בעת מילוי תפקידם לקלוט את מצוקת לקוחותיהם ולהגיב לה .שום
מידה של אימון לביצוע משימותיהם – יהא זה ניתוח ,מעצר ,וידוי ,טיפול או צילום זירת פשע
– לא תשנה את העובדה שאנשי מקצוע אלה מבצעים את תפקידם בתוך גופם ,הפועל
בחייהם המקצועיים באותו אופן בו הוא פועל בחייהם האישיים .הווה אומר  -אנשי מקצוע
נתונים לפעולתה של אותה ביוכימיה העושה את כל בני האדם פגיעים להלם שגרתי.
אנשים העוסקים במקצועות אלה עשויים להיות רגישים באופן מיוחד לצרכיהם של
אחרים .כפי שציינתי מוקדם יותר ,רוב אנשי הטיפול ,משטרה ,כמורה ,חינוך ועיתונות חווים
תחושת שליחות כמניע מרכזי לבחירתם המקצועית .עם זאת ,באופן אירוני יתכן כי דווקא
רגישותם זו לזולת היא זו שחושפת אותם לסוג של "פציעה" שאנשי מקצוע אלה יכולים
לשאת.
לכולנו יש יכולת לחוש אמפתיה לכאבם ולסבלם של אחרים 15.מטבע הדברים יכולת זו
היא גם מנת חלקם של אנשי מקצוע .אולם הדילמה היא שהם נתקלים באינטנסיביות רבה
וברמות גבוהות של כאב וסבל בעבודתם ,יום אחרי יום ,שנה אחר שנה ,עשור אחר עשור.
אנו יודעים שהשפעות החשיפה לאלימות ולפגיעה הן השפעות מצטברות .אנשי מקצוע
16
עלולים לפתח "תגובות עקת-אמפתיה" כתוצאה ממכוונותם לאלה שאותם הם משרתים.
כשאיש מקצוע ,המרגיש שהוא מספיק מכוון ללקוח שלו ,רוצה להקל סבל ולהרגיש סיפוק
מכך שתגובתו מסייעת ,הוא נוטה פחות לחוות עקת-אמפתיה .עם זאת ,כאשר איש מקצוע
אינו שבע רצון מתגובתו ,הוא חשוף יותר לעקת-אפתיה.
תגובות עקת-אמפתיה הן צורה חמורה של הלם שגרתי המתמידה לאורך זמן 17.יש שני
סוגים של תגובות עקת-אמפתיה ,אשר לשניהם יש השלכות חמורות על העבודה ,על
בחירות ,וכן השלכות אישיות על קבוצות מקצועיות :שחיקה ותגובות-עקה של טראומה
18
עקיפה.

שחיקה
אנשי מקצוע בכל התחומים בהם אני דנה בפרק זה ,חשופים לשחיקה .עבדתי עם אנשי
מקצוע אחדים ,וקרלה ביניהם .קרלה פנתה אלי לייעוץ בהמלצתה של חברתה הטובה ,לאחר
שקרלה גילתה לה עד כמה שהיא שונאת לבוא לעבודה .חברתה תמצתה את הדברים כך:
"משהו מאוד לא בסדר .את היית המורה המסורה ביותר שהכרתי אי-פעם ,ועכשיו  -את
נשמעת כמו הפנטזיות של הדבילים הגדולים ביותר בבית-הספר שלנו!" קרלה הביאה את
עצמה לטיפול רק כאשר תפסה את עצמה חושבת מחשבות מזלזלות ומשפילות על תלמידיה
בחטיבת הביניים ,מחשבות שמידת הלהיטות שלהן הבהילה אותה.
קרלה הייתה אז בראשית שנות ה 30-לחייה ,רווקה עצובה לאחר שפעמיים הייתה
מעורבת במערכות יחסים רציניות שלא צלחו .במשך שמונה השנים האחרונות היא לימדה
באותו בית-ספר בעיר קטנה מחוץ לבוסטון ,שהם החלה את עבודתה לאחר שהשלימה תואר
שני בחינוך .אחד ההיבטים בסיפורה של קרלה היה האופן בו חוסר שביעות רצונה בחייה
הפרטיים הגדילו ,עבורה ,את הסיכון בעבודה ,ולפיכך הייתה אכזבתה מרה עוד יותר כאשר
התנאים בבית-ספרה התדרדרו .כמו בערים קטנות אחרות ,גם העיר בה עבדה קרלה סבלה
מירידה בתשואות המיסים ,מה שגרם להגדלת הכיתות ולהקטנת המשאבים שהועמדו
לרשות המורים .לקרלה היו לא רק יותר תלמידים ,אלא שלהרגשתה הם היו גם תלותיים
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יותר .קלרה הייתה עדה להתדרדרות התנאים בכיתתה ולקשיים האישיים שיצר מספרם
הגדול של התלמידים בכיתה .היא הרגישה חסרת אונים ביחס לשני דברים גם יחד.
בהתחלה הרגישה קלרה כי דלת ההנהלה של בית-הספר פתוחה בפניה ובפני עמיתיה,
וכי יש להם לגיטימציה מלאה לבטא שם את תסכולם .אולם בחודשים האחרונים ,כך אמרה,
חל שינוי" .זה כאילו שאנחנו מפלגות יריבות שנמצאות בקונפליקט :מנהיג הקבוצה שלנו מגיב
כאילו הסיבה לכך שאני מתלוננת היא שאני מפונקת ,ולא כי אני חושבת על התלמידים ועל
מה שהיינו צריכים לעשות  -ואנחנו לא עושים עבורם .אם יש לי  28תלמידים בכיתה ללא
סיוע ,וזה כולל ילדים שאינם יכולים לשבת בשקט ,אני מבזבזת את זמני בהצבת גבולות ,לא
בדיון על סיפורים קצרים .אילו רציתי לעסוק במשמעת הייתי בוחרת להיות מאלפת בעלי-
חיים .יש ימים בהם כך אני מרגישה".
כשהכרתי את קרלה ,היא הייתה בעיצומה של סדרת בדיקות לאולקוס .קרלה נהגה
לקחת כדורים נגד כאבי-ראש .באופן קבוע היא נהגה לנצל את כל ימי המחלה שלה – דבר
שמעולם לא עשתה בעבר – וערב יום שני נעשה בלתי נסבל עבורה; סביב השעה ,18:00
כשחשבה על החזרה לבניין בית-הספר  -בטנה התהפכה .מה שהדאיג אותה ביותר היה
שעולם מחשבותיה הפנימי היה מלא במחשבות מרושעות ועויינות ביחס לתלמידיה" .זה
כאילו יש לי שבב ענק על הכתף" היא אמרה" .אני לא סומכת על הילדים ,ואני חושבת שאני
אפילו לא מחבבת אותם .אני לא יכולה להועיל להם".
קרלה סבלה משחיקה 19.אנשים שחוקים מרגישים מרוקנים רגשית על-ידי העבודה אותה
הם עושים .ברוב המקרים הנשחק הוא אדם בריא ,שלא סבל מבעיות פיסיולוגיות קודמות
ואשר נמשך לתחום עיסוקו מתוך תשוקה לעזור לאחרים .במסגרת עבודתו הולך הלחץ
ומצטבר ,והאדם מרגיש פחות ופחות מסוגל להשיג את המטרות לשמן הוא נכנס למקצוע.
לעתים קרובות יש מוסדות ,או גבולות מבניים שמונעים מהאדם למצות את יכולתו לעבוד
ביעילות .קרלה נדרשה ללמד יותר תלמידים ,בעלי קשיים חמורים יותר מאלה שלימדה
כשנכנסה למקצועה .תנאי עבודה ,למשל  -המאבק לסייע לתלמידים או ללקוחות במסגרת
מוסד שנראה כמסכל את ניסיונו של הפרט לתת את הסיוע הדרוש ,יוצר שחיקה הדרגתית
של עצם האידיאליזם שהניע את האדם לבחור במקצוע .כשמצב כזה קורה ,שביעות הרצון
מהעבודה יורדת במשך הזמן ,והאדם מתחיל לפתח תסמינים של שחיקה.
שחיקה כוללת קשיים פיסיים ,רגשיים ,התנהגותיים ,קשיים במערכות יחסים וקשיים
בעבודה 20.בתוך שתי פגישות היה ברור לשתינו כי קרלה סובלת מרבים מתסמיני השחיקה,
בצירוף דיכאון ורגשות אשמה על שחשה כפי שחשה .הצעד הראשון בפתרון השחיקה שלה
היה שקרלה תקבל מושג מהן הנסיבות אשר יצרו אצלה תגובה זו .היא לא נעשתה לפתע
פתאום אדם רע ,כפי שחששה .הצעד הבא היה קשה יותר :היה עליה להחליט אם היא יכולה
להגיב באופן שונה לתנאים שנראה כי אינם עומדים להשתנות בבית-ספרה ,או בכל בית-ספר
אחר ,או שעליה לשקול הסבת מקצוע .בסופו של דבר היא החליטה להישאר בתחום
ההוראה ,ולעבוד על שינוי תגובותיה לתנאי העבודה המאתגרים.

טארומה משנית
טראומה משנית היא מונח המתייחס להשלכות על המסייע אשר נחשף לטראומה של
אדם אחר .גם זאת תגובה חמורה של הלם שגרתי .בעוד שחיקה בדרך כלל נוצרת באופן
הדרגתי ,טראומה משנית יכולה להתרחש בפתאומיות ,כתגובה לעדות ראיה ,או שמיעה
אודות החשיפה הראשונית לאירוע טראומטי של אדם משמעותי או של מישהו שאותו אדם
רוצה לעזור לו .טראומה משנית לרוב מלווה בתחושות חזקות של אמה ,חוסר אונים ופחד.
חמור מזה ,התסמינים המלווים את הטראומה המשנית עלולים להיות מטרידים ביותר עבור
איש מקצוע ,המאמין כי הכשרתו הופכת אותו לבלתי-פגיע לטראומה משנית .למרות שהוא
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עשוי לדעת בדיוק מה קורה לו ,הוא עלול שלא להיות מסוגל להגיב ביעילות ,מתוך בושה
ומתוך כך שהוא לא מאמין ש"זה" קורה לו.
שוטרים ,כמו אנשי מקצוע אחרים אליהם אני מתייחסת בפרק זה ,נמצאים בסיכון גבוה
לפיתוח תסמיני טראומה משנית .למרות זאת ,התרבות והמבנה הראשוני של תחנות
משטרה רבות מקשים על שוטרים להכיר בתסמינים הכואבים שהם חווים ,להשלים אתם
ולקבל עזרה בהתמודדות אתם .אם יגלו סימני מצוקה ,שוטרים רבים צופים תוצאות שליליות,
כמו תחזיות שחורות מצד עמיתיהם ,ערעור האמון שנותן בהם הדרג הבכיר ,ורמיזות מצד
המינהלה לחוסר כשירות.
שוטרים יכולים להיחשף על בסיס יומי לאלימות ,בין אם כנפגעים ישירים ובין אם כצופים
באלימות כלפי אחרים .בקריאת עשרות דוחות משטרתיים במסגרת תחקיר ההכנה לכתיבת
ספר זה ,נמלאתי תחושת חמלה והערכה לעבודה ששוטרים אלה מבצעים ,לסיכונים שהם
לוקחים במסגרת עבודתם ולמחיר הפסיכולוגי שעבודתם גובה מהם .שוטר המגיע לזירה של
תאונת דרכים קטלנית ,או נענה לקריאת סיוע באירוע ירי ועליו לפקח על זירת רצח ,עלול
לפתח הלם שגרתי חמור ,כלומר ,תגובה של טראומה משנית.
יתכן שבהתחלה השוטר לא יבחין בדבר .אולם לאחר ימים אחדים הוא עשוי לשים לב
שהוא רועד בדרכו לעבודה .הוא עשוי להבחין בתסמינים פיסיולוגיים :כפות ידיים מזיעות,
דופק מואץ או כאבי בטן .בהמשך הוא עלול למצוא את עצמו חוזר ומשחזר את התאונה
במוחו כמו בהילוך איטי ,והוא לא יכול להרחיק מעליו את מראות הדם שניתז על כלבו של
הקורבן ,או את ריח הגומי השרוף .אלמנטים אלה חוזרים וצצים שוב ושוב באופן בלתי רצוני
ומטרידים אותו הן בשעות העֵירּות והן בשעות השינה.
השוטר עלול למצוא את עצמו רב עם בני משפחתו .מערכת היחסים ,המתוחה ממילא,
עם בנו בן ה 14-עלולה להיות ווכחנית עוד יותר .הוא עלול לתקוף את בנו על מעשיו ועיסוקיו,
לבקר את החברים אתם הוא בוחר להתרועע ,להגיד לו שהוא כלומניק ולהרגיש או שיש לו
זכות מלאה לעשות את כל אלה ,או לאבד שליטה ולהרגיש רע מאוד עם התנהגותו זו .הוא
עלול להתנער מניסיונותיה של אשתו לנחם אותו ,כשהוא נובח עליה שלא תתערב בענייניו.
לאחר שבועות אחדים של תגובות טראומה משנית ,הוא עלול להפסיק להתאמן בחדר
הכושר ,להפסיק לצאת מדי פעם עם שותפו לצוות לשתיית כוסית אחרי העבודה ובמקום זאת
לשתות לבד שלוש כוסיות בבר מרוחק ולהכנס כמה פעמים למועדון חשפנות .כשהוא עגמומי
וסובל מנדודי שינה ,הוא עלול להרגיש שהעולם כולו מושחת.
בעבודה הוא עלול להתייחס לעמיתיו בבוטות ואל האזרחים עמם הוא בא במגע –
בגסות .כשהוא סובל יותר מהרגיל מכאבי שרירים ,אם שותפו מעיר לו על התנהגותו הוא
עשוי לייחס אותה לבעייה הפיזית .הוא עלול להיות ציני לגבי עצם העבודה שבעבר כה אהב.
בשלב מסוים הוא עשוי לתהות אם "יש לו בעיה" אבל לחשוש שאם יתייעץ עם איש טיפול
עלול המפקד שלו לגלות את הדבר ,ואז יהיה נתון למעקב מדוקדק.
השוטר נמצא במלכוד .הוא ירגיש גרוע יותר ויותר אבל יהיה בטוח שאין לו מוצא .בנוסף
לזאת יתכן שיאמר לעצמו שהוא חלש ומקרה אבוד ,שכן אינו מצליח להתאושש .למרות שזהו
תיאור דמיוני ,שאבתי אותו מתוך עשרות תיאורי מקרה שקראתי לאחרונה .שוטר דמיוני זה
סובל מהלם שגרתי חמור ,טראומה משנית ,המורכבת מאמונתו – שעשויה להיות נכונה
ואמיתית – שהוא לא יכול לקבל עזרה בלי לסכן את מקום עבודתו.
יש כמה תחומי תסמינים אשר לעתים קרובות ,אם כי לא תמיד ,קשורים בתגובות הלם
שגרתי חמורות אלה לאנשי תמיכה וטיפול .ראשית יש תסמינים פסיכולוגיים .הראשונים בהם
הם תחושות מצוקה ,כמו עצב ,זעם ,פחד או אמה .ישנם מטפלים החווים דימיונות פולשניים
של חוויותיהם של קורבנות .למשל – מטפל יכול לחוות סיוט-לילה שמשולבים בו מרכיבים
מתוך ניסיונם של אחרים .לעומתם יש מטפלים הסובלים מאדישות רגשית .פתאום הם
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מרגישים חלולים ,ריקים ,משועממים ,לא מסוגלים להרגיש דבר כלפי שום דבר וכלפי אף
אחד .הם "סוגרים את הבסטה" לא רק בעבודתם אלא בכל תחומי חייהם .בנוסף לכך הם
מוצאים את עצמם נרתעים ונמנעים מכל דבר שמזכיר להם את חוויתו של הנפגע.
בנוסף על אלה יש תסמינים פיסיים .יתכן שהמטפל יבחין בדופק מואץ ,הזעה ,תחושת
דריכות ועירות ,קשיי ריכוז ונדודי שינה .סימנים אלה של עוררות גבוהה מהרגיל עשויים לרמז
שהמטפל מגיב לטראומה של אדם אחר .או שהמטפל עשוי להבחין בקשת הפרעות גופניות,
במיוחד בכאבי ראש ובעיות במערכת העיכול.
המטפל יכול להרגיש גם בשינוי התנהגותי .הוא עלול להתקשות בעמידה בלוח הזמנים
והפעילויות הרגיל שלו ,למצוא את עצמו מגזים בצריכת אלכוהול ,משתמש בסמים או מוותר
על שגרת הטיפוח האישי שלו כמו אימון גופני או האזנה למוסיקה .הוא עלול להציף את עצמו
בעבודה אך לגלות שביצועיו פחות יעילים.
ולבסוף יתכן גם שינוי במערכות היחסים של האדם .המטפל עלול לפתח חוסר סבלנות
כלפי אנשים הקשורים בחייו הפרטיים ,להתפרץ או להסתגר .בדרך כלל מחוייב המטפל
לשמור על חסיונו של המטופל ולכן הוא לא מרגיש שיש לו הזכות לחשוף את אותו עניין שכל-
כך מטריד אותו .אנשים משמעותיים בחייו של המטפל,כמו בני זוג וילדים ,עלולים להרגיש
שהם מורחקים בו בזמן שהם מרגישים את השפעתם הפוגעת של אותם תסמינים של
21
טראומה משנית מהם סובל אהובם.
אולי הקשה ביותר מבחינת יכולתו של המטפל להתייחס לקרוביו ולחבריו הוא הטראומה
המשנית ,הלם שגרתי חמור ,הנובע משינויים בתחושות הבסיסיות של משמעות ומטרה.
טראומה פוגעת באמון .מטפל המתמודד עם טראומה משנית וממה שנובע ממנה עסוק
בשאלות עמוקות של ערך ומטרה ,שעלולות להפריע לו במערכות יחסיו המתמשכות ,במיוחד
אם המטפל מרגיש שאינו יכול לחלוק את הדברים שהוא עובר.
לשתי תגובות אלה של עקת-אמפתיה יש אפיונים משותפים ,אולם הן גם שונות זו מזו.
שחיקה מתפתחת באופן הדרגתי לאורך זמן ,והיא משפיעה בעיקר על ביצועים בעבודה.
תגובות טראומה משנית חמורות יכולות להתפתח בתגובה לחשיפה לטארומה של אדם אחר.
התסמינים של טארומה משנית דומים לתסמינים של הפרעה פוסט-טראומטית ,והם מובילים
להתערבויות דומות .אנשים יכולים לסבול מכל אחת מעקות האמפתיה הללו ,או מהשילוב של
שתיהן .תגובות אלה נורמאליות ,נפוצות ,צפויות ועם זאת – לעתים קרובות אינן מזוהות .או
שהן מזוהות ,אבל האדם מתבייש בהן .למרבה הצער סיכונים מקצועיים אלה של עדות
לאלימות ולפגיעה מתפרשים על ידי רבים – הן מתוך המקצועות הללו והן מחוץ להם –
כעדות לכשלון אישי.
.

דעות קדומות הפוגעות בנותני שירותים
אובייקטיביות
אנשי המערב נוטים להפריד בין האישי למקצועי ,ורואים בכך תו-איכות למסוגלּות
מקצועית .הדבר יוצר דילמות אחדות בכל הנוגע ליישומה של אמפתיה .עיתונאי ,שסיקר
סדרה של מעשי רצח-ילדים בלוס אנג'לס ,כתב" :המשכתי לראות את הפנים הקטנים האלה,
למרות שעשיתי את הדבר 'המקצועי' והופעתי לעבודה מדי יום ,מוכן להגיש את הכתבות שלי
ללא שמץ של רגש .לא רציתי שהבוסית שלי תדע שהסיפורים האלה קרעו את לבי ,ועוד
22
פחות מזה  -שהיא תחשוב שאינני עיתונאי 'אמיתי'".
במהלך תהליך החיברות לומדים אנשי מקצוע להאמין ,שאובייקטיביות אפשרית ואף
חיונית לצורך אובייקטיביות בעבודה .סמכות מקושרת להינתקות ולנייטרליות רגשית.
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העיתונאית ,שרלוט אייקן ,מהרהרת על המעמסה שמטיל סיקורַם של אירועים אלימים .היא
מתארת את הדרך בה הינתקות רגשית מתגלה בכותרת שבחר העיתונאי ..." :הייתי כתבת
גם לענייני משטרה וגם לענייני בית-המשפט .מדי יום אני קוראת על ניתוחים שלאחר המוות
ועל המקרים שהובילו אליהם .דפדפתי בכתבות הללו ,הצצתי בפרטים המבעיתים ובחנתי
אותם מזויות שונות בחיפוש אחר תובנות חדשות על פשע ואלימות .כך אנו שורדים בעסק
23
הזה .אנחנו מוצאים ,קוראים ומדווחים על זה".

רגשיות
אנשי המערב נוטים להעדיף מחשבות על רגשות .יתירה מזאת  -הם רואים מחשבות
כנפרדות ,כפי שהגוף מנותק מהנפש .למעשה ,לעתים קרובות נתפשת רגשיות כמנוגדת
לרציונליות .כך ,כאשר רגשות חזקים עולים במהלך ביצוע עבודה ,במקרים רבים נתפש
הדבר כמאיים .אפשר לראות ברגשות חזקים סימן לחולשה ולחוסר מקצועיות .אף גרוע מזה
 ביטוי רגשות נתפש כמוביל לטעויות מקצועיות בשיפוט או בביצוע .עקב כך ,רגשות נשמרים24
בפרטיות ,ושתיקה היא הנורמה.
עבדתי עם רופאים רבים ,חלקם עוד במהלך הכשרתם ,ואחרים  -בכירים בתחומם .כולם
מתארים את הצורך בשליטה על רגשותיהם ,שמא יחשפו רגשות "בלתי ראויים" .רופא אחד
דיווח כי" :מעולם לא שמעתי עמית שלי אומר' -הפציינט הזה גרם לי להרגיש כך או כך' .לא
עושים כך .זה תמיד אותו גבר בין ארבעים וחמש שנכנס למיון עם רמות גבוהות של הירואין
וחתכים על פניו ועל ידיו .אם אתה מביע רגשות ,זה רק בפרטיות ,עם מישהו שאתה בוחר,
ורק בפינה נסתרת .אתה לא רוצה שיסתכלו עליך כרגשני ,או שמישהו מהעמיתים יחשוב
שאתה לא מסוגל לבצע את העבודה שלך".
וכדי לסבך את הדברים עוד יותר ,רבים מאנשי המקצוע למדו להאמין שביטוי רגשות
צריך להיות מפתח ל"רווחה" 25.בשעה שהם תומכים בעמיתים שמגלים רגשות ומגלים
כלפיהם סימפתיה ,הם עצמם נוהגים באיפוק רגשי .רק צורה אחת של ביטוי רגשי מקובלת
על הכל :הומור .בכמה הקשרים הוא מתואר כ"הומור שחור" שמתייחס למוות ,או לבדיחות
ציניות על סיטואציות רציניות ואפילו טראגיות 26.שימוש בהומור שחור על-ידי אנשי מקצוע
מאפשר להם לשחרר רגשות בלי שירגישו את עצמם פגיעים .בוב גאסאוויי ,לשעבר עיתונאי
בווייטנאם ,זוכר כיצד בהיותו בקבוצה השתמש בהומור שחור כדרך להתמודד עם סיטואציות
בלתי אפשריות ,כמו ההקרבה של נזיר בוסהידטי ונזירה .עכשיו הוא לא גאה בזה .גאסאוויי
כותב שהוא נזכר בהם כ"נזיר הבוער" וה"נזירה הבוערת" 27.יתר על כן ,הצחוק שחלקה
הקבוצה יוצר סגירות זמנית שהיא נוחה לכשעצמה.

הדילמה של האמפתיה
התמודדות
כאן נמצאים ,אם כן ,כל המרכיבים של דילמה עיקשת .אנשי מקצוע בחמשת המקצועות
האלה ,חשופים יותר מהרגיל לאלימות ,עם ההלם השגרתי הנלווה .הם עוסקים כל הזמן
במצבים הדורשים אמפתיה .הם שקועים בתוך תרבות רחבה יותר המאמינה כי ביטוי של

77

רגשות הוא בריא ,ולמרות זאת הם מחוייבים לנורמות מקצועיות המניחות שרגשנות בעבודה
חותרת תחת הביצוע המקצועי .איך מתמודדים אנשי מקצוע עם הסתירה הזאת?
עם הזמן יכולה ההתמודדות להיות מורכבת ומגוונת .רוג'ר רוזנבלט ,בכותבו אודות
עיתונאים ערב הסיקור של רצח העם ברואנדה ,מתאר שלושה שלבים של ניהול רגשות,
הניתנים ליישום בכל קבוצה מקצועית אחרת .במקום המילה עיתונאי אפשר לחשוב על
"שוטר" או "רופא חדר מיון".
בשלב הראשון ,כשהם צעירים] ,עיתונאים[ מגיבים לזוועות בהלם ובגועל ואולי
אף בהתרגשות המלווה בתחושת אשמה ,שכן הם רואים משהו שאחרים לא יראו
לעולם :את החיים בקיצוניותם הנוראה .בשלב השני הזוועות נעשות מוכרות וחוזרות
על עצמן ,ועיתונאים מתחילים להישמע כמו ספירו אניו; אם ראית אובדן אחד של
כבוד ורוח ,או אבדן אחד של איבר ,או אובדן ראש  -ראית הכל .עיתונאים רבים מדי
נתקעים בשלב הזה .הם נתקעים בשגרתיות הסבל .כשהם מרירים ,נקמניים ולא
מתאימים לעבודתם ,הם מקללים את הבוסים שלהם שנמצאים בבית ,על כך שאינם
חולקים להם כבוד; הם שונאים את האנשים עליהם הם מדווחים .והרע מכל  -הם
אינם מאפשרים לעצמם להיכנס לשלב השלישי ,שבו הכל הופך להיות עצוב יותר
28
ונבון יותר ,גרוע יותר ,ובאופן מוזר  -טוב יותר.
השלב השלישי של רוזנבלט ,עצוב יותר ונבון יותר ,הוא כנראה גם בטוח יותר לבעלי-
המקצוע לקרובים להם ,לבוחרים בהם ולקהילה .אולם לפני השלב הזה ,קיימות שיטות
אחרות לנהל את המורכבות המקצועית הזאת .אחדים מהניסיונות לפתור את הבעיות הללו
מולידים תוצאות הרסניות .בקבוצות אחדות של אותם אנשי מקצוע יש שימוש בכמויות
גדולות של אלכוהול .כשהם "מחוברים" לעבודתם פיזיולוגית ופסיכולוגית ,הם יודעים כי
עליהם למתן את העוררות שלהם ,וחלקם משתמשים באלכוהול למטרה זו.
למשל ,במדגם של  140כתבי מלחמה בעלי ממוצע של  15שנות דיווח משדות הקרב,
מעל  40%מהגברים הכתבים ו 50%-מהנשים הכתבות חשפו הרגלי שתיה מופרזים.
עיתונאים אלה השתמשו באלכוהול כדי "להירגע" ולעזור לעצמם להירדם .גם בקרב אנשי
משטרה ורופאים יש צריכה גבוהה של אלכוהול 30.כרבים מאלה ששותים ,גם הם משתמשים
באלכוהול כדי "להשתחרר" והם רואים בזאת "אסטרטגיית התמודדות" ,כשהם מתעלמים
מההשלכות השליליות ארוכות הטווח של בחירתם זו.

29

דיכאון ויאוש גם הם סיכונים מקצועיים .אירוני הוא הדבר שבאותם מקצועות בהם אנשים
עוזרים לאחרים ,הצורך של איש המקצוע עצמו לקבל עזרה נתפס ,לעתים קרובות ,כבעייתי.
רבים פוחדים שייתפסו כחלשים אם יבקשו עזרה .באופן כללי בקרב רופאים יש רמה גבוהה
32
של צריכת תרופות עצמית 31,וכמה פסיכיאטרים רושמים לעצמם תרופות נוגדות דיכאון.
33
שוטרים חוששים שפגישה עם איש טיפול תיתפס כחולשה ,בעקבותיה ישלל מהם נשקם.
אנשי כמורה חוששים שאם יודו שהם חשים דיכאון הם ייתפסו כלא מתאימים למלא
תפקידם בקהילה.
עם זאת ,העבודה שעושים אנשי מקצוע אלה חושפת אותם בהתמדה לטרגדיה
האנושית .התאבדות היא סיכון ניכר לאלה עם דיכאון שלא טופל ,ואף-על-פי-כן אנשי מקצוע
מקבוצות אלה עשויים לדחות קבלת עזרה או להימנע ממנה כליל מחשש להשלכות
מקצועיות .אליזבת נויפר ,כתבת לענייני חוץ של העיתון בוסטון גלוב מתארת כיצד לא יכלה
לדבר לאחר שובה ממלחמת המפרץ .היא "ראתה דברים רעים מאוד" .בשיחת חולין שניהלה
יום אחד עם מקור לשעבר מה ,FBI-היא מתארת שהייתה "מזועזעת" כששלח אותה
78

לפסיכיאטר של ה" .FBI-למה אתה מתכוון? אני לא צריכה שום טיפול .אני בסדר ,אני
בריאה" אבל כוונתו הייתה – ואני סבורה שהיא הייתה כוונה נבונה – בכל פעם ]שהם[
34
שולחים סוכן לתוך סכנה ,כשהוא חוזר מהשדה] ,הם[ שולחים אותו לפסיכיאטר".
תרבות ה FBI -הפכה את הייעוץ הפסיכולוגי להליך תפעולי סטנדרטי .נויפר ועיתונאים
אחרים ,שהשתתפו בדיון בפאנל על האתגרים הרגשיים הטמונים בסיקור מלחמה ,מתארת
את העמיתים כתומכים ,אך את סוכנויות החדשות כאדישות ו"חסרות כל מושג" 35.הסכנה
האורבת היא התאבדות .בתכנית ראיונות עם ארבעה צלמי עיתונות ,שהתקיימה בדצמבר
 ,2001הדיון שהתקיים אודות סיקור המלחמה באפגניסטן נעשה נוקב וחד 36.טיילר היקס,
צלם עיתונות מטעם סוכנות התמונות 'גטי' ,צילם סדרת תמונות של חיילי בנות-הברית
שמצאו חייל טליבאן ,ולבסוף הרגו אותו .התמונות הללו התפרסמו בעתון ניו יורק טיימס ב-
 13בנובמבר  .2001כשנשאל אם שקל להתערב ,נתן היקס תיאור מדוייק ומפורט של הרגע
ושל השתקפויותיו .הוא אמר שהוא חושב מדי יום על אותה תקרית ,וכי הוא שב ודמיין מה
יכול היה לעשות .כשמצוקה מסוימת בקולו ומתוך דאגה ברורה להיקס ,התערב בשיחה סטאן
גרוספלד ,אורח אחר בתכנית מהעתון בוסטון גלוב ,ואמר" :חלק מהבעיה של היותנו צלמי
עיתונות היא שאנחנו עדים ,ותפקידנו הוא לתעד את מה שאנחנו רואים .אבל אנחנו נושאים
אתנו את המשא הזה ,ואני לא רוצה שטיילור יאשים את עצמו על ההוצאה להורג של אותו
חייל ,כי אני אומר לכם  -גווין קארטר ,שזכה בפרס פוליצר ב 1994 -על התמונה הדרמטית
של נשר מרחף מעל ילד קטן בסומליה  -נשא את המשא הזה ,והוא התאבד .טיילר  -אל
37
תאשים את עצמך".
רפרטואר האפשרויות של אנשי המקצוע להתמודד עם תגובת עקה אמפתית ,הלם
שגרתי חמור ,מוגבלת ע"י גורמים רבים .נורמות מקצועיות לגבי ניהול נכון של רגשות הן
מהמרכזיים בהם .כשאנשי מקצוע בתחומי-מפתח אלה מרגישים שהרגשות משתלטים
עליהם ,הבעיות צפות ועולות כאדווה על פני השטח .ודאי שחברים קרובים ובני משפחה
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חווים את המצוקה שלהם .ודאי שקשה להיות נשוי למישהו שעבורו עבודתו היא "שליחות".
בני זוג רבים מרגישים כאילו יש בנישואין שלושה משתתפים ,אולם כשלשליחות הזאת יש
השלכות שליליות על הנישואין  -הדבר מטריד עוד יותר ,ויש כאלה שעבורם זה ממש מעצבן.

אפקט האדווה
בסרט האוסטרלי לנטנה ,בלש המשטרה ליאון זאט ,נשבר 39.המתח הרגשי יוצר ריחוק
בכל מערכות היחסים שלו ,ולמרות שהוא יכול לחוש בריקנות חייו  -הוא לא יודע מה הוא יכול
לשנות .רומן מזדמן לא מצליח .בשלב מסוים ,כשהוא מתעמת עם אשתו ,פורצת ממנו הבעת
כאב מרוכזת" :אני לא יכול להרגיש שום דבר!" הקהות הרגשית שלו ,בחלקה אידיאולוגיה של
גבריות ,בחלקה  -התרבות המשטרתית המקצועית ובחלקה  -הלם שגרתי ,מתנגשות
ומתמזגות ליצירת תערובת נפיצה.
כפי שקורה לאנשי מקצוע בכל הקבוצות בהן אני דנה ,הצרות של זאט לא משפיעות רק
עליו ועל משפחתו וחבריו .הן משפיעות באופן שלילי על אותם האנשים עצמם אותם הוא
מחוייב לשרת .בסצינה אחת בסרט ,הוא ושותפו מתגנבים לתוך בית שבתוכו ,כך הם
חושדים ,נמצאים סוחרי סמים .זאט משתמש במה שהשותף שלו מכנה מאוחר יותר ככוח
מוגזם .כאן בא לידי ביטוי החלק האחרון והנורא של רצף העברת ההלם השגרתי :אנשי
מקצוע העובדים בקו העדּות הראשון ,שאינם מסוגלים לנהל את חוויות ההלם השגרתי שלהם
עצמם ,מעבירים אותן אלינו .אולם ,בשל העובדה שהם נמצאים בעמדות סמכות ונוגעים
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בחייהם של כל-כך הרבה אנשים ,האפקט השלילי של מאמצי ההתמודדות הבלתי מוצלחים
שלהם זולג באופן נרחב לתוך הקהילה .הרופא ,האחות ואיש השירות בחדר המיון יהוו
מתווכים לחוויית העדות של הבן שמביא את אביו הגוסס .אם יהיו גסי-רוח ,הדבר ישפיע
לרעה על האופן בו תחווה אותה משפחה את שעותיו האחרונות של האב .המורה שצועקת
שוב ושוב על תלמיד בכיתתה מפחידה את שאר התלמידים .צלם העיתונות המתעד מחנה
פליטים במקדוניה ,ובוחר אילו מהתמונות לשדר לתכנית החדשות של הערב ,ישפיע על חווית
העדּות של מיליוני אנשים ברחבי העולם.
הרצף של העברת הלם שגרתי אותו אני מציגה ,כולל שני חלקים .אולם קשה מאוד
להוכיח את הקשר בין שני החלקים הללו .בשלב זה הוא יאלץ להישאר בגדר השערה סבירה
 השערה אשר ,לדעתי ,כדאי מאוד להמשיך ולחקור .חלקו הראשון של הרצף הוא שאנשימקצוע חשופים ברמה גבוהה לעדות לאלימות ולפגיעה ,ולכן הם פגיעים ונוטים לפתח הלם
שגרתי חמור ותגובות של עקת-אמפתיה .הם מנסים להתמודד עם הדברים שהם עדים להם
ומצליחים בזה פחות או יותר .החלק השני של הרצף הוא שבשל תפקידיהם בחברה הם
עלולים להעביר אלינו הלם שגרתי ,אם כתוצאה מפגיעתו הם עצמם מבצעים ,במסגרת
עבודתם ,פעולות אלימות ופוגעות.
ההלם השגרתי של אותם אנשי מקצוע נובע מאותם מקורות מהם נובע הלם שגרתי של
כל אחד אחר ,אולם בנוסף על כך – גם מעצם המקצוע שלהם .יתכן שהיו עדים לאלימות
ולפגיעה בחיי היומיום  -באמצעות דאגה לאדם קרוב חולה או גוסס ,או באמצעות
אינטראקציות במשפחות בהן גדלו ,נושא בו אדון בפרק הבא .אבל בנוסף על חשיפה נפוצה
זו ,הם מתמודדים עם חשיפה לאלימות ולפגיעה גם בעבודה .זה יכול להיות יותר מדי.
אחת ממכרותי שגדלה בפרבר של וושינגטון די.סי .נזכרה לאחרונה באירוע שהתרחש
במהלך משבר הטילים בקובה ב ,1962 -כשאנשים חששו מפני מלחמה גרעינית עם ברה"מ.
אירוע שהדגים באופן ציורי העברה של הלם שגרתי .אחד מהמורים שלה הפחיד את הכיתה
כולה בתיאורים של שואה גרעינית הממשמשת ובאה .הוא הפיץ בקרב תלמידי כיתה ו'
דיאגרמה שהראתה מעגלים ממורכזים ממרכז העיר כלפי חוץ ,וציין את אחוזי התמותה
הצפויים בכל מעגל .הוא הטיל על התלמידים ללכת הביתה ,לבדוק באיזה מעגל נמצא הבית
שלהם ,ולחשב כמה מבני משפחתם ושכניהם צפויים להיהרג .חברתי זוכרת שבכתה כל
הדרך בלכתה הביתה מבית-הספר ,כשהיא בטוחה שהיא עומדת למות .הפחד של אותו
מורה בשילוב חוסר רגישותו ,חדרו לתוך תכנית ההוראה שלו כשהם מפיצים את ההלם
השגרתי שלו אל הכיתה כולה.
אולי נוסחה זו יכולה לספק נדבך אחד נוסף לאוסף המורכב של הגורמים אותם יש להבין,
כדי שניתן יהיה להסביר כשלונם של ראשי הכנסיה לספק תגובת הגנה הולמת לקרבנות
ולקהילות נגד פגיעה מידי כמרים .ברור שכשלונם להגיב באופן פרואקטיבי )מניעתי( הפיץ
את ההלם השגרתי בקרב מיליוני אנשים .כמעט מדי יום אני יכולה למצוא בבוסטון גלוב דיווח
המתאר את ההלם של אנשי הקהילה הכנסייתית ,המלווה בזעם ובתחושת בגידה .במסגרת
ההתנסות הפרקטית שלי ,כמה אנשים בעלי היסטוריה של פגיעה מינית ,הבחינו
בהתפרצויות של הסימפטומים שלהם בכל פעם שהם שומעים אודות המצבים הללו .הם
צריכים לסנן באופן פעיל את סיפורי הפגיעה המינית על-ידי הכמרים.
היתכן שקברניטי הכנסייה עצמם משתמשים במנגנונים אותם אנו מייחסים לנסיונות לא
מוצלחים להתמודד עם הלם שגרתי – הכחשה ,סודיות ,השתקה ,הימנעות  -בניסיון לנהל את
ההאשמות האלה? בשמעם אודות מעשים מגונים של ניצול ופגיעה מינית על-ידי כמרים להם
רכשו כבוד ,לבטח מצאו עצמם קברניטי הכנסיה בעמדת העד .האם הדבר יגרום לתגובה של
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הלם שגרתי אצל כמה מקברניטי הכנסיה? אולי גורם אחד ,מבין הרבים אשר אני מאמינה
שתרמו לתגובה המינהלית הפגומה והמזיקה שלהם ,עשוי להיות העובדה שהם-עצמם
מתמודדים בחוסר הצלחה עם תגובות של הלם שגרתי .באופן טראגי ,מאמציהם הבלתי
מוצלחים מובילים ליצרת קרבנות צעירים נוספים ולהפצת הלם שגרתי בקרב אנשים נוספים
– רבים לאין שיעור ,ההופכים עדים לפשעים אלה.
אנקדוטה אחת נוספת תמחיש נקודה זו .רופאה עמיתה סיפרה לי על מקרה שקרה
לאחרונה עם קבוצת סטודנטים לרפואה ,שהייתה לו תוצאה בלתי רגילה ,במקום מה שיכול
היה להיות אסון .היא לימדה יחד עם עמיתה ,רופא המומחה ברפואת חירום .לקראת סוף
השיעור החמישי התעמתו הסטודנטים עם הרופא המומחה ברפואה דחופה ,ואמרו לי כי
לדעתם סגנון ההוראה שלו לא יעיל ומזיק להם .הם אמרו כי חשו שטון הדיבור שלו נוקשה,
ההערות שלו ביקורתיות ,והיחס שלו כלפי החולים משפיל .הסטודנטים אמרו שבין אם הם
עצמם היו מטרה לחיציו ובין אם לא ,הם חשו מותקפים מהיחס שנתן לעמיתיהם .גם העמיתה
שלי עצמה הייתה מודאגת ביחס לאותו עמית שלה ,וניסתה להחליט באיזו דרך תשוחח עמו.
להפתעת כולם הביא עמו הרופא לשיעור השישי הצהרה מוכנה .בהצהרתו ,חשף באופן
גלוי את ההתמודדויות שלו עם המקצוע ,והודה לסטודנטים שנתנו לו אפשרות להתבונן
בהשפעת התנהגותו עליהם .הוא סיפר לסטודנטים כי הוא סובל מתסמינים גופניים ונפשיים
של עקה ,אותם ייחס לרגשות המכריעים אותו עקב חשיפה יומיומית לאלימות ,לטראומה,
לכאב ולסבל ,בחדר המיון העירוני העמוס בו הוא עובד .הוא תיאר רגשות של עצבנות,
עויינות ,כעס וציניות אשר ,לדבריו ,הלכו והשתלטו עליו בהדרגה .הוא כבר לא ייחל יותר
לעבודתו ,ולמעשה ,בחודשים הבאים הוא הפחית משעות עבודתו .הוא גם ניסה לצמצם את
מספר המשמרות שעשה כמחליף ,כי הוא חשב שקשיי השינה שלו קשורים לעמידות נמוכה
לעבודה במשמרות .באופן כללי ,בלי שהשתמש בביטוי כלשונו ,הוא תיאר את עצמו כמי
שסובל מהלם שגרתי חמור.
הסטודנטים היו המומים מכנותו .טון השיחה התחלף במהרה מהאשמה להבנה וסקרנות.
הסטודנטים הרגישו שניתנה להם ההזדמנות להיות בני-ברית של רופא בכיר זה ,כך שכולם
יכלו יחד לבחון את דרישותיו של מקצוע הרפואה ויחד לשקול דרכים אפשריות להתמודדות
עם האתגרים .המשך השיעור שלהם התנהל כשורה.
הטווח של אפקט האדווה על אנשים בחמשת המקצועות  -שונה באופן משמעותי .מורה
בבית-ספר יסודי ,בדרך-כלל יכולה להשפיע על כיתה אחת בכל פעם .רופאה יכול להשפיע על
עמיתים ,סטודנטים ,חולים ובני משפחה .כומר של קהילה גדולה יכול להשפיע לא רק על
חברי קהילתו ,אלא גם על מאמינים המשתייכים לאותו זרם דתי באזורים אחרים .עיתונאי
המפרסם כתבה סנסציונית על פשע נורא עם פרטים מקאבריים רבים ,יכול להגיע לקהל
נרחב .קצין משטרה שמשתמש בכוח מופרז כנגד קרבן יכול לגרום סבל ,זעם וחרדה נרחבים
בקרב חברי קהילה.

הגברה של אפקט האדווה
אפקט-האדווה מדאיג במיוחד כאשר אנשי מקצוע מבצעים פעולות שנתפסות כגזעניות,
סקסיסטיות ,הומופוביות או מפלות בכל צורה שהיא .התפקיד שלהם מגביר את ההשפעה
השלילית של התנהגותם ,שעשויה להגדיל את ההלם השגרתי אצל חלק העדים 40.יתר על
כן ,אם הפעולות הללו מדווחות ומנותחות באמצעי התקשורת – שבעצמם מגיבים לאותן
פעולות עצמן – הדיווחים שלהם יוצרים עדים לא רק לעובדות עצמן ,אלא גם לפרשנויות
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המסוימות של אותן עובדות .קוראי עיתונים שונים או צופי ערוצים שונים בטלויזיה עשויים
לפתח נקודות מבט שונות מאוד ביחס לאותה סיטואציה.
האירועים שהתרחשו סביב הכאתו של רודני קינג ,האפריקאי-אמריקאי ,על-ידי שלושה קציני
משטרה לבנים בלוס אנג'לס ,מדגימים דינמיקה זאת בבהירות .ב 3-במרץ  ,1991השכם
בבוקר נהג רודני קינג במהירות גבוהה ,כשנעצר על-ידי גבר ואישה שהיוו צוות פטרול של
משטרת התנועה על הכביש המהיר של קליפורניה .הם פתחו במרדף כשהם מהבהבים
באורות רכבם לעבר קינג ,אשר התעלם מהם .קינג עצר את מכוניתו בצומת מרוחק מהכביש
המהיר ,ובתוך שניות הקיפו אותו שלוש ניידות משטרת לוס אנג'לס ומסוק .ג'ורג' הולידיי,
מנהל חנות לצרכי אינסטלציה ,שמע את הרעש וצילם בוידיאו את האירוע שהתרחש במרחק
של כשניים וחצי מטרים ממנו .למחרת מכר הולידיי את קטע הוידיאו לתחנת טלויזיה מקומית,
אשר שידרה אותו בחדשות הערב CNN 41.שידרה אותו ביום המחרת והשתמשה בו כרקע
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לשידוריה.
הוידיאו הראה שלושה שוטרים לבנים בועטים ברודני קינג ומכים אותו באלות מתכת ,בשעה
שהמפקח הלבן שלהם צופה בנעשה ומנחה את השימוש שלהם בכוח .למרות ש90% -
מתושבי לוס אנג'לס אשר ראו את הוידיאו סבורים שהשוטרים השתמשו בכוח מוגזם ,ולמרות
שדאריל גייטס ,הקצין הממונה על משטרת לוס אנג'לס ,כינה את השימוש בכוח "מאוד מאוד
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קיצוני" ,43הסמל שהיה אחראי באותו לילה תיאר את השימוש בכוח כ"מנוהל ומבוקר".
בתוך שבוע הגיש חבר מושבעים כתבי אישום נגד כל ארבעת השוטרים שלקחו חלק בהכאת
רודני קינג.
בעקבות ההכאה ,ניבעו בקיעים בהנהגת לוס אנג'לס .מתוך אמירות פומביות שאמרו ,נחשפו
קונפליקטים בין ראש העיר ,הממונה על המשטרה ,מועצת העיר ומועצת המשטרה .בתחילה
נוהלו ארבע חקירות נפרדות בנושא ההכאה .ארבעה חודשים מאוחר יותר פורסם הדו"ח של
ועדת קריסטופר על מחלקת המשטרה של לוס אנג'לס .הועדה מצאה שמשטרת לוס אנג'לס
היא "ארגון בעל פרקטיקות ונהלים הגורמים לטיפול מפלה והתנהגות בלתי הולמת של
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שוטרים כלפי קבוצות מיעוט מסוימות".
בשעה שרוב תושבי לוס אנג'לס ,פוליטיקאים בלוס אנג'לס וברחבי ארה"ב ,והמדיה המקומית
הציגו את ההכאה כברוטלית ,בלתי צודקת ,ואולי ,פושעת ,דיווחי המדיה אודות ההכאה
והאירועים שנחשפו בעקבותיה שונים זה מזה משמעותית .כחודש לאחר ההכאה ,הלוס
אנג'לס סנטינל ,עיתון שבראש ובראשונה משרת את הקהילה האפריקאית-אמריקאית ,הבדיל
בין התגובה של "אמריקה השחורה" לתגובה של "אמריקה":
בשעה שאמריקה העמידה פנים שהיא בהלם ,אמריקה השחורה לה הייתה
בהלם כלל...ההתנפלות על רודני קינג היא חלק מדפוס היסטורי של דיכוי אלים
של אפריקאים באמריקה אשר פקד את אנשינו מאז שהגענו בתנאים של עבדות
46
שלא מרצון.
הנושאים הבולטים בעיתונות המרכזית התייחסו לפוליטיזציה של המשבר .בשעה
שניתוחי הפוליטיקה שהציגו היו שונים זה מזה ,הם הסיקו שיש פתרונות בנמצא .לעומתם
העיתונות האפרו-אמריקאית ראתה באירוע ההכאה חלק מדפוס רחב יותר של דיכוי שיטתי
הדורש העצמה פוליטית וכלכלית של אפרו-אמריקאים ,אולם המנגנון הדרוש להעצמה כזו
אינו בנמצא .למעשה סיימה העיתונות המרכזית את טיפולה בנושא לאחר פרסום דו"ח ועדת
קריסטופר ,בשעה שהעיתונות האפרו-אמריקאית המקומית המשיכה לעסוק בנושאים
47
הקשורים לכשלון החברה האזרחית.
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למרות הפרשנות השונה של ההקשר בו התרחשה ההכאה ,הייתה הסכמה רחבה מעבר
לגזע וצבע לגבי ההכאה עצמה .וכך ,בשעה שאיש לא ציפה לפסק הדין "לא-אשמים" ,אשר
ניתן ע"י חבר מושבעים לבן בעמק סימי בקרבת מקום ,המשמעות של פסק הדין לגבי אפרו-
אמריקאים ולבנים הייתה שונה .לבנים לא הסכימו במידה רבה עם פסק הדין ,אך הוא לא
גרם להם להרגיש נבגדים .מאידך ,אפרו-אמריקאים ,אשר באופן כללי היו ציניים לגבי יכולתה
של מערכת המשפט לתת מענה הוגן ,חשבו שבמקרה הזה ינצח הצדק .באמצעות הוידיאו
היו אפרו-אמריקאים עדים לאלימות .עתה ,משניתן פסק הדין ,הם היו עדים לפגיעה ,עיוות
הצדק אשר אישר את מה שחשבו שהם יודעים ,ואולי הרגישו באופן כואב יותר ,מפני שהניחו
לחשדם להתרופף במקרה זה.
בתוך שעות ממתן פסק הדין פרצו מהומות והתפרעויות בקהילות מיעוטים בכל רחבי
המדינה ,אך במיוחד בלוס אנג'לס ,שם נהרגו חמישים וחמישה אנשים 48.הנזק שנגרם לרכוש
נאמד בין  785מיליון למיליארד דולר 49.העיתונות האפרו-אמריקאית מתחה ביקורת על
המפגינים וגינתה את האלימות כ"טפשות גמורה" ,כשהיא מוקיעה את חמת-הזעם ששחררו
בהרס-עצמי כנגד הקהילות שלהם עצמם 50.גם את הקהילה הלבנה היכה פסק הדין בהלם,
אך מאחר שניתוח האירועים אליו נחשפו היה פוליטי ,לפחות בהתחלה – כל עוד נתפסו
המפגינים כמוחים נגד פסק הדין ,ביטאה העיתונות המרכזית אהדה רבה כלפי הפגנות ,זאת
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בצד גינוי האלימות עצמה.
זעמה של הקהילה האפרו-אמריקאית הוצת ,בחלקו ,על-ידי שתי חוויות של עדות חסרת-
אונים ) ָס ַמל קון ,בעדותו במשפט ,אומר שעתה הוא צופה בסרט הוידיאו ורואה אותו כ"אלים
וברוטאלי" .יחד עם זאת הוא טוען כי "הדבר נעשה כדי להשתלט על חשוד אלים ולוחמני,
ולפעמים עבודת המשטרה היא ברוטאלית .זאת פשוט עובדת-חיים" (52.בחוויה הראשונה,
אנשים היו עדים לכשלון המשטרה לרסן את עצמה .בשניה  -הם היו עדים לכשלון מערכת
המשפט לרסן את המשטרה .התקשורת הגבירה את ההשפעה של פעולת קציני-המשטרה
בכך שהביאה את התקיפה הברוטאלית לפתחם של מיליוני אנשים אשר היו לעדים מודעים
אך חסרי-אונים .כפי שראינו שוב ושוב זוהי אותה עמדת-עדות ,עמדה מספר ארבע ,שהיא
כל-כך הרסנית עבור הנשבים בה.

הפחתת הנזק
אנשי מקצוע באותן חמש קבוצות המקצועות היו ללא ספק חותמים על העקרון Primum
 ,non nocereשפירושו" :בראש ובראשונה אל תגרום נזק" ,1ביטוי המשוייך לרופאים 53.זהו
עיקרון בסיסי ומכריע ,השומר ומנחה את מערכת יחסי הברית שמקיימים אנשי מקצוע עם
לקוחותיהם .כולנו יודעים שמטיב השירות שמספקים אנשי המקצועות הללו ,יש להם
הפוטנציאל לעשות הרבה טוב ,אבל גם לגרום נזק רב .אולי מה שברור יותר עכשיו הוא שגם
כחברה,
הם עצמם חשופים לנסיבות שעלולות להעמיד אותם בסיכון רב .אני מאמינה שעלינוֶ ,
להישיר מבט אל מציאות זו ,ולהתחיל לעצב הכשרה מקצועית ,ציפיות חברתיות ותמיכה
חברתית שישקפו את מציאות העבודה שעושים עבורנו אנשי מקצועות-מפתח .ככפר גלובאלי
איננו יכולים להרשות לעצמנו שהעומדים בקו הראשון של תיווך אלימות ופגיעה יוכנעו על ידן.

1

ראו הסבר בויקיפדיה תחת הכותרת" :פרימום נון נורקה"
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D_%D7%A0
%D7%95%D7%9F_%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%94
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יש לשנות הרבה .והשינוי מתחיל להתרחש .כי מכל האימה של ההתקפות על אמריקה
בספטמבר  ,2001לצידן קרה גם משהו טוב .רבים מבינים עתה שעדים יכולים לחוות הלם
שגרתי .הם חשו זאת בגופם והם לא ישכחו זאת לעולם .איש אינו מטיל ספק בכך שכוחות
ההצלה באתר מגדלי התאומים ,אשר פינו את ההריסות משך שמונה חדשים בסרקם אחר
שרידי גופות ,היו בסכנה .אנשים מבינים למה הופיעו פוסטרים בכל רחבי ניו יורק בהם נכתב:
"אפילו גיבורים צריכים לדבר" .עכשיו עלינו לנצל את רגע התובנה הזה ,ולהעתיק את מה
שלמדנו על נסיבות בלתי-רגילות ,לנסיבות רגילות .שכן ,גם אם לא על אותה סקלה ,הרי
שכוחות ההצלה נמצאים בסכנה יומיומית בנסיבות אשר עבורם הן שגרתיות.
את אותו הדבר אפשר לומר לגבי עיתונאים .רבים קראו את תיאוריהם של הנעדרים
וההרוגים ,אשר במשך חודשים רבים לאחר מתקפת הטרור הופיעו מדי יום בניו יורק טיימס.
מעטים הבינו שהם קוראים את תבנית עדותם הרחומה של עיתונאים .על פי פיטר אפלבום,
המשנה לעורך העיתון טיימס ,עיתונאים לא יכלו לנהל את האימה כפי שהם עושים בדרך
כלל" .אפילו אילו ניסינו לצמצם את הטרגדיה לנתונים ,לא הייתה דרך לצמצם את הטרגדיה
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הזאת למרכיביה".
במקום זה ,כתבים כתבו תיאורי-דיוקן בני  150מילים .אפלבום ממשיך" ,התיאורים הללו
הם ההיפך ממה שרובנו בעולם עיתונות מתוגמלים עליו – מיניאטורית זעירות ,אנונימיות
וסוחטות רגשית ,שאינן מזכות את הכותב בתהילה .אך עבורנו הן הפכו למעין פולחן .איש לא
יכול לעשות זאת לאורך זמן ,אך כל אחד גאה בכך שכתב כתבות כאלה .הן הגרסה שלנו
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להנחת פרחים בגלעד לחללי ויאטנאם".
נקווה ,שחוויה זו תהווה גשר להבנה ברורה יותר ,שאנשים אשר עדות היא חלק שגרתי
בעבודתם ,נמצאים בסיכון  -לא רק בנסיבות בלתי רגילות ,אלא גם בנסיבות רגילות .כולנו
נפיק תועלת מכך שהכשרת אנשי מקצוע תכלול הכשרה על הדינמיקה של ֵעדּות .לאנשי
מקצוע צריכה להיות ברורה של הסיכונים הכרוכים בחשיפה לאלימות ולפגיעה במהלך
העבודה שהם מבצעים .למשל ,במחקר שנערך בקרב  875צלמי עיתונות ,רק  11%הוזהרו
56
על סיכונים לבריאותם הנפשית.
הכשרה מקצועית צריכה לכלול גם הכשרה לזיהוי תגובות של הלם שגרתי וגישות
לניהולן .אנשי מקצוע צריכים להיות מוכנים להתמודד עם סיכון מקצועי זה באותה רמת
מסוגלות לה הם נדרשים בהיבטים אחרים של עבודתם .הכשרה שתכלול דיונים כנים וגלויים
על תגובות חמורות של הלם שגרתי תפחית את תיוגן באמצאות נורמליזציה שלהן ושבירת
השתיקה לגביהן.
איננו יכולם להרשות לעצמנו שאנשים יאמינו שהם מוכרחים להקהות את רגשותיהם כדי
להישאר "שפויים" .אנחנו צריכים שאלה המשרתים אותנו יהיו מחוברים לרגשותיהם בזמן
שהם מבצעים מטפלים בנו .זוהי הנחמה המאפשרת להם לדאוג ולהיות אכפתיים לגבי
אחרים בשעה שהם מבצעים את עבודתם .יש לשמר את היכולת הזאת ולא להרוס אותה.
בדברו על עיתונאים אך בבטאו אמירה שיכולה להיות קשורה לכל קבוצת המקצועות האלה,
כתב עיתונאי בכיר" :אם עיתונאים יאבדו את נשמתם ,עבודתם תהייה חלולה וחסרת
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משמעות .לכן לעולם אסור להם להשאיר את רגשותיהם מחוץ לדלת".
ידע רב קיים אודות דרכים לניהול תגובות של הלם שגרתי חמור ,הן לגבי הפרט והן לגבי
מקום העבודה 58.אנשי מקצוע הזוכים לתמיכה מעמיתיהם ומהמוסדות במסגרתם הם
עובדים – מתפקדים טוב יותר ,עובדים ביתר ביטחון והתלהבות ,ומתמידים זמן ארוך יותר
במקצועם .ולמרות זאת ,מעטים הם המוסדות המקדישים זמן ומשאבים לטפל בעובדיהם
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במידת התחכום שמאפשר הידע הנוכחי ,בטרם התעוררה בעיה או לאחר מעשה .במקום
זאת מושגם הדגש על יעילות ,כאילו תגובות עקה לא ישפיעו לשלילה על היעילות.
המנדט לשינוי צריך לבוא מציבור שמודע לדבר .קיים סיפור ישן ממדינת מיין ,אותו אני
מספרת לעתים קרובות במסגרת עבודתי .זהו סיפור על איכר המספר לשכנו אודות ניסוי-
האכלה שהוא עורך על התרנגולות שלו כדי לחסוך בכסף .הוא מספר לו כמה הוא הצליח ,עד
אשר "בדיוק כשהרגלתי אותם לאכול נסורת ,הן התחילו למות!" אנחנו מקצצים באופן מסוכן
בתזונה של העובדים אשר אנו צריכים שיבצעו את עבודתם בהצטיינות ורגישות .יש יותר מדי
נסורת .הכשלון בטיפול ישיר ,ספציפי ,כולל ומלא-חמלה במחיר הבלתי נמנע שתובעת עבודה
עם אחרים ,הינו קצר-רואי ומזיק .זוהי דרך בה אנו פוגעים באלה שאין אנו רוצים שיפגעו בנו.
המצב הטוב ביותר הוא שאלה שמטפלים בנו – בעצמם יהיו מטופלים היטב .כאן
האלטרואיזם והאינטרס העצמי חופפים במידה רבה .שכן אלה שאין להם תמיכה לניהול
תגובות של הלם שגרתי יכולים בקלות להעביר את ההלם השגרתי שלהם אלינו .אנשי סיוע
המטפלים בפצעינו הרגשיים עלולים להיות פצועים בעצמם .לא הפצעים שלהם הם אלה
שמסכנים אחרים ,אלא הימנעותם מטיפול בפצעים הללו .הנרי ג'.מ .נוואן ,תיאולוג ידוע,
מביא סיפור מהתלמוד כדי להבהיר נקודה זו .בסיפור יושב המשיח בין העניים ,מכוסה
בפצעים ,כמו השאר .מה שמייחד את המשיח הוא שהוא חושף פצעיו אחד אחד ,לא את כולם
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יחד ,כך שיהיה מוכן אם יזדקקו לו.
אנשי סיוע שהם עצמם פצועים ,עדיין יכולים לסייע לאחרים .הכרה בצרכיהם יכולה
להבטיח יעילות מתמשכת .כחברה עלינו לתבוע לא פחות מזה .אם נפעל אחרת נאלץ לשלם
מחיר אותו לא נרצה לשלם.

85

פרק 6

עיוורון הלב
מהי קללה ואיך היא פועלת? מדוע נבואותיהם של מנבאי עתידות מתגשמות?
בהיותי ילדה נהגתי להרהר בשאלות אלה ,וכפי שיעיד פרק זה  -אני ממשיכה לעשות
זאת .המיתוסים היווניים רתקו אותי .אם אנשים קיבלו אזהרה מראש ,מדוע לא יכלו
להימנע מגורלם? אדיפוס עשה ככל שביכלתו לחמוק מגורלו ,ובכל זאת הדברים
התגלגלו כאילו לא עשה מאום כדי להימנע ממנו .אתריאוס בישל את ילדיו של אחיו
והגיש לו אותם במשתה ,ממש כפי שעשה סבו ,טאנטאלוס ,כשהגיש את בשרו של בנו,
אביו של אטריאוס ,בנשף .מדוע היסטוריה משפחתית חוזרת על עצמה?
ׂש ֶרה ,מלאה בשאלות הללו פניתי אל אמי .היא כיוונה אותי אל האודיסיאה
בגיל ה ֵע ְ
ואני למדתי את השורות ההן בעל פה ,לא מתוך הטקסט עצמו אלא ממה שאמי זכרה
ממנו" :איך בני-האדם מאשימים את האלים ,אוי ,מאתנו ,אומרים ,באות הצרות ,אך
עקב עצמם בפחזותם הם סובלים יסורים שמעבר לכורח") 3.מתוך "אודיסאה" בתרגומו
של אהרן שבתאי(.
"הביטוי הזה – עקב עצמם – היה עמוס במשמעויות אך נותר מבלבל עבורי .רציתי
להבין כיצד היסורים הללו "עקב עצמם" ,הועברו מדור לדור ,כמו אבן דומינו שמכה
1
באבן שלצידה בעוצמה שהפילה אותה עצמה.
ארבעים שנה מאוחר יותר ,בחקרי את השורות הללו של הומירוס ,אני רואה שאמי,
או אני – אין לי מושג של מי מאתנו הזיכרון שכשל! – השמיטה ביטוי מכריע .השורה
שהיא זכרה הייתה לקוחה מתוך תרגומם של בוצ'ר ולנג לאיליאדה של הומירוס ,והיא
הכילה ביטוי נוסף..." :עקב עצמם ,מתוך עיוורון לבם הם ,בפחזותם הם סובלים יסורים
שמעבר לכורח" 2.הומירוס התכוון שהביטוי "מתוך עיוורון לבם" יתן מענה לשאלה
יסודית אשר מאז ומתמיד העסיקה אנשים הצופים במצב האנושי :כיצד מביאים אנשים
על עצמם סבל ומעבירים אותו מדור לדור?
בתחילה לא הייתי מרוצה מההסבר המוצע .הביטוי של המשורר מבקש מאיתנו
להפנות את תשומת לבנו לשיקולים האלה" :מה פירוש הדבר להיות עיוור למה שאדם
יודע בתוככי לבו ,או לא לתת לעצמו להבין את מה שהוא יודע? כיצד הופך אדם עיוור
למה שבליבו?" אך תוך ימים אחדים הגעתי למסקנה שהומירוס נותן לנו תיאור מלא
חיים של מה שמרגישים כשחיים עם טראומה והלם שגרתי שגרמו לנו אנשים שאנו
אוהבים ושאוהבים אותנו .הפצע הוא אכן בלב ואנו ,מתוך תערובת של נאמנות והגנה
3
עצמית ,מעוורים את עצמנו לגבי זה.
מאז ומעולם פגעו בני אנוש זה בזה .יעדי הפגיעה הם ,לעתים קרובות ,אלה שאנו
הכי אוהבים וחיים איתם יומיום  -בני המשפחה שלנו .המיתוסים היווניים וסיפורי
המשפחות שלנו גדושים בראיות לכך שהחיים במשפחה הינם הזדמנות של 24/7
להיות עדים להשפעות של אלימות ופגיעה באחרים.
בפרק הראשון טענתי שההזדמנות להיות עדים לאלימות ולפגיעה נמצאת בכל
מקום ,כל הזמן ומתרחשת בנסיבות הרגילות ביותר ,למשל :עמידה בתור בבית
"Lo you now, how vainly mortal men do blame the gods! For of us they say comes evil,
whereas they even of themselves have sorrows beyond that which is ordained".
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המרקחת ,צפיה בטלויזיה ,קריאה בעיתון או נהיגה ברכב .בפרק זה אני מתעמקת
בדוגמה המשלימה של השגרה  -החיים במשפחה ,כדי להראות באילו דרכים גם כאן,
במה שאנו עושים לו אידיאליזציה כאילו היה גן-עדן בתוך עולם מסוכן ,אלים ופוגע,
פורצות אלימות ופגיעה 4.הפגיעה אינה חודרת מבחוץ ,מכוחות ומאנשים לא מוכרים,
אלא מאלה שקרובים לנו ,אלה שאנו אוהבים ובוטחים בהם ,או רוצים שכך יהיה.
במקרים מסוימים אנו רואים את האנשים האהובים עלינו נאבקים בהשפעותיהן של
החוויות הטראומטיות שלהם עצמם ,למשל :בן הרואה את אביו ,אשר שירת במלחמת
המפרץ ,מציב את כיסא הנוח שלו על האספלט במגרש החניה בשעה שיתר בני
המשפחה נהנים על שפת הים .לעתים המאבקים האלה מערבים אותנו ישירות ,למשל:
בת אשר אמה צועקת עליה כשהיא מוצאת את אחיה המבוגר ממנה שוכב על מיטתה
והם קוראים יחד חוברות קומיקס .לעתים קרובות מאבקים אלה שזורים בחיי היומיום
של המשפחה באופן כזה שאיש לא יכול לזהות את חוט החוויה המשפחתית
המשותפת :לא מדברים על זה ושום הסבר לכך לא ניתן .זה נמצא שם ,אבל לא מקבל
הכרה.
למרות שהאמונה כי בני משפחה יכולים להעביר את המזל או חוסר-המזל שלהם
לילדיהם היא עתיקה וכמעט אוניברסלית ,החלו מדעני-חברה לפרסם מאמרים אודות
אמונה-מובנת-מאליה זו רק מאמצע שנות ה .60-שני תחומים מעוררי דאגה הניעו
חקירה ודרישה :בחינת חוויותיהם של ילדיהם של ניצולי-שואה 5ובחינת הורות בלתי
הולמת בקרב מבוגרים אשר בעצמם עברו התעללות .כתוצאה מכך ,ניתנו לתופעה
הנחקרת שמות שנשמעים מאולצים ,ביניהם "העברה בין-דורית של טראומה"" ,מורשת
טראומה רב-דורית" ו"העברה רוחבית של טראומה בין-דורית" .כל שלושת השמות
מתייחסים לעובדה המקובלת שבני משפחה יכולים "להעביר" את הטראומה שלהם זה
לזה.
בשעה שאמונה זו נפוצה ומקובלת ,ועתה אף מתועדת 6,הסבר מדוייק של פרטי
המכניזם באמצעותו מתרחשת ה"העברה" מפגרים אחרי תיאורים משכנעים .זיהיתי
ארבע קטגוריות של מכניזמים אשר נראות כמבטיחות לסייע לנו להבין כיצד בני
משפחה "מעבירים" את הטראומה זה לזה :מכניזם ביולוגי ,פסיכולוגי ,משפחתי
וחברתי .אף אחד מהם איננו התשובה בפני עצמו .אף אחד מהם אינו בלתי-שנוי-
במחלוקת אף אחד מהם לא ניתן להפרדה מהאחרים .אך כל אחד מהם פותח דרכים
להבנה כיצד התנסויות טראומטיות בדור אחד משפיעות על דור אחר .השפעות ,היא
המילה האופרטיבית ,שכן מה שמועבר אינו הטראומה עצמה ,אלא השפעתה ,וכפי
שנראה  -בשעה שההשפעה עשויה להיות מעצבת-חיים עבור אנשים רבים ,היא לא
בהכרח "רעה" .מי שחי עם הורה שסבל מטראומה עשוי לפתח רגישויות אשר בתנאים
אחרים לא היו לו ,אך יש לך גם הזדמנויות לפתח עמידות אשר יתכן שגם היא לא
הייתה לו 7.הרבה מאוד תלוי במידת "הרשות הניתנת" להיות עד לחוויה של ההורה.
אם תינתן רשות כזאת ,כי אז תיפרש מורשת הטראומה באופן שונה מאשר אם לא
תינתן הרשות.
בפרק זה ובפרק הבא אבחן את ההשפעה על ילדים החיים עם הורים שחוו
טראומה ,בין אם מתוך חיים באלימות ופגיעה שקרו מחוץ למשפחה ,כמו השואה ,או
מתוך חיים עם אלימות ופגיעה קיצונית שהתרחשו בתוך המשפחה ,כמו התעללות
בילדים .כמו בפרקים הבאים ,אתמקד בחוויה של הילד כעד להשפעות של הטראומה
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על ההורה שלו ,וזאת מתוך מודעות לאפשרות שהילד הוא גם קרבן לניסיונות הבלתי
מוצלחים של ההורה לשלוט בטראומה.
מחקר ההעברה הבין-דורית של טראומה החל בשנות ה ,60-כשמדענים בתחום
מדעי החברה בחנו את תגובות הלוואי הפסיכולוגיות של השואה ,לאחר הפוגה במהלך
שנות ה ,50-אותה ייחסו כמה מחוקרי השואה ל"קשר שתיקה" 8.עשרות השנים
הראשונות של המחקר הפיקו ממצאים מנוגדים ,וחוקרים רבים ומלומדים העלו חששות
משמעותיים לגבי הממצאים הללו על בסיס טיעונים מתודולוגיים ופילוסופיים 9.סקירת
הספרות שפורסמה ב 1992-העלתה שהגיע הזמן להפסיק את סדר היום המחקרי
המנסה להוכיח שילדיהם של ניצולי-שואה סובלים מבעיות רבות יותר מילדים אחרים,
כי המחקרים הללו לא נמצאו מועילים .מחברת מחקר זה הציעה שני כיווני מחקר
חדשים :מהן המשמעות וההשפעה של כל טראומה הורית על הילד ,והאם הורים
מעניקים לילדים כוחות בשל היסטורית הטראומות שלהם 10.בהמשך הנחו שתי שאלות
אלה הרבה מעבודת המחקר בתחום זה.

מנגנונים ביולוגיים
מחקרי קורטיזול
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רחל יהודה ועמיתיה בעיר ניו-יורק הרימו את כפפת-ההצעה לכיוון מחקר חדש.
תוצאה אחת הייתה שילוב ניצולי-שואה וצאצאיהם במחקר כללי יותר על טראומה,
תחום שהתפתחותו באה בעקבות מחקרים על השפעות השואה .יהודה ועמיתיה
חוקרים את ההסתגלות הנוירו-ביולוגית של ניצולי-שואה וצאצאיהם בעזרת כלי מחקר
הדומים לאלה ששימשו אותם כדי לחקור חיילים משוחררים ,בעיקר יוצאי מלחמת
ויטנאם.
הם רצו לבחון אם קיים דמיון בגורמים ההתנהגותיים או הנוירו-ביולוגיים בין שני
סוגי הטראומה  -מלחמה ושואה – אשר עשוי להסביר את המאפיינים הבסיסיים של
תגובה לטראומה .מעבר לכך ביקשו לבחון אם ניתן לזהות מאפיינים התנהגותיים
11
ונוירו-ביולוגיים מרכזיים ,אשר יוכלו להסביר את ה"תסמונת" הבין דורית.
באחד המחקרים אודות ניצולי-שואה וילדיהם הבוגרים ,מצא צוות המחקר כי
צאצאים והורים חלקו סימפטומים פסיכולוגיים דומים .אז בקשו לדעת האם גורם ביולוגי
יכול להסביר זאת .החוקרים החליטו למדוד את רמת הקורטיזול ,הורמון המשתחרר
12
בגוף בתגובה לעקה ,והוא מושפע מטראומה חמורה.
מחקריהם הראו שתסמינים אשר תוארו על-ידי צאצאים כקשורים לשמיעה אודות
השואה התאימו לסימפטומים שתוארו על-ידי אנשים שבפועל עברו את השואה .יתר
על כן ,תסמיניהם של הצאצאים היו קשורים לאותה חריגה ביו-כימית  -רמה נמוכה של
13
קורטיזול  -שקשורה להתנסות אישית בטראומה חמורה.
עבור מי שמעולם לא שמע ילד של ניצול שואה מדבר על חוויותיו ,יתכן שיקשה
עליו להבין כיצד לשמוע הורה הנזכר באירוע ,להיות עד ,יכול להיות כה מטריד עד כדי
יצירת סימפטומים .כדי להבין זאת עלינו לדמיין את העולם מנקודת מבטו של ילד.
 4קורטיזול  הורמו סטרואידי המופרש מבלוטת יותרת הכליה ואחראי לחילו החומרי
בגו
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תחושת הביטחון של הילד הרך קשורה לתפיסתו שהוריו יכולים להגן עליו וכי הם יעשו
זאת .השקפה זו מבוססת בחלקה על האמונה כי הוריהם יכולים להגן על עצמם.
ההבנה שהוריך לא תמיד היו מוגנים ,שאנשים כמותם נפגעו פגיעה נוראה ושהוריך
יכלו להירצח ולמרות זאת שרדו  -זוהי מכה קשה.
סיפורים נוראיים ,אנקדוטות ורמיזות חודרות לתוך חייו של הילד 14.הילד אינו יכול
להרגיע את עצמו על-ידי מלמול ,כשם שעשה ילד אותו הכרתי ,שנהג למלמל בעת
שצפה בסרטים מפחידים" :זה לא נכון ,זה לא נכון ,זה לא אמת" .זוהי אכן אמת ,ויתר
על כן  -כשהילד מתבגר ,הוא מבין שהאימה שהוא מצליח לתפוס היא רק חלקיק מזערי
מאימת השואה.
ארט שפיגלמן ,אמן וקריקטוריסט ,הוא בנם של אניה וולאדק ,זוג יהודים פולנים
אשר נקברו באושוויץ ושרדו .בספריו עכבר  :1סיפורו של ניצול – אבא שלי מדמם
היסטוריה ועכבר  – 2וכאן החלו כל צרותי  -משתמש שפיגלמן במסגרות של
קריקטורות כדי לתחום סיפורו של אביו על חייו לפני ובמהלך השואה .כדי להציג את
סיפור החוויה שלו שעה שהוא מאזין לאביו מספר את סיפורו  -הוא משתמש בריבועים
פתוחים ,לפעמים ללא קווים 15.הסיפור בתוך ריבועי הקריקטורה קשיח מבחינה
כרונולוגית ,כשהוא מוסר ומעבה את המאורעות המבעיתים אותם עבר אביו באירופה
מאמצע שנות ה 30-ועד אחרי המלחמה .הסיפור שמחוץ לקוים נשזר הלוך ושוב
ברחבי לזמן ,מערבולת של רגשות ותשוקה ,תגובה ותגובת-נגד ,שחותרות תחת
המתווה הקווי של סיפור השואה וסוחפת אותנו בעצמה אל חווית הילד ,של חיים עם
הורה ניצול שואה.
בחירותיו האסתטיות של הבן מבהירות לנו שחייו עוצב על-ידי חווית השואה של
הוריו ,בדיוק כפי שעולה מתוך התיאור הקצר על גב הספר .אנו יכולים לראות בפועל
את ההשפעתן של חוויות המלחמה של אביו עליו ,אולם הדבר גם נאמר לנו ברגעים
כמו" :אבל באמת היו לי סיוטים על אנשי אס-אס שבאים לכיתה וגוררים את כולנו  -כל
הילדים היהודים  -החוצה" 16.או" :לפעמים הייתי מפנטז שבמקום מים יוצא מתוך
המקלחת שלנו ציקלון  B".17או שאנו קוראים אודות אינטראקציות בין ארט לאביו שהיו
מרגיזות בדיוק מפני שהפולשנות הרגילה ,המעצבנת ,היומיומית של אביו היא גם,
באותה עת ,עמוסה בכאב עברו ממנו לא ניתן להימלט.
באחד הקטעים מספר לו אביו על חייו בגטו .כבר ידוע לנו כי אביו של ארט ניצל
פעמים רבות תודות לכושר התכנון שלו ,לעירנותו ,למיומנותו ולמעשיות שלו .כשארט
ואביו צועדים ברחוב ,שולף ולאדק ,האב ,פיסה של כבל טלפון מפח הזבל ורוצה שארט
ייקח אותה .ארט מסרב .למרות שארט היה רוצה שסירובו יתפרש רק מתוך ההקשר
של הרגע הנוכחי ,הוא אינו יכול לשלוט בהקשר שאביו עושה לעברו ,ובכך ליצור אצל
אביו את הרושם כאילו הוא מזלזל בלקח שלימד אותו  -כי כל דבר עשוי להיות שימושי,
וכי אדם צריך להיות מוכן תמיד .התדירות בה אנשים שניצלו מסכנה מנסים ללמד את
ילדיהם את מה שהם עצמם למדו ,הובילה חוקרים לשער שבהעברת רגישות לסכנה
מהורים לילדיהם ,כדי להכין אותם טוב יותר לאתגרים שעוד נכונו להם ,עשוי להיות
18
טמון ערך הישרדותי כלשהו למין האנושי.
סוג זה של התנסויות בקרב ילדיהם של ניצולי-שואה מעורר את התעניינותם של
חוקרים וקלינאים החוקרים את התנסויותיהם של ניצולי-שואה ושל צאצאיהם .הם
רוצים להבין מהו בדיוק הדבר בהתנסויות ההורים המשפיע על הילדים .קבוצת המחקר
של יהודה מצאה שהורים אשר בעצמם חוו אירוע טראומטי קיצוני עשוים להעביר
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לילדיהם את הסיכון לפיתוח תסמינים פוסט-טראומטיים ) ,(PTSDלא מכוח החשיפה
עצמה של ההורים לאירועים ,אלא מתוך כך שההורים פיתחו פוסט-טראומה כרונית,
והם חיים בתוכה .לילדיהם המבוגרים של ניצולי-שואה שאשר חיו עם תסמינים של
פוסט-טראומה היו רמות קורטיזול נמוכות במידה לא אופיינית  -הדגם הביוכימי
שמראה תגובה חריגה לעקה ,בין אם הם עצמם סובלים מפוסט-טראומה ובין אם לאו.
19

ילדיהם המבוגרים של ניצולי-שואה ,אשר הוריהם סבלו מתסמיני פוסט-טראומה,
דיווחו באופן משמעותי על יותר פגיעה רגשית מאשר קבוצות אחרות של מבוגרים
אליהן הושוו ,וגם להם היו רמות נמוכות במיוחד של קורטיזול .בבואנו להבין כיצד
מועברת טראומה מדור לדור ,המחקרים הללו מספקים רמז נוסף .ילדים הגדלים בבית
שבו הם חשופים לפגיעה רגשית ,כפי שקרה לחלק מהילדים האלה שהוריהם סבלו
מפוסט-טראומה שקשורה לשואה ,עשויים להיות בסיכון לפוסט-טראומה .הפגיעּות
ניתנת לאימות באמצעות המאפיין הביולוגי של רמות קורטיזול נמוכות )שעשויות
לתרום לחריגויות ביולוגיות נוספת בתגובה למאורעות פוסט-טראומטיים( ואפשר לייחס
אותה לתפיסות מעוותות על העולם ועל העצמי ,שמתפתחות בבית ויוצרות אצל ילדים
20
נטייה לפוסט-טראומה ,אם הם עצמם נחשפים לאירועים טראומטיים.
עכבר פותח בעשר מסגרות המשמשות פרולוג ,ומציגות באופן מלא-חיים את
האופן בו מועברות תפיסות מעוותות לילדים .ארט הוא בן תשע או עשר ,כך הוא כותב,
והוא נופל כשהוא רוכב עם חבריו על גלגיליות .הם נוטשים אותו תוך שהם מכנים אותו
בשמות גנאי .הוא הולך הביתה מייבב ,ומספר לאביו מה שקרה .אביו מפסיק את
עיסוקו ואומר" :חברים? חברים שלך? ."..עתה הוא מדבר על עולם שאיננו עולמו של
ארט ובעשותו כן הוא שובר את קשר האמפתיה עם בנו .ולאדק אומר עוד ,כשהוא
מעביר לבנו רעיונות מעוותים על העולם הנוכחי ששניהם מצויים בו" :אם תכלא יחד
21
אתם בחדר בלי אוכל למשך שבוע  ...אז תוכל לראות מהו חבר!."..
בלי להניח יד על ארט ,מעביר ולאדק באופן חי ותוסס את הדינמיקה של עולם
מפחיד שעבורו מהווה נקודת ההתייחסות .ויכוח בין ילדים הופך לבגידה עם אפשרות
לסכנת חיים .ולאדק אינו מתכוון להזיק כשהוא כופה על ארט להיות עד לעבר השואתי
שלו באמצעות הפרשנות המעוותת שלו להווה .כשהדבר צרוב בתודעתו ,ארט ,כאמן
בוגר ,משנה את העבר בדרכו שלו ,ויוצר עבודה בהירות מרגיזה אודות השפעתה של
עדות לטראומת ההורים.

מכניזם פסיכולוגי ובין-אישי :התעללות בילדים
האם האנשים התפתחו לידי כך שהם מעבירים לילדיהם רגישות לסכנה? הרעיון
הזה מסקרן .עד כה ,המחקרים על בני-אדם שהזכרתי בחנו סכנה שמקורה מחוץ
למשפחה :סכנות כמו קרב או רצח-עם .אולם יש סכנות שמקורן בתוך המשפחה .מה
קורה כאשר מקור הסכנה הוא ההורה שלך עצמך ,כמו טנטאלוס ,שהגיש את בנו
כארוחה לאלוהים ,אגממנון שהקריב את בתו ,או ג'ו ,השכן שמכה את בנו ,פטר?
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מעגל ההתעללות
במשך עשרות שנים בחנו חוקרים וקלינאים כאחד את התופעה שילדים המקבלים
יחס רע ,ילדים שמתעללים בהם ומזניחים אותם – ממשיכים ומתייחסים לילדיהם
באותו אופן .את התופעה הזאת כינו "מעגל ההתעללות" .למרבה המזל ,המעגל אינו
בלתי-נמנע .למעשה ,מסכימים היום חוקרים רבים כי  -לפחות בארה"ב ובאנגליה ,שם
נחקר המעגל הזה ביסודיות  -רק  30%מבין המבוגרים שסבלו התעללות בילדותם,
ימשיכו ויתעללו בילדיהם שלהם 22.למרות שאחוז זה אינו גבוה במיוחד ,הוא עדיין
23
גבוה פי שישה מאחוזי ההתעללות בכלל האוכלוסיה.
מדענים של מדעי החברה שקדו על הסוגיה מדוע וכיצד מתרחש מעגל
ההתעללות .בסקירת ספרות מקיפה אודות מעגל ההתעללות ,מארגנת אן ביוקנן את
הממצאים לכדי "ארבעה מעגלים עיקריים המובילים ,ישירות או בעקיפין ,להעברה בין-
דורית של התעללות בילדים" 24.בהיבט הרחב ביותר  -המעגל החברתי ,הערכים ודרכי
החינוך של החברה או תת-החברה שבה חיה המשפחה – כל אלה משפיעים על
התנהגות ההורים .בשעה שאף חברה לא סולחת על התעללות בילדים ,רוב החברות
מגלות סובלנות ביחס לאלימות כלפי ילדים מידי הוריהם .למעשה ,יש רק  16חברות
קטנות וחברות חקלאיות שבהן אלימות במשפחה לא קיימת כלל ,ולא מתרחשת בהן
כל ענישה גופנית של ילדים 25.בארה"ב ,למשל ,מחקר לאומי של פרקטיקות חינוך מצא
ש 97% -מהילדים נענשו באופן גופני 26.תרבויות מסכימות באופן מובחן לענישת
אוכלוסיות מסוימות של ילדים .למשל ,בכמה תרבויות ילדות חשופות יותר להתעללות,
ובתרבויות אחרות – ילדים שאינם רצויים ,נולדו מחוץ לנישואין ,או ילדים בעלי צרכים
מיוחדים הם בסיכון להתעללות.
המעגל הראשי השני הוא סוציו-פוליטי .קיימת סבירות גבוהה יותר להתעללות
בילדים במקומות בהם המשפחות עניות ,החיות מחסור במזון ,במחסה ובביגוד,
משפחות שגישתן לשירותי בריאות ,חינוך ולתעסוקה  -מוגבלת .מרכיבים אלה של חיי
משפחה דרים בכפיפה אחת עם מדיניות ממשלתית אשר אינה מספקת הגנה הולמת
לנשים ולילדים ,ונכשלת במתן ביטחון מפני שורה של בעיות חברתיות שיש ביכולתה
27
של המדינה להשפיע עליהן ,כמו מלחמה.
גורמים פסיכולוגיים מרכיבים את המעגל השלישי .מעגל זה כולל את הדרכים בהן
הורים מתקשרים עם ילדיהם .נמצאה קשת רחב של גורמים המשפיעים על התעללות
הורים בילדיהם – כולל מנת המשכל של ההורים ,המידה בה מכירים ההורים את
צרכיהם ויכולותיהם ההתפתחותיות של ילדים ,וכן מידת ההתאמה בין מזגם של
הילדים וההוריהם ,רמת הבידוד של ההורים מהחברה לעומת מידת תמיכה וכן
ההיסטוריה של מערכת היחסים ההורית.
לבסוף ,ישנו מעגל הגורמים הביולוגיים הראשוניים ,העשויים להנמיך את הסף
להתעללות בילדים ,כשהוא תורם לשלושת המעגלים האחרים ופועל יחד איתם.
בריאותם של ההורים וילדיהם היא גורם סיכון להתעללות בילדים ,אותו יכולים תנאי
הסביבה להחמיר או למתן.
כששוקלים את כל הגורמים האפשריים התורמים להתעללות הורים בילדיהם
אפשר להכנס להלם ,ועדיין יש גישות התערבות המתמקדות בכל אחד מהמעגלים
האלה .מה שחסר איננו ההבנה מה צריך להיעשות ,מה צריך לעשות או רעיונות איך
לעשות זאת ,אלא מחוייבות ברמה הבין-לאומית ,הלאומית והמקומית ,וכן משאבים
שיוקצו כדי להפסיק את התעללות בילדים.
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בשעה שארבעת המעגלים הללו מספקים הקשר מהותי להבנת הגורמים
להתעללות בילדים ,הם אינם עוזרים לנו להבין כיצד הורה שבעצמו סבל מהתעללות,
בסופו של דבר חוזר על התנהגות זו עם ילדיו שלו .כבר זיהינו מכניזם ביולוגי אפשרי,
ויסות הקורטיזול ,אשר עשוי להשתנות כתוצאה מחיים עם הורה שפיתח תסמינים
פוסט-טראומטיים כתוצאה מאירוע טראומטי שחווה .שינוי זה ברמת הקורטיזול עשויה
לגרום לכך שהצאצאים יתקשו לווסת את תגובותיהם לאירועים מעיקים בחייהם ,כולל
ההתעללות מצד הוריהם ובהמשך  -התנהגות ילדיהם .נעבור עתה למכניזמים
הפסיכולוגיים שהוצעו גם הם.

התקשרות
אחת המסגרות הנפוצות להמשגת הנתיב הפסיכולוגי להעברת דרך הגידול
הטראומטית של ההורים אל ילדיהם היא תיאוריית ההתקשרות .תיאורית ההתקשרות
שלטה בתחום פסיכולוגית הילד במשך למעלה משני עשורים ויצרה תיאוריה של
היווצרות יחסי קרבה 28.בהתבססה על עבודתו הידועה של הפסיכולוג הבריטי ג'ון
בולבי ,מתמקדת תיאוריית ההתקשרות בשנה הראשונה לחייהם של תינוקות  -תקופה
של תלות מוחלטת במי שמטפל בהם .התיאוריה מנסה להסביר את ההמשכיות והגיוון
במערכת שמתפתחת בין האם לתינוק בהתייחס לאיתותי המצוקה של התינוק )אם
מצוקה פנימית ,למשל – רעב ,או מצוקה שמקורה חיצוני ,למשל  -בהלה מרעש או
מאדם זר( ותגובה של הגנה ,דאגה ונחמה מצד האם.
תיאורית ההתקשרות אינה נטולת מבקרים .פסיכולוגים בין-תרבותיים מערערים
על הנחת המוצא לפיה התיאוריה מתייחסת לחוק אוניברסלי של התקשרות אנושית.
פמיניסטיות מתחו ביקורת על רגישות התיאוריה להקשר חברתי כגורם השפעה מכריע
על מערכת ההתקשרות ,במיוחד לאורך זמן 30.קלינאים רבים מאמינים כי התיאוריה
משמשת כדי לתמוך בפרשנויות המאשימות את האם .עם זאת ,איש אינו טוען נגד
חשיבותן של "התקשרויות" ,כלומר ,יחסי אהבה המספקים הגנה ,נחמה וביטחון.

29

אולם ,למרבה הצער ,לעתים קרובות האנשים שאוהבים אותנו הם אלה שמסכנים
את יכולתנו ליצור התקשרויות בטוחות עם אחרים ,כולל ,מאוחר יותר ,עם ילדינו שלנו.
יתר על כן ,אם התעללות )פיזית מינית או רגשית( והזנחה )פיזית או רגשית(
מתרחשת בין הורה לילד ,כי אז אותו אדם עצמו אשר אמור לספק נחמה והגנה מפני
סכנה הוא הסכנה עצמה .כשדבר זה קורה ,רגשות של ביטחון ונחמה יכולים לדור
בכפיפה אחת עם רגשות של חוסר אונים ,אימה וחוסר שליטה .מה שנפגע הוא לא רק
מערכת היחסים של הילד עם הורה אחד ,אלא יכולתו של הילד להשתמש ביחסים
31
באופן כללי לנחמה ולרגיעה.
ג'יין היא מטופלת איתה עבדתי למעלה מעשור .ילדותה הייתה גיהנום .כשהייתה
ג'יין בת שנתיים התגרשה אמה ,אשה מקסימה ו"הורסת" ,מאביה של ג'יין .ג'יין עברה
לגור עם אמה ועם סדרת בעליה .אמה של ג'יין חוותה התעללות פיזית מידי אביה והיא
בחרה גברים שהתעללו בה פיזית .הבית היה שרוי במהפכה מתמדת ,אם בעיצומו של
32
קרב בין המבוגרים או במהלך התאוששות הקרב שכזה.
לג'יין לא היו זיכרונות מילדותה המוקדמת ,אך היא משערת שהשנים הללו היו
דומות מאוד לשנים אותן היא זוכרת בבהירות .ג'יין הייתה עדה למריבות בחיי הנישואין
ולתוצאותיהן .היא הוזנחה על-ידי אמה ועל-ידי בני זוגה של האם ,אשר היו עסוקים
יותר מדי בדרמה שלהם עצמם מכדי להתייחס לילדה קטנה .כאשר הקדישה האם
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תשומת-לב לג'יין ,תמיד מתחה עליה ביקורת .החוויות של ג'יין נעו בין עדות לאלימות,
רגשות של הזנחה ,והרגעת עצמה מהיחסה הקשה של אמה .בהיותה בת 16
התקבלה ללימודים בקולג' מבלי שהשלימה את שנת לימודיה האחרונה בבית-הספר
התיכון .למרות שהייתה מבריקה ,ג'ין הפנימה את השקפותיה של אמה לגביה
כ"טפשה ,מכוערת וחסרת ערך".
היא המשיכה ובנתה קריירה מצליחה בעסקים ,אך קידומה התעכב תמיד בשל
קשיים שהיו לה בניהול צוות העובדים שלה .גברים ונשים כאחד התלוננו בפני מנהלי
משאבי האנוש של החברה שג'יין גרמה להם להרגיש טפשים וחסרי ערך .לג'יין לא
הייתה מעולם מערכת-יחסים אינטימית ,וכאשר התחלתי לעבוד איתה היא חיה לבדה.
באושר .היא "פחדה"  -כך אמרה לי  -להתקרב יותר מדי לאנשים.
כמו נשים וגברים אשר יחסי-ההתקשרות המוקדמים שלהם היו חסרי-אהבה,
בחרה ג'יין באופן מודע שלא ללדת ילדים" .פחדתי שמא אעשה להם מה שאמי עשתה
לי" ,אמרה" .לעתים כשהייתי עם ילדיהם של בני-דודי הרגשתי שאני מתמלאת כעס
כלפיהם בשל מעשים פעוטים וטפשיים ,כמו לקחת עגבניה מתוך קערת הסלט –
והרגשתי שאישיות אחרת משתלטת עלי ,כאילו פלשו לתוכי והפכתי להיות אמי כשהיא
הייתה צועקת .יכולתי ממש להרגיש את פי ,את הנהמה המכוערת הזאת ,שהפכה
להיות אותו פה שהייתי רואה בפניה של אמי ,אותו כל-כך שנאתי".
אנשים שעברו התעללות או הוזנחו על-ידי הוריהם ,היו עדים לאלימות בין הוריהם
או בין הוריהם לאחד מאחיהם ,ואשר נעשו בעצמם הורים לילדים – אנשים כאלה
נמצאים בסיכון לחזרה על מה שקרה להם או על מה שראו ,ביחסיהם עם ילדיהם.
תאוריית ההתקשרות מציעה הסברים מסוימים מאוד לאופן בו הדבר מתרחש.
לדעת בולבי ,אותה מרחיבים היום מאות קלינאים וחוקרים ,כאשר תינוק חש
סכנה ,הוא חווה התעוררות פיסיולוגית וחוסר נוחות .הוא מאותת להורה סימני-מצוקה
בתקווה שיוכל לקרב אותה אליו ולקבל ממנה הגנה ונחמה .עם הזמן ,ויסות זה של
עוררות פיסיולוגית מתפתח גם לכדי ויסות של עוררות רגשית ,המתרחשת לא רק
כאשר צרכי הישרדות בסיסיים של התינוק מסופקים ,אלא גם כאשר צרכים פסיכולוגיים
מורכבים מסופקים על-ידי היענות הורית נכונה.
בגיל צעיר מאוד מתחילים תינוקות וילדים צעירים ליצור דימויים מנטאליים של
הדרכים בהן צרכיהם נענים .בולבי כינה את מפת-התינוק המנטאלית של
האינטראקציות בינו לבין אחרים "תבנית פעולה פנימית" .ילדים המקבלים בעקביות
יחס של תשומת-לב מכבדת ,מפתחים תבניות פעולה פנימיות של מערכות-יחסים
נעימות ומהימנות ,ותופסים את עצמם כבעלי-ערך .ילדים שאינם מקבלים תשומת-לב,
או שחווים יחס קשה ובלתי-עקבי ,מפתחים תבניות פעולה פנימיות של מערכות יחסים
33
בלתי-מספקות ,בלתי -מהימנות ,ותופסים את עצמם כחסרי-ערך ,כמו ג'יין.
"תבנית הפעולה הפנימית" של הילד משקפת את הדפוס של מערכות יחסים
טיפוליות משמעותיות ומתמשכות ,ואת הנושאים המארגנים את אותה תבנית.
שלושה נושאים נפוצים במשפחות המתאפיינות בהתעללות בילדים לאורך כמה דורות:
דחייה ,היפוך תפקידים ופחד 35.אם ילד נדחה כאשר הוא מתקרב אל ההורה כדי
לבקש ניחומים ,במשך הזמן ילמד לדכא את הצורך שלו בניחומים ,או ככאשר יהיה
שרוי במצוקה ,יפנה מההורה והלאה .אם הורה דורש מהילד לטפל בו ומפגין הנאה רק
אם הילד מצליח בכך ,היפוך תפקידים ישלוט בתבנית הפעולה הפנימית של הילד,
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ותחושת הערך העצמי שלו תהיה תלויה במידת הצלחתו לספק להורה שלו נחמה .אם
התנהגות ההורה מפוחדת או מפחידה ,ישלוט פחד בתבנית הפעולה הפנימית של
הילד למערכות יחסים.
תינוקות שהוריהם מתנהגים באופן מפחיד או מפוחד נמצאים באחת מדילמות
החיים הנוראות באמת .התינוק תקוע בבעיה קשה וחסרת-פתרון :מקור הטיפול
וההגנה הוא גם מקור האיום .תינוקות הלכודים בתוך יחסי-התקשרות כאלה אינם
מגלים עקביות בהתנהגותם כלפי האנשים המטפלים בהם .הם נראים בלתי מאורגנים
או מבולבלים .התנהגותם משקפת את המצב הבעייתי בו הם נמצאים.
חוקרים שחקרו תינוקות וילדים המגלים בהתקשרות סוג כזה של התנהגות ,מצאו
כמה סממנים נלווים נוספים .לעתים קרובות הייתה למטפלים היסטוריה של טראומה
או אבדן שאינו זכור היטב ,או שנותר בלתי פתור .ובאשר לילדים עצמם ,לעתים
קרובות הם מפתחים בעיות הרבה מעבר לילדים אחרים .יכולים להיות להם יחסים
בעייתיים עם חבריהם ,קשיים לימודיים וחברתיים בבית-הספר ,ובהמשך הם נמצאים
בסיכון גבוה יותר לעבריינות 36.למרבה העניין ,אצל אותם תינוקות וילדים נמצאו גם
רמות קורטיזול נמוכות 37וגם שימוש בדיסוציאציה) 38ראו פרק שלישי(.
ילדים אלה מפגינים את השפעות ההורות שהוריהם קיבלו .מחקרים מראים
שרבים מההורים קיבלו יחס דומה מההורים שלהם )הורים אחרים שמתייחסים אל
ילדיהם באופן כזה סובלים מטראומה בלתי פתורה או מהלם שגרתי הקשור לחוויות
שמקורן מחוץ למשפחה( .כאשר הורים נשאלים שאלות לגבי החינוך שהם קיבלו,
מבוגרים שלילדיהם דפוסי התקשרות בלתי-עקביים או מבולבלים נותנים דיווחים
39
מבלבלים וסותרים לגבי ילדותם שלהם.
פעם ראיתי אדם ,בארי ,שאשתו דרשה שילך לטיפול כי היא נחרדה מהתפרצויות
הזעם שלו כלפי שלושת ילדיהם ,שתפקודם בבית ובבית-הספר היה חלש .טיפלתי בו c
משך זמן קצר בלבד ,כי החברה בה עבד העבירה אותו לעיר רחוקה זמן קצר לאחר
שהתחלתי לעבוד איתו .למרות זאת אני זוכרת בבהירות את הפגישות הבודדות שהיו
לי איתו.
היה ברור שלבארי לא נוח לפגוש אותי .הוא בא מפני שהוא ידע שזה "לא נכון"
להתייחס לילדיו בדרך שהתייחס אליהם" .אבל" ,הוא אמר ,כשהוא משפיל מבט
לשטיח ומדבר בקול שקט מאוד" ,משהו פשוט משתלט עלי .אני עצמי אבל אני לא אני.
זה כאילו שאני בלון מלא בזעם ,אבל משהו או מישהו אחר מנפח אותי .אני צריך
לשחרר את זה .כשזה נגמר ,אני מרגיש נורא .אני לא רוצה להביט בילדיי .אני לא רוצה
להביט באף אחד .אני הולך משם .אני הולך לחדר השינה ,טורק את הדלת ואז הזמן
חולף .אני שוכח .אבל אשתי לא מסכימה להביט בי ,אז אני יודע שעשיתי משהו".
כמה פעמים שאלתי אותו על הדרך בה גדל .בשבועות הספורים בהם פגשתי אותו
לא הצלחתי לקבל תחושה ברורה של חוויותיו כי ,כנראה ,הוא עצמו טרם הצליח
להשליט בהן סדר והגיון .כאשר דיבר על ילדותו ,הוא דיבר על אביו .מצד אחד אביו
היה מעניין והיה כיף להיות בקרבתו ,ומצד שני הוא היה מרושע ופוגעני ,אבל אולי "רק
כשהיה שיכור ...או כשמשהו הטריד אותו ...מה שקרה לעתים קרובות ...אולי לא
יכולתי להבחין".
אם נשתמש בתיאוריית ההתקשרות כדי להבין את החוויה של האדם הזה ,יתכן
מאוד שתחושתו שמשהו משתלט עליו כשהוא בקרבת ילדיו ושל כעס הממלא אותו,
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נגרם על-ידי משהו בהווה שבמהרה מסית את תודעתו – כך שבתודעתו הוא כבר לא
נמצא כאן ועכשיו ,אבל למעשה הוא נמצא בעבר וחש את מה שהוא חש אז כבנו של
אביו ,לא כאביהם של ילדיו 40.באותם מצבים הוא מתנהג עם ילדיו בדרכים שמבטאות
את הרגש ש"השתלט עליו" ,בסבירות גבוהה מדובר ברגש חסר-פרופורציה לחלוטין
ביחס למה שעורר את התגובה הזאת .אנו יכולים לדמיין שילדיו חשים בנוכחותו את
מה שהוא חש בנוכחות אביו .המעגל חוזר על עצמו.
כשמחברים את התיאורים הללו עם הנתונים הביולוגיים ,סביר להניח שילדים
החשופים באופן קבוע להתפרצויות הוריות בלתי צפויות וחסרות-שליטה  -בין אם
כקרבנות שלהן או כעדים להן  -חווים אירועים קצרים של עוררות המלווים התפרצויות
מחזוריות של הורמון-עקה ,אשר יהפוך ,בסופו של דבר ,רעיל עבורם מבחינה ביולוגית
ומעיק מבחינה פסיכולוגית 41.חוסר איזון ביוכימי כזה עשוי להסביר את ריבוי המקרים
42
של הפרעות רגשיות בקרב ילדים שהיו חשופים לטראומה או עקה בראשית חייהם.
הדבר יכול להיות קשור לממצאים לפיהם ילדים בעלי דפוסי-התקשרות לא מאורגנים
43
נמצאים בסיכון לפיתוח תסמינים דיסוציאטיביים בילדות המוקדמת ובגיל הנעורים.
כפי שציינתי ,המחקר מראה בבהירות שרוב ההורים בעלי היסטוריה של התעללות
מצליחים לתת לילדיהם יחס שונה מזה שהם עצמם קיבלו .למעשה ,הם מצליחים לא
"להעביר" לילדיהם את חוויות האלימות והפגיעה שם חוו 44.נראה כי דעותיהם של
חוקרים וקלינאים מתכנסות באשר למה שנראה כמאפשר את השינוי .נראה כי להורים
שיכולים להתעמת עם הכאב והקשיים בהם גדלו והתחנכו ,יש נטייה פחותה לשחזור
45
ההתעללות וההזנחה שחוו.
אולם ,אם נדמה לכם שמדובר רק בעניין של רצון ,מארג מוסרי או לקיחת סיכון
רגשי ,זכרו שהילדים שחווים את הטיפול השלילי ביותר – טיפול המשרה פחד –
נמצאים גם הם בסיכון גבוה לדיסוציאציה ,כלומר פיצול תודעת החוויה .כפי שכתב
מומחה ידוע" :דיסוציאציה כמוה כבריחה מנטאלית כאשר בריחה פיזית איננה
אפשרית" 46.אם בריחה מנטאלית מתרחשת כדי להגן על הילד מאימה בלתי-נסבלת,
כי אז בעתיד יהיו חלקים מאותה חוויה של הילד בלתי נגישים .לאותם זיכרונת של
אינטראקציה בעייתית שהם כן נגישים ,עשויים להיות חלקים שמופרדים מהם .למשל,
יכול להתקיים זיכרון של אירוע ללא זיכרון נלווה של הרגשות שהיו קשורים אליו.
דיסוציאציה תייצר הגנה באותו הרגע ,אולם מחירה יהיה סיכון יכולתו העתידית של
הילד לספר סיפור קוהרנטי על חייו ,או להשלים עם חייו על כל מורכבותם .דיסוציאציה
עלולה לסכן גם את יכולתו של הילד להיות עד לעצמו ולאחרים 47.מספר עצום של
מקורות ממגוון תחומים רחב ,ביניהם רפואת ילדים ,רפואה ציבורית ,אנתרופולוגיה,
סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ופסיכואנליזה ,מדווחים על אותם ממצאים :מבין ההורים
שבהווה מתעללים בילדיהם ואשר התעללו בהם בילדותם ,יש המספרים אנקדוטות
ממהלך גידולם על דרך האידאליזציה ,באורח מקוטע ובלתי-עקבי 48.ממצא שכיח זה
מספק למדענים גיבוי לאמרה הפואטית "עיוורון ליבם" .עתה יכולים אנו לראות את
הדרך בה הופך עיוורון זה למציאות.
הספרות המדעית מצביעה גם על דרך יציאה .הורים שיכולים לעבד את ניסיונות
העבר שלהם ,סביר שירצו פחות לחזור עליהם .הורים ש"ניצלו" על-ידי חברים ,הורים
של חברים או הורים ,או שהצליחו ליצור קשר עם אנשי טיפול ,פחות סביר שיתעללו
בילדיהם 49.בני-ברית אלה הם כמו עדים מן החוץ ,המסייעים להורה לפתח את יכולתו
לראות שקיבל יחס רע .בעזרת תמיכתו של אדם דואג ומטפח ,הורים אלה מסוגלים
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לבנות לעצמם את סיפור חייהם המכיר בכאבם .במטאפורה פואטית זו ,באמצעות
העדות לעצמם ,ליבם יכול לראות.
יתכן שאין דבר נוגע ללב כשמיעת סיפור על ילדות איומה ממישהו שלא מבין
שהילדות שעבר הייתה ברוטאלית .ראג'יב היה מטופל שלי שלא הבין כי את מקורות
התסכול שלו בהווה אפשר למצוא בהתעללות המוקדמת שעבר .הוא היה גבר מבריק
ורגיש ,שעבד כרכז קהילתי עם נוער עבריין ,נשוי באושר ,אב לשלושה ילדים צעירים.
אף שהיה מומחה בדיבור על ההשפעתה של אלימות משפחתית על חיי הנערים איתם
עבד ,כמעט שלא חיבר בין חייהם לבין חייו .הוא היה מסוגל לספר בקור רוח על
אלימות שראה בין הוריו ועל מכות שקיבל מאביו ,וזאת מבלי לקשר את תחושת חוסר
הערך שלו עצמו לחוויותיו הללו .נקודת אור אחת הייתה עבורו אימו של חבר ,שלקחה
אותו תחת כנפיה כשהיה בבית-הספר התיכון .בדמעות בעיניו הוא נזכר בחיבה שחשה
כלפיו.
בעקבות החודשים בהם היה בקשר צמוד עם אימו של חברו ,הוא התחיל לראות
את עצמו ואת סיכוייו באור אחר .הוא נרתם ללימודים ולהפתעתו  -הצליח מאוד .הדבר
היה כאילו הצליח להשתמש באמונה שלה בו ,כדי להניע את עצמו לשנות את חייו.
בסופו של דבר האמונה שלו בעצמו קידמה אותו.
ראג'יב המשיך את לימודיו בקולג' .הוא התחתן עם אישה חמה ונהדרת ,אשר
תמכה בו במהלך משברים תקופתיים בהם הטיל ספק בעצמו .הוא מצא עבודה שראה
בה ייעוד ומחויבות – סיוע לבני-נוער שמסע חייהם יכול היה להיות המסע שלו עצמו.
ראג'יב היה אב מסור .היה חשוב לו מאוד לעולם לא להפחיד את ילדיו או לפגוע
בהם .אולם מעליו ריחפה אימה שלמרות הכל הוא עלול לעשות זאת .אם 30%
מההורים שהתעללו בהם בילדותם מתעללים בילדיהם 70% ,אינם עושים זאת .עם
זאת ,החוויה ההורית שלהם רחוקה מלהיות קלה .הם עוסקים ללא הפסקה במשקעים
של חוויותיהם הם ,כשהם מנסים לעצור בעד עצמם מלהתייחס בהיסח הדעת אל
ילדיהם כפי שהתייחסו אליהם .הורות דורשת מאמץ .ילדיהם עדים למאבק שלהם ,וגם
הוא הופך לחלק מהדפוס הבין-דורי .מעגל ההתעללות משתנה ,אם לא נפסק לגמרי.
ראג'יב חש שהצליח לשלוט בכעסיו .הוא מעולם לא פגע בילדיו .אולם ,הוא שם לב
שהוא מרגיש תשוש כשעליו לטפל בילדיו לבדו .כל שהוא רוצה לעשות  -הוא לישון.
התחלנו לתהות אם ישנוניות גרמה לו להרגיש בטוח בקרבת ילדיו יותר ממצב של
דריכות .אם יהיה תשוש ,לא תהייה לו האנרגיה לפגוע בילדיו .מטרתו הייתה להרגיש
עירני ,אנרגטי ובטוח עם ילדיו כשהיה לבדו איתם.
שלי היא מטופלת שגדלה בבית בו שרר כאוס ורוע כמעט גותי ,עם פגיעה פיזית
ורגשית קיצונית והזנחה .היא גם הייתה עדה לאלימות קשה ולפגיעה חמורה ,ואף
חוותה אותן על בשרה .במשך שנים רבות הייתה שלי בטיפול ,לאחר שקיבלה החלטה
מודעת לשבור את מורשת ההתעללות המשפחתית .כששלי פנתה אלי ,היא ביקשה
לטפל במזג הנפיץ שלה ,כי חששה שהוא הרסני לגבי בנה ,ג'ייסון ,שהיה אז בן חמש
עשרה.
במהלך השנים חיפשה שלי ,בכל שלב בהתפתחות בנה ,הדרכה ותמיכה מאנשי
מקצוע בתחום הטיפול בילדים .היא חששה שכל אינסטינקט שלה יטעה אותה ,ולכן
היא קיבלה על עצמה מחוייבות ללמוד מההתחלה כיצד לעשות כל דבר .מתיש ככל
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שהיה ,שלי הייתה מחוייבת לחלוטין לדרך זו של הורות .זאת הייתה הדרך שלה למנוע
מהעבר לחזור על עצמו דרכה.
שלי ראתה את עצמה כהורה טוב והייתה גאה על כך שמעולם לא הזניחה את
ג'ייסון ולא התעללה בו .עם זאת היא חשה בושה עמוקה בשל התפרצויות הזעם
המזדמנות שלה .היא הייתה משוכנעת כי בטווח הארוך החשיפה להתפרצויות הזעם
הללו תשפיע על ג'ייסון .כלומר ,היא חששה שהיא חושפת אותו לתגובות של הלם
שגרתי.
כשבחנתי עם שלי מה מעורר את התפרצויות הזעם שלה ,נדהמתי לראות כיצד
ניווטה את חייה בהצלחה .התפרצויות הזעם של שלי התעוררו כאשר ראתה את בעלה
או את בנה מתנהגים או מתקשרים ביניהם באופן שסיכן אנשים .נדמה היה שהיא
הפכה למעין צפירת אזהרה מוקדמת ,והזעקה הייתה הדרך שלה להשמיע את מערכת
שידור החירום" :סכנה! סכנה! אני יודעת מנסיוני שהתנהגות זו תוביל לכך שמישהו
ייפגע" .בהינתן הבנתה הרגישה לדרכים בהן יכולים אנשים לפגוע זה בזה ,מדהים
הדבר שההתפרצויות שלה לא התרחשו לעתים קרובות יותר.
בטיפול היא גיבשה הבנה ושליטה רבה יותר בכעס שלה .אירוע אחד בולט כנקודת
מפנה התרחש כשג'ייסון היה בן  .16שלי נתנה לג'ייסון שיעור נהיגה כשהוא התחיל
לקלל אדם שנהג ברכב הסמוך להם .שלי צרחה על ג'ייסון שיעצור בפינת הרחוב
הבאה ויעבור למושב הנוסע .ג'ייסון לא האמין למשמע אוזניו והחל לקרוא לה
"משוגעת".
למרות שהיא הזדעזעה ,לשלי היה ברור שהיא לא יכולה לאפשר לג'ייסון להיות
נהג מתעלל .בהיותה ברכב יחד עם ג'ייסון היה לה פלאשבק לזמנים בהם נסעה ברכב
עם אביה הדוהר שיכור במהירות  80מיילים לשעה בכביש המהיר הדו-נתיבי ,או שהוא
רב עם אמה תוך כדי נהיגה .למרות שהגיבה לעבר ולהווה גם יחד ,התנהגותו של
ג'ייסון בהווה הייתה בלתי-מקובלת עליה.
באמצעות שיחה היא פיתחה גישה משלה .זה היה מעשה אמיץ ודרש ממנה
לעשות משהו שאיש מעולם לא עשה איתה .היא החליטה לשוחח עם ג'ייסון על מה
שקרה ולתת לו הקשר לתגובת שלה לצעקות שלו .היא החליטה לספר לו שהצעקןת
שלו ברכב החזירו אליה זיכרונות נוראים של זמנים בהם הייתה במכוניות עם הוריה
כשהתנהגותם חסרת-השליטה סיכנה את חייה .היא רצתה להתנצל על הצרחות שלה
תוך כדי עמידה על גבול שהציבה .היא תביא לידיעתו שהיא עומדת מאחורי ההחלטה
שלה ,אך לא מאחורי דרך בה מסרה לו החלטה זו.
שלי שברה את השתיקה ,שלעתים כל-כך קרובות באה בעקבות אינטראקציה
כואבת בין ילד להורה .בהיותה נאמנה למחוייבותה שלא לחזור על העבר ,שלי הייתה
מוכנה לקחת את הסיכון ולדבר על משהו שעדיין הבעית אותה .היא האמינה
שבאמצעות דיבור על מה שקרה במכונית ,היא וג'ייסון יוכלו לתקן את הקרע שנוצר
ביניהם 50.שלי הרגישה שג'ייסון היה בוגר דיו כדי ללמוד משהו על ההיסטוריה
המפחידה של ילדותה .בשבירת השתיקה ,בחזרה לרגע שבו נוצר ביניהם הנתק,
איפשרה שלי לג'ייסון לדעת שזה בסדר מבחינתו לדעת במלואו את מה שהוא ידע על
חייהם יחד .שלי לימדה את ג'ייסון לתת לליבו לראות.
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פרק 7
חיבור הכל יחד :העולם שלנו ,אנחנו עצמנו
איזה עולם שונה עשוי היה להיות עולמנו אילו אלו שאוהבים אותנו היו מסתכלים לנו ישר
בעיניים וממפים בפירוט את אזורי המצוקה שלהם ,כמו שעשתה שלי עם ג'ייסון .אילו הורה היה
אומר" ,פחדתי מאמא שלי ,ועכשיו ,בכל פעם שאת כועסת אני מדמיין שאת עומדת להתייחס אלי כפי
שהיא הייתה נוהגת .אני יודע שאני מגזים ואני לא רוצה לעשות זאת .אני משקיע מאמץ גדול כדי
לראות בך את מי שאת" .או ,אילו הורה היה אומר" :הורי הזניחו אותי במשך כל שנות ילדותי .אני
יודע שלפעמים אני מצפה ממך לדאוג לי כשלמעשה אני הוא זה שאמור לדאוג לך .אני משתדל .את
יכולה גם לדרוש זאת ממני ,אם תעשי זאת בעדינות ובנימוס".
ילדים יכולים להיות סלחניים באופן מכאיב .הם רוצים באהבת הוריהם ויסתגלו לתנאים הקשים
ביותר כשהם מעוותים את עצמם תוך כדי התהליך ,וזאת כדי להישאר קשורים להוריהם .מאוחר
יותר ,דפוסים אלה של הסתגלות ועיוות יכולים לחזור על עצמם במהלך חייהם 1.אם לאדם יש מפה
]של אזורי המצוקה של ההורה[ והוא בן-ברית של ההורה הנאבק עם מצוקותיו שלו  -זה יכול לעשות
את כל ההבדל.

מכניזם ההעברה במשפחה
בתוך משפחה ,שתיקה היא הקוטב הנגדי של הכרת המפה ושל ברית .בשעה שמפה וברית
מדללות פחד ובלבול ומאפשרות יצירת קשרים מעבר ליחסים גומלין קשים ,שתיקה מייצרת ,משמרת
ומחזקת פחד ובלבול .שתיקה היא כוח עוצמתי במשפחות .למרות היעדר צליל ,השתיקה מסמנת
איסורים .היא המפה של עצמה :אל תלך לשם ,אל תאמר זאת ,אל תיגע .אבל מדוע השטח מוגדר
כפי שהוא – זאת לא ניתן לקרוא מתוך מפת-השתיקה .לא ניתן לפענח מתוך המפה את הסיבות
המהותיות ,כך שאנו נותרים עיוורים ,ללא מדריך.
בפרק הקודם דנתי במנגנון הביולוגי והפסיכולוגי בעזרתם אפשר להעביר טראומה הורית לילדים,
שהם עדים לה או שהיא פוגעת בהם .עתה אספר סיפור אישי שמוסיף תהליך משפחתי וחברתי
לתערובת.
זהו סיפור אודות האופן בו נחרת העולם בעצם תאי גופנו .ובהתאמה  -איך תאי גופינו ,מצידם,
משפיעים על העולם .אני משתמשת בסיפור שלי כי יש לי חמישים שנות מעקב אחריו ,וכן פרטים
רבים .הסיפור הוא ייחודי ,כמו שכל סיפור אנושי הוא ייחודי ,אולם התהליכים שאני מתארת רווחים
וקיימים בכל העולם .הסיפור שלי מתרחש בהקשר של זכות-יתר וביטחון פיזי ,ולמרות זאת חוויתי
אימה .הוא גרם לי להיות שותפה עם אלה שחוו אימה ומזלם לא שפר עליהם כמזלי.

ילד ֵעד
בין משפחות בהן ההורים סבלו חוויות טראומטיות ,יש שילדיהן נחשפים באופן בלתי-הולם
2
לתיאורים מפחידים ,החורגים מעבר ליכולתם לנהל את תגובותיהם לאימה אודותיה שמעו.
במשפחות אחרות ,כמו זו שלי ,לא מספרים לילדים על מה שחוו הוריהם.
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כמו משפחות רבות כל-כך ,בהן משהו יסודי לחיי המשפחה אינו נדון ,גם משפחתי נמנעה מנושאי
הטאבו שלה ,כשהיא לא בדיוק שומרת סוד .פשוט ידענו מה לא היינו אמורים להזכיר .היו לי כמה
רעיונות איך להסביר את הדברים שלא הייתי אמורה להזכיר ,אך מאחר שמעולם לא דיברתי עם
אחרים ,המחשבות שלי היו מבולבלות ובלתי-מספיקות לצרכי .הן וודאי שלא מנעו ממני לפתח פחדים
שטופחו על-ידי השתיקה .בשעה ששתיקה משמשת הגנה לאחד מבני המשפחה ,היא גובה מחיר יקר
3
מכל יתר בני המשפחה.
כעדה-ילדה לחוויות הטראומטיות של הורי ,דמיינתי את מה שהם לא סיפרו לי במפורש ,כשאני
יוצרת תסריטים ומסגרות מתוך פיסות המידע שאספתי מהם וממקורות אחרים .בין אם ילד נחשף
יתר על המידה לחומרים טראומטים או שהוא מוקף בשתיקה בכל הנוגע להם ,הילד עשוי לפתח
4
"תבנית משובשת" ,אמונה שהעולם אינו מקום בטוח וכי הוא אינו מוגן.
אני הייתי ילדה כזאת .פיתחתי מחשבות ,רגשות והתנהגויות שביטאו את השקפת העולם
המפוחדת הזאת .אולם לא הייתי מסונכרנת עם הורי .בקיץ  1955העידו הורי בפני תת-ועדה של
הקונגרס ,שמונתה לחקור את "האסטרטגיות והטקטיקות של הקומוניזם העולמי" 5.אני מאמינה
שנשאתי את הפחדים של הורי מאותה חוויה זמן רב לאחר שהם פתרו בהצלחה את הפחד שלהם
בקשר לאותם אירועים ואותם זמנים .באותו קיץ אמרה לי אמי בגלוי לעולם לא להזכיר את השימועים
הללו בפני אבי ,בקשה שכיבדתי משך ארבעים ושש שנים.
חוסר הצלחתם של הורי לחלוק עמי את מה שקרה בחייהם השאיר אותי בידי מנגנוני הדמיון שלי.
דמיינתי את הגרוע מכל .בעמדה בפני ילדה מפוחדת עשתה אמי כמיטב יכולתה להרגיע אותי ,ואבי
הגיב בעצבנות ,הומור והשפלה אופייניים .זה הסיפור אתו חייתי.
יום אחד ,בהיותי כבת שמונה ,הופיעה אמי בתחנת האוטובוס כשהיא יושבת בתוך ניידת
משטרה .עד היום אני רואה את התמונה כאילו אני מצלמה שנמצאת כמטר מעל ראשי וכחצי מטר
מאחוריו .כמו דימויים אחרים הנוצרים בתוך הקשר של הלם שגרתי ,שימרתי פרטים חסרי משמעות:
האספלט שחוק ,וגולש כך שנוצרת תעלה .חלוקי אבן בגדלים שונים מטשטשים את המעבר בין הדרך
לערוץ .מכונית המשטרה חונה כאילו עצרה במחשבה שניה .למרות שזוהי תחנת אוטובוס שבה ילדים
רבים יורדים מהאוטובוס ,אני לא רואה אף ילד אחר.
דמותה של אמי רוכנת לפנים ,כלפי החלון ,ראשה מזדקף לעברי ,פיה נע .השוטרים אינם פוגעים
באמי .באותו רגע היא אינה נתונה בסכנה כלשהי ,אך ההתרחשות כולה מאיימת .היא ודאי מדברת
אל השוטר כי הדלת הכחולה נפתחת .השוטר מרשה לה להגיד לי משהו .אבל מה?
קאט .עכשיו אני פוסעת במורד הדרך המתפתלת שמאלה באופן לא טבעי ,כאילו הוסטה בידי
חובב מושבע של מכוניות מרוץ .אלא שאני ברחוב מונסון .שום דבר לא קורה כאן .אמא שלך לא
נלקחת על-ידי המשטרה .וילדים לא הולכים הביתה לבד אחרי שהם רואים את אמא שלהם נוסעת
מהמקום במכונית משטרה.
ההתרחשות מרחפת בזמן ללא "לפני" ו"אחרי" .האם היה מישהו בבית ,או שעמד להגיע? האם
אני מפוחדת? האם אני מבינה? האם ציפיתי לזה? האם סיפרו לי על כך? איפה אחותי? האם אבא
בדרכו הביתה? האם הוא יודע? האם הוא פוחד?
האירוע הזה הפחיד אותי .או שהפחיד אותי משהו שהיה קשור להתרחשות הזאת ,ואולי עכשיו
נכרך בה .אני מנסה לתת משמעות לאירוע על ידי קישורו למאורעות בחיי שהם ברורים מעט יותר.
אמי נסעה למשך ימים אחדים ואז גם אבי נסע .המטוסים שלהם "דרכם הצטלבה בשמים" וכך לא ידע
כל אחד מהם לבטח מה אמר האחר בשימוע.
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התיאור הקודם כתוב בלשון הווה כי כך שמור הזיכרון הזה .בכל פעם שאני חושבת על זה ,אני
עוברת לתוך עבר שהופך להווה חי ובהיר ,כאילו שמישהו משך מתחת לרגלי את עשרות השנים
שחלפו .הדימויים הללו ריחפו מעל חשיבת-הילד שלי ,ומעולם לא שוחחתי עליהם עם איש .אין לי
מושג עד כמה הם מדוייקים או לא מדוייקים.
אני זוכרת את שמו של האדם שהלשין על אמי כאילו חלק אחר של המוח אחראי לשימור ושליפת
המידע הזה .הזיכרון הזה חד ובהיר ,כמו כרזה המתנופפת ברוח .לעולם לא אשכח את שמו של
האיש שנעץ סכין בגב הורי.
ימים אחדים אחרי שאמי עזבה ,היא שבה מוושינגטון די.סי .וקיימה אתי שיחה אחת על מה
שקרה.
 "אם המורה עומדת לעזוב את החדר" ,היא אמרה" ,ואומרת לכולם להיות שקטים ,ואם כשהיאנמצאת מחוץ לכיתה כמה ילדים מדברים ,כשהמורה חוזרת ושואלת אם מישהו דיבר  -האם
תמסרי שמות?"
 "לא" ,עניתי. "ואם המורה אומרת שהיא תעניש את כל הכיתה ,אלא אם כן יגידו לה מי דיבר ,האם אז תגידילמורה מי דיבר?"
 עניתי בכעס ,אפילו ביתר תקיפות" ,בשום אופן לא". "טוב" ,היא אמרה" .זה מה שאבא שלך ואני עשינו .נסענו לוושינגטון ומישהו ביקש מאיתנו שניתןלו שמות של אנשים שהואשמו בכך שעשו מעשים אסורים ואנחנו סירבנו להלשין.
ההשלכה הייתה ברורה מאוד .המשפחה שלנו אינה מסגירה שמות .היינו מוכנים לשאת
בתוצאות ,אפילו אם יקרה משהו רע .והייתי די בטוחה שאני יודעת כמה גרוע זה יכול להיות.
ב ,1953-בהיותי בת שש ,את'ל ויוליוס רוזנברג הוצאו להורג בעוון קשר להסגרת את הסודות
האטומיים של ארה"ב לרוסיה הסובייטית .הרוזנברגים ,חפותם ,הוצאתם להורג ורווחתו של בנם  -כל
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אלה היו נושאי שיחה בביתי 6.כמו הרוזנברגים ,גם הורי היו קומוניסטים .היו בעבר .או שאולי היו.
ידעתי שאני לא אמורה לשאול .גם הרוזנברגים לא מסרו שמות.
והרוזנברגים הוצאו להורג .לא יכולתי לדעת שהם היו היחידים שהוצאו להורג במהלך תקופת
מק'קרתי .לא יכולתי לדעת גם כי מתוך כ 150-איש שנאסרו ,הרוב שוחררו בתוך שנה או שנתיים.
ה"עונש" העיקרי שסבלו אנשים שהאמינו כי הם קומוניסטים ,היה עונש כלכלי :כ 10,000-איש איבדו
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את משרותיהם.
לכאורה ,עמידה על עקרונות וגזירת שתיקה על עצמך היו ערך עליון במשפחתנו .בהינתן
האנלוגיה של אמי ,נקטתי בשני העקרונות גם יחד .אלא שתוצאותיו הממשיות של התרחיש אותו
חזתה ,ושל זה שדימיינתי אני  -שתיקה אפילו כשהעונש הצפוי הוא מוות  -היו שונות מאוד .הסכמתי
לעקרון אחד ,אך בדמיוני נעתרתי גם לשני .הייתי בטוחה שבחרנו בשתיקה בשל הסיכון של הוצאת
הורי להורג .לעומתי ידעה אמי שהיא ואבי היו בסיכון כלכלי ,אך לא בסכנת חיים.
באותו חודש איבדתי בבריכת השחיה המקומית טבעת שקיבלתי ליום הולדתי השישי .כשבוע
לאחר שהודעתי על האבדן קיבלתי בדואר מכתב ובו נאמר" :הטבעת שלך אצלנו .את לא יכולה לקבל
אותה בחזרה בגלל שהוריך קומוניסטים".
אשר יגורתי  -בא .היינו על סף תהום של אבדן .החזקתי מעמד כשאני נאחזת בתחושת השייכות
למטרה משותפת סביב העקרונות שאמי ביטאה ואימצה .אותה שיחה יחידה איתה ,הזכורה לי
בפירוט רב ,הייתה סירת ההצלה שלי .אחריה נסוגה אמי לתוך פחדיה ודאגותיה .אזהרתה לעולם לא
101

לדבר עם אבי על מה שהעסיק אותי כל הזמן ,בודדה אותי ממנו .אף אחד מהורי לא היה פנוי רגשית
באותו קיץ ,כשהחרדה והפחד שלי היו בשיאם.
נצמדתי למחוייבותי לעיקרון הנעלה יותר ,שהיה כל-כך קשור להורי עד ששימש כממלא מקומם.
אך שום התחייבות לעיקרון מופשט לא יכלה להעביר אותי בבטחה דרך האימה שהמכתב מבעלי
בריכת השחיה עורר .הייתי משוכנעת שהמכתב היה תחילת פירוקה של משפחתנו .עבורי היה
המכתב רשמי ומבשר-רעות ,כמו מכתב מהממשלה הפדרלית .שניהם היו הרשויות .בהיותי מנותקת
רגשית מהורי ,ונסמכת על משאבי הדלים ומעוררי הרחמים  -התמוטטתי .איש לא ידע .לא סיפרתי
להם .שמרתי על שתיקה .הייתי טובה.
בלילות התקשיתי להירדם .כשנרדמתי סוף סוף סיוטים טרפו את שנתי .תמיד אותו סיוט .אדם
נכנס לחדר השינה שלי עם סכין בידו ,מוכן לדקור אותי בגבי .למדתי להירדם בישיבה כשגבי שעּון אל
הקיר.
ואז התחילו להופיע תסמינים במהלך היום .מפחד שהאיש ההוא ידקור אותי בגבי לא יכולתי
לעלות במדרגות ביתנו מהמרתף לקומה הראשונה כשפני קדימה .בהמשך ,לא יכולתי ללכת במורד
הרחוב .שוב האיש עם הסכין .גירסאות שונות של תסמינים הללו ליוו אותי במשך ארבעה עשורים.
הפחד היה שלי ללא ספק ,אך אני סבורה שעוצמתו הושפעה גם מהזדהותי עם פחדיהם של הורי,
אשר ,ללא ספק ,היו יותר רציונליים משלי .אני מאמינה שהם חששו שמא הלקוחות של אבי במשרד
יחסי הציבור שלו לארגונים ללא-כוונת-רווח יעזבו אותו ,מפחד של "נשורת פוליטית" מצד הלקוחות
שלהם עצמם .בתוך חודש או חודשיים הורי וודאי הבינו את מה שהפך למציאות :אף אחד לא נטש
אותו .בידעם זאת ,חלק גדול מהחשש לבטחונם האישי בוודאי שכך.
בינתיים ,התעמעם זוהר המצוד אחר הסכנה האדומה .עיתונאים חשפו אי-צדק משווע .בית
המשפט העליון ריסן כמה פרקטיקות בהכריזו עליהן כבלתי חוקתיות .האובססיה הציבורית נגד
הקומוניזם התחילה להיעלם ,ובסוף  1955נעשה ג'וזף מק'קרתי מבודד מבחינה פוליטית .הבית הלבן
סירב לתת לו משרות בתחום הרווחה החברתית וב ,1956-כך נאמר ,הנשיא אייזנהואר הודיע
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לממשלתו שהמק'קרתיזם הינו נחלת העבר.
מכל זאת לא ידעתי דבר .אני משערת שהעובדות הללו השקיטו את פחדיהם של הורי .אך מאחר
שלא הייתי שותפה לסודם ,את הפחדים שלי הם לא הפיגו .במקום זה בחנתי את הורי ,כשאני תרה
אחר סימני המעידים על קיומה של סכנה .דאגתה הזמנית של אמי הפכה ל"גרעיני חיטה במטחנה
שלי" .כשאבי היה מוטרד ,שימש הדבר הוכחה .מאחר שמעולם לא הייתי ביחסים קרובים איתו כמו
עם אמי ,ולא חלקתי אתו מזג דומה כמו עם אמי ,הסתובבתי סביבו בחיפוש אחר רמזים ,יותר מאשר
סביב אמי ,אותה הייתי בטוחה שאני "קוראת" .מאחר שלא יכולתי לשאול ,הסתמכתי על סימניו
הבלתי-מילוליים .בשעה שההזדהות שלי עם אמי הייתה גלויה ,עם אבי  -היא הייתה סמויה.
נתון לעינה הבוחנת של בתו החרדה והמפוחדת ,נעשה אבי מרוגז ומתוסכל מהתנהגותי .פצחנו
בריקוד כאוב בו הריחוף העירני שלי סביבו עורר את כעסו ,וזה ,מצידו ,הגביר את פחדי והוביל לעוד
ריחוף עירני אשר המשיך את הריקוד .בראותו את הפחד שלי ,יכול היה אבי להתנער מכל פחד שהיה
לו :ראשית  -להבדיל אותו מהפחד המופרז ,ועכשיו גם חסר-הבסיס שלי ,ושנית  -לפטור את עצמו
מהרגשה שלא הייתה מקובלת עליו .למעשה ,הוא ניהל את שאריות הפחד שלו על-ידי כך שהתמודד
אתם בתוכי.
כך נשאתי את פחדי וכן חלק מסוים מפחדיהם של הורי 10.בעוד אמי ניסתה לנחם אותי ,אבי
בייש אותי .אף אחד מהוריי לא התמיד בניסיון להבין מדוע פחדתי כל-כך .למרות שהורי היו מודעים
לכל התסמינים שלי ,הם ,אנחנו ,מעולם לא יצרנו הקשר של שיחה בה ניתן היה לשחזר את התהליך
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באמצעותו מה שקרה להורי נעשה חלק בלתי-נפרד ממני ,והתבטא בתסמינים של חרדה ,דריכות,
מודעות לאירועים פוליטיים ,דבקות נוקשה בעקרונות ואמפתיה נלהבת.
הטראומה של הוריי הועברה אלי באמצעות היותי עדה לה .הייתי בהלם מכך שראיתי את אמי
במכונית המשטרה והאמנתי ש"לוקחים אותה מהבית" .נכנסתי למצוקה גדולה עוד יותר בשל דמיוני
החי בהקשר של השיחה היחידה שלי עם אמי וההתחייבות לעולם לא לדבר על האירועים הללו.
שתיקה זאת יצרה את האמצעי שבו פרחו דימויים סימבוליים של טראומה הורית אמיתית ומדומיינת.
נעשיתי סימפטומטית.
התסמינים שלי היו מעצבי חיים ,ולכל החיים .הם תרמו לפגיעּות ,אך גם יצרו איכויות בהן אני
גאה .עד היום השניים קשורים זה בזה ,כך שהנהיה אחר תשוקות ומחוייבויות פוליטיות יכולה לגבות
מחיר .הדבר התברר שישה עשר חודשים בלבד לאחר השימוע.
בנובמבר  1956כשהייתי בכיתה ד' ,קראתי מדי יום על משבר תעלת סואץ ,וצפיתי בקטעי סרטים
בנושא .הייתי משוכנעת שעוד מלחמת עולם עומדת לפרוץ .כתוצאה מהלאמת תעלת סואץ על-ידי
גמאל עבד-אל-נאצר ,חברו הצרפתים ,הבריטים והישראלים יחד לתקוף את מצרים .שבוע לאחר מכן,
מבצע סיני ,שנוהל בידי הבריטים ,הצרפתים והישראלים היה "ניצחון" לכאורה ,להוציא גורם מרכזי
אחד .ראש הממשלה הסובייטי ,ניקולאי בולגנין ,איים על צרפת ,בריטניה וישראל בתגובה צבאית אם
לא ייסוגו מיד סיני .מנהיגי העולם האמינו באמת ובתמים שמלחמה כלל-עולמית עומדת לפרוץ 11.כך
האמנתי גם אני.
לא עצמתי עין .פסעתי הלוך ושוב .קראתי וצפיתי בחדשות בכפייתיות .לבסוף ,כתבתי מכתב
לדאג המרשלד ,שהיה המזכיר הכללי של האומות המאוחדות .במכתבי התחננתי בפניו שיעשה את
כל שביכולתו לעצור את הקטסטרופה העומדת להתחולל .ואז כתבתי את ההצעה הבאה" :אולי",
כך כתבתי" ,הנציגים אינם מבינים כמה הרסנית היא מלחמה .אשמח לדבר בפני העצרת הכללית אם
אתה סבור שזה יעזור להם להבין עד כמה מלחמה מפחידה ילדים" .חתמתי על המכתב ,כתבתי את
הכתובת ונתתי אותו לאבי כדי שישלח אותו בדואר.
מדי יום אחר הצהרים יצאתי לבדוק את תיבת הדואר שלנו .טקס זה עזר לי להחזיק מעמד
במהלך הימים המתוחים של ציפיה לראות מה יקרה בזירה העולמית .האמנתי באמונה שלמה
שהצעתי תתקבל ,וכי תהיה לי הזדמנות להגן על ילדי העולם .בנסיוני לדאוג לכל הילדים ניסיתי לדאוג
גם לעצמי.
כשאמי סיפרה לי שאבי מעולם לא שלח את המכתב ,המשבר העולמי כבר חלף .לאחר שבועות
אחדים של משמרת אחר-הצהריים ליד תיבת-הדואר היא ריחמה עלי וסיפרה לי שאבי פתח את
המכתב וקרא אותו .הוא החליט שזה בדיוק מסוג המכתבים שעשוי למשוך תשומת-לב .הוא חשש
שמישהו עלול לארגן בשבילי נסיעה לאומות המאוחדות ,ואז עיתונאי כלשהו עלול לגלות שהורי נחקרו
כקומוניסטים ,ובכך יחשוף שוב את משפחתנו לסכנה .הוא לא רצה לקחת את הסיכון הזה .כפי
שנתבקשתי ,מעולם לא העליתי זאת בפני אבי ולא שאלתי את אמי את כל השאלות שההסבר
התמציתי שלה העלה בי .המכתב שלא נשלח קיבל חשיבות עצמתית .למרות הסכנות האפשריות,
היית אדם שהיה עד לכך שאין לסמוך על אחרים שיעבירו את המסר שלך.
צירופים אלה של פגיעויות ,רגישויות ומשאבים עיצבו את חיי .התעסקות נלהבת במאורעות
עולמיים ,אמפתיה אינטנסיבית לאנשים בכל רחבי העולם ,התכווננות לאחרים ,הנטיה לּבּושה ולעתים
לפחד משתק – כל אלה היו בני לוויה קבועים .הם מאפיינים שלי הניכרים לעיניהם של חברי ,בני
משפחתי ,עמיתי וילדי.
הרבה מתוך מה שאני מבינה על השפעתם של השימועים עלי התבהר לי תוך כדי כתיבת ספר
זה ,בה התחלתי חודשים ספורים לאחר מות אבי בגיל שמונים וארבע .חודשים אחדים קודם לכן,
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ביודעי שימיו ספורים ,גייסתי בי את האומץ לשאול אותו מה היה שמו של אותו שימוע בו העידו הוא
ואמי .עשיתי זאת באחת משלוש שיחות הטלפון השבועיות שלנו .הייתה שתיקה ממושכת" .השימוע
של החבל המזרחי" ,הוא אמר .המשכנו בשיחתנו כאילו שהשאלה והתשובה נאמרו על ידי שני
משוחחים אחרים ,שאינם אב וביתו שעבורם המשיך הנושא להיות טאבו.
כחודשיים לאחר שנפטר אבי ,התחלתי לחקור את עידן מק'קרתי .תחושת האיסור הייתה כל-כך
חזקה עד שעמוק לתוך שנות החמישים לחיי המשכתי לציית לצו "לא לדעת" ,שהיה מוטמע
בשתיקתם של הורי .רק לאחר מות שניהם יכולתי לרדת לעומקו של נושא זה 12.חיפשתי את התאריך
המדויק של עדותם .מצאתי כתבה עיתונאית בניו יורק טיימס שהתייחסה לעדותם בפני "ועדת החבל
המזרחי" .ביקשתי ממירנדה ,אז תלמידת השנה האחרונה בקולג' ,לבדוק אם תוכל לאתר את תמליל
עדותם של הורי.
בנובמבר  2001התקשרה אלי מירנדה מבין מדפי הספריה .בידעה שאבין היא אמרה בפשטות:
"מצאתי".
שמעתי את עדותו של אבי נקראת בקולה של בתי ,ארבעים ושש שנים לאחר מעשה .בתיווך
קולה הבנתי מה הועבר מאבי אלי ,בלי שנאמרה בינינו ולו מילה אחת.
הוא מתבקש למסור שמות .הוא מסרב .הוא נשאל שוב ושוב .הם מאיימים .הוא מסרב .מצווים
עליו להעיד נגד אמי והוא אומר להם שהוא חושב שלא צריך לבקש ממנו להעיד נגד אשתו .הם
מאימים עליו שיואשם בבזיון הסנאט גם על זה.
היום אני בטוחה שהשימועים הללו יצרו אצלו טראומה .אבל היה לי קשה יותר להבין מדוע לא
דיבר על כך ,במיוחד לאור עמידתו האמיצה והעקרונית ,עד שבסתיו  2001התחלתי לקרוא מאמרים
על כמה אנשים שנעצרו אחרי מתקפת ה 11-בספטמבר.
תיאור אחד היה של מוחמד אירשאיד ,שגר בארה"ב במשך עשרים ושתים שנים .מהנדס אזרחי
יליד לבנון ,ששלושת ילדיו הם אמריקאים .ב 6-בנובמבר  2001עצרו אותו סוכנים פרדליים במשרדו,
והובילו אותו משם בידיים כפותות" .זה בהחלט היה הדבר המשפיל ביותר שקרה לי בחיי" ,הוא אמר.
13

תיאור אחר התייחס לד"ר אל-באדר אל-חמזי ,רדיולוג מטקסס אשר נעצר על-ידי סוכנים
פדראליים ב 12-בספטמבר והוטס לעיר ניו-יורק ,שם הוא נחקר על-ידי האף.בי.איי ועבר התעללות
פיזית .ב 19-בספטמבר הותר לו להיוועץ עם עורך-דין ממונה מטעם בית-הדין .ב 24-בספטמבר הוא
שוחרר מהמעצר כשהוא לבוש בגדי אסירים וללא משקפיו ,והורשה לטוס הביתה .במשך כל זמן
14
מעצרו בכה בנו בן השמונה ,ושלושה חודשים לאחר שחרור אביו עדיין לא התאושש.
הורי היו בנים לדור מהגרים ,והיה להם עו"ד פרטי שייצג אותם .הם לא סבלו מאיום פיזי .ולמרות
זאת ,תוצאות הלוואי של הטראומה היו עמוקות .שני התקצירים הללו עזרו לי לחבר כמה פיסות
מהפאזל של חיי ,בעיקר בכל הנוגע לשתיקה.
יום לאחר שמירנדה איתרה את עדותם של הוריי ,היא ואני טיילנו ביער שליד ביתנו .סיפרתי לה
מה התבהר לי .הנסיבות בוודאי גרמו לאבי להרגיש כה מושפל עד שלמרות שנהג בהגינות בוודאי
סבל מטראומה והגיב בבושה .הוא לא יכול היה להתמודד עם הרגשות הללו ולכן כפה על עצמו
שתיקה מוחלטת בקשר לסיוט כולו .אך בעשותו כן ,הוא לא טיפל בעצמו .אילו דיבר על החוויה ,יתכן
שהיה מתגבר עליה.
וודאי שהיה במצב בעייתי .סביר להניח כי פחד שדיבור על הנושא יסכן אותנו – היינו כה צעירות,
הוא בוודאי לא היה יכול להיות בטוח שיוכל לשלוט במה שאמרנו או למי – וכך השתיקה שלו,
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השתיקה שלהם ,הייתה גם הדרך שלהם להגן עלינו .הם בוודאי הבינו היטב שהייתי זקוקה ליותר
קשר אתם ,אך האמינו כי הסיכון גדול מדי.
מירנדה העזה ואמרה" ,אולי הם הקריבו את הצרכים שלהם כדי להתמודד באופן מלא עם הניסיון
שלהם להגן עלייך?"
ההערה שלה הממה אותי .הדבר נשמע לי כה עצוב .הרצון להגן  -כל-כך אצילי .האמצעי –
שתיקה ,סודיות ,בסופו של דבר כל-כך לא הולם .חשבתי על כל הגברים והנשים בדורי הנושאים
בתוכם את הטראומות הבלתי-מדוברות של הוריהם  -מקרבות שלחמו ,מיחסים של ניצּול שנאלצו
לעזוב ,התעללויות שהיו צריכים לסבול .הוצפתי במחשבות על עמיתי ששתקו אף הם ,בכל הנוגע
למעשים שעשו בקרב ,לנישואין הראשונים הכושלים שלהם ,ההתמודדות שלהם עם הפרעות
אכילה ...וידעתי מה נושאים ילדיהם .כל-כך הרבה הורים מנהלים באומץ וכמיטב יכולתם את חוויות
האלימות והפגיעה שעברו ,כשהם משאירים בדרך ילדים עדים.
ברגע שהגעתי הביתה ,רשמתי לעצמי בחיפזון פתק על פיסת נייר ,כך שלא אשכח את ההערה
מאירת העיניים של מירנדה .כתבתי" :הקרבת הצרכים שלי כדי להגן על אחרים" .כמה ימים מאוחר
יותר ,קראתי את הפתק ששירבטתי בחיפזון וחייכתי באירוניה .אפילו אחרי כל-כך הרבה שנים,
הניסיון שלי לתפוס את חוויה של אבי כתוב כאילו הייתה זאת חוויתי שלי.

מנגנונים חברתיים
לשתיקה תפקיד מכריע בהעברת טראומה והלם שגרתי מדור לדור .כך הוא הדבר ,בין אם מדובר
בשתיקה שנותרה בעקבות דיסוציאציה ,שתיקה שנכפתה באמצעות כללים נוקשים של המשפחה ,או
השתיקה המשותפת לקהילות הניצבות המומות מול המשימה של התמודדות עם מה שמחוללת
אלימות המונית .לעתים קרובות פועלת השתיקה באופן משולב בין רמת הפרט ,רמת המשפחה
והרמה הלאומית ,כך ששתיקה ברמה מסוימת מקבלת משמעויות נוספות באמצעות קישוריה לרמות
האחרות.
למשל ,השתיקה שכפתה אמי על משפחתנו התרחשה בהקשר לתקופה פוליטית שבה משמעות
השתיקה של אי-מסירת שמות היוותה סיכון ,ודיבור נשלט בידי אלה שמסרו שמות ,ולא בידי אלה
שדברו כדי לקרוא תיגר על צֵיד-המכשפות שהתרחש .שתיקת משפחותיהם של ניצולי-שואה מקבלת
משמעות שונה ,באם הארץ בה הם גרים מנציחה את השואה באופן קולקטיבי ,כפי שנעשה בישראל,
או שרק הקהילה היהודית מציינת את האירוע ,בדרך כלל ביום אחד 15.התחושה היא שונה אם אתה
בן של ניצול שואה באומה שבה כולם חולקים היבט כלשהו של אותה מורשת ושהתייחסות אליה היא
16
עניין שבשגרה ,או בן של ניצול שואה באומה שבה לפרקים מוטל עצם קיומו של רצח-עם בספק.
אנשים עשויים להיראות כאילו בחרו בשתיקה ,אולם המציאות מורכבת הרבה יותר .לא לכולנו יש
המ ְב ַטא בו אנו מדברים ,צורת הגוף שלנו ,הניסיון שצברנו ,כל
הזדמנות שווה להישמע .צבע עורנוִ ,
אלה תורמים להחלטה אם אחרים יקשיבו לנו או אם אנחנו נידונים לשתיקה .קול הוא ,בעיקר ,ביטוי
17
למה שהקהל יכול לשמוע.

השפלה
השתיקה רבת-פנים ,והיא מקושרת לכמה תופעות אחרות .בושה היא אחת מהן .כמו שתיקה ,בושה
מתקיימת ברמה הפרטית ,המשפחתית והלאומית.
אם שתיקה מולידה פחד ,הרי שבושה מולידה אלימות ,לעתים קרובות אלימות של נקם.
19
משחקת גם בושה תפקיד בהעברת טראומה והלם שגרתי מדור לדור.

18

כך
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מחקר חדש מציין התנסויות אזוריות ולאומיות בבושה ,או מה שמתאים יותר לכנות השפלה ,כמרכיב
מרכזי בדרכים בהן טראומה ,ובהרחבה  -הלם שגרתי ,עוברים קולקטיבית מדור לדור 20.כשקבוצות
שלמות מושפלות ונאלצות לבלוע את הטינה שלהן ,הולכת התשוקה לנקמה ונבנית .ילדים הרואים
את הוריהם וסביהם מושפלים ,נוטים באופן מיוחד לפתח פנטזיות של נקמה .כשדור אחד לא מצליח
21
להשיב שיוויון חברתי ופוליטי על כנו ,כישלון זה יוצר את הפנטזיות של הדור הבא.
אוולין גרדה לינדנר ,רופאה ופסיכולוגית גרמניה ,וואמיק וולקאן ,פסיכואנליסט אמריקאי ,חקרו תופעה
זו באופן מקיף .בשעה שהשפלה מבוצעת ונחווית על-ידי יחידים ,היא יוצרת מבנה של הקשרים
והמבנים החברתיים .כוונת המשפילים היא שאנשים או קבוצות שעוברים השפלה ירגישו מדוכאים או
22
יתפרקו.
לינדנר מתעניין במיוחד בקשרים שבין האידיאולוגיה של זכויות אדם לבין השפלה .באותן חברות בהן
עקרונות של זכויות אדם יוצרים הבנה של המצב האנושי ,ושבהן התחושה היא ששמירת כבודם של
כל בני האדם היא מהותית ,השפלה יכולה ללבוש ממדים טראומטיים ,לא רק לגבי הפרט אלא לגבי
הקבוצה בכללה 23.כך יכולים השפלה ,טראומה והלם שגרתי להיות קשורים זה לזה ברמות של זהות
אישית וקבוצתית.
ואמיק וולקאן ועמיתיו פעלו משך עשרות שנים כדי להבין כיצד אסונות שנגרמו בשל קונפליקטים
אתניים ,דתיים או לאומיים ,יכולים לשבש באופן מאסיבי זהות אישית וקבוצתית ,תוך שהם מעבירים
טראומה מדור לדור .וולקאן טוען שלכל אדם יש זהות מרכזית המורכבת מזהות אישית וזהות
קבוצתית .הוא מדמה את זהות הקבוצה הגדולה לאוהל בד .בדרך כלל בוחרים אנשי הקבוצה מנהיג
שמתפקד כמו יתד של אוהל ושומר את האוהל זקוף .בנסיבות רגילות אדם לא מודע לכך שהוא עומד
מתחת האוהל ,אך במקרה של איום על האוהל ,אם יתחיל הבד לרעוד ,מּוַנע הפרט להבטיח את
יציבותו של האוהל .הפרט מוגן על ידי האוהל ומגן עליו ,יחד עם אלפים או מיליונים של אנשים אחרים
השותפים לאותה זהות-של-קבוצה-גדולה.
"הטראומה הנבחרת" היא היבט נוסף של זהות הקבוצה הוא מה שוולקאן מכנה "טראומה מבחירה".
בכל קבוצה גדולה קיימים ייצוגים מנטאליים של עבר טראומטי ,בו סבלה
הקבוצה מאבדן ו/או חוותה חוסר-אונים ,אשמה והשפלה בקונפליקט עם
קבוצה גדולה אחרת .ההעברה הבין-דורית של מאורע טראומטי משותף
שכזה קשורה לחוסר יכולתו של הדור הקודם להתאבל על אבדן אנשים,
קרקע או יוקרה ,והיא מעידה על חוסר יכולתה של הקבוצה הגדולה
להשתנות ...השפלה שנגרמה על-ידי קבוצה גדולה אחרת ,בדרך כלל שכנה,
24
אך במקרים מסוימים בין קבוצות אתניות או דתיות בתוך אותה ארץ.
אני חושדת ש"טראומה נבחרת" עוברת מדור לדור בעיקר באמצעות עדּות .כשלימדתי בדרום
אפריקה בשנת  ,2002לאנשים שבאו לסדנאות שלי לא היה כל קושי לבחור את "אוהל" הקבוצה
הגדולה שתחתיו הם עמדו .אנשים הזדהו כאפריקנרים ,צבעונים ,אנגלים ,הודים ,נאגונים ,בני סוטו,
קסוסה ,זולו ואחרים .משנתתי להם את ההסבר של וולקאן למושג "טראומה נבחרת" לא היה להם כל
קושי לזהות את "הטראומה הנבחרת" של קבוצתם .אולם הם תהו לגבי השימוש במילה נבחרת ,שכן
איש מהם לא הרגיש כי מתקבל על הדעת שהקבוצה אתה הזדהה "בחרה" באירוע הטראומטי ,הנורא
שסבלה.
הסברתי שוולקאן לא התכוון לבחור במובן של בחירה מודעת ,אלא שקונצנזוס פשוט מתהווה ,כפי
שקרה ,למשל ,בארצות הברית ב 1941-כשהיפנים הפציצו אל פרל הארבור ,וכפי שקרה ,כך נראה
לי ,אחרי התקפות ה 11-בספטמבר .ועדיין ,כיהודיה ,לאחר שבחרתי את השואה כ"טראומה
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הנבחרת" של הקבוצה שלי ,הדאיג אותי הרעיון של וולקאן בנוגע ל"בחירה" ,כך שכאשר שבתי
הביתה המשכתי לקרוא עוד מעבודתו של וולקן.
באחת ממחקריו של וולקאן מצאתי פסקה שלא קראתי לפני נסיעתי ,אשר התייחסה במפורש
לדאגה זו .הדיון של וולקאן במילה נבחרת מתייחס לשתי משמעויות ספציפיות .הוא כותב" :מאחר
שקבוצה גדולה אינה בוחרת להיות קרבן או לסבול השפלה ,יש המסתייגים מהמונח טראומה נבחרת.
אני מאמין שהיא משקפת 'בחירה' בלתי מודעת של קבוצה גדולה להוסיף לֶזהּו ָתה ייצוג מנטלי שנוצר
על-ידי דורות קודמים בעקבות אירוע ,והעובדה היא ,כי למרות שלקבוצות יכולות להיות טראומות
25
אחדות מן העבר ,רק אחדות מהן שומרות על חיותן במשך מאות שנים".
כשאין כל איום מצד קבוצת אויב על קבוצה גדולה ,מצויינת "הטראומה הנבחרת" בטקסים
מסורתיים שעוצבו במיוחד למטרה זו .אולם במצב של איום ,חווה הקבוצה את "הטראומה הנבחרת"
כאילו העבר מתרחש בהווה ,וחברים בקבוצה מגיבים למאורעות עכשוויים בעוצמה שניזונה מרגשות
המתקשרים ל"טראומה הנבחרת" .למרבה הצער ,יש דוגמאות רבות לכך ,ביניהן אני וודאי מודעת
ביותר לדוגמאות הקשורות לקונפליקט הישראלי-פלסטיני .בהתייחס לקונפליקט העכשווי ,עדויות
ישראליות רבות בגוף ראשון מאזכרות את השואה ,ועדויות פלסטינאיות רבות בגוף ראשון מתייחסות
לנכבה )"האסון"( ,גירוש הפלסטינים ב 1948-ממה מהשטח שכיום הוא ישראל .השואה והנכבה
מתייחסות ,בהתאמה ,ל"טראומה הנבחרת" של כל אחת מהקבוצות .אירועים עכשוויים באזור זה
ממחישים את התיזה של וולקאן שכאשר "הטראומה הנבחרת" מופעלת במלוא עוצמתה ,היא יכולה
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להצדיק "אכזריות שאין להעלותה על הדעת בנסיבות אחרות".
במזרח התיכון מעוררים פלסטינים וישראלים קונפליקטים לאומיים שהתרחשו לפני חצי מאה,
כאילו עשורים נעלמו .בבלקן  -סרבים ,קרואטים ואלבנים מקוסובו מדברים כאילו מאות שנים קרסו
לתוך ההווה .עבודתו של וולקאן ,כמו זאת של לידנר ,מדגישות את מרכזיותה של ההשפלה בחווית
הטראומה של הקבוצה הגדולה ,ומציינות שהאנרגיה הנפשית נבנית בדורות הבאים על מנת להפוך
על פניה את השפלת האבות .וולקאן טוען שלכאורה הוטלה על הדורות הבאים "משימה" לנקום את
כבודם של אבותיהם .כאשר קיים איום עכשיווי ,המוטיבציה והאנרגיה העומדות לרשותם להשלמת
המשימה הן עצומות.
שתי פעמים עבדתי בקוסובו ,בספטמבר  2000ובמאי  .2001ישבתי עם קבוצות של משפחות
מורחבות ,עם נשים בלבד ועם גברים בלבד ,על גבי מחצלות על רצפות חדרים שנבנו זה עתה מחדש
בבתים שנשרפו עד היסוד על-ידי חיילים סרבים .הוגשו לי ארוחות גדולות מרובות-מנות על-ידי
משפחות שנוצרו מחדש כדי לקלוט את ילדיהם ונשותיהם של בנים ואחיינים מתים ונעדרים מאז שנת
 .1999שוחחתי עם ילדי בתי-ספר ש 80% -מהם חזו בטבח שבעה-עשר גברים בני-כפרם .הרהרתי
ברעיונות של וולקאן כשפגשתי צעירים וזקנים אלבנים מקוסובו ,ותהיתי כיצד החוויה שלהם
מהמלחמה שהתרחשה זה עתה הועברה הלאה ,אפילו בעת ששוחחנו.
חודש אחד לפני ביקורי הראשון ,הופיע מאמר בז'ורנל של האגודה האמריקנית לרפואה ) Journal
 (of the American Medical Association, JAMAשמטרתו הייתה לבסס את שכיחותן של בעיות
פסיכיאטריות ולהעריך תפקוד חברתי בעקבות המלחמה בקרב האלבנים בקוסובו .בין יתר הממצאים,
אליהם התייחסתי בפרק הראשון 89% ,מהגברים ו 90%-מהנשים דיווחו על רגשות שנאה עזים כלפי
הסרבים 51% .מהגברים ו 43% -מהנשים דיווחו על רגשות עזים של נקמה 44% .מהגברים ו43% -
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מהנשים דיווחו שהם יפעלו לפי רגשות אלה.
המספרים הממו אותי אך לא הפתיעו אותי .אולם ,בעבודה בקוסובו בפגישות עם ילדים ,מבוגרים
ומשפחות ,לא מצאתי שביטוי כזה של רגשות שנאה ונקמה שלט בשיחות שהיו לי אתם .למעשה14 ,
חודשים לאחר שפסקו הפצצות נאט"ו ,עמיתיי ואני שמענו סיפורים מפי מבוגרים ,שלעתים קרובות
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סופרו בפני ילדים; סיפורים על טרגדיה נוקבת ,על גברים שנגררו מהמקום על-ידי חיילים סרבים ,כוח
צבאי למחצה או אנשי משטרה  -ונורו למוות ,לפעמים לעיני משפחותיהם ,לפעמים לעיני אנשי הכפר
כולם .גברים היו נעדרים ומשפחותיהם היו שבויות בכאב של "אבדן מעורפל" 28.האנשים שפגשנו
סיפרו לנו סיפורים ,בעיקר מהתקופה שבין מרץ ליוני  ,1999כאשר בעקבות התערבות נאט"ו ,גירשו
הסרבים בכפיה  1.3מיליון אלבנים-קוסובים מבתיהם .רוב המגורשים הפכו לפליטים במקדוניה.
29
אחרים הועברו למקומות אחרים בתוך האזור עצמו.
טיהור אתני ברוטאלי ושיטתי זה כלל הפרדת גברים ממשפחותיהם; רצח של אלפי של גברים
ונערים והרס של בתים ,רכוש ומסמכים אישיים 30.מאורעות אלה ,שאת חלקם ראיתי בטלויזיה ,תוארו
בפירוט קורע לב על-ידי האלבנים-הקוסובים שפגשנו .לעתים קרובות עיני הנשים  -במיוחד עיני
הנשים – התרוצצו בפראות ,כאילו יכלו עדיין לראות את התמונות בהן נזכרו .במשפחה אחר
משפחה היו הילדים לצד הנשים ,כשהם מרגישים ,כפי שאנחנו הרגשנו ,שאירועי השנים האחרונות
חיים בגופן של אמהותיהם ודודותיהם .המאורעות לא הפכו לזיכרון רחוק.
האם המלחמה הזאת תהפוך ל"טראומה הנבחרת" של האלבאנים-הקוסובים? אם כן ,האם על
ילדיהם של האלבאנים-הקוסובים תוטל ה"משימה" לנקום את הכבוד של הוריהם וסביהם? האם
החיילים הסרבים שנלחמו באלבנים-הקוסובים פעלו בשם אבותיהם ,כשהם מקיימים את המשימה
שהוטלה עליהם? האם הסרבים ראו באלבנים-הקוסובים "פולשים" ,בשעה שרוב העולם ,כמו
האלבאנים-הקוסובים עצמם ראו בהם "קרבנות"?
פרשנים רבים רואים את מלחמה בקוסובו כחלק מנרטיב היסטורי 31.הנרטיב חוזר שש מאות
שנים לאחור ,כשהממלכה הסרבית ירדה מגדולתה בעקבות פלישת האימפריה העותומנית .קרב
אחד ,הקרב על קוסובו ,שנערך ב 28-ביוני  1389ב"שדה העורבים" ,מחוץ לפריסטינה בקוסובו ,הפך
סמל לתבוסה והידרדרות .במהלך הקרב הרגו עותמנים טורקים מוסלמים את הנסיך לזאר ,מנהיג
הסרבים .גופתו נחנטה ונקברה בקרבת שדה הקרב .אולם ,כ 70-שנה מאוחר יותר הועברה גופתו
לסרביה ,כדי לשמור על "בטחונה".
הקרב של קוסובו הפך ל"טראומה הנבחרת" של הסרבים .הנסיך לזאר הפך סמל הן לקורבנּות
הסרבים והן לניסיונותיהם המרהיבים להשיג עצמאות אל מול העריץ המוסלמי 32.קוסובו עצמה
סימלה ארץ יקרת-ערך השייכת ,חוקית ,לסרבים .ב 1912-כבשו הסרבים את קוסובו בחזרה מידי
הטורקים .חייל סרבי שעמד ב"שדה העורבים" צוטט כמי שאמר" :אנו מרגישים חזקים וגאים ,כי אנו
הדור שמגשים את החלום בן מאות-השנים של האומה כולה :שבכוח החרב נשיג מחדש את מה
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שנלקח בכוח החרב".
ב 28-ביוני  ,1914יום השנה לקרב קוסובו ,רצח סרבי את הנסיך האוסטרי פרנץ פרדידנד ,יורש
העצר ההבסבורגי ,ואת אשתו ,הדוכסית סופיה .רבים ראו בנוכחותו של הנסיך בסרייבו ביום מסוים
זה פרובוקציה ,בהתחשב בעצמת רגשותיהם של הסרבים נגד ההשפעה האוסטרו-הונגרית בסרביה.
 75שנים מאוחר יותר ,הופעלה טראומה נבחרת זאת פעם נוספת .באפריל  1987השתתף סלובודן
מילושביץ' בישיבה של המפלגה הקומוניסטית בקוסובו ,ומפגינים סרבים מחו בקולניות כנגד היחס
שקיבלו מידי הרוב האלבני-הקוסובי .מילושביץ' היה מרותק לסיפורי הקורבנּות של המפגינים .הוא
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הבטיח שהסרבים בקוסובו לעולם לא יסבלו עוד מהיותם מיעוט.
ב ,1989-לציון יום הזיכרון השש-מאות לקרב קוסובו הוצאו שרידיו של הנסיך לזאר מקברם .ארונו
הוצב על עגלת עץ ונשלח לכל כפר ועיר בסרביה ,כשהוא מפעיל מחדש את האבדות הרבות שסימל
ומעורר לחיים את השנאה הסרבית כלפי המוסלמים .אפרו של הנסיך לזאר הובא לשדה העורבים,
שם הוצבה אנדרטה גדולה .ב 28-ביוני  1989טס מילושביץ' במסוק לאתר .למרות שמילות נאומו לא
עודדו לאומנות סרבית ,הקהל העצום  -קהל שנאמד בין מיליון לשני מיליון איש ,רבים מהם לבושים
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חולצות עליהן מודפסת קריאתו של הנסיך לזאר לקרב נגד הטורקים  -קהל זה שמע את מה ששמע
35
כל העת – "לעולם לא עוד".
במקביל הפסיקו מילושביץ' ומפלגתו את האוטונומיה בקוסובו ,והתחילו בדיכוי שיטתי של
האלבנים-הקוסובים ,שהיו אז  90%מהאוכלוסיה .אלבנים סולקו ממשרותיהם ,בתי-ספר אלבניים
נסגרו ,ואנשי מקצוע אלבניים בתחום הבריאות לא יכלו לעבוד במוסדות ציבוריים .מערכות בריאות
וחינוך נפרדות הוקמו כדי לתת מענה לצרכיהם של האלבנים-הקוסובים .במהלך העשור של שנות ה-
 90הייתה לדיכוי האלבנים-הקוסובים בידי הסרבים משמעות שונה מהותית לגבי כל אחת מהקבוצות.
בשעה שהאלבנים-הקוסובים חוו את עצמם כקרבנות של הסרבים ,הסרבים ראו את עצמם כנוקמים
את האבדות שלהם ,והופכים על פניה את ההשפלה שספגו מידי האלבנים ,כלומר – התוקפים
המוסלמים.

המטוטלת קרבנות-פוגעים
בלבם של קונפליקטים עיקשים רבים  -ברמת המשפחה ,הקהילה והחברה – ישנו הבדל יסודי
אחד של נקודות מבט ,כשכל צד בקונפליקט תופס את עצמו כפועל להגנתו מתוך עמדת הקורבן ,כדי
לתקן אי-צדק שנגרם על-ידי פוגעים אכזריים .עיוותים בתפיסת הזמן יוצרים עבור שני הצדדים רצפי-
זמן שונים ,כך שמה שצד אחד רואה כפרובוקציה ,הצד השני רואה בו נקמה .לצופה שהוא מחוץ
לקונפליקט עשוי הדבר להיראות כאילו שני צדדים עסוקים ב"נדנדה" של קרבן-תקפן ,בו קרבנּות
מצדיקה תקפנות ,ומובילה לפעולות ההופכות הקרבנות לשעבר לתוקפים.
לעתים קרובות טלטלות ה"נדנדה" הזאת מתרחשות בין אותן שתי קבוצות במשך מאות שנים,
כמו במקרה של הסרבים ושכניהם המוסלמים בבוסניה ובקוסובו .אך לעתים הטלטולים מופעלים על
קבוצה שלא הייתה מעורבת קודם לכן .בשיחות עם אפריקנרים בדרום אפריקה תהינו האם תבוסת
האפריקנרים מידי הבריטים במלחמת הבורים השפיע מאוחר יותר על האוכלוסיה השחורה במדינה.
מלחמת הבורים הייתה ה"טראומה הנבחרת" שנבחרה בתכיפות הגבוהה ביותר על-ידי
האפריקנרים איתם עבדתי .רובם יכלו לדקלם את הסטטיסטיקות המזעזעות של המלחמה ,במיוחד
את מספרי הנשים והילדים שנכלאו במחנות ריכוז )בספטמבר  1901היו שלושים וארבעה מחנות
ללבנים ,בהם  110,000אסירים( ואת מספר הנספים ) 26,231נשים וילדים מתו ,מהם 22,000
מתחת לגיל  36.(16הרוב האמינו שהודים ,צבעונים ושחורים סייעו לבריטים במהלך מלחמת הבורים,
וכשגדלו ,רק מעטים ידעו שגם שחורים נכלאו במחנות ריכוז .למעשה ,בסוף המלחמה היו בסך-הכל
 115,000אסירים שחורים שחיו ב"תנאים מחפירים" ,ולפחות  14,154מתו ,רובם ילדים 37.עמיתי
האפריקנרים ואני תהינו האם התבוסה המשפילה של האפריקנרים על-ידי הבריטים ב1902-
השפיעה על הדור הבא של האפריקנרים ,והשרתה עליהם את הצורך שלהם לנקום את האובדן .האם
הפנו האפריקנרים את האנרגיה הנפשית של קרבנּות ,כפי שתפשו אותה ,מהבריטים אל הרוב
השחור ,כשהם יוצרים מערכת חוקים – אפרטהייד  -שעוררה אלימות כלפי האוכלוסיה השחורה
והצבעונית ,מתוך תפיסה שהם מגינים על עצמם בפני איום?
שאלה זו ,הגם שהיא לגיטימית ,מעלה נושאים מטרידים ,בדיוק כפי שעושה המושג מטוטלת
קרבן-תקפן .באיזו תכיפות בהיסטוריית העולם ,בין אם במשפחות או באומות ,יכול היה קרבן לצבור
את המשאבים כדי להפוך מקרבן לתוקפן במהלך אותו דור או בדור הבא? באיזו תכיפות היו קרבנות
רוצים בכך ,אילו יכלו? האם אפשר לשפוט את המקבילה המוסרית של מעשי אלימות ,כלומר ,פעולות
תוקפנות ותוקפנות-נגדית? כיצד משפיעה האמונה בקיומן של מטוטלות כאלה על התנהגות צופים מן
הצד ועדים ,ומהן ההשפעות עליהם? 38אילו מנגנונים חברתיים מונעים מטוטלות כאלה ושוברים את
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מעגלי האלימות ,ומי יכול לקחת חלק ביישומם?
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פעולה בונה בעניין אלימות חברתית
קל להיות הלום מזדוניותם הניכרת לעין של קונפליקטים גיאו-פוליטיים רבים ,בין אם הם בין
הודים לפקיסטנים ,ישראלים ופלשתינים ,בני קוסובו וסרבים ,או ארה"ב והאומות שאותן הגדיר
הנשיא בוש כ"ציר הרשע" 40.אולם ,לאנשים רגילים יש עבודה רבה לעשותה ,בבתינו ובקהילות שלנו,
בשעה שפוליטיקאים ודיפלומטים פועלים ברמות שלהם כדי לפתור את אותן בעיות פראיות וסוררות.
כאנשים שאכפת להם ,תפקידנו הוא להכיר באבדנים ,לתמוך באבלים ,להאניש את האויב ולהיות
עדים לכאב הפרטי והקולקטיבי בחמלה כנה ורבה ככל שנוכל .בתוצאות המיידיות של אלימות
חברתית .עבודה זו מורכבת הרבה יותר מכפי שהיא כאשר היא נעשית עשורים לאחר מעשה ,אך
מוטב להתחיל ,מוטב לנסות מאשר לא לנסות.

אבלּות
מומחים רבים מצביעים על ההכרה והאבל על אבדות כעל תהליכים חיוניים לשבירת מעגל
האלימות 41.ברור שהן לפרטים והן לחברות הדבר לא קל לביצוע .בעקבות אלימות חברתית אנשים
נותרים בסערת רגשות של פחד וזעם ,שנאה והשפלה .עליהם למצוא דרכים לניהול אותם מצבים
טעונים רגשית ,כשבמקביל הם עוסקים במשימות הישרדותיות .ללא תמיכה מאנשים שסבלו אבדות
דומות ומאלה שהיו עדים מרחוק לאבדות ,תופעה נפוצה היא שאנשים מדחיקים או מתכחשים לעומק
הכאב והאבדן ,כפתרון קצר מועד למציאות המורכבת הניצבת מולם עתה 42.כפי שראינו ,אנשים
שלא הצליחו להתאבל כראוי על אבדותיהם ולעבד את כאבם ,נוטים יותר לשוב ולשחזר את עברם.
עובדה זו נכונה לגבי חברות ואומות באותה מידה שהיא נכונה לגבי פרטים ,שהם אזרחיהן של
אומות-מדינות.
ד"ר מימוזה שאהיני היא אחת משני פסיכיאטרים לילדים ונוער שהוכשרו בקוסובו אחרי המלחמה.
במהלך אחד מביקורי שמעתי אותה מציגה מחקר ,כשהיא נאבקת בשאלה כיצד לשלב רעיונות
פסיכולוגיים מערביים אודות אבל לתוך התרבות האלבנית בקוסובו ,המעריכה שלוות-נפש ואיפוק,
במיוחד בפומבי .כמו-כן ,התרבות האלבנית בקוסובו שואפת להגן על ילדים מפני המוות ,ופירוש
הדבר הוא שלעתים קרובות הם מודרים מטקסי האבלות המסורתיים.
בעבודתה עם ילדים שאיבדו לפחות בן משפחה אחד במהלך המלחמה ,ניהלה ד"ר שאהיני
קבוצות דיון בבתי-ספר ,בהן יכלו ילדים לבטא בגלוי את צערם .כדי לסלול את הדרך לקבוצות הללו
היא הקדימה ושוחחה עם הוריהם ומוריהם של הילדים ,כשהיא מסבירה למה אבלות משותפת תסייע
לילדים .להפתעתה ביקשה מורה אחת להשתתף בקבוצה! ד"ר שאהיני העירה בחכמה שהיא מנסה
לאזן את הצרכים הרגשיים של הילדים כמו גם את "צרכי התרבות שלנו ,לשם יציבותה" 43,בהיותה
עובדת עם האבל כפי שהיא עובדת ,בו בזמן היא סוללת נתיב ליציבות חברתית מסוג אחר.
הורים ומורים הפוגשים את ד"ר שאהיני לומדים כולם כי יש דבר-מה שהם יכולים לעשותו כדי
לעזור לעצמם ולילדיהם :הם יכולים לאפשר לעצמם ולבני משפחותיהם להתאבל .בהקשר של
טראומה חברתית עצומה קשה להתאבל ,אולם הדבר הכרחי .לא קל להתאבל לבד כמו עם אחרים.
השתתפות באבל עם אחרים עושה את הכאב נסבל יותר.

האנשת האויב
עשרות ואף מאות שנים אחר אלימות חברתית מסיבית ,עוד יש דברים שאנשים פרטיים יכולים
לעשות .בשנת  ,2000כשהעברתי סדנה בפרטוריה ,דרום אפריקה ,הבהרתי נקודה פשוטה :טראומה
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חברתית מתביעה חותם על אנשים באין-ספור אופנים .לצורך המחשה השתמשתי בדוגמה שלא
הייתה לקוחה מתוך המחברת שלי :סיפור השם שלי.
כפי שאני מבינה זאת ,אמי קראה לי קייט על שם אמנית הגרפיקה הגרמניה ֶק ֶטה קולביץ,
שעבודתה ריגשה אותה מאוד 44.קולביץ תיארה בעיקר אנשים עובדים ,אמהות וילדים .היא שילבה
את עבודתה המקצועית עם מסירות למשפחה ,דרך חיים שהייתה משמעותית במיוחד לאמי .נראה
שכשאבי הגיע לבית-החולים והיא אמרה לו שהיא בחרה עבורי בשם "קטה" ,הוא ביקש ממנה לשקול
שנית את בחירתה ,ואמר לה שהוא חשש שלא יהיה זה חכם לתת שם גרמני לילד יהודי בתקופה
שלאחר השואה .אמי השתכנה והם החליטו לקרוא לי "קטי" .וכך ,סיפרתי לקהל הדרום-אפריקאי
ׁשם יכול לשאת חותם של טראומה חברתית גדולה .השפלתי את מבטי וחיפשתי
שלי ,אפילו ֶ
ברשימותי את הדוגמה שהתכוונתי להציג.
אישה קראה לעברי מקצה החדר" :אבל את קטה" .אני זוכרת שקפאתי במקומי .אביה של אותה
אישה היה מנהיג בכוחות ההגנה של דרום אפריקה במשך שנות האפרטהייד .היא בחרה נתיב אחר
כשהיא נאבקת במסירות לשיפור חייהם של כל הדרום-אפריקאים ופועלת כדי להתפרק מהגזענות
שלה עצמה .ההערה שלה הממה אותי.
הבנתי שהייתה לי הזדמנות לפרק את המסורת המשפחתית שלי ,מסורת של רגש אנטי-גרמני,
"להאניש מחדש את האויב" באמצעות שימוש בשמי כגשר בין שני עמים ,גרמני ויהודי 45.בכך
שניכסתי לעצמי בחזרה את השם שניתן לי במקור – ככל שהדבר לא היה נוח למשפחתי ,לחברי,
לקוחותי ולעמיתי ,הרגילים לקרוא לי "קטי" – יכולתי לעשות צעד קטן של התנגדות לדרכים בהן
מחלחלות אלימות חברתית ותוצאותיה לתוך חיינו.
מאחר שאלימות חברתית כל-כך נפוצה ,יש הזדמנויות רבות לסייע בריפוי .האמריקאים למדו זאת
באופן טראגי לאחר פעולות האלימות במרושעות שהתרחשו ב 11-בספטמבר  .2001מרגש מאוד
היה לראות את תגובות הציבור העשיר והנדיב ,ההכרה בכאב והאבל על האובדן .אזרחים )למעשה
אנשים בכל רחבי העולם( ניחמו זה את זה ספונטאנית ויצרו טקסים של ריפוי בקרנות רחוב ,בתוך
שכונות ,בכנסיה ובקהילות של בתי-ספר ,ובתוך משרדי הממשל .תהליכים בסיסיים אלה של ריפוי
התרחשו במקביל לתגובה הרשמית של הממשל ,אשר מהר יותר מהאזרחים עברה מאבל להצטיידות
לקראת מלחמה בטרור ובאויבים יעודיים.
בסתיו  ,2001בעודי חיה את פחדי ואת הבלבול שלי עצמי ,נזכרתי במילותיה של עמיתה וחברה
דרום-אפריקנית ,אשר דיברה על תגובת משפחתה למלחמת הבורים .היא אמרה" ,משפחתנו נחלקה
לשניים .צד אחד הגיב באמירה" :זה לעולם לא יקרה לנו שוב" .הצד השני הגיב באימוץ ההשקפה
ש"אסור שזה יקרה שוב לאיש לעולם" .אני מרגישה בת מזל שגדלתי וטופחתי על-ידי הצד השני של
המשפחה".

הפסקת ההעברה של טראומה
והלם שגרתי מדור לדור
כפי שראינו בפרקים  6ו ,7-מנגנונים ביולוגיים ,פסיכולוגיים ,משפחתיים וחברתיים ,תורמים כולם
להעברת הטראומה וההלם השגרתי מדור אחד למשנהו .בהינתן הדרכים הרבות בהן קורה הדבר,
אין זה מפתיע שקיימות דרכים רבות לעצור את התהליך .עדות מכוונת ורחומה היא הדרך אותה אני
מציעה .חלקו השלישי של הספר מציג בפירוט כיצד נראה הדבר בפועל .באותן משפחות בהן
מועברות הטראומה וההלם השגרתי ,סביר שהועברו גם הדרכים לניהולם ,כי כפי שכתבתי בפרק
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הקודם – טראומה והלם שגרתי יוצרים לא רק פגיעּות ,אלא גם חוסן נפשי.
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להיות עד לעצמך כקורבן ,כעד וכתוקפן
יכולתו של אדם להרהר בחוויות שלו עצמו היא יכולת-מפתח המקדמת חוסן נפשי 47.היא
מאפשרת לאדם להיות עד לעצמו ולאחרים .היא מאפשרת לאדם להיות עד לעצמו ועד לאחרים .היא
מאפשרת לאדם להיות מודע .ללא יכולת זו סביר הרבה יותר שנחזור שוב על העבר .אם העבר
משופע באלימות ,אלימות תמלא את עתידנו.
על היכולת להיות עד לעצמך אפשר להתפשר בכל שלב בחיים ,ואפשר גם לטפח אותה .כדי
לפתח את יכולתו של אדם להיות עד לעצמו ,התינוק והילד הצעיר צריכים לקבל יחס חביב ומכבד
ממישהי שמכירה בכך שצרכיו של הילד שונים מצרכיה שלה .בהמשך תהייה יכולת זו של אדם להיות
עד לעצמו קשורה לנוכחותו של מאזין המביע הערכה ,מישהו שאפשר בכנות לשתף .למרבה הצער,
מאורעות וחוויות נוראים יכולים להרוס את יכולתו של אדם להיות עד לעצמו ,כשאדם מרגיש שמה
48
שסבל קשה מנשוא.
מבין האנשים שאיבדו את היכולת להיות עדים לעצמם יש בני-מזל הפוגשים אחרים שמחוייבים
להחייאת היכולת להיות ֵעד ,אפילו אצל אלה שסבלו סבל בלתי-יאומן .הם עושים זאת באמצעות
יצירת קשר עם המחוייבות העמוקה שלהם לנסות ולדמיין את מה שלא ניתן לדמיין  ,ועל-ידי הכרה
בכך שהסבל שעבר עליהם כשדמיינו את הסבל שעבר על אחרים אינו משתווה בשום אופן לסבל
עצמו 49.הידיעה שאנשים מסוימים מסכימים להיות עדים ,מפעילה מחדש את יכולתו של האדם להיות
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עד לעצמו.
בכל המקרים יכולתו של אדם להיות עד לעצמו קשורה לעדותם של אחרים .לפיכך יכולים כולנו
לחדד את יכולתנו להיות עדים לאחרים ,ולהשפיע באופן פעיל על התמרת האלימות .כמו-כן ,ליכולתו
של אדם להיות עד לעצמו יכולה להיות השפעה תהומית על אחרים ,בין אם מדובר בקרוביו
האינטימיים או אזרחים אותם הוא מנהיג.
ערב אחד בביתם של חברי בפרטוריה ,עייפה לאחר יום של הוראה קראתי ספר פרשנות אודות
וועדת האמת והפיוס בדרום אפריקה .קראתי מהר וללא תשומת לב כאשר לפתע הרגשתי
כמחושמלת :קראתי "וידוי" של פ.וו .דה-קלרק" ,שנאמר" במעמד כניסתו של נלסון מנדלה לתפקיד
הנשיא בשנת  .1994כשהוא מדבר על תפקידו בתקופת האפרטהייד ,על היותו עד לפעולות של עצמו
ושל מפלגתו ,כשהוא מבין שביצע פשע גדול נגד האנושות ,דה-קלרק מבהיר שהוא מבקש מחילה על
"הפגיעה והכאב שהמדיניות שלנו גרמה ...על כך ששגינו מן היסוד ובאופן מוחלט ...אני גם מבקש
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מחילה מאותם אנשים צעירים שמתו ללא לצורך למען מטרה בלתי מוצדקת ,ובמיוחד מהוריהם".
פרצתי בדמעות ברגע בו הסקפטיות ,הכיסופים ,חוסר האמונה והתקוה שלי ,התנגשו כולן יחד
בהצהרתו של המחבר כי הנאום הזה היה הפנטזיה שלו.
אילו התקיימה ,הייתה עדות כזאת של דה-קלרק לעצמו משנה את מהלך ההיסטוריה העולמית.
אני בטוחה בזאת .להתנצלות מפיו  -מלווה בראיות המעידות על הבנתו את ההשפעה המרושעת של
האפרטהייד ,וכשהיא באה מצידו של אחד הפושעים וה"ארכיטקטים" של האפרטהייד  -יכלה להיות
השלכה עצומה על חייהם של מיליונים רבים של בני אדם .בפנטזיה של המחבר ,נמצאים דה-קלרק
ומנדלה במערכת יחסים של הכרה הדדית .במסגרת תיאורו את כניסת מנדלה לתפקידו חולק גם
מנדלה ,ניצול האפרטהייד ,את הגיגיו עוצרי-הנשימה אודות חייו .הוא אומר" ,את מה שאני ובני עמי
סבלנו תחת שלטון המפלגה שלך  -לעולם לא נשכח ,אך אנחנו סולחים לכם ,ואני מזמין אותך ואותם
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לבנות יחד אתנו מדינה חדשה".
פעולות משותפות אלה של עדות-עצמית אינן רק דמיון פרוע ,כפי שהייתה כניסה דמיונית זו
לתפקיד .הן מתרחשות מדי יום בחדרי מגורים ,על מדרכות ,בין אנשים רגילים ,אבות ובנים ,אמהות
ובנות ,אחים ואחיות ,אשר מתוודים זה בפני זה על פגיעות שגרמו ושסבלו ,ואשר סולחים ונסלחים,
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לכל אורכו של סולם עדות אינטימי זה עד לרמה הלאומית ,ניתן לאחות ניתוקים אשר פוררו מערכות
יחסים.

איחוי יחסים
הרצון לאחות הקרע שנוצר ביחסים הוא אחת מהמתנות היקרות ביותר שאנו יכולים להעניק לאחרים
ולעצמנו 53.חוסר ההצלחה לעשות זאת יוצר פגיעה נוספת .הורים עומדים בפני האתגר וההזדמנות
הללו לעתים מזומנות .חיּותם של חיי משפחה ורווחת בני המשפחה תלויים ביכולתם של כל חברי
המשפחה לבסס מחדש קשרים לאחר שניתקו .במיוחד מדובר במקרה של הורים פוסט-טראומתיים
העומדים בפני המשימות המרתיעות של חיבור מחדש עם ילדיהם ,כי הטראומות שלהם עצמם ,בין
אם מקורן בילדות או באירועים חיצוניים ,כמו מלחמה או אונס ,הגורמות להם למעידות עם הילדים
שלהם עצמם ,מעידות שעלולות לייצר סבל וכאב.
שני הורי סבלו מטראומה ,שמקורה במאורעות חיצוניים במהלך תקופת מק'קרתי .לאחר שיצרה אמי
מסגרת כלשהי סביב מה שקרה ,היא נסוגה לתוך שתיקה והזהירה אותי לעולם לא לדבר על
הנושאים הללו .אבי מעולם לא דיבר איתי על כך .הייתי עדה דוממת לסבלם של הורי והרגשתי
מופרדת מהם 54.הם האמינו שדיבור הוא מסוכן וכי שתיקה היא הדרך הבטוחה ביותר לגונן .הם נסוגו
מקשר דווקא ברגע בו הייתי זקוקה לו ביותר .ללא הנוכחות המרגיעה שלהם פחדי צמחו כפטריות
אחר הגשם .השתיקה הזאת התווספה לשקט שאפף את התקפי הזעם של אבי .שניהם יחד יצרו
תחושה עמוקה של בידוד .כשיכולתי לדבר ,ייצרתי תסמינים שדיברו בשמי ,אלא שאיש לא ידע כיצד
לפרש אותם.
תגובתם של אנשים מבוגרים לטראומה שלהם עצמם מגוונת מאוד .אך בכל מקרה ,אם הורה פוגע
בילד ,הורה יכול לעזור לילד .הורים יכולים להיות עדים לכאבו של הילד ,,לתת תוקף לחוויתו ולהציע
חרטה ונחמה .כשההורה חווה טראומה בנסיבות שהן נוראות מכדי לחלוק אותן ,נמצאים ההורים
במצב קשה ביותר .הטראומה שלהם זולגת החוצה .הם מרגישים שהם מהווים מקור של הרעלה
לילדיהם .הורים רבים מאמינים שהפתרון הטוב ביותר הוא הסתגרות.
ניסיוני האישי והקליני מלמד אחרת .ילדים מתמודדים טוב יותר כשהם יודעים משהו ,מאשר כשאינם
יודעים דבר .אפשר לספק לילדים הקשר בלי להיכנס לפרטים קשים מנשוא .הורה יכול להתאים את
דבריו גם ליכולתו העצמית לשאת את הדברים וגם ליכולתו ההתפתחותית של הילד להבין ולהתמודד
עם מה שיש להורה לומר .הורים עשויים לרצות בנוכחותו של אדם חיצוני – ֵעד – שיתמוך בשיתוף
אמיץ זה.
בעקבות גילוי כזה רצוי שההורה יבדוק כיצד מסתדר הילד עם המידע שזה עתה נמסר לו .אנשי
מקצוע רבים מציעים ללמוד על מצבו של הילד ִמרמזים ,ולהגיב רק כאשר הילד שואל שאלה או מעיר
הערה .למרות שאני סבורה כי חשוב ביותר לא להפריע לילד – וילדים רבים זקוקים לזמן לעצמם כדי
למיין את רגשותיהם – אני חושבת שרגישות כזו צריכה להיות מאוזנת על-ידי העברת מסר ברור
לילד אודות נכונותכם לחזור ולעסוק בנושא ,לסקור את מה שכבר נמסר לו ולשמוע את תגובתו
לדברים .אחרת קשה להבחין בין מתן זמן ומרחב פרטי לבין חזרה לשתיקה.

דיאלוג
ברמה החברתית ,פעולות של יחידים יכולות להיות בעלות השפעה .באזורים רבים ברחבי העולם
לקחו על עצמם ארגונים את המשימה לקדם דיאלוג בין קבוצות שקיימת ביניהן טינה היסטורית,
כאמצעי לצמצום קיטוב .תהליכי דיאלוג אלה ,טעונים ככל שיהיו ,מסוכנים ופלאיים ,הם האמצעים
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להפסקת ההעברה של טראומה והלם שגרתי מדור לדור .פירות הדיאלוגים הללו מקרינים החוצה על
55
משפחות וקהילות שנהרסו על-ידי אלימות חברתית.
יש אזורים בהם המשתתפים בדיאלוג הם חברי קבוצות שרדפו זו את זו משך מאות שנים .בקבוצות
אחרות ,כמו קבוצות דיאלוג בין ילדים ונכדים של ניצולי-שואה ושל פושעים נאציים ,הקורבנות הייתה
חד-כיוונית 56.יש מקרים בהם תנודות אלימות יוצרות את הרקע הרחב למאבקים עכשויים ,הנושאים
אופי של רצח-עם מצד אחד כנגד השני ,כמו במקרה של הדיאלוג הנוכחי בין סרבים למוסלמים
57
בבוסניה.
יהא ההקשר הפוליטי וההיסטורי אשר יהא ,דיאלוג בין אנשים החברים בקבוצות שביצעו זוועות או
שהיו קורבן להן  -הוא פעולה הרת-גורל .איש אינו יוצא מדיאלוג כזה כפי שנכנס אליו ,לא המשתתפים
ולא המנחים 58.המטרה של תהליכי דיאלוג כאלה היא לשמוע באמת את האחר ,ובכך להיכנס להכרה
מסוג כלשהו .בין אם דיאלוג מתרחש בין אנשים שזה עתה שרדו אסון נורא ,או בין צאצאיהם של
האחרונים ,אנשים מדברים מתוך גופים טעונים ביותר ,כלומר ,עם מערכות עצבים שהפעלתם
מועצמת בנקל וקשה לנטרל אותה .במצבים אלה ,שהם רגישים להפליא ,אנשים יודעים שיש להם
פוטנציאל "להתפרק" או "להתחבר" ממש כשם שהם נושאים באחריות לפגיעה או לריפוי של הזולת.

לאפשר לדורות הבאים להיות עדים
קיימות גם דרכים לא פורמאליות בהן אנו יכולים ליצור לילדינו ולנכדינו הזדמנויות להקשיב לחוויותיהם
של המבוגרים ,וכך לחלוק כבוד באמצעות פעולות המקדמות ריפוי ,ולא נקמה .אם עדות הופכת
לשיטה למימוש ה"משימה" שהוטלה על ידי הדורות הקודמים ,כי אז תושלם המשימה ללא הנצחת
אלימות .לכך עלינו לייחל בכל מאודנו.
מבוגרים חייבים לשקול בזהירות את השפעת הסיפורים שהם מספרים אודות קבוצת "האויב" .כאשר
היו ילדי צעירים ,סיפרתי להם ,ללא שיקול-דעת ,על סירובה של אמי אחרי מלחמת העולם השניה
"להציב את רגלה" על אדמת גרמניה .שנים לאחר מכן ,ערב טיול כיתתי לפראג ,העלתה מירנדה את
הסיפור הזה.
כשהיא נראית מדוכדכת ,אמרה" :יש לנו עצירת ביניים בת שעתיים בפרנקפורט .איאלץ להניח את כף
רגלי על אדמת גרמניה" .זיהיתי את הביטוי הזה .אני יודעת שלאמי יש מקום של כבוד במשפחתנו,
ושיערתי כי מירנדה חששה שלא תעמוד ברמת העקרונות של סבתה הנערצת ,מאחר שהייתה מוכנה
להציב את רגלה על אדמת גרמניה על מנת לנסוע לטיול בפראג.
עשיתי דברים רבים .ראשית ,סיפרתי לה עוד מסיפורה של אמי .סיפרתי לה איך במהלך מלחמת
ויטנאם כינתה את עצמה "כמו גרמניה טובה" ,כי אחרי הכל ,מלבד הפגנות ,מה עוד עשתה כדי
להפסיק את המלחמה? שנית ,סיפרתי לה שכשהייתי בת  ,12לקחה אותי אמי לברצ'טסגארדן ,הכפר
באלפים הבוואריים בו הייתה להיטלר ולאהובתו וילה לעיתות המלחמה .היא רצתה שאהיה עדה
למקום .לבסוף הצעתי לה שכאשר תהייה שם ,תבצע טקס בו תוכל לחבר בין התקוות שלה לפיוס בין
הגרמנים ליהודים ,לבין אלה של העם הגרמני .שיחה מורחבת זו והמסקנות שנבעו ממנה עלו הרבה
יותר בקנה אחד עם רוחה של אמי ,וכיבדו אותה 59.היא גם ריככה את הקיטוב שבין יהודים וגרמנים,
אנחנו והם ,שהסיפור הראשוני שלי יצר.
לדורות ההמשך של אלה שסבלו אלימות קיצונית יש תפקיד מכריע בפרשנות של העברת הטראומה
וההלם השגרתי ,כי הם אלה שצריכים למצוא דרכים לתת ללבם לראות .אין לשגות :עבודה זו דורשת
אומץ .קל ונוח יותר לעשותה לכל למי שעד מלווה אותו .עדות רחומה ,ליווי אדם אחר  -זו משימה
לבני כל הגיל ,בכל גיל.
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בסופה של האודיסיאה ,הטרילוגיה של אייסכילוס ,מקווה אתנה לכרות ברית-שלום עם הפוריים,
להפסיק את רדיפת אורסטס ,נכדו של ארתריאוס ,ולמנוע את הטלת הקללה על אתונה ,עירה.
הפוריים ואתנה מכירים זה בזה כצאצאים לדורות שונים של אלילים .אתנה מבקשת להרגיע אותם,
אולי באמצעות חנופה ,אך מתוך כוונה לסיים את השפעתה של הקללה שהטילו על בית ארתריאוס
ועל כל מכריהם .בהיותה עדה לחייהם ,ובנושאה את כאבם ,היא מפצירה בפוריים לא להטיל על
צעירי אתונה את הזעם שיגרום להם לא רק להיות ששים-אלי-קרב אלא גם שתאוות הקרב שלהם
תופנה כלפי עצמם" .לא ,היא מתחננת ,תנו לטוב הלב ולכבוד למשול ותנו לאזרחים לכבד אתכם בשל
מסירותכם לצדק ,לא לנקמה .אתנה הנבונה מצליחה .הפוריים אומרים לה שהם חשים ש"שנאתם
מתפוגגת".
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זוהי העבודה שכולנו צריכים לעשות .אנחנו יכולים להקשיב ולהיות אכפתיים .יכולים אנו לפעול כעדים
חומלים לאחרים מתוך תקווה שבעשותנו כן ,אנו עוזרים לשנאה להתפוגג.
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חלק שלישי

מה יכולים אנו
לעשות?
יש המנסים להעלות את העולם בלהבות
אנו נמצאים בסכנה,
יש זמן רק לפעול לאט
אין זמן לאהבה

1
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פרק 8
יסודות העדות
לוחמי המסאי מאנוסיאן ,החיים בכפר של בקתות בוץ בקניה ,מצופים להגיב ביעילות לכל מקרה
חירום .לא זה היה המקרה של וילסון קימלו נאיומה ,לוחם וסטודנט בקורס קדם-רפואה באוניברסיטת
סטנפורד ,אשר היה בביקור אצל נציג האו"ם בקניה בזמן ההתקפה על מרכז הסחר העולמי .קימלי
מצא את עצמו במצב בלתי מוכר :כשהוא מודע לכך שאנשים זקוקים נואשות לעזרה ,אך לא ברור לו
כיצד יוכל לעזור .הוא היה באותה עמדת-העדות שכבר נוכחנו כי לרבים היא יוצרת בעיות .וכך אמר:
"בהיותי בניו-יורק לא יכולתי להגיב והרגשתי אי-נוחות מפני שלא עשיתי דבר .נשאתי בלבי את הכאב
1
הזה ורציתי לעשות משהו".
בשובו הביתה במאי  ,2002מצא קימלי שרבים מהכפריים לא שמעו אודות המתקפות .משסיפר
להם והסביר שבניינים יכולים להיות כה גבוהים שאנשים יכולים לקפוץ מהם אל מותם ,הדבר העציב
והטריד אותם מאוד" .הם החליטו לתת מתנת תנחומים" ,הסביר קימלי" :ארבעה עשר ראשי בקר,
2
הנכס המוערך ביותר והמתנה היקרה ביותר של המסאי".
זקני השבט הגישו את המתנה לשגריר האמריקאי בפועל ,בטקס רשמי בו השתתפו מאות מבני
המסאי אוחזים כרזות ,שעל חלקן נכתב" :לאנשים באמריקה ,אנחנו נותנים את הפרות האלה כדי
לעזור לכם" 3.והמתנה אכן עזרה .באמצעות אתר אינטרנט שתיעד את המתנה ואת קבלתה ,שימשה
עדותם של אנשי המסאי לאנשים באמריקה עדות של אנשים בכל רחבי העולם .אחת התגובות הייתה
של משפחתו של הכבאי ג'פרי ג'יימס אולסן ,מסטאטן איילנד:
לבני המסאי ,אשי אולנג ,אשי נאלינג ,על החמלה והכבוד שאתם רוכשים לבננו
ולאחיו הכבאים ,שנתנו את חייהם להצלת חייהם של אחרים ,ולאלפי האנשים החפים
מפשע שנרצחו באופן כה ברוטלי .קראנו רבות על בני המסאי ,וכל הדברים מצביעים על
כך שאתם עם גאה ,אינטליגנטי ומכובד .ההכרה שלכם בבננו ובאחרים ,שבאה מכל-כך
4
רחוק ,משמעותית מאוד עבורנו.
במתנתם הניעו בני המסאי תהליך יוצא מן הכלל של חיבור ,תוך מסמוס המרחק הפיזי
והתרבותי .בעוד שחיי היומיום שלהם עשויים להיות שונים מאוד מאלה של האמריקאים ,ניכר כי
רגשותיהם לגבי הטרגדיה לא היו שונים .המעשה הסמלי והמילולי שלהם הובן בכל העולם כמייצג
תחושה עמוקה של אנושיות משותפת .ההכרה שלהם בצער ובסבל האמריקאי עוררה הערכה חוזרת,
והביאה אנשים נואשים למודעות אינטימית יותר האחד לשני.
פרק זה והפרק הבא מתמקדים ביסודות שיכולים לתמוך בנו ,ובמקורות עליהם אנחנו יכולים
להסתמך ,כדי להעשות עדים בינלאומיים חומלים ,כמו קימלי ובני המסאי .לאלה יש מהות משותפת:
הם עוזרים לנו לזהות ולבטא את הקשר המשותף שלנו זה עם זה .אין זה כמו להרגיש דומה לאחר או
להזדהות אתו .ההיפך הוא הנכון 5.לקימלי לא היה כל קושי להרגיש מחובר לניו-יורקים ההמומים
ביניהם חי ,אך הוא נזקק לקהילה שלו כדי שתסייע לו לבטא את "הכאב שבלבו".
בפרק זה נבחן יכולות אישיות ,פרקטיקות לאינטראקציה וידע האוניברסלי ,התומכים בעדות
רחומה .בפרק הבא נזהה פעולות מסוימות שמגלמות עדות רחומה .כל אחד מהמקורות הללו מהווה
בסיס יציב לעדות רחומה בכך שהוא מסייע לנו להכיר באנושיות אותה אנו חולקים ,לשקם את
תחושת האנושיות המשותפת כשהיא מהוססת ,ולחסום את הדה-הומניזציה שאנו עושים לאחרים.
הם משנים את התפיסה שלנו את האחר ,אשר נשאר בדיוק כפי שהיה מאז ומתמיד ,אנושי ,לא פחות
6
לא יותר.
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"אחרּות"  -השער לדה-הומניזציה
כשאני עומדת לפגוש מישהו לראשונה ,אני חשה התרגשות של ציפיה מעורבת בחשש .האם
נתחבר? האם נמצא משהו משותף שיחבר בינינו וישמח אותנו? האם אותו דבר משותף יספיק כדי
להתגבר על ההבדלים ,או על תחושת ה"אחרות" שיתכן ונחוש?
תחושה זו של "אחרות" אינה מתעוררת רק בהקשר של אנשים זרים .חשתי אותה גם ביחס
לאלה שאני אוהבת יותר מכל .ואני בספק אם אני האדם היחיד שברגע של כעס כלפי ילד או בן-זוג
חשב :מי זה האדם הזה? איך בכלל חייתי איתו ואיך אוכל לעשות זאת שוב?
בין אם מדובר באנשים שלעולם לא נפגוש ,זרים שאנו עומדים לפגוש ,או אנשים שהפכו זרים
בשל השחיקה של חיי היומיום ,אנו ניצבים שוב ושוב בפני ההכרה או האישור מחדש של האנושיות
המשותפת שלנו.
עדות לאלימות או לפגיעה היא מאתגרת ,בין אם ברגע התרחשות הפעולה האלימה או מאוחר
יותר ,לאחר שהמצב החמור חלף .כפי שראינו בפרק השלישי ,הדבר יוצר עוררות פסיכולוגית .נניח
שאנו רואים שכן צורח על בנו בן השש .פסיכולוגית ,אנחנו נדרכים לסגת ,מגיבים בעצמנו באלימות
או שאנחנו מאבדים תחושה ,תגובות התואמות לחימה ,בריחה או קפיאה .עדות מודעת ופעילה
דורשת התגברות על התגובות פסיכולוגיות ראשוניות אלה ,להישאר מודעים למה שראינו ולפתח
7
תכנית פעולה שהיא בטוחה ויש בה חמלה כלפי כל המעורבים.
אם השכן שלנו הוא אדם שאנו מכירים היטב והוא חשוב לנו ,סביר יותר שנוכל להסתכל על
מעשיו בדאגה ולדמיין את עצמנו בדיאלוג מסוג כלשהו איתו .מצד שני ,אם אנחנו לא מכירים אותו
היטב ,והמפגשים הספורים שהיו לנו איתו הטרידו אותנו ,צפייה באינטראקציה זו יכולה ליצור דעה
שלילית ביחס אליו ,אשר תרחיק אותנו מעליו עוד יותר .חזרה על רצף כזה עלולה להביא אותנו
להפוך את השכן שלנו ל"אחר".
כשאנו חווים אנשים כשונים לגמרי מאיתנו ,אחרים ,אפשר שנחוש טווח רחב של רגשות שליליים
כלפיהם ,כמו גועל ,דחייה ,כעס ,שנאה או אימה .רגשות אלה לא רק שתורמים לכך שאנו חווים אותם
כאחרים ,אלא החוויות הללו מנציחות את עצמן ,תוך שהן מצדיקות ביטוי מתמשך של רגשות אלו .עם
הזמן אנו עושים דה-הומניזציה לאדם האחר .דה-הומניזציה  ,התהליך באמצעותו נראים אנשים כאילו
הם פחות אנושיים .תהליך אותו מבצעים בפועל אנשים ,קבוצות ולאומים  -מונע אכפתיות כלפי האחר
 8תפיסת אנושיותו המשותפת של מישהו היא תנאי מקדים לעדות רחומה.
הדוגמאות לדה-הומניזציה רבות .קראו בעיתון ותוכלו למצוא מקרים של דה-הומניזציה באופן
שבו בני משפחה מרוחקים מדברים זה על זה ,באופן שבו חברי קהילה מדברים על קהילה יריבה,
ואזרחים של אומה אחת מדברים על אנשים מאומות "אויבות" .לדינמיקה שהופכת את חברו הטוב
ביותר של ילד בן עשר לאויבו המושבע יש רכיבים משותפים עם התהליך שמסית שכונה אחת נגד
שכונה אחרת .ההורה שבמשחק ההוקי של בנו מגנה את שחקני הקבוצה האחרת ,נוקט בסגנון דיבור
דומה לזה של ממשלות עוינות.
פרקטיקות אלה של דה-הומניזציה הן עתיקות-יומין ונשארות עמנו .באיליאדה מראה לנו הומרוס
פעמים רבות את תהליך הדה-הומניזציה 9.בספרו של אריך מריה רמרק אין חדש במערב המספר,
פול בן העשרים ,חייל גרמני במלחמת העולם הראשונה ,מדבר אל חייל שדקר ,והוא מחזיקו
10
בזרועותיו עד מותו .דבריו ממפים את תהליך הדה-הומניזציה והחזרה באמצעות רה-הומניזציה:
חבר ,לא רציתי להרוג אותך .אילו קפצת הנה שוב ,לא הייתי עושה זאת ,אילו הייתה
גם בך תבונה .אבל קודם לכן היית רק רעיון לגבי ,רעיון מופשט שחי בתודעתי וקרא לי
לתגובה הולמת .זה הרעיון המופשט אותו דקרתי .אך עתה ,לראשונה אני רואה שאתה
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אדם כמוני .חשבתי על רימוני היד שלך ,על הכידון שלך ,על הרובה שלך .עכשיו אני רואה
את אשתך ואת פניך ואת המשותף בינינו .סלח לי ,חבר .תמיד אנחנו רואים זאת מאוחר
מדי .למה הם אף פעם לא אומרים לנו שאתם שדים מסכנים כמונו ,שהאמהות שלכם
דואגות בדיוק כמו האמהות שלנו ,ושיש לנו אותו פחד מפני המוות ,ואותו המוות ואותו
11
הסבל – סלח לי ,חבר ,איך יכולנו להיות אויבים?
הלקח אותו לומד פול בחפירות הוא הלקח אותו סותר הצבא בקפדנות .מחקרים רבים מצאו
שרוב האנשים והנשים מתנגדים להרג 12.על מנת להתגבר על ההתנגדות הטבעית של אנשים להרג
מנצל הצבא כל היבט של ריחוק שאנשים יכולים לחוש .יש להם טכניקות מושלמות שכוללות ריחוק
גופני ,פסיכולוגי ,תרבותי ,מוסרי ,חברתי וריחוק מכני ,כדי להפוך אויבים ל"צורות ירודות יותר של
חיים" ,כלומר  -לעשות להם דה-הומניזציה 13.בנוסף ,מחסן הצבא את אנשיו נגד שנאה ,ובאותו זמן
הוא משפיע על יכולתם לשנוא באמצעות שימוש בתעמולה .אין זה צריך להפתיע שהמרכיב היסודי
14
ברוב תעמולת-השנאה הוא הדה-הומניזציה של האויב.
דה-הומניזציה תלויה בחוויה של תחושת ריחוק ,הנתונה להיפוך פתאומי .ישראלי צעיר אשר לחם
בלבנון במלחמת  1982סיפר על מפגש שהתרחש במחנה פליטים ,כשהוא וחבריו ירו בלוחמי הארגון
לשחרור פלסטין .שני פליטים באו לקראתם כשהם נושאים חפץ וצועקים אל החיילים .מאחר שהם היו
רק במרחק  20מטר מהם ,הישראלים יכלו להבחין שהדבר שהם נשאו היה ארגז של פפסי-קולה
והצעקות שלהם היו" :הזמנה למשקה!
הצעיר הישראלי חשב בהמשך' :אילו הם היו במרחק  200מטר ,היינו יורים בהם והיינו שמחים
לפגוע' .והוא שאל' :באיזה מרחק צריך להיות בן אנוש לפני שהוא הופך למטרה? כמה קרוב הוא צריך
15
להיות לפני שנראה שהוא אנושי?
לשאלות אלה יש משמעות עמוקה .בשעה שאנו יודעים הרבה על דה-הומניזציה של אחרים ,אנו
יודעים ,או חושבים שאנו יודעים ,הרבה פחות על רה-הומניזציה של אחרים ,תהליך שהוא חיוני ביותר
להישרדות של כולנו 16.ואף על פי כן ,הפרקטיקות המשקמות את תחושת האנושיות המשותפת שלנו,
למרות שהן ידועות – הן אינן מומשגות ככאלה ,כמו אוסף הצדפים המונח על החופים בכל רחבי
העולם 17.למעשה ,בפרק זה ובפרק הבא אעשה סיור בחופי העולם ,ואצביע על הצדפים שיכולים
לעזור לנו לחוות את האנושיות המשותפת שלנו.

יכולות אישיות
אחד היסודות לעדות רחומה ,להפיכת עדות בלתי-מודעת לאלימות ופגיעה לעדות מתוך בחירה
מכוונת ,הוא סדרה של יכולות אישיות ,שכל אחת מהן ניתנת לפיתוח .ואלה הן :מודעות ,ביטחון,
אמפתיה ,ענווה וחמלה .מודעות היא אבן הפינה לכולן – תנאי מוקדם ,אם תרצו .ללא צירוף כלשהו
של חמש היכולות האלה לא יוכל איש להיות עד באופן נאות ויעיל.

מודעות
באורח חיים אותו מקיימים רובנו ,אנו מופגזים מדי יום במיליוני גירויים .אנשים ,פעילויות,
אירועים ,סיבות ,תחושות ,תפיסות ,חפצים – כל אלה דורשים תשומת לב ,ועלינו לנפות ,לסנן ,לבחור
סדר קדימויות ,להתעלם ,לאבד ולחסום הרבה ,ויהיו מי שיאמרו  -את רוב מה שמסתער על תודעתנו
אנו חוסמים ,אחרת היינו מוצפים מיידית.
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מודעות היא מרכיב קבוע בחיינו ,למרות שהדברים אליהם אנו מודעים משתנים באופן תמידי .יש
ימים בהם אני מסוגלת להישאר מודעת במשך כל הזמן בו אני מכינה את כוס הקפה שלי בבוקר .אני
מודעת לקומקום הזכוכית העגול כשהוא הולך ונעשה כבד כשאני ממלאת אותו במים מהברז .אני
חשה את גופי פונה לעבר התנור ואת זרועי המושטת המאזנת עכשיו את משקל הקומקום ,שעכשיו
הוא קר .בעודי ממתינה למים שירתחו אני מוציאה את פולי הקפה מתוך תא ההקפאה ,אני שומעת
את הצליל היניקה של שולי דלת המקפיא כשהיא נפתחת וחשה בשינוי הטמפרטורה כשאני מניחה
את ידי בתא ההקפאה ולוקחת משם את שקית הפולים ,ואז אני שומעת את הדלת כשהיא נטרקת.
אם אני באמת מרוכזת ,הצליל שמשמיעים פולי הקפה כשני שופכת אותם למטחנה יכול להיות
מחריש אוזניים ,ואני עשויה להתכווץ כשאני לוחצת על כפתור ההפעלה ,מצפה לטחינתם לאבקה.
הייתי יכולה להמשיך כך הלאה .באותה מידה אני עולה לעתים קרובות במדרגות עם כוס הקפה בידי,
ביודעי שהכנתי אותה אך אין לי כל זיכרון איך עשיתי זאת.
מובן שיש וריאציות של מודעות .מודעות רבה מדי – כמו ,למשל ,בזמן דריכות-יתר  -נוטה לצמצם
את המיקוד שלנו ולאטום בפנינו חלק גדול ממה שקורה באותו רגע .דריכות פחותה מדי – כמו בעת
הכחשה או ישנוניות – גם היא מגבילה את טווח תשומת הלב שלנו .סוג המודעות הנכון והמידה
הנכונה יוצרים רוגע ובהירות ,אפילו נוכח נסיבות מעיקות.
מודעות איננה כישרון שיש אנשים שהתברכו בו ואחרים לא .זוהי מיומנות הניתנת לפיתוח
באמצעות תרגול .מזה אלפי שנים מתרגלים בודהיסטים מודעות באמצעות עירנות ,ויש ספרים,
סרטים ותכניות מופלאות המלמדות את הטכניקות שלהם 18.דקות אחדות של תרגול מדי יום יכולות
לחולל שינוי בחייו של אדם.
בודהיסטים הכירו מזמן בחשיבותה של הסדרת הנשימה .אנשי טיפול עובדים עם נשימה גם הם.
דבר אחד ברור  -הנשימה שלנו נמצאת תמיד איתנו .אם שמים לב אליה ,אפשר להאט אותה,
להסדיר אותה בטכניקות פשוטות של שאיפה בספירה עד שלוש ,עצירת הנשימה בספירה עד שלוש
ונשיפה בספירה עד שלוש .טכניקה זו עשויה להועיל מאוד הן ברמה הפסיכולוגית  -במובן של הרגעת
מערכת העצבים הסימפטטית שלנו ,ובמיקוד תשומת ליבנו ולהגברת המודעות .כשאדם חווה הלם
שגרתי ,עבודה עם הנשימה היא אחד הכלים הטובים שיכולים לשמש אותו כדי לשוב לרגיעה.
בחינת מקורות המילה האנגלית מודעות ) (awarenessיכולה לעזור לנו להבין שניים מהיבטיה
היסודיים .על פי עבודה שנעשתה ע"י הפסיכיאטר הידוע ,רוברט ג'יי ליפטון ,מודעות מתייחסת
למילים כמו זהיר) ,(wareנזהר ) ,(bewareסוהר) ,(wardושומר) ,(guardוכן לעוד אחרות ,כמו :הכרתי
) ,(consciousמודע ) ,(cognizantהגיוני ) .(sensibleליפטון מסביר" :מודעות כוללת ,אם כן ,את
19
היכולת לחזות ולהבין סכנה מחד ,ואת קיבולת הידיעה ותחושת ההתעלות מאידך".
מסקנות אלה מסייעות לנו לראות עד כמה חיונית מודעות לעדות .ראשית ,אם איננו מודעים ,לא
נבחין במצבים בהם מעורבים אלימות או פגיעה .ראינו את ההשקעה העצומה שמשקיעים אנשים
מסוימים בהקטנה או בפטירת אלימות ופגיעה כלא-חשובות ,אפילו במקרים בהם הם עצמם הנפגעים.
מודעות נותנת את ההזדמנות להישאר נוכח כך שנוכל לשקול מה ברצוננו לעשות .שנית ,מודעות היא
מצב של דריכות ,העשוי להפחית את העוררות הפסיכולוגית אשר פעמים רבות מתלווה לראיית
אלימות ופגיעה ,או שהיא יכולה לסייע לנו להחלים מהר יותר מהלם שגרתי מתון 20.לבסוף ,מודעות
מסייעת לנו לסרוק  360מעלות של ההקשר ,הן הפיזי והן הבין-אישי ,בו אנו מצויים .כשאנו מודעים,
אנו יכולים להתבונן ולדעת אם אנו מוגנים ,מה עוד מתרחש ומיהם בני הברית הפוטנציאליים שלנו
בסביבה.
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ביטחון
ביטחון הוא צורך אנושי יסודי 21.גם בהיותנו מודעים לכך שמשהו יכול או צריך להיעשות ,עדיין
עלינו להעריך את מידת הביטחון הפיזי ,שלנו ושל אחרים העשויים להיות מעורבים ,לפני שנחליט
להציע עדות רחומה .באותם מצבים יומיומיים של עדות לאלימות ופגיעה ,בהם ברור לנו שאנו בטוחים
מבחינה פיזית ,גם אז עלינו להעריך אם אנו מרגשים מספיק בטוחים רגשית כדי לנקוט בפעולה.
במובן מסוים עלינו להעריך את מוכנותנו להיות מעורבים בעניינם של אחרים .חלק מהערכה זאת
דורש מודעות לרמת ההלם השגרתי אותו אנו חווים .אם לא נשקפת לנו סכנה ,ואנו בטוחים שנוכל
לנהל את ההלם השגרתי שלנו ,כי אז הגיוני המעבר מהצד המטריד של מטבע הצפייה לצד שבחרנו.
מצבים רבים מעמתים אותנו עם הצורך לעשות הערכה זו .אם פעולת העדות שלנו היא הקשבה
לסיפורו של אדם אחר על מה שקרה בעבר ,ההערכה שלנו עשויה להיות שונה מאשר אם מדובר
בעימות עם קרובת-משפחה זועמת ,המשתלחת מילולית בילדיה .במקרה השני אנו עשויים להחליט
שהילדים נחשפו לכעסה של אמם פעמים רבות בעבר ,ושהסיכוי כי נשנה את חייהם יגדל אם נתעמת
עם אימם כשהיא רגועה ואנו נרגיש פחות מאוימים .או שאנו עשויים להחליט שאיננו יכולים להסתכן
בעימות ,למרות שאנו בטוחים כי היא גורמת נזק לילדיה .יתכן שאפשר לנקוט צעדים אחרים
שההרגשה לגביהם היא שהם כרוכים בסיכון קטן יותר ,וגם מועילים.
בעניין הביטחון ,אנו מביטים ישירות אל לועה של דילמה מוסרית .כשאנשים הנם קרבנות או
עדים לאלימות ופגיעה ,תחושת הביטחון שלהם מתמוטטת לפרק זמן קצר או ממושך .כל החלמה
מטראומה ומהלם שגרתי דורשת את בנייתה מחדש של תחושת הביטחון .זהו הצעד הראשון בכל
גישת טיפול מוצלחת 22.בה בעת לעתים אין מנוס מלסכן את הביטחון כדי לסייע לאחרים להימלט
מחשיפה לאלימות ופגיעה .הדבר נכון החל מהרמה האישית ועד לרמה הבין-לאומית .כיצד יכול אדם
אחד ,או אומה אחת ,לעשות את החישובים המוסריים הדרושים כדי להחליט אם לסכן את הביטחון
שלהם עצמם לטובת אחרים?
אין תשובות קלות לכך וגם התשובה שלי לעצמי לא תהיה שימושית עבור אף אחד אחר .כפי
שכתבתי בפרק השני – יש להציג את הדילמה בפני ילדים בשלב מוקדם בחייהם ,עם הזדמנות לקיים
"סיעור מוחות" בהתייחס לאסטרטגיות הממזערות את הסיכון לעצמי וממקסמות את ההגנה על
אחרים ,כמו גם הזדמנויות לדבר על השלכות האסטרטגיות בהן הם נוקטים בחיי היומיום .ג'אווהרלאל
ֵהרֹו אמר פעם" :להיות במצב מוסרי טוב דורש לפחות אותה מידת אמונים כמו להיות בכושר פיזי
נְ
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טוב".
החלטה שאנו מקבלים ביום אחד אינה מקדשת אותה לעד .יום אחד אני עשויה להצטרף לצעדה
לצורך גיוס כספים עבור קורבנות אלימות משפחתית .ביום אחר אני עשויה להרגיש שאינני מסוגלת
להקשיב לסיפורים הנשמעים בהפגנת טרום-הצעדה .שום פעולה או חוסר-פעולה אינן מחייבות אותי
למסלול מסוים.
במהלך השואה הצילו תושבי לה -שמבון ,כפר קטן בדרום צרפת 2,500 ,יהודים .מגדה טרוקמה
הייתה אשתו של אנדרה טרוקמה ,כומר הכפר ,אשר בהשראתו הסתירו אנשי הכפר יהודים.
כשרואיינה לגבי הבחירות שלה ,נמסר כי גב' טרוקמה אמרה שהחלטתה להסתיר את היהודי הראשון
שפנה אליה לא דרשה כל מחשבה .היא אמרה" ,מה עוד יכולתי לעשות?" עם זאת מאוחר יותר,
כשכבר הסתירה יהודים מזה זמן מה ,היא ראתה איך הגסטאפו מקבץ קבוצה של גברים יהודים
24
צעירים ,ולא עשתה דבר .היא ידעה שברגע זה "זאת לא הייתה תגובה בטוחה או יעילה".
עבורי ,זהו לקח לגבי הקשר .משמעו שהאומץ המוסרי של הפרט אינו מוחלט ,אלא סגולה
אפשרית .הבחירות שאנו עושים עשויות להיות לגמרי שונות אם הגוף שלנו מוצף באדרנלין לעומת
מצב בו הוא רגוע .אם לאדם יש זמן להרהר ואם בהערכת היכולות והמגבלות שלו ,הוא לא מרגיש
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בטוח לפעול ,המשימה אינה להיפטר מהבעיה אחת ולתמיד .האתגר הוא לבחור מה ניתן לעשות
עכשיו ,לעשות זאת ,ולדמיין שבחירה אחרת עשויה להיות אפשרית בעתיד.

אמפתיה
הגדרה טובה לאמפתיה היא להרגיש מה שהאחר מרגיש ,או לנסות לעשות זאת .אפשר להגדיר
אמפתיה כניגודה של סימפטיה .בעוד אמפתיה פירושה להרגיש מה שהאחרת מרגישה ,או שהייתה
מרגישה אילו הייתה מודעת לסיטואציה בה היא נמצאת ,סימפטיה היא התגובה הרגשית שלנו עצמנו
לסיטואציה בה נמצאת האחרת ,לעתים קרובות צער או דאגה 25.אנשי מדע החוקרים אמפתיה
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מאמינים שהיא אוניברסלית ,מחזקת את עצמה ,ובאה לידי ביטוי אצל ילדים החל מגיל שנה.
אמפתיה בהחלט מסייעת לנו לחוות את האנושיות המשותפת שלנו.
ֶאּבִי היא נערה בת שתים-עשרה .היא אינה מוסלמית .אביה כתב לרדיו הלאומי הציבורי כתבה
על החלטתה לצום ברמדאןֶ " .אּבִי הרגישה את המשברים באופן עמוק ...כאבם של המתים ,העקורים
והניצולים נעשה כאבה של ֶא ִּבי" ,כתב אביה בפרשנותו" .אבל היא התאבלה גם על ההתעללויות
שעברו ילדות צעירות באפגניסטןֶ .א ִּבי הודיעה שהיא מתכוונת לצום ברמדאן' .למה?' שאלתי' .להפגין
סולידריות עם המוסלמים' ,היא ענתה"ֶ .אּבִי כותבת יומן .המשפחה מתכוונת לבקר במסגד .אביה
חושש מהצום שלה ללא תמיכה קהילתית .המורים שלה דואגים שמא לא תהיה עירנית בכיתה" .היא
יותר מדוכדכת מהרגיל ...היא מקבלת תמריץ רוחני מהעובדה שהיא עושה משהו ,משהו שהיא יכולה
לחוש בפועל בכל פעם שמדקרת רעב חולפת בבטנה" .אביה מספר לנו שכאשר הם קוראים בעיתון,
הם רואים תמונות של אנשים "מתפללים ,מודטים ,שוברים את הצום .הם אינם עוד אנשים אחרים
ממקומות אחרים .הם חולקים איתנו את אותה פינה של העולם .אבל עכשיו הם בולטים יותר .קל
לראות אותם מהטעם הפשוט שהם דומים לאנשים שהביאו עלינו את הטרור .קשה יותר לראות אותם
באופן שבו ֶא ִּבי ראתה אותם  -כאנשים שעלינו לשאוף להבין באמצעות ניסיון להרגיש מה הם
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מרגישים".
לפעמים אנו מוזמנים להיות אמפתיים כלפי אחרים בדרכים שיוצרות שינוי מבהיל של נקודות
מבט .לאחרונה קיבלתי דואר אלקטרוני מחברה בקבוצת נשים לשלום בישראל ,אשר כתבה על
בקשה מפתיעה שקיבלה לאחרונה מרון ,סטודנט באוניברסיטה ,בהפגנה למען השלום .רון ביקש
מתנדבים שיאפשרו לו "לערוך חיפוש בחדרים שלהם" ,כדי לעזור לו להשלים פרויקט שהוא עשה על
הכיבוש של שטחים פלסטיניים .הוא העביר לה פתק בו היה כתוב ,בין היתר" :אני הופך את חדר
המגורים לזירה שבה אני מדגים מה קורה במהלך חיפוש אופייני של הצבא הישראלי – אני הופך את
ארונות הספרים ,את המדפים ,זורק הכל על הרצפה ,הופך את כל הרהיטים ויוצר בלגן .אני גם קושר
28
את דיירי הבית באופן הצבאי הרגיל ,הכל למטרת הצילום )האורך כשעה(".
חברתי לעט לקחה את מכתבו של רון הביתה והקדישה לו מחשבה רצינית ,אך לבסוף החליטה
לא להשתתף .אולם ,רון הבהיר את הנקודה שלו לה ...ולי ,שקראתי את המייל שלו במרחק חמשת
אלפים מילין .כשאני מדמיינת את החיפוש בחדר המגורים שלי ,יכולתי לחוש אמפתיה עם מצוקתם
של הפלסטינים ,ואנשים בכל מקום אחר ,שבתיהם נקרעים לגזרים .לא הייתי בוחרת שבבית שלי,
ובמיוחד שבחדר המגורים שלי ,יערכו חיפוש!
הסיפור הזה מסייע להדגיש את ההבדל בין אמפתיה למצוקה אישית .אמפתיה נשארת ממוקדת
בחוויתו של האחר .לעומת מצוקה אישית הנגרמת על-ידי תגובה רגשית לחוויה של האחר ,מתמקדת
בהקלת המצוקה ,או אי-הנוחות העצמית של האדם .כשאנשים בוחרים להיות עדים של אחרים ,לרוב
הם עושים זאת מתוך אמפתיה ,לא כדי להקל את מצוקתם האישית .למעשה נראה כי בטווח הקצר
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עדות רחומה היא דרך לא אפקטיבית להקל את מצוקתו של אדם ,מאחר שהוא נע לעבר המקור של
אותה מצוקה עצמה ,ולא מתרחק ממנו.
נראה שאמפתיה קשורה להתנהגות של סיוע ,ורוב האנשים סבורים שלכשעצמה זוהי תכונה
רצויה 29.בבית וגם בבית-הספר אפשר ללמד ילדים אמפתיה ,ויש לדבר השפעה חיובית על יכולתם
30
לשתף פעולה עם ילדים אחרים וליישב סכסוכים ללא תגרות.
באופן כללי ,פסיכולוגים ומחנכים מקדמים אמפתיה מתוך ההשקפה שככל שנרבה בה כן ייטב,
ובוודאי שככל שיותר אנשים מרגישים אמפתיה ,כן ייטב .באופן כללי אני מסכימה עם השקפה זו.
אולם ,אני יודעת גם שיותר מדי אמפתיה טומנת בחובה סכנה .בפרק החמישי ראינו שאנשים
במקצועות טיפוליים ,אם הם אינם מנהלים את האמפתיה שלהם בזהירות ,הם עלולים להעמיד את
עצמם בסיכון .ראינו כי כחברה איננו תומכים מספיק באותם אנשי מקצוע שעל האמפתיה והמקצועיות
שלהם אנו סומכים.
סכנה נוספת יכולה להשפיע על כל אחת שאמפתיה מובילה אותה לנקיטת פעולות המסכנות את
ביטחונה .לפני שנים השתתפתי בגרסה החדשנית בת  25שעות של תכנית הגנה עצמית והעצמה
לנשים ,במסגרתה נעשה שימוש ב"שודד" מרופד 31.בשני המפגשים הראשונים שנמשכו חמש שעות
כל אחד ,נסיונותי להביס את התוקף היו מאוד מרוסנים .בסוף כל ערב הלכתי הביתה תוהה מה עוצר
אותי.
במהלך השיעור השלישי התוקף תקף אישה צעירה שהזכירה לי את בתי ,מירנדה .יכולתי לחוש
את הזעם שלי .אפשר לומר שהרגשתי כעס אמפתי .באותו רגע הבנתי שבמפגשים הקודמים
האמפתיה שלי כלפי התוקף ,האופן בו דמיינתי את החיים שהובילו אותו לאותו רגע ,חסמו את
היכולת שלי להגן על עצמי ,אפילו בכוח בלתי-קטלני .לאחר תובנה זו ,כשהגיע תורי יכולתי להילחם
במחוייבות מלאה ,כשאני אומרת לעצמי "האמפתיה יכולה לחכות עד שאהיה מוגנת" .כאן אנו רואים
את האינטראקציה המורכבת בין שתיים מיכולות העדות האישיות שלנו .אמפתיה כלפי השודד
התערבה ביכולת שלי להעריך את מידת הביטחון שלי ,בעוד שהגנה על עצמי לא הוציאה מכלל
אפשרות גם רגשות אמפתיה ...בזמן מתאים יותר .השבת מלחמה לא סיכלה את ההזדמנות להיות
עדה לשודד במועד מאוחר יותר.
ֵאיְדֹוס ) :(Aidosליוונים יש מונח – ֵאיְדֹוס – על שם אלת יראת-הכבוד והבושה המוצדקת ,שקשור
למושגים של הגינות פנימית וכבוד אישי 32.היוונים דמיינו את האלה אידוס כפרפר ,שמגע כנפיה יכול
לעורר רגשות חרטה שמביאים בעקבותיהם התנצלות .הסיודוס ,המשורר היווני שכתב במאה
השמונה עשרה לפנה"ס ,חזה שיבוא הזמן בו בני תמותה לא יגיבו עוד כלפי עוולות בבושה הולמת,
ושאידוס ונמנסיס  -כעס מוצדק  -בן לוויתה" ,ישמרו אז על בני האדם ,ודמויותיהם היפות עטופות
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בלבן ילכו מהאדמה הרחבה אל האולימפוס."..
קארה ,אחת המטופלות שלי ,בשנות הארבעים לחייה ,מתארת את נושא האידוס .היא זוכרת
בבהירות את הקולות של אחיה הגדול ההולך אל חדרה של אחותה הצעירה בלילה ,כשבמקביל
שמעה לעתים קרובות את אביה צועק על אמה ושובר חפצים בקומה התחתונה .כעדה לאלימות
ולפגיעה ,קארה מאמינה שהיה עליה להיות מסוגלת לעצור את בני משפחתה או להביא מישהו שיכול
היה לעשות זאת .היא לא מבינה מדוע לא התקשרה למשטרה ,לא סיפרה למורה ולא דיברה עם אף
קרוב משפחה .קארה סובלת מהלם שגרתי קיצוני – במקרה שלה  -תסמיני פוסט-טראומה כרוניים.
היא מאמינה כי היא הייתה אשמה בכך שלא הפסיקה את ההתעללויות שבוצעו על ידי אביה ואחיה.
למרות שעברנו על הנסיבות לפרטי פרטים ,ולקארה יש עכשיו הבנה עשירה יותר של האילוצים בהם
פעלה ,היא עדיין נוטה להאשמה-עצמית ,לביקורת-עצמית ולרגשות של חוסר-תועלת ובושה.
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כפי שראינו בפרק השלישי ,לאחר אלימות ופגיעה  -בושה היא תחושה נפוצה בקרב קורבנות,
עדים ואפילו בקרב תוקפים 34.זהו רגש מכאיב שלא משנה כמה הם עובדים עליו – אצל אנשים רבים
הוא אינו פוחת בהרבה .בשנים האחרונות נקטתי ,במסגרת עבודתי ,בדרך אחרת בניסיון להקל על
הסבל שגורמת בושה.
אני מבדילה בין בושה צודקת לבין בושה רעילה 35.הבושה שנושאת עמה קארה היא בושה
רעילה .כאילו הבושה אותה היו אמורים התוקפים להרגיש עקפה אותם ,ואומצה על-ידי קארה ,והיא
שוחקת את הערכתה העצמית 36.אפשרות אחרת ,כך החלטתי ,היא לדמיין שהבושה שהיא חשה
מבטאת ערכים עמוקים.
העליתי בפני קארה את האפשרות שלא תוכל לשחרר את עצמה מחוויית הבושה ,אבל יתכן
שתוכל לפרש את משמעותה באופן שונה ,וכך תגובתה תהייה פחות כואבת .אני תוהה אם תוכל
לראות את עצמה כמגיבה לכנפי הפרפר של אידוס? הדבר נגע לליבה ,היא הרגישה אידוס ,בושה
צודקת ,בושה העולה בקנה אחד עם התיעוב שלה כלפי חוסר-צדק והדחיה שחשה כלפי התעללות
מכל סוג שהוא.
קארה מנסה את הגישה ,ולפעמים עולה הדבר בידה .היא נושאת תמונה של פרפר בארנקה ולי
יש כמה חפצים דמויי-פרפר במשרד ,שמזכירים לשתינו שאידוס יכול לקשר אותנו לסבל העמוק ביותר
של אחרים ולעורר אותנו למחות ,להגן ,לדאוג ולרפא .בעשותנו כך אנו הופכים את כאב הבושה
לתזכורת לערכים היקרים ללבנו.

חמלה
האחרונה מבין היכולות האנושיות שנותנת בסיס לעדות רחומה ,היא החמלה עצמה .אף שעל פי
המילון חמלה היא תחושה של צער או רחמים על סבלם ומר-גורלם של אחרים ,אני סבורה שנכון יותר
להבין חמלה כסבל עם האחר ,תוך כוונה להקל על סבלו של אותו אדם ,בלי לשקוע בתוכו.
הדלאי למה מטיבט מספר על שיחה שקיים עם נזיר טיבטי ,אשר במשך שמונה עשרה שנים היה
אסור בכלא הסיני בטיבט .הוא שאל אותו מה חווה כאיום הגדול ביותר במהלך שהותו בכלא .הנזיר
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השיב" :לאבד את החמלה שלי כלפי הסינים".
זוהי דוגמה לחמלה יוצאת מגדר הרגיל ,אשר מעטים יכולים לקוות להגיע אליה אי-פעם .ברור כי
הנזיר היה יכול לחוש באנושיות המשותפת אפילו עם סוהריו .כדי לתרגל חמלה על האדם לשמור על
לב פתוח ,אבל לא על לב הלום .לצורך עדות מודעת ופעילה הדבר הינו הכרח של ממש .אם אנו
עומדים להיות עדים לסבלו של אחר ,איננו רוצים להתרסק כבר בפעם הראשונה .ידיעת המגבלות
שלנו עצמנו היא חלק בלתי נפרד מחיי חמלה .ידיעה זו מסייעת לנו להשתמש במשאבינו באופן
38
אופטימלי.
על פי נסיוני ,חמלה מתעוררת כשאנו מאפשרים לעצמנו הבנה עשירה ומורכבת של החומרים
שמהם מעצבים אנשים את חייהם .ריצ'ארד מור ,מנהל הארגון "ילדים באש צולבת" בצפון אירלנד ,חי
חלק נכבד מחייו בתחושה כזאת .פגשתי את ריצ'ארד בכנס בו השתתפו עשרים וארבעה אנשים
בשלושה ימי דיאלוג שעסקו בשאלת החמלה וההחלמה החברתית 39.בהיותו בן עשר ,בשנת ,1972
איבד ריצ'ארד את עינו הימנית ואת הראייה בעינו השמאלית ,כשחייל בריטי ירה לעברו צרור של
כדורי גומי ,בעת שהיה בדרכו מבית-הספר לביתו.
בדברו על הניסיון שלו ,הוא דיבר בו-זמנית על העבר ועל ההווה .על העיוורון עצמו אמר לנו" :זה
היה מאוד קל לקבלו .באותו לילה בכיתי פעם אחת על כך שהתעוורתי ,כי לא אוכל לשוב ולראות עוד
את מראה פניהם של אבי ואמי" 40.הוא סיפר שכילד מעולם לא חש מרירות.
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מאוחר יותר ,הצטרף אחיו למחתרת האירית ) .(IRAריצ'ארד היה יכול להשתמש בטרגדיה
משפחתית נוספת זו שלו כדי ליצור הבנה מורכבת יותר של ה"צרות" של צפון אירלנד ,ומקומו שלו
ביחס אליהן" 41.אם אחי היה מסוגל להצטרף למחתרת האירית בגלל מה שקרה לי" ,הוא אמר
לקבוצה שלנו" ,כי אז ידעתי שיתכן ואותו חייל שעיוור אותי חווה גם הוא משהו שהוביל אותו לירות
בי" 42.היום מנהל ריצ'ארד תכנית ליצירת דיאלוג בין שתי הקהילות של צפון אירלנד בנושאים
חברתים ,כלכליים וסביבתיים .החמלה שלו כלפי כל אלה שהסתבכו ב"צרות" היא מוחשית.
בדרום אפריקה ,בה יש לי עתה עמיתים וידידים קרובים ,אני שותפה לדילמה של חמלה
המתעוררת לעתים בקרב אנשים לבנים בעלי זכויות יתר .בהיותם נסערים מגילויי ועדות הצדק
והפיוס ,כשהם לוקחים על עצמם את בנייתה של דרום אפריקה חדשה ובתוך כך הם חשים אשמה על
שהם ממשיכים ליהנות מיתרונותיו של משטר האפארטהייד ,ידידי  -שרבים מהם אפריקנרים  -לעתים
קרובות מונעים מעצמם דאגה וחמלה כשדברים רעים קורים להם .באופן מתמיד הם מגמדים את
הסבל שלהם עצמם בהשוואה לסבל של אחרים  -לבנים או אפריקאים .כאורחת בדרום אפריקה ,אך
"תושבת" לנוהג של מניעת דאגה וחלמה מעצמי ,כי אני הופכת את "הסבל" שלי לטריוויאלי בהשוואה
לסבל שקיים בעולם ,אני מוצאת את פרקטיות הקיפוח שלהם מוכרות ,למרות שהן מרגיזות אותי.
בביקורי הראשון אצלם ,שעה שהרגשתי חמלה כלפי עמיתי ,הייתה לי התגלות עצמית שעה
שדיברתי אתם על הנושאים הללו .הבנתי שהפתרון לא טמון במניעת חמלה של אדם מעצמו ,אלא
בהיותו אמיתי ללא כל רתיעה לגבי נסיבות חייו לעומת נסיבות חייהם של אחרים ,ובהמשיכו להתייחס
לעצמו בחמלה .הבנתי כי לאדם יש מחוייבות לספר גרסה מורכבת של נסיבות חייו ככל שיוכל בלי
שיאבד את רגישותו למצוקותיהם של אחרים .כך חמלה כוללת הבחנה ,אך לא שיפוט.
לאחר נסיעתי הראשונה לדרום אפריקה ,אחדים ממטופלי חלקו עמי את חששם שכבר לא אכפת
יהיה לי הכאב שלהם ,כי הוא לא יגיע לרמת כאבם של האנשים אותם פגשתי בדרום אפריקה.
למעשה ,לא חוויתי כל ניסיון כזה .עבורי ,הצבת הגבלות על חמלה – כלפי עצמי או כלפי אחרים –
היא "התערבות" במקום הלא נכון .ככל שחשים יותר חמלה ,כך יש יותר ממנה .באופן דומה ,הימנעות
מדאגה לעצמי קורעת את מארג העולם בדיוק כמו הימנעות מדאגה לאחרים ,שכן אנחנו ה"אחר" של
מישהו 43.חמלה ניזונה ממורכבות ומהבחנה ,לא ממומחים ונסיבות.

פרקטיקות של יחסי-גומלין המשנות אלימות ופגיעה
יש פרקטיקות אחדות של יחסי גומלין התומכות בעדות רחומה .להלן אדון בפירוט באי-אלימות,
מחילה ,פיוס וצדק מאחה ,כי הם מקדמים דרכי-התייחסות לאחרים המטפחות תפיסה מורכבת של
האחר ,תוך הפחתת תחושה של "אחרּות" .כמו היכולות האישיות ,אלה הן פרקטיקות .כשמקדמים
אותן ,הן נעשות עשירות יותר ואמינות יותר.
בטסי הייתה צריכה להתיישב ,כשנודע לה מבתה ,טניה ,שחברתה "הטובה ביותר" לא הזמינה
אותה למסיבת בנים-בנות הראשונה בחייהן ,ואמרה לטניה ששום בן לא יהיה מעוניין לרקוד עם בת
שאין לה "פנסים קדמיים" .כששבה אליה רוחה ,איבדה בטסי שליטה וצרחה על טניה" .היא לא תכנס
יותר לבית הזה! נקודה".
כאשר אן ,אשתו של בוב מזה עשרים שנה ,אמרה לו שהיא עומדת לעזוב אותו לטובת גבר אחר,
בוב היה מאוד בהיר" :אני נותן לך הזדמנות אחת נוספת לשנות את דעתך .אם תחזרי בך ,אני
אתאמץ לטובת הנישואין האלה ,אסלח לך ואוהב אותך .אבל אם לא תחזרי בך ,אני אשנא אותך
ואאמלל את חייך".
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בנו החורג בן השלוש עשרה של מייקל התנהג בגסות רוח ובעויינות כלפי אימו מאז שנישאה שנה
אחת קודם לכן .מייקל החליט לתת לנער את הטיפול השקט .הוא סירב לדבר איתו או לתקשר איתו
בכל דרך שהיא .הוא מקווה שזה ילמד את הנער לקח.
שלושת האנשים היו עדים לאלימות ולפגיעה .כעדים ,היכולות האישיות שלהם אינן מספיקות כדי
לקיים אמפתיה או חמלה כלפי האדם או האנשים שפגעו בכם או במישהו שהם אוהבים .הם הגיבו על
ידי חסימת התעניינות בחוויה הסובייקטיבית של האחר.
שנאה ,נקמה ותגמול מבטיחים הקלה אך עדיין אינם מספקים אותה 44.במקום להגן על העצמי
מפני התקפה ,הם עושים את העצמי פגיע לתוקפנות עתידית .אי-אלימות ,מחילה ,פיוס וצדק מאחה -
כולן פרקטיקות של יחסי-גומלין המציעות אפשרות לביטחון ארוך-טווח ,כי הן אינן משקפות אלימות
אלה משנות אותה 45.מחויבות לאי-אלימות ,בין אם גלויה או סמויה ,עומדת גם בבסיסם של מחילה,
פיוס וצדק מאחה.

אי-אלימות
תפיסה שגויה נפוצה היא תפיסת אי-אלימות כפסיבית .אי-אלימות איננה אי-התנגדות פסיבית או
כניעה לנוכח אלימות או פגיעה .אלא בחיפושו של הפרט אחר יעדיו ,אי-אלימות היא הסירוב
46
להשתתף בפגיעה מכל סוג ,ישירה או מערכתית ,והמחוייבות לנהוג באנשים בהוגנות ובכבוד.
למשל ,ביולי  2002מאות נשים כפריות בלתי חמושות בדרום-מזרח ניגריה הפגינו במחאה בלתי
אלימה כנגד חברות דלק באזור מגוריהן ,כשהן לוכדות מאות עובדים בתוך חמישה מתקנים נפרדים.
בדרשן מקומות עבודה ושיפור בתנאי הקהילה ,הנשים ,שגילן נע בין  30ל ,90-השתמשו באיום בלתי
שגרתי להשיג שליטה בבני-הערובה שלהן :הן אמרו שיתפשטו מבגדיהן ,מחוות ביוש מסורתית
47
המשפילה את קהל הצופים.
בין אם מדובר במחאה המונית או בפעולה פרטית ,אי-אלימות אינה פועלת באמצעות מניפולציה
או כפיה ,אלא באמצעות פעולה הרבה יותר מעודנת של שכנוע ,הדומה יותר לפעולתה של חמלה.
כפי שכתב תומס מורטון במאמר על גנדי" :הדרך היחידה 'להתגבר' באמת על אויב היא לעזור לו
להיות אחר מאויב" 48 .וזה בדיוק מה שעשו שני אנשים מלינקולן ,נברסקה.
ביוני  1991מייקל וג'ולי וייסר עברו לביתם החדש ,כשמייקל ענה לטלפון ושמע קול מאיים" :אתה
תצטער שאי-פעם עברת לכאן ]לאותו בית[ ,ילד יהודי! ) ."(Jew boyיומיים לאחר מכן הגיע דואר-
שטנה מארגון הקו-קלוקס-קלאן ) – KKKארגון לאומני אמריקני( .בעזרת מעקב של המשטרה
המקומית נאמר להם שדואר-השטנה נראה כמו עבודה של לארי טראפ ,המנהיג הלאומי של קו-
קלוקס-קלאן באותה מדינה ,אדם הידוע בהשלטת טרור על כושים ,וייטנאמים ויהודים ,וידוע גם כי
השתמש בחומרי נפץ.
בהיותו חולה סוכרת ומרותק לכיסא גלגלים ,טראפ השיק באותה עת סדרה גזענית של עליונות
לבנה בערוץ הכבלים המקומי .בתגובה התחיל מייקל וייסר להשאיר מסרים ללארי טראפ בקו החם
של הקו-קלוקס-קלאן ,כשהוא מעלה טיעוני-נגד לתעמולה הגזענית ,האנטישמית והנאצית שלו .ערב
אחד ענה טראפ לטלפון וצרח" :מה אתה רוצה?!" מייקל ,שהכין עם ג'ולי את התשובה ,ענה "ובכן,
חשבתי שאתה צריך עזרה כלשהי ,ותהיתי אם אוכל לעזור".
חודשים אחדים לאחר מכן ,בעקבות שיחות טלפון שגרתיות ממייקל וכמה אינטאקציות של
אכפתיות מצד וייטנאמים וכושים ,הסכים טראפ להיפגש עם הוייסרים .בפגישתם הראשונה ,בהסירו
מעליו שתי טבעות כסף עם צלב קרס ,פרץ לארי טראפ בדמעות ,והצהיר שהוא רצה לעזוב את
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ה"קלאן" אבל לא ידע איך .בעזרת הוויסרים התפטר טראפ מהקלאן בנובמבר  ,1991חמישה חודשים
49
לאחר תגובתם הבלתי אלימה הראשונה של הוויסרים למסריו רוויי השנאה.
השנאה צנחה לתוך חייהם של הוייסרים והם הגיבו אליה בחמלה ובפעולה בלתי אלימה .בחיי
היומיום יש הזדמנויות אין-ספור להגיב לפגיעה בפעולה בלתי פוגעת .ילדה בת עשר המשלבת זרוע
עם בת כיתתה אשר לועגת לילד אחר ,ובעדינות מושכת אותה משם ,ומסיחה את דעתה בסיפור,
משתמשת באי-אלימות .מסייעת רפואית המביאה לפציינטית כעוסה כוס קפה בעת שהיא ממתינה
לתור שלה אצל הרופא ,נוקטת בפעולה לא אלימה ,בין אם היא מודעת לכך ובין אם לאו.
לרוב הדתות בעולם יש מסורות שתומכות באי-אלימות ובשלום 50,ובו בזמן יש שפע עדויות
היסטוריות לכך שאותן מסורות דתיות שימשו להצדקת מלחמה 51.בין אם מדובר בדת מזרחית או
52
מערבית ,כולן "קושרות את שינויה של אלימות פוליטית וחברתית בהתמרת אלימות פנימית".

סליחה
לסלוח למישהו שפגע בנו היא דרך אחת בה אנו יכולים לחוות ולבטא את שינויה של אלימות
פנימית .לאחר שנפצענו או נפגענו ,לעתים קרובות תשומת ליבנו מרותקת לפעולה שגרמה לפציעה,
לאדם או לאנשים שביצעו את הפגיעה .כשאנו שוקלים לסלוח לפוגע ,מתרחשת בנו תזוזה קלה .אנו
מתחילים תהליך של שיקוף עצמי ,שהוא דומה במידה רבה לעדות לעצמנו .אנו עשויים לשאול את
עצמנו שאלות כמו" :האם אני יכולה לעשות את זה?" "האם אני מוכנה להניח לכאב ולכעס האלה?"
האם באמת אינני רוצה יותר שהאדם האחר יסבול?"
לסליחה יש הגדרות רבות ,ובקרב חוקרים אין הסכמה על דרך הגדרתה הטובה ביותר 53.רוב
ההגדרות כוללות את הרעיון שסליחה היא תגובה לפציעה או פגיעה ,בה מתגבר האדם על הרגשות
"הטבעיים והצפויים" של כעס ושנאה כמו גם רצון בנקמה ותגמול 54לטובת רגשות של "חמלה,
55
נדיבות ואהבה" כלפי הפוגע ,שאין לו שום זכות לצפות לכך.
מודלים של סליחה ודיון ציבורי אודותיה מניחים ,על פי רוב ,שאדם השוקל לסלוח הוא הקרבן
הישיר של הפציעה או העוול .אולם ,כפי שראינו ,לעתים קרובות עדים לפגיעה או לאלימות מושפעים
מאוד ממה שחוו ,אפילו אם לא הם היו מטרת הפגיעה.
אחד מלקוחותי נדהם כשבתו הבכורה התעמתה איתו יום אחד ,ואמרה לו שמעולם לא סלחה לו
על כך שניהל רומן מחוץ לנישואין ועזב את אמה עשר שנים קודם לכן .בהיותו אב למופת על-פי
דיווחיה של בתו ,הכה אותו בתדהמה הרעיון שהיא חשבה שמותר לה לסלוח ,או לא לסלוח לו על אי-
הנאמנות ועל ההחלטה לפרק את הנישואין" .כמובן ,אני מבין שהיא הייתה נסערת בעניין הגירושין",
הוא אמר לי" ,אבל מה גרם לה לחשוב שיש לה זכות לסלוח לי? רק לאמה עומדת הזכות הזאת" ,הוא
התרתח.
במודלים תיאולוגיים ופסיכולוגיים של סליחה קיים מתח בכל הנוגע לשאלה אם סליחה צריכה
להיות מנותקת מיחסו של התוקפן ומהתנהגותו ,או שעליה להיות קשורה אליהן .ביהדות ,למשל,
קורבנות  -למרות שהרשות נתונה בידיהם  -אינם מחוייבים לסלוח לפוגעים ,אלא אם הפוגע עובר
תהליך שנקרא תשובה ,שמשמעותו "חזרה" .תהליך התשובה מתואר בבהירות ב"חוקי התשובה" של
הרמב"ם 56.מעניין לציין כי השלבים הללו דומים לאלה שמומלצים על-ידי מטפלים העובדים עם
משפחות בהן התרחשה התעללות 57.ראוי לציין כי תהליך התשובה והעבודה הפסיכולוגית של פוגע
אינם נחשבים שלמים עד אשר הפוגע פועל אחרת כשהוא עומד שוב בפני אותה סיטואציה.
לנצרות ,לבודהיזם ,לאיסלאם ולהינדו עמדות אחרות כלפי הסליחה .נצרות ובודהיזם מאפשרות
סליחה ללא חרטה ,בשעה שאיסלאם והינדואיזם מציעות למערכות יחסים קשת של פעולות מקובלות
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של סליחה ואי-סליחה 58.כשאנשים מאמונות שונות ,דתות ומסורות שונות נתקלים זה בזה ,כפי
שקורה כל הזמן ,הבדלים אלה מוצאים ביטוי בדרכים יוצאות מן הכלל.
אריק לומקס ,שנולד בסקוטלנד בשנת  ,1919שירת במלאיה במלחמת העולם השניה ,וב1942-
נלקח בשבי על-ידי היפנים .בזיכרונותיו ,איש מסילת הרכבת ) ,(The Railway Manהוא מתאר את
העבודה על קו הרכבת בורמה-סיאם ,במהלכה מתו  250,000איש .לאחר שנמצאה אצלו מפה של קו
הרכבת אותה הכין בחשאי ,גם הוא עונה על-ידי היפנים 59.כמו קרבנות עינויים רבים ,יש לו זיכרונות
שהם בהירים ומפורטים מאוד ,ואחרים בהם לפתע חלקים שלמים מחוקים .למרות שהוא יודע
שהדברים קרו ,אינו יכול לזכור דבר.
הוא זוכר טוב במיוחד תקופה אחת של השבי :היה שם מתורגמן שעמד לצד הקצין שעינה אותו,
כשלסירוגין הוא יורה לעברו שאלות ,ומצליף בו איומות בענף של עץ .כשיצא לגמלאות בתחילת שנות
ה ,80-הפך אותו מתורגמן לאובססיה עבורו .הוא היה אכול תשוקה לנקמה פיזית במעניו ,במיוחד
במתורגמן.
לומקס סבל מפוסט-טראומה ,אבל הוא לא ידע שיש מונח המתאר את קבוצת התסמינים אותם
חווה מדי יום ,עד שב ,1987-בעידודה של פאטי ,אשתו השניה ,הוא חיפש הסבר להתפרצויות הזעם
והנסיגות שהעיבו כל-כך על יחסי האהבה ביניהם .כשהבין שהוא עדיין סובל מטראומת המלחמה,
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הוא התחיל לעבוד עם "הקרן לטיפול בנפגעי עינויים בלונדון.
בסתיו  1989נתן לו ידיד של אשתו צילום מאמר מתוך עיתון אנגלי שיצא לאור בטוקיו .המאמר
עסק במר נגסה טאקאשי ,אדם שלאחר המלחמה נעשה מתורגמן לבנות-הברית ,כשאלה ניסו למצוא
את מתיהם לאורך קו הרכבת .במאמר זה תוארו מעשיו החסודים כלפי אלה שמצאו את מותם בעת
העבודה על קו הרכבת ,והחלטתו להקדיש את חייו לזכרם ולניצולים .איש נמוך ,שברירי ,בן  71בעל
בריאות רופפת ,הוא כתב שבכל פעם שהוא חווה את הכאב של התקף לב ,יש לו הבזקים לאחור )
 (flashbacksשל שוטר צבאי יפני  ...מענה שבוי-מלחמה שנאשם בהחזקת מפה של קו הרכבת...
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'כחייל לשעבר בצבא היפני ,חשבתי שהסבל היה שעלי לשלם על יחסנו לשבויי מלחמה'.
תגובתו של לומקס הייתה מיידית .האיש אותו רצה למצוא היה כמעט בידיו .היא ידע מי הוא
ואיפה הוא נמצא ,ואילו נאגאסה  -לא ידע אודותיו .המצב התהפך .סוף-סוף הוא הרגיש שהכוח בידיו.
הוא הראה את המאמר לרבים ,אשר חשו כולם בהתרגשותו ,וחלקם שאמרו לו כי הגיע הזמן לסלוח
ולשכוח.
ללומקס היו מחשבות אחרות .הוא תכנן לצטרף לצוות צילום שיפגוש את נאגאסה ואז להפתיע
אותו ע"י חשיפת זהותו .פנטזיה זו של העימות בהפתעה הגיעה לסופה הפתאומי לאחר שהוא,
ואחריו אשתו ,קראו את זיכרונותיו של נאגאסה ,בהם תיאר את ביקורו הראשון בבית קברות בתאילנד
ב ,1963-לאחר שהיפנים הסירו את הגבלות הנסיעה .בבית קברות זה מצויים שבעת-אלפים קברים
של גברים ,שגופותיהם נמצאו ונקברו אחרי המלחמה .נרגש עמוקות ,נאגאסה תיאר כיצד בלוויית
אשתו הניח זר למרגלות צלב לבן ,נשא תפילה ,ואז חש כיצד "גופו מפיץ קרני אור צהובות בכל כיוון
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ונעשה שקוף .באותו רגע חשבתי ,זהו זה ,נמחל לך".
עבור פאטי ,החוצפה של נאגאסה היה בלתי נסבלת .היא ביקשה את רשותו של בעלה לכתוב
לנאגאסה .במכתב שנוסח בקפידה ,הציגה פאטי את עצמה ואת לומקס .היא סיפרה לנאגאסה
שבעלה מעוניין לפגוש אותו ,וכי היא מקווה שהפגישה תהייה חוויה מרפאה לשניהם .אז הציגה את
השאלה שהייתה הגורם המניע לכתיבת המכתב" :כיצד אתה יכול להרגיש ש'נסלח' לך ,מר נאגאסה,
אם שבוי המלחמה המסוים הזה עוד לא סלח לך?"
שאלתה ,נבעה מתוך כאב-עדותה לסבלו של בעלה מהשפעותיה של הטראומה הגדולה .שאלה
זו מובילה ללב הדילמות המהותיות העולות מתוך מגוון הרעיונות הסותרים אודות סליחה ,הסובבים
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בקרב אנשים מתרבויות שונות ,ומרקע אתני ודתי שונה .למי יש זכות לסלוח? 63למי יש זכות להרגיש
שנסלח לו? האם סליחה משרתת את הצדק? האם נדרשת סליחה לצורך "החלמה"? האם בחירה
מודעת באי-סליחה לנוכח אי-כפרה מצד הפוגע יכולה גם היא לרפא? מה זה משנה ולמי ,אם הסליחה
היא בחירה מתוך רצון חופשי או שהיא תוצאה של אילוץ בין-אישי אן תיאולוגי?
בתוך ימים ספורים השיב נאגאסה למכתבה של פאטי .הוא הבין בדיוק בפני מה רצתה פאטי
שיעמוד .הוא חזר על המשפט שפאטי הפנתה כלפיו .מכתבו הקצר הכיל הכרה ועדינות כלפי לומקס,
הערכה כלפי פאטי על ש"טיפלה בו עד היום משך זמן ממושך" ורק ב"נ.ב" .שני הוא חשף בגלוי את
64
רגשותיו" :פגיון מכתבך ננעץ ]כך במקור[ בליבי עד לבסיסו".
כעד לעינויו של לומקס ,אך כסמל אנושי לכך ,נאגאסה בילה ארבעים שנה בכפרה על חלקו
בברוטליות של הצבא היפני .הוא חש כאילו עדותו ללומקס היא הכאב שבלבו ,אך  -לפחות במכתבו -
הוא לא איבד את ההבחנה בכך שלא ניתן להשוות את הדימוי שיש לו לסבל של לומקס ,אל הסבל
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הממשי שסבל לומקס עצמו.
מכתבו של נאגאסה ריגש את שניהם .נאגאסה היה הפוגע ,לומקס  -הקורבן ,פאטי  -העדה .כולם
פיתחו עדות איתנה לעצמם ביחס לאירועי המלחמה ולתוצאותיה .לומקס ופאטי עבדו עם קרן
הבריאות ,כשהם מבינים את השפעות של פוסט-טראומה על חיי היומיום שלהם .נאגאסה אימץ את
הבודהיזם ,אשר קידם מודעות עצמית מתמשכת .ההתכתבות שלהם משנת  1991התרחשה בזמן
שהם היו כולם "מוכנים" לה .עדותו המצפונית והאמיצה של נאגאסה כלפי עצמו היוותה בסיס לעדותו
להם והייתה משכנעת ביותר .לומקס ופאטי הוצפו בצער ובתחושה של רכות :סליחה נעשתה
מתקבלת על הדעת.
סליחה עשויה לשנות אלימות פנימית ,את העיסוק הטורדני הכואב בפגיעות-עבר אשר גורמות
לנפגע להמשיך ולעסוק באלימות ובפגיעה ,למרות רצונו הנואש להשתחרר מהן .לפעמים סליחה היא
פרטית ואף אחד אחר אינו מודע לה .לפעמים היא מופגנת בפני עדים רבים ,כמו שבסופו של דבר
עשה לומקס .כשהעבירה עליה יש לסלוח כוללת אלימות ופגיעה ,תמיד נכנסות לתמונה דינמיקות של
כוח .בין שמדובר במשטר פוליטי אשר ביצע זוועות ופגע בזכויותיו אדם ,ובין שמדובר באב שניצל
מינית את בתו ,לעתים קרובות האדם שהשתמש בכוח מעוניין יותר בסליחה מאשר האדם ,או
האנשים שנפגעו 66.בלא ספק ,מסגרות הזמן שלהם יכולות להיות שונות.
הסיפור של לומקס מלמד על אופקי-הזמן ,התהליכים והביטוי החיצוני של שינוי האלימות
הפנימית שצריכים להתקיים כדי שתתרחש סליחה .בשנת  1991היו שני הגברים מסוגלים להיות
עדים לעצמם מתוך יושר והגינות .זה מה שעשה את הסליחה לאפשרית .רגשות החרטה של נאגאסה
ופעולות התיקון שלו נראו ללומקס אותנטיות .אם הן עזרו לנאגאסה להרגיש טוב יותר ,זה היה תוצר-
לוואי ,לא מטרה בפני עצמה .המטרה הייתה דאגתו הכנה לכפר ולעשות תיקון עם האנשים בהם פגע.
כמה שונה הדבר ,למשל ,מאב שהתעלל בבתו והוא רוצה שתסלח לו ,כדי שיוכל להתאחד מחדש עם
משפחתו .נאגאסה פעל ללא לאות כדי להיעשות אחר מפוגע .האב המתעלל ממשיך לבלבל בין הכאב
האישי והחרטה האמיתית .כל עוד רגשותיו לגבי עצמו עומדים במרכז דאגתו ,הוא אינו יכול להיות
אחר מאשר פוגע.
היווצרות תנאים למחילה אמיתית ובלתי מאולצת דורשת זמן .אנו שוכחים זאת תוך סיכון עצמנו
– ואף ביתר שאת אם בעקבות הסליחה באים ניסיונות לפיוס ,שהם צעד נוסף ,אך אינו אחיד וקבוע
בתהליך הסליחה.
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פיוס
למרות שלעתים קרובות דנים סליחה ובפיוס יחד ,כאילו שהראשון תמיד קודם לשני ,לא קיים
ביניהם קשר בלתי-נמנע 67.למעשה ,פיוס יכול להתקיים ללא סליחה ואפילו להתרחש בלעדיה ,או
להיתפס כלא-רלוונטי לסליחה.
נורית פלט ,שבתה בת ה 13-נהרגה ב 1997-בידי מחבל מתאבד פלסטיני ,מתארת השקפה
מורכבת של האופן בו סליחה ונקמה מתקשרות לשלום ולפיוס :הן לא מתקשרות.
באשר לנקמה ,אינני סבורה שהדיכוטומיה של סלחנות לעומת נקמה היא נכונה .אינני סבורה
שקיימת סלחנות .אינך סולחת .אבל יש לנו שורה אחת חזקה מאוד שכתב משורר ,ביאליק" ,נקמת
דם ילד קטן לא ברא השטן" .אין זה בגלל שלשטן חסרים האמצעים .זה בגלל שאחרי מותו של ילד
הדבר היחידי שאתה רוצה לעשות הוא להגן על הילד ,ומאחר שאינך יכול להגן על ילדך ,אתה רוצה
להגן על כל שאר הילדים .אינני סבורה שאיזושהי אם תהייה שבעת-רצון בראותה ילד של אם אחרת
מת .לכן אין סליחה ,אבל אין נקמה .הדבר היחיד שמניע אותי הוא הצורך שלעולם לא יתמלא ,להגן
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על הילדה שלי ועל כל ילד אחר.
ההערה של גב' פלט מובילה למה שחוקרים רבים מאמינים כי הוא לב הפיוס :שיקום השלמות או
ההרמוניה .גב' פלט חשה זאת כצורך להגן על כל הילדים.
פיוס יוצר קהילה בה אנשים יכולים לחיות יחד ביחסים הדדיים של כבוד ,כשכל אחד מהם מכיר
בייחודו של האחר .תהליך הפיוס דורש תיקון האמון ומתן מענה לצדק .לצורך פיוס בין אנשים ,כמו גם
בין חברות ,אמת החוויה של אנשים צריכה לקבל הכרה .האמת יוצאת לאור כשההקשר הוכן
באמצעות התנסות בהקשבה הדדית מתוך תשומת-לב ,ללא התגוננות .היא צפה ועולה כשאנשים
מבינים שמטרת החשיפה של כאבו של אדם היא לעצב מערכות יחסים חדשות שיכולות להימשך
בעתיד ברמת מתח נמוכה יותר וקונפליקטים מועטים יותר .כך הוא הדבר לגבי אנשים ולגבי
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חברות.
מרי-הלן סניידר היא מטפלת משפחתית ומשוררת שחיה בניו-מקסיקו .בזיכרונותיה ,שנכתבו
לאחר מותו של רוס ,בעלה במשך  40שנה ,היא מתארת בכאב צורב את יחסיהם המורכבים ,במיוחד
את אי-שביעות רצונה מהריחוק הרגשי שהיה ביניהם 70.לקראת סוף הנישואין הם פיתחו הרגל
לשוחח לפחות שעה אחת בשבוע ,כדי לראות אם יוכלו ליצור מחדש את האינטימיות שהייתה בינם
בעבר.
בתחילת השבוע אמרה מרי-הלן לרוס שהיא כועסת על כך שהחליף את הסל שבו נהגה להניח
פירות על השולחן בקערה ירוקה שקנה בחנות מציאות מקומית" .הצבע לא מתאים למטבח" ,היא
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אמרה לו כשראתה לראשונה את הקערה" .זה נראה כמו פלסטיק ,מלאכותי ,וזול".
עתה ,במהלך זמן השיחה שלהם ,היא העלתה שוב את נושא הקערה .בתגובה אמר לה רוס
שהוא מרגיש "חוסר תקוה עמוק" לגבי האפשרות להתקבל אי-פעם כמו שהוא 72.בשקט שיתף אותה
בהרגשתו שהוא אינו ראוי לקבלה מצידה ,יחד עם אמונתו ששיחה על-כך לא תשנה דבר .לאחר זמן
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מה ,בעיניים דומעות הוא אמר :מל ,אני הקערה הירוקה הבהירה הזאת ,וזה טוב".
בהיותם מחויבים להיות עדים אחת לכאבו של השני ,ובהיותם נכונים ל"הקשבה עמוקה" ,רוס
ומרי-הלן הרשו לאמת להיאמר ולקבל הכרה 74.באבלה על השנים בהן לא ראתה את טובו של רוס
במלואו ,מציבה מרי-הלן את הקערה הירוקה במרכז שולחן המטבח שלה ,ובעיניה היא נראית
יפהפיה .רגע זה של פיוס הוכן על-ידי שנים של רצון טוב וניסיון בשבר ובתיקונו .יחסים בין-אישיים
רבים ,קהילות ואומות רבות צריכות להתחיל מאפס ,עם מעט מאוד היסטוריה חיובית משותפת
כבסיס למאמציהם.
130

בטולסה ,אוקלהומה ,מאמצים לפיוס קהילתי כולל בין לבנים לשחורים ביחס לטבח אנשי טולסה
השחורים שהתרחש בשנת  ,1921היו מגומגמים סביב דיווחי הפיוס אודות מה שקרה ביום המכונה
"מהומת הגזע בטולסה" ובימים והשבועות שאחריו .פיוס נקשר לדרישה לתיקון מצד הקהילה האפרו-
אמריקאית כאמצעי לוודא שהצדק נעשה ,והדבר גרם לניכור בקרב רבים מהקהילה הלבנה של
75
טולסה ,ולקיטוב מה שבאותה עת היה התקדמות לקראת החלמה חברתית.
הניסיון של טולסה אינו ייחודי .מן המפורסמות היא שפיוס הוא תהליך עז וקשה .באופן טבעי
מתנגדים אנשים או עמים פגועים להציב את עצמם בעמדה בה הם יכולים להיפגע שנית .פתיחות
כלפי האחר ,פתיחות לשמוע את גירסתו של האחר לאופן בו התרחשו הדברים באמת ,או איך אתה
היית באמת ,כואבת באופן בלתי ישוער .וו.ס .מרווין כתב שיר-פרוזה ארוך בו תיאר ביטול כריתת-עץ,
והרכבתו מחדש עלה לזלזל לענף לגזע 76.בהקשר של שבר במשפחה או בקהילה ,חווים רבים סליחה
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כמרתיעה ומוטעית באותה מידה.
מערכת אחת של התנגדויות למאמצי פיוס מגיעה מצד אלה שלומדים מצבים בהם הורשתה
אלימות לשגשג ללא עונש .בין אם במשפחות ,בהן פעמים רבות מובנה חוסר-איזון הכוחות על-פי
מגדר 78,או בין קבוצות גדולות ,בין או בתוך אומות – גם הוא לעתים קרובות מובנה על-פי מגדר –
פיוס עלול לעורר מחדש אלימות ולתת לגיטימציה ל"פטור מעונש" 79.כדי שפיוס יתרום לשינוי
אלימות ,עליו "לאמץ תרבות שבה שקיפות תהליכים ,חלוקה שיוויונית של המשאבים החברתיים
80
ומעורבות רחבה הם הנורמה".
למרות כל הדילמות הקשורות בפיוס ,בין אם משפחתיות או חברתיות ,רבים טוענים שריפוי
באמצעות פיוס הוא הדרך היחידה למנוע אלימות עתידית בין צדדים נפגעים 81.מרתה מינו ,שכתבה
ברהיטות על הנושאים הללו בהקשר של אלימות המונית ,כותבת שאף שאין תגובה הולמת ,אנשים
"מוכנים להמר על כך שתגובות חברתיות ]כמו פיוס[ יכולות לשנות את חוויותיהם הרגשיות של אנשים
וחברות ששרדו אלימות המונית ...ההימור מבוסס ,לפחות בחלקו ,על ההכרה שתגובות-עבר
מסוימות נראות קשורות לדברים איומים שקרו לאחר מכן ...בסופו-של-דבר ,אולי תגובות לאלימות
82
קולקטיבית מהוות עדות :לה ,ולבני האדם שנהרסו על-ידה".

צדק מאחה
ערב אחד ,בהיותו שתוי הכה גבר משבט הנבאחו את אשתו .היא החליטה להתעמת איתו
באמצעות מערכת יישוב הסכסוכים המסורתית של הנבאחו .לאחר הטקס המסורתי סיפרה האישה
את סיפורה .אז סיפרו שמונה מחבריו וקרובי משפחתו של הבעל סיפורים אודותיו ,כדי שידע עד כמה
הם מכבדים אותו .בנוסף ,הם דיברו איתו על חובותיו כבן לשבט הנבאחו כלפי משפחתו והקהילה.
מאז אותו שימוע ,אמרה האישה ,מתנהג בעלה באופן שונה מפני "שהוא יודע שהאנשים סבורים
83
שהוא אדם מיוחד".
עבור הנבאחו מייצג קונפליקט שיבוש ב"ק'ה" ,הכוח שמדבר בשם היחסים ההדדיים של האדם
עם הקהילה והיקום" .ק'ה" ,כמו "אובונטו" ,מעודד "כבוד ,סולידריות ,חמלה ושיתוף פעולה ,כך
שאנשים יוכלו לחיות  . . .בהרמוניה" 84.הנבאחו משתמשים בעקרונות של צדק מאחה כדי להשיב
אנשים למצב של הרמוניה ביניהם ובין הקהילה.
בין אם בתוך משפחה או בתוך אומה ,כשאנו פותחים את לבנו להיות עדים לאדם שפגע בנו או
בחבר-הקהילה שלנו ,הפתרונות של צדק ענישתי לרוב אינם הולמים את מטרותינו ,שהן ,כמו אצל
הנבאחו ,השבת ההרמוניה בין כולם .למשל ,אם קארל ,בנו בן השש-עשרה של שכני  ,היה משרבט
גרפיטי על הסירה הישנה שבעלי צבע מחדש והשאיר בחצר שלנו ,הייתי עשויה לכעוס ולהיות
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מתוסכלת ,הייתי עשויה לחוש נפגעת בשם הילארי ,אבל לא הייתי רוצה שייענש .הייתי רוצה להבין
מדוע עשה זאת .הייתי רוצה שיספר לי מה חשב בלילה בו עשה את המעשה .מה קרה? האם היה
מסומם? לבדו או עם חברים? האם תיכנן זאת מלכתחילה או עשה זאת בגחמה של הרגע? האם הוא
רצה לנקום בנו על משהו שעשינו ,או לא עשינו לו או למשפחתו?
לאחר מכן הייתי רוצה שיבין מה משמעותה של הסירה עבור משפחתנו .הייתי רוצה שיבין שזאת
לא סתם סירה עלובה אלא ירושה משפחתית יקרה שבנה אביו של בעלי .הייתי רוצה שהוא יפליג עם
הילארי בנהר צ'רלס לחפש צבים ,כדי שיחוש את התענוג שאנו חשים .הייתי רוצה שילמד איך צובעים
את הסירה כך שיוכל לתקן את הנזק שגרם.
הרצונות שלי די קרובים לפרדיגמת הצדק המאחה ,אשר רואה את ה"פשע" לא כפגיעה בחוק,
למרות שזאת אכן עבירה על החוק ,אלא כפגיעה באנשים ובמערכות יחסים ,שבה הנפגע ,העד,
הפוגע והקהילה – כולם נפגעים וצריכים להיות שותפים בתיקון 85.למרות שהיום יש מודלים רבים
ליישום עקרונות הצדק המאחה ,כולם נסמכים על עקרונות דומים:
 .1להזמין השתתפות מלאה והסכמה פה אחד
 .2לחתור לאחריות מלאה וישירה
 .3לאחות את מה שנשבר
 .4לאחד את מה שהופרד ,וכן –
 .5לחזק את הקהילה למניעת פגיעות נוספות.
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עקרונות אלה נפוצים במסורת צדק של ילידים ובני האומה הראשונה ברחבי העולם כולו.
בשלושים השנים האחרונות לומדים בתי-משפט ממשלתיים מבני עמים ילידים ,מתייעצים אתם
ומסתייעים בהם בפיתוח תכניות מבוססות של צדק מאחה לטיפול במקרים שקודם לכן היו מופנים
לבתי-משפט ממשלתיים .בניו-זילנד ,למשל ,כל תיקי הנוער ,למעט מקרים של רצח או הריגה,
87
מנוהלים עתה בהליך של היוועדות משפחתית ,הליך שאומץ מהמאורים ,ילידי ניו-זילנד.
ידיעת עקרונות הצדק המאחה מספקת מקור לבחינת סוג הפעולות שיכולות לגלם עדות רחומה
בעקבות פגיעה .ידיעה זו יכולה לתת רעיונות לדרכי-תיקון.
בשנת  1948היגרה דליה לנדאו בת  11חודשים מבולגריה לישראל ,והתישבה עם משפחתה
ברמלה ,בבית ערבי ריק שנתפס על ידי הממשלה במהלך המלחמה .תשע עשרה שנים מאוחר יותר,
ב ,1967-לאחר סיומה של מלחמת ששת הימים ,כשהתאפשרה תנועה של פלסטינים מהגדה
המערבית לישראל ,שלושה גברים ערבים צעירים דפקו בדלת ביתה ושאלו אם יוכלו לבקר בבית
שאביו של אחד מהם ,בשיר אלקהארי ,בנה בשנות השלושים .שלושת הגברים סיירו ברחבי הבית
בהוקרה ,וביקשו לצאת לגינה כדי לראות אם עץ הלימון שאביו של בשיר נטע עדיין מניב .הוא הניב
בשפע .רגשותיהם כלפי הבית והזמנתו של בשיר לבקר אצל משפחתו ברמאללה נגעו לליבה של
דליה ,והיא אכן ביקרה שם .באותה פגישה נודע לדליה שבשיר היה מעורב בפעילות פוליטית
פלסטינית וכי ממשלת ישראל עצרה וחקרה אותו.
כמה חודשים מאוחר יותר דליה קראה שבשיר הורשע במעורבות במתקפת טרור ונידון לחמש
עשרה שנות מאסר .מוטרדת מאוד ,דליה חיפשה עוד מידע על ביתה .היא למדה שערביי רמלה לא
ברחו מבתיהם ,כפי שלמדה בבית-הספר ,אלא גורשו בפקודת ראש הממשלה דוד בן-גוריון .עברו
שנים .דליה נישאה והוריה מתו .היא ירשה את ביתה האהוב .ב ,1980-לאחר ששוחרר בשיר
מהכלא ,דליה ובעלה ,יחזקאל לנדאו ,חיפשו את בשיר וסיפרו לו שדליה היא עכשיו הבעלים של
הבית "שלהם" .מה הוא היה רוצה לעשות בו? היא יכולה למכור אותו ולחלוק איתו את הכסף ,או
שהם יכולים להשתמש בו למטרה מועילה כלשהי .בשיר היה נרגש מההכרה הגלויה שהביעה
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המחווה של דליה .הוא הציע שהבית ישמש למתן מענה לצרכיהם של ילדים ערביים .דליה ויחזקאל
אמרו שהם רוצים להשתמש בחלק מהבית לפגישות של פלסטינים ויהודים ,ולפעילויות משותפות
88
שלהם .בשיר הסכים.
שיחה זו הניחה את היסודות למה שהיום הוא מרכז קהילתי משגשג הפועל ברמלה" ,בית פתוח",
המשמש כפעוטון לילדים ערביים ולמגוון פעילויות לנוער יהודי וערבי ולמבוגרים ,שמטרתן לטפח
תקשורת והבנה בין שני העמים ולקדם שלום" .בית פתוח" פועל מאז  1991בהנהלה משותפת של
משפחת לנדאו ופלסטיני נוצרי .הוא המשיך להיות פעיל בכל שנות האינתיפדה ופרצי הטרור
שהתרחשו בין ישראל והפלסטינים .בסיור שנערך לאחרונה בארה"ב ,אחד הנערים הפלסטינים
מהבית הפתוח ביטא את תחושות הקבוצה המעורבת ,ואת התקוות של המבוגרים העובדים עימם,
באמרו" :המנהיגים שלנו אינם יכולים לעשות את מה שאנחנו יכולים .אנחנו לא יכולים להשאיר את
89
עשיית השלום בידי המנהיגים .אנחנו רוצים להסתדר אלה עם אלה ואנו עושים זאת".
"הבית הפתוח" מגלם את עקרונות הצדק המאחה בפועל .דליה לנדאו ,נרגשת מהיותה עדה
למשמעותו של הבית עבור בשיר ,הגיבה באופן יצירתי כדי להביא דברים על תיקונם עבור שתי
המשפחות ,הקהילות שהשתייכו אליהן והעמים שלהן .בעשותה כן ,בשיתוף הפעולה של בשיר
אלקהארי ,הבית הפתוח משמש דוגמה אותה יכולים אנשים בעמים אחרים או בקהילות אחרות
90
לחקות.
אי-אלימות ,מחילה ,פיוס וצדק מאחה הם כולם פרקטיקות של אינטראקציה שיכולות לעזור לנו
להתמודד עם סיטואציות חדורות אלימות ופגיעה ,ולא להגיב באותו מטבע .עצם הידיעה שקיימות עוד
אפשרויות מסייעת לנו להימנע מתגובת-ראי.
בזמן שאנחנו קוראים כל-כך הרבה על אלימות ,אי-מחילה ,גמול וענישה ,יש כל הסיבות שבעולם
להאמין שאי-אלימות ,סליחה ,פיוס וצדק מאחה עתיקים ובסיסיים כבני-זוגם ההופכיים .למעשה ,רבות
מהדתות הגדולות בעולם תמכו בארבעת הפרקטיקות הללו באופן גלוי ,או שיש בהן מרכיבים
שעליהם ניתן לבסס אותן 91.יש אנשים עבורם עצם הידיעה שקיימים טקסטים דתיים וקהילות דתיות
שאפשר להיוועץ בהן ,כאלה שיתמכו בפעולות המבוססות על פרקטיקות אינטראקטיביות אלה -
חיונית כדי שיקחו על עצמם את אתגר העדות הרחומה.

ידע אוניברסלי
כפי שראינו בפרק הקודם ,לחברות – קבוצות גדולות של פרטים – יש פוטנציאל ליצירת שיבוש
עצוםH ,יֹום וטראומטי ,תוך הפיכת חיילים ,אזרחים וצאצאיהם לקורבנות ולעדים .ארגון  WHOמעריך
כי  191מיליון איש מתו ב 25-האירועים הגדולים ביותר של אלימות קולקטיבית במאה ה ,20-מהם
 60%אזרחים 92.בו בזמן ,בידי קבוצות אנשים ישנה היכולת להגן ,לתמוך לתת השראה ולנחם.
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בנסיבות הטובות ביותר יכולות קבוצות לתווך את השפעותיהן של אלימות ופגיעה.
באופן ברור ,הכוחות המעודדים קבוצות גדולות לנהוג ברשעות או מתוך תועלתנות הינם
מורכבים .באופן כללי הם כוללים מרכיבים פוליטיים ,חברתיים ,כלכליים ודמוגרפיים 94.רוב הסיבות
נמצאות מעבר להישג-ידו של כל אדם כפרט .עם זאת ,באופן פרדוקסלי ,רק בנקיטת פעולה כפרטים
יכולים אנו ליצור תגובה קולקטיבית אפקטיבית .כפי שאומר השיר הישן" :טיפות מים מניעות טחנה /
95
לא לבדן ,לא לבדן".
כמה סוגים של ידע אוניברסאלי נקבעו לטוב ולרע .הסוגים בהם אתמקד – טקס ופולחן ,כוח
הקהילה ,אמנות וטבע – סיפקו מרפא יוצא דופן ,ובה בעת נעשה בהם שימוש לעורר אלימות ופגיעה.

133

 96בידי כל אחד מאיתנו להתנגד לשחיתות כזאת ולסייע לשגשוגם המהיר של משאבים קיבוציים
לטובת הכלל .אני מתחילה בבית ,ועושה את הקישורים מהפרטי לחברתי.

טקסים ופולחנים
טקס ופולחן אינם בהכרח אירועים פורמליים המתוכננים בקפידה ,למרות שהם יכולים להיות
כאלה .מאחר שבכל תרבות יש טקסים ופולחנים ,מרכיביהם והתחושה שהם יכולים להשרות מוכרים
לרובנו .אנו יכולים להשתמש במה שנגע ללבנו כדי ליצור לעצמנו חגיגות וטקסים בסגנון ביתי.
בשנת  1995אמי ,שנפטרה בשנת  ,1976הייתה מגיעה לשנתה ה .80-במשך החודשים שקדמו
ליום השנה היו מחשבותי אודותיה תכופות יותר ,והקשר שלי אתה נעשה חי יותר .הבנתי שלא יכולתי
לשאת את העובדה שאמי תחמיץ את האירוע שידעתי שצריך היה להיות מסיבת גאלה של חברים
ומשפחה שהעריצו אותה ,כשהם חוגגים את חייה העשירים והאוהבים.
בסופו של דבר התקיים אירוע במבנה של טקס שהיה צנוע דיו במידה שתתאים לה ,וסמלי דיו
במידה שהשביעה את רצוני .לרגל יום הולדתה הזמנתי כמה חברים ובני משפחה קרובים לארוחת
ערב לכבודם .קניתי לכל אחד מאורחי מתנה אשר חשבתי שתביע את יכולתה המופלאה של אמי
לתפוס את לב כמיהותיו של האחר ,וכתבתי להם מכתב ממנה .במכתבים "תקשרתי" אותה דרכי,
והייתי עדה לידידי ולבני משפחתי דרך אהבתה ,כשאני מעריכה את התכונות שבהן הייתה מבחינה,
מוקירה ומטפחת.
אמי נפטרה לפני עשרים ושבע שנים .היא הייתה אישה שליקטה סיפורים ,אנשים ,אבנים,
עובדות ,גזרי-עיתונות ,רעיונות ...דבר אינו משנה את כאב אובדנה ואינו ממלא את החלל העיקש
והמתמיד שמותה השאיר .דבר אינו מקנה לה זמן נוסף לחיות את החיים שהיו ממשיכים להיות
זוהרים ,מוזרים ומלאי רוך .שום דבר .אבל הטקס הביתי שלי עזר .בכך הרגשתי נאמנה לרוחה
והאנשים שהתאספו יכלו לחלוק אותה עמי ,לזמן רב ריכך הערב את חורבני.
אני מתאבלת על אם אחת .למרות שאבל אינו סכום שמגיעים אליו באמצעות כפל ,אני נדהמת
כשאני חושבת מה פירושו של אבדן שמקורו באכזריות מכוונת של אנשים ,ולא באכזריותה האדישה
של מחלה ,אכזריות שהורגת לא רק אדם אהוב אחד ,אלא מאות או אלפים או מיליונים של אנשים
שהיו אהובים באותה מידה .בדצמבר  1990רכבו שלוש מאות בני לאקוטה על סוסים במשך שבועיים
מרחק של למעלה מ 400-ק"מ בטמפרטורות שצנחו מתחת ל , -620C -במסלול בו רכבו אבותיהם אל
שמורת "פיין רידג'" בדרום דקוטה ,בתקוה להימלט מהרעב .הרכיבה הזאת" ,המסע לזכר גדול
הרגל" ,נועדה לציין את זכרם של ארבע מאות הגברים ,הנשים והילדים בני לאקוטה ,שנרצחו ב"ברך
הפצועה" מאה שנים קודם לכן; לעזור לבני הלאקוטה להתאבל במשותף על מתיהם; להשיב את
דרכיהם הרוחניות של אבותיהם ולהגשים את חזונם ,ולחגוג את הישרדותם של בני הלאקוטה ואת
תקוותיהם לשבעת הדורות הבאים 97.בני הלאקוטה התכוננו משך ארבע שנים עד שיכלו לבצע את
רכיבת הזיכרון ביחס נכון אליהם ,אל אבותיהם ואל היקום.
מאז  1990התקיימה רכיבת זיכרון כזאת מדי שנה .קארן דושנו השתתפה לראשונה ברכיבה
בהיותה בת  ,16ועד כה השתתפה בה אחת-עשרה פעמים .ב 2000-אמרה" :הדברים שאתה לומד
על עצמך ,כמה חזק אתה ,יש להם ערך שלא יסולא בפז בחיים האמיתיים .הדברים שאתה לומד
ברכיבה נשארים איתך לנצח" 98.באמצעות רכיבת הזיכרון הזאת ,עם כל קושי התנאים שלה ,הם
הופכים את תחושת הקורבנות של אבותיהם ,ההזדהות אתה והעדות הרעילה אליה ,לעדות קדושה
לכוחם ולכושר עמידתם של בני הלאקוטה.
למרות ששני טקסי-העדות בהם דנתי מציינים מוות ,יכולים פולחנים וטקסים לשמש משאב
בהקשר של כל סוג אלימות ופגיעה .הטקס של מירנדה חגג את חייה עם מצב בריאותי כרוני .אני
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סייעתי ביצירת טקסים לנשים מוכות וילדיהן שחיו במקלטים לנשים מוכות ,אשר חגגו את כוחה של
האהבה להתגבר על התעללות.
בעוד מטרתו של פולחן היא לקשר בין אנשים ,להפחית בידוד ופגיעּות ,ולהפיץ ברבים משמעות
על-ידי קישור סמלי בין מרכיבי זמן ומקום ,קיימת סכנה שיצירת קשרים מגובשים עם המשתתפים
תעמיק את הפיצול עם אלה שאינם משתתפים 99.טקסי הלפידים של הנאצים הם דוגמה טובה לאופן
בו אפשר להשתמש למטרות זדוניות ברפרטואר תרבותי משותף של משמעויות המקושרות לאור.
נשיאת אבוקת המשחקים האולימפיים מיוון למדינה המארחת את המשחקים ,היא דוגמה לשימוש
באור כסמל לשלום ולהרמוניה.
כדי שטקס ופולחן ישמשו כמשאבים משותפים לעדות וייצגו את השימוש המועיל בידע
אוניברסאלי ,עליהם לתמוך בנוכחים ,אולם לא על חשבון אלה שאינם נוכחים .כשם שנכון הדבר לגבי
כל מנהג אחר שתיארתי המספק בסיס לעדות ,פולחן וטקס משמשים משאבים במידה שהם מקדמים
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חזון של אנושיות משותפת ולא מפרידים בין "אנחנו" ו"הם".

קהילה
בקהילה השכונתית מחוץ לבוסטון ,המקום בו חי סאם קיצ'לו בן ה 7-לפני שמת מפציעת-ראש
)ראה פרק רביעי( ,אנשים נחלצו במהירות להגיב לטרגדיה .צוות בית-הספר התקשר לכל אחד מהורי
התלמידים בבית-הספר כדי לספר להם על הטרגדיה ,ולהזמין אותם לפגישה שנוהלה על-ידי מטפל
מהתכנית "אבל נכון" מטעם המרכז הרפואי בבוסטון" 101.שרשרת מזון" החלה לפעול כדי לספק
למשפחה ארוחות למשך החודשים הבאים .בית-הספר החליט להמשיך בתכניתו ולקיים את תהלוכת
"ליל כל הקדושים" המסורתית ,אולם לכל ילד ניתן בלון ונאמר לו לשחרר אותו בשמו של סאם.
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התהלוכה צעדה באופן ספונטני אל ביתו של סאם תוך שירת "האור הקטן הזה שלי".
הקהילה שנוצרה סביב מותו של סאם עבדה יחד זמן רב .קשרים ושותפויות שכבר היו מבוססים
בין האנשים והארגונים ,יכלו להגיב למותו הטראגי של סאם בכמה פעולות של עדות .במנהטן
התחתית ,בטווח ראיית השרידים של מגדלי התאומים של מרכז הסחר העולמי ,ב 11-בספטמבר
הבינו הורים המומים בתחנת המשטרה  234שקהילת בית-הספר צריכה להתאחד – בין אם היה להם
ניסיון עבר בנושא ובין אם לא – כדי לסייע אלה לאלה בתהליך ההחלמה והתמיכה שעמדו בפניהם
במהלך החודשים ,ואולי השנים הבאות .בהיותם עדים למקרי המוות הטראגיים הללו ,אנשי בית-
הספר ידעו שחייב להיות סוג אחר של עדות אותו יוכלו לרתום לצורך החלמה 103.הם האמינו כי
עדות לא מודעת לאימה ניתנת לשינוי לעדות מכוונת שטמון בה פוטנציאל חלמה .הם חשו
באינטואציה את שני צדיה של מטבע העדות.
כמובן ,אירועי אלימות יכולים גם לגרום לקהילות הלם ,אך קהילות יכולות להתגייס ולהפוך למוקד
וכלי קיבול להתאוששות מהירה 104.אפילו במצבי מלחמה ואלימות פוליטית ,כשהקהילה עצמה עשויה
להוות מטרה יחד עם האנשים המתגוררים במקום ,קהילות יכולות להוות הקשר לריפוי ולהיות
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מקבליו.
קהילה יכולה להוות משאב-ריפוי לעדות רק כשקיים אמון בין האנשים והקבוצות בתוכה .ב-
 1990החליטה קבוצה מגוונת של אזרחים שגרו בריצ'מונד ,וירג'יניה ,להסב את רשת הקשרים
הבלתי פורמליים שלה  -שחצתה גזעים ושכבות חברתית – לכלל ארגון רשמי .הם הקימו את הארגון
"תקווה לערים" ) , (Hope for Citiesאשר הפגיש בין פוליטיקאים ,אנשי דת ,אנשי עסקים ומנהיגי
קהילות כדי לתת מענה לסוגיות של גזענות שבאו לידי ביטוי באינטראקציות יומיומיות כמו גם
במכשלות ארגוניות שיטתיות ובחוסר שיוויון כלכלי .הם הבינו שחוסר אמון ברמת הקהילה הרחבה
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חסם אפשרות לשינוי בקהילה שלהם ,וכי שיחות מאתגרות על גזע צריכות להתקיים כדי שיתתרחש
התקדמות.
לריצ'מונד ,שבה אוכלוסיה עירונית המונה פחות מ 200,000-תושבים ,אפרו-אמריקאים ברובם,
וסביבה המונה כ 600,000-תושבים לבנים ברובם ,הפזורים במחוזות אחדים ,יש היסטוריה גזענית
אשר יצרה פיצול עמוק בין קהילותיה .למשל ,ריצ'מונד הייתה יבואנית מרכזית של עבדים )בערך
 100,000עבדים במאה ה (18-ויצואנית מרכזית של עבדים )כ 350,000-עבדים( לאחר שב1786-
אסרה האסיפה הכללית ייבוא עבדים  -מסיבות כלכליות ,ולא הומניות 106.כבירתה לשעבר של
הקונפדרציה ,יש בריצ'מונד ארבעה פסלים של גנרלי-קונפדרציה הניצבים לאורך השדרה המרכזית,
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ויוצרים עבור אזרחיה מוקד למשמעויות השונות של מלחמת האזרחים.
הארגון "תקווה בערים" מימן פורומים ציבוריים כדי שיטפלו בגזענות ובצמיחת המזורזת של
סוגיות הקשורות אליה ,כמו אבטלה ,דיור ,חינוך ,דת ,מסים ותקשורת .ב ,1993 -בתמיכה כספית של
ועדה מקומית שכללה ,למעשה ,את כל ההנהגה האזורית הנבחרת ,כמו מנהיגי דת ,תאגידים
וקהילות ,נערך כנס שמשך אליו למעלה מ 1,000-איש מחמישים ערים ועשרים מדינות .כולם באו
לעסוק בדיאלוג אלה עם אלה בנושא הכנס" :הבראת לבה של אמריקה :שיחה כנה על גזע ,פיוס
ואחריות".
בעוד הכנס היווה חוויה מהממת עבור משתתפים רבים ,הם הבינו גם כי למרות ששינוי יחסי נחוץ
לשם שינוי מבני ,אין די בכך .הקבוצה מריצ'מונד המשיכה להיפגש .ב 1996-הם יסדו את "יום
המטרופולין של ריצ'מונד" כדי להפיץ ולבנות את החזון של קהילה בריאה ,וב 2001-הם פתחו ביוזמה
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קהילתית חדשה ,שורה של דיאלוגים קהילתיים בני  48שעות בנושא "גזע ,כלכלה וחקיקה".
בריצ'מונד ,כמו בערים אחרות שאימצו את המודל "תקווה בערים" ,חזון של קהילה חיונית וצודקת
סייע לאנשים להתמיד גם בכאב הלב הכרוך בשיחות קשות .השאיפה לקהילה כזאת ,אשר יש
התופסים אותה במונחי אידיאל "הקהילה האהובה" של מרטין לותר קינג הבן ,מגבירה את הסיכויים
לכך כי לאותם דיאלוגים תהיינה תוצאות קונסטרוקטיביות 109.בשעה שאנשים עדים זה לזה ,הם
עושים זאת למען עצמם ובשם הקהילה .לפיכך הדיאלוג חדור מטרה ציבורית ,והוא יוצר השקעה
בעלת עוצמה עבור אנשים הנאבקים מתוך כאבם הפרטי כדי ליצור שותפויות שיחזקו את הקהילה.
הידע האוניברסלי לפיו קהילה יכולה להוות משאב רב-תועלת ,תומך במאמצים מאתגרים כאלה.

אמנות
כבר הועלה הרעיון שטולסטוי התכוון לדבר בגנותה של אנה קרנינה ,אך כשדמיין אותה באמצעות
תהליך הכתיבה ,הוא הבין והזדהה עם מצבה הקשה ,אישה חכמה שבפניה עמדו כמה אפשרויות.
כסופר ,הפך טולסטוי עד לדמות שיצר .אמנות עושה את עדות האומן נגישה לקהל – עדות לדמויות,
מצבים ,צבעים או התרחשויות – אומנות שכזאת היא גם עדה לנו.
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זוהי אחת הדרכים להבין את ההבחנה שעשתה המשוררת אדריאן ריץ' כשמראיין העיר שהיא
נראתה "לאמיתו של דבר מודעת לאחריותה כאמנית" .111אך היא אמרה" :עבורי זה פחות עניין של
אחריות האמן ויותר עניין של הצורך באמנות בסוגי חיים רבים ,צורך שאנו חולקים עם אחרים אשר
יתכן כי לעולם לא נכיר" 112.שם אחר לאותו "צורך באמנות" הוא עדות .אנחנו צריכים גם לזהות את
עצמנו באמנות ,למצוא שם עד נאמן ומאיר ולגלות שביל המוביל החוצה ,מה שריץ' מכנה "זיק של
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תשוקה" שמסייע לנו לשמר בתוכנו את חיוניותה של היכולת להתנגד ,לדמיין ,לשנות".
סימוס היני החשיב ביותר את אחריותו של האמן ,כעד" ,להצביע על עוולות חברתיות ברורות ולתקן
אותן" 114.שירה יכולה לעשות זאת באופן ישיר 115.אולם ,על פי היני ,יש דרכים אחרות בהן יכולה
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שירה להעיד .אחת מהן היא "ליצור דימוי או סמל שיהלום את מצבנו הקשה" 116,ואחרת היא יצירת
"משקל נגד ,של איזון הכוחות ,של תיקון  -הטיית מאזני-המציאות לעבר איזון נשגב" 117.במובן זה
שירה לא רק חושפת את מה שהדברים הינם ,אלא גם מדמיינת "חזרה משביעות-רצון" .כאשר שירה
מצליחה" ,הקואורדינטות של הדבר המדומיין מתאימות ותאפשרנה לנו להשלים את הנטל המורכב
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של ניסיוננו.
דפוסי תרבות פופולאריים יכולים גם הם לסייע לנו לדמיין חזרה משביעות-רצון לכאב ולמורכבות
של חיינו .באופן מוזיקלי ,יתכן כי איש לא היטיב לעשות זאת כברוס ספרינגסטון ולהקת
 ,E Street Bandבהקשר ל 11-בספטמבר ,באלבומם העלייה ) .(The Risingהצבת מספר רב של
תמונות התרוממות לצד התמונות הנוראות של נפילה ,של קריסת מגדלי התאומים ,ספרינגסטין
ולהקתו הציעו רקוויום )מנגינת אשכבה( ,לא נקמה ,כתרופת-נגד לאלימות הזאת .ארבעה-עשר
השירים תופסים את הכאב ,הזעם והאימה אך גם את הדרך החוצה .המוזיקה והמילים מספרים לנו
שקשר אנושי יסייע לנו להתעלות מעל האבדן והשנאה שמאיימת לכלות אותנו .האלבום מעיד גם על
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עצמו וגם על העדות שלנו.
צורות רבות של אמנות ממלאות תפקיד של עדות .במצבים של חוסר שיוויון חברתי ,אי-שקט
חברתי או מהומה פוליטית ,כשאפשר לעשות אמנות ,האמנות משחקת תפקיד מרכזי בהתייחסות
למציאות הברוטלית ובסיוע לעדות 120.בדרום אפריקה התייחסה האמנות שנוצרה תחת משטר
האפרטהייד ישירות לצורך הדחוף בשחרור .כיום ,בתקופה שאחרי האפרטהייד ,בעיצומה של מגפת
האיידס העולמית ,ניתן לשפוט את האמנות ,אומרת מרילין מרטין ,מנהלת אוספי האמנות במוזיאוני
121
איזיקו בקייפטאון ,לפי "המידה בה היא מהווה זרז בחברה".
בפברואר  2002העלה המוזיאון לאמנות של דרום אפריקה תערוכת אמנות בשם "חיים חיוביים",
בה הוצג מחקר צילום עיתונאי של האיידס באפריקה ,שנעשה על-ידי גדעון מנדל 122.בנוסף ,חבר
מנדל לקמפיין פעולות הטיפול ) (Treatment Action Campaign-TACולנשאים וחולי איידס ,כדי ליצור
"סביבה חיובית אקטיביסטית במוזיאון הלאומי לאמנות לפתחו של הפרלמנט ...יחד ]מנדל והמוזיאון
לאמנות[ יצרנו פריצת-דרך בחזון המשותף שלנו  -ובמחויבות  -ליצירת שינוי ,להצעת פתרונות בעת
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משבר".
מרכיב אחד של התערוכה היה תצוגה של קופסאות זיכרון ,פרויקט שנוצר בידי נשים נשאיות
איידס .קופסאות זיכרון הן מכלים העשויים מחומרים ממוחזרים ,במטרה לחקור ולשמר סיפורים
אישיים ומשפחתיים ,בדרך כלל בדמות חפצים וצילומים .עבור נשאי איידס וחולים ,קופסאות הזיכרון
עוזרות להם לחשוב על חיים חיוביים עם הנגיף .לרוצים להיות מוכנים למקרה של מוות ,קופסאות
הזיכרון מסייעות להם להתאבל ויוצרות מורשת עבור יקיריהם .מאחר שנשיאת נגיף האיידס היא מצב
כרוני אך ניתן לניהול ,וההקשר החברתי שלו הוא בעל אופי פוליטי במרבית המקומות ברחבי בעולם,
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קבוצות שמכינות קופסאות הזיכרון משתמשות בהן גם כדי להתייחס באמצעותן לנושאים פוליטיים.
במשך כל זמן התערוכה ,נשים מהשכונות העניות ביותר של קייפטאון שתפו מדי שבוע את
הציבור בקופסאות הזיכרון שלהן .נוכחות הקופסאות בגלריה הלאומית של דרום אפריקה היוותה
ניצחון ,וביטוי של "נחישות נוראה" כפי שהציג זאת השופט אדוין קמרון בדבריו בטקס סיום התערוכה.
הדבר מעיד על "נחישות להביס אי-אמת ,מצג-שוא ועיוות ,ולייצר תקוה .זוהי משמעותם העליונה של
המראות הבלתי נשכחים מתערוכה זו :שאי-אמת ואי-פעולה הם הפשעים הגדולים מכל .הבה ניקח
מכאן השראה כועסת והחלטיות עמוקה"" 125.החלטיות עמוקה" היא תוצאה מקווה של כוחה של
אמנות להיות עדה לנו ,ובעשותה כן  -לתת לנו השראה להיות עדים לאחרים.

טבע
137

בביקורי הראשון בדרום אפריקה ,חיכו להילארי ולי בשדה התעופה עמיתים ,והסיעו אותנו לכף
התקוה הטובה ,המקום בו נפגשים האוקיאנוס ההודי והאטלנטי .כשחשתי את הערפל חולף במהירות
על פני ,כשהוא חושף מצוקי גיר מחוספסים המתנשאים לגובה  249מטר מעל לפני הים ,חשתי
יראת-כבוד עצומה .באותו זמן החדירה הפרגמטיות הארצית של החיים את עצמה ,אפילו כאן :היה
עלי למצוא טלפון כדי שאוכל להשתתף בשידור רדיו אודות הנאום המרכזי שהתעתדתי לשאת בפני
הארגון הדרום אפריקאי לטיפול זוגי ומשפחתי .בהיותי מביטה לעבר הפסגה המרהיבה ,אך מדברת
על עדות לאלימות ,הפכתי את מה שיכול היה להיות סתירה מדהימה לרגע של נוחות מתמשכת.
מתפאורה מנוגדת וסותרת הפך המקום לבעל-ברית נדיב .הידיעה שהצוק נמצא שם מזה ארבעים
מיליון שנה נתנה תחושה של פרספקטיבה .הצוקים הללו ראו ,ספגו ושרדו :הטבע ,כמשקל נגד
ונחמה.
כותרת הנאום שלי הייתה "עדות ,תהייה ותקווה" .126ביום האפור והקר בינואר בו כתבתי אותו,
לא יכולתי לדעת עד כמה תתאים הכותרת :לנוף הנהדר של דרום אפריקה ,אך גם לעוני הקיצוני של
השכונות .בכל מקום בו הייתי ,בחידוש ובמוזרות של הכל ,הבהירות הנרחבת של השמיים עזרה לי
להישאר מרוכזת .ימים אחר כך ,בקייפ-טאון ,שעה שעשיתי הפסקה מהאינטנסיביות של הסדנאות,
כשיצאתי החוצה יכולתי להתבונן ב'הר השולחן' ולהביט אל תוך התצורה הפיזית של כושר העמידה,
שהביעה בדיוק את מה שראיתי בפנים כשהקשבתי לסיפורים שאנשים סיפרו .ההר הרגיע אותי.
לנו ,כעדים חומלים ,מאפשר הטבע נחמה .הוא אינו יודע דבר על הטרגדיות שלנו 127.השקט שלו
עמוק ושלם .אנו בתוכו אך לא שלו .כמו הנשימה שלנו הוא יכול ללוות אותנו תמיד 128.הוא משרה
התפעמות .חלוק-נחל ,עלה ,ענן ,כולם מתגמלים בעושר את ההבחנות שלנו .לדוגמה הקטנה ביותר
יש כוח לשאוב אותנו לתוך מרכז הדממה שלה .כתיבת הספר הזה הייתה מאתגרת ,ולעתים מייסרת
במיוחד .לאורך כל הדרך ניחם אותי עולם הטבע  -לא יותר ,אך גם לא פחות מעולמי החברתי.
בפרק הבא אתאר פעולות ספציפית שאנשים נקטו כדי לשנות הלם שגרתי באמצעות עדות
רחומה .המקורות בהם דנתי בעמודים הקודמים מהווים את היסודות ,הרקע ,הכלים והאוצרות
התומכים בסוגי הפעולות בהן יכולים אנו לנקוט כדי להפוך עדות-בלתי-רצויה לעדות מכוונת ורחומה.
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פרק 9
צעדים לקראת עדות רחומה
"פעולה היא התרופה היחידה לאדישות ,שהיא המסוכנת מכל".
1

אלי ויזל

עדות רחומה נשענת על בסיס משאבים המשתרעים על הטווח מהפרטי עד לאוניבסרלי .מדי יום
יש הזדמנויות להפוך עדות מקרית לעדות מכוונת לאחרים הנמצאים במצוקה או סובלים .בטיסתי
חזרה מקוסובו ,אחרי שנסעתי לשם בפעם השניה ,כשאני מרוצה מהעבודה שעשה הצוות שלנו,
ישבתי במצב רוח מרומם ושוחחתי במשך שמונה שעות עם חברי הטוב ועמיתי ,קורקי בקר .ערכנו
רשימת נושאים שרצינו לדון בהם ,ושוחחנו עליהם אחד אחד ,כשאנחנו עוברים את כל הרשימה.
לאחר הנחיתה ,כשהמטוס כבר היה על הקרקע והיינו בנסיעה לעבר השער ,פנתה אלי אישה
בגיל העמידה שישבה מולי בצידו השני של המעבר במטוס ,ושאלה באנגלית במבטא זר אם אנחנו
פסיכולוגים .מופתעים ,השבנו לה בחיוב ושאלנו בתמיהה מה יצר אצלה את הרושם הזה" .האופן בו
הקשבתם אחד לשני" היא ענתה.
ללא כל עידוד או בקשה מצידנו ,היא המשיכה וסיפרה לנו שהיא וידידה הגיעו לארה"ב כדי
להשתתף בטקס זיכרון לבנה ,שנרצח כמה חודשים קודם לכן בידי זר .בעודה מדברת היא הוציאה
תמונה של בנה ,גבר נאה בשנות העשרים לחייו ,אשר בעת שנרצח עבד בעבודה שאהב .היא דיברה
ביאוש על האלימות בארצנו.
החלפנו כמה משפטים נוספים ואז ניסינו להגיב בדרך שתהווה עדות למעט שסיפרה לנו,
כשאנחנו משתמשים במילותיה שלה ובמחוות בלתי-מילוליות בהן יכולנו להבחין כשעקבנו אחר מה
שעשתה ,ואחר האופן בו היא פנתה אל חברה בזמן שדיברה.
אמרנו לה כמה אנחנו מצטערים על כך שבנה מת ,ועל שמשפחתה נאלצת לסבול כך .שיקפנו
שזה וודאי כואב במיוחד שהילד שלך נרצח בארץ אחרת ,וכי הצורך להתמודד אם הרגשות כלפי
האלימות באותה מדינה נוסף לאבל שלה .ציינו את הנוכחות של ידידה ,וכמה טוב שהיא לא תהיה
לבד בימים הקרובים .לבסוף ,אמרנו לה שאנו מקווים שהיא תזכור את הדברים הנפלאים שאנשים
יספרו לה אודות בנה ,כך שאלה יהפכו לחלק מזיכרונותיה מבנה.
"בהצלחה" ,אמרנו ,כשאנשים במעברים החלו להתנגש בנו כשהם להוטים לצאת מהמטוס.
"ננצור אותך בליבנו בימים הבאים .שמרי על עצמך".
גילויה של אישה חסרת-מזל זו שלף אותי מתוך בועת הקליטה ההדדית שיצרנו ,קורקי ואני ,זה
עבור זו כדי לצלוח את המעבר מקוסובו הביתה .דבריה של האישה היוו תזכורת מופלאה למספר
הפעמים הרב בהן אנו עומדים בפני סיפורים נוראים על אלימות ופגיעה ,וכמה הזדמנויותיש לנו
להפוך ,כביכול ,את המטבע ולהגיב בעדות רחומה .לא היינו צריכים להיות בקוסובו כדי להשתמש
בכישורים שלנו .מעבר למעבר במטוס מישהי שמה לב שאנחנו מקשיבים טובים ,והעריכה שתוכל
להשתמש במשהו מזה .מתוך מחשבה שאנחנו "לא בתפקיד" ,קורקי ואני הבנו שאין זה המצב .עשינו
מה שיכולנו.
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סיפור זה מקפל בתוכו את שלושת מרכיבי המפתח בעדות רחומה ,אותם אפשר ללמוד ולתרגל
בצעדים קטנים והדרגתיים .ראשית ,חשוב שאדם יבחר מוקד בר-ביצוע לעדות .לא יכולנו לעשות דבר
בעניין רצח בנה של אותה אישה ,אבל יכולנו להכיר בכאב שהוא גרם לה .יכולנו גם להעיר על
החוכמה שבהבאת ידיד לתמיכה .שנית ,הקשבה מתוך תשומת-לב ותגובה מתוך מחשבה יכולות
להיות משמעותיות .קיווינו שאם נגיד לה שסיפורה והתיאור הקצר של נסיבות חייה רגשו וזעזעו
אותנו ,אולי יגרום לה הדבר להרגיש פחות בודדה .ולבסוף ,הכרח הוא ליצור מעברים בין עדות
רחומה לאחרים לבינינו .בחיי היומיום רק מעטים בינינו יכולים להקדיש את עצמנו להיות עדים
לאחרים למשך פרקי זמן ארוכים .עלינו למצוא דרכים להיות עדים לאחרים ואז לעשות את המעבר
לפעילויות האחרות שלנו .בנסיבות אלה ,ולמען כל הנוסעים האחרים ,היה עלינו להגיב בזריזות
ולשוב למה שהיה עלינו לעשות :לארוז את חפצינו ולרדת מהמטוס .אולם ,אפילו בתקשורת קצרה
שכזאת ,בכך שבחרנו את המיקוד שלנו בקפידה ,והאזנו בתשומת לב והגבנו ברגש ,ואז המשכנו
בשלנו ,חשנו מה שלעתים קרובות אנו חשים לגבי עדות :היא יוצרת סינרגיה 5של הכרה ,תמיכה
ופעולה אשר מאשרות ,מאחות נותנות כוח לכל מי שהיא נוגעת בו.

בחירת מוקד לעדות
בחלקים הראשון והשני ראינו שכולנו עדים לאלימות ולפגיעה ,בין אם אנו רוצים בכך ובין אם לא.
כדי שנתחיל לעשות משהו בנדון עלינו להתחיל בכך שנבחין כי אנחנו עדים .אם קראתם את הדברים
עד כאן ,יש לקוות כי אתם מרגישים שיש לכם יכולת טובה יותר להבחין בכך .הצעד הבא הוא להבחין
אם אתם נמצאים בסיטואציה בה אתם רוצים להגיב והאם אתם מרגישים בטוחים לעשות זאת.
ההבחנה וההחלטה להגיב הם צעדים הקודמים לבחירת מוקד העדות.
בחירת מוקד דורשת מחשבה .אולם לא מדובר בבחירת התשובה הנכונה לשאלת מבחן .מדובר
בתהליך היצירתי של חיבור בין ההבנה של אדם את הסיטואציה לבין תגובתו כלפיה ,והתאמתה
למשאביו ,למחוייבויותיו ולערכיו .סקירה במטרה לבחון אם מיומנויות אינטראקטיביות נפוצות או
מקורות אוניברסאליים ידועים יכולים להיות שימושיים ,היא חלק בלתי נפרד מההכנה .בחירת המוקד
לעדות היא תהליך שמתחיל לשנות את תחושת הפסיביות וחוסר-האונים שלנו ,ההחלשה והנמנום,
לתחושת יעילות ומסוגלות.
לעתים בחירת המוקד לעדות היא תהליך ספונטני שאנו עושים באופן עצמאי וחד-פעמי ,ולעתים
היא תהליך מתוכנן שנעשה בשיתוף פעולה ,ומתפתח לאורך זמן .בחירת המוקד לעדות יכולה להיות
כל דבר בין שתי האפשרויות הללו ,והיא יכולה להיות פשוטה או מורכבת.
כשהיה בן בן  ,4הוא אהב ללכת לסדנה לתיקון כינורות לא הרחק מביתנו ,ולאחר מכן להסתובב
בתחנת מכבי האש .ערב אחד בהיותי בדרכי מהעבודה הביתה ,ראיתי שפרצה שריפה בקבוצת
המחסנים בהם שכנה הסדנה לתיקון כינורות ,וידעתי שבן יקבל את זה קשה .במשך ימים אחדים
הסתתי אותו ממסלול ההליכה הרגיל שלנו ,עד שהגיע יום אפיית הלחם שלנו.
כשראה בן את סדנת הכנורות השרופה בדרכנו למאפיית הלחם ,הוא הגיב בדיוק כפי שחשבתי
שיגיב .הוא היה נרעש ,ואז נדהם ש"אנשי האש" הנערצים שלו לא הצילו את הכינורות .דיברנו על
רגשותיו לגבי למה שראה .הוא הגיש רע בגלל העובדה שהכינורות נהרסו .שאלתי הרבה שאלות
פשוטות ,כמו "מה היית רוצה שג'ים ואליס ,בעלי הסדנה ,ידעו?" והוא אמר" :שאני מצטער
שהכינורות נשרפו".
 5סינרגיה  -פעולה משותפת של שני גורמים או יותר ,שתוצאתה גדולה יותר מאשר צירוף הפעולות כל גורם בנפרד.
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בסיטואציה הזאת היו מרכיבים רבים שיכלו להפוך למוקד .חיפשתי מוקדים שיערערו את תחושת
חוסר האונים שלו ויעזרו לו לחוש שהוא תרם באופן חיובי .רציתי גם שיעשה משהו ואז ימשיך הלאה.
מיקוד בכינורות שנשרפו היה משמר את מודעותו להרס הכינורות ,אך משאיר אותו בתחושת חוסר
אונים .אחרי הכל ,הוא לא יכול היה לגרום לכינורות להופיע מחדש .במקום זאת בחרנו מוקד שתמך
ברגשותיהם של ג'ים ואליס בנוגע לכינורות השרופים.
בהבחיני בתחושות העצבות שלו אמרתי" :מה דעתך שנעשה את הלחם שלנו היום בצורת כינור
וקשת ,וניתן להם אותו לאחר האפיה? אנחנו יכולים להראות להם שאנחנו מצטערים על הכינורות
בכך שניתן להם כינור מלחם" .בן חשב שזה היה רעיון מצוין.
אפיית לחם לוקחת כארבע שעות ,מרגע ערבוב החומרים ,דרך כמה התפחות ,עיצוב הכיכר ואז
האפיה .באותו היום חבט בן בבצק במשנה מרץ ,כדי להוציא ממנו את האויר .אז עזר לי לעצב את
הלחם בצורת כינור וקשת .התקשרנו לבעלי הסדנה ,ולמרבה המזל הם היו בבית.
נסענו אליהם עם הלחם שהיה עדיין חם מהתנור .כשצילצלנו בפעמון הדלת החזיק בן ,בעזרתי,
את נייר האפיה עם הקשת וכינור הלחם .אליס פתחה את הדלת .כשהוא מתבייש לדבר ,הוא תקע
את נייר האפיה לידיה .דיברתי מראש עם אליס בטלפון ואמרתי לה שנביא להם משהו שיבטא את
צערנו על השריפה .כשהיא מתפעלת מהלחם בעל צורך הכינור הבסיסית אך הברורה ,היא הודתה
לבן מעומק ליבה.
בן היה בן  .4לגרום לכינורות להופיע מחדש לא היה מוקד מציאותי של עדות שלו .אילו היה גדול
יותר ,יתכן שהיה רוצה לגייס כסף כדי לתקן את הכינורות שניזוקו .הוא יכול היה ליזום פרויקט "אמץ
כינור" בקהילה שלנו .אך הוא היה צעיר מדי בשביל זה .רציתי שיבטא את רגשותיו באופן פרודוקטיבי
במידת מעורבות התואמת את נסיבות חייו .כינור הלחם ביטא את תחושתו שלכינורות יש חשיבות וכי
אנו מצטערים מאוד על כך שג'ים ואליס איבדו רבים מהם בשריפה .יכולנו להתאים פעילות ספציפית
שהיא חלק מהשגרה השבועית שלנו כדי להעביר מסר זה .אילו אפיית לחם לא הייתה חלק מהשגרה
השבועית שלנו ,יכול היה בן לצייר כרטיס ברכה או לקטוף פרח ולתת אותם לג'ים ואליס.
לפעמים אנו בוחרים מוקד לעדות כדי לסייע לעצמנו להיות נוכחים ,כי תנאי הבריחה לפסיביות,
חוסר אונים או אדישות תמיד ישנם בנמצא .יום אחד ,בעודי עובדת על הספר הזה ,חוויתי חוויה
מוכרת ומטרידה .בעודי נוהגת למכון בו לימדתי ,האזנתי לחדשות אודות ההפגזות האמריקניות
באפגניסטן ,והרגשתי המומה מהפתוס והסבל גלומים בסיפור ששמעתי אודות עשרות מקרי מוות
ופציעה של אזרחים .ביודעי שאם אמשיך להאזין לסיפור אהיה מצוברחת ,מעוררת פסיכולוגית,
מוסחת ועצובה ,ומתוך אמונה שאם אכן הייתי ממשיכה להקשיב  -הייתי חייבת להתרחק ולהרדים
את עצמי באופן זמני; הייתי צריכה להתנתק כדי לאסוף את עצמי .יחד עם זאת ,כיבוי הרדיו נראה לי
צעד קשה .רציתי לטפל בעצמי אבל לא להרגיש חסרת כבוד כלפי אנשים שאת חייהם המשובשים
יכולתי לדמיין .החלטתי לכבות את הרדיו ורק לומר את המשפט" :אני באמת מצטערת שזה מה
שקורה לכם".
המשפט שאמרתי היווה פעולה שנעשתה בפרטיות כתגובה להשפעתה של שמיעת חדשות
"רעות" ברדיו .ברור שפעולה זו לא תשפיע על חייהם של אחרים .זוהי מחווה שמטרתה לעזור לי לא
לשקוע לתוך יאוש על תחלואי העולם ועל חוסר החשיבות שלי עצמי ביחס אליהם .המילים שלי אישרו
שהדברים ששמעתי נגעו ללבי ובאותו זמן הן שיקפו את מה שבאמת יכולתי לתת .לא הרבה ,אך יחד
עם זאת מה שאני עושה הוא פעולה קטנה של התנגדות כנגד ההרגשה שאני – אזרחית  Xשל
העולם – לא יכולה לעשות דבר 2.אני יכולה לאפשר לעצמי להרגיש את השפעת החדשות ,ולו רק
לרגע.
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בעוד שתי הדוגמאות הללו מראות את הבחירה של המוקד לעדות כפעולה של הפרט ,הבחירה
יכולה להתפתח בכל דרך שהיא ,כולל תהליכים שיתופיים המתרחשים לאורך זמן .חבריי ,פאט
וגלנדה ,הזמינו כשלושים חברים להיות איתם בבית החולים בלילה שקדם לניתוח הראש של פאט,
שנועד לאבחן אם הגידול בראשו ממאיר .השפעת נוכחותם האוהבת של החברים הייתה כל-כך חזקה
עד שמאז אובחן גידולו של פאט כממאיר ,הם התכנסו מדי חודש למה שנודע בשם "מעגל הריפוי".
במשך ארבע שנות קיומו נדרשה המצאתיות מתמדת כדי להתמודד עם האתגרים המשתנים של
מצבם ,זאת בצד טקסים שנותרו ללא שינוי.
יחד עם חבריהם יצרו פאט וגלנדה מתכונת של עדות רחומה אשר התאימה להם באופן ייחודי.
זוג אחר אולי היה מתכנן משהו שונה .מעגל הריפוי שלהם הכיר בכך שהם זקוקים לתמיכה
ושהחבריהם ובני משפחתם צריכים לעזור להם .ההתכנסות לקהילה שימשה לסימון השינויים
שמחלתו הסופנית של פאט הכניסה לחייהם .המעגל היווה אירוע רשמי של עדות רחומה של פאט,
ובהרחבה לאחרים במעגל שגם חייהם הלכו והשתנו באמצעות אהבתם והקשר שלהם עם משפחה
זו.
השתתפתי בכמה ממעגלי הריפוי; כמה בני משפחה וחברים השתתפו כמעט בכולם .איש לא
האמין שפאט ישרוד את הסרטן .כולם היו מודעים מלכתחילה שנחרץ גורלו למות .מטרת העדות לא
הייתה להציע גישות טיפול חלופיות שעשויות להאריך את חייו ,אלא להיות נוכחים באופן מלא
בחוויות שעוברים פאט וגלנדה מדי יום ,דקה אחר דקה.
אנשים שיתפו והגיבו בלב פתוח .מעגל המשפחה והחברים יצר כלי קיבול לכאב ולצער ,לפחות
באופן זמני ,כך שאפשר היה לחוש מעודד על גבם של זרמי האכפתיות שפשטו בחדר .העידוד לא
נסמך על אופטימיזם שקרי ,אלא ביטא את התחושה שיש חשיבות לקשר מתמשך בעת אובדן
קטסטרופאלי .מעגל הריפוי מעולם לא ניתק ממוקד העדות שלו  -ואולי היה לו חלק כלשהו בהשפעה
 על מותו של פאט ועל האבדן של גלנדה.למעגל ריפוי יש מרכיבים רבים ,אולם אף אחד מהם אינו יכול להסביר את האלכימיה של
ההשראה והנחמה שצפו ועלו מדי חודש .אנשים הביאו מזון נפלא לחלוק בו .הייתה שיחה בלתי
פורמאלית ,מדיטציה שקטה ושירה .פאט וגלנדה חלקו את החוויות שלהם במילים עוצמתיות
בפשטותן ורהיטותן .כשפאט לא יכול היה עוד לדבר ,רוחו החיונית ניכרה תמיד כחן ,התחשבות
ואהבה .אנשים במעגל הרהרו מה שנגע לליבם ומה השתנה עבורם כשהיו קרובים כדי נגיעה למוות
שאינו ניתן לשינוי .תמיד התעוררה יראת-כבוד ,למרות שאיש לא יצא לעורר אותה .אנשים הצליחו
להתמיד בעדות שלהם מפני שבתוך מסגרת הדברים להם קיוו ,התמיד הייתה תקוה ותמיד היה
משהו שניתן היה לעשותו .מוקד העדות של "להיות נוכח במה שמתרחש" תמיד ניתן היה לביצוע .זהו
בדיוק המרכיב שעושה את בחירת מוקד העדות מכריע כל-כך :צריך להרגיש שהמוקד הוא בר-ביצוע
ועליו אמנם להיות כזה.

מרכיבי העדות
התחברות מחדש  -זיכרון
בפרק השני הצגתי את המיתוס של אוזיריס ,סת ואיסיס .באותו מיתוס נחתך אוזיריס לחתיכות
רבות על ידי אחיו ,ומפוזר ברחבי העולם .איזיס נוסעת בעולם כדי לאסוף את החתיכות ולחבר אותו
מחדש .מוקדם יותר ציינתי שבכולנו טמון הפוטנציאל למלא כל אחד משלושת התפקידים במיתוס
הזה :הקורבן ,התוקף והמרפא/העד.
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כשחושבים על מה שעושה העדות ,הרכבה מחדש )זיכרון( היא מטפורה עשירה .בעודנו
מתקדמים לאורך חיינו ,כל אחד מאיתנו יכול להיות מופרד מהבטים חיוניים של עצמו .נסיבות חיים,
אינטראקציות מטרידות ,תנאים מדכאים ,הלם שגרתי ,מערכות יחסים שליליות – תגובותינו לכל אחד
מאלה יכולות ליצור ניתוק מהרגשות ,מהאמונות הערכים והמחוייבויות שלנו ,ואז הפרדה מאחרים
ומהקהילותינו .כאשר עדים לנו ,או כשאנו עדים לעצמנו ,זוכרים אותנו .חלקים מתוכנו שהתפזרו,
3
התרסקו או נשכחו ,שבים להתחבר יחד.
ידידה סיפרה לי על שיחה שהייתה לה עם אחיה הגדול ,שהיו לו בעיות עם בנו בן העשרה.
כשהוא מיואש מההתרסה והאדישות של בנו ,התנדנד אחיה בין רתיעה מבנו לבין התפרצויות כעס
כלפיו .ידידתי הקשיבה לאחיה ואז החלה לחלוק איתו זיכרונות שלו כיועץ במחנה-קיץ ,כשהיא נזכרת
בסיפורי-תעלולים של הנופשים ,ובטקטיקות המשמעת הגאוניות של אחיה שזיכו אותו בהערצה של
כולם .מבלי שהתכוונה לכך ,היא זכרה את אותו חלק שבו הייתה לו ,בעבר ,רגישות למתבגרים
וכשרון להתמודד אתם .כשבוע לאחר מכן התקשר אחיה לספר לה שהעניינים השתפרו מאוד .הוא
סיפר שהוא כבר לא מרגיש משותק ,כאילו שהוא צופה מן הצד במתרחש ומחכה לאיזו תאונה גדולה
שתקרה עם הבן שלו.
הזיכרון ,אם כן ,משחזר אפשרויות .אם מישהו עד לנו באמצעות היזכרות ביכולות שלנו ,או
בהיבטים של חוויות חיינו אותן הנחנו מאחורינו אך הן רלוונטיות לנסיבות חיינו הנוכחיות ,אותה עדות
תיצור תחושה חזקה עוד יותר של שלמות .כאשר אנו חשים שלמים יותר ,יש לנו אפשרויות פעולה
שלא היו לנו קודם.

הקשבה
כדי לאפשר את מתנה הזאת אנו צריכים להשחיז כמה כישורים ,שהחשוב ביותר מביניהם הוא
הקשבה .מסתבר כי למרות שאנו שומעים את האחרים כל הזמן ,רק מעטים מאיתנו באמת
מקשיבים .קשה להקשיב לאחרים ,אך למרבה המזל כולנו יכולים להשתפר בזה .קל לזהות את
הרציונל לשיפור כישורינו כמקשיבים .הזכרו בזמן בו מישהו הקשיב לכם היטב .איך גרם לכם הדבר
להרגיש? עכשיו היזכרו בזמן שבו איש לא הקשיב לכם היטב .איך הייתה עבורכם החוויה הזאת?

הקשבה בלתי-שיפוטית ומקבלת
בהיות הקשבה כישור בסיסי לעדות מכוונת ורחומה ,היא דורשת מהאדם להיות מוכן לכך שדברים
יגעו בנפשו .כדי שהדבר יקרה ,עלינו לפתוח את לבנו כמו גם את אזנינו .סוג זה של הקשבה הינו
בלתי -שיפוטי ומקבל 4.הוא מעניק מרחב וזמן לאדם האחר ,המאפשרים לו לצלול לתוך עצמו ולראות
מה יש שם בפנים שרוצה לעלות לפני השטח .עבור הדובר יוצר הדבר הזדמנות לצלול לתוך בלבול
ואי-וודאות ,ביודעו שיש לו מלווה יציב שיקשיב לסיפורו מבלי להשתלט עליו.
אולי הדבר שקשה ביותר לכל אחד מאתנו לעשות כשאנו מקשיבים בתשומת-לב הוא למחוק
שּפנים-ראשנו יהיה
לחלוטין באופן זמני את לוח הדעות הקדומות ,הרעיונות וההשערות שלנו ,כך ְ
שקט לחלוטין .אנו רוצים להיות בטוחים שאנו באמת מקשיבים לאדם האחר ולא לעצמנו כשאנו
מנסים להבין את הפרשנות שנתנו למה שהאחר אומר .בפרק הקודם דנתי במודעות כתנאי מוקדם
לעדות .מודעות חשובה גם להקשבה .מודעות מותירה אותנו בכאן ועכשיו ,כשאנו לגמרי נוכחים עבור
5
האדם האחר.
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כפי שראינו בפרקים הקודמים ,עדים סובלים מתסמינים גופניים ונפשיים דומים לאלה של קורבנות.
כשאנו מאזינים לסיפורים על אלימות ופגיעה ,יכולים להתפתח אצלנו תסמיני עקה שיפריעו להקשבה
שלנו .הקשבה ,אם כן ,דורשת ניטור התגובות שלנו ,במיוחד ניטור הסימנים שגופנו מספק לנו ,כמו
לחץ בחזה ,בטן "מתהפכת" ,או גוש בגרון .כפי שמתואר בפרק שמונה ,תשומת-לב לנשימה שלנו
יכולה להשיב לנו את שיווי המשקל ,ולהשיב אותנו ליכולת ההקשבה לאחרים.
הקשבה לאחרים היא לא רק הקשבה למילים שהם אומרים .לעתים קרובות אנו יושבים לצד ילדים
שמעבירים לנו את החוויה שלהם ללא מילים .ילד בן שש שצפיתי בו במגרש המשחקים נדחה
ממשחק על הנדנדה על-ידי שני ילדים אחרים ששיחקו בה .הוא ניגש לאימו ,שישבה על ספסל
והתחכך בה .ללא מילים היא חיבקה אותו והתחילה לשחק אתו משחק אצבעות .כמה דקות מאוחר
יותר הוא זינק ורץ לעבר מתקן המקבילים .חילופי התקשורת הרגעיים תמצתו רצף של תמיכה ,תיקוף
ובנייה מחדש של העצמי המסוגל ,חובב-ההנאה שלו ,אשר חידש את עניינו במשחק ,ואפילו הוא
לבדו .אימו תיקנה את חווית הדחייה שלו בחביבותה ובאמונה שלה בו ,אותן הביעה באמצעות עדות-
בלתי-מילולית לבנה הקט.

שאלות שמשרתות הקשבה
שאלות הן חלק בלתי נפרד מהקשבה המשרתות אותה בדרכים מסוימות מאוד .יש שאלות
המבקשות הבהרה ,כשאין אנו בטוחים שהבנו מה אמר האדם האחר ,ויש שאלות המבקשות
הרחבה ,כשאנו רוצים לעודד את הדובר לפתח את כוונתו .השאלות משני הסוגים הללו צריכות לבוא
6
מתוך סקרנות ולא מתוך הנחה מוקדמת שאנו יודעים למה הדובר התכוון ,אלא מתוך רצון עז להבין.
אנשים רבים חשים ששאילת שאלות מתוך עמדה של סקרנות היא חסרת תוחלת ,שהן כבר
ְמה אנשים מתכוונים .הם חושבים שהבנה מהירה של האחר תורמת באופן חיובי.
מיטיבים להבין ל ָ
אני חושבת אחרת .לעתים קרובות אנשים מפתחים את כוונתם כאשר הם מבינים שלמאזין שלהם אין
דעות קדומות או תובנות מקדמיות .הדבר עשוי להיראות כסותר את המשימה שלפנינו ,אולם על-מנת
להאזין היטב לאחר ,עלינו להיות מסוגלים להאריך את חוסר ההבנה שלנו ככל האפשר ,כך
שהאנשים להם אנו מקשיבים יוכלו בעצמם לפתח את ההבנה למה הם מתכוונים.
יש תרגיל פשוט בו אפשר להשתמש עם ילדים ועם מבוגרים .בדרך כלל הוא מסייע לאנשים
להבין שכוונות מתפתחות תוך כדי שיחה והן אינן אובייקטים השמורים על מדפים ,כדי לשלוף אותם
כשניתנת לכך ההזדמנות 7.אדם א' חושב על משפט שמבטא משהו חשוב למדי עבורו ,ושהוא מאמין
באמיתותו .במשפט צריכה להיות המילה אני אך לא המילה אתה .אדם ב' שומע את המשפט ומתחיל
כל תגובה לאדם א' במילים" :האם אתה מתכוון ."..ואז משלים את המשפט עם המשמעות
האפשרית .מרגע שאדם א' אומר את המשפט בקול רם לאדם ב' ,יכול אדם א' להגיב לאדם ב' באחד
משלושה אופנים :כן ,לא או אולי .השניים מחליפים תפקידים כשאדם בי מקבל שלוש פעמים את
התשובה "כן" ,או כשעוברות חמש דקות – מה שקורה קודם.
רוב האנשים המבצעים את התרגיל הזה מגלים שלא כל-כך קל לקבל שלושה "כן" .אבל הלמידה
המסקרנת ביותר נובעת מכך שהם קולטים כי ההבנה שלהם למה שהתכוונו בפועל מתפתחת
בתגובה לשאלות ששואל אדם ב'! לעתים קרובות זוהי תגלית משמעותית עבור אנשים.
להלן דוגמה של תרגיל כזה:
א' :אני מרגיש עצבני היום.
ב' :האם אתה מתכוון שאתמול לא הרגשת עצבני?
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א') :הממ .לא חשבתי על זה .האם הרגשתי עצבני אתמול? אולי כן ,קצת .אני תוהה אם משהו קורה
ל?( לא.
ב' :האם אתה מתכוון שאתה עצוב?
א') :האם אני עצוב או רק עצבני? מצוברח .ובכן ,נראה שאני עצוב (.אולי.
אפשר לראות שהשאלות של ב' מעוררות חשיבה אצל א' ,שמפיקות הבנה עשירה ומורכבת יותר
מזו שאליה התכוון או הבין א' כשהוא עצמו אמר את מה שאמר לראשונה .אין זה תוצר של תרגיל
הזה ,אלא אפשרות שעומדת כולנו בכל עת ,אם מתמזל מזלנו ויש לנו מאזין הרוצה שנבין טוב יותר
את עצמנו ,ולא מעוניין רק להפגין את יכולתו לנחש את כוונותינו.
דבר נוסף אפשר לחוות מתרגיל פשוט זה .הקשבה היא בהחלט מיומנות ,אבל כשמשתמשים בה
היטב ,מתחילים הדובר והמקשיב להרגיש שמתקיימת ביניהם מערכת יחסים .כך מיומנות ההקשבה
נמוגה לתוך הרקע והופכת להיות בסיס למשהו עמוק יותר התופס את מקומה .לאנשים הסובלים
מהיותם עדים לאלימות ולפגיעה ,הקשבה להם בדרך זו כמוה כזריקת חבל הצלה לעברם בים סוער.
8
חבל ההצלה הוא קשר לאדם אחר ,חוויית ה ְל ַבד מתמעטת.
הדבר חשוב במיוחד לאנשים החווים הלם שגרתי ,שלעתים קרובות מבודדים את עצמם מתוך
אמונה שרגשותיהם נוראים מדי  -מוזרים ,מופרעים ,מבעיתים ,פתטיים ,מבישים  -מכדי לחלוק אותם
עם אחרים.
בסוג זה של הקשבה נשאר הדובר במרכז והמקשיב לא קוטע את מחשבותיו ,רגשותיו או כוונותיו
בתהליך .בו בזמן תהליך ההקשבה הוא שיתוף פעולה בין הדובר והמקשיב .המקשיב מקבל מידע
מהדובר ,כך שהוא יכול לשאול שאלות המשרתות את הדובר .מאחר שהעדות שאני מתייחסת אליה
נבחרת בכוונה לשנות חוויות של אלימות ופגיעה ,חשוב שהמקשיב ישים ליבו היטב להשפעות שיש
לשאלותיו על הדובר.
מעל לכל רוצים אנו שהעדות תפחית ,לא תגביר ,את ההלם השגרתי שחווים אנשים .איננו רוצים
שאנשים יחוו את הטראומה מחדש תוך סיפור סיפורם .עבדתי עם הצוות של תכנית מקלט לקורבנות
אלימות במשפחה ,להציג עדות רחומה בפני נשים מוכות 9.באחד המקלטים תכננו אירוע לאמהות
ולילדיהן ,שדמה להתכנסות של מעגל ריפוי .הילדים ,בגילאי שבע עד שבע-עשרה ,פחדו שהאירוע
יזכיר לאמהותיהם את הזמן שבו היו בסיכון ובפחד .הילדים עמדו על כך שהאמהות לא תשתתפנה
באירוע.
ידענו שהילדים אומרים לנו משהו חשוב והסכמנו איתם .אילו תכננו אירוע כזה שבו תדברנה
האמהות בפומבי על מה שעברו ,עלולים היינו לגרום להן לחוש שוב מפוחדות ,חסרות הגנה וחסרות-
אונים .יכולנו להציב אותן במצב של סיכון.
במקום זאת הושם המוקד של אירוע העדות על מה שהן למדו מתוך הסבל שלהן אודות הערכים
והמחוייבויות שלהן ,ואיך עיצב הדבר את המטרות העתידיות שהציבו לעצמן ולמשפחותיהן .בנוסף
תכננו לנטר בקפידה את העוררות הפסיכולוגית והנפשית של האמהות באמצעות שימת-לב לנשימה
שלהן ,לגוון העור וליכולתן לשבת בשקט )אבל לא יותר מדי בשקט( ולהקשיב זו לזו .התכוונו להתאים
את קצב האירוע ליכולתם של כל המשתתפים להישאר נוכחים אלה לאלה .ניטור הסימנים הללו הוא
היבט נוסף של שיתוף הפעולה בין המקשיב לדובר ,העד וזה שעדים לו.
העד צריך למצוא את האיזון בין הצורך של האדם עבורו הוא משמש עד לספר את סיפורו כפי
שהתרחש ,לבין הצורך המכריע באותה מידה שלא לשחזר חוויה של ההלם השגרתי לשניהם .צורות
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מסוימות של הקשבה עלולות בהיסח-הדעת לשחזר את חוויית הפגיעה והאלימות ,גם אם בעוצמה
שונה .על מקשיבים להימנע מ:
 לקטוע לחקור לשפוט או להצהיר הצהרות להשיא עצות או להסיק מסקנות להקטין10
 לכפור באמיתות דיווחו של הדובר11
 -לשתף בבעיותיו שלו

שאלות שמקדמות את פיתוחן של משמעויות חלופיות
במקום זאת יכול המקשיב להתמקד בכך שיישאר נוכח למה שהמספר רוצה להעביר; לשאול את
הדובר שאלות שמסייעות לו להבין את עצמו טוב יותר; ולהצביע על משמעויות חלופיות שמצויות
בדברים שאומר הדובר ,שעשויות לא להיות נהירות לו ,אך למרות הכל הן שם.
נקודה אחרונה זו מניבה כמה שיקולים .לכולנו יש התנסויות מרובות כל הזמן .כולנו מספרים
סיפורים אודות חיינו .החוויות שלנו הן הרבה יותר מורכבות ומגוונות מכדי שייכנסו לתוך סיפור אחד
או אפילו לכל הסיפורים שאנו מספרים על עצמנו .החוויות שלנו הן כנקודות על הדף .יש לנו הרבה
12
אפשרויות לבחור אילו נקודות לקשר ,וכיצד לקשר ביניהן.
למשל ,הבה נאמר שבארוחת הערב שואל אותי הילארי איך היה היום שלי ,ואני מספרת לו שהיה
לי יום טוב מאוד .אז אני מספרת לו אודות חוויות אחדות שהיו לי :כתבתי שלושה עמודים ,המדפסת
לא פעלה ,היה לי טיול נהדר עם הכלב אבל לקח לי חמש עשרה דקות נוספות להוציא את העשבים
מהפרווה שלו .קיבלתי דוח חניה כי לא שמתי מספיק כסף במדחן כשפגשתי את חברתי לארוחת
צהרים ,נהניתי מאוד בארוחת הצהריים והיו לי ארבע פגישות ייעוץ מצוינות עם מטופלים ,למרות
שאחד מהם נמצא בדיכאון קשה – מה שמעורר דאגה .בסיפור על היום שלי יש כמה מרכיבים שהיו
מאפשרים לי באותה מידה לספר על "יום רע" .אבל לא כך חוויתי אותו.
כמקשיב ,יכול היה הילארי להגיב באמירה כי הוא שמח שהיה לי יום מוצלח .אולם ,יש לו
הזדמנות לשקף חזרה משהו שימושי יותר עבורי .הוא יכול להצביע על כך שקרו גם כמה דברים
מרגיזים ומטרידים .אזי יש באפשרותו לשאול" :איך את מבינה את העובדה שהדברים השליליים
במהלך היום שלך לא הורידו לך את המוראל?" שאלה זו תעורר רמה אחרת של הכרה מצידי ,שונה
מהדקלום שלי את אירועי היום .זוהי שאלה מעניינת למדי להרהר בה 13.בבחינת שאלתו אני עשויה
לראות את עצמי באור חדש ולחשוב על ההיבטים של עצמי להם לא הקדשתי תשומת לב.
עדות רחומה מפיקה תועלת מסוג כזה של הקשבה ושאילת שאלות .חיי היומיום מזמנים
נימ ֵצא במצב בו נבין שמישהו היה עד
הזדמנויות רבות לתרגל את המיומנויות הללו כך שכאשר ָ
לאלימות או לפגיעה ,נוכל להשתמש במיומנויות האלה כדי לעזור לה או לו להחלים מהחוויה.
מובן שאירועים אינם מגיעים עם תוית האומרת" :כן ,זהו מצב שיש בו פגיעה ואלימות" .יש
אירועים ברורים מאליהם .אחרים עמומים  -לפחות בעיני צופה חיצוני ,ולעתים גם לאדם עצמו.
אחרים פשוט מבלבלים.
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כשחברתי ,ג'ן ,עברה עם משפחתה לחיות באוסטרליה למשך שנים אחדות ,התקשרתי אליה
ביומה האחרון בארצות-הברית .היא הייתה מאוד מוטרדת .היא סיפרה לי שהרגישה נורא בקשר
לעזיבתה ושאולי זאת טעות נוראה" .איך הגעת למסקנה הזאת?" שאלתי אותה.
היא סיפרה לי שחברים רבים באו לביתה ,התקשרו או שלחו כרטיסי ברכה כדי לומר לה כמה
היא תחסר להם .היא הרגישה אשמה על כך שהיא עוזבת כל-כך הרבה אנשים שאהבו אותה וסמכו
עליה כדמות תומכת משמעותית .היא לא יכלה לשאת את המידה בה עזיבתה הייתה "קורעת" עבור
כל-כך הרבה אנשים .היא קישרה את "הנקודות" לסיפור על גרימת כאב לאחרים .בתודעתה העזיבה
שלה הפכה לפעולה של פגיעה בלתי מכוונת באנשים אותה אהבה .בדרך בלתי-הגיונית כלשהי היא
הרגישה כתוקפן ,המצער את חבריה ,אך יחד עם זאת ,גם כעדה לצער זה.
משהו משמעותי היה גלום בדבריה של ג'ן :אנשים סיפרו לה לא רק שהיא חשובה להם אלא גם
כיצד .ביקשתי ממנה שתספר לי עוד על כך ,כדי לקשר "קבוצה אחת" של נקודות ,כביכול .היא
השיבה :אני שומעת את אותם הדברים מאנשים רבים ושונים ,ומאנשים שאפילו אינם מכירים זה את
זה .אני החברה הטובה ביותר של אנשים רבים .הנשמה התאומה שלהם .חברה אחת אמרה שאני
המקום הבטוח שלה בעולם .אני האדם האחד שבאמת מבין כל דבר .אני מבינה".
שיקפתי לה כי למרות שאנשים הביעו צער על עזיבתה ,הם גם נתנו לה מתנה נדירה :הם הביאו
לידיעתה כמה היא משמעותית עבורם .תהיתי איך זה יהיה עבורה להפנים את מה שחבריה מעריכים
בה .כמה שבועות מאוחר יותר שלחה לי ג'ן דואר אלקטרוני מאוסטרליה .היא כתבה" ,במידה מסוימת
אני מרגישה כאילו אני נושאת את עצמי באופן מעט שונה .יש לי מודעות שונה לעצמי משהייתה לי
קודם".
שיחתינו הייתה דוגמה לעדות יומיומית .היא הסיטה את תשומת הלב של ג'ן כך שכללה לא רק
את העובדה שעזיבתה גרמה לאנשים כאב ,אלא גם את הסיבות שהביאו לכך שהיא הייתה חשובה
לחייהם .הדבר האיר לשתינו את העובדה שחיי היומיום הם לפעמים ערבוביה של חוויות עם הרבה
שנצים .במקרה זה הרגישה ג'ן כל-כך הרבה דברים שונים עד שקשה היה להבין כל מה שהתרחש.
השיחה שלנו עזרה לה לראות שכאדם המסייע לאחרים ,היא לא יכלה לשאת את היותה סוכנת
הכאב .בכך שהתמקדה במה שחבריה אמרו לה גם אודות תרומתה החיובית לחייהם ,היא יכלה
למקם את אירוע עזיבתה בהקשר רחב יותר של תפקיד התמיכה המתמשך עם חבריה.

תיאור השפעתו של הסיפור עליך
זה עתה תיארתי כמה פעילויות שנכללות בעדות לאדם אחר ,ואלו הן:
• להיות נוכח באופן מלא ,אפילו אם הקשר יהיה קצר.
• להקשיב לעומק ,ללא דעות מוקדמות.
• לשאול שאלות המשרתות את הדובר.
• להכיר במה שמשתמע מהדברים אך לא מובע בבירור.
• לשקף לדובר את מה ששמעת.
ובנוסף:
•

אפשר גם לספר לדוברת מהי משמעות הסיפור שלה ומדוע.
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בהתבסס על עבודתו של המטפל האוסטרלי ,מייקל וייט ,קורקי בקר ואנוכי זקקנו שלושה נושאים
המדריכים את עדותנו החומלת ואת האופן בו אנו מלמדים אותה 14.תארו לעצמכם שברגע זה
שמעתם מישהי מספרת סיפור אודות האופן בו השפיעה אלימות על חייה .אתם נרגשים מאוד ורוצים
לומר משהו לאותה אישה .שלושה אזורים אלה יכולים להוות נקודת מוצא להערותיכם .אתם יכולים
לגעת בשלושתם או רק באחד מהם.
 .1ספרו לה בדיוק מדוע שמיעת הסיפור הייתה עבורכם מרגשת ,עוצמתית או פוקחת-עיניים.
)אולי תרצו לחלוק כמה דברים מחייכם כדי להסביר מדוע דבר מסוים שסיפרה הדוברת נגע
ללבכם .אולם אם תעשו כן  -זכרו שהמטרה בשיתוף משהו מחייכם עם הדוברת היא לעשות
את תגובתכם אמינה יותר בעיניה .המטרה איננה הפניית תשומת-לבה אליכם כדי שתתחיל
היא לטפל בכם(.
 .2ציינו פרטים ספציפיים אודות הדברים שאמרה או עשתה הדוברת ,אשר סייעו לכם להבין את
החוויה שלה) .מתן פרטים אלה מסייע לאנשים לא לבטל את מה שאמרתם עליהם .אין זה
דומה לחלוקת שבחים לדוברת ,או לציון נקודות חיוביות בתוך הדברים שאמרה .זהו שיקוף
מדוייק של אותם הדברים שהדוברת כבר עשתה או אמרה ,אשר אפשרו לכם להבין את
המצב בו היא נמצאת(.
 .3אמרו לדוברת איזו השפעה תהייה לסיפור שלה על חייהם) .שוב ,היו ספציפיים ככל שניתן
15
בנוגע למה שהסיפור שלה יתרום לחייכם(.
המיקוד בכל אחד משלושת האזורים הוא האדם האחר .אם תספרו סיפור ארוך מדי על עצמכם,
סביר שהאדם יהיה מבולבל באשר למי עומד במרכז התקשורת .אתם רוצים להיות בטוחים שלאחר
ברור שהוא ממשיך להיות המוקד.
כדי להדגים זאת ,תארו לעצמכם כי שכנתכם ,ג'ניפר ,גילתה לכם שאביה התנהג כלפיה באופן
פוגעני .היא מספרת לכם כמה פרטים על הפגיעה מצידו וגם על מאבקיה להתגבר על כאבה ולסלוח
לאביה .אתם נדהמים .ג'אנט תמיד נראתה כל-כך עליזה ואנרגטית .היא אם נהדרת ועושה המון למען
אחרים בשכונה .קשה לתאר שילדותה עברה עליה בפחד מפני מה שאביה עלול לעשות לה ,לפי
המידה בה היה שתוי הוא כשהגיע הביתה .בשלב זה תרצו לומר משהו ,וכן דעו שתזדקקו לזמן כדי
לחשוב על מה שג'אנט גילתה.
בהתבסס על שלושת האזורים שלעיל ,להלן עדות משוערת לג'אנט:
"ג'אנט ,אני כל-כך שמחה שבטחת בי ודיברת על הפחד שלך מאביך .זה גורם לי להעריך עוד
יותר את התייחסותך המכבדת כלפי הילדים שלך ושלי .את בוודאי התחייבת לקיים הורות אחרת.
יכולתי לחוש זאת אפילו באופן שבו דיברת על אביך .לא הפגנת כל מרירות כלפיו .זה גורם לי לחשוב
על אנשים בחיי שאני עדיין כועסת עליהם ושלא סלחתי להם .נתת לי הרבה חומר למחשבה".
שימו לב שלא הפלגתי לסיפור ארוך אודות האנשים עליהם אני כועסת .אילו עשיתי זאת ,כי אז
הייתה ג'אנט עשויה להרגיש שהיא צריכה להיות עדה שלי ,מה שהיה מחבל במטרה של מה שרציתי
לעשות ,והוא – להיות עדה לה.
תרגול במצבים יומיומיים עומד לנו לעזר רב כאשר אנו עומדים בפני מצבים דרמטיים יותר.
המקרה הבא התרחש במהלך הנסיעה בחזרה הביתה מביקורי הראשון בקוסובו ב 10 -בספטמבר
 .2000ארבעה חברים אמריקאים מהפרויקט שלנו יצאו מהעיר פריסטינה עם נהג ומתרגם בדרכם
לשדה-התעופה בעיר סקופג'יה במקדוניה ,לאחר שבוע של עבודה קלינית אינטנסיבית עם משפחות
ועמיתים מתחום בריאות הנפש .נסענו על הכביש שהיה אחת מדרכי המילוט לבורחים מהסרבים.
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כחמישים דקות לאחר תחילת הנסיעה חלפנו על פני אתר קבורה גדול משמאלנו ושאלנו אם נוכל
להתבונן בו יותר מקרוב .חצינו את הכביש הדו-מסלולי והוכנסנו למקום על-ידי חיילי כוח קוסובו ואנשי
המשטרה המקומית אשר שמרו על האתר.
האתר ממוקם על גבעה המשקיפה מעבר לשדות שוממים ועד לעיירה בכיוון אחד ,ובכיוון השני -
לעבר רכסי ההרים הגבוהים ביותר בקוסובו .צעדנו על שביל החצץ לעבר אדם בגיל העמידה ,אשר
מאוחר יותר הציג את עצמו כאיזט ,לוחם ומורה בצבא השחרור של קוסובו .בגבנו לכביש יכולנו
לראות כשישים תילים של פרחי פלסטיק שהונחו על גבי הקברים ,שברבים מהם קבורים יותר מאדם
אחר .לימיננו ,שלושה אנשים רזים עסקו בכריית קברים ,בשורות ,וכל קבר כבר היה מסומן באבן
המתורגמן שלנו תרגם את דבריו של איזט .ראשית ,הודה לנו איזט על כך שניגשנו להביט
בעבודתו .תפקידו היה להוציא את הגופות מהקברים ולדאוג לקבורה נאותה של כל אחת מהן
שניתנה לזיהוי .באותו אזור נהרגו  230איש ,מתוכם  90חיילי צבא השחרור של קוסובו .כ 83 -איש
ייקברו שם.
איזט הכיר רבים מהאנשים שנקברו באותו אתר .עיניו התלחלחו כשהשיב על שאלותינו בנוגע
לעבודתו .הוא הצביע על קברים שונים ,כשהוא מראה לנו תלולית עפר תחתיו קבורים ארבעה בני
משפחה אחת ,ותלולית אחרת בה קבורים שני אחים .דקות אחדות לאחר מכן הוא גולל בפנינו כמה
תכניות מפורטות שהיו מונחות לרגליו .תכניות לאתר ,שכללו שבילים ,מוזיאון וגל-עד.
בעת שהקשבנו לו ,שמתי לב לכך שהתקרבנו האחד אל השני ואליו .גוון הקול השתנה והוא
הפסיק לספר לנו עובדות והתחיל לחלוק יותר מהחוויה האישית שלו במהלך עבודתו .הוא סיפר לנו
כמה קל יותר היה לו כשאנשים נתנו לו הזדמנות לדבר על מה שהוא עושה ,והציעו ניחומיהם .ואז,
בקול שקט ,הוא גילה לנו שלעתים הוא כל-כך נסער עד שהוא נשאר לישון בבית הקברות ולא חוזר
הביתה" .לפעמים" ,הוא אמר" :אני לא יכול לשאת להיות רחוק מהאנשים שלי".
השיחה נוקבה על-ידי קולות ציפורים מעל לראשינו ,הצליל הנקישות החד של מעדרים המכים
באדמה והצליל האדמה הנזרקת לערימות בקרבת מקום .בשלב זה עמדנו צפופים ,בעיניים דומעות.
רציתי להכיר בנדיבות בה שיתף אותנו בסיפורו ולומר לו מה תהיה משמעות העבודה שלו עבורי
בעתיד.
אמרתי" ,ניקח איתנו את סיפורך אתנו לאמריקה ,ואני בטוחה שמישהו ישתמש בדוגמה שלך
ואתה תעזור ותעורר בנו השראה" .ואז נזכרתי במצלמת הפולרויד שהייתה לי בג'יפ ,ורצתי להביא
אותה .צילמתי שלוש תמונות :שתיים עבורו ואחת עבורי .הוא הביט בתמונות ואמר" ,אשים את
התמונות האלה במוזיאון שלנו".
ב 22-בספטמבר  ,2001הצבתי את התמונה שלו מתחת למחשב שלי .באותו היום דיברתי עם
אישה שבעלה עבד בחברה שאיבדה מאות מעובדיה במתקפת הטרור על מרכז הסחר העולמי .חייו
של בעלה הצטמצמו לכדי פעילות אחת :הכנה ללוויות ,השתתפות בהן והחלמה מהן .היא הייתה
מוצפת צער ודאגה ביחס לבעלה .סיפרתי לה על איזט.
איך יכולתי לדעת שנה קודם לכן שאיזט יהפוך עבורי לסמל תקווה וכי אספר את סיפורו לאנשים
רבים? כשאני מביטה בתמונה אני רואה אדם שהחליט להתאבל ,לא להיאבק .אני רואה אדם
שהחליט לדאוג למתים ולהקים להם גל-עד .אני משערת שמשמעות העבודה עבורו היא שהוא רוצה
שמעגל הנקמה יסתיים ,וכי כל אבן שהוא מציב על השביל בין הקברים ,וכל אבן שמחליקה לעבר
המוזיאון ,הוא מניח בתפילה לשלום .אותו מפגש היה מפגש גורלי .הוא גורם לי להאמין שגם את
האבנים שבלבנו ניתן להניח על דרך לשלום.
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המחשת עדויות
אין דרך אחת נכונה לעדות .למרות שתיארתי מסגרת אחת לעדות ,כולנו יודעים שהחיים מלאי
תהפוכות ,והם אינם מתנהלים על-פי נהלים .עם זאת ,נהלים מספקים מבנה ראשוני ,שיכול לסייע
בידינו עד אשר נרגיש בנוח עם דרכינו אנו ליישום רעיון.
כמי שהייתה לה הזכות לראות מגוון רחב של מעשי עדות ולשמוע על רבות נוספות ,אני יודעת
היטב כי יש דרכים רבות לעשות זאת בהצלחה .עם זאת ,בכל אחת מהן שורה רוח החיבור מחדש,
שיקוף איכויות נוצצות והבאה לידיעתו של אדם שלשיתוף בניסיונו יש משמעות – כל אלה הינם
מרכיבים אינטגרליים של מעשה-עדות.
אחת האנקדוטות החביבות עלי היא אודות ג'יין גודאל ,חוקרת הפרימאטים הנודעת שעבדה ,חיה
ולמדה בקרב שימפנזים בטנזניה במשך למעלה משלושים שנה .הידע שלה אודות שימפנזים הוא כה
נרחב ,עד שהיא יכולה להיכנס לעדות חוצת-מינים שאינה נסמכת על מילים.
ב 1986-צפתה ג'יין בסרט וידיאו שתיאר כיצד התייחסו לקופים למטרות של מחקר ביו-רפואי.
היא הזדעזעה כשראתה את תנאי הכליאה שלהם בכלובים הקטנים ,בחדרים מחוטאים רועשים,
השונים מסביבת חייהם הטבעים ככל שרק ניתן לדמיין .תחינתם הניע אותה לפעולה .היא החלה
מבקרת באותן מעבדות מחקר.
באחד מביקוריה הראו לה חדר-כלובים שהוחזקו בו עשרה שימפנזים בוגרים ,בכל כלוב פלדה
שגודלו 1.5מ' 1.5 Xמ' 2.10 Xמ' שימפזה אחד לבדו עם צמיג .בשל דרישות המעבדה היא הייתה
מכוסה במסכת מגן ובגלימה ,כשהיא חובשת כובע ,כיסויי נעליים וכפפות גומי .היא כרעה לצד כלוב
שהוחזק בו שימפנזה בשם ז'וז'ו ,הביטה לתוך עיניו ודיברה אליו" .בעדינות רבה שלח ז'וז'ו אצבע
אחד גדולה מבעד סורגי הפלדה ונגע באחת מדמעותי שחמקה מעבר למסכה שלי ,ואז המשיך
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כשהוא מלטף את גב-ידי".
זוהי תמצית העדות הרחומה ,דחוסה למרכיביה הפשוטים ביותר .כשהיא כורעת ברך הביטה ג'יין
גודאל לתוך עיניו של ז'וז'ו ודיברה אליו בטון ובמקצב שגרמה לו להרגיש נראה ומובן .כל תנועה
ומחווה שלה ,כל צליל שהשמיעה שיקפו לו את התנסותו הנוכחית .פעוטות ככל שהיו ,המחוות שלה
העבירו לו את המסר שהיא תפסה מה הייתה החוויה שלו .בנוגעו בדמעתה ,ובלטפו את פרק ידה,
הראה לה ז'וז'ו מה משמעות הדבר עבורו ,כשהוא השתמש במערכת הפרימטית היחידה שהייתה
משותפת לשניהם.
בין מינים ,בתוך המינים ,המשימה היא אותה משימה .עלינו ללמוד אלה אודות אלה ולהכיר אלה
את אלה ,כך שנוכל לספר האחד את סיפורו של האחר באופן שבו ירגיש כל אחד מאתנו כי הוא מובן.
כשאנו מכירים זה ביאושו של זה ,אנו משנים אותו .זוהי תמציתה של עדות רחומה .זוהי הסיבה לכך
שאפילו למחווה קטנה יכולה להיות השפעה עצומה .כשאנחנו מרגישים שרואים אותנו ,שיודעים מה
קורה אתנו ,אנחנו יכולים להשתנות .סוג זה של עדות מתוך בחירה חודר ללב העניין.
מעטים מאתנו יגיעו אי-פעם לרמת כישוריה של ג'יין גודאל ,שהייתה מסוגלת להיות עדה חוצת-
מינים )למרות שאחדים מאיתנו וודאי מאמינים שאנו עושים זאת בקביעות עם חיות המחמד שלנו(.
אולם ,בחיי היומיום יש לנו הזדמנויות להיות עדים לאנשים שנמצאים במצבים דומים לשלנו ,ואנשים
שנסיבות חייהם שונות .המקרה הראשון כמוהו כהסתכלות במראה ,המקרה השני  -כמו להביט
מבעד לחלון .עם זאת ,בשני המקרים המשימה דומה .ברצוננו להעביר שאנחנו מבינים ,וכי ההבנה
שלנו משנה לנו .בכל מעשה של עדות אנו מעניקים מתנה :למעשה אנו אומרים" :הסבל שלך חשוב.
הידיעה אודותיו משנה אותי .הכאב שלך אינו לשווא".
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אנו יכולים להעניק את המתנה הזאת בין אם אנו עדים לאדם או לאומה .אני רואה זאת כרצף:
מאדם שהוא עד לאדם  -אדם שהוא עד לקבוצה ,בין אם הוא חבר באותה קבוצה ובין אם לא -
קבוצה שלמה או קהילה שהיא עדה לעצמה או לקבוצה או קהילה אחרת  -וחברה שלמה שהיא עדה
לעצמה או לחברה אחרת.
יש מקרים בהם קשה להבחין בין עדות רגילה לבין עדות יוצאת-דופן :מה שהוא יומיומי לאדם
אחד או לקבוצה אחת ,עשוי להיות בלתי-רגיל לאחרים .כפי שראינו ,אלימות ופגיעה אינם מתחלקים
באופן שווה .גם לא טרור 17.בין אם אנו חיים בתנאים של אלימות מבנית כרונית המייצרת חוויות
יומיומיות של גזענות ,או בתנאים של אלימות קולקטיבית כרונית הנוצרת מפעולות הקטלניות של
המשטר ,היכולת להיות עדים לעצמנו ולאחרים עלולה להיפגע.
אין להתייחס אל היכולת להיות עד כמובנת מאליה .ככל שהקשר חייו של אדם הוא יותר
טוטליטארי  -בין אם מדובר במערכת פוגענית ,בן-זוג ,הורה או משטר פוגעני – כך נמוכה יותר
הסבירות שהאדם יוכל להחזיק במציאות נפרדת מזו הנכפית עליו על-יד האדם או הרשות המדכאת.
בתוך עדות :משברים של עדות בספרות ,פסיכואנליזה והיסטוריה 6מציין דורי לאוב כי אבדן היכולת
להיות עד לעצמך עשויה להיות תמצית משמעותה של השמדה 18.לכולנו מחיריה של השמדה זו
חמורים .כאשר המתנגדים מאבדים את היכולת לספר מה קורה ,אלה ש"רואים" מבחוץ עלולים שלא
19
להבין .ללא הבנה אין לנו מספיק רצון לעזור.

להביט במראה
להיות עד-עצמי
ניהול יומן
בשעה שנכון הדבר שכל אחד מאיתנו עלול למצוא את עצמו בנסיבות קיצוניות בהן היכולת להיות
עד מתרסקת ואין בה כל תועלת ,אין הדבר צריך להרתיע אותנו מהצורך בכישורים של עדות
ברפרטואר שלנו .למרות ובשל נסיבות קיצוניות אלה ,למידה ותרגול דרכי-עדות לעצמי ממשיכות
להיות חיוניות .דרך אחת היא כתיבת יומן ,מכתבים או הודעות דואר אלקטרוני לחברים קרובים או
20
למשפחה.
אנשים תמיד כתבו לצרכיהם הפרטיים .נראה שיש לנו צורך בהשלמת אירועים ובמתן משמעות.
כתיבה מסייעת לנו לארגן את מחשבותינו לכלל סיפורים בעלי עקיבות פנימית 21.חוקרים מצאו שאם
אנשים כותבים מדי יום ,אפילו במשך דקות אחדות בלבד ,אודות אותם מאורעות מטרידים או אפילו
טראומתיים ,כתיבתם הבלתי ממוקדת נעשית עם הזמן קוהרנטית יותר עד אשר נוצרת צורת סיכום,
והכותב מרגיש שהאירוע עבורו "נגמר" .סגנונות כתיבה מסוימים מקושרים לתועלות בריאותיות,
22
במיוחד סגננות החושפים מספר גדל והולך של מילים מהעידות על תובנות או הבנות.
מעניין לציין כי בתכנית מחקרם של ג'יימס פנבקר ) (James Pennebakerועמיתיו על התועלות
הבריאותיות של כתיבה ,מצאו החוקרים שלכתיבה אודות אירועים מהעבר הרחוק והקרוב ,עשויה
להיות תועלות בריאותיות עבור הכותב 23.הווה אומר  -אפשר לחזור לאחור בזמן ולהשתמש בכתיבה
כדי להשלים עם אירועים שמעולם לא נמצאה להם משמעות .כתיבה אפשרה לאנשים להניח
לחוויותיהם המצערות ,כאילו הכתיבה העבירה אותן למקום אחר ,והחוויות הללו כבר לא היו נושא
להרהורים.
Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History
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מדיטציה
מדיטציה היא כלי נוסף שמקדם עדות-עצמית באמצעות פיתוח המודעות ,אותה יכולת שהיא תנאי
מוקדם לכל עדות רחומה ,כפי שראינו בפרק השמיני .בניגוד לאחת הגירסאות הפופולאריות של
מדיטציה כפרקטיקה המרחיקה אנשים משגרת החיים ,יכולה מדיטציה לספק את ההיפך הגמור :
חידוד תפיסותיו של האדם ביחס ל"מה מתרחש  -בגופנו ,ברגשותינו ,במוחנו ובעולם" 24.כפי שהציג
טיץ' נאהט האן ,מדיטציה אינה עוסקת בהרחקת העצמי מדאגות העולם ,אלא בראיית האכפתיות
לעולם בכל נשימה שהאדם נושם.
כשאנשים עדים במקרה למעשה של אלימות או פגיעה ,רבים מרגישים שאינם יודעים כיצד
לפעול .הם עלולים להרגיש מאויימים פיזית או רגשית .אפילו אם הם בטוחים מרע והאירוע הסתיים,
אנשים עלולים להמשיך לפחד להגיד או לעשות משהו ,מחשש שדבריהם או מעשיהם יהיו בלתי
הולמים ,או שאם יתערבו – יוכרעו על ידי רגש כואב.
תרגול מדיטציה עוזר להכין אותנו לדאגות מסוג זה .במהלך מדיטציה מודעת מקבל האדם עידוד
לתת למחשבות ,רגשות ולתחושות לצוף ולחלוף ,כשהוא מבחין בהן אך אינו נלכד בידיהן .במהלך
מדיטציה אחת יכול האדם לחוות אלפי הסחות-דעת ,ועם זאת ,הגישה לעולם תישאר זהה :אין כל
בעיה .נתחיל מחדש .דבר לא נהרס" .גישה זו יכולה לחלחל לחיי האדם עד סוף ימיו ,כשהיא מרככת
את המבקר הפנימי שעומד בדרכה של עשייה ,מפחד שמא מעשיו של האדם יהיו בלתי מספקים.
למדיטציה יש יתרונות רבים ,25ביניהם :שיפור יכולתו של הפרט לראות את עצמו ,ולפיכך לראות
אחרים ביתר בהירות .כפי שציינו בפרק השישי ,נראה כי היכולת להיות עד-עצמי היא תנאי מוקדם
לעדות לאחרים .למשל ,סביר שלהורה שאינו יכול להכיר בהורות הפוגענית שלו יהיו השקפות
מעוותות על ילדיו .אם אינך יכול לראות את עצמך ,אינך יכול לראות אחרים.
אבל מה אנו רואים? שרון זלצברג היא בודהיסטית פעילה המלמדת מדיטציה של נדיבות לב,
הידועה בשם " ֶמ ָטא" ) .(Mettaהיא כותבת שכשמתרגלים מדיטצית מטא ,נפתחים "באופן מתמשך
לחוויה הממשית שלנו 26."..לפי הבודהיסטים ,האמת אותה אנו תופסים היא שהסבל שאנו עצמנו
סובלים אינו שונה מהסבל של כל אחד אחר ברחבי הפלנטה .תובנה זו מפתחת ,בסופו של דבר,
חמלה.
בנסותה להעביר את משמעות הדבר אם אנשים באמת מרגישים חמלה כלפי עצמם וכלפי
אחרים ,מצטטת זלצברג את שירו של גלווי קיננל "סנט פרנסיס והחזירה" .7כשאנו מתרגלים מטא,
אנו "מלמדים מחדש משהו )או מישהו( את נעימותו" 27.איזו דרך רהוטה לתאר תוצאה של עדות
עצמית מתוך חמלה :אדם משחזר את תחושת הנעימות שלו עצמו .שלמות התחושה של נעימות
עצמית לבטח מהווה נוגדן לאלימות ולפגיעה.

תיקון אירוע מהעבר
קיימות גם דרכים אחרות להיות ֵעד-עצמי .אני עיצבתי תרגיל המסייע לאנשים להיות עדים-
עצמיים ,המושתת על האמונה שאדם יכול לחזור בדמיונו אל העבר ,לשנות את השתלשלות העניינים
ואז לחוות פתרון בהווה .התרגיל מבוסס על חוויה שהייתה לי ויצרה סגירה לתאונת דרכים שהייתי
עדה לה בילדותי הצעירה.

”Galway Kinndell / “St. Francis and the Sow
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כשהייתי בת שלוש ואחותי הייתה בת שבע ,הלכנו על שביל עפר לאורך הים ,כשלפתע ראינו
שתינו רכב פוגע בילדה בגיל העשרה .אחותי עמדה על-כך שנמשיך ללכת אל החנות כפי שהורו לנו
הורינו ,אבל אני ברחתי ממנה ורצתי הביתה כשאני צורחת לאמי ,וחוששת שהיא תעניש אותי על-כך
שהלכתי לבדי בשביל.
כילדה ,בקושי הבנתי מה ראיתי .למעשה ,אני זוכרת שראיתי רגליים מזדקות מתוך הגלגלים
ושלוקח לי שניות אחדות ליצור את המושג תאונה .כשהבנתי ,נעשיתי היסטרית והייתי חייבת לברוח.
בשעה שרצתי ,עבר המיקוד שלי מאימת התאונה לפחד שלי מפני עונש :עשיתי משהו לא נכון.
אני זוכרת בבהירות מלאה את עצמי נועלת את רגלי סביב מותניה של אמי וטומנת את פני בחזה
כשהיא התכופפה להרים אותי .זה היה רגע של הקלה עצומה כי יכולתי לראות שהיא דואגת לי ולא
כועסת עלי .התאונה נגוזה .סיפרתי לה אודותיה ,אולם האירוע הפך ל"אמא ניחמה אותי".
אבל התאונה לא באמת נגוזה .במהלך השנים ,מדי פעם הרגשתי רע בנוגע לה והייתי מבולבלת.
לא ידעתי מה קרה לאותה ילדה .לא הבנתי למה נמלטתי מהמקום .הרבה יותר מאוחר הצטערתי על
כך שלא עשיתי משהו לאחר האירוע כדי להכיר בכך שהייתי שם וראיתי את הדבר .הצטערתי על כך
שהורי לא דיברו אתי על כך בימים שלאחר האירוע .אני מסופקת אם לפני חמישים שנה הם היו
חושבים שיש לי זיכרון כלשהו מהתאונה .הם עשו את מה שהאמינו שנדרש :אמי חיבקה וניחמה
אותי עד שנרגעתי.
הייתי עדה כמעט לא מועדת לתאונה אשר ביחס אליה לא נקטתי כל פעולה .במבט לאחור ,אני
מצטערת שלא ביקרתי למחרת היום שוב באותו מקום בדרך ,כדי להניח שם פרחים ,או לצייר בחול
ולבקש מהורי לכתוב את המילים אני מצטערת שנפגעת .אף אחד מאלה לא היה משנה תוצאת
התאונה ,אלא את היחס שלי אליה.
בהקשר של עבודתי על עדות עיצבתי לעצמי תרגיל ,שלאחר מכן השתמשתי בו עם מאות אנשים
בארצות הברית ובמדינות אחרות .בתרגיל מחשבתי זה החזרתי את עצמי לאירוע ,אולם כאני
העכשווי ,בגילי עכשיו ועם רפרטואר הכישורים ,היכולות והמשאבים העכשוויים שלי.
אני עוצרת .אני רושמת לפני את מה שראיתי ואני חוצה בריצה את השביל לעבר האישה הצעירה
שנפגעה ברגע זה .אחרים נמצאים שם והם מזעיקים את המשטרה ואת האמבולנס .אני יושבת
בשקט ליד הצעירה ,שומרת שיהיה לה חם ושלא תזוז עד שמגיע הצוות הרפואי .אני מדברת בקול
מרגיע כשאני מלטפת בעדינות את ידה .אני זזה הצידה כשהאמבולנס מגיע ומדווחת מה שראיתי,
וכך עושים גם אחרים .אני מבררת לאיזה בית-חולים הם לוקחים אותה ואני מתקשרת כמה שעות
מאוחדר יותר כדי לברר מה שלומה .בפנטזיה שלי יש לה שבר פשוט ברגל ,שטופל ,והיא שוחררה
מבית החולים הביתה ,למשפחתה.
בתרגיל זה אני נותנת מענה למה שערער אותי לגבי האירוע המקורי ואז ,בעבר המדומיין ,אני
משתמשת בעצמי הנוכחי שלי כאמצעי לנקוט פעולה שאני בת-השלוש לא הייתה מסוגלת לעשות ,אך
בכל זאת נשאה אתה כעניין לא סגור .בדמייני את עצמי כעדה רחומה אני משחררת את עצמי ויוצרת
לאירוע סיום .אנשים שביצעו תרגיל זה ,האורך כעשר דקות ,דיווחו על השפעות חזקות )לתיאור
התרגיל ראו נספח .(2
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אדם עד לקבוצה אשר הוא או היא חברים בה
בהמשך הדרך ,לאורך רצף העדות נמצאת עדותו של פרט לקבוצה שהוא או היא חברים בה.
כולנו יכולים להעריך את האומץ הנדרש לפעולת העדות כשלא מזמן היה העד באותו מצב קשה ,והוא
חוזר לזירת הפגיעה הקודמת שלו .פלורה ברובינה ,רופאה ,משוררת ופעילה לזכויות אדם בקוסובו,
נותנת דוגמה בדיוק כזאת .ב ,1992-בתקופה בה אסרו סרבים על אלבנים בפרובינציה להשתמש
בשירותי-ציבור או להיות מעורבים בממשלה ,היא הפכה את עבודתה הרפואית לתנועה פוליטית
לשינוי חברתי.
באפריל  ,1999במהלך הפצצות נאטו אסרו אותה הסרבים ,והאשימו אותה בקשירת קשר לביצוע
פעולות טרור נגד יוגוסלביה ,ובסיוע לצבא השחרור של קוסובו .היא נידונה לשתים-עשרה שנות
מאסר ,כשבראשיתן הייתה נתונה לעינויים פיזיים ופסיכולוגיים ,כולל מכות והוצאות להורג מדומות.
בעקבות לחץ בינלאומי אינטנסיבי היא שוחררה על-ידי קוסטוניקה ,נשיא יוגוסלביה בנובמבר .2000
בעלה ,בנה וכמה מאות אנשים פגשו אותו בגבול קוסובו .כשחצתה את הגבול ונכנסה לקוסובו
היא כרעה על ברכיה ונישקה את האדמה .ואז היא דיברה בשם  818אסירים אלבניים שנשארו בבתי
הסוהר הסרביים .היא אמרה" ,אינני יכולה להרגיש עצמי חופשיה עד שכל אותן אמהות ,אותם אבות
ואחים ירגישו כפי שאני מרגישה .אני עייפה ומוטרדת ,מלאת רגשות .אין זה קל להשאיר את ידידיך
28
מאחור ,למרות שיש בידי הבטחות כי הם עומדים להשתחרר בקרוב".
בינתיים אסירים סרביים ,שזעמו בשל הידיעה שהשלטונות שוקלים חנינה לכל האסירים
האלבאניים הנותרים שהואשמו במעורבות בתנועה לעצמאות קוסובו ,פתחו במהומות .שבוע אחד
בלבד לאחר שחרורה ,מונעת על-ידי דאגתה לבריאותם ובטחונם של האסירים האלבאניים בבתי
הכלא ,חזרה ד"ר ברובינה לסרביה כדי לבקר ארבעה בתי כלא בהם פרצו מהומות.
בדיוק כפי שאמרה בעת שחרורה – חלקיק שניה במונחים של החלמתה מכליאתה שלה – היא
לא יכלה "להרגיש חופשיה" עד שהיא עצמה תראה את תנאי הכליאה שחווים עמיתיה עכשיו.
בכניסתה לבתי הכלא ,היא שוחחה עם מאות גברים אלבאניים ,ווידאה את תנאי המחייה הנוכחיים
שלהם ,וקבעה שרבים הוחזקו בתנאים של זוהמה מחרידה ,היו חולים ונזקקו לתרופות 29.בשל
כליאתה שלה עצמה ,יכלה להבחין אילו מתנאי-חייהם היו תוצאה של המהומות ,ולהגיש בקשה
לשפר את התנאים הללו באופן מיידי.
למרות שהיא עצמה שוחררה מהכלא ,היא לא יכלה ליהנות מהחופש שלה עד אשר כל האסירים
ובני משפחותיים ירגישו גם הם חופשיים .החזרה לסרביה וביקור אצל האסירים כיבדה אמונה כנה זו.
כקורבן של הסרבים ,על-ידי היותה עדה לאסירים היא גם שקמה את המימד הציבורי החלק
באישיותה כמשוררת/רופאה/פעילת זכויות אדם ,אותו חלק שהיה רדום במשך כליאתה.
יכולתה של הקורבן להיות עדה-עצמית הינה חלק מרכזי מהחלמתה .למרות שהתעוזה לעשות
אפילו צעד בסיסי ראשון בכיוון זה עשויה לקחת זמן רב ,לד"ר ברובינה לא נדרש הרבה זמן .מאז
שחרורה ,המשיכה ד"ר ברובינה להיות פעילה במאמץ לבנות מחדש את קוסובו .ב 2001-הוענק לה
פרס השלום של המילניום לנשים ,פרס שנוצר על-ידי ארגון האומות המאוחדות להכרה בתרומתן של
30
נשים למניעת מלחמה ולבניית שלום.
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קבוצה שהיא עדה לעצמה
שוב ,על הרצף ההיפותטי של עדות ,קבוצות יכולות להיות עדות לעצמן .זוהי דרך אחת לחשוב
על התנועה לעזרה עצמית ,בה מתקבצים יחד אנשים שבפניהם עומדים אתגרים דומים .בכל שנה
נתונה ,כ 4%-3%-מאוכלוסיית ארצות-הברית נמצאים בקבוצות עזרה עצמית ,וההערכה היא
שכעשרים וחמישה מיליון בני-אדם מעורבים בקבוצות עזרה עצמית מהלך חייהם 31.יתכן כי קבוצת
העזרה העצמית הידועה ביותר" ,אלכוהוליסטים אנונימיים" ,המספקת לאנשים המתמודדים עם
התמכרות לאלכוהול תמיכה לכל חייהם ללא מומחים ,באנונימיות וללא עלות.
עם הופעת האינטרנט נפתחו אפשרויות חדשות ליצירת קבוצות שהחברים בהן עדים זה לזה.
קבוצות מקוונות אלה עשויות להיות מושכות במיוחד עבור אנשים שהם מתוייגים או שממעיטים
בערכם בחייהם "האמיתיים" ,אשר נגישותם לעדות רחומה מוגבלת על ידי כל גורם שהוא ,ושקבוצה
וירטואלית היא הדרך היחידה הנותנת להם את האפשרות להיות עדים ,ושיהיו אחרים עדים להם.
אולי בשונה מהאנונימיות של קבוצות התמיכה באינטרנט ,בהן חברי הקבוצה נותנים לאחרים
המזהים את עצמם כחברי הקבוצה ,את החוויה שמישהו עד להם ,הוא הציור שראה הצוות שלנו
בעיירה הדרום מערבית ג'אקובה/דג'קוביקה בקוסובו .על פי דברי עמיתינו ,לעיירה גיאקובה ,אשר
לפני המלחמה מנתה כ 61,400-תושבים ,מהם  89%אלבנים קוסובים ,הייתה היסטוריה של
התנגדות אקטיבית לסרבים .במהלך החודשים שהובילו להפגזות נאט"ו ובמהלך ההפגזות עצמן,
סבלו אנשי העיירה וכפרי הסביבה אלימות משמעותית מצד הסרבים ,שהרבה ממנה תועד על-ידי
הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה – משימת האימות של קוסובו ).32(OSCE-KVM
במהלך המחצית השניה של  1998ותחילת  ,1999היו דיווחים רבים על פגיעה בזכויות אדם,
כולל מאסרים שרירותיים ,מכות ורצח בסגנון הוצאה להורג בידי תוקפים בלתי מזוהים .לעתים
קרובות נלקחו הקרבנות מבתיהם ,כך שהמשפחה כולה ראתה כיצד מתעללים ביקירה ,מרחיקים
אותם ולעתים – יורים בהם .מקרים אלה קרו בתכיפות רבה ,ומעטים בלבד בקרב התושבים לא
נפגעו ולא היו מודעים לאלימות.
בסוף חודש מרץ החריפו הרצח והטרור באזור .בתים ומחסנים הועלו באש ,והיו ימים בהם נהרגו
עשרות אנשים .נשים וילדים הוכו ונרצחו יחד עם הגברים .באפריל עברו שיירות של טרקטורים
ומשאיות מאזורים אחרים של קוסובו דרך העיירה גיאקובה .שיירות אלה היוו יעד לאלימות מצד
המשטרה הסרבית ומיליציות.
כך הפך רצח למראה יומיומי עבור ילדים בעיירה ובכפרי הסביבה .כשנסענו דרך השוק של
גיאקובה שמונה עשר חודשים לאחר סיום המלחמה ,יכולנו לראות את התקדמותן של עבודות
השיקום .משאיות עמוסות שקי-פלפלים מבהיקים יצרו כתם-צבע שלכד את העין בלבם של רחובות
הרוסים .היינו בדרכנו למרכז לניהול משברים ,מתקן קהילתי לטיפול נפשי המשתמש באמנויות
הבעתיות ובטכניקות הרפייה ,כמו מדיטציה וכתיבה ,כדי לעבוד עם חברי קהילה הסובלים מטראומה
ומהלם שגרתי.
חברי צוות קיבלו את פנינו ועשינו את דרכנו לאורך מסדרונות מכוסים בציורים לעבר חדר
הישיבות הגדול .שם הוגש לנו כיבוד ,בעודנו לומדים אודות התכניות שמציע המרכז .בקצהו הרחוק
של החדר ,מרחק כארבעה וחצי מטרים ממקום עמדנו ,נשען על הקיר ציור שגודלו כמטר על מטר
וחצי .אי-אפשר היה שלא להסתכל על אותו ציור של ילדה ,שאפילו ממרחק עורר את הרגשות
שמאחורי תיאור האירועים אשר נעשו מוכרים לנו משיחותינו עם עמיתינו וממה שקראנו לפני
הנסיעה.
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אחרי זמן מה הוזמנו להתבונן בציור .הלכנו לעברו לאט ,כמעט בטקסיות .מקרוב ,עיבודו של
האומן להטבח שהתרחש במקום ב 27-באפריל  1999היה מוחשי באופן מוזר ,למרות שהטכניקה
דמתה יותר לסגנון "סבתא מוזס" )ציירת אמריקנית בסגנון נאיבי( מאשר לסגנון צילומי .בתחתית
הנייר שיירת טרקטורים המושכת עגלות עמוסות במשפחות ,ועגלת-סוס אחת עמוסה באנשים עד
אפס מקום .תותחים של שלושה טנקים מופנים אל השיירה וקבוצות קטנות של גברים נמצאות על
הדרך ,מוקפות באנשים לובשי-מדים עם מכונות ירייה .כשהעין עולה במעלה הדף ,נראים אנשים
עוברים בהליכה את המרחק קצר אל צלע ההר ,כשאחד מהם מוכה על ידי השומר שלו.
צלע הגבעה מצויירת בשפעת עשבים גבוהים ,גדרות מוסדרות ,עוטה שורות עצים עמוסים
בעלווה רעננה .לתוך המראה הפסטורלי הזה צועדים הגברים ,אולם פניהם מועדות לראש הגבעה,
משם יש תצפית מלאה על האנשים שנמצאים בשיירה למטה ,מקום שבו גברים נוספים מסודרים
בשלוש שורות יפות ,ראשיהם מורכנים ,ושומרים לבושי מדים מכוונים אליהם את נשקם.
על-פי דיווח הארגון  ,8OSCE-KVMבאותו יום חטפו כוחות סרביים  119גברים וגורלם לא נודע.
הציור מתאר את מאורעות אותו יום ,אולם גם את החוויה הקולקטיבית של הקוסובים-האלבנים
מגיאקובה ,שנמשכה לאורך חודשים רבים .באותם רגעים בהם הקפנו את הציור ,אנשי קוסובו
ואמריקאים יחד ,אנו ,האמריקאים ,ראינו לא רק את מתנת-העדות של הילדה לקהילתה ,אלא היינו
גם עדים לעבודתם המסורה של אנשי הצוות עם הילדים להם סייעו לתת ביטוי לפחד ,ליגון ולזעם
שחשו כולם .הציור הנציח את אותם אירועים טראגיים ,אך עצם קיומו והצבתו במקום של כבוד
העבירה את יכולת ההתאוששות של הילדים אשר יצרו אמנות במרכז זה ,ושל המבוגרים אשר עודדו
אותם לעשות כן והכירו בערך הקהילתי של המרכז .בשלב זה ,קבוצה עדה להיסטוריה שלה עצמה
באמצעות אמנות .בעשייה ובצפייה מתרחש ריפוי.

קהילה עדה לעצמה
קהילות שלמות יכולות גם להיות עדות לעצמן .ועדות אמת ,שהמפורסמת בהן היא "הוועדה
הדרום אפריקאות לאמת ופיוס" ) (TRCתורמות לכך שאומות לוקחות אחריות ומסיימות פגיעות עבר
באמצעות תהליכי חקירה ציבורית המאפשרים עדות ברמה הלאומית 33.בדרום אפריקה הוקמה ועדת
האמת והפיוס על-ידי בית הנבחרים ,בהתבסס על מחקר מקיף של ועדות אמת קודמות ,דינים
ציבוריים ומשא ומתן בין מפלגות פוליטיות גדולות שעבר היו יריבות 34.המטרה הראשית של ועדת
האמת והפיוס הייתה לסייע למעבר השקט לדמוקרטיה ,ושיטותיה התבססו על שלושה מושגים
מרכזיים בהם דנתי בפרקים הקודמים :אובונטו ,צדק מאחה ומחילה.
כשהארכיבישוף דסמונד טוטו משמש בתפקיד יושב הראש ,שמעה ועדת האמת והפיוס עדויות
מפי עשרים ושניים אלף קורבנות ושבעת אלפים פוגעים ,מהם שמונים אחוזים שחורים 35.השימועים
היו ציבוריים ,וסוקרו בכתב ובשידור באמצעי התקשורת .הקהל הלאומי הובא לתוך החוויות
ההרסניות ביותר בחייהם של אנשים .הם ראו אנשים נאבקים להבין את רגשותיהם בהקשר
למטרתה הידועה של ועדת האמת והפיוס לקידום פיוס לאומי .ועדת האמת והפיוס קידמה בשקדנות
תהליך של ביסוס האמת אודות הפרות בוטות של זכויות-אדם ,ובתנאים מסוימים העניקה חנינה.
אנשים בעלי טווח רגשות ואמונות רחב הופיעו בפני ועדת האמת והפיוס  :פושעים המביעים
חרטה וכאלה שאינם מביעים חרטה; קרבנות שסולחים ואחרים שאינם סולחים; אנשים כמו לוקאס
8

ארגו לביטחו ושיתו פעולה באירופה – משימת אימות קוסובו .הארגו לביטחו ושיתו פעולה באירופה ) (OSCEהוא
הארגו הבלתי ממשלתי הגדול בעול בעל נטייה בטחונית .הוא עוסק נושאי כמו בקרת נשק וקידו זכויות אד ,חופש
העיתונות והבחירות הוגנות.
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באבא סיקוופרה שנורה והתעוור כתוצאה מירי של חייל כוחות הביטחון ,אשר אמר" :אני מרגיש שמה
החזיר לי את מאור עיני הוא לבוא הנה ולספר את סיפורי" 36,ואנשים כמו נומונדה קאלאטה ,אשר
יללתה במהלך עדותה הייתה כל-כך נוקבת ,עד שמישהו ששמע זאת אמר שזה היה להיות "עד
להרס השפה" 37.קאלאטה אמרה בבהירות שהיא עדיין לא יכולה לסלוח לאדם שרצח את בעלה ,אבל
"אני בת-אנוש ,אני רק אדם ,כמוהו ]הרוצח[ .גם אני ארצה להתגבר על הדבר הזה .אינני רוצה לחיות
38
עם זה כל חיי".
ועדת האמת והפיוס נתנה הזדמנות ללמוד מה סבלו חלק מתושבי דרום אפריקה מידיהם של
אחרים .למרות שהדבר לא הושלם ,כיסתה הועדה שטח נרחב יותר משאחדים יכלו לשאת ,וקטן
ממה שאחדים רצו לאוורר 39.העדות הציבורית קידמה דיאלוג ,עימות ושתיקה; יסורי-מצפון ,חרטה
והכחשה .היא נתנה הזדמנות להזכרות ,שאחדים ניצלו אותה אך לא כולם.
סינטיה נגאו ,אימו של צעיר שהופל בפח ,הופלל ונרצח על-ידי הממשלה ,מספקת הבנה עמוקה
של זכירה כשהיא מקשרת בין הפוגע ,הנפגע והעד .היא מדברת על כך במונחים של פיוס ,מטרה
מרכזית של ועדת הפיוס והשלום" :הדבר הזה שמכונה פיוס  ...אם פירוש הדבר הוא שהפוגע ,אדם
זה ]שהרג את בני[ ,אם פירוש הדבר שהוא ישוב להיות אנושי ,האדם הזה ,כך שאני ,כולנו ,נקבל את
האנושיות שלנו בחזרה ...אז אני מסכימה ,אז אני תומכת בכל זה.40
נגוו ביטאה באופן כללי יותר השקפה מסוימת על יחסי-הגומלין העמוקים בין תוקפים ,קורבנות
ועדים .אם תוקפים מחוייבים להיות עדים למה שהם עוללו לאחרים ,אזי  -במילותיה של נגוו  -הם
יכולים לשוב ולהיות אנושיים .השפעות הדבר מתפשטות ומגיעות עד לקורבנות ולעדים .יתר על כן,
למרות שהתוקפים בדרום אפריקה הוציאו לפועל מעשי-אלימות פוליטיים כנגד אנשים פרטיים,
השלכותיהן של הפעולות הללו היו תמיד גם חברתיות .לפיכך ,לפיוס בין פרטים יש פוטנציאל לתיקון
המרקם החברתי.
עדויות כמו זו של נגוו תרמו להנעת המדינה מהעבר הברוטלי שלה לעבר תקווה .רגע של תקווה
וריפוי לאומי פחות ידוע ומוכר בחוגים מסוימים התרחש שישה חודשים לפני תחילת עבודתה של
ועדת האמת והפיוס .ביוני  1995נערך בדרום אפריקה משחק הגמר של גביע העולם ברגבי בין
הספרינבוקס  -הנבחרת הלאומית של דרום אפריקה ,לבין ונבחרת של ניו-זילנד .כחלק מהסנקציות
של הקהילה הבין לאומית ,מאז שנות השבעים הייתה הקבוצה הדרום אפריקאית ,שהורכבה ברובה
מאפריקנרים לבנים ,מנועה מלשחק במשחקים בין לאומיים .עם איחוד הנבחרות הנבדלות ב1992-
והנשיאות של מנדלה ב ,1994-הסיסמה הייתה" :קבוצה אחת ,ארץ אחת" .באותו יום ביוני ,כאשר
הספריקבוקס נצבו מול נבחרת ניו-זילנד היריבה ,כשבעת אלפים אוהדים ,רובם לבנים ,היו
באיצטדיון .צ'סטר ויליאמס ,שחקן הרגבי הדרום-אפריקאי שסווג כצבעוני תחת מערכת האפרטהייד,
עלה למגרש כדי להחליף את פייטר הנדריקס ,אפריקנר שנאסר עליו לשחק בגלל עבירה במשחק
הקודם .האיצטדיון השתולל בקריאות עידוד לויליאמס.
הספרינגבוקס ניצחו .נלסון מנדלה ,לבוש בבגדי ספרינגבוקס וחובש את כובע הקבוצה – סמלים
גזעניין ותיקים  -נכנס למגרש והחל לנופף בכובעו .למרות שאין אנו יכולים לדעת זאת ,תרועות הקהל
לשחקן הצבעוני ודאי ריגשו את מנדלה .בהחלט יתכן שהדבר תרם להחלטתו ללבוש את בגדיהם
ולחבוש את כובעם של הספרינגבוקס .כשהקהל ראה אותו לבוש כך ,הם התחילו לצעוק "נל-סון ,נל-
סון ,נל-סון" .בראיון אודות אותו אירוע אמר הארכיבישוף טוטו:
אני מאמין שזה היה רגע מכונן בחיי ארצנו – הספורט הזה ,שהוא הכל-כך לבן ובאמת כל-
כך אפריקנרי .וכשכולם קוראים להשמדת הסמל של הספרינגבוקס ,ושהוא יצא למגרש
כשהוא עוטה על עצמו את חולצת הספרינגבוקס ...זה היה רגע מחשמל ...זה היה מדהים
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כמה מבין הנוכחים יכלו להיות לבנים ,בעיקר אפריקנרים ,שהכירו את האיש הזה
כטרוריסט ,שהממשלה עשתה את אחד הדברים המטופשים ביותר ושחררה אותו ,ושהם
יצעקו "נלסון ,נלסון ,נלסון" ...הייתה לזה השפעה של הפיכת הכיוון של מדינתנו ...זה בלתי
יאמן שכשניצחנו ,אנשים רקדו בסווטו .אילו ניבאת ב 1995-שמשהו כזה עומד להתרחש,
רוב האנשים היו אומרים "אני חושב שהשתגעת ,ישבת בשמש הדרום-אפריקאית זמן
ממושך מדי והיא השפיעה על המוח שלך" .אבל השינוי המדהים ,מטמורפוזה אמיתית,
41
הייתה דבר יוצא דופן .היא העידה על כך שאפשר שנהיה לאומה אחת.
טוקיו סקסוייל ,שהיה אסיר יחד עם מנדלה ברובן איילנד ,ועמד בראש המחוז בו התקיים אותו
משחק ,אמר כך על באותו יום:
בשבילו ללכת לשם ולהיות מזוהה עם הספרינגבוקס  ...לעמוד איתם ,להניע את ידיו
באוויר ,ללבוש את אותה חולצה ,לחבוש את אותו כובע ,להסיר בפניהם את הכובע ולברך
את האנשים  -אתה יושב שם ואתה יודע על ]כל[ השנים במחתרת ,את במחפורות,
ההכחשה ,ההכחשה העצמית ,רחוק מהבית ,בית הסוהר ,זה היה שווה  ...המאבק
לשחרור עמנו לא היה למען שחרור השחורים מהלבנים ,אלא יותר למען שחרור הלבנים
42
מפחד .ושם זה קרה .הפחד הלך והתפוגג.
המחווה הצנועה של מנדלה הייתה מלאה סימבוליות .היא הכירה בכך שהוא שמע את ההמון
האפריקנרי מריע לשחקן הצבעוני .נפנוף הכובע נשא כמה מסרים" :אני השתניתי בגלל מה שכרגע
עשיתם ,לכן הבה נביט יחד  -שחורים ,צבעונים ולבנים  -לעתיד ,כשאנחנו עם אחד כשאכפת לו יותר
מפיוס מאשר מנקמה ,יותר מאיחוד מאשר הפרדה" .באותו יום ,שחורים ,צבעונים ולבנים היו עדים
אלה לאלה כשלבותיהם התפוצצו מגאווה ,כשניצחון הספרינגבוקס יצר שחרור לאומי מבושה בין
לאומית .יחד הם נכנסו לקהילת האומות ובתוך חודשים ,עם תחילת עבודת ועדת האמת והפיוס ,הם
נכנסו לתהליך של ריפוי לאומי שהיה מרגש מסוכן ככל תהליך כזה בכל מקום אחר על פני כדור
הארץ.

להביט מבעד לחלון
הרצף ההיפוטתי ששרטטתי עד כה הוא רצף בו עדות מתרחשת בתוך הקשר של דמיון ]הקבלה[,
החל מאנשים שהם עדים לעצמם דרך קבוצה העדה לעצמה ועד לחברה שלמה העדה לעצמה.
באותה מידה נפוצה עדות למי שהם שונים ,או נראים שונים מאיתנו :אנשים אחרים ,קבוצות אחרות
או חברות אחרות.

פרט שהוא עד לפרט אחר
רובנו יכולים לדמיין את עצמנו עדים לקרבן או לעד לאלימות .מעטים יותר עשוים לראות את
עצמם מסוגלים להיות עדים בלב פתוח ובראש פתוח למעשיו של פושע .עם זאת ,לפושעים יש צורך
עמוק בעדות כזאת אם מצפים מהם – קודם כל  -לפתח את היכולת לחשוב בכנות על המעשים
הפוגעים שלהם ,ואחר כך  -להיות עדים לאנשים בהם הם פגעו .אולם בחברות ובמדינות רבות אין
אמצעים שיכולים לסייע לפושעים להכות על חטא ולהשתנות .הם "מוקפאים" כעושי-רע.
אני מכירה את המצב הזה מהשנים הרבות של עבודה עם קרבנות פגיעה מינית .לעתים קרובות
מידי מוכנסים הפוגעים מיידית למערכת המשפט הפלילי ,או מועברים במהירות גבוהה מדי דרך
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מערכת בריאות הנפש .בשני המקרים הם אינם מפתחים עמדת-עד איתנה המבוססת על הבנה
מוצקה ולא מתוך הצורך לשרת את עצמם  -של האופן בו פגעו בקרבנותיהם ושל הסיבה לכך.
קבוצה באוסטרליה עבדה משך עשרים שנה עם פוגעים צעירים ובוגרים ,שהיא עוזרת להם להבין
את השלכות שיש למעשים הפוגעניים שלהם על אחרים ,ומסייעת להם לשנות את התנהגותם.
לארי הוא נער בן חמש עשרה ,בתכנית האוסטרלית ,שכתב לאימו על התעללותו המינית באחותו
למחצה בת השבע .הוא כותב:
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ניצלתי מינית את סוזי ואכזבתי את כולכם בדרך הגרועה ביותר  ...היא לא ידעה מה שאני
עושה כי הולכתי אותה בכחש לתוך זה .היא הייתה קטנה ולא ידעה מה קורה אבל אני
ידעתי  ...אני חושב שנטפלתי לסוזי כי היה קל להיטפל אליה ואני חשבתי רק על מה אוכל
לקבל ,ולא חשבתי על הרגשות שלה  ...אני מרגיש ערימות של גועל נפש ואני כל-כך
מצטער על מה שעשיתי לכולכם .גרמתי לכם פגיעה ואני יודע שזה יימשך זמן רב ושלא
תבטחו בי לאורך זמן רב  ...בטיפול אני מנסה להבין מה גרמתי לכולכם ומנסה להשתנות
כך שאחשוב על רגשותיהם של אחרים .לעולם לא אתייחס שוב באופן כזה אליכם או לכל
44
אדם אחר.
גברים מבוגרים וצעירים המתמידים בתכנית מפתחים את היכולת להיות עדים לעצמם .הם
מסוגלים להפוך את ההסברים שלהם למה שעשו מהנמקה שמאשימה אחרים ומבטאת רחמים
עצמיים ,להסברים המקבלים אחריות ומבטאים אמפתיה כלפי מי שנפגע מהם .היכולת להיות עדים
אמיתיים לעצמם פותחת את היכולת להיות עדים לאחרים .הדבר מייצר את ההזדמנות להפוך לאחר
מאשר פוגע ,מה שנחוץ בדחיפות לעולם כולו ,בין אם זה תוקף מינית ,ילד-חייל או דיקטטור ברוטלי.
יש לתת לפוגעים דרכים לקחת אחריות על מה שעשו ,להביע חרטה ,ולעשות מעשים של התנצלות,
פיצוי ותיקון ,כך שיוכלו לחיות בעולם הזה כמי שכבר אינם פוגעים .עלינו לפתח פרקטיקות ושפה
תואמת ,כך שגורלם של אנשים לא ייחרץ לעד לראות את עצמם כפוגעים ,או שלעד יתייחסו אליהם
אחרים ככאלה .זוהי תקוותו של העולם ,של כולנו ,שפוגעים – באמצעות מעשים של הכרה ופיצוי
מצדם ,ועדים וקורבנות – באמצעות מעשים של הכרה מצידם ,יוכלו לשלב מחדש את אותם פוגעים
בקהילת התורמים לטובת הכלל.

אדם שהוא עד לקבוצה שאינו משתייך אליה
עד כה נתתי דוגמאות בהן מטרת העד היא להבין את סבלו של האחר .לעתים עדות דורשת
השעייה של הנחת יסוד זו .הנקודה איננה להעביר את המסר שהאדם מבין או מזדהה ,אלא שהוא
תופס את "חוסר היכולת לסבול את סבלו של האחר" 45.עדות הופכת ,אם כן ,לפעולה שנעשית מתוך
מודעות ייחודית להפרדה בין מה שאדם יכול להעיד עליו לבין מה שאדם טוען כי הוא מבין.
לראשונה נתקלתי ביאן קארסקי ,שם העט של יאן קוזילבסקי ,כאשר קראתי את מודעת האבל
שלו בקיץ  .2000הוא היה פולני קתולי-רומי ,שב1939-הצטרף לגדודי הפרשים הפולנים ,ובתוך זמן
קצר נשבה בידי הסובייטים ,אך נמלט מהשבי והצטרף למחתרת הפולנית ,שם שימש כאיש קשר בין
הלוחמים הפולנים לבין המערב .בתוקף תפקידו זה פנו אליו ,בקיץ  ,1942שני חברים במחתרת
היהודית כדי 'לטעון ,לשכנע לעשות כל מה שביכולתי ,להשתמש בכל הוכחה או עדות ,לצעוק את
46
האמת עד שאי-אפשר יהיה להכחישה' ,שיהודי פולין נרצחים באופן שיטתי".
כדי להתכונן למשימה זו הוא נכנס פעמיים לגטו ורשה ופעם אחת לתוך מחנה השמדה בקרבת
ורשה  .בראיון לסרט "שואה" של קלוד לנצמן ,מבטא קארסקי את ההפרדה המוחלטת שלו ממה
159

שראה – "זה לא היה העולם הזה ,זאת לא הייתה האנושות ...זה היה מין גיהנום" – ואת המחוייבות
שלו לתאר באופן אמיתי את מה שראה אבל לא יכול לתפוס 47.העדות שלו עצמו מדגישה את
ההפרדה המיוסרת ,כשהוא חוזר בפני קלוד לנצמן על התיאור של המדריך היהודי שלו ,על החוויה
שלא להיות מסוגל לתפוס במלואה את הזוועה" :המדריך הציוני ]אמר[' ,אף אחד בעולם החיצוני לא
48
מסוגל להבין .לא מבין .אפילו אני לא מבין ,כי בני עמי מתים ואני חי'".
לקארסקי נמסרו מאות מסמכים על גבי מיקרופילם שהולחמו למפתח ,כדי שיקח איתו למערב ,וכן
חמש נקודות שעליו להעביר לבעלות הברית .מחשש שהמבטא הפולני שלו יסגיר אותו ,הוא עקר
כמה שיניים מפיו כדי שהנפיחות שנבעה מהעקירה תהווה תירוץ לכך שאינו יכול לדבר ,במקרה
שהגרמנים יעצרו אותו 49.הוא הצליח להגיע למערב .הוא שוחח עם הממונים עליו במחתרת הפולנית,
עם הבריטים והאמריקאים ,אך להערכתו ,בשעה שכל אדם באופן פרטי היה אמפתי ,אף אחד לא
היה מוכן להציל את היהודים במחיר סיכון תבוסתה הצבאית של גרמניה.
הוא המשיך לספר את מה שידע ,ונקבעה לו פגישה סודית עם הנשיא רוזוולט .גם אותה העריך
ככישלון .ג'ון פהלה ,אשר מאוחר יותר היה ראש המועצה לפליטי מלחמה ,לא הסכים לדעה זו .הוא
האמין שהפגישה עם קארסקי "שינתה בן-לילה את מדיניותה של ארה"ב ,מאדישות לפעולה
נחרצת" 50.אולם קארסקי האמין שמשימתו נכשלה ובדרכו שלו הפך לנושא השתיקה .בדברו
שלושים וחמש שנים אחרי המלחמה ,הוא אומר ללנצמן" :הייתי מורה ]בג'ורג'טאון[ משך עשרים ושש
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שנים .מעולם לא הזכרתי באזני תלמידי את הבעיה היהודית".
קארסקי בחר להיות עד לדברים שלא הוא ולא אף אחד אחר יכלו להקיף ,אך הם היו המציאות
היומיומית למיליונים יהודים בגטאות ובמחנות של אירופה .הוא היה עד יחיד לחברה שלמה שהנאצים
השמידו באופן שיטתי ,בנסותו לגייס עדים אחרים שהיו בעמדה שאפשרה להם לפעול .אם הצליח או
לא – ניכר כי זהו עניין לפרשנות .מה שאינו נושא לפרשנות הוא שלעולם ישנה הדוגמה של יאן
קארסקי :אדם אשר ללא לאות הביא לאחרים את חדשות הדברים להם היה עד.
את הכשלון של קארסקי להניע את בנות הברית לפעולה ,אפשר לקשר לכשלונו של האלוף
רומיאו דאלייר ,קנדי שהיה ממונה של כמה אלפי חיילים מכוחות השלום של האו"ם ,להניע את האו"ם
לפעול למניעת את מה שהפך להיות רצח של שמונה מאות אלף בני טוטסי מרואנדה בידי עמיתיהם
מרואנדה ,בני ההוטו .פיליפ גורביץ' ,כתב בצוות הניו יורקר ,שכתב את הספר אנו רוצים להביא
לידיעתכם שמחר נירצח עם משפחותינו הסוקר את רצח העם ברואנדה ,דיבר עם בכירים רבים
באו"ם בניסיון להבין את כישלון האו"ם לתת לדאלייר את הסמכות לפעול .גורביץ' אומר" :הם ניסו
לגרום לי להבין את חייו הקשים של פקיד ,וכמה שפקיד בכיר מוצף במידע ולא ניתן לצפות ממנו
לזהות מידע חריג ,אלא רק בדיעבד .הם תיארו את עצמם כמי שנעשו רדומים ,עיוורים וחרשים
52
ואדישים ,מה שבעיני לא נראה מעודד ביותר".
האיפיונים האלה – רדומים ,עיוורים ,חרשים ,ואדישים – הם סימנים של הלם שגרתי ,וכפי
שראינו שוב ושוב  -תוצאות ההתעלמות ממנו עלולות להיות קטסטרופליות לא רק לגבי אנשים
פרטיים ,אלא  -כמו במקרה של רואנדה ,לגבי מאות אלפי אנשים .גורביץ' נדהם מכך שהפקידים
53
ייחסו את כשלונם להגיב לרצח העם למשהו שגרתי" ,עומס היתר" בחיי העבודה של הבירוקרט.
בספרו מדגיש גורביץ' את טיעונו זה .הוא מתעד שיחה מצמררת שהייתה לו עם קצין מודיעין מהצבא
האמריקאי בבר ברואנדה .הקצין אמר לו" :אני שומע שאתה מתעניין ברצח עם  ...האם אתה יודע מה
זה רצח-עם? זה כריך גבינה .תכתוב את זה .רצח עם הוא כריך גבינה ...מה אכפת למישהו מכריך
54
גבינה?"
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הצהרה זו מצמררת ,כפי שהיא צריכה להיות .הרגיל נלקח בטעות כטריויאלי .אם אנו מתרגלים
מודעות ,אם אנו שמים לב כשאנו הופכים ל"רדומים ,עיוורים ,חרשים ואדישים" ,נקטין את הסיכויים
שניתן לרגיל לחלוף מבלי שנטיל ספק ונשאל האם הוא גם מרושע.

קבוצה או קהילה שהיא עדה לקבוצה או קהילה אחרת
בקיימברידג' מסצ'יוסטס ,קאתי הופמן עבדה במשך עשור עם בני נוער ב"חיל השלום והצדק של
נוער קיימברידג'" ) .(PJCכשהמטרה היא קידום שינוי חברתי בלתי-אלים באמצעות קידום מנהיגות
צעירה לשלום ולצדק ,עוזרת התכנית לצעירים להשתמש בחוויות שלהם עצמם כדי להבין אחרים.
התכנית מעודדת את בני-הנוער לתאר לעצמם שפעולות קטנות של עדות הן בעלות ערך.
בסתיו  1996הרצתה בפניהם האפסאת אביולה ,אז בת  22ובוגרת הארווארד .על פי הופמן,
אביולה התחילה את הרצאתה בהרימה את התליון הכסף שלה ,שצורתו  -צורת יבשת אפריקה .היא
אמרה להם שניגריה היא ביתם של אחד מתוך כל ארבעה אפריקנים ושל אחד מתוך כל שבעה
שחורים .אז המשיכה וסיפרה להם את סיפור ארצה באמצעות חוויית המשפחה שלה.
מאז  ,1966היא סיפרה להם ,הונהגה המדינה בידי ממשל צבאי אחד אחר השני .ב1990-
הכריזה חוקה חדשה שב 1992-תוחזר המדינה לשלטון אזרחי .הלחץ על הממשלה להרשות קיום
בחירות גבר ,והממשלה אישרה זאת ,אולם אז פסלה את התוצאות בטענה לזיוף .בשנה שלאחר מכן
שוב התקיימו בחירות .אביה של האפסאת ,צ'יף מושוד ק.או .אביולה ,איש עסקים אמיד ופילנתרופ,
התמודד בבחירות ביוני  1993וזכה ברוב מוחץ של  60%מהקולות .אלה נחשבו לבחירות ההוגנות
הראשונות בהיסטוריה של המדינה ,אך שוב טענה הממשלה לזיוף.
למרות הפגנות נגד הממשלה ,תוך ארבעה חודשים קם דיקטטור צבאי חדש ,סאני אבאחה.
אבאחה שם קץ לאסיפות העם הדמוקרטיות ,אסר על כל פעילות פוליטית והשעה את החוקה.
באווירה זו ,ב 1994-הכריז צ'יף אביולה על עצמו כנשיא ,ביום השנה לבחירתו .הוא נאסר באשמת
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בגידה וב 1996 -הושם בבידוד.
לאחר שנאסר ,הפרה אשתו ,קודיראט אביולה ,את פקודות הצבא ונתנה השראה לאנשים רבים
בעולם ,כשהיא נלחמת למען זכויות אדם ודמוקרטיה .ביוני  1996היא נרצחה .הסטודנטים שהקשיבו
להאפסאת הופנטו מסיפורה ,מאצילותה ומאמונתה ש"אפשר להשתיק אדם שאומר את האמת ,אבל
56
אי-אפשר להשתיק את האמת".
"חיל השלום והצדק" שאל את האפסאת מה הם יכולים לעשות .היא אמרה להם" :החרימו את
חברת הדלק 'של' " ,חברה שהיא האמינה שפוגעת בזכויות אדם בניגריה ותורמת לדרדור מצב
הסביבה .הסטודנטים תיאמו עבורה הרצאה בפני תלמידי בית-הספר התיכון בעיר ,שם ריתקה שתי
התכנסויות של תלמידים .מאוחר יותר ,ארגון הנוער "חיל השלום והצדק" הפיץ עצומה הקוראת
למועצת העיר קיימברידג' להחרים את חברת הדלק "של" ,קראה לנשיא קלינטון להטיל סנקציות על
ניגריה ,ולפנות לנשיא חברת הדלק "של" בדרישה ש"של" תשנה את מדיניותה בניגריה ותהיה
מחוייבת לניגריה.
במאי  ,1997עם שבע-מאות חתימות על העצומה שלהם ,פנו חיל הצדק והשלום יחד עם
האפסאת אביולה למועצת העיר והשמיעו את דברם .הנוער הגיב במחיאות כפיים סוערות לחברי
מועצת העיר קיימבריג' ,כשאלה העבירו את ההחלטה להגביל את עסקיה של העיר קיימברידג' עם
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חברות שעושות עסקים עם ניגריה או שיש להם קשרים עיסקיים עם המשטר הצבאי הנוכחי שם".
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בהשראת האפסאת אביולה נקטו התלמידים צעדים במגמה שקהילתם תהיה עדה למצוקת אזרחי
ניגריה .הם למדו שפעולות פשוטות – הקשבה ,עדות ,הפצת המידע ,הפצת עצומה ,פניה למועצת
העיר בבקשה לקבל החלטה – כל אלה יחד יכולים לחולל שינוי.

ליצור העברות בין עדות לעצמי ועדות לאחרים
כדי שעדות רחומה תישאר איתנה ,צריך שהאדם יוכל לנוע בגמישות בין עדות לאחרים לבין
עדות-עצמית .כפי שכתבתי בפרק השמיני ,שימוש נבון ביכולותינו האישיות הוא חלק מההכרה
העצמית שעלינו להרחיב את עצמנו כלפי אחרים באופנים אותם יכולים אנו לקיים .לאורכו של ספר זה
כולו הדגשתי את התוצאות האישיות ,הבין-אישיות והחברתיות החמורות של חוסר-מודעות לגורלם
של אחרים .בפרק החמישי הראיתי שבעיות מתעוררות גם כשאנו קשובים לסבלם של אחרים אך
מזניחים את ההשפעה שיש לכך עלינו .יש צורך להיות קשובים לאחרים ולעצמנו גם יחד.
שרון זלצברג כותבת על התקופה בה נהגה לעשות מדיטציה של נדיבות-לב בבורמה ,כשהיא
מכוונת "מטא" ) (Mettaלעצמה ,למיטיבה ,לחבר ,לאדם נייטרלי ולאוייב .בסיומו של תרגול אינטנסיבי
בן שישה שבועות זימן אותה המורה שלה לחדרו והציב בפניה את השאלה הבאה" :נניח שאת הולכת
ביער עם מיטיבך ,חברך ,האדם נייטראלי שלך ועם אוייבך .שודדים מגיעים ודורשים שתבחרי אדם
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אחד מהקבוצה שלך כדי להקריב אותו .מי תבחרי שימות?
היא הייתה בהלם .במהלך תרגול המטא היא הפסיקה להרגיש הבדלים בין כל האנשים האלה,
כולל היא עצמה .באמצעות המטא היא הגיעה להרגשה של אהבה שווה לעצמה ולכל האחרים .היא
אמרה למורה שלה שאיננה יכולה לבחור" .כולם נראים בעיני אותו הדבר " 59זוהי תוצאת לוואי רצויה
מטכניקת המטא.
זהו גם בסיס רוחני להתבוננות בעדות רחומה כלפי העצמי בעולם שכל-כך מלא בסבל של
אחרים ,עד שקל לאדם לאבד בו את דרכו ולהקטין את צרכי האני בניסיון להרגיש יותר מזוהה עם
הסובלים האחרים .תשומת לב רק לסבלם של האחרים היא סימן להלם שגרתי ,לחוסר הרמוניה
וחוסר איזון .על בסיס פרגמטי טהור חיוני שנדע את גבולותינו ,כך שהדאגה לסבלם של אחרים לא
תגרום לנו באקראי להלם שגרתי .בין אם אנו מומחים לטראומה ,פעילי-שלום או כבאים של העיר ניו-
יורק ,עלינו לתכנן את חיינו באופן כזה שדאגה עצמית תתעורר באופן טבעי כתוצאה מחמלה לכל באי
עולם.
טיפוח תשומת לב אוהבת לעצמנו במידה שווה לתשומת-הלב שאנו מטפחים כלפי אחרים עשויה
להיות משימה קשה לאנשים השקועים במערכת אמונות הנשענות על מושגים של אינדיבידואליזם,
שבהן העצמי נתפס כנפרד מהאחרים .אובונטו והוויה פנימית הן אוריינטאציות דתית ופילוסופית
בהתאמה ,המציעות תפיסה שונה מהותית של העצמי .כך מתאר ת'יץ' נהאט האאן הוויה פנימית:
"רווחתי ,האושר שלי תלויים מאוד בך ,ורווחתך והאושר שלך תלויים בי .אני אחראי לך ואתה אחראי
לי  ...לכן ,כדי לדאוג לך ,עלי לדאוג לעצמי" 60.בדרך מחשבה זו ,דאגה לעצמנו היא היבט של דאגה
לאחרים ולהיפך.
בנסיעתי השניה הביתה מקוסובו ,בשל תכנית הטיסות עזבנו ,ארבעת אנשי הצוות ,את
פריסטינה ביום שני אחה"צ אך היה עלינו להעביר את הערב בציריך לפני שיכולנו לטוס הלאה ביום
המחרת .למרות שבקוסובו בילינו יחד שעות בהכנה ליום העבודה הבא ואז תחקור בסוף היום ,ובעת
שהשיחות היו נלהבות ,אינטימיות ופרודוקטיביות ,הן לא התקיימו בלב קל .עכשיו ,בציריך ,דמינו
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בעיני לסביבונים נרגעים .שוטטנו לאורך התעלות ,עלינו במעלה רחובות תלולים בעיר העתיקה
כשאנו מציצים מבעד לחלונות וטלטלנו את גופינו ברפיון כאילו בעוד רגע נרקוד.
ארוחת הערב הייתה אירוע תוסס .אכלנו בחשק רב ,צחקנו במהלך הערב כולו והיינו האחרונים
לעזוב את המסעדה .מצב הרוח שלי היה כה עליז שאני חושבת על הזמן הזה שהיה לפני חודשים,
כעל מדד להרגשה טובה עבורי .ההרפיה שלנו הייתה חלק מהשלה הכרחית של שכבות מתח
שהעבודה בקוסובו גורמת באופן בלתי-נמנע לגופינו ולנפשותינו .הערב שהעברנו בעיר היה דרך
להתמודד עם משקעי ההלם השגרתי שבכל זאת נמשך ,אך שזמנית ניתן היה גם להניח אותו בצד,
עם אנשים שהבינו לחלוטין שקלות-הראש אינה בלתי-מכבדת.
לא היינו בלתי-מודעים לסבל שזה עתה היינו עדים לו ,אלא היינו מודעים לו ,וכן עכשיו טיפלנו
בעצמנו בדרכים שלא יכולנו לנקוט בהן בעת שעבדנו .לא חסמנו את עצמנו בפני סבלם של אנשי
קוסובו :החוויות שלהם ושלנו חיו בדו-קיום ללא מתח .גם לא הרגשנו כי בהנאה שלנו גילינו חוסר
רגישות כלפי זעקתם של תושבי קוסובו .זה היה ביטוי אחד של מה שכולנו חתרנו אליו בעבודתנו
המשותפת :לשחרר אנשים מסבל ולאפשר להם לשוב ולחוש שמחה.
ראש משפחה אחת ,בה ביקרנו פעמיים ,ביטאה זאת בגלוי .היא סבלה מאוד מאז המלחמה,
כאשר בעלה ושני בניה ,יחד עם ארבעה-עשר גברים נוספים מכפרה נרצחו לנגד עיניה ולעיני בני
משפחה אחרים .היא השיבה לשאלה שעמיתי ואני הצגנו בפניה ,מה הייתה רוצה שנכדיה יבינו ממה
שהיא עצמה למדה בשנה האחרונה אודות ההתמודדות עם אובדן .היא לא היססה בתשובתה" :אני
אומר להם שחשוב לשמור אחד על השני ,על בתיהם ועל אלה שחיים .ויותר מכל ,לחיות טוב עם אלה
שבחיים".
כדי להיות עדים רחומים לאחרים נדרש בסיס איתן של עדות לעצמי .עלינו לדעת מתי אנו זקוקים
לדאוג לעצמנו וגם מתי עלינו להתנתק מהסבל של אחרים ולחיות את חיינו שלנו באופן מלא ומתוך
שמחה .חוויית שמחה אינה מחללת סבל :זהו חלק מלחיות היטב את החיים .עדות רחומה עושה
לסבירה יותר את האפשרות לחיות היטב את החיים.
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פרק 10
להמיר את האלימות
בסיפורו של לואיס ארדריץ'" ,הצעיף" ,מגולל צעיר סיפור המסופר "על הדרך שלצידה
הוא מתגורר" אודות התפרקותה של משפחה 1.אישה משבט אנישינאבג ,בשם
אנקאוואד ,מתאהבת בגבר שאינו בעלה ,יולדת את ילדו ואז נופלת למשכב מרוב צער על
כך שאינה חיה עם הגבר אותו היא אוהבת .בתה בת התשע של אנאקוואד לוקחת על
עצמה את תפקידי האם ומטפלת באחיה בן החמש ,בתינוק ,בהוריה ובבקתה בה הם
חיים ,אך המטלה גדולה מדי עבורה .מדי לילה היא נרדמת כשהיא מותשת ,מכוסה
בצעיף הצמר שלה המשובץ אדום-חום.
למרות שהבעל אוהב את אשתו ,הוא מבין שחייהם המשותפים הגיעו לסיומם .הוא
מזמין את דודו של הגבר השני כדי שיקח אותה אליו .לאחר מריבה מרה סביב השאלה
מי יזכה בילדים הבוגרים יותר ,אנאקוואד ,הבת והתינוק עוזבים עם הדוד בעגלתו
הרתומה לסוס ,והמצויידת במגלשים שיסייעו לנסיעה על פני השלג העמוק .כשמבין הבן
הקטן שנשאר מאחור ,הוא רץ אחרי העגלה עד שהוא מתמוטט מתשישות ,וצופה בעגלה
המתרחקת כשאימו ואחותו האהובות בתוכה" .באותו הרגע באמת לא היה אכפת לו אם
הוא חי או מת".
שנה לאחר מכן ,אביו של הילד הקטן ,מוחלש על ידי שחפת וצער ,שב ומספר את
מה שקרה "לעתים קרובות הרבה יותר מדי ,ותמיד באותו אופן" .להקת זאבים תקפה
את הסוסים ואת האנשים בעגלה .כשהאב הגיע ,הוא ראה את הצעיף של בתו "היקרה"
וכמה שרידים פזורים ,ו"עורבים מטפלים בשיירים המעטים שהותירו הזאבים" .הוא
מספר את הסיפור ללא הרף" ,כי היה על האב לספר שוב ושוב מה שראה ,כדי להיפטר
מזה ...הוא סיפר איך בשעה שהזאבים סגרו עליהם ,אנאקוואד השליכה לעברם את
בתה".
הילד הקטן מדמיין את הסצינה בחיות רבה ויודע שהוא שבור ולעולם לא ניתן יהיה
"לתקן אותו ,אלא באמצעים איומים כלשהם" .הוא גדל ,נישא ,מוליד שלושה ילדים ,ובנו
הבכור ,מספר הסיפור ,הוא זה אשר מספק לו את אותו "אמצעי איום" באמצעותו הוא
נרפא.
בנה של אנקוואד מצליח לרסן את השדים שלו עד שאשתו מתה והממשלה מעבירה
את אנשי האנישינאבג מהאזור הכפרי של השמורה לדיור בערים .באותו הזמן ,כשבנו
הבכור בן עשר והתאומים בני שש ,הוא מתחיל לשתות לשכרה ולהכות את ילדיו .לעתים
הוא שותה במשך ימים אחדים ,ומותיר את ילדיו לדאוג לעצמם .כשהבן הבכור מגיע לגיל
שלוש עשרה ,חזק  -אך לא חזק כאביו ,הוא מתעמת איתו .במהלך המאבק הוא חווה
"הנאה מסוג מפחיד" ,ורוצה "לחסל אותו" ,הוא גם מרגיש מנותק ,כאילו הוא צופה
בהתרחשות מעל חומה מרוחקת ,ו"מרחם על שניהם".
בנקודה מסוימת ,במהלך אותו קרב חד-פעמי ,נופל האב ומפסיק להיאבק .הבן
"מנצח" .הוא יושב לצד אביו ומוחה בעדינות את הדם מעל פניו בפיסת שמיכה שהזקן
תמיד מחזיק אצלו .האב מתבונן בבנו מקרוב ,לוקח את "החתיכה הבלה" ולוחץ אותה אל
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מרכז מצחו" ,כאילו התפלל ,כאילו היו לו מחשבות אותן רצה לרכז באותה פיסת בד.
במשך זמן מה הוא שכב כך ,ואני כורע לידו .הנחתי לו לנפשו כשאני בקושי נושם .משהו
אמר לי לשבת שם בלי נוע .ואז ,לבסוף ,הוא אמר לי בקול הבוכים החדש אותו אשמע
מעתה ואילך" ,האם אתה יודע שפעם הייתה לי אחות?"
וא ַחיו היו קרבנות ועדים לאלימות של אביהם ,שהועצמה על-ידי התלכדות
הבן ֶ
אובדנים שהכניעו את יכולתו של האב להתמודד .הוא אינו יכול להתאבל כראוי על אובדן
אשתו ,המשחזר את האובדנים הקודמים של אימו ואחותו ,יחד עם אובדן מקום
באמצעות העברה ממשלתית כפויה של בני שבט האנישינבאג ממקום מושבם .הוא
פונה לאלכוהול ,כשהוא מחריף את האבדן על-ידי איבוד מערכת היחסים האוהבת עם
ילדיו .ילדיו מפסיקים לראות אותו כאנושי" :שרדנו על חשבונו כאילו שהוא היה משלח-יד
הפכפך ומסוכן".
בגיל שלוש-עשרה ,מתמודד הבן הבכור עם אביו .המאבק והעדינות שבאה
בעקבותיו ,הישיבה בשקט ,כולן הן ,בדרכן ,פעולות של עדות רחומה לאב ,אשר מרגיש
בזאת .הן משחררות את האב להיות עד לעצמו ,לגעת במקום השבור שלו ,ולדעת שעליו
לחלוק את אבלו .הוא שואל שאלה – האם ידעת שפעם הייתה לי אחות? – כשהוא חש
שתשובתו השלילית של בנו תזמין אותו להתחיל את סיפורו במקום בו הופרד מעלילת
חייו.
שנים עוברות .אחיו הצעירים של הבן נישאים ו"בורחים" .אביו חי עם אישה .הוא,
לעומת זאת" ,מעדיף לחיות לבדו" .כשאביו מעלה שוב את מה שהפך להיות "הימים
ההם"  -לא עוד עבר הפולש ללא רחמים לתוך הווה ,אלא סיפור על זמנים עברו ,סוף-סוף
אומר לו הבן "לפחות שני דברים ש]הוא[ חשב עליהם".
ראשית ,הוא אומר לאביו שעליו לשרוף את הצעיף ,כדי שיוכל "לעטוף את ]רוחה של[
אחותו" .שבט האנישאבג ,הוא מזכיר לאביו ,אינם שומרים את בגדיהם של המתים.
שנית ,הוא מציב בפני אביו שאלה משלו ,המציעה פרשנות חלופית ל"עובדות" עליהן
מבוסס הסיפור שאבי אביו סיפר לבנו .גירסת הנכד ,המסופרת לאביו מתוך חמלה כלפי
כולם ,משלבת בסיפור משמעויות תרבותיות באופן כזה שסיפורו של הסבא – סיפור של
אבדן נורא ,זעם ,חוסר אונים ובגידה  -לא הכיל אותן ,ואולי לא היה יכול להכיל אותן.
הגרסה החדשה של הסיפור המוצגת כשאלה ,כארבעים שנה לאחר האירוע וחמש עשרה
או עשרים שנה לאחר הפיוס בין האב לבן ,נוצרת על-ידי כניסה דמיונית לראשה של
הילדה בת-התשע הנוסעת בעגלה ,ורואה שהזאבים "רק רעבים" וש"הצורך שלהם היה
רק צורך" .הדבר מוסיף שכבה נוספת של עדות.
הבן מדבר אל אביו" :היא ידעה שאתה נשארת שם לבד בשלג .היא הבינה שהתינוק
שהיא אהבה לא יחיה ללא אם ,ושרק הדוד יודע את הדרך .היא ראתה בבירור שיש
להקריב אדם אחד מהעגלה או שכולם ימותו .ובאותו רגע של הכרה ,האינך סבור
שבהיותה מי שהייתה ,מהסוג הישן של האנישאבג החושבים קודם כל על טובת
האחרים ,היא קפצה ,אבי  ...אחיה של אותה ילדה קטנה? האינך חושב שהיא הרימה
את הצעיף שלה ועפה?
הסיפור שבתוך הסיפור ,והסיפור של ארדריץ' ,שניהם מסתיימים שם .השאלה
שינתה הכל .גם עבור הקורא.
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אני ספגתי את הסיפור המקורי ,וטעיתי לקבל כאמת את התיאור החלקי לפיו
השליכה האם את בתה לזאבים .הניסיון שלי צריך היה לעשות אותי זהירה – הידיעה
שכאב ,זעם וצער ישזרו עיוותים לתוך סיפור – אך לא כך היה .הגרסה המחודשת של
הסיפור הייתה עבורי התגלות ,וגרמה לי לבכות .היא הכתה בי בכוח התקווה.
עדות רחומה יכולה לעשות זאת .היא יכולה לשנות אלימות יומיומית על-ידי שזירת
תקווה לתוך מרקמה .לא תמיד עם תוצאות עוצמתיות ,ולא תמיד בדרכים שמקרינות
החוצה ונוגעות באנשים רבים .אך גם ההבטחה וגם הפוטנציאל הגלומים בה מעוררים
תקווה.
מרכיבי התקווה משתנים ממצב למצב .תקוה אינה אחידה אלא ספציפית לאנשים
ולמקום ,לעבר ,להווה ולעתיד .בפרק הקודם כתבתי על ילדים אותם פגשתי במקלט
לנפגעי אלימות במשפחה ,אשר היו זהירים ביחס לאופן בו גוללו אמהותיהם את סיפור
הפגיעה שלהם .בסופו של דבר הצטרפו ילדים אלו לאמהותיהם באירוע של עדות.
האמהות ישבו במעגל הפנימי מוקפות בילדיהן ובצוות המקלט ,ודיברו על הערכים שהן
מקוות שילדיהן לומדים בסביבה מוגנת זו .מדי פעם אם זו או אחרת בכתה.
כשהגיע תורם של הילדים להגיב לאמהותיהם ,להתיישב במעגל הפנימי ,דמעות
האמהות היו הדבר המרכזי עליו הגיבו .דניאל בן ה ,9-העיר" :כל מה שהן אמרו היה
מעניין ,אבל הבכי שלהן ."..אחותו התפרצה ואמרה" :הן לא היו עצובות!" דניאל המשיך
את הדברים ואמר" :הן בכו מפני שהן באמת אוהבות אותנו"" .אכפת להן מאיתנו"
התפרץ ילד אחר ואמר.
דמעותיהן של האמהות ,אשר בהתחלה עוררו חשש ,לא היו עוד סימן של אימה
וסבל ,אלא של אהבה ודאגה .הילדים יכלו לחוש בהבדל .ברגעי הסיום ,כל אחד מהילדים
אמר למעגל מילים משלו .אלה היו בחירותיהם" :אהבה ,אהבה ,אהבה ,זה היה טוב,
הבנה ,חיבה ,אמא'לה ,יום מאושר של אהבה ,שלום ,כבוד ,הוקרה ,בכי ,מתנות ,דמעות
הן אכפתיּות".
על המכונית בה אני נוהגת יש מדבקת פגוש אחת .עשתה אותה משפחתה של
חברתי ,גלנדה ,לאחר שבנה מת ,והיא שועתקה כשבעלה נפטר .זאת אמירה של דורות'י
דיי ,שהייתה שותפה להקמת תנועת העובדים הקתולית ,והייתה פעילת-שלום בלתי
נלאית .על המדבקה כתוב" :אהבה היא הפתרון היחיד" 2.בלילה בו נהגתי מהמקלט
לנפגעי אלימות במשפחה לאחר אירוע העדות ,האמנתי בלב שלם ששמה של התקוה
הוא אהבה.
אלימות יומיומית ופגיעה מקיפות אותנו בכל מקום כל הזמן .הן "טבעיות" כמו האוויר
שאנו נושמים .מה שמרכיב את הדיאטה היומית שלנו של אלימות ופגיעה תלוי בנסיבות
חיינו .החיים באזור מלחמה של פרבר עירוני באמריקה מספקים מראות וחוויות אחרים
מחיים בקהילת-הפרברים שלי במרחק זעום של תשעה קילומטר משם .החיים בעיירה
דרום אפריקאית קטנה שונים מהחיים בשכונת המעמד הבינוני בקייפטאון הבירה,
השונים מהחיים במחנה פליטים בכל מקום בעולם .ה"מקומות" השונים שלנו מספקים
הזדמנויות שונות לעדות לפגיעה ולאלימות אישית ומובנית.
ה"מקום" שלנו מצטלב עם גורמים אחרים .למשל ,טלויזיה ,מילות שירים ,רדיו,
סרטים ,קומיקס ומשחקי וידיאו מספקים הפגזה אחידה של תוכן אלים לצופים ,בין אם
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במנהטן או מלזיה .אמצעי התקשורת הם הגורמים המשווים העיקריים של ימינו .עם
זאת ,התשובה להפגזת-המדיה הזאת איננה לצנזר אותה ,אלא להטיל בה ספק .אנו
3
זקוקים לעיתונות חופשית יותר מתמיד.
עדות אינה תמיד זהה .סוגים מסוימים של עדות הם מאוד בעייתיים לאחרים
ולעצמנו .אם אנו עדים לא-מודעים למה שאנו רואים ,יתכן שנתרחק ממצב שבו חוסר-
פעולה יתרום לסבל של האלימות עצמה .הילד שמציקים לו במגרש המשחקים לנגד עיני
המורה שלו שלא עושה דבר ננטש בנוסף להטרדה שהוא עובר .אם אותו מורה צוחק
לשמע הקנטותיהם של הבריונים ,הילד נפגע גם על-ידי הילדים וגם על-ידי המורה.
המורה שממשיכה להביט ,דואגת לתלמיד אך אינה יודעת כיצד עליה להגיב ,ננטשה על-
ידי מערכת בית-הספר .המערכת לא סיפקה למורה את ההכשרה שהיא צריכה כדי
להגיב כראוי.
העדות חסרת-הרחמים שאנו חשופים אליה – בין אם אנו אוהבים זאת ובין אם לא –
מייצרת הלם שגרתי ,שיכול להיות שולי או מרכזי .הלם שגרתי אינו מונח רפואי ,שכן גם
התופעה אותה הוא מתאר אינה רפואית .יש מקרים בהם חלק מתגובותיהם של אנשים
לדברים שהיו עדים להם עונות לתסמינים המשמשים להגדרת מצבים רפואיים ,כמו
למשל "הפרעת דחק פוסט-טראומטי" ,אך לעתים קרובות אין להם תגובות כאלה .יתר
על כן ,קריטריונים רפואיים עכשוויים לא תמיד מתאימים היטב להקשר החברתי או
התרבותי בו מתרחשות אלימות או פגיעה ,הן בארצות-הברית והן במקומות אחרים
בעולם .לדוגמה ,כפי שראינו בפרק העוסק בחולי ,אין כל "לאחר" בדאגה שהסרטן של
הילד שלך יחזור או ,כפי שראינו בפרק על העברה בין-דורית של הלם שגרתי ,בחשש
שקבוצה נוספת של חיילים תפלוש לכפר שלך.
הלם שגרתי הוא מצב נפוץ מאוד ,אך לעתים קרובות מדי הוא בלתי-מזוהה .להלם
שגרתי יש השלכות ביולוגיות ,פסיכולוגיות ,השלכות הנוגעות למערכות יחסים והשלכות
חברתיות ,המשפיעות עלינו באופן אישי וציבורי .רק אם נבין כיצד פועל הלם שגרתי,
נהיה במצב בו נוכל לעשות משהו בנוגע אליו.
זיהיתי ארבע דרכים בהן אנו נחשפים באופן שוטף לתנאים המייצרים הלם שגרתי.
ארבע דרכים אלה הן :התמודדות עם חולי ומוות ,חיים עם קרובים הנמצאים במצוקה
משמעותית כתוצאה מטראומה משלהם או מחוויות הלם שגרתי ,יצירת מגע עם אנשי
מקצוע המתקשים להתמודד עם טראומה או הלם שגרתי שלהם עצמם ,וחיים בקהילות
שסבלו מאלימות פוליטית .הדרכים הללו בשום אופן אינן ממצות את הדרכים בהן אנו
נחשפים להלם שגרתי ,אך אלה הן דרכים משמעותיות .בעוד חשיפה עשויה להיות בלתי
נמנעת ,אנו יכולים לעשות הרבה כדי למתן את השפעותיה ,אם יש רצון משותף לעשות
זאת.
למרבה המזל ,יכולים אנו להסב עדות בלתי-מודעת לעדות רחומה .קיימים אין ספור
משאבים העומדים לרשותנו ותומכים בשינוי .אני מקווה שאלה שתיארתי בפרק השמיני
יעוררו את הכרת הקורא באחרים שיוכלו לסייע בנסיבות המסויימות שלהם.
עדות רחומה ,עדות מודעת ומועצמת שיש לה אין ספור ביטויים – שמספר הדרכים
לביצועה הוא כמספר האנשים והמצבים – מספקת פלטפורמה לתגובה המסייעת
לאחרים ולנו עצמנו .בעוד שהדבר עשוי להיראות מוזר בתחילה ,אנשים לומדים להעריך
עשייה זו .אני חושבת על בן ,אשר בהיותו בן תשע נמנע משימוש בדלת האחורית מפחד
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שמא יראה את השכן שאימו נפטרה ,מה שיאלץ אותו להביע את תנחומיו .הוא לא היה
פחות אמפאתי ממירנדה שנצמדה אל החלון ,אך היה זהיר יותר ופחות בטוח שיגיד "את
הדבר הנכון" .בהיותה צעירה ממנו ,מירנדה אפילו לא שקלה את האפשרות הזאת!
לפעמים אני חולמת על תנועה חברתית ,ציבור אזרחים העוסק בעינייניו מתוך עירנות
יומיומית לרגעים אותם אפשר לשנות באמצעות עדות רחומה .אני מדמיינת רוכבי-אופנוע
מחייכים כלפי נהגים הצופרים בעצבנות כשהם עומדים לצידם בפקקי תנועה ,מאמנים
המרצים בפני קבוצת שחקני-הכדורגל שלהם על כך שבסופו של דבר מה שחשוב הוא
האכפתיות שהם מגלים זה כלפי זה על המגרש ומחוצה לו ,ולא הניצחון ,למרות שגם זה
יהיה נחמד .אני מדמיינת הורים המתנצלים בפני ילדיהם על התפרצויות כעס ,אומרים
להם שהם לא אשמים ומבטיחים לעבוד על שליטה עצמית .הייתי יכולה להמשיך.
פעם שמרתי על ילדה בת שמונה בזמן שאמה החלימה מניתוח קל .חברתי הצעירה
מצאה מטבע של ֶּפִני על המדרכה עליה צעדנו ,והייתה נרגשת מאוד" .האם חשבת אי-
פעם איך מטבעות הפני מגיעים לשם?" שאלתי" .מה דעתך להיות מפילת מטבעות פני
כדי שילדים אחרים ימצאו את המטבעות שלך?" הרעיון הלהיב אותה ,ונתתי לה שלושה
מטבעות פני להפיל .היא החזיקה בהם ותכננה בזהירות את המקום הטוב ביותר לשחרר
בו כל מטבע ,כך שיהיה סיכוי טוב שהמטבע "ימצא" ילד.
תמיד חשבתי בחיבה על הטיול הזה ,ועתה אני רואה איך הוא מתקשר לרעיונות שלי
על האופן בו יכולות פעולות קטנות של חמלה הנעשות באופן שגרתי ,להשפיע באופן
משמעותי .עבודתו של דניאל שכטר נותנת לכך רציונל .בספרו המקיף והמדהים
מחפשים זיכרון הוא מתריע בפנינו כי המחשבות ,הרגשות וההתנהגויות שלנו מושפעות
באופן חמקני מזיכרונות עקיפים הנמצאים מחוץ לתחום מודעותנו .זיכרון עקיף יכול
להטות את השיפוט שלנו ולהשפיע על מצבנו הרגשי 4.הצפייה באלימות ופגיעה היא כל-
כך שגרתית עד שרבים מאיתנו כבר לא מודעים למה שאנו רואים .הפסקנו לתעד זאת.
אולם ,כפי שמבהיר שכטר ,היעדר מודעות אין פירושה היעדר השפעה .בפנטזיה שלי
תנועת האזרחים לעדות רחומה יוצרת עבור צופים זיכרונות עקיפים חלופיים ,אשר ,כמו
מפילי מטבעות הפני" ,מוצאים" וממלאים את תודעתנו בדימויים המטים אותנו לעבר
דאגה ואכפתיות.
לעתים מספרים לי אנשים שבעוד שהם רואים צורך להיות עדים רחומים ,הם
חושבים שאינם יכולים לעשות זאת .הם מעלים התנגדויות משני סוגים .הראשון הוא
שאין הם יודעים מספיק .למעשה ,כדי להיות עד חומל לא צריך לדעת הרבה על הנושא,
אלא על עצמך .אנחנו כל-כך רגילים למומחים הנותנים לנו עצות ,עד שאנו פוחדים שאם
התשובה אינה בידינו ,לא נוכל להיות לעזר לאחרים .למעשה ,בדרך כלל ההיפך הוא
הנכון .בעוד שיתכן כי נרצה שהמומחים יתנו לנו תשובות ,בדרך כלל רוצים אנו שהחברים
שלנו ,בני המשפחה והמכרים יסייעו לנו למצוא את תשובותינו אנו .מצד שני ,ידיעה
מאותם אנשים כיצד חיינו השפיעו עליהם  -בדרך כלל מתקבלת בהכרת תודה .זוהי
מומחיות שכל אחד יכול לרכוש .היא דורשת ידיעה איך אנחנו מרגישים ומה אנחנו
חושבים .גם אם פיתחנו את הכישורים לעדות רחומה לצורך מטרות אחרות ,אלה הם
כישורי-חיים שחשוב שיהיו לנו.
ההתנגדות השניה שאנשים העלו היא שאין להם חשק או רצון להפגין דאגה לאחרים.
הם פוחדים שהם יהיו מוצפים ממה שישמעו ,וכי יצטרכו לסגת בחופזה .לעתים קרובות
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הם מעלים דימוי מכני של דלי שיש בו מים בכמות מדודה בלבד ,ומצביעים על כך שעדות
רחומה היא כמו ניקוב חור בדלי ,שינקז את מעט המים עד יובש.
אינני מנסה להתווכח עם הפחד הזה ,כי יתכן שאותו אדם יודע משהו על עצמו שעלי
להבין ולכבד .מצד שני ,אני מציעה אנלוגיה נגדית שמקורה בחוויות שלי בעשיית עדות
רחומה וצפייה במאות אנשים אחרים שגם הם עושים זאת .אני מדמה עדות רחומה
לתרגול .ככל שאתה עושה זאת יותר ,כך התרגול מחזק אותך יותר .השקעה המאמץ
נושאת פירות.
יתר על כן ,עדות רחומה נותנת הרגשה טובה .הרשו לי לסייג זאת .בוודאי
שההקשבה בתשומת לב לסיפוריהם של אנשים על אלימות ופגיעה היא כואבת .אפילו
ארחיק ואומר שהיא חייבת להיות כזאת ,או שאין אנו שומעים את מה שנאמר .אולם
כאבו של הרישום העמוק של הדברים אותם אנו שומעים דר בכפיפה אחת עם התפיסה
שלנו שהדובר מפיק תועלת מהיותו נשמע ,למרות שפעולת הסיפור עשויה להיות קשה
עבורו.
בקלות אפשר לשגות בהבנת נקודה חשובה זו .אינני שותפה לרעיון שסבל מביא
לגאולה .אני מאמינה שסבל הוא תמיד נורא ,ולפעמים טראגי .אינני מאמינה שסבל
משרת מטרה ,למרות שרבים ,ואני בתוכם ,השתמשו בסבל לצורך מטרה .נהגתי לומר
לאנשים ששאלו אותי אם הסרטן שינה את חיי ,שהוא לא שינה אלא אני שיניתי .זה לא
שניסיתי להתחכם אלא ביטאתי הבחנה שהייתי סבורה אז שהיא חשובה ,ועד היום כך
אני חושבת .הסרטן הביא לי רק צּו ֵרעס  -צרות ביידיש .אני ,לעומת זאת ,עבדתי בעוז כדי
5
להפיק ממנו תועלת כלשהי ,לעצמי ולאחרים.
ברוח דומה ,הקשבה לסבלם של אחרים אינה גואלת אותם מהסבל ואינה עושה אותו
פחות ממה שהוא .אם משהו משתנה ,הרי שאין זה הסבל כשלעצמו .שיחה עם עד רחום
משחררת משהו אחר שאפשר לחוש אותו כנוכחות במרחב שבין העד לדובר.
אותו דו-קיום של מצבים – סבל לצד חמלה – אינו בלתי רגיל .לעתים קרובות נתקל
אדם במיזוג של מצבי פגיעּות ומצבי חוסן 6.צמדים אחדים זוהו ,כשהראשון מתוך כל צמד
מציין מצב של פגיעות ,והשני – מצב של חוסן ,ואלה הם :יאוש צמוד לתקוה ,חוסר-אונים
 לפעולה ,חוסר-תוחלת צמוד למטרה ,בידוד  -לקהילתיות ,טינה  -להכרת תודה וצערצמוד לשמחה 7.ניסיוני הראה שעדות רחומה מזמינה תחילה את סיפור המעשה,
המאפשר לאנשים לבטא את מצבי הפגיעּות .לעתים קרובות סיפור זה הוא סיפור
שהושתק ,נחסם ,הוכחש או נאסר .קשה ככל שיהיה לבטא את הסיפור הזה במילים –
וכואב ככל שיהיה להרגיש את מצבי הפגיעות – זוהי גם התחלה של נוגדן לאלימות
שעוררה אותו.
האדם שמספר את הסיפור לעד רחום ממלא את תפקיד העד בעצם פעולת הסיפור,
גם אם רק למשך דקות ספורות .קבלת עדות מאדם אחר כמו גם ביצועה ,עשויים שניהם
לתרום למנגנון באמצעותו בא לעולם המצב השני מתוך הצמד .גם על כך מעיד הניסיון
שלי .במהלך עדות רחומה מופעלים מצבים של חוסן הן לגבי העד והן לגבי האדם שהוא
עד לו .כך ,הרחק מהחוויה של עדות רחומה המרוקנת את האדם ,נראה שהיא ממלאת
אותו מחדש ומשיבה אותו לאיתנו.
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יש כמה דרכים להבין תחושה מוגברת זו של רווחה .מחקר אודות הנוירופסיכולוגיה
של המוח טוען ששיתוף-פעולה חברתי – ואני טוענת שעדות רחומה היא צורה של
שיתוף-פעולה חברתי – הוכח כ"מתגמל מהותית את המוח האנושי" 8.בין אם העדות
הרחומה מתרחשת בין שני אנשים שמעולם לא נפגשו קודם לכן ,או בין קבוצות שיש
ביניהן קשרים מתמשכים ,למשל  -אנשים במקלט מרגישים קשורים יותר אלה לאלה ,ולו
באופן זמני ,והם שמחים בכך.
עדות רחומה עשויה להיות גם ביטוי למה שמכנה הפסיכולוגית שלי א.טיילור
"אינסטינקט הטיפול" ,תגובה מובנית-ביולוגית לעקה ,שעשויה להיות טבעית כמו
להילחם-או-לברוח 9במיוחד אצל נשים 9.כאשר בני-אדם מאוימים מופעל הענף
הסימפתטי של מערכת העצבים האוטונומית .עם זאת ,בנסיבות מסוימות של איום ,נשים
נוטות יותר לטפל ולפנות לאחרים משהן נוטות להילחם או להימלט .ההורמון אוקסיטוצין
עשוי להיות גורם המפתח בנטיה הזאת של התנהגות "טפל והתחבר" 10.אוקסיטוצין
מקושר לענף הפאראסימפתטי של מערכת העצבים האוטונומית ,ומייצר באמינות מצב
רגוע .למעשה הוא מקושר להפחתה במערכת הביולוגית המייצרת את תגובת הלחימה-
או-בריחה.
כשאני משערת כי יתכן קשר בין המנגנון האחראי לתחושת רווחה שאנשים מקבלים
כאשר הם עושים עדות רחומה לבין "אינסטינקט הטיפול" ,אינני רומזת שעדות רחומה
מתאימה יותר לנשים מאשר לגברים .מחקרה של טיילור מציע השקפה שהיא באופן
מהותי שונה ,מרעננת ,ולדעתי  -אמינה ,השקפה לגבי הגברים החושפת את האופנים
בהם טיפול הנו חיוני גם למערכות יחסים של גברים ,במיוחד בקבוצות גברים .ליתר דיוק,
אני מציעה שיתכן וקיים מצע ביולוגי שיכול להסביר את החוויה התחושתית של רווחה
יותר מאשר אומללות ,אשר נראה כי עבור רבים היא מ ָלווה עדות רחומה .הפרשת
אוקסיטוצין היא אחד המועמדים האפשריים .אוקסיטוצין מופרש במהלך עקה והוא קשור
לתחושה של רוגע .אוקסיטוצין עשוי להיות נוכח כאשר אנשים מבצעים עדות רחומה.
יש מנגנון אחד אחרון שמעורר את סקרנותי בהקשר זה .כאשר מתרחשת עדות
רחומה בתוך קבוצת אנשים ,למשל במהלך אירועים מתוכננים של עדות  -כמו זה שהיה
במקלט ,או באירועים ספונטניים בהתכנסויות של אנשים ,כמו באצטדיון הרגבי בדרום
אפריקה ,כאשר מנדלה חבש את כובע הספרינגבוקס וזכה לתרועות שמחה :בנוסף
לתחושה המועצמת של קרבה לאחרים ,עליה מדווחים רבים ,יכולה להיות גם חוויה של
יראת-כבוד או השתאות.
אין זה מפתיע כי קיים גם בסיס נוירופסיכולוגי לתפיסות אלה .חוקרים הבוחנים את
החוויה הרוחנית סבורים שקיים רצף מאחד כזה שהתנהגויות פולחניות  -איטיות ומהירות
 יכולות לעורר את המוח לחוות חוויות של אחדות ,לעתים מתונות ולעתים אינטנסיביותמאוד .דוגמאות להתנהגות פולחניות איטיות נפוצות בשגרה היומית .קריאת שירה ,הכנת
כוס תה לפי רצף צעדים קבוע ,האזנה לשיר אהבה ,כל אלה עשויים לעורר תחושת
אחדות ,תחושה מופחתת של פירוד העצמי מהעולם החיצוני ,ותחושה מוגברת של חיבור
לאחרים 11.כך גם התנהגות טקסית מהירה ,למשל ריקוד חוזר ונשנה ,תיפוף או מחיאות-
כפיים באיצטדיון עשויים לעורר מצבים אלה של אחדות 12.אפילו קליטה אינטנסיבית
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בטבע ,באמנות ,בן-זוג רומנטי או העבודה שלנו ,יכולים לייצר מצבים מתונים של אחדות,
13
מה שפסיכולוגים מכנים זרימה.
אני מאמינה שעדות רחומה יכולה לעורר את יכולתו של המוח לחוות אחדות .אני
סבורה שזה מה שאני חווה כשאני מרגישה יראת-כבוד ופליאה בעקבות עדות רחומה.
אם זה מה שקורה ,כי אז קיים הסבר ביולוגי ,כמו גם פיזיולוגי ,לעדות רחומה המצמצם
את התפיסה של "אנחנו" לעומת "הם" ,ותורם לתפיסת האנושיות המשותפת שלנו.
לרוע המזל ,אנו חיים בעולם המאורגן לתמיכה ביכולת המוח לתפוס ניגודים בינאריים
 "אנחנו" לעומת "הם"" ,טוב" לעומת "רע"  -יותר מאשר ביכולת לתפוס אחדות .הדברעלול להיות גם חסר-ערך וגם מסוכן .אלכסנדר סולז'ניצין הצביע בתמציתיות על
14
האבסורד של הסדר כזה" :הגבול בין טוב לרע עובר בתוך לבו של כל בן אנוש".
בסיפור קצר שהתפרסם לאחר מותו ,בשל העובדה שמשפחתו והמו"ל שלו מצאו שהוא
שנוי במחלוקת מכדי לפרסמו בחייו ,מציג מארק טוויין במפורש את ההשלכות
המוטמעות ,לעתים קרובות בלתי מובחנות ,של חשיבה במונחים בינאריים.
ב"תפילת המלחמה" הוא מתאר דרשה כנסייתית בה מטיף הכומר בלהט לגברים
צעירים העומדים לצאת למלחמה )ככל הנראה מלחמת ספרד-אמריקה ,מלחמה
אימפריאליסטית שטוויין התנגד לה נחרצות( 15.הכומר חוזר על התפילה בה הוא קורא
לאלוהים לשמור על הגברים כשהם ממלאים את חובתם הפטריוטית ,ולעזור להם
"למחוץ את האויב ולתת להם ,לדגלם ולמדינתם כבוד ותהילה בנות-קיימא".
לפני שהכומר מסיים את תפילתו ,עובר "זר מבוגר" במעבר בין השורות ,וניצב אל
מול הקהילה על הבימה .הוא מספר להם שבא מ"אלוהים הכל יכול" כדי לומר להם
שאלוהים ייענה לתפילתם אם הקהילה תמשיך לרצות בה לאחר שישמעו את "מובנה
המלא" של התפילה ,שהיא למעשה שתי תפילות ,לא אחת" ,אחת המבוטאת במילים
והשניה לא" .ואז מבטא הזר במילים את התפילה המשתמעת:
או ,אדוננו אלוהינו ,עזור לנו לקרוע את חייליהם לגזרים מדממים בעזרת
הפגזים שלנו; עזור לנו לכסות את שדותיהם המחייכים בדמויות החיוורות של
מתיהם הפטריוטים; עזור לנו להטביע ברעם התותחים את זעקות פצועיהם
המתפתלים בכאב; עזור לנו להרוס את בתיהם הצנועים בסערות אש; עזור
לנו לסחוט את ליבן של אלמנותיהם שלא פגעו באיש בצער חסר תוחלת;
עזור לנו לעשותן חסרות קורת-גג עם ילדיהן ,שינדדו ללא ידיד ורע ברחבי
ארצן השדודה עטויות סחבות ,ברעב ובצמא ,חשופות ללהבות שמש הקיץ
ולרוחות הקרח בחורף ,שבורות ברוחן ,שחוקות מיסורים ,מתחננות אליך,
אלוהים ,לישועת הקבר שלא תינתן להן – למעננו המעריצים אותך ,אלוהים,
פוצץ את תקוותן ,הרוס את חייהן ,הארך את מסען המר ,הכבד את צעדיהן,
השקה את דרכן בדמעות הכתם את לובן השלג שלהם בדם רגליהם
הפצועות! אנו מבקשים זאת ,ברוח האהבה ,של זה אשר הוא מקור האהבה,
המקלט הנאמן והחבר תמיד של כל כואב ומותקף המשווע לעזרתו בלב צנוע
מלא צער .אמן.
הסיפור מסתיים באמירה של המספר כי הקהילה חשבה שהאיש הוא "משוגע ,כי לא
היה כל היגיון במה שאמר".
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חשיבה בינארית היא שגרתית .כמו-כן היא תוצאה נפוצה בקרב אנשים שחוו פחד
והגיבו בהלם שגרתי .היא נוטה לגרום למעין השבתה מנטאלית ,המגבילה את הגישה
לרעיונות חדשים 16.הגבלה קוגניטיבית כתוצאה מפחד מצמצמת את העניין שלנו גם
בהלכי רוחם של אחרים .בפרק השישי ראינו כיצד פחד כתוצאה מטיפול לקוי יכול לייצר
נסיגת עניין באחרים .הדבר קורה ביחסים בין-לאומיים כמו גם ביחסים בין-אישיים .יש
מקרים בהם נעשית תוקפנות אפשרית יותר 17,ובמקרים אחרים  -שתיקה אפשרית יותר.
יש מצבים בהם מתרחשות שתיהן יחד .כשמתפתחת שתיקה ,היא כאילו חודרת לתוך
מערכת היחסים הקרועה כמו ערפל המחלחל לכל בקיע.
18

תרופת-הנגד לשתיקה הוא יצירת סיפור ,בין אם במישור בין-אישי או בין-לאומי.
אולם לא כל סוגי הסיפורים שימושיים באותה מידה לתיקון מערכות יחסים ולקידום דו-
קיום בשלום .אותם סיפורים המשמרים את הניגודים הבינאריים של "אנחנו" לעומת
"הם" ,או "טוב" לעומת "רע" ,אינם מורכבים או מדוייקים דיים כדי שיסייעו לאנשים
לראות את יחסיהם באור חדש .הם מבטיחים שחרור-מתח מהיר מהפחד המעורר
אותם .אולם ,בטווח הארוך ,סוגים אלה של סיפורים מגבירים עקה ולא מפחיתים אותה,
שכן הם מספקים בסיס פגום לשיפור המצב .רק סיפור עקבי ,שבו השקפותיהם של שני
הצדדים מתקבלות על הדעת ,יוכל אי-פעם לקדם שלום בין אנשים או עמים.
לפנינו ,אם כן ,מאפיין נוסף של עדות רחומה .היא מסייעת בפיתוח סיפור עקבי לאלה
הלוקחים את הסיכון לגשר בין הכאב והסבל שנגרמו על-ידי אלימות ופגיעה .בין אם ישנו
אדם חיצוני שהוא עד לצדדים בקונפליקט ,או שכל אדם מסוגל להיות עד רחום לעצמו,
הצעדים אותם ראינו בפרק תשע יכולים להיות יעילים בתנועה לקראת סיפור משותף
שמספק הסבר אתו יכולים שני הצדדים לחיות.
המרת אלימות ופגיעה תמיד מצריכה גישור על חוסר-ההמשכיות ,השיבושים
והנתקים שאלימות ופגיעה בהכרח מותירים אחריהם .בין אם יש לייצר סיפור חדש עבור
ג'ו ,הרואה את חברו ביל דוחף את עמיתתם וונדי בניגוד לרצונה על מתקן השתייה
וממשש את שדיה; או שזהו סיפור עבור דניאל ,הרואה את אביו החורג החדש מכה את
אימו; או סיפור עבור סרבים הנוסעים מדי יום ברכבת ורואים את מטוסי נאט"ו חוזרים
כדי להטיל פצצות נוספות על הגשר אותו חוצה הרכבת שלהם 19.אלימות ופגיעה
משבשות את הסיפור הישן .רק סיפור חדש ,מתוקן ,וכן המסביר את רגשותיהם של שני
הצדדים ,את מניעיהם ופעולותיהם ,יהיה גמיש דיו כדי לתמוך במערכת יחסים מתמשכת
או לתקן את האינטראקציה שנקטעה על-ידי אלימות או פגיעה.
עדות רחומה מסייעת בסיפור סיפורים שמתחילים לעשות בדיוק את זה .חוטים של
אמת נטווים ומונחים על-פני פערים שנוצרו על-ידי פעולות שיתכן שהיו נוראות ומזעזעות
או קשות והרסניות .בפעולת הגומלין שבין סיפור ,הקשבה והרהור ,יכולות להיווצר
20
עקביות בסיסית ,המשכיות וקשר .כשמספרים אותם שוב ושוב ,הם קונים אחיזה.
פעולות של עדות רחומה ,סיוע לאחרים לשנות את סיפוריהם ,יכולות לגרום שינוי ברמות
המיקרו והמאקרו .אנשים ,משפחות ,קהילות ואומות יכולים כולם להיות עדים רחומים,
וכולנו נפיק מכך תועלת אם עדות רחומה תהיה נפוצה .רובנו לא נהיה לעולם בעמדה
שתאפשר לנו לפתור את בעיות העולם .נחייה חיים רגילים ,נעמוד בפני אתגרי היומיום
שיקבלו את פנינו בבתינו ובסביבתנו ,לא בבית הלבן או באומות המאוחדות .אף-על-פי-
כן ,זה בדיוק מה שאנו יכולים לעשות בבתינו ובסביבתנו שיכול ליצור שינוי .להשפעותיה
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של הבחנה בחוויות ההלם השגרתי של אחרים ותגובה רחומה אליהן יש השלכות
ביולוגיות ,פסיכולוגיות ,וזיקתיות עמוקות עבור אותם אנשים הזוכים לעדות טובה .וכך
חשובה גם הכרה בהלם השגרתי העצמי שלנו ותגובה של עדות רחומה לעצמנו .לבסוף,
עדות לפעולות האלימות והפגיעה שלנו עצמנו ,בין אם יצרו הלם שגרתי אצל אחרים ובין
אם לא ,יכולות להועיל לבריאות.
אתמול התנהגתי בגסות כלפי נציגת שירות הלקוחות של ספקית האינטרנט שלי.
השרת שלנו היה מנותק מזה ימים אחדים ,והובטח לי שהם יתקנו את התקלה בתוך
ארבעים ושמונה שעות .כשהתקשרתי בשעה הארבעים ותשע כדי לדווח שהשרת עדיין
לא פועל ,אמרה לי הנציגה שעלי לעבור סדרת צעדים כדי שיוכלו לספק לי מחדש את
השירות .ככל הנראה ,כך אמרה לי ,שהאדם איתו דיברתי כשדיווחתי על התקלה לא
אמר לי זאת ,וכתוצאה מכך החברה לא עשתה דבר כדי לפתור את הבעיה .מאחר שאני
מסתמכת על האינטרנט באופן יומיומי ,ונגרמה לי אי-נוחות מכך שלא הייתה לי גישה
לרשת ,הייתי מתוסכלת וכעסתי על כך שהשכחה שלהם גרמה לי אי-נוחות נוספת.
הצעירה שנתנה לי את השירות הייתה סבלנית ומיומנת ,ולא הוסתה על-ידי אופן דיבורי
הבוטה והעצבני.
שעות אחדות לאחר מכן ,כשאני רגועה ומלאת רגשות אשמה ,החלטתי שעלי
להתקשר אל אותה צעירה ולהתנצל בפניה .אבל הייתי עייפה ,לכן במקום זאת חטפתי
תנומה .ואז שכחתי .ואז נזכרתי אבל זה לא היה נוח.
שבוע מאוחר יותר החלטתי להתקשר אל הממונה עליה .בשבחים שהערפתי על
גישתה ועל כישוריה הייתי עדה להתנהגות הרעה שלי עצמי ,כשאני ממירה את הגסות
שלי לפעולה שעשויה להועיל לה ,האדם שהתנהגתי כלפיו באורח לא הוגן .למעשה הזמן
שעבר לא היה מהותי.
לעתים קרובות זהו המקרה ,שעדות רחומה צריכה להתרחש לאחר מעשה ,לא בזמן
ההתרחשות .חברת-משפחה צעירה גילתה לאחרונה שאביה התעלל רגשית בה ובכל
בני המשפחה בעת שגרו בשכונה שלנו והיא נהגה לבקר אצלנו באופן קבוע .היא ידעה
שמשהו "רע" קרה במשפחתה ,אך באותו זמן לא היה לה אוצר המלים המתאים לתאר
זאת .עתה ,חמש שנים לאחר שעזבה את המקום ,כאישה צעירה היא ישבה איתנו
וסיפרה לנו חלקים מסיפורה המשפחתי .השיחה הייתה עשירה ,מבהירה וחודרת ,ויצרה
פתח להמשך הדיון.
לעתים קרובות מתעלה עדות רחומה על מסגרות הזמן הרגילות .כשאנו מסייעים
לילד לצייר תמונה של האיש שהיכה אותו ,ממוטט הדף השטוח את העבר לתוך עתיד-
מקווה ,שבו יש לילד מידה מסוימת של שליטה ,שאינה שונה מבחירת הצבעים בהם
יצבע את בגדי האיש ומהבחירה לגלות לנו את הסוד .כשאנו כותבים מכתב לארגון
המחתרת האירי ) (IRAכדי להביע תמיכה בהצהרת הפיוס שלהם ,ודוחקים בהם לגבות
אותה בסיוע מתמשך לתהליך השלום והתחייבות לאי-אלימות ,אנו עדים לעבר ולהווה
תוך הצבעה אל העתיד 21.לא עובר יום בו אינני רואה הזדמנויות לעשיית עדות רחומה,
בין אם אני מנצלת אותן ובין אם לא.
כשאבי גסס ,יזמתי שיחה כדי להיות עדה לו ,שיחה שהפכה לעדות רחומה ההדדית.
מותו המתקרב העיק על שנינו ,למרות שאני בספק אם מישהו מאיתנו חשב שזאת תהיה
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שיחתנו האחרונה .היינו עדים זה לזו במצבים פגיעים מאוד :אבי  -שלא רצה למות; אני -
שעמדתי בפני מות ההורה השני שלי .שנינו חווינו הלם שגרתי.
הילארי ואני ביקרנו אצלו בפלורידה ,במה שהתגלה כביקור שלושה שבועות לפני
מותו מאי-ספיקת לב .במשך השנים הלך טווח הפעולה שלו והצטמצם באופן הדרגתי,
והסתגלותו למגבלותיו הייתה מדהימה ובלתי-צפויה ,לפחות לגבי .במקום שדיכאון יאפיין
את התנהגותו ,אפיינו אותה קבלה ורכות .הוא טופל בידי אשתו ,שהייתה מסורה לו.
שבועיים קודם לכן ראיתי אותו יחד עם אחותי ,כשאושפז בשל כשל כלייתי והורעל
ממערכת חילוף החומרים שלו עצמו .באותו יום נכנסתי לדירה ובפעם הראשונה ראיתי
שהוא יושב בכיסא גלגלים .הוא היה שברירי וידיו הגדולות היו מונחות בחיקו מקופלות
קלות ,כשלעתים הן נעות כאילו הוא מוטרד.
הוא הרים את מבטו וראה אותי .עיניו התמלאו דמעות ,ובגילוי לב שתמיד נכספתי
אליו ושמעולם לא גילה כלפי ,הוא אמר" ,זה קרוב לסוף .זה כל-כך שומם .אני לא יודע
מה לעשות .אני מנסה לעשות מה שאנשים אומרים לי" .הוא הפסיק" .אנשים מתקשרים.
אבל הם ישתעממו".
ניגשתי אליו ,נשקתי לראשו ,כרעתי לידו ונשאתי את מבטי אל פניו כשדיברתי.
אמרתי לו שאני חושבת שהוא תוהה איך לגרום לכך שלשלב האחרון של חייו תהייה
משמעות ,אך שאני חושבת שעכשיו הוא עושה דברים אשר מהותם היא לחיות את חייו
כפי שהוא רוצה שיהיו .למשל ,ציינתי ,הוא משתף פעולה עם כל מה שמבקשים ממנו
לעשות ,והוא מנסה לעזור לאנשים שעוזרים לו.
"אמנם כן".
הרגעתי אותו שזהו אופן חשוב של עשייה .הוא עושה את החיים קלים יותר .וזה לא
כל מה שהוא עשה .הזכרתי לו שהוא משוחח בטלפון עם אנשים שאוהבים אותו והוא
שומר על קשר עם מה שהם עושים.
"אבל אני רוצה ללכת .אינני יכול ללכת".
בנקודה זו אשתו התערבה" :אתה יכול ללכת" .היא הביאה את ההליכון שלו
ובעשרים הדקות הבאות עמדנו בצד בעודה עוזרת לו ללכת לאורך המסדרון ואל מחוץ
לדירתם .כשחזר לחדר הוא היה מותש ,אך שבע-רצון.
הוא ואני חידשנו את שיחתנו לבד ,כשהילארי ואשת-אבי דנו בנושא התרופות בחדר
אחר .שאלתי אותו אם הוא זוכר על מה דיברנו קודם.
"למעשה לא".
סיכמתי עבורו כי הוא סיפר לי שהוא מתקשה עכשיו למצוא משמעות בחייו .אז
שיקפתי שאני חושבת שיתכן כי כך הוא הדבר מפני שהוא תמיד ראה משמעות כמורכבת
מעבודה למען מטרה והשגתה.
"נכון".
שיתפתי אותו ברעיון שעשויה להיות דרך אחרת לחשוב על מה משמעותי עבורו
בשלב זה של חייו שיכול לעמוד לרשותו .הוא יכול היה לחשוב על אנשים שהוא השפיע
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על חייהם ,ועל האופן בו עבודתו וערכיו ימשיכו לחיות אחריו כמורשת .אולם הכרתי בכך
שזה לא היה הסגנון שלו.
"כילדה ,אבא ,נפגעתי כשאמרת שלא משנה מה אעשה ,לשום הישג שלי לא תהייה
כל השפעה עליך ,שמה שחשוב הוא מה שעשית אתה" ...
"הייתי בן-כלבה גאוותן ,הלא כן?"
"כן ,כזה היית .חלק מהזמן .אבל לא כל הזמן .עכשיו זאת יכולה להיות דרך עבורך
לחוות משמעות לחייך .אם אתה חושב על ילדיך ונכדיך ואתה חושב על האופן בו אנו
חיים את חיינו .ואם אתה מבין שאתה חלק מזה".
סיפרתי לו שאני עובדת על פרויקט שראיתי אותו כקשור ישירות לעבודתו ,היבט של
הקשר שלי אליו ואל מורשתו .שאלתי אם אוכל לספר לו על זה.
"בטח".
וכך עשיתי .סיפרתי לו על פרויקט העדות .וסיפרתי לו שאני הולכת לכתוב ספר .הוא
שתק .ואז סיפרתי לו סיפור.
סיפרתי על האירוע שקרה במהלך שייט שעשינו בדצמבר ,לפני שמלאו לי  .7אביה
של אמי רתח מזעם ,כי חשב שאבי עומד להרוס אותנו בהשקעת כל כספו בשייט הזה,
בשעה שדברים היו כל-כך בלתי-יציבים .אולם אבי האמין שזו תהיה חוויה בלתי-נשכחת
והוא צדק .באחד הימים נסענו ברחבי הוואנה .ראינו שכונות עוני ואז נסענו בשכונה של
מעמד הביניים .שאלתי אם נוכל לעצור את המכונית כדי שאוכל לשחק בפארק ,והורי
הרשו לי לעשות זאת.
ביום המחרת הזמינה אותי ילדה קטנה שפגשתי בספינה ,להשתתף במסיבת יום
הולדת בשעות אחר-הצהריים .התלבשתי יפה ואמי קנתה ועטפה עבורי מתנה .עליתי
בעצמי לאולם המרכזי בספינה ,אולם לא נתנו לי להיכנס כי הייתי מסיפון ד' והמסיבה
הייתה על סיפון ב'.
רצתי במורד המדרגות ,כשאני ממררת בבכי .הייתי כל-כך מושפלת וכועסת .סיפרתי
להורי מה קרה .הוא ואמי אמרו" :את זוכרת כשנסענו אתמול ברחבי הוואנה? והיו שם
אנשים שגרו בבתי יפים ואנשים שגרו בבתים שנראו נורא? ובכן ,אנשים שגרים בבתים
יפים ,לעתים קרובות עושים בדיוק מה שקרה לך בסיפון ב' לאנשים שגרים בבתים
עניים" .הם עשו את הקישור למעמד באופן שאני לומדת ממנו עד עצם היום הזה .הם
עזרו לי לקשר את החוויה שלי להקשר רחב יותר של אי-צדק ,ויצרו אצלי מחוייבות לכל
החיים להיות סוג מסוים של אדם.
"הפרויקט הנוכחי שלי הוא ביטוי של אותה מחוייבות ,אבא ,והיא קשורה אליך ואל
אמא אי-שם בימי ילדותי ,העבודה שאתה עשית ויחסך האוהב שנתת לי".
הוא נד בראשו .קולו היה חלש .הוא היה עייף" .זה ממש יפה .זה מאוד מאוד יפה.
זה נהדר".
"האם אתה רוצה לתפוס תנומה ,אבא?"
הוא היה עייף מכדי לענות ורק נד בראשו.
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הרבה לפני שיחה זו עם אבי הרהרתי בפוטנציאל של היות ילדים או נכדים עדים לחיי
זקניהם – אפילו לחיי אבותיהם .חשבתי על הריפוי שהעניק בן שבט האנישנאבג לאביו
ועל הגיבור בהכל שקט בחזית המערבית .בעודו מחלים מפצעיו בבית החולים ,הוא
רואה את האנשים שלא יחלימו ,מהרהר בתהומות העצב הסובבים אותו" :מה היו עושים
אבותינו אילו עמדנו פתאום בפניהם והיינו מגישים להם את החשבון שלנו?" 22באופן
אירוני ועצוב ,חשבון המלחמה של הילדים לא יהיה שונה מזה של אבותיהם ,אם שניהם
יאמרו את האמת .חשבתי על מירנדה במחזהו של שייקספיר" ,הסערה" ,העדה לאביה,
הקוסם פרוספרו ,לשעבר דוכס מילנו .למרות שבמובנים מסוימים האי שלהם אידילי ,הם
נמצאים שם בשל שימוש לרעה בכוח ,וגם שם ,על האי ,יש שימושים לרעה בכוח
ושיעבוד .פליאתה של מירנדה מעוררת את אביה לנטוש את כוח הקסם שלו ולשוב
ולהיכנס לעולם 23.חשבתי על התינוקת ברומן של טוני מוריסון אהוב ,שעדותה לאמה,
24
סט ,מהווה תזכורת תמידית לזוועות ,ולהשפעה של עבדות.
ילדים אלה ,כל אחד בדרכו ,טבלו או הושרו במה שמכנה הפסיכואנליסט מוריס אפרי
"מאגר זיכרונות קהילתיים" 25.ברחבי העולם כולו יש זיכרונות קהילתיים של אלימות.
לעתים קרובות התגובה לזיכרונות אלו היא אלימות נוספת .אלה מבינינו הפועלים
להמרת אלימות חושבים כל הזמן איך "לשנות את המשימה הרעילה של הכחדה,
השפלה ,טבח ,מורשת של אודים עשנים" ,העוברת מדור לדור ולהפוך אותה ל"משימה
26
חיובית".
אין זה עניין פשוט .כיצד יכולים ילדים לכבד את אבותיהם  -את הוריהם ,את סביהם
ומעבר לזה – מבלי להשתמש באמצעים אלימים כדי לעשות זאת? איזו משימה חיובית
אפשר להעלות על הדעת עם אתה בן מוסלמי בוסני ,השומע את סיפור האונס של אמך
במחנה סרבי? כיצד יכולה ילדה אפרו-אמריקאית להקדיש עצמה למשימה חיובית
כשהיא קוראת סיפורי עבדים ושומעת את הסיפוריהם של הורי ההורים של הוריה?
מהם התהליכים הממירים מורשות של אלימות באופן המכבד את ההיסטוריה מבלי
לחזור עליה? כיצד נוכל לכבד את העבר? אולם ,כפי שאומר פול ריקור בנוגע למסורת,
לעשותה שותפה ל"חדשנות"? ריקור מזהיר אותנו כי "מסורת ממשיכה לחיות  ...רק אם
ממשיכים להחזיק בה בתהליך רציף של פרשנות מחדש  ...העתיד הבלתי ממומש של
העבר יוצר את חלק שהוא המסורת ,שהוא אולי העשיר ביותר" 27.כיצד נוכל לפרש
מחדש את העבר באופן שיגשים את הבטחת העתיד? כיצד נקשר היסטוריות של אלימות
לאפשרויות בלתי-ממומשות של שלום בעבר ,נגשים בהווה את מה שהוזנח ,או שלא היה
בר-השגה בעבר? כיצד נעזור לפצועים החיים לשחרר את שארי-בשרם לשיקום
מערכות-יחסים ,ולא לנקמה ? ושל מי האחריות ליצור את התנאים כדי שהדבר יקרה?
זה שייך לכולנו .יתכן כי הפגועים פחות יצטרכו ליטול על עצמם יותר אחריות ,למרות
שהפגועים עשויים להיות בעלי הידע הרב והאמין ביותר באשר למציאת הדרך .אחדים
יראו את הדרך ואחרים יזהו אותה כאשר יראו להם אותה .עלינו לעזור זה לזה ללכת
בדרך.
ד"ר קסולילה מנגקו הוא מנכ"ל קרן סטיב ביקו .ביקו היה מנהיג תנועת המודעות
השחורה בדרום אפריקה ,פעיל בולט נגד האפרטהייד ,שנהרג ב 1977-בהיותו במאסר,
והוא בן שלושים ואחת .ד"ר מנגקו כותב על היום שבו בתו הייתה "ילדת קונפטי"
בחתונתו של נקוסינטי ,בנו של סטיב ביקו .עבור בתו בת השבע ,החתונה והחלק שנטלה
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בה היו היום הנפלא ביותר בחייה .לגבי ד"ר מנגקו היום היה עשיר ועמוס בזיכרונות
ומשמעויות .בטקס החתונה ,כשהביט מסביב על הקהל שהתכנס ,לא היה יכול שלא
לראות "מראות סמליים" של אותו היום ,עשרים וארבע שנים קודם לכן ,כשעבר באותו
נתיב של חגיגת החתונה ,אולם אז היו פניו מועדות לבית הקברות של הכנסיה ,כדי
לקבור את סטיב ביקו .הוא זכר את זעקתו של נקוסינטי":הלבנים הרגו את אבי ",אפילו
28
עתה ,שעה שהתפעל מהאיש הצעיר בחליפת החתן.
ד"ר מנגקו תוהה מדוע היה לו חיזיון כפול :מדוע הזיכרונות הפוליטיים של הרצח
הטראגי של סטיב ביקו נשזרו בתמונות הזוג הצעיר ואושרה של בתו .הארכיבישופ
דסמונד טוטו שנשא דברים בחתונה ,נתן מענה לשאלתו הפנימית .טוטו הודה לסטיב
ביקו על בנו ,אשר "באמצעות נישואיו איפשר לנו עכשיו לחגוג בדמעות-שמחה ולשוב
להיות רגילים 29.ניסוחו של טוטו התברר כמועיל לד"ר מנגקו .הוא היה יכול לשחרר את
בתו להיות בעלת שני הסיפורים יוצאי הדופן של אביה ושל אחרים שהיו פעילים במאבק
נגד האפרטהייד ,וסיפורים רגילים של חתונה.
המאמר הקצר של ד"ר מנגקו מראה דרך אחת .מתן מקום לרגיל לצד יוצא הדופן -
הוא התחלה .שיחרור בתו לשמחתה הטהורה ,הצרופה ,בחתונה ללא ציווי לצלול לתוך
מאגר הזיכרון הקהילתי של זעם ,אימה או עצב ,פירושו לקבל את העובדה שתנאי חייה
שונים מכפי שהיו תנאי חייו .קבלה זו נותנת לה את הרשות לפרש מחדש את העבר,
שאחד הביטויים שלו הוא להיות ילדה המקשרת את ההיסטוריה של האפרטהייד דרך
המגע של אביה בעתידה ,מבלי שיהיה נגוע בה .כיצד הדבר ימקם אותה במסגרת חיים
עם לבנים דרום אפריקאים? איזה הנמקה היא תתן עכשיו לצד הנמקות עמיתיה ,בני כל
הצבעים והעדות בדרום-אפריקה החדשה?
האם אנו יכולים להיות עדים לזקנינו ולאבותיהו כך שהם יהיו בטוחים שאנו מבינים,
ואז לשנות את מה שאנו יודעים לאמיתות שיכולות לרפא ,לא להסית? 30האם קיימות
פעולות שמסיימות מעגלי אלימות שאינן מצריכות הכרה ,כשעצם המאמץ לפיוס מייצר
פגיעה משל עצמו ,המגיעה בטרם עת ,לפני שהיה זמן לנוח ולהחלים מהאלימות? האם
יכולים אנו לקדם החלמה באופן אישי ,קולקטיבי ובין קבוצות בעלות הסטוריה של עוינות,
המקדמת שלום ללא שנדרש פיוס ,מקדמת סובלנות בלי לדרוש סליחה?
אלה הן שאלות קריטיות .אני מאמינה שהתשובה לכולן צריכה להיות כן ,וכי העדות
רחומה היא אחת הדרכים לגילום אישור זה .כשאנו עושים עדות רחומה ,אנו מוכרחים
לזכור את מה שהאחר רוצה שנזכור .אנו שקועים בזיכרונות העבר כדי להגשים את עתיד
העבר בהווה .צורה זו של זיכרון איננה "מנציחה שנאה" כפי שאלי ויזל מספר לנו ,אלא
מחלישה אותה .ההיגיון של ויזל פשוט .אם אדם נאמן לזיכרון ,הוא דוחה כל מה שעשוי
לעוות אותו ,ושנאה עושה זאת תמיד 31.כך זיכרון ואמת משרתים את העבר ,ההווה ואת
העתיד.
יתר על כן ,הם מנתבים אותנו אחד אל השני .אנו יוצרים האחד את הגיהנום של
האחר ,ואנו חייבים ליצור האחד את התקווה של האחר .אהבה עשויה להיות הפתרון
היחיד ,אך תקווה היא הציווי המשותף שלנו.
נהגתי לחשוב ,כפי שאני בטוחה שרבים אחרים עושים ,שלחוש תקווה זו אחריותי
הבלעדית .נהגתי להאמין שאו שיש לי את זה או שאין לי .הייתי או מלאת-תקווה או
חסרת-תקווה .היום כבר אינני מקבלת אף אחת מההנחות הללו .אני מאמינה שתקווה
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מתרחשת כשאנו רואים דרך לפעולה אפקטיבית .כך זה מובן יותר כאחריות קהילתית
32
ומשהו שאנו עושים יחד.
עדות רחומה היא אחת הדרכים בה אני מקוה יחד עם אחרים .השפעות התקווה
עמוקות ,כמו גם ההשפעות של חוסר תקווה .בדיוק כמו שמזון ,מים וביטחון צריכים
להיות מחולקים באופן שוויוני ,כך גם התקווה .עדות רחומה היא הדרך בה אנו יכולים
לתרום להפצתה השוויונית של התקווה ,ולפעול למען צדק לכל.
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נספח 1
הצעות לניהול ההשלכות הביולוגיות ,הפסיכולוגיות,
1
הבין-אישיות והחברתיות של הלם שגרתי
)המלצות אלה מניחות שבעת הקריאה הקורא מוגן(

השלכות ביולוגיות של הלם שגרתי
 .1למדו להכיר כיצד חש גופכם כשהוא חווה מתח .למשל ,האם אתם שמים לב לכך שקצב
פעימות לבכם מתגבר ,נשימתכם נעשית כבדה ,בבטן יש קשר או פרפרים ,מחשבותכים
מתרוצצות או מואטות ,קשה לכם לבלוע?
 .2השתמשו בנשימתכם כעוגן כדי להרגיש רגועים יותר .שאפו לאט תוך ספירה עד  ,3עצרו את
הנשימה לספירה עד  ,3נשפו תוך ספירה עד  .3חזרו על הפעולות הללו בקצב קבוע עד
אשר תחושו שנשימתכם קלה יותר.
 .3לעתים ,כשאדם משחרר מתח עצור מחוויית הלם שגרתי ,הגוף רועד באופן בלתי-רצוני .זוהי
תגובה טבעית ובריאה.
 .4ערכו רשימה של עשר פעילויות המרגיעות אתכם ,למשל – האזנה למוסיקה מסוימת או
מקלחת חמה .שמרו את הרשימה בארנק או במקום אחר בו תהייה תמיד נגישה .בצעו את
הפעולות הללו מדי יום.
 .5הימנעו משימוש יתר בחומרים מעוררים ,כמו קפאין ,אלכוהול ,סוכר או סמים ,אולם הקפידו
לשתות נוזלים רבים ולאכול במתינות מזון מרגיע ומזין.
 .6אזנו פעילות גופנית נמרצת עם פעילות גופנית מרגיעה ,למשל – ריצה עם מתיחות.
 .7עשו מקלחת או אמבטיה חמה.
 .8נסו לשבת על האדמה .רבים מוצאים רוגע בהנחת גופם על האדמה .אם הדבר אינו אפשרי,
שבו על כיסא והרגישו את תחושת הישבן וכפות הרגליים בישיבה על הכיסא.
 .9התבוננו באובייקט בעל יופי טבעי .אפילו אחד יספיק .התבוננו בעיון בעלה ,הבחינו במראה
האור ,התבוננו באבן .צאו להליכה בפארק או באזור שצומחים בו דשא ,צמחים או עצים.
 .10הדליקו נר והקדישו את האור למשהו או מישהו שנוכחותו לצדכם תהייה מנחמת.
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השלכות פסיכולוגיות של הלם שגרתי
 .1ספרו את החוויה שלכם למישהו שאתם בוטחים בו .אל תדאגו לדיוק בפרטים; העבירו
את התחושה הכללית של חווייתכם.
 .2הרשו לעצמכם לשחרר את הרגשות שאתם נושאים אתכם .אם אתם מרגישים עצב –
בכו; אם כעס – צעקו.
 .3צרו דימוי של עצמכם הגורם לכם להרגיש חלק מקבוצה גדולה יותר .למשל ,דמיינו
שאתם חיה אחת בתוך עדר ,או דמיינו שהידיים שלכם מחוברות בשרשרת אנושית
המקיפה את כדור-הארץ .השתמשו בדימוי זה פעמים אחדות ביום ,אולי לפני שתבצעו
את תרגיל הנשימה.
 .4חשבו על פעולה אחת קטנה שאתם יכולים לבצע ,סימלית או ממשית ,שתגרום לכם
להרגיש פחות חסרי-אונים.
 .5אם אתם מרגישים פחד בהווה כשאתם יודעים שלמעשה אתם מוגנים ,שאלו את עצמכם
את השאלות הבאות :האם אני מוגנת עכשיו? במה שונה הרגע הזה מהזמן בו הייתי
נתונה בסכנה? מה אני יכולה לעשות עכשיו כדי להרגיע את עצמי?
 .6בטאו עצמכם באמצעי אומנותי :שירה ,ציור ,תיפוף על "תופים" ממכלי פלסטיק ,ריקוד,
הדבקת קולאג' וכד'.
 .7אם אתם מתביישים ,שקלו אם הדבר ראוי או לא .זהו רעיון קשה מאוד לשיקול ,אולם
הוא שווה את המאמץ .אם אתם מתביישים במשהו שעשיתם ,חשבו על דרך בה תוכלו
לעשות תיקון .שקלו לפנות למישהו ולבקש שיעזור לכם להבין את הדבר ,אם קשה לכם
מדי לדמיין איזה מעשה תיקון תוכלו לעשות .אם אתם חשים בושה ,אבל לא מאמינים
באמת שעשיתם מעשה שבגינו ראוי להתבייש ,שקלו את האפשרות שמישהו "הטיל"
עליכם ,העביר אליכם את תחושת הבושה הבלתי נסבלת שלו .אולי תרצו לנחם את אותו
אדם ,או – שוב – ליצור טקס .בטקס אולי תרצו לטהר את עצמכם מהבושה שאינה
מגיעה לכם על ידי שריפה או קבורה של ייצוג סמלי שלה.
 .8אל תצפו מעצמכם להרבה .הרשו לעצמכם להיות רפויים.
 .9בלו זמן עם אנשים שאתם יקרים להם.
 .10הניחו לאחרים לנחם אתכם .אם אחרים זקוקים לניחומים – נחמו אותם.
 .11חבקו חברים ובני משפחה.
 .12תנו לעצמכם זמן להירפא.
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השלכות בין-אישיות של הלם שגרתי
 .1שתיקה :חשוב להרגיש בטוחים ולחלוק את החוויות שלכם לפחות עם אדם אחד נוסף,
מישהו שאתם בוטחים בו שיקשיב בתשומת לב ,ושיחליט ביחד אתכם מהם  -אם בכלל -
הצעדים הבאים שתוכלו לנקוט בהם כדי להרגיש טוב יותר ו/או לפעול לגבי המצב
שהייתם עדים לו .במצבים רבים נראה בלתי-אפשרי גם לספר למישהו אחר וגם לשמור
על הביטחון שלכם עצמכם ו/או של האחר .עם זאת ,בסופו של דבר לעתים רחוקות
שומרות שתיקה או סודיות על שלומם ובטחונם של אנשים .אלה הן בחירות קשות ,אולם
לדיבור יש סיכויים טובים יותר מאשר לשתיקה להוביל לקראת שיפור.
 .2הנחות משותפות :הנחות אינן דומות לזכוכית .הן בנויות מתוך חוויות בעולם עם אחרים
וחוויות אלה יכולות להשתנות .כאשר אדם "מתרסק" ,במשך הזמן ,עם תמיכה מאחרים
ועם התרחקות מהחוויות שמוטטו אמונות יסוד ,יווצרו אמונות אחרות .אלה יתהוו
בדרכים חדשות כך שיכילו גם את הניסון הקודם ואת החוויות החדשות .אין זה סביר
שתצא מתהליך זה כפי שנכנסת אליו ,מה שבפני עצמו עלול לייצר קשיים בין-אישיים.
אולם בדרך כלל השינויים ניתנים למיקום בהקשר שעושה אותם מובנים לאחרים.
 .3עכבת חשיפה-עצמית :לעתים קרובות יש לאדם צורך לדבר ,אבל אחרים לא יכולים
לשאת את הסיפור שלו .הדבר תמיד יוצר תחושת בידוד ,והוא עשוי להעמיק יגון ואובדן.
הנסיבות הללו ,עצובות ככל שתהיינה ,לעתים רחוקות הן טוטאליות .יתכן שתאלצו
להתמודד עם האכזבה שלכם מכך שהאדם שאתם הכי רוצים לדבר אתו אינו נגיש ,אולם
בדרך כלל מישהו יהיה זמין .אם איש אינו מוכן להקשיב לכם ,חפשו בסביבתכם קבוצות
תמיכה המונחות על ידי מנחים מקצועיים .קבוצות דיון עשויות להועיל מאוד כשרשתות
התמיכה האישיות שלכם מוצו .או שתוכלו לחפש עזרה מקצועית .תוכלו ליצור קשר עם
ארגונים מקצועיים של פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים במחוז מגוריכם ,ייעוץ זוגי
ומשפחתי או פסיכיאטרי באזור מגוריכם לצורך קבלת מידע והפניות.
 .4בעיות השתלבות :מאוד לא סביר ששני אנשים ,אפילו או בעיקר בני-זוג לחיים ,ינהלו
הלם שגרתי בדיוק באותו אופן מלכתחילה או לאורך זמן .כואב ככל שיכול הדבר להיות,
עוזר לקבל זאת כעובדה .על שני הצדדים לנסות להיות ישירים וברורים בנוגע לצרכיהם
ככל האפשר ,האחד כלפי השני ,כלפי חברים או בני משפחה ,ובתמורה עליהם להיות
כנים וגלויי-לב בכל הנוגע למה שהם יכולים או שאינם יכולים לתת .נסו לא לפנות
לאנשים ולבקש מהם משהו שאתם יודעים שהם אינם יכולים לתת .חפשו מקורות תמיכה
אחרים .סמכו על כך שכאשר המצב יהיה יציב יותר ,ניתן יהיה לדון בגילויים שלכם אודות
הקושי להשתלב ,וכי ניתן יהיה לעשות שינוי-כיוון מצמיחים.

השלכות חברתיות של הלם שגרתי
ברגע רגוע של הרהור ,שאלות את עצמכם את השאלה הבאה :האם אלימות ,גמול ונקמה יצרו
אי-פעם שלום והרמוניה במשפחות ,קהילות או במדינות בזמן או במקום כלשהו בהיסטוריה?
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הצעות להורים
ההצעות הבאות אינן יכולות להקיף את כל הנסיבות ,והן אינן מתאימות לכל גיל .הן מיועדות
לעורר אצלכם מחשבות על דרכים בהן אפשר לסייע לילד מסוים במצב מסוים בו אתם וילדכם
נמצאים.
 .1המשימה הראשונה היא לזכור שאתם המשאב המרכזי של ילדכם .ילדכם יהיה קשוב
לרגשות שתביעו הן ברמה הבלתי-מילולית והן ברמה המילולית .נסו ,ככל שתוכלו ,להשיג
רמה כלשהי של רגיעה פיזית .היעזרו בהצעות המופיעות בחלקים הקודמים כדי לעשות
זאת .בכל עת נטרו את מצב העוררות שלכם כמו גם את זה של ילדכם .השתמשו בכל
אמצעי פיזי המתאים לגיל ומקובל על הילד כדי להשרות רגיעה פיזית ,יהא זה חיבוק או מגע
קל בזרוע .אם כתוצאה משימוש באחת העצות שניתנו לעיל אתם או ילדכם נעשים מעוררים
יותר  -עצרו ,האטו את הקצב או הפסיקו את מה שאתם עושים.
 .2כמוכם ,מעל לכל גם ילד צריך להרגיש מוגן .בהנחה שילדכם מוגן עכשיו ,הבטיחו לו שאכן
כך הוא הדבר.
א .עזרו לילדכם להביע את מה שהיה עד לו ומה שהיה מרתיע .במצבים מסוימים פרטים
מדוייקים חשובים ,אולם בין הורה לילד ,בדרך כלל לא תרצו להפריע לשטף הדיבור של
ילדכם ,בשעה שאתם מנסים להקשיב לתחושה הכללית של חוויתו ולא לחקור למען
הדיוק .זכרו שזיכרון יכול להשתנות כתוצאה מעוררות רגשית קיצונית.
ב .אם ילדכם יכול לדבר ,הניחו לו לספר לכם לעתים קרובות ככל שירצה את הדברים שהיה
עד להם ,ולבטא את עצמו באמצעי הנוח לו ביותר :מילים ,ציורים ,משחק בובות או
מחוות .ילדים גדולים יותר עשויים לרצות לכתוב יומן.
ג .עזרו לילדכם לזהות את הסימנים הפיזיים או הרגשות שיאפשרו לו לדעת שהוא מרגיש
מוטרד ,לא מוגן ,מפחד או כועס .לדוגמה :מה אתה שם לב שהגוף שלך מרגיש כשאתה
מפחד )לא מוגן ,מוטרד וכו'(?
ד .עזרו לילדכם לזהות מה מפחית את התחושות הפיזיות או הרגשיות של מצוקה .לדוגמה:
איזו תחושה יש בגופך כשאתה מרגיש נוח ובטוח? אילו דברים גורמים לך להרגיש כך?
בוא ננסה כמה דברים כדי לראות איזה מהם עובד .אני אעשה רשימה כדי שנדע מהם
הדברים הללו בעתיד.
 .3ביסוס שגרה הוא חיוני בעזרה בשחזור שלמותו הביולוגית והפסיכולוגית של ילד .שינה
רגישה במיוחד להפרעות וחשוב במיוחד לבסס מחדש הרגלי שינה טובים .נסו לתת גם
ארוחות מזינות .זוהי הזדמנות טובה לעזור לילדכם ללמוד מהם המאכלים אותם הוא מחשיב
למאכלי נחמה .הפכו זאת למשחק .האם תרד הוא מזון מנחם? האם קטשופ הוא מזון
מנחם? מה בנוגע לרסק תפוחים? ילד קטן עשוי לזהות שניים ,וילד גדול יותר עשוי לזהות
חמישה או שישה מאכלים מנחמים.
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 .4את ילדתכם עשויות להעסיק מחשבות מטרידות ושאלות רבות .נסו להיות סבלניים אם היא
נראית מרוחקת .תנו לה את התחושה שאתם שם בשבילה כדי לשוחח על דבר שתרצה
לומר או לשאול .בהתאם לילדה שלכם תוכלו לחקור בעדינות .לדוגמה :על מה את חושבת
הכי הרבה? על מה היית רוצה לחשוב? איך נוכל לעזור לך להחליף את הערוץ ל"תחנה" לה
את רוצה להאזין?
 .5לעומת זאת ,אם ילדכם מציק לכם בשאלות ,היו סבלניים ככל שתוכלו .אם הדבר נעשה יותר
מדי עבורכם ,גייסו בני-ברית שיסייעו לכם להתמודד עם שאלותיו של הילד .בנקודה מסוימת
אולי תרצו לומר משהו כמו" :גם לי יש כל הזמן הרבה מחשבות בנושא ,אבל אני יודעת שעוד
מעט הם יסתלקו".
 .6אם ילדתכם מרגישה חסרת-אונים ,חשבו על פעולה אחת קטנה שהיא יכולה לעשות,
סימלית או ממשית ,שתוכל לגרום לה להרגיש פחות חסרת-אונים.
 .7לעתים ילדים מאשימים את עצמם בגלל היבטים של מצבים שהם היו עדים להם .ילדכם
עשוי לומר לכם זאת באופן ישיר ,או שתוכלו להסיק כי במקרה כזה מדובר .אם אתם חושבים
שזה מה שקורה ,תוכלו לומר" :באילו שמות אתה מכנה את עצמך? אילו דיבורים בעניין הזה
אתה שומע בתוך ראשך? האם אלה השמות ואלה הדיבורים שאתה רוצה לשמוע? אם לא –
מה היית מעדיף לשמוע?
 .8רגשותיהם של ילדים מגוונים מאוד .ביטוי רגשות באופן בונה הוא דרך יעילה ,למרות
שלהורים עשוי להיות קשה לשמוע איך מרגיש ילדם .הורים יכולים לסייע לילדיהם הצעירים
לנהל את עצמת רגשותיהם בכך שהם מכילים אותם .לאפשר לילדים לדעת ששום דבר שהם
מרגישים או חושבים אינו קשה מדי עבורכם לשמוע – זוהי מתנה גדולה .ואז ,אם זה אכן
מכריע אתכם ,שתפו מישהו אחר ברגשותיכם .יתכן שתצטרכו תמיכה כדי לתמוך בילדכם.
 .9ילדים גדולים יותר עשויים להיות אמביוולנטיים בנוגע לפניה להורים ,ולא לבני גילם .ולמרות
זאת חשוב להישאר זמינים אפילו אם אתם מרגישים דחויים .מתן הזדמנויות למתבגרים
להתכנס יחד עם מבוגרים בקהילה לדיון מונחה – זוהי אסטרטגיה טובה .בתי ספר ,כנסיות,
אפילו קבוצות ספורט יכולות לעשות זאת.
 .10אם אפשר ,הימנעו מפרידות ממושכות מילדכם .נוכחותכם האמינה תהייה מרגיעה .בו-בזמן
אינכם יכולים לתת מענה לצרכי ילדכם בכל עת ,במיוחד אם הוא תובעני יותר מהרגיל .נסו
לקחת אחריות לגבולות שלכם עצמכם .תוכלו לנסות לומר משהו ברוח זו" :אני יודעת שאתה
זקוק לי עכשיו ,והלוואי שיכולתי להיות כאן בשבילך ,אבל אני עייפה מדי עכשיו .אם אנוח
מעט ,אוכל לתת לך את תשומת לבי כשארגיש טוב יותר".
 .11תנו נחמה פיזית רבה ככל שילדכם ירשה .חיבוקים מרפאים!
 .12הניחו שתהייה נסיגה בהתנהגות ילדכם .היו סבלניים .אל תתנו לתגובותיכם להתנהגות
הנסוגה – אגרסיה ,דבקיות ,בכיינות – לחריף את המצב עבור שניכם .האמינו שזה יעבור.
 .13הישענו על משאביו של ילדכם .בזמן מתאים תנו משוב חיובי להצלחה ,תמכו במאמציו של
ילדכם לתת משמעות לחוויה .אם רוחניות מהווה עבור ילדכם מקור לנחמה ,תמכו בה .עזרו
לילדכם להסביר למבוגרים תומכים אחרים.
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 .14אחת המשימות המאתגרות ביותר עבור הורים היא כיצד לאזן בין הגנה על ילדיהם מפני
המצוקות שלהם עצמם ,מבלי לצאת ממערכת יחסים אותנטית אתם .בעוד שחשוב לא
להציף את ילדכם ברגשותיכם ,חיוני גם שילדכם ידע שאתם נוכחים באופן מלא ולא ירגיש
מנותק מכם .שיתוף ברגשותיכם באופן שיאפשר לילדכם להרגיש מחובר אליכם – עוזר.
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נספח 2
תרגיל בעדות
זהו תרגיל בו תוכלו לחזור לאירוע מצער ולעצב מחדש את התוצאות על-ידי שינוי הדרך בה
התנהגתם באותו זמן .חיוני שתבחרו אירוע בעל עצמה או אי-נוחות נמוכה או בינונית עבורכם,
מאחר שזהו תרגיל מונחה-עצמי .אם תרגישו נסערים מאוד כשתחזרו לזיכרון האירוע או
המקרה ,הפסיקו .או שתבחרו אירוע אחר ותנסו שוב ,או שתחכו ליום אחר כדי לנסות אירוע
מצער פחות עצמתי .קראו את ההנחיות עד הסוף לפני שתתחילו מהתחלה בשלב .1

 .1חשבו על רגע אחד במהלך תקרית בה הייתם עדים למשהו שלא רציתם לראות או לשמוע.
זה יכול להיות מצב שהתעורר בין אדם שבכוונה פגע באחר ,או מצב בו משהו קרה לאדם
אחר משהו שהיה מצער לראות .או שתוכלו לבחור ברגע בו אתם הייתם האדם שקרה לו
משהו ,שלמעשה היה גם עד וגם נפגע.
 .2הניחו לעצמכם להיכנס שוב להתרחשות .איפה הייתם? בחוץ או בפנים? מה אתם רואים
מהמקום בו אתם נמצאים? בני כמה אתם? מה אתם עושים? האם אתם יושבים ,עומדים או
שוכבים? מה אתם שומעים? מה הטמפרטורה? האם יש ריחות כלשהם? מה אתם לובשים?
מה אחרים באירוע עושים? אילו הבעות יש על פניהם? אילו יכולתם לראות את הבעת
פניכם ,מה הייתם רואים?
 .3נשמו באופן רגיל בזמן שאתם סוקרים מחדש את הרגע .בזמן השאיפה ,שאפו במה שאתם
רואים או שומעים .בזמן הנשיפה ,נשפו החוצה את מה שהייתם רוצים שהיה נוכח באותו
רגע ,למשל ,שלווה רגועה או אכפתית .עשו זאת במשך רגעים אחדים עד שתרגישו רגועים
יותר ביחס למה שאתם סוקרים מחדש.
 .4דמיינו את עצמכם עכשיו ,עם כל היכולות ,המשאבים והכישורים שלכם .צרו דימוי בהיר של
העצמי הזה .עכשיו דמיינו שהעצמי הזה עומד להתלוות אליכם ,בדרך כלשהי ,כדי להיכנס
מחדש לאירוע או למצב.

אילו היה אדם או אנשים שהיו מבצעי הפגיעה ,דמיינו שהם אינם עוד בתמונה .אילו היה אירוע,
כמו תאונה ,דמיינו שהוא כבר הסתיים .דמיינו שאתם יכולים להיכנס מחדש לתמונה בבטחה.

 .5תוכלו לשוב ולהכנס לתקרית באחת מארבע דרכים:
א .תוכלו להשתמש בעצמי העכשווי שלכם כדי ליידע את עצמכם בפעולות ,בעמדות
או בכוונות של עצמכם כצעירים יותר.
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ב .תוכלו להשתמש בעצמי העכשווי שלכם כדי להכנס שוב לתקרית ולהיות נוכחים
כמאמן לעצמי הצעיר שלכם ,כשאתם תומכים ומנחים את פעולותיו ,עמדותיו או
כוונותיו של העצמי הצעיר שלכם.
ג .תוכלו להשתמש בעצמי העכשווי שלכם כדי להכנס שוב לתקרית ולהיות נוכחים
באירוע כעדים.
ד .תוכלו להביא אתכם אדם נוסף לתקרית כדמות תומכת וכעד רחום לעצמכם.
 .6בחרו את מוקד העדות שלכם .זכרו ,אינכם יכולים לגרום לאירוע שלא להתרחש ,אולם
תוכלו להביא תגובות חדשות לאירוע.
 .7לפני שתכנסו שוב לתקרית ,חשבו על מה אתם רוצים לעשות בה .דמיינו מה אתם
עומדים לעשות ,או דמיינו איך אתם רוצים להיות .כדי להחיות את הדברִ ,חשבו מה
גילכם ,איפה אתם – בחוץ או בפנים? איך נראית הסביבה? מה אתם יכולים לראות
מהמקום בו אתם נמצאים? האם אתם יושבים או עומדים או שוכבים? מה אתם
שומעים? האם ישנם ריחות כלשהם? מה עושים האחרים באירוע? אילו הבעות יש על
פניהם? אילו יכולתם לראות את הבעת פניכם ,מה הייתם רואים?
 .8עכשיו ראו את עצמכם ,יחד עם המלווה שלכם ,עושים או הווים את האופן בו הייתם
רוצים להיות עדים לאירועים בתקרית .התבוננו בהשלכות פעולותיכם .מה קורה? מה זה
משנה? עתה עזבו את התקרית .שובו והכנסו להווה.
 .9עכשיו דמיינו את עצמכם מספרים למישהו שאתה בוטחים בו מה שעשיתם זה עתה.
ספרו זאת כאילו זה באמת קרה .כלומר ,ספרו את הסיפור של העדות המקורית שלכם
ולאחר מכן את הסיפור של מה שעשיתם כשנכנסתם מחדש לתקרית .ספרו את שני
הסיפורים בפירוט רב ככל שתוכלו .שימו לב להבדל בין שני הסוגים של חוויית העדות.
 .10תחקיר .יתכן שתרצו לחקור את החוויה הזאת בעצמכם ,לחשוב עליה ,להסתובב בתוך
הזיכרון החדש הזה ,לכתוב אודותיו ,לצייר או לרקוד אותו ,או שאולי תרצו לעשות תחקור
ביחד עם אדם אחר .שתפו רק במה שתרגישו נוח לשתף.
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 אני נדהמת מהעובדה שאינני מוצאת כל דיון אודות,כשאני סוקרת את המחקר העשיר הקיים בתחום
ההשלכות האפשריות של האופן בו יוצר תוכן מסוים עמדות עדות שונות אצל עדים שונים בהתייחס
 האם כתוצאה מכך תהיינה ההתנהגויות, אם הצופה נותרת בתחושת חוסר אונים: לדוגמה.למה שראו
הבאות בעקבות הצפיה שונות מאשר אם תסיים הצופה את הצפייה בתחושה שנעשה צדק? אני מקווה
שבחשיבה על עמדות עדות שונות ועל איכויות עדות שונות נוכל ללטש את עבודות המחקר ולהכנס
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, שאלות שנעשות דחופות אף יותר,להתייחס לשאלות הדחופות שמציבה עדות לאלימות בתקשורת
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תודות
ספר זה נשען על יסודות הידע המקצועי שהייתה לי הזכות לקרוא .אין אדם הלומד אודות
אלימות שהוא חסין בפני ההשלכות של שקיעה בתוכה .המחברים שאת כתביהם קראתי שימשו
בני לוויה בעת שהובילו אותי למודעות אמפתית של מצבי אלימות קשים ומזעזעים .אני אסירת
תודה מעומק הלב להשראת גוף הידע שנאסף ונכתב על ידי אנשים המחוייבים להקלת הסבל
שנגרם על ידי אלימות ופגיעה .בעוד ההערות והביבליוגרפיה מתעדות את החוקרים והכותבים
הרבים שעבודתם העשירה את שלי ,ברצוני להוקיר באופן מיוחד את עבודתם של אנשים
מסוימים :יעל דניאלי ,ט'יץ' נהאט האנב ,ג'ודית' הרמן ,גיימס גיליגן ,דורי לאוב ,מרתה מינאו,
סמנתה פאור ,ארווין סטאוב ,באסל ואן דל קולק וואמיק וולקן.
לעמיתי  -מישל וויט ,פגי פן ודייויד אספטון ,הייתה השפעה משמעותית על עבודתי הקלינית
והתיאורטית .גישתם לעדות נתנה השראה לגישתי .עשרות שנים של שיתוף פעולה עם קרול
בקר וסליאן רוט השפיעו על עבודתי .עבודה עם עמיתים בקוסובו ובדרום אפריקה השפיעה עלי
רבות ותרמה לספר זה .אני מודה במיוחד לפריד אגאני ,פולמה גובודו-מדיקיזלה ,אלמיירה קוץ',
דירק קוץ' ,אליז מורקל ,פרידה רנדל ,סוזן שודה ,איבון סלייפ ,מיטה סולומון ,אפרדיטה אוקא,
שקיפא אוקשיני ,ויוסוף אולאג' .עמיתים בהקשרים אחרים תמכו אף הם :ג'רלדין איסטלר ,מרשה
האנסן ,דבורה היינור ,ג'ון האבל ,ג'ולי קאן ,מרג'י מקגרו ,רותי רודה ,מוניקה רוייזנר ,ויויאן טורס,
מייק וורד ,וג'ניפר ויטלין.
דיאנה מצגר עזרה לי לראות את המקום ממנו היה צריך ספר זה להיכתב ,והאמינה כי אני יכולה
לעשות את זה.
התמזל מזלי מאוד לעבוד עם סוכן ועורך אשר הבינו שניהם את הספר הזה .כל אחד מהם היה
נכון להשיב לי דוא"ל לדוא"ל...מה שאינו מובן מאליו .שניהם בורכו בכושר שיפוט מעולה
ובכישורים להעבירו ביעילות .מיטץ' הופמן ,העורך שלי ,הוביל נאמנה את הספר אל יעדו.
רגישותו לצליל שמשה מדריך נאמן .הסוכן שלי ,ג'יממס לוין ,היה בן לוויה יציב ונבון לאורך
תהליך ההוצאה לאור כולו .אני אסירת תודה לשניהם.
אנדריי נובאק ,רון ג'ייקובס וג'ודית' הרמן קראו והעירו על חלקים מתוך כתב היד ,ועל כך נתונה
להם תודתי .ג'ון סרג'נט קרא את הטיוטה הראשונה של כתב היד במלואה ,וחלק אתי את
תובנותיו וחוכמתו .הסתמכתי על דעתי כאשר דעתי שלי הייתה מהוססת .קורקי בייקר ,לאורה
בנקוב ,רייצ'ל הייר-מוסטין ,פגי פן ,ג'אן סוריי ופאטי לוין העירו הערות מועילות על הטיוטה
השניה ,שתרמו לתיקונים שלי .מריה רוט קראה את כתב היד כולו והציעה את ביקורתה
המתחשבת והמקצועית .רג'ינה ינדו עבדה בצמוד אלי על הגירסאות של כתב יד זה באותה מידה
שבה עבדה אתי לפני שלושים שנה על עבודת הדוקטור שלי .ידידותנו הארוכה כוללת את
החונכות הנאמנה והאינטלקטואלית שלה ,בה אני הנהנית העיקרית .אם נותרו טעויות למרות
העזרה הנפלאה ,האחריות עליהן כולה שלי.
סטיבן בריאון-מייזלס ,גאן קופר ,לואיס ארדמן ,פרנסיס קאדינוף ,קאת'לין לנקסטר ,מרי קיי
מגיסטד ,הכומר אלי פרי ,וקלייר ויליס ,כולם הציעו עזרה ותמיכה בשלבים שונים .ג'ני ברנשטיין-
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רנגן ובט טסופראק שמרו יחד את הגוף והנשמה .קיבלתי עזרה טכנית מחמישה נשים :ג'האנזב
מנסוראלי בלדיוואלה הכניס מאות מראי מקום לבסיס הנתונים; סנטה בורטון תרם גם הוא
בהתלהבות באיתור מראי מקום בשעה האחת עשרה; מישלאברלה הציעה עזרה יקרת-ערך
באיתור מאמרים מקוונים; דברה גוסטפסון סרקה את הספריות של בוסטון כדי לאתר עבורי
מראי מקום מעורפלים; ומירנדה וורד'ן הקדישה שעות ארוכות בהרכבת הביבליוגרפיה.
כתיבת ספר זה הייתה תהליך מפרך ,וחברים רבים הציעו תמיכה לאורך הדרך ,כולל גלנדה
אלדרמן ,לאורה בנקוב ,הולי בישופ ,רנה בראנט ,ויקטוריה דיקרדון ,מליסה אליוט ,אביגיל
ארדמן ,מירים גרינשפאן ,אלמיאירה קורטז ,דירק קורטז ,קאת'לין לנקסטר ,פגי פן ,איבון סלייפ,
וג'אן סורי .קורקי בייקר ,פטי לוין ולואיס נצ'ז תמכו בי בדרכים בלתי נימנות ,ושעשו את כל
ההבדל.
הורי ,ויולט וויקטור ביינגרטן ,היו קרובים אלי במהלך העבודה על הספר .אני מאמינה שהם היו
מבינים כי ספר זה הוא גם מחווה להם .אני מקווה שהספר מכבד את זכרונם.
אחותי ,ג'אן גרינברג ,תמכה בי ובספר זה בדרכים רבות .סמכתי על חוכמתה ועל ההומור שלה
באופן שאינני יכולה לדמיין את החיים בלעדיה.
ילדי ,מירנדה וורד'ן ובן וורד'ן ,עזרו לי בהתלהבות ,ביצירתיות ובמיומנות בשלבים שונים של
השלמת הספר .בחודשים האחרונים של כתיבתו ,מירנדה הייתה פנויה לדון ברעיון או לשמוע
פיסקה .ההתייעצויות המיידיות אתה הביאו תמיד תועלת ,כמו גם הנאה רבה .עבודתה של
מירנדה בתחום זכויות האדם היוותה השראה לעבודתי .בן וורד'ן נתן לי ייעוץ ממושך בכל עת,
ועזר לי להגיה את כתב היד .זאת הייתה מחמאה עבורו שלעתים קרובות התפוצצתי מגאווה ככל
שהשינויים שהוא הציע היו קיצוניים יותר .חוש ההומור שלו היה גם הוא מעודן ,מה שהפך את
ההתייעצות אתו למתנה כפולה .ילדי הם בני לוויה קבועים .האינטימיות שלנו היא מקור לגאווה
עצומה ולסיפוק.
הילארי וורד'ן ,בעלי ,שותפי ואהבת חיי ,האמין לאורך כל הדרך .תמיכתו בספר זה ובי פרסה את
היריעה הרחבה ביותר שאפשר .הוא עד אמיץ .ספר זה הוא גם עבורך.
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