"במה להתחיל?" ,...אני שואלת
והיא עונה" :החלק המיני הוא התנאי ,הוא המטרד העיקרי עכשיו"...
כבר בגן זיהו אותה כמחוננת ,מיד נרשמה לחוגים לילדים שוחרי מדע ,רף הציפיות הלך
ועלה ,אך היא עדיין היתה ילדה כמעט רגילה ,ביישנית עם מעט חברות ,לא
"מהמקובלות" ,התבגרותה מינית היתה מוקדמת מה שלא הוסיף לביטחונה העצמי,
הרגישה חריגה נראתה כאימא של החברות שלה.
כל עוד לא השקיעה והפירות נקטפו ללא מאמץ היה ה מעמד מיחד ,אך עם חולף השנים
אין ברירה צריך בכל זאת קצת להתחבר ללימודים גם אם מחוננים ,היא לא נקפה אצבע,
לא עשתה מאמץ הכי קטן ,לא איכפת לה להיזרק מהמגמה ,כך היא יותר "קולית" וכמו
כולם ולא עומדת בציפיות של ההורים ,לא משלימה משימות ,תנו לה לבהות ולבהות.
היו פה ושם ניסיונות ליצור קשרים ,כולם נפסקו כמעט לפני שהתחילו משאירים אותה
בתחושה של לא שווה .שאף אחד לא ירצה בי ,אז למה להתאמץ? הכי בטוח בבית אמא
ואבא ,שם עוד מצפים ממנה ,שם עוד מחזיקים ממנה ,ושם עוד מספקים הסברים למה
היא לא מתקדמת בחיים ,בלימודים .נשארת לגור עדיין עם ההורים גם כשמתקרבת כבר
לגיל שלושים ,עובדת בעבודות מזדמנות שלא ממש מפרנסות ,ומצדיקות את תמיכת
ההורים והתלות בהם.
אחותה שלא הייתה כוכבת כמוה מסיימת את התואר השנה ,יש לה חבר שאיתו היא חולקת
דירה ,ונוכחותה מדגישה את האנומליה שלה.
אז למה הגיעה? למה פנתה? דווקא עכשיו? דווקא אלינו?
היא מחפשת מי שיזיז אותה ,היא יודעת שיהא נמצאת בנקודת שיא הנוחות שלה ,כשכל
צרכיה מוסדרים ,אך ההורים כבר לא מתאפקים ,לוחצים ,ועוד מעט יראו לה את הדרך
החוצה .והיא מבינה שבמצבה שום קשר לא מתאפשר איתה ,היא רק שומעת על קשר או
הזדמנות היא כבר לא ישנה מרוב חרדה ,לא יודעת איך לנהוג ,לא יודעת איך לחשוף את
הסוד ,חוששת להרים ציפיות שתחתן כרעה כל שנות ילדותה ,.ציפיות שרמסו להרגשתה
את חופשת הילדות שלה .היא מבינה ויודעת שהטיפול בה לא מצטמצם רק לטיפול
בחוסר הנסיון הזוגי והמיני שצברה אלא שהוא קשור בארגון מחדש של כל החיים שלה,
חיי התעסוקה ,עצמאותה ,ההתנתקות מהוריה ,ויצירת מרחב פרטי לעצמה.
במה להתחיל אני שואלת והיא עונה החלק המיני הוא התנאי ,הוא המטרד העיקרי עכשיו,
הוא שהוציא אותה מהבועה ,בלי זה לא תהיה לה מוטיבציה ,בלי התנסות היא מרגישה
הכי נכה ,כל יום שעובר מגביר את הבושה ותחושת האין חזרה.
אז קדימה לעבודה ,ומי ידע ,מה ייפתר תוך כדי המסע ,כל כך הרבה פעמים הביטחון
הנולד ממציאת עמוד השדרה ,המוטיבציה הנולדת מההצלחה ,הופכות מחסום גבוה
לגבעה נמוכה.

