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הספר שאתם אוחזים בידיכם נכתב פעמיים. 

בפעם הראשונה הוא נכתב מתוך צורך שזיהיתי. 

לאור  שיצאו  מאז  העולם,  רחבי  מכל  אלי  שהגיעו  והמכתבים  המיילים  אלפי 
הספרים "הרשימה" ו"הרעיון", חשפו בפני את העובדה שאנשים רבים ומוצלחים 
מפספסים יותר מדי הזדמנויות, שהיו יכולות לשנות ולשפר את חייהם. רבים מהם 
מעיזים  לא  אך  מבריקים,  וברעיונות  בחלומות  עמוסות  רשימות  עם  מסתובבים 
ליזום פעולות ולנקוט צעדים כדי לממש אותם, ולמעשה, מתקשים להפוך את דף 
הנייר המשורבט לכדי מציאות חייהם, וכך אינם מייצרים לעצמם מהלכים מקדמי 

הזדמנויות. 

עסקית,  להצעה  ב"לא"  משיבים  עברו,  ומפצעי  הוא  מסיבותיו  אחד  כל  אחרים, 
ההזדמנות  את  בכך  ומחמיצים  בדרכם,  הנקרית  אישית  או  מקצועית  רומנטית, 

להפוך את רשימת החלומות שלהם למציאות.

ואני? 

אני הרי מחשיב את עצמי לאדם שכמעט אף פעם לא מפספס הזדמנויות. אחד 
בקצרה  זה  אם  )גם  משיב  תמיד  עסקיות,  להצעות  ראשוני  "כן"  אומר  שתמיד 
ובאיחור של חצי שנה( למיילים ולפניות, גם מאנשים זרים, מתוך ידיעה שמשהו 
לפני שאני  זה,"  על  לחשוב  לי  "תן  אומר,  גם ממייל קצר. תמיד  לנבוט  יכול  גדול 
לא  פעם  אף  אותי,  כשמאתגרים  ניפגש!"  בוא  "בטח,  אומר,  תמיד  משהו,  פוסל 
מסרב להצעת שידוכים )ותודה לאימא שלי שהיא לא רק אימא, אלא גם שדכנית 

לא רעה בכלל(, ובאופן כללי, משתדל למקסם כמה שיותר הזדמנויות. 

עשיתי   – להרצאה"  'הרשימה'  בלוג  את  "להפוך   2012 בשנת  לי  כשהציעו  לראיה, 
ובחברות, "חבל שההרצאה  לי אחרי כמה עשרות הרצאות בארגונים  כך. כשאמרו 
שלך לא מסוכמת בצורת ספר" – סיכמתי. כשקיבלתי תשובה שלילית מכל הוצאות 
הזדמנות  לעצמי  יצרתי   – הערוך  הספר  לפרסום  בישראל  המובילות  הספרים 
ובחרתי להוציא אותו לבדי )בסיוע הקהל שעקב אחרי הבלוג שלי ותמך בהוצאת 

הספר באמצעות פרויקט מימון המון(.

הקדמה
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יש  ולכולם  אנשים  הם  אנשים  כי  באנגלית  יצא  לא  שהספר  "חבל  לי,  כשאמרו 
חלומות, ויש לך סיכוי להצליח במדינות נוספות בעולם" – תרגמתי אותו לאנגלית 
על חשבוני. הבנתם את העיקרון, כן? כזה אני: אומר כן תמיד. מגיב על הזדמנויות 

ומייצר הזדמנויות אחרות כשיש צורך בכך.

אבל אז הספר "הרשימה" יצא לאור בארצות הברית, ארץ ההזדמנויות הבלתי מוגבלות, 
כפי שאומרת האמרה הנושנה, וגיליתי שאני בעצם לא מבין שום דבר בהזדמנויות. 

את  מחקתי  וחצי,  שנה  במשך  אותו  ועיבדתי  שכתבתי  הספר  קובץ  את  לקחתי 
רובו והתחלתי לכתוב אותו מחדש. למה? כי באמריקה הגדולה והמבלבלת למדתי 
כמה שיעורים חיוניים על ניצול הזדמנויות ועל יצירת הזדמנויות, ושאם אני רוצה 
הכי  להיות  עלי  בחיים,  הזדמנויות  למקסם  להם  שיסייעו  כלים  לאחרים  להעניק 

מדויק שאפשר. 

כרגע, בשעה שהספר "ההזדמנות" רואה אור בישראל, אני נמצא רוב הזמן בטיסות 
על הקו ישראל-ארצות הברית-אירופה, מנסה למקסם את ההזדמנות שניתנה לי 
להפיץ את פילוסופיית "הרשימה" )תוכלו לעקוב אחרי המסעות שלי, בזמן אמת, 
התאהבתי  די  האחרון  בזמן  מודה,  אני  וכן,  שלי.  והאינסטגרם  הפייסבוק  בעמודי 

בשידורי לייב. זהירות!(. 

אבל מה יהיה סופו של המסע הזה? נכון לעכשיו אין לי מושג. 

לכמה  זכה  וכבר  הברית,  בארצות  דרכו  את  לחפש  יצא   "THE LIST" כרגע 
הספר  בעמוד  אוהדות  ולביקורות  נחשבים  בעיתונים  נהדרות  התייחסויות 
)אני  לרב-מכר  ויהפוך  הברית  בארצות  דרך  יפרוץ  שהוא  להיות  יכול  שבאמאזון. 
את  שמכר  "הנזיר  של  או  עני"  אבא  עשיר,  "אבא  של  מספרים  על  לחלום  מעז 
בהתנסות  יסתכם  שזה  להיות  יכול  ולגמרי  אצבעות(,  לי  תחזיקו  שלו",  הפרארי 

מאתגרת, מחכימה, עמוסת שופינג ברחבי העולם ושפע של הזדמנויות.

כך או אחרת, ברבות הימים ארצה לדעת שעשיתי הכול כדי לממש את ההזדמנות 
שנקרתה בדרכי, גם אם הדבר כרוך כעת בהרבה מאוד טיסות, הוצאות כספיות, 
דילמות,  ומהחברים,  מהמשפחה  מרחק  שלי,  הילדות  מחיי  היעדרות  שעות 

אכזבות, בלבול, ציפיות, התרגשויות והצלחות. 

"כן"  להגיד  אמשיך  אני  המחיר,  למרות  אבל  מחיר,  יש  שלנו  החלטה  לכל  כן, 
ולמקסם הזדמנויות שנוצרו עבורי, או שיצרתי בעצמי. 
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את מקצה התיקונים והעריכות האחרונים של הספר הזה אני מקיים בהתבודדות 
באי כרתים שביוון. תוך כדי כתיבה, שרבוטים, מחיקות ותוספות אחרונים, החלו 
אמיר  של  מותו  על  מהארץ  והמטלטלות  הקשות  החדשות  שלי  לטלפון  לזרום 

פרישר-גוטמן.

וידידים. עבדנו יחד לפני 15 שנים בתוכנית טלוויזיה של  ואני היינו קולגות  אמיר 
ערוץ 10 שירדה טרם זמנה מהמסך ונקראה "אבק כוכבים", ומאז שמרנו על קשר. 

בשנתיים האחרונות חזר אמיר לכותרות המרכזיות בגלל אבחנה שגויה של מחלת 
הסרטן והכימותרפיה המיותרת שעבר. 

נגע  שכמעט  כמי  תובנות,  כמה  ממנו  לקבל  כדי  הזה  לספר  אותו  לראיין  תכננתי 
לחיים  החזרה  בעקבות  בו  התחוללו  תפיסתיים  שינויים  אילו  עמו  ולברר  במוות, 
יכולתי  התקינים, לזוגיות ולהורות, לעשייה, ליצירה. את יחסו למילה "הזדמנות" 
הקריטית  הטעות  כשבעקבות  ללימונדה,  הלימון  את  הפך  אמיר  שכן  לנחש, 
המציאות  לצערי,  המוות".  ועל  החיים  "על  ההרצאה  את  יצר  המחלה  באבחנת 

הוכיחה שהיא נפתלת ומטורפת, ושם ההרצאה קיבל משמעות מיסטית כמעט.

לצערי, את הריאיון הזה כבר לא אוכל לקיים. 

אבל המוות האכזרי של אמיר שהיה רק בן 41, וכמובן הסמליות של שם ההרצאה, 
העובדה המצמררת שיום מותו הוא גם יום הולדתו מחדש, כפי שבחר לציין אותו 
משפחה  בני  מוקף  כשהוא  הים,  בחוף  גדולה  בחגיגה  להחלמתו,  שנה  במלאת 
עלינו  כמה  ועד  שבריריים  החיים  כמה  עד  מזכירים  אלה  כל   - קרובים  וחברים 
אנחנו  שבה  שנייה  אלפית  כל  וביצירה  בשמחה  לנצל  כדי  ודרוכים  ערניים  להיות 

עדיין נושמים, שמא ניעלם כהרף עין מעל פני האדמה.

את הספר הזה אני בוחר להקדיש לאמיר ז"ל, לבן זוגו ינאי ולבנם רוי.

יובל אברמוביץ'
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כך ילדתי את 

ההזדמנות של חיי 1
לפני כשנה וחצי הייתי בעיצומו של משבר נפשי עמוק. 

אור  ראה  "הרשימה"  שספִרי  לאחר  וחצי  כשנה   ,2016 בשנת  בפריז,  קרה  זה 
בישראל. בעוד חיי המקצועיים נראו מבחוץ כמו קולקציית המקרונים הצבעונית 
של הקונדיטור פייר הרמה, הרי בתוך תוכי הייתי מעוך כמו סופלה שוקולד שקרס. 
הייתי עצוב, עמוס לבטים ובודד מתמיד. כמה בודד? תארו לכם שאת אחד השיאים 

הגדולים עד כה בקריירה שלי חגגתי בבדידות, בחברת עצמי.

זה היה כשעתיים אחרי חתימת חוזה בינלאומי, שהבטיח את יציאתו לאור בשפה 
הצרפתית של ספרי "הרשימה – חלומות צריך לצעוק" והפצתו בצרפת, בבלגיה, 
פוטנציאליים.  קוראים  מיליון   60 של  לשוק  שבקנדה,  קוויבק  ובמחוז  בשווייץ 
לכאורה, דגדגתי את בטן העננים, אבל בפועל הרגשתי שאני צולל אל תוך תהום 
עמוקה במיוחד. מחשבות קודרות ואפלות מילאו את מוחי, עד כדי כך שלא הבנתי 

מה אני צריך את החיים האלה בכלל.

מלון  בבית  מפואר  בחדר  ידיים  ורחבת  רומנטית  אפריון  במיטת  לבדי  שכבתי 
ה"אליזה",  מארמון  קרואסון  צעדי  שלושה  מרחק  הממוקם  הקודמת,  מהמאה 

והאזנתי להמולת הרחוב שחדרה אל חדרי מבעד לחלון הפתוח. 

שניבטו  המהפנטים  הפריזאיים  הבניינים  את  שצבעה  הכתומה,  בשקיעה  בהיתי  ונוגה  בודד 
הכי  הישראלי  הזמר  ברנט,  מייק  של  דמותו  עלתה  שבמוחי  היה  מפתיע  לא  וכמה  מהחלון, 
מצליח בצרפת שבשנת 1975, וממש לא רחוק מהמלון שבו שהיתי, קפץ אל מותו מחלון דירתו 

שברובע ה-16, כשהוא בן 28 בלבד ונמצא בשיא תהילתו. 

וכך במקום לחגוג את הניצחון המקצועי שלי סביב שולחן מלא חברים, על בקבוקי 
וזול  יין לבן  שמפנייה גבוהי צוואר ומגשי גבינות עתירות שומן, הסתפקתי בכוס 
חד-פעמית,  פלסטיק  בקופסת  ומחניק  יבש  קינואה  ובסלט  שבחדרי  בר  מהמיני 
שקניתי בסופרמרקט. וכן, לזה קוראים החמצת הזדמנות. כי במקום לשכב ולרחם 
מישלן  למסעדת  בגפי,  כן,  וללכת,  יפה  להתלבש  להתקלח,  יכולתי  עצמי,  על 

יוקרתית וחווייתית וליהנות מהערב הפריזאי שלי עם עצמי.

במקום זה ישבתי על המיטה בבית המלון ולעסתי בדממה את הקינואה, ועם כל 
לגימה מהיין הזול עלו במוחי עוד ועוד יוצרים ידועים ומצליחים, שהתאוו לעזוב 

את העולם הרבה לפני תאריך התפוגה שנחתם עבורם ביום היוולדם.
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המחשבות על סוף המסע )שלהם, שלהם, לא שלי( הובילו אותי להרהר בגלגולי החיים 
שחוויתי עד כה.

מי שעוקב אחרי יודע שחיי התהפכו עד כה שלוש פעמים. 

כך  על  )כתבתי  עבודה  תאונת  עקב  לנכה  כשהפכתי  הייתה  הראשונה  הפעם 
בהרחבה בפרק הפותח את הספר "הרשימה"(. הפעם השנייה הייתה כשהתקבלתי 
כשחקן צעיר לסדרה "השיר שלנו" והפכתי מעוד שחקן בעיני עצמו למישהו שבמחי 
שישה פרקים בלבד איבד את פרטיותו. ובפעם השלישית התהפכו חיי כאשר בלוג 
שפתחתי בשנת 2011 בשם "הרשימה", ושנועד לבחון את כוחה של הרשת ואת טוב 

לבם של בני האדם, הפך ויראלי בתוך שעות ספורות מהרגע שעלה לאוויר. 

ימים ספורים חלפו מהרגע שלחצתי על "פרסם" ועד שעשרות אלפי אנשים מהארץ 
בניסיון  שפרסמתי  הפומבית  החלומות  רשימת  עם  פעולה  שיתפו  כבר  ומהעולם 
להגשימה במהלך 400 ימים, ואף העבירו את המסר הלאה לחבריהם, שמצדם החלו 
לרשום ו"לצעוק" את חלומותיהם בפייסבוק, בטוויטר ובשאר הרשתות החברתיות. 

מכאן ואילך, כאמור, התהפכו חיי, וכבר לא היו דומים לשום דבר שהכרתי לפני כן.

בינלאומי,  רב-מכר  שהוא  לספר  גם  בהמשך  שהתגבש  הבלוג,  הצלחת  בעקבות 
קהילה  בניית  חברתיות,  רשתות  חלומות,  רשימות,  בנושאי  למרצה  הפכתי 
וירטואלית והגשמה עצמית, ומצאתי את עצמי מדבר ללא הפסקה, בארץ ובעולם, 
על הצבת יעדים )יש ימים שבהם אני עומד על במות אפילו חמש פעמים(. זכיתי 
מודע  הייתי  שלא  תעופה  בחברות  מפנקות,  עסקים  במחלקות  לראשונה  לטוס 
לשייט  זכיתי  פרטית.  ובֵרכה  חדרים  שלושה  שכללו  פאר  בסוויטות  וללון  לקיומן, 
ברחובות הערים המרכזיות באירופה עם נהג לימוזינה צמוד, שמפיקים והוצאות 
סכום  המון  מימון  של  בפרויקטים  גייסתי  שנתיים  ובתוך  עבורי,  שכרו  ספרים 
מצטבר ודמיוני של כמיליון שקלים, לשם הוצאתם לאור של שישה ספרים, שכמה 

מהם, כמו הספר הזה שאתם אוחזים בידיכם, הם המשך לספר "הרשימה". 

בעקבות הצלחת המהדורה הראשונה של "הרשימה" החלטתי שאני לא מוכן עוד 
להיות נתון לחסדיו של אף מו"ל עושק, שמותיר אותי עם עשרות אגורות ממכירת 
כל עותק מספרי, והקמתי הוצאת ספרים עצמאית. השיא היה כאשר עמדתי על 

במת ההרצאות המכובדת של TED ודיברתי על פילוסופיית "הרשימה". 

כל מי שעבר תהליך דומה יספר לכם שזה לא כזה פשוט לעבור כמעט בבת אחת 
אני  לא.  ממש  )לרוב(  אני  מתלונן,  נשמע  אני  אם  וסליחה  קמ"ש,  למאה  מאפס 
לעצמי,  שיצרתי  או  עבורי,  שנוצרו  ההזדמנויות  כל  לצד  איך  להסביר  מנסה  רק 
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וחשש,  בלבול  מעט  לא  גם  יש  רוח,  התעלות  של  רגעים  הרבה  בחובן  ושטומנות 
מכיוון שהקרקע הבטוחה, גם אם השגרתית, נסחפת מתחת לרגליים בצונאמי אדיר 

של שינויים ומחויבויות. מכאן ואילך החיים הופכים למשהו אחר לגמרי. 

שבועי  בסיס  על  מתראיין  עצמי  את  מצאתי  מאוד  קצר  זמן  פרק  שבתוך  קרה  כך 
לתוכניות רדיו וטלוויזיה, לאתרי אינטרנט או למגזינים נחשבים בארץ ובעולם, מגיש 
תוכנית רדיו שבועית ומקבל מאות מיילים בשבוע מקוראים, המבקשים לשתף אותי 
בחלומותיהם הכמוסים ביותר )זאת גם ההזדמנות להתנצל בפני האלפים שטרם זכו 

למענה. אני מתעקש לענות בעצמי למיילים האישיים, וזה לוקח זמן רב(. 

חתמתי, כאמור, על חוזים בינלאומיים להוצאה לאור של הספר בסין )מי חלם על 
זה בכלל?!(, ארצות הברית, קנדה, צרפת, שווייץ, בלגיה, גרמניה, הולנד, איטליה 
מרובה  השקעה  כשלעצמו  שדרש  עניין   – )ק-ו-ר-י-א-ה!(  הדרומית  וקוריאה 
של משאבים נפשיים, משפחתיים וכלכליים, טיסות רבות, שיחות סקייפ בשעות 
מהבית  לשבועות,  ולפעמים  ארוכים,  לימים  ניתוק  המקומי,  לשעון  הפוכות 
עסקיות,  הצעות  באינספור  טובע  עצמי  את  מצאתי  ובה-בעת  ומהמשפחה, 
שהיה עלי לתת עליהן את הדעת - החל מהצעה להיות שותף בפיתוח אפליקציה 

בינלאומית וכלה בהצעה להוביל קמפיין פרסומי למכונית יוקרה ולבנק. 

את  לי  יש  מאיפה  עצמי,  את  שואל  אני  וגם  עכשיו,  חושבים  אתם  מה  יודע  אני 
פתאום  לי  התגשמו  דברים  הרבה  כך  כל  כאשר  אבל  להתלונן.  והחוצפה  האומץ 
והכניסו אל חיי שפע כלכלי, מקצועי, חברתי ורוחני – הרגשתי מוצף. כל מה שקרה 
היה מהיר מדי, גדול מדי, עוצמתי מדי. זה היה מבול של התגשמויות, שפשוט לא 
לי  היה  לא  שפשוט  מפני  אלא  רציתי,  שלא  מכיוון  לא  לעכל,  או  להכיל  הצלחתי 

מקום – בלב, בראש, בלו"ז, בחיים. 

הפכו  שחיי  פארק  הלונה  את  בפניכם  אתאר  מיד  דעתי,  לסוף  לגמרי  ירדתם  לא  ואם 
להיות מאז פרץ לתוכם פרויקט "הרשימה", ואני סומך עליכם שתבינו לבד מדוע במקום 
עצמי;  לתוך  התרסקתי  עצמי,  על  לעוף  במקום  מדוע  מפוחד;  הייתי  מאושר,  להיות 

ומדוע במקום להגיד לעצמי "עשית את זה", נכנסתי לחרדות של "מה יהיה עכשיו?"
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שגרה,  אוהבים  רובנו  לחינם  לא  שגרה.  ושל  הרגלים  של  יצורים  הם  האדם  בני 
שנדמה לנו שאנחנו שולטים במרכיביה – קמים בבוקר, הולכים ללימודים, לעבודה 
או לעסקים שלנו, חוזרים הביתה אל היומיום המוכר והידוע ומתמלאים בתחושה 
ביותר  הגדול  הפחד  מפני  אותנו  המחסנת  זו  בעצם  שהיא  בנסיבות,  שליטה  של 
שלנו – הפחד מפני המוות. כן, אותה תחושה מדומה - שאנחנו, בעזרת החזרתיות 

והקביעות בחיינו, מסוגלים לשלוט בנסיבות - מצליחה להרגיע אותנו. 

זו, אגב, גם הסיבה לכך שאנחנו אוהבים טקסים ואירועים שחוזרים על עצמם על 
רצף הזמן, כמו חגים, ימי הולדת, ארוחות ערב של יום שישי וכד'. אבל מה קורה 
מבינים  אנחנו  ולפתע  רצוננו,  שנגד  ובין  שמרצוננו  בין  נטרפים,  הקלפים  כאשר 
ואגיד  בואו  אז  אותנו?  שמנהלות  אלה  הן  הנסיבות,  את  ננהל  שאנחנו  שבמקום 
לכם, כשזה קורה, זה די מערער וגורם למטוטלת החרדות והחששות לנוע בתוכנו 

במהירות מופרזת ולפחד לנהל את קבלת ההחלטות שלנו. 

רוצים דוגמאות מחיי? בבקשה! 

ובכן, קבלו טעימה  "הרשימה" שנכנסתי בשעריו?  זוכרים את פארק השעשועים 
אל  התעוררתי  אחד  בוקר  האחרונות:  השנים  בשלוש  שהתרחשו  מהאירועים 
שיחת טלפון מפתיעה מסין הרחוקה, המבשרת שהוצאת ספרים חדשה מבייג'ין 
סינים  קוראים  למיליארד  ולאפשר  חשבונה  על  "הרשימה"  את  לתרגם  החליטה 
אל  התעוררתי  היום  למחרת  וממש  הסדורה;  למשנתי  להיחשף  פוטנציאליים 
 200 סך  על  דיבה  תביעת  בדבר  אותי  שעדכן  דין,  מעורך  מטרידה  טלפון  שיחת 
אלף שקלים, שהגיש נגדי מישהו שחסמתי בפייסבוק ושטוען שבכך הלבנתי את 
לי על צ'ק מקדמה  יום אחד קיבלתי טלפון מרואה החשבון, שבישר  ברבים.  פניו 
מכובד שהגיע מהוצאת הספרים ההולנדית, שקנתה את זכויות ההוצאה לאור של 
"הרשימה"; ולמחרת דפקו על דלת ביתי ממס הכנסה וביקשו לעקל לי רכוש בשל 
מה שהתבררה כטעות בירוקרטית, שנבעה מעומס עבודה שבגללו פספסתי מועד 
יום אחד אני עומד מול אלפי אנשים מעונבים בוועידת  תשלום של 1,000 שקלים; 
שלהם,  הרשימה  חלום  אחר  אותם  לסחוף  מתאמץ  המושלגת,  בהונגריה  עסקים 
ומקבל שפע של הזמנות להרצאות עתידיות באירופה; ופחות מ-24 שעות אחר כך 
אני מנדנד את נגה, תינוקת מנוזלת וצווחנית בת שנה, בגינת משחקים מיוזעת בתל 
אביב. באחד מערבי שישי מקדישים לעשייתי כתבה מהללת ומשבחת של 12 דקות, 

המשודרת במהדורת החדשות המרכזית של ערוץ 10; 

לונה פארק 
של  הזדמנויות 2



ההזדמנות | 11

וביום ראשון שלאחר מכן אני מתעורר להשמצה מכוערת על פועלי באחד האתרים 
המרכזיים בישראל, המגדיר את "הרשימה" כשטות מוחלטת.

הצליחה,  רגשיות  ותגובות  והתנסויות  ומצבים  אירועים  של  הזאת  המטוטלת 
כאמור, לערער אותי.

וזה רק צד אחד של מה שהתרחש על בימת חיי. בצד השני, או אם תרצו, מאחורי 
את  כלומר  הנוספים,  הכדורים  כל  את  באוויר  וללהטט  להמשיך  ניסיתי  הקלעים, 
לזוגיות  ולבנותי,  למשפחתי  המחויבות  אליהם:  מחויב  שאני  והאנשים  התחומים 
שציינה אז שבע שנות היווסדות, לעבודתי השבועית והמחייבת בעיתון, לחנויות 
העיצוב שלי ולבית הספר לכתיבה שהקמתי בתל אביב, לחבַרי, לתלמידי הכתיבה 
שלי, לעובדים לצדי, ִלמַעט התחביבים שעוד טעיתי לחשוב שיש לי, לרצון לצאת 
אחד  שאף  בלי  זמן  לפרק  להיעלם  ולחלום  מצברים  ולמלא  לחופשות  פעם  מדי 

ימצא אותי. 

האם זה הצליח? אני נאלץ להודות שלא.

.

התת- של  הדרך  הן  שקלישאות  לדעת  נוכחים  אנחנו  כך  מתבגרים,  שאנחנו  ככל 
עובדות,  שתמיד  האוניברסליות  התובנות  את  עבורנו  למרקר  הקולקטיבי  מודע 

ולא משנה כמה ציניים ננסה להיות בעניין. 

אז אני, בדיוק עם הגיעי לגיל 40, שנושא על כתפיו את החשש מפני אותו משבר 
אמצע החיים שכולם מדברים עליו, ושש שנים מאז פתחתי את הבלוג שהפך את 
חיי מן הקצה אל הקצה, למדתי על בשרי שכן, זה נכון, "לכל מטבע יש שני צדדים" 
הן  במשאלותיך,  "היזהר  שאמר:  מי  צדק  ושבעיקר  הוא".  זהב  הנוצץ,  כל  ו"לא 

עלולות להתגשם".

ועצוב  ותשוש  חושש  אבל  מבחוץ,  ונוצץ  ומוגשם  מוצלח  מצבי.  היה  בדיוק  וזה 
מאוד מבפנים, פשוט מפני שהבנתי לפתע שבמהלך הטיפוס )שלא לומר הקפיצה 
הקוונטית( אל הפסגה איבדתי את חיי הקודמים, שהיו מספקים, מסעירים ומרגשים 
בדרכם, ומעל לכול, היו בהירים יחסית ובעיקר מאוד מוכרים לי. חיים ששלטתי בהם 
וגם לעצמי. הרגשתי כמו  ולפתע הרגשתי עד כמה אני מתגעגע אליהם  ביד רמה, 
מפסיקה  ולא  הבלמים  את  שאיבדה  מהירה,  הרים  רכבת  של  בקרון  הכלוא  נוסע 

לדהור ולדהור ולדהור בלופ אינסופי של מעגלים מסחררים במהירות מופרזת. 

באותה  דהירה  כדי  שתוך  מהעובדה  בעיקר  נובעת  שלי  שהמועקה  קלטתי  ופתאום 
רכבת הרים, היו אלה החיים הפרטיים שלי שמאסו במסע וקפצו אל החופש. הם פשוט 
הכריזו שנמאס להם מהלונה פארק המקצועי המטורלל הזה, ושהם יוצאים מהמשחק. 
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בסופו של דבר, הייתה זו הזוגיות המאושרת שלי )או לפחות זו שהחשבתי לכזו(  
שוויתרה והתפוגגה, וכך מצאתי את עצמי בגיל 39 נאלץ להתמודד עם סעיף חדש 

ולא צפוי ברשימה שלי: דייטים. 

במילים אחרות, חזרתי אל שוק הבשר המאתגר, שלא לומר האיום, והעמדתי את 
הייתה מביישת את  אודישנים בלתי פוסקת, שלא  והמזדקן בסדרת  גופי הרופס 

מחנה האימונים שעובר כל אחד ממתמודדי תוכניות הריאליטי בטלוויזיה.  

בזמן שמעל קירות הפייסבוק חיבקתי את כל העולם והעולם חיבק אותי, כל מה 
ולזכות בחיבוק אחד, אינטימי,  זה למצוא אהבה  שבאמת רציתי, בסופו של דבר, 

פיזי ופרטי שבושש להגיע. 

אבל  שלי,  מהאופי  נפרד  בלתי  חלק  שהייתה  הספונטניות,  גם  מתה  הזוגיות  עם 
נאלצתי להיפרד ממנה בשל לוח זמנים צפוף יותר מפקק תנועה ביום רע בנתיבי 
איילון; כך התאיידו גם המפגשים התכופים עם החברים; כך גם הצטמצמו באופן 
השינה  שלפני  והסיפור  החיבוק  ואת  ונגה,  שירה  בנותי,  עם  האיכות  שעות  ניכר 
גיחה  מעוד  ישוב  אבא  מתי  לבנות  שסימנו  המקרר,  על  ייאוש  טבלאות  החליפו 

לאירופה או לארצות הברית. 

שלוש  של  לניהולן  ועברה  לחלוטין  אבדה  שלי  הזמנים  בלוח  השליטה  תחושת 
עוזרות אישיות )כאשר כל אחת אמונה על תיאום התפקוד ולוח הזמנים במישור 
אני  שבתוכו  הסופי,  המכלול  את  ביניהן  לתאם  אמורות  השלוש  וכל  בחיי,  אחר 
שילם   - הקבוע  היומי  השנ"צ   – ביותר  לי  המקודש  הערך  אפילו  לג'נגל(.  אמור 
מחירים כבדים, עד כדי כך שלפעמים מצאתי את עצמי שונ"צ במושב הקדמי של 
הרכב בהפסקה שבין שתי הרצאות, או מנמנם על הרצפה הקרה מאחורי הקלעים 

החנוקים, בזמן שהקהל מתחלף בשורות החשוכות של האולם. 

האינטנסיביות הזאת הפכה אותי לאדם עייף, נרגן וחסר סבלנות כלפי הסביבה הקרובה. 

שיא השיאים היה בבוקרו של יום ראשון אחד, אחרי שמצאתי את עצמי מתקשה 
שאתם  הספר  כתיבת  ייעוץ,  פגישות  של  נוסף  יום  ולהתניע  מהמיטה  לקום 
מעינת,  ביקשתי  בירושלים.  רבת-משתתפים  להרצאה  והכנות  בידכם  מחזיקים 
מפיקת פרויקט "הרשימה", להעביר את כל הפגישות הצפויות באותו היום לסלון 
ביתי, כדי שאוכל להישאר בפיג'מה, וקיוויתי שיקרה איזה נס אלוהי שיבטל לי את 

ההרצאה המי יודע כמה שאני צפוי להעביר. 

שזימנתי  הגרפית  המעצבת  ענבל,  לי  העירה  נושם?"  אתה  איך  שומע  "אתה 
לפגישה על הספר "הסיפור שלי", שהתחלנו לעצב באותם הימים. 
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"איך אני נושם?" שאלתי, וכשהתרכזתי בקול הנשימות שלי, הבחנתי שאני משחרר 
לאוויר נשימת הקלה קולנית ולאחר מכן מחרחר סדרת השתנקויות. וכך זה חזר 

על עצמו בכל כמה דקות. אנחה עמוקה וקולנית וסדרת השתנקויות. 

"אתה מטופל במסגרת כלשהי?" שאלה. "אתה חייב למלא את המצברים הגופניים 
והאנרגטיים שלך." 

והיא צדקה. כל כך צדקה. 

חודשים ארוכים, בלי שום הפסקה, דהרתי על המסלול המהיר של החיים, כשאני 
מנות  לעצמי  גם  לתת  שכחתי  ובכלל  עצמית,  להגשמה  כלים  לאחרים  מעביר 

גדולות של תשומת לב.

הצלחתי  ולא  אנשים,   160 מול  במה  על  לעמוד  אמור  הייתי  כך  אחר  שעות  כמה 
לגרד את עצמי מהספה בסלון. כלומר הצלחתי פיזית, אבל התקשיתי לעשות זאת 
התנעתי  לסוויץ',  המפתח  את  הכנסתי  לרכב,  עצמי  את  גררתי  נפשית.  מבחינה 
את  ושוב  שוב  הקשתי  שלי.  התוכניות  עם  פעולה  לשתף  סירב  והוא  הרכב,  את 
שאני  נלחצתי  דחקה,  השעה  קרה.  לא  וכלום  הרכב,  של  הדיגיטלי  ההתנעה  קוד 
עליו,  וצורח  האוטו  בפני  מתחנן  ואני  וממתין,  יושב  שלם  אולם  להרצאה,  מאחר 
"נו, אידיוט, סע כבר, סע כבר!" ומקבל בתמורה לא יותר מסדרת נוריות שנדלקות 
וכבות, וצוחקות לי בפרצוף, בעוד הרכב המרדן שולח לעברי צפצוף מוזר שמעולם 

לא השמיע קודם לכן, ולאחר פעמיים כאלה פשוט נדם. 

המשכתי לצרוח עליו. בעטתי בדוושות. יצאתי ונשענתי על הדלת כשאני מתחנן 
לא  מרוקן.  המצבר  כאשר  עוזר  באמת  לא  הרי  דבר  שום  אבל  לעצמו,  שיחזור 

כשמדובר במכוניות, וגם לא כשמדובר בבני אדם.

מיואש, התקשרתי לשירותי הגרר, ורופא הרכבים שהוזנק במהירות על ידי חברת 
הביטוח אישר את מה שכבר הצלחתי לנחש. הלך המצבר. צריך חדש.

לא היה נעים לי להודות בפניו שכבר ידעתי לבד. פשוט מפני שגם המצבר שלי הלך.

אני לא מחשיב את עצמי אדם רוחני, ואני אף טוען בהרצאותי ש"זה לא ה'יקום' 
עזרה  לבקש  צריך  ומהם  אותנו,  ששומעים  האנשים  הם  אלה  אותנו,  ששומע 
ספק  של  צל  כל  לי  אין  והרשימות,  האלים  כל  בשם  אבל  חלומות",  בהגשמת 
אז  הפוגה.  מעט  לקבל  תפילותי,  את  ובעיקר  אותי,  שמע  הזה  ביקום  שמישהו 
שלי  הפנימי  המצבר  שבו  ביום  מת  שלי  הרכב  של  שהמצבר  היה  זה  מקרי  כמה 
מת? בלית בררה, ועם שמחה מוצנעת מול הלקוח שהזמין את ההרצאה, נאלצתי 

להישאר בבית. 



ההזדמנות | 14

"זה לא קרה סתם. עכשיו אתה מנצל את העובדה שלא תוכל להגיע להרצאה כדי 
לטעון את המצבר של עצמך," פקדה עלי עדי, מי שהייתה באותם הימים מנהלת 
פרויקט "הרשימה" והאחראית ללוח ההופעות הצפוף. "אתה עכשיו הולך לספא 
לך  ומארגן  במסעדה  טעימה  בארוחה  עצמך  את  מפנק  מסאז',  עושה  הבית,  ליד 
הרשתות  באמצעות  התנהלותי  אחר  עוקבים  אתם  ואם  סוער."  סקס  של  לילה 
ואני  פקודה,  לי  נותנים  מאוד.  משימתי  אדם  שאני  יודעים  כבר  אתם  החברתיות, 
מיד מבצע אותה כמו חייל ממושמע ביחידת עילית מובחרת. מה שאומר שבאותו 
בבוקר  ומרגיע.  טעים  חמים,  היה  זה  וכן,  המשימות.  שלוש  על  וי  עשיתי  הלילה 

שלמחרת כבר חזרתי לנשום, אחרי כמה ימים של אסתמה נפשית.

אבל מתברר שאפילו ערב התענוגות הלא צפוי שארגנתי לעצמי, בסיועם הקסום 
על  אותי  להקים  כדי  הספיק  לא  יהיה,  לא  שזה  מי  או  היקום  הרכב,  מצבר  של 
הרגליים. הימים חלפו, ואני עדיין הרגשתי שאני לא בפוקוס, שהגוף והנפש שלי 
את  לכבות  שחשבתי  אחד  מרגע  יותר  שהיה  לכם  ונשבע  לעצמם,  חוזרים  לא 
השאלטר של כל הלונה פארק המרצד הזה, שהפך להיות היומיום שלי ושגרם לי 

להיות פעם למעלה ופעם למטה, ממש כמו בגלגל ענק.

אבל איזה מזל שרגע לפני שהורדתי את המסך על פרויקט "הרשימה", הרגשתי 
שאני חייב להכניס אל חיי מישהי שמכירה אותי לעומק, והתקשרתי לפסיכולוגית 
יחסים  במערכת  שחוויתי  בגידה  )בעקבות  לכן  קודם  שנים  עשר  אליה  שהלכתי 

נושנה(, וביקשתי להיפגש איתה בדחיפות. 

הבנתי שאני פשוט לא יכול להמשיך ולהאכיל לבד את התינוק הגרגרני שנקרא "הרשימה". 

"את מבינה, 'הרשימה' הפכה לעניין שואב ועצום ממדים. אנשים כותבים לי מאות  
מיילים בשבוע, אני מקבל הזמנות להרצאות בארץ ובעולם. ותנחשי מה? אני לא 
המטופל  כורסת  תוך  אל  ושקעתי  אמרתי  בכלל,"  זה  כל  את  רוצה  אני  אם  יודע 

האדומה והעוטפת שלה. 

"למה אתה מתכוון כשאתה אומר, 'אני לא יודע אם אני רוצה את זה'?" שאלה.

להיות  חלמתי  מבינה?  את  שלי!  החלום  היה  לא  מעולם  זה  לך?  ברור  לא  "מה 
שאני  הרגשתי  עיתונאית  כתיבה  של  עשור  אחרי  בעיתונות.  כתבתי  אז  עיתונאי, 
בשל לכתוב רומן, אז כתבתי ספרי מתח. חלמתי להיות שחקן, אז שיחקתי ב-500 
אז  לעסקים,  רעיונות  לי  היו  תיאטרון.  הצגות  ובכמה  טלוויזיה  בסדרות  פרקים 
התוכניות  פי  על  התנהל  ובעיקר  בשליטה,  היה  הכול  כאן  עד  עסקים.  הקמתי 
והרשימות שכתבתי ועדכנתי מגיל 16. אבל בשום פנים ואופן לא חלמתי לעמוד 
על במות כדי להמליץ לאחרים מה לעשות עם הפאקינג חיים שלהם. את מבינה?! 
מעולם לא חלמתי להיות מרצה למוטיבציה, שקם בבוקר כדי להניע אנשים לצעוק את 

החלומות שלהם. 
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אני מוצא את עצמי מטפל מדי יום במאות אנשים,  וכל מה שאני בסך הכול רוצה זה 
שקצת קצת יטפלו גם בי." יריתי מילים בקצב מסחרר וללא הפסקה לנשימה. "יש ימים 
שפשוט בא לי לסגור את הבסטה ולומר, 'תודה רבה על הכול. על הפרגון, ההתעניינות 
וצריכת התכנים שלי. כתבתי ספרים, תקראו אותם ותניחו לי לנפשי.' בא לי לעבור לגור 

באיזו מערה בהרים, ופשוט להיעלם מעל פני האדמה." 

"ולא חשבת שלכאן זה יתגלגל?" שאלה הפסיכולוגית. 

"אז לא, ממש לא חשבתי ככה. כשהוצאתי לאור את 'הרשימה', כל מה שקיוויתי 
שזה  חשבתי  לא  בשנה,  אחת  חופשה  לעוד  כיס  דמי  קצת  לי  יניב  שהספר  הוא 

יהפוך לבולען שיבלע את חיי ויהפוך אותם למשהו זר לי."

נבהלה  לא  הפסיכולוגית  לחייך?"  טובים  דברים  גם  הביאה  'הרשימה'  "ואולי 
במיוחד ממופע האימים שהעליתי בפניה בדרמטיות, שלא הייתה מביישת שחקן 

טרגדיות יווניות קלאסיות, וגלגלה לפתחי את שאלת השאלות.

חדשים  אנשים  של  שפע  שפע:  לחיי  הכניסה  הרשימה  דברים.  המון  "ברור! 
לי  שמאפשר  כלכלי  שפע  ביותר,  הטובים  לחברי  הפכו  מהם  שכמה  ומרתקים, 
הפוגות  לקחת  לי  ומאפשר  נהדרות,  חיים  וחוויות  מעולה  חינוך  לבנותי  להעניק 
כתיבה לעתים קרובות, ובעיקר שפע אינסופי של הזדמנויות עסקיות ואמנותיות, 
אני  בפני.  פתוח  כולו  שהעולם  מרגיש  אני  העולם.  רחבי  בכל  לממש  יכול  שאני 
להוצאת  חוזים  של  טיוטות  שולחני  על  יש  'הרשימה',  בשם  רדיו  תוכנית  מגיש 
ספרים נוספים בארץ ובעולם, שיכולים לפרנס אותי עד סוף ימי חיי, סוכנת מרצים 
שאוכל  כדי  ביבשת,  המרכזיות  הערים  באחת  לגור  לעבור  לי  הציעה  אירופאית 
להסתובב באירופה ולהרצות על הגשמת חלומות, ואפילו דיברו איתי על הפיכת 

'הרשימה' לסרט בהוליווד."

"אם כך, 'הרשימה' הכניסה לחייך גם דברים טובים. קיבלת הזדמנות והחלטת לנצל 
אותה. למה שלא תלמד איך לנהל את ההזדמנות הזאת במקום שהיא תנהל אותך?"

הפסיכולוגית צדקה.

שקיבלתי  שאמרה  בכך  צדקה  פחות  היא  ההזדמנות.  בעניין  צדקה  היא  כלומר, 
אותה. אני חושב שיותר נכון לומר שיצרתי אותה, כי עד כמה שנעים לנו לחשוב על 
סיפורי אגדות ומופעי הוקוס-פוקוס ותימרות עשן, בסופו של דבר, הזדמנויות הן 
לרוב משהו שאנחנו יוצרים, ולא לחינם גם השורש יז"מ קרוב במשמעותו ובמקורו 

למילה הזדמנות.

ענקי  ימים מבלבלים מצאתי את עצמי עם סימן שאלה  בעיצומם של אותם  וכך 
מרחף מעל לראשי, וקול פנימי שתוהה חדשות לבקרים בסגנון שייקספירי: 
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מעט  לא  על  חשבתי  שנרדמתי,  לפני  הפסיכולוגית,  אצל  הביקור  שאחרי  בערב 
וויתרו  הם  עבורם.  שנוצרה  או  שיצרו  ההזדמנות  על  שוויתרו  מפורסמים  אנשים 
הנפשיים  המחירים  את  לשלם  הסכימו  ולא  לקראתה,  מוכנים  היו  שלא  מכיוון 
והפיזיים שהיא גבתה, בין שאלה נראו להם מוגזמים ובין שאותם אנשים לא היו 

מצוידים בכלים ובתמיכה הנפשית שיסייעו להם לעשות זאת.

קרובה  חברה  ניהלה  תקופה  שבמשך  מפורסם,  ישראלי  מוזיקלי  בהרכב  נזכרתי 
וניצני הביקוש בעולם, לא הצליח לשרוד מעבר  שלי, ושלמרות הצלחתו בישראל 
שנבהלו  מי  היו  ההרכב  שבתוך  משום  מדוע?  והתפרק.  מוזיקליות  לשנתיים 
קריירה  של  חיים  מאורח  שנגזרת  המורכבות  )ומכל  בעולם  לנסוע  מההזדמנות 

בינלאומית( וביקשו להישאר בטריטוריה המוכרת והבטוחה לכאורה של הבית. 

נזכרתי בחבר ותיק שקיבל הצעת עבודה לנהל חברת ענק בינלאומית של 2,500 
העדיף  הוא  המשימה.  בכובד  יעמוד  שלא  שחשש  משום  לה,  סירב  אך  עובדים, 
להישאר באזור הבטוח והמוכר של ניהול 200 עובדים, ולא הבין )לפחות לטעמי( 
שניהול הוא ניהול, ועיקרון ניהולי הוא עיקרון ניהולי, ושאין באמת הבדל בין 200 

ל-2,500 עובדים.

בכיר,  ולא רק למנכ"ל  לכולנו,  חיינו שייך  אתם מבינים, הפחד הזה משינוי שגרת 
ללהקה מצליחה או לסופר שיצא לו במקרה ספר מוצלח. את הטלטלה הזאת חווה 
כל אדם. גבר או אישה שהופכים להורים, שכיר שהחליט להפוך לעצמאי, מתמודד 
שבחרו  זוג  בני  שהגה,  פטנט  הפועל  אל  שהוציא  אדם  ריאליטי,  בתוכנית  שזכה 
יכולים למקם את עצמכם בקלות בין הדוגמאות  וכו'. אני בטוח שאתם  להתגרש 

שהבאתי בפניכם. 

מדוע זה קורה לנו?

מדוע למרות שאנחנו מייחלים לה, מתפללים לבואה, נכספים אליה, כאשר גברת 
"הזדמנות" מגיעה ומידפקת על דלת חיינו, אנחנו פעמים רבות נבהלים או נסוגים, 

לא מכניסים אותה פנימה, ולמעשה מפספסים אותה? 

לפעמים אנחנו באמת פשוט לא מבחינים בה, ולפעמים זה הכול עניין של הציפיות 
שאנחנו גדלים לתוכן.

הרגע שבו החלטתי 

שלא להחמיץ הזדמנות  3
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באיסלאם,  המרכזי  הזרם  הסונית,  העולם  תפיסת  על  כאן  אספר  מוסגר  במאמר 
לנו  שיש  מכך  נובע  בחיינו  האושר  וחוסר  האכזבה  של  הארי  שהחלק  שטוענת 
ציפיות מסוימות, שלא לומר מופרזות, ביחס למציאות, וכאן טמון שורש הבעיה. 
שאנחנו  מה  לכן  אכזבה.  לחוות  אמורים  לא  גם  אנחנו  ציפייה,  בהיעדר  שהרי 
זה באמת רק  ולא את האכזבות שלנו. אבל  זה את הציפיות שלנו,  לנהל  אמורים 
במאמר מוסגר, שכן היעדר הציפיות שאני מתכוון אליו הפעם, הוא-הוא שגורם 

לכך שלא נצליח לחבק אל חיקנו את ההזדמנויות ואת ההצלחות.

כל  במשך  בהרצאותי,  גם  זאת  אומר  ואני  זה,  על  נחשוב  אם 
חיינו מחנכים אותנו להתמודד עם הכישלונות, אבל אף אחד לא 
ההזדמנויות,  כל  של  פניהן  את  לקבל  איך  אותנו  מלמד  באמת 
החלון  הדלת,  על  לנו  שמידפקות  ההצלחות  את  ובעקבותיהן 

ושער החצר האחורית. 

כן! מחנכים אותנו כל חיינו להתמודד עם אכזבות, עם כישלונות, עם כך שאולי לא 
נצליח להגיע למטרה, שלא נכבוש את היעד. אבל אם תחשבו על זה, לא מלמדים 
אותנו כיצד לחבק את ההזדמנות! וכך יוצא שכמו חול ים דקיק, שנשמט לנו מבין 

האצבעות, כך גם ההזדמנות שלא מתכוננים לקראתה חומקת מאיתנו.  

והשגויה  האוטומטית  ההנחה  חיינו,  הזדמנויות  את  להכיל  אותנו  להכין  במקום 
היא שכאשר הן יגיעו, כבר נדע איך להתמודד איתן, כבר נסתדר איכשהו, אז זהו, 
שלא! וכאן, אם אתם שואלים אותי, טמונה אחת הטעויות הגדולות ביותר בתחום 
צריך  שלא  החשיבה  הבא.  לדור  מעניקים  שאנחנו  והחינוך  הזדמנויות  ניהול  של 
נכון בתנאי שגם גדוד  יכול להיות  זה  כן,  להתכונן לקראת הגעתן של הזדמנויות. 

של אורחים, שמגיעים אליכם בספונטניות לצהריים, לא מפחיד אתכם. 

וכן, קראתם נכון, הזדמנויות צריך בהחלט לנהל. כמו נסיבות. כמו יחסים. כמו זמן. כמו 
חשבון בנק. 

היא  שהזדמנות  מכיוון  ההזדמנות?  של  לבואה  עצמנו  את  להכין  חשוב  מדוע 
לזהות  שמשכיל  שמי  ומכיוון  והחולמים,  הרושמים  האנשים  של  הגלם  חומר 
מהן  לייצר  דבר  של  בסופו  מצליח  בהן,  ולשחק  בדרכו  הנקרות  ההזדמנויות  את 
הצלחות אישיות ומקצועיות. ומפני שאת היחסים עם ההזדמנויות, כמו יחסים בין 

בני אדם, לא קל לנהל, יש להביא בחשבון שהמסע יהיה תובעני. 
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הקרבה,  הדורש  במיוחד  רעב  תינוק  של  סוג  היא  ההזדמנות  קרובות  לעתים 
כלי שיכיל אותו, שיוף היכולת להכיר בערך עצמנו, סידור מחדש  בניית  ויתורים, 
ויכול להיות שהמסע התובעני הזה של  ויתורים.  ועוד  ועוד  של סולם העדיפויות 
הפיכת ההזדמנות לממשות אינו הולם כל מבנה אישיות )בדיוק כפי שלא כל אדם 
בהחלט  אבל  בחיים.  גיל  או  שלב  כל  או  עצמאי(  להיות  נפשית  מבחינה  מתאים 
ההזדמנויות  עם  יחסים  לנהל  מתאימים  אתם  אם  ולבחון  לבדוק  ללמוד,  שווה 

השונות בחייכם.

אני  איך  תהיתי  שבהם  הימים,  באותם  שחוויתי  הרגשית  המערבולת  כל  בתוך 
שכבר  מדונה  על  למשל,  חשבתי,  בחיי,  השונות  ההזדמנויות  את  לנהל  מצליח 
גם  ולהתחדש  ולא מפסיקה לחדש  שלושה עשורים נמצאת בצמרת עולם הפופ, 
היא טסה ממדינה  ארוכים בשנה  חודשים  כך שבמשך  על  לחייה,  בעשור השישי 
משפחתה  מבני  ולעתים  מחבריה,  מנותקת  מלון,  בבתי  חדרים  מחליפה  למדינה, 
לסיבוב   "25" המצליח  אלבומה  בעקבות  שיצאה  אדל,  על  וחשבתי  ומילדיה. 
הופעות חובק עולם והקיפה את כדור הארץ כדי לאפשר לקהל שלה לפגוש אותה. 
הרי בטוח היה לה קשה לנטוש את החיים המוכרים והשגרתיים ואת הילד הקטן 
בבית ולהתמסר להזדמנות האדירה שקיבלה. ואכן, בתום מסע ההופעות האחרון 
לעת  פורשת  ושהיא  והקטנים,  הפשוטים  לחיים  מתגעגעת  שהיא  הכריזה  שלה 
עתה מהופעות )ואף ביטלה במפתיע את שתי ההופעות האחרונות שלה(. ונזכרתי 
בביונסה שסיימה סיבוב הופעות אחד עם בעלה ג'יי זי, ומיד אחריו השיקה סיבוב 
הופעות חדש משלה כדי לקדם את האלבום החדש שלה ולשמר את מעמדה. האם 
זו משימה קלה? אני ממש לא בטוח, והשאלה היא גם מה זה בדיוק "קל". מה שקל 
לאחד קשה לשני, ולהפך. וכמובן, עברו במחשבותי מצליחנים, כמו אופרה וינפרי, 
גילברט,  אליזבת  אלן,  וודי  פיט,  בראד  רוברטס,  ג'וליה  ג'ובס,  סטיב  גייטס,  ביל 
הרלן קובן ועוד אייקונים גדולים מהחיים, שהפכו להיות כאלה מכיוון שאמרו כן 
להזדמנות, ולמרות הפחדים והקשיים וההקרבה והאובדנים שוודאי הציפו אותם 

ונדרשו מהם, לא נכנעו ולא ויתרו עליה, על ההזדמנות. 

חשבתי על כל המצליחנים הישראלים, שהצליחו ליצור לעצמם קריירה בינלאומית 
מרשימה כנגד כל הסיכויים ולמרות כל הקשיים והמחירים האישיים. חשבתי על 
מטורניר  בעולם  שהסתובבו  ארליך,  ויוני  רם  אנדי  והצמד  פאר  שחר  הטניסאים 
וריף כהן, שיצרו  נעים  יעל  גבוה בדירוג העולמי; על הזמרות  לטורניר כדי לטפס 
גל  לעצמן את ההזדמנות לשיר בצרפתית ולכבוש שוק רווי מאזינים; וכמובן, על 
גדות, אשת החיל, שהבינה שכל תפקיד בהוליווד, אפילו הכי קטן, הוא הזדמנות 
להגיע לתפקיד ראשי ואייקוני בסרט הבא. ואם נכונות השמועות על שכרה הצנוע 
קטן  שכסף  להבין  מספיק  חכמה  גם  היא  הרי  "וונדרוומן",  של  הראשון  בסרט 
בתחילת הדרך הוא הזדמנות לכסף גדול מאוד בעתיד. לראיה, בימים אלו פורסמה 

הידיעה שגדות תמשיך ל"וונדרוומן 2". 
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של  לילה  בעוד  וממושכת,  ארוכה  ממש  נשימה  הייתה  זו  )כן,  הנשימה  ובאותה 
נדודי שינה עבר עלי( חשבתי על אנשים ידועים, כמו קורט קוביין, איימי וינהאוס, 
ג'ים מוריסון, ג'ניס ג'ופלין, הית' לדג'ר, מרלין מונרו, מייקל ג'קסון, אלביס פרסלי, 
רובין ויליאמס, פיליפ סימור הופמן, ויטני יוסטון ורשימת יוצרים ענקיים, שאצבע 
או  עליה,  ויתרו  והם  חייהם,  הזדמנות  את  לפתחם  וגלגלה  בהם  נגעה  אלוהים 
התקפלו מולה, או לא יכלו לה ובחרו להרוס את עצמם עד מוות, במודע או שלא 
היה  בעיניהם  אבל  מבחוץ,  זוהר  אולי  שנראה  למה  עורף  מפנים  כשהם  במודע, 

כנראה קודר מבפנים. 

נוכח הקצוות הללו של הקיום האנושי, של ההתנהלות הקוטבית כל כך מול תובענותה 
של ההזדמנות – מצד אחד, של אנשים שמחבקים אותה למרות הקושי, מפנים עבורה 
ונותנים לה כנפיים של תעוזה ושל עוצמה, ומצד שני, של אנשים שנרמסים בין  זמן 
גלגלי שיניה התובעניים והדורסניים, מעצם היותה צונאמי שסוחף כל אחד מאיתנו אל 

מצולותיו - נדדה שנתי באותו הלילה, ואינסוף מחשבות התרוצצו בראשי. 

נואש מהניסיונות להיחטף על ידי השינה, התייצבתי בסופו של דבר מול עצמי ושאלתי 
סוף-סוף את השאלה: "תגיד לי, יא אדון רשימות, מי בעצם אתה רוצה להיות?"

אנחנו  ההתבגרות  בגיל  שאם  אמר  יונג  קרל  שהפסיכולוג  פעם  שקראתי  זכרתי 
שואלים את עצמנו "מי אני", אז איפשהו באזור גיל 40 )כן, מודה באשמה, אני כבר 

בן 40 וקצת בעת כתיבת שורות אלו( אנחנו שואלים את עצמנו "מי אני באמת".

אז מי אני באמת? שאלתי את עצמי. 

פסגת  אל  לטפס  קשה  לו  שהיה  משום  רק  הזדמנות  המחמיץ  אדם  אני  האם 
או  בתבל,  והסיזיפית  הגבוהה  ההרים  שרשרת  כידוע  שהיא  והמימוש,  השאיפות 
שאני מעדיף שבנותי ילמדו ממני שיעור על מקסום הזדמנויות, ועוקַבי יכירו אותי 
לשאוף  כדי  אלא  לרגע  עוצר  ולא  חייו,  הזדמנות  עבר  אל  קדימה  השועט  כאדם 
אוויר ולהצטייד במים ובמזון? טוב, טוב, לפעמים גם כדי לעצור, לחגוג כיבוש יעד 
כזה או אחר, לאהוב, לחשוב, לקפוץ לניקוי ראש באיזה אי יווני, או לצפות באיזה 
ממש  עושה  שאני  מה  זה  כי  )ברורה  ברורה  התמונה  אבל  ספר,  לקרוא  או  סרט 
בימים אלה, ואת השורות הללו הוספתי כאשר אני נמצא בארצות הברית, במסע 
המי-יודע- השכבה  על  ועובר  "הרשימה",  של  האמריקאית  המהדורה  להשקת 
כמה של הספר הזה, בעוד בנותי, חברי ומשפחתי נותרו הרחק בארץ. מחזיקים לי 

אצבעות מעבר לאוקיינוס(. 

האמת היא שלא הצלחתי להחליט. 

איש של קצוות,  לא  אולי מפני שאני  בלילות שבאו אחריו.  ולא  בלילה ההוא,  לא 
אולי מפני שטוטליות מצריכה ויתורים מוחלטים וכואבים מדי, שעדיין הייתי צריך 
לברר עם עצמי אם אני מוכן לשלם, ואולי פשוט מפני שאני עדיין מתעקש לשאול 
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את עצמי את השאלה, האם ייתכן שקיים גם מסלול אמצע – מסלול שאינו ויתור 
מוחלט או התמסרות חסרת נשימה? והאם יש לי סיכוי לסלול אותו? 

דרך אגב, התשובה היא לא. כשהולכים עד הסוף – אין אמצע. אבל עוד נגיע לכך. 
רוצה  אני  אם  תהיתי  למשל,  אחרות.  שאלות  הרבה  עוד  לי  היו  הלילה  באותו  כי 
אני  אם  אותו.  מסובבות  שהנסיבות  כזה  או  הנסיבות  את  שמסובב  אדם  להיות 
נוחות. אם  רוצה להיזכר כאדם שחי את חייו במיצוי מרבי, או כמי שנכנע לחוסר 
אני מעדיף להיות אדם שמעריך את מה שיש לו, או אדם הבוחר להתלונן על מה 
שיש לו. אם אני אדם שמבין שנפלה בידיו ההזדמנות, או אדם שיבין רק בעוד כמה 
שנים שהייתה בידיו ההזדמנות שהוחמצה, ומי שהחמיץ אותה זה הוא עצמו. ואז 

זה יהיה עצוב מאוד.

ומה איתכם?

מה אתם הייתם משיבים לעצמכם על רצף השאלות שמילאו את ראשי?

קצת לפני שהשחר עלה, וסנוניות הערים החלו להשמיע את קולן הצווחני, נזכרתי 
בסרט הבריטי הנפלא "דלתות מסתובבות" בכיכובה של גווינת' פלטרו. 

בתחילת הסרט מוצגים שני תסריטים אפשריים לחייה של הגיבורה: הראשון - שבו 
היא חוזרת מוקדם מהצפוי מהעבודה ותופסת את בן זוגה בוגד בה, חייה מתפרקים, 
והיא בונה אותם מחדש בגרסה מוצלחת יותר; והאופציה האחרת, שבה היא מאחרת 
חיים  לחיות  וממשיכה  גבה,  מאחורי  המתרחש  לרומן  מודעת  לא  מהעבודה,  לחזור 
אפורים ושקריים. הסרט קופץ מסצנה לסצנה ומתסריט אחד למשנהו, בין האפשרויות 

והמצבים שהיו יכולים להיווצר אילו רק הייתה בוחרת במסלול כזה ולא אחר. 

ממש בעת שגופי התחיל לשקוע בשינה המיוחלת, חשבתי על כך שהחיים עצמם 
לב  תשומת  חוסר  מפנק.  מלון  לבית  מסתובבת  ענק  דלת  דרך  כניסה  כמו  הם 

לשבריר שנייה, והופ! אתה מוצא את עצמך שוב ברחוב. 

אני לא זוכר את התשובה המדויקת שחלפה בראשי, כי כבר שקעתי בשינה.
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הדיאלוג עם הפסיכולוגית על הקושי להתרגל לחליפה החדשה שתפרתי לעצמי 
לא היה האחרון שקיימתי. פשוט מפני שאף שמדובר בפסיכולוגית מצוינת, עדיין 
את  שווה  היה  חיי  על  שהשתלט  התובעני  "הרשימה"  שתינוק  השתכנעתי  לא 
ההקרבה. ולכן את השיחה על ההזדמנות שניתנה לי, על האנרגיות שהיא שואבת 
ממני, על המחירים שאני משלם בעבורה וגם על הדברים הטובים שהיא מעניקה 

לי, קיימתי במהלך חודשים ארוכים אינספור פעמים. 

מיליון ומשהו פעמים בתוך ראשי, עוד מיליון ומשהו פעמים עם חברי הקרובים 
)זאת גם ההזדמנות להתנצל בפניהם על החפירות האינסופיות ולהודות להם על 
חברות אמת(, ועוד כמה עשרות פעמים בדייטים כושלים. וברור שהם נכשלו. כמה 

סקסי אתה יכול להיות כשטוב לך, אבל אתה בעצם מקטר על כמה שרע לך? 

שמקטרים  האלה,  המעצבנים  מהאנשים  לאחד  הפכתי  לרצות  בלי  למעשה, 
בבֵרכת  משתכשכים  שהם  בכלל  מבחינים  שהם  בלי  להם,  שקורים  הדברים  על 
והאנשים האלה עושים זאת, אגב, כלומר אנחנו עושים  שמפניה, תותים וקצפת. 
אנחנו  מעצבנים(.  קצת  גם  אנחנו  )טוב,  מעצבנים  באמת  שאנחנו  מפני  לא  זאת, 
עושים זאת פשוט מפני שאנחנו כל כך עמוסים ודרוכים ולחוצים בין גלגלי שיניים 
לנו  אין  כי  עד  להן,  נכנענו  או  שנעתרנו  פוסקות,  בלתי  ומחויבויות  משימות  של 
את הזמן לעצור לרגע ולהתבונן במה שקורה לנו ולנשום פנימה את ההזדמנויות, 
והם  והאחריות,  העומס  עם  רק  נותרים  שאנחנו  יוצא  וכך  וההצלחות.  ההישגים 
אלה שפורצים מתוכנו כמו מוגלה מפצע. וזו, כמובן, גם הייתה תזכורת נוספת לכך 
שקלישאות, כמו קלישאות, הן תמיד נכונות. וכן, "גם צרות של עשירים הן צרות". 

וששום כסף, אהבת הקהל או תהילה לא פותרים מצוקה נפשית.

מה  שזה  קלטתי  בראשי,  שהתקיים  אומללות  מונולוג  בעוד  אחד,  שיום  עד 
מקטר  לי.  שקורה  ממה  ליהנות  במקום  מקטר  מקטר.  הזמן.  רוב  עושה  שאני 
כך  כל  שהגשמתי  מכך  שמח  להיות  במקום  מקטר  עצמי.  בערך  להכיר  במקום 
ההזדמנות  את  לזהות  במקום  מקטר  לחיות.  במקום  מקטר  בחיי.  חלומות  הרבה 
חברי  פעם  לא  לי  שהזכיר  כמו  או  הקפוצות.  ידי  כפות  תוך  אל  שנפלה  האדירה, 
מידד פריינטא, לזה בדיוק קוראים "לראות את חצי הכוס הריקה", וזה מה שקורה 
כבר  אם  גם  הצלחות,  לחגוג  כדי  עוצרים  ולא  הישגים,  על  לשמוח  כששוכחים 

נמצאים בדרך ליעד נוסף.

כשההזדמנות ואני התחבקנו 
)או: איך סבתא שלי החזירה לי את הנשימה( 4
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ואז ביום מלא קיטורים במיוחד תפסתי את עצמי ברגע של רחמים עצמיים, בעודי 
מתנדנד בנדנדה שבחצר ביתי, ואמרתי לעצמי: 

לא  אתה  ממנה,  ליהנות  ובמקום  מפונק,  שמנדריק  יא  חייך,  הזדמנות  את  "קיבלת 
של  מהבהב  ולמגדלור  כוח  לתחנת  להפוך  חלמת  לא  אולי  אז  נכון,  לקטר.  מפסיק 
הגשמת חלומות, ולהיות מרצה בינלאומי שממריץ אנשים לעוף על החיים שלהם, אבל 
כן חלמת להיות שחקן וכותב. והי, אתה לא קולט שבזכות 'הרשימה' אתה למעשה 
זה בדיוק מה שרצית  וגם ככותב? הרי  יום גם כשחקן  זוכה להגשים את עצמך מדי 
כשהיית נער. אלה היו ה-ח-ל-ו-מ-ו-ת שלך: להיות סופר ולהיות שחקן, וזה בדיוק 
סיפור  את  מחדש  לכתוב  שלו  לקוראים  שמסייע  הסופר  אתה  עכשיו  שקורה!  מה 
חייהם, ואתה השחקן שעומד על הבמה ומלמד אותם כיצד להלביש את היומיום, כך 
שייראה כמו סצנה מסרט עתיר תקציב, ואחרי כל זה אתה בא ומבלבל לי את השכל 
על כך שאתה לא מגשים את החלומות שלך? אז את החלומות של מי אתה מגשים? 
על מי אתה עובד? אתה באמת לא רואה ש'הרשימה' הכניסה לחייך שפע הזדמנויות? 
תחליט, ותחליט עכשיו: או שאתה הולך על זה, והולך על זה עד הסוף ומפסיק לקטר, 

או שאתה עוצר את זה כאן ועכשיו ומפסיק לקטר. ובכל מקרה, תפסיק לקטר!!!" 

כ-1,300  לפני  שנולד  בודהיסטי  נזיר  שאנטידווה,  מאסטר  במדויק  שכתב  כפי  או 
ואם  יש מה לעשות, למה לכעוס?  שנים, בספר "המדריך לחיי לוחם הרוח": "אם 

אין מה לעשות, למה לכעוס?"

עם  התכופות  הפגישות  על  )נוסף  עצמי  עם  שניהלתי  הדרמטית  השיחה 
עם  הפייסבוק  בעמודי  ואפילו  הקרובים,  חברי  עם  הקפה  ושיחות  הפסיכולוגית, 
חודשים  כמה  שארך  בתהליך  שלה.  את  עשתה  וירטואלי(  לחבר  שהפך  הקהל 
הענקית  ההזדמנות  את  לאבד  ובמקום  עולמי,  תפיסת  את  פיה  על  הפכתי 
העומס  למרות  דבר,  של  שבסופו  והבנתי  אותה  לעבד  השכלתי  שקיבלתי, 
את  מפספס  לא   – ובעיקר  שלי,  מהעשייה  וסיפוק  אושר  מלא  אני  הזמן,  וקוצר 

ההזדמנויות שנועדו להיות שלי, גם אם הדבר גובה ממני מחיר לא פשוט.

ומה איתכם?
של  שפע  מציעים  החיים  לכם  שגם  יום  מדי  זוכרים  אתם  האם 
הזדמנויות, גם אם הן אינן בידיכם ברגע זה, ושעליכם רק להבחין 
ולדהור  ידיכם  כפות  אל  ובזהירות  ברגישות  אותן  לאסוף  בהן, 
איתן קדימה? ובעיקר, האם אתם יודעים ומעיזים לפתוח לרווחה 
את השער בפני כל אותן הזדמנויות שמידפקות על שערי החיים 
שלכם, כדי להפוך אותן מפוטנציאל לממשות ומחלום למציאות? 
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האם אתם מזהים את ההזדמנויות שלכם להתקדם בעבודה, להיכנס 
למערכת יחסים רומנטית, לבצע שינוי של ממש בחייכם, לבלות יותר 

זמן עם ילדיכם או להפוך את הכישרון שלכם למקור פרנסתכם? 

החמצתי  לא  "מעולם  רם,  בקול  לצעוק  יכולים  אתם  האם 
הזדמנות!" ולהתכוון לזה בכוונה מלאה?

"ההזדמנות הגדולה שלך יכולה להיות 
בדיוק היכן שאתה נמצא כעת".
נפוליאון היל, מחבר הספר "חשוב והתעשר"

רגע! 
אבל האם אתם יודעים לייצר לעצמכם הזדמנויות? 

ולקחת  דרכה  להזדחל  צרה  ארובה  אפילו  או  חלון  דלת,  שער,  לעצמכם  לבנות 
בשתי ידיים את ההזדמנות הממתינה לכם? הרי לפעמים ההזדמנויות מתחפשות 
והמנטלית  המחשבתית  הגמישות  את  ולבדוק  אותנו  לאתגר  כדי  כאילו  לקשיים, 
שלנו, לפעמים אפילו לבדוק את מידת האמונה שלנו בעצמנו ובחיים. עלינו לזכור 
בעלייה,  כשנמצאים  גז  לתת  קשה  קצת  שלפעמים  מכך  להיבהל  לא  כדי  זאת 

וכשניצבים מול אתגרים חדשים, שלא תמיד ברור לנו איך נצלח אותם. 

ולהבחין  לעצור  זמן  לנו  אין  כי  מזהים את ההזדמנויות  לא  אנחנו פשוט  לפעמים 
)כמה אפשר לחכות עד שנשים לב  לנו בחיוך או בייאוש  ומנפנפות  בהן, עומדות 
זמן  זה הזמן לשאול, האם אתם מפנים  וכן,  אליהן( מצדו השני של מרוץ החיים. 

להזדמנויות שמתגלגלות אל חייכם? האם אתם ערים לפריחה הקיימת בחייכם?
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אבל לעצור זה לא מספיק, צריך גם לדעת להגיד תודה על מה שיש. 

מודה אני – היה עלי לעבור תהליך לא פשוט של חינוך עצמי מחדש כדי להחליף 
את הקיטורים המייבבים בהכרת טובה על מה שיש לי, כדי להיות מסוגל לתפוס 

את כל כדורי השפע שהחיים מסרו לי, וכדי לא להתייאש ולא לעזוב את המגרש.

תוך כדי התהליך למדתי גם את חשיבותה של קלישאה נוספת, שיש לה שורשים 
עמוקים בתודעה היהודית ובבודהיזם: הכרת הטובה.

יש  שכבר  מה  על  הטובה  שהכרת  לכם  יספרו  רבים  ומטפלים  אישיים  מאמנים 
הזדמנויות  לכניסת  השער  ומפתיחת  הקיים  משימור  מאוד  חשוב  חלק  היא  לנו 
נוספות לחיינו. באופן זה, כאשר אנחנו מקפידים לעצור את מרוץ החיים ולהודות 
ולהתמקד  להמשיך  שלנו  התודעה  את  מאמנים  אנחנו  השגנו,  שכבר  מה  על 
מרים  אנשים  להיות  במקום  אותם,  ולחבק  אלינו  אותם  למשוך  הטובים,  בדברים 
וממורמרים, שעסוקים בתלונות ומעניקים תשומת לב רק לדברים השליליים. הרי 
ידוע שמה שאנחנו מתמקדים בו, בסופו של דבר, הולך ומתעצם בתוך חיינו. כמו 
אנחנו  חיוביים,  לאנשים  הופכים  ובכך  החיוביים,  בדברים  מתמקדים  כשאנחנו  כן 

מושכים אנשים חיוביים לחיינו, אנשים המביאים איתם הזדמנויות.

יהודי  שאדם  הראשונה  התפילה  לחינם  לא  היהודית:  הנקודה  גם  כאמור,  והנה, 
מאמין אומר בבוקר היא תפילת "מודה אני". 

סבלה  שבו  עשור  לאחר   84 בגיל  שנפטרה  אברמוביץ',  סופיה  האהובה  סבתי 
ממנו:  ויצאה  לבית  שנכנסה  פעם  בכל  לומר  נוהגת  הייתה  האלצהיימר,  ממחלת 
בית". היא התייחסה אל ארבעת הקירות של הבית  "להתראות,  או  בית"  "שלום, 
והודתה על  נושמת, עוטפת ומחבקת,  ישות חיה,  ואל עשרות החפצים שבו כאל 
אני,  גם  ומתקלף.  ישן  היה  הוא  טבעי  ובאופן  שנה,   40 בו  שגרה  אף  שלה,  הבית 
יום, ובאופן כללי משתדל להיות  אגב, אומר לבית שלי "שלום" ו"להתראות" מדי 

אסיר תודה על קורת הגג הנאה שסידרתי לעצמי.

)או  להתלונן  להפסיק  מנסה  אני  הזאת,  החדשה-ישנה  העולם  בתפיסת  מצויד 
לפחות מנסה להתלונן פחות( ולהודות על מה שיש לי. 

אופרה וינפרי )זאת מרשימת החלומות המקורית שלי, כן? מה, אין לכם מושג על 
עיתונאי,  בריאיון  סיפרה  "הרשימה"(  של  עותק  לכם  השיגו  מיד  מדבר?  אני  מה 
חושבים  אתם  ומה  גורף.  באופן  לקטר  להפסיק  החליטה  עשורים  כשני  שלפני 
קרה? חייה השתנו מן הקצה אל הקצה. ניסיתי לעשות זאת לאחרונה. זה החזיק 
ימים   23 היו  אלו  הי,  אבל  לי הקיטור הראשון,  עד שנפלט  וחצי  שלושה שבועות 

ורודים ונעימים מתמיד. 
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לוכד הזדמנויות בדיוק  ליצור  לי רעיון,  יש  )יו,  יודע שלכידת הזדמנויות  היום אני 
מעט  לא  שדורש  מהלך  היא  המיטה(  מעל  אותו  ולתלות  חלומות  לוכד  שיש  כפי 
אומץ והרבה חושים מחודדים. יודעים מה? זה בעצם לא מהלך. להיות לוכד הזדמנויות 
זו דרך חיים, שהרי הזדמנויות, גם כשהן נובטות מעצמן, צריכות מישהו שיבחין בהן 

וישקה אותן ויעזור להן לצמוח מן הכוח אל הפועל, והמישהו הזה הוא אנחנו. 

שחובה  פוטנציאל  בהם  שגלום  בחיינו,  השונים  במצבים  להבחין  צריכים  אנחנו 
התסריטאי  "אני  כאן:  פגשנו  שכבר  מידד,  חברי  לומר  שנוהג  כמו  או  עליו.  להמר 

והבמאי של סרט חיי."

אז בואו נלמד להמר על ההזדמנויות!

וכשאני רוצה ללמוד משהו כמו שצריך, אני בדרך כלל חוזר הביתה, אל המקורות, 
לטעום  שסירבתי  פעם  בכל  בילדותי  לומר  שנהגה  סופיה,  האהובה  סבתי  ואל 
מאכל, פרי או ירק שלא הכרתי: "תנסה, אפרוח שלי! שלא תמות טיפש!" במילים 

אחרות, יש לך הזדמנות להתנסות במשהו חדש. אל תפספס אותה. 

לבנותי,  גם  כיום  אותו  להנחיל  מנסה  ואני  חוק,  ללחם  אצלי  הפך  הזה  המשפט 
צפייה בהצגת תיאטרון,  כגון  ומאתגרות,  להזדמנויות חדשות  הן מסרבות  כאשר 
בו קודם לכן;  ריכוז מיוחד; נסיעה לטיול ביעד שמעולם לא ביקרו  שדורשת מהן 

פגישות עם אנשים זרים; וטעימת מאכל שמעולם לא טעמו. 
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כמו הרבה מאוד המצאות ויצירות, גם הרעיון לספר "ההזדמנות", שאתם אוחזים 
שגרתי  קיטורים  סטטוס  בעקבות  היה  זה  מוחלטת.  באגביות  נולד  זה,  ברגע 
אחד  עוד  נוכח  שלי  האונים  חוסר  את  תיארתי  ובו  הפייסבוק,  לעמוד  שהעליתי 
המכונה  בתקופה  הימים  באותם  שהייתה  הקטנה,  בתי  נגה,  של  הזעם  מהתקפי 

"גיל שנתיים האיום". 

מופעי האימה שלה כללו קליעה למטרה נייחת )בדרך כלל אני( של שאריות מזון 
שסירבה לאכול, השתטחויות תיאטרליות ודרמטיות על מדרכות תל-אביב בסגנון 
"החרק ההפוך", צווחות אימה מלוות בקביעה "לאאאאאאא" במרכזי קניות הומים 

וריצה לכבישים סואנים. 

אני אוהב את בנותי אהבה אין קץ וגאה בהן מאוד על מי שהן ועל מה שהן גדלות 
ומתפתחות להיות. עם זאת, אני מודה שלא תמיד יש לי את הסבלנות המספקת 
לשחק בבובות או לצפות בהצגות שלהן, לא תמיד יש בי את הכוח הנפשי או הפיזי 
מהן  שאחת  מפני  רק  אינסופית,  עבודה  של  שבוע  אחרי  השבוע,  בסוף  להשכים 
חושבת שחמש בבוקר היא שעת יקיצה לגיטימית. ואני מודה שלפעמים, תוך כדי 
קשקוש החביתות לארוחת הערב, מה שבאמת בא לי לעשות זה לעלות על מטוס 

ולברוח לחופשה באזור טרופי, ששם אדאג רק לעצמי ולי. 

הלימון  את  והופך  בהומור,  לרוב  זה,  על  מקטר  פשוט  אני  לברוח,  במקום  אז 
ללימונדת סטטוסים סוחטת לייקים ושיתופים ברשתות החברתיות.

סרטים  שלושה  לראות  והספקנו  הגדול,  החופש  של  הראשון  היום  "אלוהים, 
ולהרוס  בחוץ  לאכול  בים,  להיות  לפסל,  לצייר,  במיוחד,  צווחני  בדיבוב  מצוירים 
או  לדעת..."  רוצה  בטוח שאני  לא  הימים הבאים?  ב-59  לי  את הבית. מה מצפה 
"מישהו ער כאן עכשיו בחמש וחצי לפנות בוקר? פשוט הקטנה החליטה שבא לה 
לראות ערוץ דיסני דווקא עכשיו, ומתחשק לי להחליף חוויות על הפרק האחרון 

של 'הנסיכה סופיה'".

באופן לא מפתיע, הסטטוסים הללו זוכים למבול של לייקים מזדהים ולשיתופים 
הפכה  שכבר  אימא  איזו  יש  תמיד  כמעט  אך  לגורל,  שותפים  אחרים  הורים  מצד 
לסבתא, וממרום גילה וניסיונה כותבת תגובה מחנכת בסגנון, "אתה עוד תתגעגע 

לימים הללו. תיהנה מהם כמה שאפשר".

על מה נתחרט לפני שנמות? 5
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באמת? את רצינית? אני אתגעגע לימים שבהם פוקדים עלי בשתיים לפנות בוקר 
מהצד השני של הבית, "אבא, בקבוקי! עכשיו!" או שאתגעגע לילדה במשבר גיל 
השנתיים, שמסרבת להמשיך לטייל בעיר מפני שהיא רוצה עכשיו את האופניים 
את  איתה  לקחת  להצעתי  תוקף  בכל  סירבה  שכמובן  לאחר  בבית,  שנותרו  שלה 
רק  ב"סופרפארם"  המוכרת  בפני  להתנצל  שעלי  לכך  שאתגעגע  או  האופניים? 
משום שהילדה הפכה בזעם דוכן שפתונים לאחר שסירבתי לרכוש לה אודם אדום 

משלה? הממ... אני לא לגמרי בטוח לגבי זה, גברתי המכובדת והנוסטלגית.

רחוק  עוד  אני   40 גיל  ממרום  אולי  צודקת?  היא  אולי  מושג?  לי  אין  ואולי  רגע, 
הימים,  מן  ביום  באמת,  ואולי  הנכונה?  בפרספקטיבה  ההורות  על  מלהשקיף 
אתחרט על כך שקיטרתי פה ושם, שלא תמיד אמרתי "כן" לעוד סיבוב במשחק 
המונופול, לעוד שעה של הרכבת פאזל, או על כך שאמרתי יותר מדי "כן" לנסיעות 
ואם  קצרים?  לא  זמן  לפרקי  שלי  מהבנות  אותי  שהרחיקו  העולם,  ברחבי  עבודה 
ההורות  אולי  בהווה?  אחרת  לנהוג  צריך  אני  אולי  אז  בעתיד,  כך  על  אתחרט 
אולי  אותה?  רואה  לא  פשוט  ואני  התנהגות,  דפוסי  לשנות  הזדמנות  לי  מספקת 
ההורות היא הזדמנות לילדות שנייה, כפי שגורס השיר שמתי כספי שר למילותיו 

של אהוד מנור, ואני פשוט מחמיץ אותה? ובעיקר, אני תוהה אם אתחרט על כך. 

מאז שהפכתי ל"מר רשימות", אני סקרן לדעת עוד ועוד על מה אנשים מתחרטים 
על שעות שבילו מחוץ  בהם? האם  ביקרו  על מקומות שלא  ימיהם. האם  בערוב 
אולי  בימינו?  מקדשים  כך  כל  שאנחנו  הקריירה  בגלל  מהמשפחה  ורחוק  לבית 
או  יחסים שסיימו מוקדם מדי,  על השקעות כספיות שפחדו לבצע? על מערכת 
על  ואולי  מדי?  יותר  שנים  כמה  בה  נשארו  והם  שהחמיצה,  יחסים  מערכת  על 
את  באהבה  לחבק  במקום  קיצוניות,  לדיאטות  ונצמדו  גופם  עם  שהחמירו  כך 
"אני  פעמים  מספיק  אמרו  שלא  כך  על  לזלול?  אוהבים  שהם  האוכל  ואת  עצמם 
אוהב אותך" ליקיריהם, או שנטרו טינה מיותרת לחבר או לקרוב משפחה? האם 
היו  נהנו ממנו כשעוד  לא  ולבסוף  לבוא,  לעתיד  על הכסף שלהם  כך ששמרו  על 
יכולים? על כך שלא ביקרו מספיק את סבתא וסבא המבוגרים, עד שפספסו את 
סגרו  שלא  כך  על  נדל"ן?  לעסקת  כשותפים  להיכנס  שחששו  כך  על  ההזדמנות? 
ואולי על כך שלא עצרו את  בזמן את העסק הקורס, ושקעו בתסבוכת כלכלית? 

החיים לרשום, פעם אחת לפחות, רשימת חלומות?

דווי,  ערש  על  ששכבו  אנשים  עם  שנערכו  ומראיונות  שנכתבו  מספרים  ואכן, 
הקטנים  הדברים  על  הדרך  בסוף  מתחרטים  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כולנו,  כי  עולה 
בילינו  זמן שלא  על   – לעולם  עוד  נעשה  ושלא  די,  והיומיומיים שלא עשינו מהם 
עם בני המשפחה, עם האהובים והחברים, על נסיעות שלא יצאנו אליהן בחברתם 
בטלה  ישיבה  עוד  סתם  לעצמנו  פרגנו  שלא  על  אוהבים,  שאנחנו  האנשים  של 
כמו  הקטנים,  מהדברים  הנאה  על  מדי  קרובות  לעתים  שדילגנו  על  הבית,  בחצר 
שנת אחר צהריים או קפה במרפסת, ובאותה המידה על כך שפספסנו הזדמנויות 

להתפתחות אישית או מקצועית. 
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על  מאשר  עשו,  שלא  מה  על  יותר  הרבה  מתחרטים  אנשים 
טעם  אך  לעצמנו,  לסלוח  לומדים  אנחנו  טעויות  על  שעשו.  מה 

ההזדמנות שהוחמצה נשאר בגוף עד יומנו האחרון.

טעם ההחמצה מר, וכמו חלומות לא מוגשמים ורשימות שלא התממשו, הוא מנקר 
אין  שבחיי  לומר  גאה  אני  חלף.  כבר  ההחמצה  שרגע  אחרי  רבות  שנים  גם  בראש 
רגעים רבים של החמצות, אבל על כורחי חוויתי לא פעם פספוסים )שלא היו תלויים 

בי(, ושגם כיום, שנים רבות לאחר שהתרחשו, הם עדיין מרימים ראש מעת לעת. 

כמו במקרה של "אנונימי", גלריית האמנות המיוחדת, שנתנה במה כמעט חינמית 
הגלריה,   .26 בגיל  שותף  הייתי  ובה  דרכם,  בתחילת  ולצלמים  לפסלים  לציירים, 
לתהודה  זכתה  חשיפה,  שמחפשים  אנונימיים  לאמנים  במה  לתת  שביקשה 
תקשורתית עצומה, ובתוך חודש הגענו לתפוסה מלאה של חלל התערוכות למשך 
שנה )!( קדימה. החמצנו את ההזדמנות להפוך את הגלריה לשם דבר בארץ, ואולי 
גם בעולם, מכיוון שהיינו טיפשים מספיק להיכנע לריב שותפים )ליתר דיוק, אני 
גורשתי מן העסק בגלל השותף השלישי, שלא אהב את העובדה ששמי תפס את 
של  בסופו  איתי(.  הזדהות  לאות  נטשה  השנייה  והשותפה  התקשורתי,  הפוקוס 
דבר, השותף המגרש סגר את הגלריה, מכיוון שהתקשה לשאת בעול הניהול לבדו. 
עד היום ברור לי שהחמצנו הזדמנות לכונן עסק בעל פוטנציאל אמנותי ומסחרי 
הזאת,  ההזדמנות  החמצת  על  חושב  ואני  מיידי.  באופן  ראינו  ניצניו  שאת  עצום, 
בעיקר משום שאני מבין שהקדמנו את זמננו, וכי היום גלריות ומיזמים שמציגים 
אמנות אנונימית הם דבר שבשגרה, כמו גם מגמת ה-NO LOGO, שכל תכליתה 
וכן הקונספט המוצלח  ולמוניטין שלו,  ליוצר  ליצירה/למוצר בלי קשר  התייחסות 

של יריד "צבע טרי", שמציע רכישה של יצירות אנונימיות.

אנחנו  נפגשים,  ואני  לשעבר,  שותפתי  שחגית,  פעם  בכל  אחרי,  עשור  כיום,  גם 
תוהים לאן היו מתגלגלים חיינו אילו "אנונימי" הייתה שורדת, וממלמלים משהו 
יודעים  אגב,  שנינו,  מחדש".  אותה  נפתח  זמן,  לנו  כשיהיה  אחד,  ש"יום  כך  על 
אבל  בחייו.  עסוק  מאיתנו  אחד  שכל  משום  לעולם,  זאת  נעשה  לא  כבר  שכנראה 

ההחמצה ההיא לא מונעת מאיתנו להיזכר בהזדמנות שלא מוצתה עד תום. 

ומרוטים של הזדמנויות  דגלים מבוישים  נעוצים כמה  אני בטוח שגם בהיסטוריה שלכם 
את  ולתקן  בזמן  לחזור  לאפשרות  וכמהים  פעם  מדי  בהם  נזכרים  אתם  וכי  שהוחמצו, 
הטעות, להניף שוב את הדגל. כן, הניחוח החמוץ הזה של ההחמצה מוכר גם לי ומטריד 
גם אותי, ומזמזם גם בראשי כמו יתוש טורדן. עד כדי כך שלפעמים אני בטוח שתחושת 
ההחמצה יכולה ממש לערער את שפיותו של אדם ממוצע, חזק נפשית ככל שיהיה. ולכן 

אני נמנע, ככל שזה תלוי בי, מלהיות אדם מחמיץ הזדמנויות או חמוץ באופן כללי. 
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ואפרופו החמצה וחרטה:

במקור רציתי להעניק לספר שאתם אוחזים את השם "החרטה" 
סיעודית,  אחות  עם  שיחה  בעקבות  היתר,  בין  "ההחמצה".  או 
לקבל  המסרבים  ביותר,  הגדולים  שהמתחרטים  לי  שסיפרה 
הבטיחו  חייהם  שבמהלך   ,70 כבני  חולים  אנשים  הם  מותם,  את 
להם או שהבטיחו לעצמם שכשיגיע הרגע המיוחל של הפרישה 
כל  את  ולעשות  עמלם  פרי  את  לקצור  יוכלו  הם  מהעבודה, 
החיים  על  כועסים  "הם  בפנסיה.  כשיהיו  להגשים  שחלמו  מה 
שהוחמצו ועל המוות שהקדים להגיע, משום שהם מרגישים כמו 
משה שראה את הארץ המובטחת, אך נאסר עליו להיכנס אליה 
ברגע האחרון. כל חייהם הם דחו דברים כדי לבצע אותם כשהזמן 
יגיע, כשהם יהיו בפנסיה, ופתאום הם מבינים שזהו. כבר לא תהיה 
את  לקרוא  או  עליו,  שחלמו  ההוא  לטיול  לצאת  ההזדמנות  להם 

הספרים שמחכים להם, או לשפץ את הבית כפי שתמיד קיוו.

סיפור דומה סיפרה לי נויה אור יהב, אחות אונקולוגית אקדמאית, שבמהלך שנות 
עבודתה בבית החולים ליוותה אנשים רבים ששוכבים על ערש דווי, ושמעה אותם 

מביעים חרטה על החמצה ועל פספוס הזדמנויות.

להפוך  כדי  וצמיחה  למידה  של  ארוך  במסע  נמצאת  האחרונות  שבשנים  נויה, 
למנטורית ולמאמנת, נמצאת בימים אלה בסיום כתיבת ספר ששמו "הסוד ליצירת 
חיים ללא חרטות". ביקשתי ממנה לחלוק איתנו את התובנות שלה באשר לאותם 
אנשים, המתקרבים אל המוות וחווים חרטה והחמצה. זאת כדי שנדע איך לנהוג 
בחיינו, ולא להגיע לקו הסיום כשאנחנו מתחרטים על יותר מדי דברים שלא עשינו 

או חשים תחושת החמצה קשה.



ההזדמנות | 33

"במשך 22 שנים שימשתי אחות בבית החולים וולפסון בחולון וטיפלתי באלפי מטופלים. 
ימיהם חקרתי ב-13 השנים האחרונות. התמונה  נושא החרטות שיש לאנשים בסוף  את 
אונקולוגית  אחות  שימשתי  כאשר  רק  במלואה  לי  התבהרה  ורבת-המשמעות  הכללית 
אונקולוגיים  מטופלים  במאות  טיפלתי  זו  ביחידה  המטואונקולוגית.  ביחידה  אקדמאית 
אספתי  התובנות  את  לחיות.  ספורים  שבועות  להם  שנותרו  כאלה  לרבות  והמטולוגיים, 

באמצעות שיחות שניהלתי איתם לפני מותם.

הבנה,  הקשבה,  המון  כלל  מחייהם,  פֵרדה  בתהליך  שנמצאו  הגוססים,  בחולים  הטיפול 
הללו  המטופלים  עם  עבודתי  במהלך  משפחותיהם.  ובבני  בהם  ותמיכה  ניחום  הכלה, 

שאלתי אותם לא פעם על מה הם מתחרטים בסוף חייהם והקשבתי לתשובותיהם.

ולא חיו את החיים כפי שהיו רוצים  היו נאמנים לעצמם,  למדתי שרבים הצטערו על שלא 
את  מימשו  הם  לפיכך  סביבתם.  את  לרצות  התאמצו  אלא  אותם,  לחיות  שהתאוו  וכפי 
של  החיים  את  חיו  הם  אחרות:  במילים  אחרים.  אנשים  של  חלומותיהם  ואת  כוונותיהם 
האנשים האחרים, ולא את החיים שלהם, הם היו נאמנים לציפיות של אנשים אחרים וחיו לפי 

תכתיבים ומוסכמות חברתיים, שנבעו מהלחץ החברתי העצום שתכליתו 'להיות כמו כולם'.

הקרובה,  הסביבה  החברים,  המשפחה,  מצד  שנוצרות  מציפיות  הזה?  הלחץ  נובע  מאין 
ולפעמים גם מאמצעי התקשורת, שמפגיזים אותנו ללא הפסקה במסרים שנועדו לשכנע 
אותנו לחיות על פי הערכים והמוסכמות שלהם, וכך יוצא שמי שלא שם לב פשוט נוטש 

את הערכים והמוסכמות שלו, וחי לפי תכתיבים של אחרים.

רבים השוכבים על ערש דווי מצטערים ומתחרטים על כך שלא הגשימו את חלומותיהם 
לעמוד  דיים  אמיצים  היו  שלא  משום  או  כישלון  מפני  הפחד  בגלל  והגדולים  הקטנים 
גם  אמרו  רבים  עבורם.  שנוצרו  הזדמנויות  החמיצו  או  שלהם,  החלומות  מאחורי 
את  להגשים  אחרים  לאנשים  לעזור  כדי  זמנם  את  שהקדישו  כך  על  מתחרטים  שהם 

חלומותיהם, אבל לא היו נחושים מספיק להגשים את מה שהם בעצמם התאוו אליו."

עוד תחום שופע חרטות שנויה זיהתה הוא תחום הקריירה. והיא ממשיכה ומספרת: "אנשים 
למרכז  עבודתם  מקום  את  שהפכו  כך  על  מתחרטים  שהם  חייהם,  בסוף  בפני  הודו  רבים 
חייהם. הם ראו בעבודה, בפרנסה ובקריירה את הדברים הכי חשובים בחייהם, ולכן השקיעו 
הזוגיות  את  פספסו  הם  כך  משום  להם.  שהיו  והכוח  המשאבים  הזמן,  כל  את  כמעט  בהם 

שלהם, את גידול הילדים שלהם, את החברים שלהם, והם פספסו בעיקר את עצמם.

ואם לא די בכך, הודו רבים מאוד מהם, אולי רבים מדי, שהם מתחרטים על כך שהמשיכו 
ושלא הסבו להם שום הנאה.  יותר מדי שנים במקום או במקצוע שהם לא אהבו  לעבוד 
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נכון שהעבודה תגמלה אותם בשכר ואפשרה להם להתקיים, אבל מכיוון שהם לא אהבו 
אותה ולא התרגשו לבצע אותה, היא גם הפכה אותם לאנשים כבויים, לא מוגשמים ולא 
מאושרים, ולהחמצה הזאת כבר אין מחיר. גם לא לכאב שמתלווה לכך שלא די שהקדישו 
את חייהם לאתגר שלא אהבו, אלא שבעשותם כן, הם למעשה דחקו הצדה תחום אחר 
שהיה התשוקה האמיתית שלהם, שבו היו באים לידי ביטוי הכישרונות והאהבה שגלומים 
ממנו,"  להתפרנס  מצליחים  גם  היו  בו,  משקיעים  היו  שאם  ספק  לי  שאין  תחום  בהם. 

בטוחה נויה, ואני לגמרי מסכים עם תחושתה.

האנשים, שנשארו תקועים במקום שלא אהבו, עשו זאת מכיוון שבמקום לנהל את הפחד, 
הם הניחו לפחד לנהל אותם. הפחד מפני אובדן מקור ההכנסה, הפחד לסכן את מה שיש, 
הפחד לזוז מאזור הנוחות ולשמוט את המוכר והבטוח כדי ללכת אחרי החלום. בפרקים 
הבאים עוד נדבר עליו בהרחבה, על הפחד, אבל בינתיים נויה ממשיכה ומפרטת את סולם 

החרטות:

"יש גם את עניין הנאמנות לעצמך בתחום הרגשות. רוב המטופלים והמטופלים-הגוססים 
הסביבה,  ציפיות  על  לענות  כדי  שלהם  האמיתיים  הרגשות  את  הדחיקו  בחיי  שהכרתי 
ובעיקר בגלל הפחד מפני 'מה יגידו' אנשים ומה יחשבו. ה'לא נעים לי' כל כך שלט בהם, 
עד שהם העדיפו להחניק את המחשבות והתחושות שלהם, ובלבד שישיגו שקט תעשייתי 
וימשיכו להשתייך. הם הסכימו לוותר על עצמם ועל האהבה העצמית כדי לגרום לאחרים 
לאהוב  להמשיך  אותם,  לקבל  להמשיך   - השכנים  המשפחה,  בני  הקולגות,  החברים,   -

אותם. לא בגלל מה שהם התאוו אליו, אלא בשם ציפיות הסביבה מהם.

הם העדיפו להגיד 'כן' במקומות שבהם היה ברור שהם חפצים להגיד 'לא', וההפך, ובלבד 
שהסביבה לא תכעס. אבל הם גרמו נזק בלתי הפיך לעצמם.  

גם מתוך השיחות הללו וגם מהיכרותי עם המנגנון הביולוגי, המקשר בין גוף לנפש, אני 
יודעת שהמחיר הבריאותי, שאנחנו משלמים בסופו של דבר על חוסר הנאמנות לעצמנו, 

הוא מחיר כבד מאוד, גם במישור הגופני וגם במישור הנפשי.

הגוף והנפש הם יחידה אחת, שחייבת להיות מאוזנת כדי לשמור על בריאותה ובריאותנו. 
אבל כאשר אנחנו נתונים במשך זמן רב מדי במצבים שמפרים את האיזון הזה, התוצאה 

היא פגיעה בעצמנו, פגיעה שנובעת ממרירות, מטינה, מחרטה ומכעס עצמי.

לצד החובה להתרבות כדי לשמר את קיום המין האנושי, יש להימצאות שלנו כאן מטרה 
אמיצים  כולנו  לא  אבל  זה,  את  מרגישים  כולנו  אנוש.  כבני  ולצמוח  להתפתח  נוספת: 
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מקום להישמע  מקום ונכנעים לפחד בִּ מספיק ליישם את זה. ולכן כל עוד אנחנו תקועים בַּ
לדחף, אנחנו בעצם לא מתפתחים, ובכך חוטאים למהות הקיום שלנו. היש נזק גדול מזה 

לגוף וגם לנפש?

מאושרים  להיות  לעצמם  אפשרו  שלא  כך  על  מתחרטים  שהם  אמרו  רבים  מטופלים 
חסרת  בחדווה  דברים  עשו  ולא  שבהם  הפנימי  לילד  מספיק  התחברו  שלא  באמת, 
להיות  ושבמקום  קדימה,  אותם  להוביל  אמור  שהיה  לבם  אחרי  הלכו  שלא  מעצורים, 

קשובים לעצמם, הלכו שבי אחר רעשי הסביבה.

רבים התחרטו על כך שלא הציבו את עצמם במקום הראשון, אלא במקומות האחרונים.

מצוינת  ודוגמה  טובה  מספיק  השראה  היוו  שלא  כך  על  מתחרטים  שהם  אמרו  אחרים 
לילדיהם.

ושהניחו  ולאחרים,  לעצמם  בקלות  יותר  סלחו  שלא  כך  על  מתחרטים  שהם  אמרו  רבים 
לרגשות השליליים לחלחל אל חייהם ואל גופם, עד אשר הפכו למחלות."

אז מה בעצם אפשר לקחת מהדברים של נויה אל ארגז ההזדמנויות שלנו?

בואו נתמקד לרגע במילים. כי הרי מילים הן אבני הבניין של המציאות שלנו.

מה אתם מרגישים כשאתם קוראים או שומעים את המילים "חרטה" ו"החמצה"?

כשניגשתי לברר את העניין עם עצמי לצורך כתיבת הפרק הזה, הלכתי עד הסוף 
שהן  הדעות  ריבוי  ואת  מיקוד  קבוצות  אוהב  )אני  מיקוד  קבוצת  עם  והתייעצתי 
בעצמי,  רבות  כך  על  שחשבתי  לאחר  מסַרי(.  את  לחדד  לי  ושעוזרות  מייצרות 
חרטה   – הללו  במילים  שיש  למסקנה  הגעתי  שהתקבלו,  בתגובות  הפכתי  ואף 
האופטימית  עולמי  תפיסת  את  שנוגד  ופסימי,  עצוב  קודר,  משהו   - החמצה  או 
החיובית )כן, כן, בבסיס אני אדם אופטימי וחיובי, אז מה אם אני מקטר לפעמים, 

אל תהיו קטנוניים(. וחיפשתי מה כן יעבוד ויעביר את המסר.

שיום  עד  ל"החמצה",  או  ל"חרטה"  חיפשתי את המילה ההפוכה  במשך שבועות 
אחד, בעודי משוחח עם חברה על הספר שנרקם, מצאתי אותה: ה-הזדמנות. 
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למה ההזדמנות?

בעתיד,  וזה  שלנו  בידיים  וזה  להתממש  יכול  וזה  חיובי  זה  "הזדמנות"  כי 
שלעולם  נעולה  עבר  תיבת  והן  הופכין,  לה  שאין  אבן  הן  וה"חרטה"  וה"החמצה" 
כן.  וההזדמנות  שלנו.  בידיים  נמצא  לא  שכבר  משהו  והן  שוב,  לפתוח  נצליח  לא 
ההזדמנות היא כאן ועכשיו וגם מחר ומחרתיים והיא שלנו וגם אם החמצנו אחת, 
תבוא אחרת, ולכן אנחנו חייבים לקחת אותה ברצינות. לקחת אותה בשתי הידיים. 
הזוגי,  המשפחתי,  העסקי,  האישי,  בתחום  בהזדמנות  מדובר  אם  משנה  זה  ואין 
הרומנטי, הכספי, החברתי או בכל תחום אחר. קחו אותה עכשיו, את ההזדמנות, 

כדי שלא תישארו אחר כך עם חרטה ועם טעם של החמצה.

יכול לצאת מדעתי כשאני פוגש אדם  יודע עד כמה אני  ומי שמכיר אותי מקרוב 
החמצונת  בסתם  אלא  גורל,  הרה  באסון  מדובר  לא  אם  גם  הזדמנות,  שמחמיץ 
שבו  אירוע  היא  הרשימה  )ארוחת  שקיימתי  "רשימה"  ארוחת  באותה  כמו  שכזו. 
נפגשים 14 אנשים זרים סביב שולחן אחד לשיח על חלומותיהם וליצירת חיבורים 
אישיים ומקצועיים(, שבמהלכה סיפרה אחת הסועדות שהיא מעצבת תכשיטים, 
משהו  שתראה  ממנה  כשביקשתי  יצירותיה.  עם  לעולם  לפרוץ  המבקשת 

מהקולקציה, היא השפילה מבט וסיפרה שלא הביאה איתה תכשיטים. 

"אין עלייך תכשיט? שרשרת? טבעת? עגיל? את הרי אמורה להיות הפרזנטורית 
חנויות  הוא מנכ"ל רשת  כאן  הנוכחים  "ואם אחד  נזפתי בה באהבה,  של עצמך!" 
היוקרתי  המלון  בלובי  ואם  שלך?  התכשיטים  את  לשווק  שישמח  תכשיטים, 
כשבוע  לפני  כאן  שישב  כפי  בדיוק  מאירופה,  ידועה  אופנה  מעצבת  כעת  יושבת 
כריס מרטין, סולן להקת קולדפליי? איך יכול להיות שאין לך אפילו תכשיט אחד 

לרפואה?"

במסעותי בעולם אני מקפיד ת-מ-י-ד להסתובב עם תיק גב קטן )גם כשאני חנוט 
ביקור  כרטיסי  ערמת  ובו  הנערי(,  הגב  לתיק  מתאימה  שלא  יוקרתית,  בחליפה 
ולפחות שני עותקים מהספר "הרשימה" באנגלית )או בשפת המדינה שאני נמצא 
בה( למקרה שאתקל בפיגורה חשובה שארצה להעניק לה עותק מהספר, והופס, 

הנה יצרתי לעצמי עוד הזדמנות.

דבר נוסף שהבחנתי בו לאחרונה )ואף פיתחתי כלפיו אלרגיה קלה( הוא העובדה 
שאנשים לא באמת עונים לשאלה "מה שלומך?" לרוב זה מסתכם בשאלה חוזרת 
בסגנון "מה שלומך?" או במענה קצרצר של "בסדר", "עייף", "תקופה מורכבת" או 

שסתם עוברים לדבר על עניין אחר. 
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אני, לעומת זאת, כשנשאל מה שלומי, עונה ועונה בהרחבה )לעתים נדמה לי שאנשים 
מתחרטים שהתעניינו, כי נגזר עליהם לשמוע מונולוג ארוך( ומספר ש"שלומי מצוין כי 
אתמול הייתה לי הרצאה מעולה", ש"שלומי רע מאוד כי אתמול סיימתי קשר רומנטי 

חדש שלא התקדם לשום מקום", או ש"אני במצב רוח לא ברור". 

אנשים,  כלפי  סבלנות  איבדתי  אישי  באופן  אך  חשוב,  ולא  פעוט  עניין  לכם  נשמע  אולי  זה 
שמחמיצים את ההזדמנות לנהל איתי שיחה אמיתית מלב אל לב ורק "מדגמנים שיחת נפש". 

נסו בשבוע הקרוב לשאול אנשים מה שלומם והמתינו לקבלת התשובה, ובאותה 
המידה השיבו בהרחבה כאשר אתם נדרשים לשלומכם.

סקרן  אדם  שאני  העובדה  הוא  הזדמנויות  לזהות  לי  המסייעים  המאפיינים  אחד 
מטבעי. תכונה, אגב, שבזכותה עסקתי שנים רבות גם בתחום העיתונות, ובעיקר 

כמראיין חשוב שחייב לגלות עניין במרואיינים שלו.

ולשאול  גבולות  לבחון  לבדוק,  לגעת,  אוהב  אני  ילד.  קצת  עדיין  אני  הזה  בקטע 
אינספור שאלות. במהלך החיים שמתי לב שככל שאנחנו מתבגרים, כך אנו מאבדים 
את הסקרנות שלנו ואת חדוות הגילוי. מתוך כך, לצערי, רבים מאיתנו גם רואים את 
ההזדמנויות כמובנות מאליהן ומאבדים את ההתרגשות שביציאה למחוזות חדשים.

חסר  במיוחד,  מהיר  בעידן  כיום  חיים  שאנחנו  לי  נדמה  לעתים 
סבלנות וחוסם הזדמנויות. בעלי מלאכה, כגון סנדלר, רפד, תופרת, 
ונעלמים מהעולם, מהסיבה הפשוטה  כורך ספרים או נגר, הולכים 
לא  בסכומים  חדש,  ולקנות  הכול  להחליף  ממהרים  אנחנו  שהיום 

גבוהים, ואין צורך "לשמור" כבעבר על החפצים שלנו. 

ונשים  גברים  שבהם  ההיכרויות,  באתרי  גם  זה  את  רואה  אני 
במיטה.  להעדפותיהם  התייחסות  אישיותם  בתיאור  מוסיפים 
כאילו הם אומרים: "אין לי זמן! זה מה שאני אוהב/ת! אם אנחנו 
לא מסונכרנים מראש על אותה הנאה מינית, בוא נוותר על בזבוז 
הזמן המשותף!" כאילו שהורינו או הוריהם ידעו מהו החתול המיני 
שמחכה להם בשק שאיתו בחרו להתחתן. הרי פעם, לא כל כך 
מזמן, זוג שקשר את חייו יחד היה מגלה את המיניות המשותפת 
ומנסה לתקן את הדברים  שלו תוך כדי מסע החיים המשותפים 

אם לא היו התאמה מינית או כימיה מינית.
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