
חואניטה

חואניטה היתה מטופלת של דר סבבא.
 הדבר התרחש באחת מארצות דרום אמריקה בעת שהמדינה הייתה תחת שלטון דיקטטורי

והייתה קיימת תנועת התנגדות פעילה למשטר. 
 אמה של חואניטה הייתה מאוהבת ברמון, אחד מבכירי המבוקשים ומנהיג תנועת המורדים.
 היא חיה בעיירה קטנה עם הוריה והוא חי בהרים עם קבוצת מורדים. אחת לזמן מה הוא

היה בא לראות את אהובתו כשהוא מחופש לתייר.

 יום אחד אמה של חואניטה נוכחת לדעת שהיא בהריון.
 כאשר רמון בא לראותה בפעם הבאה היא מספרת לו
 והם חייבים לקבל החלטה קשה מאוד. האם לשמור על
 התינוק הזה? הם יודעים שלהחלטה לשמור על ההריון
 יש השלכות רבות אבל הם אוהבים זה את זו ורוצים את

הילד הזה. הם מחליטים לשמור עליו. 
 היא התינוקת הזאת. חואניטה

 לאמה, שהסתירה את יחסיה עם רמון יש בעיה גדולה.
 בימים ההם בקרב המשפחות הקתוליות (ואפילו עכשיו
 באמריקה הלטינית) לא יעלה על הדעת ללדת תינוק
 מחוץ למסגרת הנישואין. היא אינה יכולה להגיד שרמון הוא האבא וגם אינה יכולה להגיד

 שאינה זוכרת מי האבא משום שאז תחשב לזונה.  הפתרון שהיא מוצאת הוא ללכת לסימטה
 חשוכה, להתגלגל בעפר, לקרוע את בגדיה בסכין ולפצוע את עצמה מעט כדי שזה יראה

אמיתי ואז היא יוצאת משם וצורחת "הצילו, נאנסתי". 

 היא הולכת הביתה ומסרבת לבקשת משפחתה לקרא למשטרה בעודה אומרת שהיא
 מעדיפה לשכוח מכל זה ולשטוף את עצמה מהסירחון. היא מעמידה פנים שהיא בדיכאון קל

 בחודשים הבאים כדי שתוכל להסתיר את ההריון עד שיהיה מאוחר מדי לעשות הפלה.
 —קונפליקט שיכולהדרמה עבור האמא היא שאיננה יכולה לבנות את הקן המשפחתי

לייצר סרטן שד. 

 הילדה נולדת עם תוכנה מסוימת ולא ידועה לה: היא לא תדע
 מיהו אביה. כמובן היא תפגוש בו משום שאמה ורמון עדיין
 נפגשים, אבל הם לעולם לא יספרו לה מי הוא עבורה. בגיל
 שנתיים וחצי או שלוש היא מתחילה להבחין באהבה וברגש
 שבעיני אמה ובעיני האיש הזה. היא יודעת, אבל אסור לה

.   סוד שהופך לקונפליקט שלהלדעת. וכך זה נשאר 

 כילדה יש לחואניטה קשיים בבית הספר. היא טובה מאוד בכל
 . מדוע? ובכן בהיסטוריהאלגברה והיסטוריההמקצועות מלבד 

 יש תמיד סיפורים על קשרי דם, נושאים של שייכות ולחואניטה
 אסור לדעת על קשרי הדם שלה ועל ההיסטוריה שלה שכן

בזכות זה היא קיימת. זה אך טבעי שהיא אינה יכולה לדעת על קשרים של אחרים. 
 במתמטיקה היא בסדר גמור עד שהיא מגיעה לאלגברה. היא לא מצליחה לפתור משוואות.



 : אביה. לעומת זאת היאXוגם כאן קל להבין מדוע. היא לא הורשתה לדעת את הנעלם 
 טובה בספרות כי אמא שלה ידעה לייצר סיפורים.  המוח רוצה לחזק את יכולתינו לשרוד ולכן

המוח מקליט הכל. 

 איסור על אפשרות להקמתיחד עם התיכנות הזאת באה תוכנה נוספת שהכילה במרומז 
  זה יהיה בלתי אפשרי עבור חואניטה ליצור משפחה נורמלית.  במשך כל חייה היאמשפחה.

 היא תמיד תחלום על משפחה משלה,תנסה למצוא בן זוג ראוי אבל מעולם לא תצליח בכך. 
  תפגוש גברים רביםחואניטהבעל וילדים, אבל בגלל התיכנות הראשוני שלה אין לה רשות.  

 נחמדים ומתאימים לה, אבל תמיד יקרה משהו בדרך וכאשר זה נעשה רציני מדי, היחסים
מסתיימים.  

 הקונפליקט הפסיכולוגי של הוריה כאשר הייתה ברחם, הופך להיות הקונפליקט הביולוגי
 שלה.  בנוסף לכך שההורים אינם מורשים להקים את הקן המשפחתי (דרמה של הקן),
 במשך כל תקופת ההיריון ובשנת החיים הראשונה של הילדה הזו, להורים יש רושם שזו
 תהיה דרמה נוראית עבורה. הבית הבלתי אפשרי מהדהד באותו רטט סמלי כמו זה של

  ובחייה יקרו סיטואציותלסרטן השדקונפליקט ה"קן המשפחתי״  ולכן לחואניטה יש תוכנה 
 שיגרמו לה להחיות את הקונפליקט הזה ובסופו של דבר לחלות בסרטן הזה, וזו הסיבה

. היא מגיעה להתייעץ עם ד"ר סאבאשבגללה 

 אחרי שכל הסיפור הזה מפוענח, אומר
 לה דר סבבא שהיא נושאת איתה

  מלאה חרא אשר אפילומזוודה ענקית
 אינה שייכת לה. כאשר הוא אומר זאת,
 הוא לוקח מזוודה ישנה שתמיד הייתה
 במשרדו בדיוק למטרה זו וגורר אותה
 כאילו הייתה כבדה מאוד. הוא אומר לה

שהיא רק צריכה להשליך אותה. 
 ברגע שהוא מדגים לה כיצד להשליך את

 המזוודה שאותה גרר, יש לה התקף
  הדקות הבאות היא לא יכולה להפסיק לצחוק. כשהיא נרגעת היא מספרת15צחוק ובמשך 

לו שהיא ראתה את הסצינה הזאת בדיוק לפני כן וההדגמה שלו הזכירה לה אותה.

 בתקופת לימודיה באוניברסיטה, נסעה ברכבת. כאשר ירדה מהרכבת והלכה לאט בים
 האנשים המנסים לרדת מהרציף, הייתה שם אשה זקנה שהלכה לפניה כשהיא גוררת

 ונאבקת בחבילה ענקית. אחייניתה באה לצידה ואמרה: דודה למה את סוחבת את המזוודה
 הזאת? הגברת הזקנה ענתה: אני צריכה לקחת את זה איתי. אף אחד לא יסחוב את זה
 עבורי. האשה הצעירה ענתה: אבל דודה זו לא המזוודה שלך. הביטי אני לקחתי את

 המזוודה שלך ואני סוחבת אותה עבורך. באותו רגע הביטה האשה הזקנה במזוודה ושמטה
 אותה שם כשהיא צועקת לעבר עובדי התחנה שמזוודה זו היא של מישהו אחר ועליהם

לטפל בזה. 
 הסינכרון שבזיכרון האירוע הזה, שיחרר את חואניטה.

 שטף הרגשות והתפרקות המתח הגיעו לשיאם בצורת התקף צחוק והיא נרפאה באותו
הרגע.


