
 

 נהיגה אל קצה הלילה 

שתיים בלילה והילד לא רוצה להירדם. בוכה כל הזמן. אולי כואבת לו הבטן. אולי סתם 

יותר טוב איך לטפל  אשתי תמיד יודעתבקלות. אימא. היא מצליחה להרדים אותו מתגעגע ל

בכביש העירוני, בזמן אמת אי אפשר להיעזר בה. עכשיו אני  שאנחנו נוסעים כבקטן, אבל כמו 

 צריך אותה.  

משתתפת באיזה קורס על קבלה. חוזרת נרגשת בכל  כבר כמה חודשים אבל היא לא כאן. 

  מאוד מקורייודע המון.  ומבריק שצעיר איזה לפלף דתי  . מרצהההקורס ועל מדברת על  פעם.

אחרי השיעור בערב  . נמשך יום וחצימתקיים פעם בשבועיים וכל מפגש הקורס  נורא מעניין. ו

מה שלומנו ואיך   ודיברנו קצת. שאלה . התקשרה בערבשאני לא מכיר היא ישנה אצל חברה

 אבל עכשיו אמצע הלילה. נחנו מסתדרים.א

  חכםקטנתי מחשבתי נודדת למחוזות זרים. -נומי-נומיל ישבנו של הקטן ושר לו בעודי טופח ע

הודי אחד אמר שאבהות היא כמו נהיגה במרוץ במדבר שאין לו סיום ואין בו מנצח. צריך  

, אומר שמי שרוצה מספיק ראם סמואלמורי ורבי לנהיגה מתקדמת, ללמוד לנהוג אחרת. 

לראם סוכרת נעורים והוא  ומוכן להשקיע מספיק זמן ומחשבה יכול לנצח בכל מרוץ.

אלוף צרפת בנהיגת ראלי. אני כנראה ל נהיהוצה מספיק , אבל רוגם דיסלקטי היפראקטיבי

הגעתי למצב שאני עובר את  . בכול זאתלא השקעתי מספיק באימוניםאולי לא רציתי מספיק ו

 מסלול הג'מייקנה בלי לכסח אף קונוס פלסטיק מאלה שמסמנים את גבולות המסלול.

אולי יודע מהיכן אתה יוצא או לפחות  אתה שם  . 'דקר'מרוץ פריז לא זה  , ככה אומרים,אבהות

מכונית מצייתת לחוקי  השב גם שאתה יודע את כללי המשחק. . אתה חונדמה לך שאתה יודע

ומרחק בלימה  תאוצה זה תאוצהתנע זה תנע,  הפיסיקה, המשוואות פחות או יותר מוכרות,

יש   GPSעם מפה מתאימה ו  אפילו ניוטון המיסטיקן ידע איך לחשב אותן.זה מרחק בלימה. 

סיכוי די טוב שתוכל לבחור נתיב מתאים ולעמוד בו. אם התאמנת מספיק אולי גם תצליח 

, אבל נסעתי פה ושם במדבריות  אני לא הגעתי למדבר סהרה  .להגיע בשלום לקו הסיום

העובדה שאתה   נהיגת שטח איננה נהיגת כביש. אל תטעו!להדיוטות אומר: . והריה ארצנו

בכביש אתה כבחלום. המראות  להחליף הילוכים או לאותת איננה אומרת שאתה נוהג. יודע

בעוד נפשך מרחפת בעולמות אחרים.   ,יידך בסלולר ,ואתה נוהג כאוטומט על פניך חולפים

ללא הרף במהירות עצומה,   יחד והדרך שמשתנים , הרכבזה אתה , לעומת זאת,במדבר

ובכול זאת יש   .לפתע סיבוב חד כאן אבן גדולה, כאן בור והנה אינך יכול להיות רגוע לרגע.

 .ויש מטרה לדהירה הזאת מסגרתשלושה ממדי מרחב ויש חוקי פיסיקה ויש חוקים ו

רוצה   אניתי לאן דעי ספק אםבלי הכנה בלי ידע ובלי חגורת בטיחות.  יהוטלתההורות  למרוץ

   גיע.נ ןלא מושג אין ליעכשיו בטוח שלהגיע. 

מורי לנהיגה    אני שומע אתצריך להתאמן על מיומנויות. להתאמן יום יום. כמו בנהיגת מרוצים 

התחבר לתחושות לנסה לחזור לבסיס. לוחש באוזני:  אחרת, הסופרדרייבר סר ג'ון ויטמור

  לפעמיםכדאי ללמוד לומר הגוף, לחיבוק, לליטוף, להאכלה. כדאי שתלמד להחליף חיתול. 

יש תחושות בטן. אתה . יש גז ויש ברקס. יש ראש ויש לב ויש גם עור ולא ולפעמים לוותר

תוכל ללמוד  הילד" שלך?- עם-אניל"  תדע לזהות אותם, תדע להתחבר ?מכיר את כל אלה

   להקשיב עם הגוף? ,גוףלהרגיש את ה



במכונית  הבודהה לא נהג. לא להאחז ,צלילות הדעתלהיות בככות, בהבודהיסטים אומרים 

לימד אותי מבוא לנהיגה  , סר ג'ון ויטמור,שלי מורההבודהיסטים מלמדים נהיגה. אבל 

אחרת, נהיגה ברוח הבודהיזם. זורמת, לא נאחזת, עם העור, עם הגב וכפות הידיים, לא עם  

. הוא הרי עזב לתת עצות היה קל לבודההד הורות. לא מנסים ללמ בודהיסטיםאבל הראש. 

הדלאי למה מודה שקשה   טוב. רק סיפור שכולוומשפחתו כשהבין שהחיים זה לא  את ביתו

  זוכר הורות הואבאשר ל. מעולם לא נשא אישה. הוא הרי ו לתת עצות באשר לחיי משפחהל

   .נו ונרדמנואפסו כוחותי ,ואניהקטן בינתיים,  אימא שלו הטובה, אז לפני הרבה שנים.את 

שהכנתי לו. מקושקשת, רכה, בדיוק כמו שהוא  לא רוצה לאכול את הביצההוא עכשיו בוקר. 

אצל אימא הוא אוכל  .אוהב. עושה לי "דווקא"? אני בטוח שהביצה והגבינה חשובים לבריאותו

פתה אולי אלגמור הכול? אותו  ר? להכריחוותל? עכשיו איך לנהוג אותם בתיאבון כל בוקר.

י מאחר לעבודה. התרגזתי ואנ לגןאותו עם הבטחות לשוקולד? אנחנו צריכים תכף לצאת 

והרמתי את הקול והקטן פרץ בכי תמרורים אימא, אימא, אימא... חיבקתי אותו ושנינו בכינו 

 . ביחד

  ., עיניה בורקות, היא אומרתנהדר .אני שואל מהסדנא. איך היה שתיאאחר הצהריים חזרה 

קצת קשה, אבל   היה בערב. אני ממלמל ,אצלכם? בסדרעבר המרצה הזה ממש משהו! ואיך 

אוי, מי  חיבקתי את מותניה.  הגן. בסך הכול נפרד בקלות.בסוף נרדם וגם אכלנו בבוקר לפני 

הלביש אותו ככה היא שואלת בנזיפה. לא יודע, אני עונה, אלה הבגדים שהיו בתרמיל. 

 והיא כבר בבית בשגרה הטובה. מידי  נחלצת ,הבגדים מאתמול! לא נורא, נחליף לו מיד 

מסתיימת  באבהות שלא כמו בכביש, לא כל התנגשות חזיתית לוחש לי סר ג'ון,, למזלך

כן, אני עונה לו,  בכלל לא תלוי בך. זה למזלך, זה לא תלוי רק בך. למעשה אולי בטוטל לוס. 

 שלון.ירגשי האשם ותחושת הכ ונשאר עם

 


