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מלאכית גיל הארבעים שלי
מאת רינת פרימו

פלוס, כ ארבעים  בת  הייתי  שכבר 

שמעתי בפעם הראשונה את האמירה 

אותנו,  שמלווה  השומר  שהמלאך 

זה  ארבעים.  בגיל  מידנו  מרפה 

לאנתרופוסופיה,  מבוא  בשנת  היה 

פלוס,  שלושים  בני  היו  שרובם  הסטודנטים,  וכל 

פרטי?  על מלאך שומר  לוותר  רוצה  מי  הגיבו קשה. 

הנטישה,  אחרי  הייתי  התאוריה  שלפי  אני, 

מתכוונת  שאני  מה  את  להם  אמרתי  לא  שתקתי. 

להגיד כאן: שזה נשמע לי עוד הפחדה לקראת גיל 

ארבעים, הפחדה שמצטרפת להמון איומים אחרים 

לנו  נאמר  ארבעים,  בגיל  לנשים:  בעיקר  שמופנים 

ולא  זה;  את  מאבדת  את  מסווה,  או  גלוי  באופן 

משיכה,  כוח  כנראה  הזה,  ה"זה"  מה  ברור  לגמרי 

גופנית  כללית,  מהידרדרות  לנבוע  שאמור  אבדן 

בלעדי  תישארי  גם  הצרות,  לכל  ובנוסף  ומנטלית. 

המלאך השומר שלך. אכזרי.

שונה  הייתה  שלי  והחוויה  שם.  הייתי  ובכן, 

בכל  או  שיעור  באותו  שתואר  מה  מכל  לחלוטין 

מקום אחר. למעשה, זה היה ההיפך הגמור. הרגשתי 

הפרטית  המלאכית  הגיעה  הזה,  בגיל  בדיוק  כאילו 

ם
ת גיל הארבעי

מלאכי

שלי ובמקום לתת לי יד, הושיבה אותי עליה ואמרה: 

תחזיקי חזק, הגיע הזמן לעוף.

ממלאך למלאכית
עשה  הוא  מלאך,  לצדי  היה  ארבעים  גיל  עד  אם 

עבודה לא רעה. אבל התחושה הייתה שאני צריכה 

לחצוב את דרכי בחיים. אולי הוא עזר לי להרים את 

המכוש, אולי שמר שלא ידרדרו עלי אבנים גדולות 

מדי מלמעלה, אבל ההתקדמות הייתה קצת כבדה. 

היה נחמד, אבל רווי מאמץ. ככה זה החיים, לא? היה 

לי לא רע, זה לא סיפור על גאולה. חיבבתי את עצמי 

באמת. אבל גם ידעתי שהאני הפנימית שונה מהאני 

החיצונית.

המלאך,  של  מקומו  את  החליפה  כשהמלאכית 

נס. לא הלכתי לישון אחת וקמתי  זה לא קרה כמו 

ועצמתי.  חזק  תהליך  היה  זה  אבל  אחרת.  בבוקר 

על  לי  שאמרו  מה  לכל  האמנתי  שכנראה  ואני, 

התחושה  בא.  זה  מאיפה  ידעתי  לא  ארבעים,  גיל 

הייתה כאילו אני מגלפת את עצמי. מתקלפת מכל-

לגלות  יכולה  ופתאום  מיותרים  דברים  הרבה  כך 

שמתחתם מבצבצת אישה שהיא ממש, אבל ממש, 

אני.

התחיל  זה  טוב,  מייק-אובר  סיפור  כל  כמו 

היריון  מאז  איתי  שנשארו  קילוגרמים  בעשרה 

התאומים שלי )הם כבר היו בני שלוש(, ונשרו מעלי 

בלא מאמץ. כשהם היו, הם לא הפריעו לי. חשבתי 

אמרו  שכולם  בגלל  איתם.  גם  גמור  בסדר  שאני 

שינוי  וכל  מאט,  החומרים  חילוף  ארבעים  שבגיל 

שלא  באמת  לרעה,  יהיה  לו  לצפות  יכולה  שאני 

ונוח,  שנעים  חשבתי  אבל  אותם.  להשיל  ציפיתי 

בעיקר בקיץ הישראלי, להיות קלה יותר. מיום ליום 

עבור נשים, המושג "משבר גיל ארבעים" טומן בחובו משמעויות מעוררות חשש 
רוצים  אתם  אם  ואומרת:  לחלוטין  שונה  חוויה  מסכמת  פרימו  רינת  במיוחד. 
לקרוא לאנרגיה, לחופש ולשמחה שמביא איתו גיל ארבעים "משבר" — בבקשה, 

שיבוא כל יום
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שיהיה  איתי.  באה  היא  שהלכתי,  ולאן  המסיבה! 

ברור — לא הפכתי להיות מי שאני לא. לא סיפרתי 

לא  סביבי,  שהתקהלו  מעריצים  לחבורות  בדיחות 

עליו.  לחשוב  שמקובל  במובן  הערב  מסמר  הייתי 

הייתה  החוצה(  הקרינה  )שגם  הפנימית  התחושה 

ממורכזת. המרכז נמצא איפה שאני. כל התהליכים 

שמתי  מלאה.  במודעות  קרו  עליהם  מספרת  שאני 

לב בזמן אמיתי שמשהו מופלא קורה כאן. לכן אני 

יכולה להגיד שממש הרגשתי איך אני נעה ממקום 

כל  כאילו  העולם,  מרכז  את  איתי  ונושאת  למקום 

הקואורדינטות מסתדרות כך שבכל מקום שאהיה, 

מרכז העולם יהיה איתי.

העולם,  מרכז  הרגשתי  שאם  לחשוב  תטעו  אל 

שהוקסמתי  ככל  לשוליים.  עבורי  הפך  היתר  כל 

השאר.  מכל  מוקסמת  להיות  יכולתי  כך  מעצמי, 

נכבד מהשיפוטיות המעיקה שהייתה  איבדתי חלק 

להשוות  צריכים  לא  מושלמים  אנשים  ממני.  חלק 

את עצמם לאחרים, או להרגיש מאוימים מאף אחד. 

שמחה,  מתוך  אחרים  אנשים  לפגוש  יכולתי  וכך 

שחרור והערצה. בלי מסך הפחד וההשוואה, יכולתי 

הנוצץ,  הבדולח  גרעין  את  עמוק  באופן  להרגיש 

המושך, שיש בכל אדם שנקרה בדרכי. בכולם: יפים 

 — אותי  עניין  הכול  ומבוגרים.  צעירים  ומכוערים, 

מגניבה,  היא  שאדישות  במחשבה  שגדלתי  אותי, 

שאם מישהו מחייך אלי ברחוב, מצווה עלי להזעיף 

למידה  כמה  זוכרת(.  לא  בעצם?  )למה,  פנים  אליו 

מתרחשת כשפוגשים אנשים אחרים בגובה העיניים. 

אני  איך  לחשוש  בלי  עליהם,  מסתכלים  כשבאמת 

גם  ידם. הכרתי לא רק את עצמי, אלא  נתפסת על 

אנשים, רעיונות. הכרתי את העולם.

יכולתי להמשיך לתאר עוד גווני גוונים של חווית 

שלי,  ארבעים  גיל  מלאכית  עם  לי  שהייתה  הטיסה 

החזקה  החוויה  בגלל  כאן.  לעצור  כדאי  אולי  אבל 

ראיתי את השינוי עד שיום אחד הסתכלתי במראה 

קילו,  כמה  שהורדתי  רק  שלא  בתדהמה  והבנתי 

אלא הגוף שלי גולף מחדש. הוא לא היה הגוף שהיה 

לי בגיל עשרים, הוא היה אחר — ומושלם. מכירות 

את התחושה הנובעת מלהסתכל במראה ולהרגיש 

מעט  אחת?  זרוע  שערת  אפילו  משנה  היית  שלא 

מדי, נכון? זו תחושה רחוקה מגאווה של דוגמניות, 

זו לא ספירת מלאי נוירוטית של מה שיש ומה צריך 

שיפור. זו אפילו לא קבלה עצמית. זו שמחה טהורה. 

בהשתקפות של האישה הזו במראה, באמת ראיתי 

את עצמי. היא הייתה ההתגלמות הגופנית של מה 

היה  לא  וזה  אחת.  היינו  ואני  היא  באמת.  שהייתי 

"יום  רק המשקל: פתאום שמתי לב שאין דבר כזה 

יותר  יכולה להפסיק להתעסק  ולכן אני  שיער רע" 

מדי עם השיער שלי. פתאום הבגדים שלבשתי ייצגו 

גם הם את מי שאני. זה לא היה עניין של רע או טוב 

יותר — זה היה פשוט מדויק.

מוצאת את המרכז, או המרכז מוצא אותי
הרבה  איבדתי   — ויתרתי  קילו  כמה  על  רק  ולא 

דברים אחרים. את הפחד, למשל. אף פעם לא הייתי 

את  מכירה  אישה  כל  אבל  פחדנית,  אישה  או  ילדה 

הפחד שהוא אינהרנטי ל"היות-אישה". חוסר נוחות 

להסתובב במרחבים מסוימים, המבט שנזרק לאחור 

האינסטינקטיבית  ההתכווצות  בלילה,  כשהולכים 

אחיות  חברות,  קולנית.  חבורה  ליד  כשעוברים 

הזה  הפחד  של  קיומו  שאת  היא  האמת  עבר.  זה   -

כאילו  היה  זה  קרה,  וכשזה  עזב.  רק כשהוא  גיליתי 

גם הנשמה שלי הורידה משקל מיותר. כמה זקיפות 

יכול  לא  אחד  שאף  כשהבנתי  לי  נוספו  וקלילות 

באמת לפגוע בֵאָלה שאני. 

ועוד דבר קרה. מכירות את התחושה ש"המסיבה 

התחושה  של  קיומה  את  גם  אחר"?  במקום  תמיד 

הזאת גיליתי רק כשנפטרתי ממנה. פתאום אני הייתי 

ם
ת דיל הארבעי
מלאכי

אני  כאילו  הייתה  התחושה 
מתקלפת  עצמי.  את  מגלפת 
מכל-כך הרבה דברים מיותרים 
ופתאום יכולה לגלות שמתחתם 
ממש,  שהיא  אישה  מבצבצת 

אבל ממש, אני

כך  מעצמי,  שהוקסמתי  ככל 
מכל  מוקסמת  להיות  יכולתי 
נכבד  חלק  איבדתי  השאר. 
מהשיפוטיות המעיקה שהייתה 
מושלמים  אנשים  ממני.  חלק 
לא צריכים להשוות את עצמם 

לאחרים
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כזאת  חוויה  נשים רבות אם  שעברתי, שאלתי מאז 

מוכרת להן. שמעתי סיפורים קצרים וארוכים, דומים 

ושונים משלי, אבל בכולם הייתה חוויה עמוקה של 

/ אני הכי יפה שהייתי בחיים" הוא  עוצמה. "הייתי 

את  שניצלו  נשים  ראיתי  עצמו.  על  שחוזר  משפט 

בחייהן  לחולל  כדי  ארבעים  גיל  של  הטורבו  מנוע 

קפיצה  אחרת,  לארץ  מעבר  לעין:  נראים  שינויים 

משמעותית בקריירה וכן, גם לא מעט גירושים. 

נעים",  ב"חופש  כזאת  אישה  כל  לברך  למדתי 

היא   — לה  שמתאים  מה  שזה  החליטה  היא  אם  כי 

יודעת. כל אחת מוזמנת לגייס את העוצמה החדשה 

שהיא זכתה בה לשינויים שמתאימים לה. כבר יצא 

39 וחצי  לי לדבר עם נשים עצובות וחוששות בנות 

ולהבטיח להן: חכו רגע. עוד מעט מגיע הארבעים 

מזדקפות,  בהן  צפיתי  ואחר-כך,  תראו.  ואז  הגדול 

מתייפייפות, נוסקות. ראיתי מספיק כדי להבין שזה 

לא רק הסיפור שלי.

מלחמות הגיל
קרב  את  מנהלת  שלנו  שהחברה  אותי  מפליא  לא 

הגיל, ובעיקר נגד נשים בגיל מסוים. אישה עם כל-

כך הרבה עוצמה, אישה שלא רק מלאך אחד, אלא 

עדה שלמה של מלאכים ומלאכיות עוזרת לה לעוף, 

אישה שמחוברת למה שהיא, שמאבדת את הפחד, 

את הצורך לָרצות, אני יכולה להבין למה היא יכולה 

עוצמה  מול  הטוב".  "הסדר  על  כאיום  להתפרש 

שכזאת, כנראה צריך עוצמה נגדית חזקה מאוד כדי 

לא  )ואני  להתקיים  ימשיך  הקיים  שהסדר  להשגיח 

צריכה להסביר מהו הסדר הקיים, נכון?( 

לנשים  מופנית  ארטילריה  איזו  להאמין  קשה 

ואומרים,  וחוזרים  לנו,  אומרים  ארבעים.  גיל  מעל 

מופנים  להיות  צריכים  הזה  בגיל  המאמצים  שכל 

לך  שיש  האנרגיה  כל  את  תרתמי  אם  כי  לשימור. 

כדי להשתדל להמשיך להיראות בת עשרים או בת 

תוכלי  לא  אולי  מאוד!(,  גדול  מאמץ  )וזה  שלושים 

המהלך  אם  אמיתית.  להתפתחות  בה  להשתמש 

אנחנו   — הפחד  את  הגיל  עם  לאבד  הוא  הטבעי 

רם  בקול  נצעק  אנחנו  לפחד.  להמשיך  לך  נגרום 

מאוד: את כבר לא יפה! לא מושכת! לא רלוונטית! 

וזאת כדי לבלבל ולהסתיר את ההרגשה שמופיעה 

והכי  מושכת  הכי  יפה,  הכי  אני  ארבעים:  בגיל 

רלוונטית ממה שהייתי אי פעם. ואם מישהי אומרת 

עשרים,  לגיל  חוזרת  הייתי  לא  לעולם  בראיונות: 

קוגניטיבי.  כדיסוננס  זה  את  מפרשים  כבר  אנחנו 

בטח, בטח, זה הנשק היחיד שיש לך מול הבחורות 

הצעירות. כאילו שאנחנו צריכות נגדן נשק. על מה 

אנחנו נלחמות בדיוק? כי בתוך כל התהליך המפואר 

הפרגון  כל  עם  רבות,  נשים  שעוברות  שעברתי, 

מרוב האנשים, הזמזום החיצוני על הגיל לא נפסק. 

חצים קטנים מגברים וגם מנשים צעירות שאמורים 

להחזיר אותי למקום הטבעי שלי )איפה הוא אמור 

להיות?(, כתבות באינטרנט עם הכותרת המבחילה, 

בגיל  נראית  היא  איך  "תראו  הלכאורה-מתפעלת 

מראה  יש  להיראות?  צריכה  היא  איך  סליחה,   "!42

אחיד ל"בנות 42"? 

בי  כי לא היה  גם  לא כעסתי על מלחמת הגיל, 

הנואשת  המלחמה  את  הבנתי  כי  וגם  לכעס  מקום 

של אנשי הסדר הקיים. אבל כדאי לשים לב למאבק 

מטריאלי  באופן  קטנות  אותנו  להשאיר  התמוה 

האישה  בגיל.  וגם  במשקל  גם  כאחד:  ומטאפורי 

האידיאלית, לפי חוקיה המשונים של החברה שלנו, 

שצברה  בניסיון  לא  מדי.  מתרחבת  שלא  זאת  היא 

פירות  אתו  הנושא  מצליח  מאבק  זה  בגופה.  ולא 

פיסית.  ממש  מחליש.  זה  לאכול  לא  מעוותים: 

כשנשים משקיעות כל-כך הרבה אנרגיה בלהישאר 

ואנא,  אמיתית.  להתפתחות  כוח  להן  אין  קטנות, 

אל תתבלבלו בין זה לבין השלת המשקל שסיפרתי 

זה  משקל  שעברתי.  בתהליך  אישי  כניסיון  עליה 

וגם  לאחת  מאחת  שונה  והוא  אינדיבידואלי  דבר 

לזהות  היא  כל אחת. החכמה  שונות של  בתקופות 

נמצאת.  ולתקופה שבה את  לך  את המשקל שנכון 

המאבק  גם  כך  מחליש,  במשקל  שהמאבק  וכמו 

למאבק  לב  לשים  כדאי  אבל 
התמוה להשאיר אותנו קטנות 
ומטאפורי  מטריאלי  באופן 
בגיל.  וגם  גם במשקל  כאחד: 
לפי  האידיאלית,  האישה 
החברה  של  המשונים  חוקיה 
שלנו, היא זאת שלא מתרחבת 
ולא  שצברה  בניסיון  לא  מדי. 

בגופה

ם
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הנפשית  האנרגיה  צורך,  שהוא  המשאבים  בגיל. 

במקומות  אותם  להשקיע  כדאי  לא   — בו  שכרוכה 

שבאמת נושאים פירות?

החדשות הטובות והחדשות הטובות
נשים  פעם  מדי  שאלתי  שתיארתי  התהליך  במהלך 

נמשך  הזה  הטורבו  האם  ומעלה  חמישים  בנות 

טובות:  וחדשות  טובות  חדשות  לי  יש  אז  לנצח. 

הטורבו  פעימת  אותן,  שתיארתי  כפי  התחושות, 

הדרגתי  באופן  שוכך  הכל   — הזאת  המסחררת 

ואורגני. היום אני צריכה לעבוד קצת יותר קשה כדי 

זו כבר  להרגיש מדי פעם את השלמות ואת הדיוק. 

היא  לאמיתה  האמת  אבל  מתמשכת.  תחושה  לא 

אותי,  השאירו  הן  ההן.  לשנים  מתגעגעת  לא  שאני 

קודם כל, עם הידיעה שהחיים יודעים להפתיע בכל 

שלב במתנה שמתאימה לו. קשה לחיות לאורך זמן 

בעצימות מקסימלית. זה כיף גדול, אבל גם מתיש. 

יקרות  מתנות  קיבלתי  אלי.  שהגיע  הגל  על  עליתי 

שילוו אותי כל חיי וגם מעבר להם, אבל עכשיו אני 

גולשת עליו בנינוחות יחסית. עוד מעט יגיע גיל 

רינת פרימו היא סופרת ועורכת ספרי ילדים, עורכת 

ראשית של עיתון הילדים אדם צעיר.

rinoti@bezeqint.net

FinallyÊOwÊarrives.ÊSheÊstartsÊbyÊhuggingÊAmaliaÊandÊtakingÊaÊ

closeÊlookÊatÊherÊwound.ÊSheÊneverÊsaysÊ"Oh,Êthat'sÊnothing"ÊorÊ

promisesÊthatÊitÊwillÊsoonÊpass.ÊSheÊdoesn'tÊtellÊAmaliaÊtoÊstopÊ

cryingÊeither.ÊInstead,ÊsheÊwhispersÊinÊherÊearÊ"CryÊasÊmuchÊasÊyouÊ

want,Êdear"ÊbecauseÊsheÊknowsÊthatÊsometimesÊtheÊtearsÊwashÊ

awayÊtheÊpain.

OwÊisÊanÊexpertÊhealer.ÊSheÊhasÊspecialÊpowdersÊforÊburningÊpainsÊandÊpotionsÊ

forÊpricklingÊpains,ÊlotionsÊforÊstomachÊachesÊandÊspellsÊforÊinsultingÊpainsÊ

(whenÊsomeoneÊhitsÊAmaliaÊitÊ'sÊasÊoffensiveÊasÊmuchÊasÊitÊhurts).

OwÊgentlyÊblowsÊonÊtheÊsoreÊandÊsingsÊherÊsecretÊhealingÊsong.ÊIfÊAmaliaÊ

happensÊtoÊbeÊcryingÊwithÊherÊmouthÊopen,ÊOwÊwillÊsprinkleÊaÊfewÊdropsÊofÊ

sweetÊdewÊonÊherÊtongue.Ê

איור של יניב שמעוני מתוך "איה! אאוץ! ואווה!", 
ספרה של רינת פרימו.

חמישים. אני עדיין נהנית מהרוח, משרירי הרגליים 

שלי על הגלשן, מהרסס המלוח, מהתנופה שהביא 

הנכון,  שבזמן  יודעת  אני  אבל  ארבעים.  גיל  אתו 

במקום הנכון, יגיע גל אחר. אני לא צריכה להשקיע 

אנרגיה מיותרת בלשמר את הקודם. אני צריכה רק 

חושים מחודדים כדי לזהות את הגל הבא. 
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"בדיוק ברגע הזה הגיעה המלאכית הפרטית שלי"


