
נזהפרוורים

אלימלך13אספה

רוזן,חנוךלפנטומימאינישואיםהכל:היהרוזךליבלענת

זאת,ובכלכוכבים.ואבקכסףהפרסום,בעולםקריירה

חיפושומסעהגירושיםאחריסיפוק.הרגישהלאהיא

כמאמנתוהיום,הבודהיזםאתגילתההיאהאושראחר

המירוץאתעוצריםאיךמטופליהאתמלמדתהיאאישית,

שלאלכםנדמהאםגםבסדר.שהכלומפנימים

נהרייהננו׳^יkcTאר׳מלךiinאספה

שהת־המערבית,התרבותמבוגריגדולחלקכמו

חנכו

$TS1$שהתחנכו$TS1$

$DN2$שהתחנכו$DN2$מתקדמיםכולם״למהכמומנטרותברכיעל

הש־יגידוו״מהאכשל?״אםיהיה״מהלא?״אניורק

כנים?״

$TS1$השכנים?״$TS1$

$DN2$השכנים?״$DN2$הייתהלאפעםאףרוזן־ליבענתגם

ההצלחהסמליכלעלויסימנההיאלכאורה,מחייה.

יתרהבהצטיינותשניתוארבעלתיפהפייה,צעירה,המקובלים.

הס־לאחדנשואהעל,באלכדיילתבמקבילהעובדתבפסיכולוגיה,

לבריטאים

$TS1$הסלבריטאים$TS1$

$DN2$הסלבריטאים$DN2$רוזןחנוךוהבמאיהשחקןהפנטומימאי,במרינה,הגדולים

פרפק־״הייתימסופקת.חשהלאמעולםרוזן־ליבאבללבת.ואם

ציוניסטית

$TS1$פרפקציוניסטית$TS1$

$DN2$פרפקציוניסטית$DN2$וגםחכמהוגםכוסיתגםוגם.וגםוגםגםלהיותשצריכה

ואבקזוהרחייחיהוגםומיוחדתמשכילהוגםדיילתוגםמצטיינת

שלפוסטרהיינווחנוך,אני״יחד,מספרת.היאוסלבס״,כוכבים

היומתוחכם.זוהר,מוצלח,מוכשר,זוגמערביים:במונחיםהצלחה

מאחוריאבלגדולה.מאודואהבהופרסוםועוצמהוכסףמעמרלנו

לי״.הסרהיהמשהוהקלעים

ביטוי?לידיבאזהאיך

במקום,הכלמושלם.הכלפניועלשקט.חוסרשלעמומה״בתחושה

שלחוויההיאהחוויהזאת,ובכלששאפתי,כפישצריך,כמוהספר,לפי

קצתמתחבר.שלאמשהושלבאמת,לאאבלרומהשלליד,שלכמעט,

ישירותקשורהיהלאשזהלהדגישמאורליחשובכאילו.לעשותכמו

באמת״.נדירחיבורגדולה,אהבההייתהשםואליי.לחנוךלזוגיות,

בא?זהמאיפהאז

בי־ליהיוומצוינות.הישגיותשאפתנות,שלערכיםעל״גדלתי

קורת

$TS1$ביקורת$TS1$

$DN2$ביקורת$DN2$,צעירמגילסבל.שלחייםוחייתיושיפוטיותציניותעצמית

מוצ־שאנילהוכיחהזמןכלוניסיתימספיקטובהלאשאניהרגשתי

לחת.

$TS1$.מוצלחת$TS1$

$DN2$.מוצלחת$DN2$מט־הצבתיושובאותןהשגתימטרות,לעצמיוהצבתיסימנתי

רות

$TS1$מטרות$TS1$

$DN2$מטרות$DN2$,לי.שהיהוממהשאניממיבאמתנהניתילאמעולםכיחדשות

להוכיח״.מהצורךהרפיתילאומעולםלעצמיפירגנתילאפעםאף

שנשברהשקט

והשיגה.כיוונהלעצמה,שסימנהמטרההיורוזןלחנוךהנישואיםגם

פנטומימהומופעיפן"״פיטרההצגהכוכבמגה־סלב,28בןאזהיההוא

מרמת־19בתאלמוניתחיילתאזהייתה45רוזן־ליב,ללהיט.שהפכו

חן.

$TS1$.מרמתחן$TS1$

$DN2$.מרמתחן$DN2$הופעותבהרבה״הייתיהשאפתנית.הצעירהאתהרתיעלאזהאבל

אלייחדרשלוהשתיקהובעוצמתשלוהגופניתבאמנותומשהושלו

מעשה״.לעשותהחלטתינכון.ליהרגישובאינטואיציה

להיפגש,שעליהםבדעתהאותושיתפהשבומכתב,לוכתבההיא

גשוםבלילהשלו.במגרשהכדורשכעתוהוסיפהטניסכדורצירפה

הכדורעםהמעטפהאתהניחהתל־אביב,בצפוןביתו,אתחיפשה

שיחתלההעבירהאמהבצהרייםלמחרתוהתפללה.הדוארבתיבת

יחסיםמערכתהייתה״זוטניס.כמדריךעצמושהציגמגברטלפון

מוכשרומעוף,כנפייםשלאישהואחנוךהראשון.מהרגעעוצמתית

אישי״.קסםשלטונותעםשרכמו

דודושביט,ציפיגבאי,ששוןהשארביןהגיעוהמתוקשרתלחתונתם

הםאחרים.ורביםקושניראבילסלאו,חנהלפין,דניאללהב,יוניטופז,

הפ־מופעיאתהעלההואלים.הצופהבדירהתל־אביב,בצפוןהתגוררו

נטומימה

$TS1$הפנטומימה$TS1$

$DN2$הפנטומימה$DN2$אבלבאוניברסיטה.פסיכולוגיהלמדהוהיאשלוהמצליחים

עמוד 1



לממרינסעתי״לארוזךליב.ענת

בארץ.למדתיבתאילנד.אובהודו

בסיני״להיזרקובלישרוואליםבלי

עמוד 2



שניםואחרילה,חסרהיהמשהוכאמור,

יכולהלא״אניהתגרשו.הםמשותפתוילדה

בינינו",להתרחקותהטריגרעלאצבעלשים

נוודהואשחנוךבגללזה״אוליאומרת.היא

טיילנוומעוגן.ביתימשהוישוביכנפייםעם

אתחגגנועצום.כיףלנוהיהבעולם.יחד

מס־וההמולההרעשכלאתואהבתיהחיים

ביב,

$TS1$,מסביב$TS1$

$DN2$,מסביב$DN2$מסוים״.גבולעדאבל

כלומר?

פעםלאשלי.השקטאתצריכה״הייתי

למרר־עוברתהייתיברחוביחדכשהלכנו

כה

$TS1$למררכה$TS1$

$DN2$למררכה$DN2$.סבי־היוהזרקורים,באורהיינוהשנייה

בו

$TS1$סביבו$TS1$

$DN2$סביבו$DN2$להיותרציתיוכנראהמעריצים,הרבה

לאט־חנוך.בזכותולאעצמיבזכותמישהי

לאט

$TS1$לאטלאט$TS1$

$DN2$לאטלאט$DN2$בעולמו.התכנסאחרוכלמרחקנוצר

מהצורךנבעלישחסרשמהמבינהאניהיום

מספיקהלאאניכאילוטובה,שאנילהוכיח

מה־לגמרירחוקאזהיהחנוךשאני.כמו

חיפוש

$TS1$מהחיפוש$TS1$

$DN2$מהחיפוש$DN2$גםהואפנימה.ומההתבוננותהזה

פרקטי.מאורוגםבעולםיצירתיהכיהאדם

חלקוזהמצוין,מנהלוגםמעוףשלאישגם

הזההענייןכלאבלשלו.ההצלחהמסוד

אליודיברלאופילוסופיהפסיכולוגיהשל

הזמן״.כלגדלליחסרשהיהוהמשהו

הכאבאומרת.היאיפה,פרידההייתהזו

גלי,בתם,שלטובתהאבלגדול,אמנםהיה

הדדיתהבנה״הייתהעיניהם.לנגרעמדה

הצלחנוהכלולמרותהלאהשממשיכים

שניםבמשךטובים.מאודחבריםלהישאר

הני־ביוםערבלארוחתיצאנוהפרידהאחרי

שואים

$TS1$הנישואים$TS1$

$DN2$הנישואים$DN2$.ונהדרתטובהבחירההיהחנוךשלנו

הזה".הקשרעלחרטהשלרגעליאיןשלי.

רוזךליבהחליטההפרידהעםבבדבר

לפסיכולוגיההמחלקהאתגםלעזוב

עוזרתהייתהשםתל־אביב,באוניברסיטת

נחתהמהזמןאחריבמחקר.ועסקההוראה

אתומנתחתכבונהגיתם,הפרסוםבמשרד

פל־המותג,שלהתקשורתיתהאסטרטגיה

נרית

$TS1$פלנרית$TS1$

$DN2$פלנרית$DN2$המקצועגםאבלהמקצועית.בשפה

הסיפוקאתלההביאלאוהזוהרהנחשק

אגו.שלחגיגייםמאבקיםשם״היושחיפשה.

יש׳למיהשוואות:שלגדולהאחתמסיבה

שבותרמיות,שלתחרותיעולםגדול׳.יותר

שנון,יצירתי,הואכמהלהפגיןנדרשאחדכל

אקשןהמוןאמיתי.ג׳ונגלייחודי.מקורי,

כמובג׳ונגל,אבלרכישתן.תחכוםואדרנלין,

והפ־ודורסנותאכזריותהמוןגםישבג׳ונגל,

עלת

$TS1$והפעלת$TS1$

$DN2$והפעלת$DN2$הראשאתלהחזיקאינסופיוניסיוןכוח

מתיש״.מאודהיום.אתלשרורלמים.מעל

לע־החלההיאהתובעניתהעבודהלצר

סוק

$TS1$לעסוק$TS1$

$DN2$לעסוק$DN2$חופשית,צניחהאקסטרים:בספורט

לים,מעלרחיפהמצנחיפורחים,כדורים

לפעילויותעברהכךאחרסקי.סנפלינג,

השתתפהרקדה,ונפש.גוףביןהמשלבות

ופיסלהציירהיוצרת,לכתיבהבסדנאות

סד־פסיכולוגי,טיפולעלגםויתרהולא

נאות

$TS1$סדנאות$TS1$

$DN2$סדנאות$DN2$הבאראבלומדיטציות.מודרךלדמיון

התמלאה.לאעדיין

הקריירהאתולעזובלקוםהאומץאת

השני,מבעלהקיבלהבפרסוםהמשגשגת

בח־ויזםמנכ״לבמילואים,אל׳׳םליב,עוז

ברת

$TS1$בחברת$TS1$

$DN2$בחברת$DN2$חברשלבשידוךשהכירההיי־טק

שנים,שמונהלפנישנישאו,לאחרמשותף.

לעבוד,ממשיכההיאבעצםלמהאותהשאל

שאניהבנתירגע״באותולה.רעכךכלאם

הזה".העולםאתלעזובצריכה

בלי־החלהשעברהאישיאימוןבעקבות

מודי

$TS1$בלימודי$TS1$

$DN2$בלימודי$DN2$.בלי־הצטיינהכהרגלה,קואוצ׳ינג

מודים

$TS1$בלימודים$TS1$

$DN2$בלימודים$DN2$אישית,למאמנתהפכהמהרהועד

הצטרפהבמקבילמצליחה.וזוגיתעסקית

שהנחההחיים״,ואומנות״זןבשםלקורס

עשרהלשעבר.זןונזירישראלימסאס,תמיר

התנסתהובמהלכםהקורס,נמשךשבועות

טקסטיםשלובלימודבתפילותבמדיטציות,

להב־הגיעהמספרת,היאושם,בודהיסטיים

נות

$TS1$להבנות$TS1$

$DN2$להבנות$DN2$.המש־הדלתותאחתהוא״תמירחדשות

מעותיות

$TS1$המשמעותיות$TS1$

$DN2$המשמעותיות$DN2$אליושהגעתיהטובלמקוםביותר

לכאורה,פשוטשנשמעמקוםעצמי,עם

היאבסדר״/ש׳הכלהיריעההואשעיקרו

אבלופלקטי,בנאליאולינשמע״זהאומרת.

אחרמישהולהיותלרצותלהפסיקמצריךזה

כאןלישישמהאתלקחתאלאהזמןכל

זה״.עםולעבורועכשיו

בסדר״.״הכלאתתסבירי

שצריךכפיבדיוקהכלכיבסדר,"הכל

נמ־האנושיהסבלבבסיסהאשליהלהיות.

צאת

$TS1$נמצאת$TS1$

$DN2$נמצאת$DN2$במקוםלהיותצריכיםשאנחנובתחושה

במקצועאחר,זוגבןעםאחר,בתפקידאחר,

המאבקמתחיליםשםאחר.ובמעמדאחר

המלחמה,מתחילהשםוההחמצה.והתסכול

אומרבסדר׳׳הכלשאין.מהאחריהמרדף

ועכשיו״.כאןהכלכברשיש

ויתור.כמופסיבי,מאודנשמעזה

כני־פסיביות,עלמרמזלאבסדר׳״׳הכל

עה,

$TS1$,כניעה$TS1$

$DN2$,כניעה$DN2$שאיןאומררקזהקורבנות.אוויתור

דרי־ואיןכניסהרףאיןמוקדמים,תנאים

שות

$TS1$דרישות$TS1$

$DN2$דרישות$DN2$.אפשרעכשיוהגענו.כבראנחנוקבלה

לה־אפשרולהגשים.לגלותלחקור,לצאת

ציב

$TS1$להציב$TS1$

$DN2$להציב$DN2$בגלללאאבלאותן,ולהשיגמטרות

בוחריםאנחנוכיאלאחייביםאושצריכים

התנג־הואכעסבעצם?כעס,זהמהויכולים.

דות

$TS1$התנגדות$TS1$

$DN2$התנגדות$DN2$הקבלהאנרגיה.המוןגוזלוזהשישלמה

ולהתפתחות״.לצמיחההמוצאנקודתהיא

במ־בסדר,שהבללעצמיאומראיךאבל

ציאות

$TS1$במציאות$TS1$

$DN2$במציאות$DN2$טורפיפ?אריותמלאגיונגלשהיא

פנימי,הואהמערבי,בעולם״הג׳ונגל,

המוחהעולם.מולהתנהלותשלגישההוא

במקומותקיומיותסכנותבטעותמזההשלנו

אצליחלאאםיהיהמהלמשל,כאלה.שאינם

הבחורהעםאתחילאםבפרזנטציה?לעמוד

העלאהאקבללאואםלי?תסרבוהיאהזו

מכונתאותי?תעזובאשתיאםבמשכורת?

הזמן.כלאימהסיפורילנומספרתהמחשבות

פרשנויותלמציאותשמצמידיםאלהאנחנו

הבשורהטעות.סכנה,כישלון,כמוותוויות,

אתהלזה,וערבזהמכירשאתהשברגעהיא

מה־לצאתיכולאתהאחרת.לבחוריכול

ג׳ונגל

$TS1$מהג׳ונגל$TS1$

$DN2$מהג׳ונגל$DN2$אחרת".התנהלותלגישתולעבור

חליתימהעבודה,פוטרתיאפקורהומה

אניאזאידאותי,עזבההזוגשבתאו

בסדר?שהכללעצמיאומר

פיטו־זוג,מבןפרידהכמוהחיים,״כאבי

רים

$TS1$פיטורים$TS1$

$DN2$פיטורים$DN2$קרובאדםשלאובדןאועבודהממקום

לאבסדר׳׳הכלמהדרך.נפרדבלתיחלקהם

כמוסבל.שאיןאומרזהכאבים.שאיןאומר

החץעםנשאראניהבודהיסטיהחץבמשל

מוסיףולאהכאב,חץעליי,שנורההראשון

שלי.הסבלחיצישהםושלישישניחץעליו

ידינו.מעשהשהואהשני,מהחץנוצרהסבל

נאבקיםהקיים,אתלשנותרוציםכשאנחנו

כו־מהחיים,שקיבלנוהנתוניםעםרביםבו,

עסים

$TS1$כועסים$TS1$

$DN2$כועסים$DN2$,כשאנחנורקאבודה.מלחמהזועליהם

ללמודיכוליםאנחנושישבמהמכירים

ועדייןכואב.זהאםגםאיתו,ולעבוראותו

להיות״.צריךשהואכמוהכלבסדר.הכל

שוויתרההנזירהכמונראיתלארוזן־ליב

פרטיבביתמתגוררתהיאשלה.הפראריעל

תל־אביב,בצפוןנאות־אפקהבשכונתיפה

תסרוקתהויוקרתיים,יפיםבגדיםלבושה

״אניטעם.בטובמתוכשטתוהיאהיטבעשויה

מרחפתאומיסטיתאורוחניקיתלאלגמרי

נסע־״לאמיד.מסייגתהיאמתקשרת״,או

תי

$TS1$נסעתי$TS1$

$DN2$נסעתי$DN2$למדתיהכלבתאילנד.אובהודולמנזרים

ופסיכולוגיהבודהיזםשלבקורסיםבארץ,

להיזרקובלישרוואליםבליבודהיסטית.

ונקייה,מתוקתקתתמיראנילהפך,בסיני.

שקטברכה,שםמצאתיהמנטליבמובןאבל

צי־במקומותשהייהשלשניםאחריומרגוע,

ניים,

$TS1$,ציניים$TS1$

$DN2$,ציניים$DN2$,עצמיתוקבלהאהבהוחוסרפחדסבל

ולנוח״.הראשאתלשיםיכולתיפתאום

היי־טק,אנשיכוללשלההלקוחותקהל

שחקנים,במאים,וסמנכ״לים,מנכ״לים

מאמנתהיאותעשיינים.צוותיםראשי

עקרונותאתהמשלבשפיתחה,מודללפי

יע־מטרות,המציבהקלאסי,הקואוצ׳ינג

דים

$TS1$יעדים$TS1$

$DN2$יעדים$DN2$,כתבהגםרוזן־ליבהבודהיזם.עםוחזון

לאחרונהשיצאפיוז׳ן״,״אימוןספר,זהעל

ביכורים.אופירבהוצאת

בודהיסטית?עצמךאתמגדירהאת

הכיבכלל.עצמיאתמגדירהלא״אני

מהפי־חלקיםשאימצתילומריהיהמדויק

לוסופיה

$TS1$מהפילוסופיה$TS1$

$DN2$מהפילוסופיה$DN2$ואניהבודהיסטיותהעולםותפיסת

וב־שליהפרטייםבחייםשימושבהןעושה

קליניקה

$TS1$ובקליניקה$TS1$

$DN2$ובקליניקה$DN2$האימון״.בתהליכי

שעברת?לשינויהקרוביםהגיבואיך

שהורמו.גבותכמההיוהראשון״בשלב

התעוררואלייהקרוביםהאנשיםבקרב

חמלהעלמדברתאתפתאוםמהתהיות:

הצי־איפהשיש?מהעםלחיותעלוקבלה?

ניות

$TS1$הציניות$TS1$

$DN2$הציניות$DN2$הקו־מכירים,שאנחנווהטובההישנה

צים,

$TS1$,הקוצים$TS1$

$DN2$,הקוצים$DN2$התחילזהלאט־לאטבלשון?הלהבים

יותרקצתנהיהפתאוםכולם.עללהתחבב

ולסביבתי״.ל־נעים

הבודהיזם,עקרונותביןמשלביםאיךאז

אימוןלביןורוגע,שלווהלהביאשאמורים

ויעדימ?מטרותהשגתעלהבנוימערבי,

שאומרלמשל,הקארמה,עקרוןאת״־ש

טובות,תוצאותייוולדוטוביםשממעשים

רעות.תוצאותייוולדוטוביםלאוממעשים

האחר,כלפינדיבותשלאקטמפרגןכשאדם

לעצמו.כלקודםהנדיבותאתמגרילהוא

מחסורתחושתמתוךבאיםרביםאנשים

וב־חסרלהםיהיהייתנו,הםשאםוחשש

כלל,

$TS1$,ובכלל$TS1$

$DN2$,ובכלל$DN2$מביניםלאהםקודם.ייתנושהםלמה

ככלעצמםאתשמייצריםמשאביםשאלה

כךיותרשאתןוככלבהם,שמשתמשים

שלמקורבןלעבורזהבגדול,יותר.לייהיה

להגידיכולהאנימציאות.ליוצרתנסיבות

למשפחהנולדתיכילסבול,עליישנגזר

אוכאלהערכיםביהשרישוהורייכיאוכזו

במרינהאומסויםכלכלילמצבנולדתיכי

קורבןולהיותלהאשיםיכולהאנימסוימת.

ולה־לעצוריכולהאניאבלחיי.נסיבותשל

גיד

$TS1$ולהגיד$TS1$

$DN2$ולהגיד$DN2$:ועכ־שקיבלתי,הנתוניםאלולעצמי

שיו

$TS1$ועכשיו$TS1$

$DN2$ועכשיו$DN2$שקיבלתי,הקלפיםעםאני,איךלבדוק

ואתשואפתאנישאליוהמקוםאתמייצרת

לכלהבודהיזם,פיעלרוצה.שאניהמציאות

בחירהוחופשאחריותהמוןישמאיתנואחד

מה־מהסבל,להיפרדלבחוריכוליםואנחנו

פער

$TS1$מהפער$TS1$

$DN2$מהפער$DN2$רוצהשהייתימהלביןלישישמהבין

רוחניקי״.ולאפרקטימקוםזהלי.שיהיה

כיום?בחייךמתבטאזהואיד

אודי־שלרצףלהיותחדלושלי״החיים

שנים

$TS1$אודישנים$TS1$

$DN2$אודישנים$DN2$ותרו־למידהשללהזדמנויותוהפכו

מה.

$TS1$.ותרומה$TS1$

$DN2$.ותרומה$DN2$להיותצריכהשאניהרגשתיפעםאם

מרגישהאניהיוםאחר,במקוםאחר,מישהו

הדרייבלהיות.צריכהאנישבובמקוםשאני

התחושהבו,שחייתיהג׳ונגלההישרדותי,

אצליחאוהזההתפקידאתאשיגלאשאם

ולאאותייאהבולאההיאמהאישהיותר

מספיקסחורהאהיהלאואניאותייקבלו

התחו־אתפוגשתאניהיוםהתפוגגה.טובה,

שות

$TS1$התחושות$TS1$

$DN2$התחושות$DN2$אנשיםשלי.בקליניקההזמןכלהאלה

כילהתקדם,ומתקשיםלעצמםמתאכזרים

אנרגיה״.המוןמהםגוזלהזההמאבק

שלך?הזוגיותעלמשפיעהבודהיזםואיך

שארעלמשפיעהואשבוהאופן"באותו

בו־מנזרראשצ׳ודרון,פמההחיים.זירות

דהיסטי

$TS1$בודהיסטי$TS1$

$DN2$בודהיסטי$DN2$,הלימוד׳אוליפעם:אמרהטיבטי

ולהירגע,קליליםלהיותהואביותרהחשוב

כדילהאטשלנו,הסיפוריםאתלשמוט

ולהפ־משיפוטיםלהרפותנוכחים,להיות

סיק

$TS1$ולהפסיק$TS1$

$DN2$ולהפסיק$DN2$.בשולחןפתקעלליכתובזהלהיאבק׳

ליישםמנסהשאנימהבדיוקוזההעבודה

הופכתהזוגיותהזובדרךשלי.בזוגיות

אתבולהניחיכולשאתהכזהאמיתי,לבית

לגדולוגםשאתה,כמולהיות,פשוטהראש,

עובד״.גםשזההואוהקסםולהגדיל.

assaffap@yedioth.co.il

גלי.והבתרוזן,רונוךטם

עוצמתיתיחסים"מערכת

הראשון"מהרמ

טישלראביקהצילום:

הטריגרעלאצבעל/¥יםיכולהלא"אני

נוודהואשחנוןבגללזהאוליבינינו.להתרחקות

יחד.טיילנוומעוגן.ביתימשהו/זךוביכנפייםעם

אתואהבתיהחייםאתחגגנועצום.כיףלנוהיה

מסוים"גבולעדאבלמסביב,וההמולההרעשכל
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