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למצואהספרכרמלבהוצאתהופיעמזמן

רעייתיביןהתכתבותהכוללהאוראתמתוכו

בשנהברלבבאליאסליאורההמנוחה

למדיטציהשלההמורהלביןלחייההאחרונה

04בגיל6002בשנתנפטרהליאורהלוטנברג.אילן

הסרטן.מחלתעםהתמודדותשלארוכותשניםלאחר

ליאורהלימדהמחלתהבשנות.5בתאזהייתהבתנו

עלושקדהבירושליםהעבריתבאוניברסיטהתלמוד

נזיקיןדיניבנושאשלההדוקטורטעבודתהשלמת

לאורשיצאהעבודהיוחאיברשמעוןד'רביבמכילתא

שלההמנחהבעריכתמאגנסבהוצאתפטירתהלאחר

כהנא.מנחםפרופ'

באופןליאורהנפגשהלחייההאחרונותהשניםבשלוש

ללימודתובנהעמותתמייסדפולדרסטיבןעםקבוע

באנגליתשוחחוויפאסנה.מדיטצייתותרגול

הסרטן.מחלתעםהתמודדותה

ערותבספרווגםהספרבפתחסטיבןעליהכתבכך

מופלאה.בדרךיחדצעדנוואני"ליאורההיומיוםבחיי

הברורהוהתחושההמחלהעםהמתמשךהמאבק

שלתחושותיצרולאופקמעבררחוקאיננושהמוות

הקיוםשלעמוקהבחינהלמשמעותצמאדחיפות

להיותבמקוםהרוחנית.המשמעותלגילויומחויבות

וכמובןוחכמה.אמיצהלחוקרתליאורההפכהקורבן

שלעמוקההבנההחיים.אתאלאחקרההמוותאתלא

בלברוחנילחיפושהובילהשבסבלהאמתושלפגיעותה

אותהלשאתממשיךאנילכך...זוכיםמעטיםפתוח.

המאבקאתהמירהשבוהאופןאתובעיקרבזכרוני

לאמת".ועשירהעמוקהבמודעותבחייםהנאחז

ויפאסנהלריטריטליאורהיצאהפטירתהלפניכשנה

תרגולימישמונהשלקורסבגלילענברבקיבוץ

אחדותשיחותלמעטמלאהכמעטבשתיקהמדיטציה

המאושריםמהימיםאלהשהיואמרהכשחזרהמורים.עם

ליאורהלוטנברג.אילןהיהבריטריטהמוריםביןבחייה.

עדבאימייליםלהתכתבהחלווהםהשיבואילןלוכתבה

וברגשותיהבמצבהרבהבכנותשיתפהליאורהפטירתה.

עולםתפיסתמתוךלדבריהוהגיבשיתףאילןוגם

התכתובתאתלאורלהוציאהציעאילןבודהיסטית.

תוכלמכתביהםשלשהקריאהשחשבמשוםביניהם

נוספים.לאנשיםלסייע

מגווןקיבלתילאורהספריצאמאזשחלפובחודשים

היואחת.ובבתמידאותוקראוכילישסיפרוהיותגובות.

מאודשהתרגשושאמרוהיויום.מדימעטשקראוכאלה

שלשהתוכןלקרואשהתקשוכאלהגםהיובכו.מקצתם

לילדהאםצעירהאישהשלההתמודדותניסיוןהספר

עבורם.מדיקשההיהוהולךהקרבמותהעםקטנה

וביןבינםהמפגשלעולםהיוצאיםספריםשלדרכםזו

ומופלא.ייחודיהואמהקוראיםאחדכל

ברלבבאבריאל

ברלבב
אבריאל

הערה




2005באפריל30תשס"ה,בניסןכאשבת,מוצאי

אילן,שלום
בענברלימהריטריטאותיזוכראתההאםליאורה,שמי

הכול.עללךמודהוכמובןזוכרת,אופןבכלאני

ריטריט.שלהרגשיתבדחיסותקשהמשהויש

יותרמוחש,יותרהרבהשהכולמרגישהאניתמיד

שליאורההריטריטמדיטציה.קורסהוא(retreat)ריטריט

בגליל,ענברבקיבוץ2005במרץהתקייםבוהשתתפה

ויפאסנה,מדיטצייתתרגלההיאשבהםימים,שמונהונמשך

לוטנברגאילןוטניסארה.קיטיסארוהמוריםשלבהנחייתם

ריטריט.באותומסייעכמורהשימש

2005במאירביעי,יום

שלום,יקרהליאורה
מחשבותייפעםלאלשכוח...אוכלאיךשאלה,איזו

במחיצתך,לשבתלישהייתההזכותאלאלייך,חוזרות

מהדרךשלך,הנפשמגדלותללמודאתך,לשוחח

הגוףמכאוביעםומתמודדתחייךאתחיהאתשבה

ענייניאירועים,עמוסשבועבפתחאניוהתודעה.

ומודאג,טרודכולילא,ומהפרנסהילדים,משפחה,

אותימחזירשמידמכתבך,אתמקבלאניוהנה

ה׳בעיות׳אתמגוחךכמעטבאורומעמידלפרופורציה

סביבכל־כולימרוכזאניכמהעדשובליממחיששלי,

החסדרגעיהםמעטיםכמהעדשלי,הקטןה׳אני׳

כחלקעצמיאתלראותמסוגלבאמתאנישבהם
רגעשקורה,מהאתולקבל׳חיים׳שנקראתמהזרימה

מזה,חלקהואהקושישאפילוהבנהמתוךרגע,אחר

נכנהשלאאיךאומהאושרבמהותושונהאינווהוא

כפימושלםהכולולכןטוב,להרגישלנושגורםמהאת

שלנו.להעדפותאולהתייחסותקשרכלללאשהוא,

לעשותצריכיםלאשאנחנומשמעותהאיןכזאתהבנה

זהובכללבעצמנו,לטפלכדישביכולתנומהכלאת

שונהשהיאלינדמהאבלהסיני,למטפלשלךהפנייה

אתלפרשנטייהשישכפי׳הקרמה׳,1או׳הגורל׳מקבלת

׳מעשה׳(או׳פעולה׳בסנסקריט;קרמהבפאלי,)קמהקרמה

הפעולותביןהקשרושפירושוהודיות,בדתותשמקורומושג

לביןהמחשבהאוהדיבורהגוף,באמצעותאדםשעושה
׳חוקהמכונההקרמה,לחוקהבודהיסטיתבמסורתתוצאותיהן.
עלהדגשאתהשמהמיוחדת,משמעותישוהתוצאה',הסיבה

התוצאותאיכותאתתקבעאשרכוונההפעולה,שבבסיסהכוונה

יחווה.שהאדם

וכללגמרי,חשופיםהעצביםכאילורגיש.יותרנוגע,

והןאתךבשיחותהןהרבה,ליעזרתכואבת.נגיעה

תודה.והמוןהמורים,עםבשיחות

שלי.לבעיותלעצמי,להתמסרבינתייםהחלטתי

היבטבכלמחמירשמצביאףעלכימותרפיההפסקתי

שליוהכאביםלפעם,מפעםגרועותהבדיקותאפשרי.

החלטתיעכשיו.בריטריטעומדתהייתילאמחמירים.

שחיסינירופאאצלסיני,טיפוללאיזשהוצ׳אנסלתת

בארץ.

שלומך?מה
ליאורהטוב,ושבועלהתראותבינתיים

שאליהאין־אונים,תחושתמתוךבטעות,הזההמושג

והייאוש.הדכדוךנלוויםתמיד

ובאמתקשים,ימיםעוברתשאתמדברייךמביןאני

להקל,יכוליםהאלוהדבריםכמהעדיודעלאשאני
שריטריט,אתךמסכיםאנימכאובייך.עלבמעט,ולו

בולהיותהמקוםלאהואעליו,מדבריםשאנחנובמובן

לךמזמנתרגע,אחררגעשלך,ההתמודדותכיכעת,
אחר.ריטריטמכליותרועכשיוכאןלהיותשלתרגול

אומרת,שאתכפילעצמך,שההתמסרותחושבגםאני

עצמך.כלפיחמלהשלכאקטעכשיו,הנכוןהדברהיא

כילזכורביותר,הקשיםברגעיםגםאפשר,אםנסי,

והייסוריםוהכאביםמהבעיותיותרהיא׳ליאורה׳

והמחלההגרועותוהבדיקותוהפחדיםוהחששות

עללדברשלאאלה,בימיםחווהשאתשמחמירה,

לאאת׳שלך',לאהםאלהכלהאחרונות.השניםכל

שלאכפיבדיוקעליהם,אחראיתלאאתאותם,הזמנת

האושרמרגעילרגעלאאףאחראיתלאואתהזמנת

כעת(.בהםלהיזכראפילולךקשה)שאולישלך

משהוהםאחר,שםכלאו׳אילן׳כמו׳ליאורה',

קורהזה׳למהלשאלהמעבראפילוזה,לכלשמעבר

לחיותלכולנושמשותףוהטבעיהמובןלרצוןאולי?׳

שיותר.וכמהומאושריםקליםנוחים,בריאים,חיים

המוכריםהמושגיםסביבהתכווצותרקהםאלהכל

איןבקיומנו.לנומקניםשהםוהביטחוןלנווהידועים

מצליחיםאנחנושאםחושבאניאבלפסול,כלבכך

הבסיסיהקיומיהתהליךבעצםשזהולהביןלראותרק

ודוחףשמניעמהשזהאחרות,במיליםאושלנו,

קצתעםבעצמנולהתבונןגםיכוליםאנחנואותנו,

הפיזילקיוםמעברשהואלמרחבולהיפתחחמלהיותר

הערה




5002ביוני92תשס"הבסיוןכברביעייום

אילןשלום

בכיתימכאב.מתפוצץממשכשראשילךכותבתאני

תהשתיתיהתוצאה.וזוהיקצתהצהרייםאחריהיום

בזמןותחוםמוגדרלאאינסופיבאמתשהואשלנו

הדלהאישימניסיוניאהבה.לולקרואאפשרואולי

במצבךעצמיאתלהעמידאפילומעזלאאניוכמובן

אינטלקטואליתלאשהיאהזאתשההבנהיודעאני

שלנו.הסבלאתמעטמקלהיותראינטואיטיביתאלא

שאינןעכשיועבורךמדינמלצותמיליםאוליאלו

אבלכךעלמתנצלואנילייסורייךמזורמביאות

השראהבמקורותנאחזאנימצוקהבעתותלפעמים

הילסוםאתיהואמהםאחדממני.גדוליםועידוד

ותשעעשריםבגילבשואהשנספתהיהודייהבחורה

כתבההיאוגםפרנקאנהשלבימיהממשבהולנד

כיוםאבלבזמנההתפרסמושפחותמופלאיםיומנים

לעבריתמתורגמיםואפילובעולםמוכריםכבר

לאאתיהילסום.אתישליומנהשבתוכיהשמיים

לאגםהיאלריטריטיםהלכהלא ויפאסנהתרגלה

האלוהיםאלישירותמדברתשהיאלמרותדתיתהייתה

הגיעהשאליהןהעמוקותהתובנותאבלשלההאישי

אםמאתנואחדכלאצלנמצאתשה'הארה'מלמדות

הגדוליםהסבלברגעיודווקאכלפיהלהיפתחנדערק

ביותר.

שבועותבמרחקממשנמצאהמוחשיכשהמוות

למחנותיילקחושכולםברורכשכברממנהוימים

ומקצרעורךאניכותבתההשמדה

רקבתוכי...מעמדלהחזיקלךאעזוראניאלוהים

לנולעזוריכוללאאתהליומתבהרהולךאחדדבר

זהלעצמנו.גםנעזורובכךלךלעזורצריכיםאנחנו

היחידהדברגםוזהלהצילנוכלשעודהיחידהדבר

לאשליאלוהיםכןבתוכנו...נוכחותךבאמתשחשוב

הןהאלהבנסיבותמשהולשנותיכולשאתהלינראה

הולכתלבפעימתכלועםהאלה...מהחייםחלקפשוט

אנחנולנולעזוריכולההכרהומתחזקת

טכניקהחודרת''ראייהפאליבשפתמילוליתויפאסנה

לתובנהוהמביאהובמודעותבקשבהמתמקדתמדיטציהשל

אתהפיץה02במאההמציאות.לטבעבאשרמשחררת

נולדגואנקהנאראייןסאטיההבורמזיהמורההוויפאסנה

4291).

עלהאחרונהדמנוטיפתעדולהגןלךלעזורצריכים

011עמ'בתוכנו...משכנךמקום

מיואשתלאכברגםאנימתמרדתולאממורמרתאיני

ליום...מיוםלצמוחממשיכהאנינכנעת.שאיניובוודאי

והמוותמחיינפרדבלתילחלקהפכההמוותאפשרות

ומשלימהבומכירהשאנימשוםנוסףמימדלחיינתן

כלומרמהחיים.חלקבהכחדהרואהשאנימשוםעמו

מזבחעלהעכשווייםמהחייםחלקמקריבהלאכבראני

זהעמו...משלימהולאממנופוחדתשאניבכךהמוות

המוותאתמגרששאדםבזהכמעטפרדוקסלינשמע

ובכךבמלואםהחייםאתלממשמצליחאינוהואמחייו

ומוסיףאותםמעשירהואבחייומקוםלמוותנותןשאדם

29עמ'מימד...להם

לעודפורהליוםהזההיוםאתוהפכירגעכלנצלי

והפחדהעוניימייישענושעליהםביסודותנדבך

הושחתהביתשמאחוריהיסמיןשיחלבוא.העתידים

אבלהאחרונים...הימיםשלובסערותבגשמיםלגמרי

עדיןוהואלפרוחממשיךהיסמיןבתוכיכלשהיבפינה

בביתריחואתמפיץהואתמיד.כמופרחיםושופע

לךדואגתאנירואהאתהאלוהים.בושוכןשאתה

אניופחדייוחששותיידמעותייאתרקולאהיטב.

גםלךמביאהאניזהואפורגשוםבבוקראליךמביאה

011עמ'ריחני.יסמיןשיח

אתלמצואיכולמאתנואחדשכלמאמיןבאמתאני

אתבריטריטלךשאמרתיוכפיבתוכוהזההאלוהים

ובאמתרבותשניםכברשלךהאלוהיםבמחיצתנמצאת

הקשותהנסיבותבגללדווקאמכוחולשאוביכולה

מכולנו.יותרהרבהשלך

לךמתאימיםלאהאלוהדבריםאםומתנצלשבאני

אםשלי.הרגישותלחוסררקזאתומייחסהזאתבעת

ובעיקרלהקשיבלשוחחלהתכתבתמידאשמחתרצי

בעצםזהכילירושליםלהגיעאפילולצדךלהיות

להציע.יכולשאניהמעט

אילןגדולהבאהבה

1491-3491הילסוםאתישליומנהשבתוכיהשמיים

.2002כתרירושליםבמברגרשולמיתמהולנדיתתרגמה

גרוזיניייןקצתשתיתיאפילושוקולדקצתאכלתי

שבכיתי.לילהזכירמתעקשהכאבאבלמומלץ

ופסימיותפחדיםתסכולשלכאלהימיםגם

עזרה...עכשיולבקששאצטרךמבינהאניחשש...של

עמוקזהאתהרגשתיגםזהאתהבנתירקאתמול

הערה




חייכלבכי.ביעוררזהמפתיעובאופןבבטןעמוק

למישהוזקוקהבאמתלאאניכאילולהתנהגניסיתי

בימכההאמתעכשיווהנהלבדלהסתדריכולהאני

קשה.ובטרגיותבעוצמהבפרצוף

השלך.המכתבמוליוהנה

עשיתיהקודםמכתבךמאזשחלפהבתקופה

התרגול.להיראותצריךאיךלחשובהפסקתיכדבריך.

יותרהיהזהלפעמיםשלי.הקבועהלמסגרתחזרתי

הבנתישהפעםלינדמהאבלפחותולפעמיםערני

מהאתלקבלאלאציפיותבלילתרגלאיךיותרטוב

זהאני.מיעצמיאתלשאולניסיתימזהחוץשקורה.

מתכווןאתהלמהמבינהשאניבטוחהאינניקשה.היה

להסתכלהצופהענייןאתגםניסיתיניסיתי.אבל

איננימלמעלה.אומהצדאומבחוץכאילועצמיעל

זה.אתמבינהשאנימשוכנעת

הרציונליותמחוזותאתלעזובהיכולתעלדבריך

מאמינהאניראשיתבחיי.מעטלאזאתחוויתינכונים.

ליהיוכברשניתרציונליים.כךכללאדבריםמיניבכל

שבובאופןלפחותעמוקמודרךדמיוןשלחוויותכמה

עדיין.קצתקשהאגוזאניזאתעםעליי.השפיעזה

נותניםשאנוההסבריםעלדבריךמעניינים

עצמיאתמוצאתאניהאחרוןבזמןבחיינו.לאירועים

השמוניםבשנותכךכלשרווחוהגישותבכלמואסת

סיימונטוןאוסקרונסיםרפואהאהבהסיגלברני

סרטןלהשאןלורנסואפילובריאלהיות

בהתחלהארוכה.דרךאתםעברתימפנה.כנקודת

אותימאשימיםאיךנוראכעסתיכךאחרהתלהבתי

ושאפשרמבינהשאניחשבתיכךאחרלכולנוסף

אבלעכשיוגםחושבתאניכךלטובה.זהאתלנצל

התחושהשלהם.המביןכוללטוןמסכימהאינניכבר

אוחלהמישהולמהלדעתיכוליםתמידשהםשלהם

דברלכלהסברשישלדעתיכולאחדשכללפחות

הרגשהליישמבינים.אםלרפאאפשרגםושלפיכך

לפעמיםטוביםשלהםההסבריםגדול.כאוסשל

נוטיםשאנואסטרולוגיהכמושזהמרגישהאניאבל

כמולנו.בדיוקמתאיםעלינושאומריםשמהלהאמין

זההיהיהמהאוכלוסייה21/1שלשהעתידייתכןשלא

לכךסיבותישהסרטןשלחוליייתכןלאכךהשבוע

בכרבעמדוברוכבריוםמדיעוליםכשהאחוזיםבעיקר

האוכלוסייה.מן

ומפתחפורהמשהושישוייתכןסיבותאולייש

ובוודאישקרהלמההסיבותעלובשאלותבמחשבות

הנימהזאתעםלי.להועיליכולמהלחשובטעםיש

היוםלינראיתמדבריםהםשבההזאתהבטוחה

לדעתיקיימיםונפשגוףקשריותמימה.מיותרת

מעינינו.חבוייםרובםאבל

ידיעלנכבשתימדועלהגדיריודעתאינני

לתתנוטהלאאנימדויק.לאזהנכבשתיהוויפאסנה.

מסויגתקצתתמידאנילצערי.אותילכבושלדברים

כדיהזהלתחוםפניתיאופןבכלשליטה.עלשומרת

חשבתיכיכךואחרמודרךבדמיוןיותרטובהלהיות

זהולאזהשלאהבנתימהרלהבריא.לייעזורשזה

וכאמורעבורינכוןדברשזהמרגישהאניאבליקרו

חושבתאנילכךהסיבותאחתבדיוק.למהברור

גדולשהעולםתחושהלינתנהשהמדיטציההיא

וביטחוןאושרהרבהבזהוישממנוחלקואניורחב

שלתמיכהבקבוצתעכשיומשתתפתאניושלווה.

עלדיברהומישהיבחייהראשונהבפעםסרטןחולי

להוהצעתילעזורהתבקשנושלה.ההתלבטויות

אלאכךכלגורליותשלהשההחלטותתחשובשלא

עללהיתמךהעולםידיעללהינשאלעצמהשתיתן

נכוןזהכמהוהרגשתיזהאתאמרתיאתו.לזרוםידיו

ככה.לחשובלימועילוכמהלי

עוסקתאניתהליך.עברתיהדוקטורטעםגם

ממשליהיההזמןורובבערךשניםששכברבזה

עלבמחשבותכךכלהתייסרתישנימצדאבלכיף

ממני.חוץגאוניםושכולםטובהמספיקשאינניכך

עלאשמההרגשתיהזמןוכליוקרתיתמלגהקיבלתי

הקבוצהבתוךעושהאניומהאותהשקיבלתיכך

ואיזולומרהאוניברסיטהטובההכי

בזבזוהםמיעליבינוכשהםבסוףתהיהזופאשלה

כחמשעלייעברוככהוכו'.וכו'שלהםהכסףכלאת

הוויפאסנהזואוליהמהפך.חלכשנהלפנישנים.

שלימהמנחהשקיבלתיהחיוביותהתגובותאלהאולי

נראהבעיקראבלמעבודתיקצתלושהראיתיברגע

אםלחשובהפסקתישפתאוםפנימי.היהשהשינוילי

ליחשובכךכללאכברזהפתאוםלא.אושווהאני

במהשמחהפשוטאניויודעת.וטובהחכמהלהיות

לי.וטובעושהשאני

שאתהכךעלכךכלרבהתודהטוב.לנושיהיה

לאאנימאוד.ליעוזרזהתובנותיך.אתאתיחולק

שכאמורהזהלליוויזקוקהואניאוטודידקטית

כשתוכל.תמידלואשמח

ליאורהולהתראותתודה

הערה



