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"הבכי והצחוק באים
מאותו מקום" .וסרמן

"למדתי שמחשבה יוצרת מציאות .בדיוק
כמו אוכל ,מה שתכניס לגוף שלך  -ככה
הוא יתפקד .אמרתי לעצמי 'חיה ,כגודל
ההתנגדות כך תקבלי בחזרה"

אלקנה שור || צילום :ראובן קסטרו

הפסקתי לעבוד והתחלתי להדריך קבוצה של
עצמאיים .הייתי מאוד פעילה עד לפני האסון,
והפסקתי הכל מיד .אם כל החיים החץ היה
ממני החוצה ,החלטתי לשנות את הכיוון של
החץ פנימה ,אליי".
מה עשית בפועל?
"שאלתי את עצמי 'מה את רוצה לעשות עם
החיים שלך?' ,והחלטתי שאני רוצה לעבור שי
קום .עברתי לימודים רוחניים,
טיילתי בארץ ,האזנתי למו
סיקה ,עשיתי ספורט .מערכת
השיקום שעברתי הקיפה המון
דברים :תרפיה באמנות ,טיפו
ליים פסיכולוגיים ,רפלקסו
לוגיה .מכל מכלול הטיפולים
שבהם נעזרתי ,התרפיה ביוגה
צחוק הכי עזרה לי .דבר ראשון
לא יכולתי לישון ,וידעתי שא
חרי כל סדנה אשן טוב בלילה.
כאשר אנחנו צוחקים ,חומרים
טובים מופרשים מהמוח וגור
מים לנו לישון".

"המסר שלי הוא להביא צחוק לעולם .אפשר
להניף את הדגל של האלמנות ולחיות במסכנות
וברחמנות .זה לא אני" ד חיה וסרמן,55 ,
שבעלה אלי נהרג בפיגוע ירי לפני שלוש שנים,
מתמודדת עם האבל דרך יוגה–צחוק ,והיא גם
מלמדת אחרים :עדיף לחייך ולא לבכות

כ

אשר חיה וסרמן מרגישה שהיא
עומדת לבכות ,היא נכנסת לאוטו
ופורצת בצחוק פרוע .רבע שעה
של צחוק אינטימי מהווה תחליף
לדמעות ,כמעין חבלה מכוונת במצב הנפשי
שלה ומעבר חד למקום של אופטימיות .והמע
בר הזה כלל אינו פשוט בהתחשב בכך ששלוש
שנים בלבד חלפו מאז איבדה את בעלה ,אלי
וסרמן ז"ל ,בפיגוע ירי" .אני יכולה לבחור בבכי
ואני יודעת שזה ירסק אותי ליומיים ,בהם אר
גיש חולשה ,תשישות ,אובדן .ואני יכולה לב
חור בצחוק" ,היא מספרת" .אני נכנסת לאוטו
וצוחקת ,ואז אני במצב רוח טוב ומתמלאת בא
נרגיות .אני מבינה דרך התרפיה שאני יכולה
לבחור כל שנייה ביום מה אני עושה".
וסרמן ,בת  55מהישוב אלפי מנשה ,החלה
להעביר הלאה את דרך ההתמודדות האישית
שלה ,לקהל שזקוק לזה לא פחות .היא מעבירה
סדנאות תרפיה ביוגהצחוק בכל רחבי הארץ,
נפגשת עם משפחות שכולות ,אלמנות צה"ל,
הלומי קרב וחולים סופניים ,ולכולם היא מו
סרת את אותה המנטרה" .עברתי תהליך חזק
של עיבוד האבל" ,היא מגלה" .ניתן לנווט את
הגורל על ידי בחירה .בחרתי להניף את דגל
השמחה ,במקום של 'ובחרת חיים'".
"כשאני פוגשת משפחות שכולות ,אני
מחבקת אותן בשלב הראשון" ,היא ממשיכה.
"מאוחר יותר אני מסבירה להם שאי אפשר
לשים מסכה ולהמשיך הלאה .יש ציפייה של
אנשים שאומרים 'תחזרו לעבודה והכל יהיה
בסדר' .אני לא מאמינה בזה .צריך להקשיב
לגוף ,לעבור טיפולים .אני מסבירה להם שיש

להם בחירה :הם יכולים לשכב במיטה ולהגיד
'אוי ,אוי ,אוי' ,והם יכולים להפשיל שרוולים
ולצאת החוצה ,לטייל ,לצחוק ,להיכנס לקבו
צת תמיכה .אבל זה תהליך וזה לוקח זמן".
איך גורמים לאדם במצב כזה לעבור
למצב של צחוק?
"קודם כל ,גם את הבכי אני מקבלת .אני
לא אומרת שהבכי הוא לא חלק מהתהליך.
אני אפילו אומרת למשתתפים בסדנאות
שאני לוקחת אחריות על העצים שייכרתו
בברזיל בגלל השימוש בטישו .אפשר גם
לצחוק על הבכי והאבל .הבכי והצחוק באים
מאותו מקום .בסדנה שהעברתי לאלמנות
השריון הגיע גבר ,שלא ידעתי שהוא הלום
קרב ממלחמת לבנון השנייה .הוא חי שנים
בידיעה שהוא לעולם לא יוכל לצחוק ,ובסד
נה הזו הוא צחק בפעם הראשונה".

השמיים הם לא הגבול
תקופה ארוכה שתתה וסרמן מכל באר אפ
שרית ,עד שהחליטה שהגיע הזמן להעניק
מעצמה לנמצאים במצבה שנותרו חסרי סיוע.
היא החלה ליזום פגישות וסדנאות עם עמו
תות הפועלות מטעם משרדי הממשלה ועד
מהרה שמה עבר מפה לאוזן בין חברות היי
טק ,בנקים ועמותות סיוע.
את המסר שהיא מעבירה בסדנאות הצחוק
היא רואה כשליחות ,כמסר חשוב מאין כמותו
לאנשים שהבכי הוא האופציה הכי זמינה עבו
רם" .המסר שלי הוא להביא צחוק לעולם .אפשר
להניף את הדגל של האלמנות ולחיות במסכנות
וברחמנות .זה לא אני .אני חיה כאילו היום זה
היום האחרון והראשון שלי בעולם .אני שואלת
את עצמי מה אני רוצה לעשות ביום הזה".
למעשה לא הייתה לך תקופה של אבל.
"הייתי פעילה בפורום אלמנים ואלמנות,
והכתיבה עשתה לי מאוד טוב .אבל באי

החץ מופנה פנימה
בבוקר יום שישי ,ה 25באפריל  ,2008יום
הולדתה של חיה וסרמן ,העיר אותה בעלה אלי
טרם יצא לעבודה כדי לברר אם תרצה לחגוג
במסעדה בצהריים .חיה הנהנה מתוך שינה,
ואלי המשיך למקום עבודתו כמנהל תפעול
באזור התעשייה "ניצני שלום" ,הנמצא בס
מוך לעיר טול כרם .לאחר שוסרמן התעוררה
היא גלשה באתרי החדשות באינטרנט והבינה
שזו הייתה פגישתם האחרונה .מחבל פתח באש
לעבר וסרמן והמאבטח שמעון מזרחי שעמדו
בשער הכניסה למתחם .השניים נפצעו אנושות
ומותם נקבע זמן קצר לאחר מכן .וסרמן הצלי

מכל מכלול הטיפולים שבהם נעזרתי,
התרפיה ביוגה–צחוק הכי עזרה לי .דבר
ראשון לא יכולתי לישון ,וידעתי שאחרי
כל סדנה אשן טוב בלילה

בה מידע והבינה שבעלה אינו בין החיים.
"היה הסכם בין אלי לביני שבכל פעם שאני
מתקשרת הוא חייב לענות ,אפילו אם זה
רק כדי להגיד 'אני כבר חוזר" ,היא אומרת.
"הפעם הוא לא חזר אליי ולא ענה להודעות.
התקשרתי לבוס שלו ,והבנתי מיד שאלי אינ
נו .הוא התחיל לגמגם ולהגיד שאלי נפצע ואי
אפשר להגיע למקום ,יש הרבה כוחות ובלאגן
שלם .צרחתי עליו 'גבי ,אל תגיד לי שאלי
נרצח' ,וזרקתי את הטלפון .השנייה הזאת זה
רגע שהמוח קולט והגוף מסרב להבין .נתתי
בעיטה ברגליים וצרחתי".
עד לאותו בוקר ניהלה וסרמן עסק מצליח
של הרצאות ,סדנאות וייעוץ בשפת הגוף ,זו
גיות ומיניות באסטרולוגיה ,תרפיה ביוגה
צחוק ועוד" .במשך שנתיים ,הייתי מעבירה
שלוש פעמים בשבוע סדנאות של יוגהצחוק

להמון גופים .אני ,שמעבירה מסר של צחוק
לעולם ,פתאום מוצאת את עצמי במצב כזה",
היא אומרת.
ברוב המקרים נאלצים מי שחוו אובדן לצלוח
את שלב ה"חייבים להמשיך הלאה" ,ללא ספק
האכזרי והכואב מכולם ,אבל וסרמן לא הס
כימה להרים את עצמה דרך החזרה לשגרה.
"החלטתי שאני לא חוזרת לעבודה למחרת
בבוקר .קודם כל ,רציתי לראות שהילדים שלי
עומדים על הרגליים ואז אוכל לעבור הלאה.
בדרך כלל אני עובדת המון ,מרצה בפני גו
פים וחברות ואמרתי שהדבר הכי קל זה לשים
מייקאפ ולעבוד מראשון עד שישי .זה הדבר
הכי קל בשבילי ,אבל הכי לא נכון .כולם אמרו
לי שמי שהקים אימפריה לא מפסיק אותה בא
מצע החיים ,ואני עניתי לעצמי שאני מחוב
רת לשפע וסומכת על היקום ועל בורא עולם.
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זושהי נקודת זמן אמרתי לעצמי שאני לא
אלמנה ,שאני לא שם .כתבתי מכתב תודה
לחברים בפורום ,שאני מודה להם על הכל
אבל זהו  -אני לא רוצה להיות במקום של
'אוי ,אוי ,אוי' .אני רוצה להיות במקום שבו
אני מחייכת ליקום והוא מחייך אלי בח
זרה .בהוויה שלי ,אני לא אלמנה .אני מגדי
רה את עצמי בתור אישה שחוותה טראומה
ויכולה לעזור לאחרים".
היו רגעי משבר?
"בראש השנה שאחרי הרצח
סירבתי לקבל את החג בלי אלי.
כל השאלות 'איפה אתם בחג?',
'לאן אתם הולכים?' ,אני לא
רוצה את כל החגיגות והפס
טיבלים האלה .פשוט התנגדתי
ואמרתי שאני בזוגיות מדהימה
עם אלי מגיל  16עד גיל ,52
אהבה ממבט ראשון ,ולא אקבל
אלי וסרמן ז"ל את החג בלי אלי .למדתי שמח
שבה יוצרת מציאות .בדיוק כמו
אוכל ,מה שתכניס לגוף שלך  -ככה הוא יתפ
קד .אמרתי לעצמי 'חיה ,כגודל ההתנגדות כך
תקבלי בחזרה .תשלימי עם כל מה שמגיע'".
וסרמן מדברת בלהט ואינה עוצרת לרגע .היא
ממהרת לשתול את האופטימיות האקטיבית
שלה בשומע ,לא להשאיר מקום קטן של כני
עה לצער ולכאב .אין לה מטופלים שהשתקמו
או קבלות על ניתוחים שהצילו חיים ,אולם יש
מאחוריה כמויות אנשים שהעלו חיוך קטן דוו
קא בנקודה הכי קשה ומתסכלת בחיים.
"יש לנו בסדנאות נכה צה"ל שנפצע קשה
מאוד במלחמה ואיבד יד" ,היא מספרת" .בי
ציאה מאחד מהאירועים המשותפים שלנו,
הלכתי אחרי החבר הזה ואשתו והם לא ראו
אותי .הסתכלתי וראיתי שהוא לא מחנה את
הרכב בחניית נכים אלא בחניה רגילה ,עם
כולם ,רחוק מהכניסה .עכשיו הוא עבר עוד
ניתוח קשה והוא אמר לי 'החלטתי שאני נמצא
בהוויה שאני בריא' .הוא נמצא על מורפיום
ועובד רגיל .זו בחירה .הוא לא חי את החיים
שלו כמו נכה .המסר שלי הוא ללמד אנשים
להניף את דגל הבחירה בחיים" .ב

