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הצד האפל של אבא

לרגל צאת ספרה “שאף אחד לא ישמע” ,מדברת דפנה ארגמן ,תושבת עתלית ,על ההטרדות המיניות
שחוותה מאביה מגיל  12ועל הדרך שבה החוויה השפיעה על חייה“ :המיניות שלי הייתה כלואה בפחד,
הקפאתי את התשוקה כדי לא למשוך תשומת לב”

המפתח לסליחה
אחרי הרבה שנים הצליחה ארגמן לסלוח
לאביה ובעיקר לעצמה ולהתקדם בחיים“ .המפתח
לסליחה למישהו אחר ,הוא סליחה קודם כל

לעצמנו” ,היא משתפת“ .כשאני סולחת לתוקף
אני לא מסכימה עם מה שהוא עשה ,אלא סולחת
לאדם .הרגשתי שאני חייבת את הסליחה לאבי
למען הילדים שלי ,כדי לברוא להם עולם טוב
יותר  -עולם של סליחה וחמלה”.
איך מנהלים חיים אינטימיים בצל טראומה
מינית כזו?
“בתחילת חיי כאישה לא היה בי צורך מיני .לא
הבנתי מדוע אנשים עושים מזה עניין .המיניות
שלי הייתה כלואה בפחד ,הקפאתי את התשוקה
כדי לא למשוך תשומת לב .עשיתי עבודה והיום
אני מסוגלת לקבל את המיניות והנשיות שלי.
אם היו שאריות של אשמה ובושה ,הן התעוררו
במקום המיני .לאחר שלמדתי לסלוח לרגשות
האשמה ,ולקבל את המבוכה ,כך יכולתי להתחבר
להנאה ולהצליח לקיים פעולות אינטימיות
שהוכיחו לעצמי שאני קיימת בתוך עצמי ,הגוף
הוא שלי ,לא שלאף אחד אחר”.
מה המסר שלך לנשים שחוו מקרים דומים?
“להתחבר למקום של שינוי ולרצות להיות
במקום אחר ,טוב יותר – זה אפשרי.
לבקש עזרה – ולהסכים לקבל אותה .מאז
ששחררתי את הטראומה המינית ,אני צומחת,
מחוברת יותר ויותר ליצירה ,לביטוי ,להשראה.
אני מבריאה יותר ויותר את הבית שלי ,את
המעגלים סביבי ,אני גאה בעצמי ,מעריכה את ארגמן“ .אבא אמר :אני יודע מה טוב בשבילך"
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את דפנה ארגמן ,תושבת עתלית ,אני פוגשת
דווקא בתל אביב .אישה מקסימה עם חיוך ענק
שמרוח על פניה .אנחנו מתיישבות בבית קפה
בקניון עזריאלי ושום פרט חיצוני לא מסגיר את
הסיפור הלא פשוט שאני עומדת לשמוע.
דפנה מוסרת לי את ספרה “שאף אחד לא
ישמע” .אני מדפדפת ונעצרת בפסקה שמשכה
את תשומת ליבי“ :כך הוא אמר לה ,ש ...ש ...שאף
אחד לא ישמע ,שלא תעזי להוציא הגה מפיך,
סטירה על הלחי ,תפיסה חזקה של הזרוע .שלא
תעזי לדבר ,ילדה סוררת שכמותך .את תעשי
בדיוק מה שאני אומר לך .אני יודע מה טוב
בשבילך .מביט בי בעיניים זגוגיות וממשיך”.
מתי זה התחיל?
“זכרתי את המקרים שאירעו בגיל ,12-14
ידעתי שזה לא בסדר שאבא נוגע בי ,אך היה המון
פחד מולו ,שתקתי ואפשרתי לו לשלוט בי ,בגופי.
המנגנון הפנימי שמר עליי ,ורק לאחר שיצרתי
בגיל מאוחר יותר מודעות להטרדות המיניות,
נוצר חוזק בתוכי שאפשר לזיכרונות מגיל 5-6
לעלות מתוכי .בזיכרונות שם היה אונס שהודחק.
בגיל הנעורים רצו בראשי תמונות התאבדות,
רציתי למות .נישאתי בגיל  20והתמונות עדיין
המשיכו ללוות אותי”.
מי מהאנשים הקרובים בחייך ידעו על
המקרה?

“לבעלי סיפרתי מתחילת הקשר .בהתחלה
הוא נבהל ,אולם כלפי חוץ ראה מולו אישה
שמחה ופעלתנית ,וקיבל זאת כחלק מהקשר.
אמי הביולוגית נפטרה בגיל צעיר ,וגדלתי עם
אבא ואשתו החדשה .כעשרים שנה לאחר המקרה
שיתפתי את אמי והיא האמינה מיד”.
מה הוביל אותך לטפל בעצמך?
“הלידה וההורות הציפו את החוויות והחרדות
שהודחקו והפכתי לאישה איומה .מחוץ לבית
שמ רתי על פאסון ,אולם בבית הרשיתי לעצמי
להוציא את כל האש .בנוסף לחרדות שהובילו
אותי כמעט למות ,הרגשתי אבודה בעולם,
הייתי מאוכזבת מעצמי – למה אני בפחדים?
למה אני לא מצליחה אפילו לעבוד? לנהל חיים
נורמאליים? גיליתי שיש בתוכי חוזק ועקשנות
לצאת מהקושי ,להבריא ,ולחפש דרך לחיים
שפויים .פניתי למגוון טיפולים וכל אחד מהם
קידם אותי בצעדים קטנים לעבר הריפוי”.
מה הייתה מבחינתך אבן הדרך בתהליך הריפוי?
“הסליחה! סלחתי לעצמי על תחושות האשמה,
סלחתי לבושה ,וסלחתי לאבא”.

עצמי ,ומאמינה שאני ואוו .משהו פנימי יודע
שיש בי עוד ערך לתת ,ולכן עדיף לעשות זאת
מרצון ואהבה ולא מהתנגדות”.
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