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 ?למה דווקא בלילה

 2003 אוקטובר  –סמדר פרגר : מאת

 
אני עדיין (לדיאטות , מישהי וכשהתחלנו לדבר השיחה לא גלשה כצפוי להרזיה עוד לא קרה שפגשתי

 .להרזיה שפויה - וכמובן...) מתחלחלת בכל פעם שהמילה מוזכרת
ואמת , הנשמה נחשפת בהבעת אמון עצומה, האינטימיות מגיעה מהר מאוד, בעיקר בין נשים, וכמו תמיד

 . כואבת עולה אל פני השטח
 . שעות הלילה-ובלא מעט מהמקרים , שהשעות הקשות ביותר הן שעות הערב, כמעט תמיד מתגלה

 . זה מקומם. זה לא מובן. זה מרגיז. וזה מתסכל
אחרי שהצלחנו לדבוק בהחלטות שלנו וליישם את הדרך , פעם מחדש איך זה שדווקא אז מדהים בכל זה

 . נתקלות בקשיים הכי גדולים  אנחנו-יורדת  דווקא אז כשהחשיכה, שבחרנו לאורך כל שעות היום
ק לא מה בדיו-ו? למה דווקא לי זה קורה-ו? למה דווקא אני-ו? למה: ועולות השאלות הבלתי נמנעות של

 ?בסדר איתי
 

 ! צפירת הרגעה כללית -לכל  אז ראשית
 .מאיתנו וזה קורה להרבה מאוד. או את, זה לא דווקא אני. הכל בסדר איתנו

ומכיוון שאנחנו שלימות של . הוא קשור גם לפאן הפיזי וגם לפאן הרגשי שלנו. ההסבר לדעתי טמון בתוכנו
  .'תופעה'אחראיים ל, וגם כל אחד מהם לחוד, שניהם ביחד ,גוף ונפש

לא צרכנו את מכסת מינימום . לא אכלנו מספיק לאורך שעות היום: לפעמים זה ממש פשוט גופני לחלוטין
 כל אלה הקשורות לסדר היום -  וברגע שיש פחות הסחות דעת מסביב, הקלוריות הדרושה לגוף שלנו

נחנו פנויות לשמוע את האיתותים  א-  'אחריות וכד, משפחה, סידורים, עבודה: שלנו העמוס והתובעני
 . ונענות להם בכך שאנחנו אוכלות, העולים מן הגוף שלנו

ומכיוון שגרוי הרעב כה עז , )הודות להרגלי אכילה שאינם יעילים במיוחד(אצל חלק גדול מאיתנו , לעיתים
, כב כזהאו צורכות קלוריות בהר,  אנחנו צורכות בבת אחת כמות גדולה של קלוריות ,כבר בשלב זה

במהירות ובמינון כזה שמאלץ את הגוף שלנו לשחרר במהירות  שגורם לרמות הסוכר שבדם שלנו לעלות
אבל בגלל כמויות האינסולין . רמות הסוכר הגבוהות שבדם מינונים גבוהים של אינסולין שיאזן את

 גורם לנו לחוש שוב זה  דבר-רמות הסוכר שוב נמוכות , במקום להגיע לאיזון, הגדולות הנכנסות אל הדם
וחוסר השקט המאפיין את שעות החשיכה שעיסוקו ,  כביכול-רעב זמן קצר מאוד אחרי שאכלנו ושבענו 

 . מתחיל שוב-אוכל 
 ארוחות 4-6 לאכול. מכסת הקלוריות היומית שלנו על פני היום כולו כדי להימנע ממצב זה רצוי לפרוס את

בסופו של היום נתנפל על האוכל מרוב רעב  להגיע למצב שבוכדי שלא , מאוזנות ומשביעות לאורך היום
 .  ומעגל אימת הסוכר והאינסולין יתגלגל שוב ושוב- -אמיתי 

 
בכך שלדעתי יש לו תפקיד גדול יותר ובעל . אבל הצד השני של המטבע נראה לי בעל משקל כבד יותר

 .השפעה רבה יותר על הרעב הספציפי הזה של הלילה
ודעתנו לא ממש פנויה , דה שלאורך היום אנחנו עסוקות מידי וטרודות מידיהכל מתחיל מהעוב

 .  אלא לאיתותים הרגשיים-לאיתותים הפיזיים  והכוונה לאו דווקא. מתוכנו להקשיב לאיתותים העולים כדי
 .נטייה להשאיר את עצמנו לרגע האחרון, הנשים, יש לנו

 . מאיתנו-ובסדר עדיפות גבוה יותר , דחוף יותר, הכל חשוב יותר
מביעות . להיענות ולטפל בצרכים של כל מי שמסבינו, מקפידות לרצות, אנחנו מתרוצצות לאורך כל היום

את האחריות שלנו ואת האכפתיות שלנו כלפי האנשים החשובים שבחיינו , בכך את דאגתנו ואהבתנו
 אותם כדי להמשיך ולקבל את תלוש המשכורת אבל אנחנו צריכות, ולפעמים הם לא חשובים לנו ממש(

 ...) או לשמור על המקום שלנו...החודשי

 

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . ורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםניתן לההרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות
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 . ונמנעות-לפעמים אנחנו רוצות לומר משהו 
 . ודוחות-לפעמים אנחנו רוצות לעשות משהו למען עצמנו 

 ".לא יוצא" וזה -לפעמים אנחנו רוצות להיות במחיצת מישהו 
 . ואנחנו מתעלמות-לסגור  יםלפעמים יש לנו חשבונות ישנים או חדש

 . ובולעות-לפעמים אנחנו כועסות 
 ואנחנו שמות את ההתפחות - במשהו יצירתי השכלה או לעסוק, לפעמים אחנו רוצות להשיג עוד ידע

 .האישית שלנו שוב בצד
 . וממשיכות-לפעמים אנחנו מרגישות מנוצלות 

להתעלם  ,כם להמשיך ולדאוג להכל ולכולםכמה זמן אפשר לדעת? היכן הצרכים שלנו? אז איפה אנחנו
 ?ולצפות שלא לשלם על זה איזה שהוא מחיר ,מכל כך הרבה ממה שקורה בתוך תוכנו

היחלשות של המערכת החיסונית של , חוסר שקט, עצבנות, לעיתים חלק המחיר הוא מתח בלתי פוסק
, עייפות כבדה, נדודי שינה, ולבעיות במערכת העיכ, כאבי ראש, כאבי גב, שפעות חוזרות ונשנות, הגוף
 .ב"וכיוצ

 
וזה לא . ולעיתים קרובות חלק גדול המחיר הוא גם רעב בלתי מוסבר שמופיע דווקא בשעות הערב והלילה

 ולכן רק אז פנויות -, זה פשוט שבשעות האלה אנחנו בדרך כלל טרודות פחות, שהוא מופיע דווקא אז
, השקט המלווה את החשיכה העוטפת אותנו. בנו מבפניםלהקשיב ולשים לב לאיתותים הדוחקים  יותר

כל אלה סוללים את הנתיב לכך , "צריך לעשות"היעדר המטלות ורשימת ה, חוסר המעש היחסי הזה
. תופסים את מקומם של המולת ורעש היום, העולה מהחלל והריק הפנימי שלנו' רעש'שדווקא אז ה

 .לחוש את הרעב הפנימי הזה, ות הפנימייםהשקט היחסי שמסביב מאפשר לנו לשמוע את הקול
לפעמים זהו רעב שמופיע אפילו אחרי שאכלנו ושבענו ולכאורה אין לנו כל סיבה אובייקטיבית להיות 

וכל כמה שהכנסנו פנימה נעלם כלא , לפעמים זו התחושה הזו שכאילו לקיבה שלנו אין תחתית. רעבות
ואנחנו רוצות לאכול עוד ועוד ועוד , פשוט לא מופיעים -תחושת השובע והסיפוק של אחרי ארוחה . היה

אפילו למרות שאנחנו מבינות שכל הרעב הזה נובע מחוסר שקט , לפעמים. כדי למלא את החלל הזה
 .ההבנה לבדה לא מצליחה לגרום לנו לחוש שובע וסיפוק -פנימי ובא כדי למלא איזה שהוא חלל רגשי 

שאנחנו באופן שיטתי לא , יצרים, אתגרים, סקרנות, כעסים, ליםמי, מאווים, רצונות, אם ישנם צרכים
 הגוף החכם שלנו שמאחסן את כל הגירויים האלה שלא -נענות אליהם ואפילו מתעלמות מהם לחלוטין 

פשוט לא , אל הגירוי האחד שממנו אנחנו פשוט לא יכולות להתעלם מפנה את תשומת ליבנו, נעננו אליהם
הגירוי הקשור להישרדות הבסיסית ביותר   אז מתעורר- תשומת הלב הדרושהיכולות שלא לתת לו את 

חוסר שקט פנימי שאנחנו מפרשות כרעב . הרעב הפיזי -אל הבסיס של הצרכים האנושיים שלנו , שלנו
 .פיזי

זה פשוט שהגוף  .כמובן שזהו לאו דווקא מחסור באנרגיה שיש להשלים באמצעות אכילת מזון וקלוריות
 מאיתנו לתת את הדעת ולהעניק תשומת לב לצרכים אחרים שהתעוררו בנו ושאנחנו לא שלנו מבקש
 .נענות אליהם

זהו רעב ,  זהו איננו רעב לאוכל-את הרעב הספציפי הזה  זו גם הסיבה שאוכל של ממש לא יכול להרגיע
כמה הוא קשור לא ממש מבינות  ואולי גם לעובדה שאנחנו, למזון רגשי שלא סיפקנו לעצמנו, למזון אחר

  .לעובדה שסיפוק הצרכים הרגשיים האלה הוא חלק בלתי נפרד מתחושת השובע והסיפוק הפיזית שלנו
 

 , כל זמן שנמשיך לשתוק כשיש לנו מה לומר
 , נמשיך לדחות עשייה למען עצמנו

 , לכעס שלנו נמשיך שלא לתת ביטוי
חנו מרצות גם את המאווים והצרכים של נמשיך לרצות את כל מי שמסביבנו ונשכנע את עצמנו שבכך אנ

  -עצמנו 
 .ולהתעקש שנתייחס אליו, לדחוק בנו מבפנים, הרעב הזה ימשיך לזקוף את ראשו

 

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . ורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםניתן לההרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות


