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ררבאחד מימי השרבוע שערב קמתי בבוקר מ�ה
מיט�, ובדיוק כשניסיתי לעבור משכיב� לישיב�, חשתי 
כאב עז מפלח את �גב שלי, בצד שמאל. ז� �י� כל כך 

החזק, שצעק� נפלט� מגרוני. איכש�ו �צלחתי לקום מ�
מיט� בז�ירות, מנס� ל�בין מאיפ� לעזאזל מגיע �כאב 
�ז�, איך אני לא עוש� את �תנוע� שתגרום לי לצרוח 

שוב, ואיז� מעש� נורא עשיתי שז� מגיע לי.
ז� �י� בתחילת �שבוע, ו�יו לי מיליון מטלות על �ראש, 
מטיפול באמא שלי, שאושפז� בבית חולים, דרך ענייני 
עבוד�, ועד למעבר �דיר� של בתי �אמצעית, שיוצאת 
לגור באופן עצמאי לפני תחילת �שנ� �אקדמית. במצב 

�כאב �נוכחי �י� ברור לי שאני מנוטרל לגמרי.
כמו כל גבר �יסטרי שמורגל מ�צבא בקבלת �חלטות 

בשלוש� חלקים, חשבתי ש:
א. עלי לאבחן ובמ�ירות מאיז� אזור מגיע �כאב.

הב. אני חייב למצוא מזור לכאבים בדמות תרופ�/ שי
קוי/ לחש/ ברכ� מ�רב קנייבסקי, כי �כאב בלתי נסבל.
הג. אני צריך לארגן מחדש את סדרי �עדיפויות של �ש

בוע ולדחות כל דבר שכרוך במאמץ 
הפיזי עד ש�כאב יחלוף, או ש�מדע

נים ימצאו חיסון לגב תפוס.
עניין �אבחנ� �וא �טריקי מכולם. 
�י� ברור לי ש�כאב מגיע מאזור 
�גב �שמאלי, אבל מי כמוני יודע 
שכאב במקום מסוים מצביע לא פעם 
על בעי� באיבר אחר. אולי �כאב 
בכלל מוקרן לגב מכיוון �צוואר? 
אולי �אשם נמצא במערכת �עצבים 
�רופפת שלי? או, חליל�, מ�כלי�?

חשבתי שבזמן �אחרון, ומסיבות 
�זנחתי מאוד את  אובייקטיביות, 
ו�מרתי  נושא �פעילות �גופנית 
אות� בפעילות מוגברת של שרירי 
�לסת, בעיקר באזור �מקרר בואכ� 

הארון �ממתקים. יש ב�חלט מצב ש�
הגוף מאותת לי שקצת כבד לו, ש�ע

צמות לא עומדות בעומס, ושלמרות 
שאין טיסות, אני משלם אקסטר� על 

�אובר ווייט.
�תחלתי לחשוב שאולי אני יושב 
יותר מדי שעות מול �מחשב, רכון 

קדימ� כש�גב כפוף, או שעמוד �שדר� מעניש אותי על 
שיחות זום אינסופיות, שעדיין לא לגיטימי לבצע בשכיב�. 

העלת� גם �מחשב� שמדובר בתגובת שרשרת, ש�תחי
ל� בבו�ן עקב �גזמ� בשימוש בטלפון �נייד, כש�ראש 
מורכן לתוך �אינסטגרם. חשבתי לעצמי שפעם אנשים 
נפצעו אחרי שעצרו את �סורים במלחמ� בגולן, ואני 
כמעט משותק כתוצא� משיתוף תמונ� של קיש פטריות 

באינסטגרם.
שמעתי לא פעם אנשים מספרים שכאבי �תופת של�ם 
נובעים מפריצת דיסק או מֶבֶלט דיסק, ואולי זו �בעי�. 
מי שממשיך ל�שתמש במושגים שנשמעים לקוחים מעידן 
�קומפקט דיסק, שלא יתלונן ש�גב שלו במצב של קשיש 
בן 80. �גיע �זמן לעדכן את �מונחים ול�גיד שאת� סובל 

מ״פריצת סטרימינג״ או מ״בלט נטפליקס״. 
הניסיתי לחדד את �אבחון, ולמרות שאיני רופא, �ב

נתי ש�כאב ממוקם ללא ספק באזור �כלי�, או לפחות 
בשכנות קרוב� אלי�. בלי ש�צלחתי לשלוט בז�, נכתב 

במוחי תסריט שכולו חרד�, כמו פרק ב"�אנטומי� של 
גריי", רק ש�פעם ז� "�פאניק� של ניצני" - כולל אבחון 
של רופא מומח� שיש לי כלי� שחדל� לתפקד וריב על 

מכונת �נשמ� עם חול� קורונ�.
גם �מחשב� על קורונ� עבר� לי בראש. אחרי ששמענו 
על בעיות בחושי �טעם ו�ריח ועל עייפות כרונית, אין 
ל�וציא מכלל אפשרות ש�קורונ� תוקפת דווקא מ�גב, 
בעיקר אחרי שבחודשים �אחרונים דיברו עלי� כל כך 

לא יפ� מאחורי �גב.

תהיתי מה עלי לעשות. �אם אני צריך ללכת 
על �כיוון �אורתופדי, �כלייתי או �קורוני? ובכל אחד 

מאל� - מי�ו �רופא �רלוונטי?
בשלב �ז� �חלטתי לדלג על ��חלט� בנושא �אבחון 
ולעבור לסעיף ב׳: סילוק �כאב. דידיתי לארון �תרופות 

הבמינימום תנועות ומצאתי שם כל מיני אקמולים, אד
ווילים, אופטלגינים וגם תרופות כאב חזקות יותר, שנראו 
כמו תחליפי סם למכורים ולא ברור למי מבני �בית �ן 

שייכות. ��תלבטות �ית� אם למגר את �כאב בתרופ� 
חזק�, בתקוו� שכל �עניין יחלוף ואוכל לחזור לשגרת 
יומי, או ל�משיך לסבול, כדי שכאשר אגיע לרופא, �וא 

יוכל לז�ות את מקור �כאב.
�גברת �ראשונ�, שיש ב� מיד� של רחמים אבל קצת 
נמאסו עלי� �יללות שלי, אמר� שאולי ז� פסיכוסומטי 
וקשור ללחצים של �תקופ�. �יא �ציע� לי לנוח קצת 
בשכיב�, עם בקבוק חם על �גב. �דאג� של� נשמע� 
אותנטית, אבל לא יכולתי שלא לחשוב ש�פתרון ש�יא 
מציע� קצת מגמד את �אירוע ואת ממדי �סבל שלי, 
וששום תורם כלי� פוטנציאלי לא ישמח לשמוע שאני 
אחזור אליו מייד אחרי שאסיים לנסות לפתור את �בעי� 

בעזרת מימיי� עם סוודר. 
למרות זאת, עניתי לגברת ניצניהפרויד שאני לא פוסל 

העל �סף את �דיאגנוז� �פסיכולוגית של�, ומייד �וספ
תי ניסיון ל�דוף את �אשמ� לכיוונ�, באמיר� ש״לדעתי 
זו בכלל תגוב� של �שרירים למזגן ולמאוורר �תקר� 

שאת מפעיל� כל ליל�, שמקפיאים אותי למרות שאני 
ישן עם גטקס״.

ראיתי שאני מביא ל� את �עצבים, מ� גם ש�יא ושאר 
בנות �בית �יו עסוקות בעזר� בפירוק �מיט�, �שיד� 

הושולחן �כתיב� של �ילד� שעוברת דיר� ובסחיבתם לט
נדר שבחוץ. אני כמובן לא יכולתי ל�ושיט עזר�, ו�ייתי 

פחות נייד מ�ספ� שארבע נשים נאלצו לסחוב לאוטו.

כדי לצאת רבכל זאת רבסדר, �גברת �ראשונ� 
�תייעצ� עם אמא של�. �אמא אמר� ש�יא קרא� באיז� 
מקום על אדם שכבר �י� ממש קרוב לכיסא גלגלים, עד 
ששיטת פלדנקרייז �ציל� אותו, ו�יום �וא רץ מרתונים. 
חבר שלי, שמבין ברופאים, דווקא �מליץ לי על אוסטיאופת 
)שיט� ש�ומצא� כנרא� על ידי אוסטרי פסיכופת(, ו�שכנ� 
�חדש�, שנכנס� לרגע כדי לקחת אבקת אפיי�, אמר� לי 
שיש ל� בחור שלפני �קורונ� �י� מטפל בבית בכוסות 
רוח, וז� מאוד עזר ל�, אם כי בעל� אמר שז� שטויות 
ושבאות� מיד� אני יכול לשים כוס של אבקת אפיי� על 

ה�גב. �דבר �יחיד שבאמת עוזר לב
על� �וא שיטת אלכסנדר, אבל אין 
עליו כרגע את �טלפון של אלכסנדר.
בשלב �ז� �גיע אלינו שליח של 
וולט, שאמר ש�וא מקפיד לעשות 
כל שבוע מסאז' בתל אביב שגורם לו 
20, אבל �ית� לי תחוה  ל�רגיש בן

ש� ש�וא לא מתכוון לטיפול רפואי. 
רעייתי אמר� שאולי מ� שיעזור לי 

הז� טווינ� בשילוב עם דיקור ולחי
צות של אבנים חמות. אני �רגשתי 
ששוב �יא לוקחת את מצבי �חמור 
לאזורים רחוקים מדי, בואכ� סדנת 

חוקנים במדבר.
�חלטתי לקחת את עצמי בידיים 
וללכת לרופא �משפח�. בדרכי אליו 
עברתי ליד �חדר של �ילד� וראיתי 

השמבצע ��עבר� בשלבי סיום, וש
בנות �בית פינו את �ר�יטים של� 

בעזרת כמ� חברים חסונים.
כש�געתי לדוקטור, שמכיר אותי 
�רב� שנים, כבר �רגשתי �רב� יותר 
טוב. �רופא שאל כמ� שאלות, בירר 
מ� מטריד אותי, אם אני בלחץ מ�תקופ�, ואם קור� מש�ו 
משמעותי בחיים שלי בימים �אחרונים. עניתי שממש לא, 
תוך שאני עונ� לטלפון מ�בית בעניין עגל� שתסייע 
בסחיבות. �תנצלתי בפני �רופא ו�סברתי ש�ייתי חייב 
לענות, כי �ילד� עוברת דיר�. �דוקטור �ב�יר שאני 

הבריא לחלוטין, חוץ מבעיית שרירים קליל�, "שמתווס
פת לתופע� נפוצ� אצל גברים בגילך, �מכונ� בספרות 

�מקצועית ת�מּוד". 
״על מ� מדובר, דוקטור?" ת�יתי, "ז� נשמע כמו גרס� 

תימנית של 'את� חמוד'״.
״לא ממש״, ענ� �דוקטור, ״מדובר בראשי תיבות של 

התסמונת �תחמקות מסחיבות ו�עברת דירות, תופע� שנו
ט� לתקוף גברים במצבך יום לפני �עבר� של ר�יטים. 
יש גם את �'ת�משם' - תסמונת �תחמקות מטיולי שטח 
מיותרים. את� בקבוצת סיכון לחטוף גם את ז�. �כאב 

יעבור לך עד מחר. תרגיש טוב". √
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