הוא
נראה מצוין :מלא אנרגיה,
עדיין|ף\£.
הדיבור
מרבה לצחוק .רק
וחצי אחרי t^J^m
שנים
ארבע
קשהלו.
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"אני

עוד
רחוק

אגיע
ארבע

שנים וחצי

אחרי

שאירוע

מוחי

לקח

ממנו

כמעט

גמרי

את יכולת הדיבור ,איל פלד לא מוותרלרגע.
ההתמודדות ,ועל
אברמוב על
מספר לאתי
קצובות ,הוא
לחזורלדבר" .צריך אופי חזק ,כמו ברזל או בטון .אני לא מתכוון
השבת!
האחרונים יוקרן
בחודשים
סרט שליווה אותו
להפסיק".
ב״פנים אמיתיות" עם אמנוןלוי בערוץ 10
בראיון מיוחד,

אתי

במילים
המלחמה

אברנזוב

פני כמה חודשים ישבאיל פלד עם

המצב ,אך

פלד
של דיכאון

בפגישה עם הבן אני

הדסהעין כרם .מדברי
שקיבל אתפלד ,לפיהם ״בכל דקה שעורק

חברים טובים במסעדת טורקיז בתל
או נזקקות .דבר בבית ,שמדרגות ולא
כשמישהו זיהה פתאום את
אביב,
כמה חמור היה מצבו.
מפלסיו ,לא מעיד כי
מעלית מחברות בין שלושת
עולמי" וניגש לבקש
"ההוא ממסע
ההוריםעוזי וציונה היו בביתםבהרצליה כשהט־
$TS1$כשהטלפון$TS1$
גר שם אדםמוגבל פיזית אומנטלית.
המלצותלטיול
באיטליה .לאיודע
$DN2$כשהטלפון$DN2$צילצל .״ד״ר מרין התקשר ואמר:׳אלתיבהל,
לפון
שאצטרך
מאוחר יותר יסבירלי ,במשפט מקוטע
עולמי"
שהאיש שמולו כבר לא מגיש את "מסע
הכל בסדר ,אבל קרה משהו עםאיל .אם אתם
להתראיין.״אני רוצה
להשליםבעצמי ,את החלטתו
ולמעשה מאזהאירוע המוחי שבו
כמה שנים טובות,
לירושלים׳״ ,מספר האב .״תוך שלוש
יכולים ,תבואו
לקה ב־  2008הוא גם בקושייכוללדבר.
שאנשים יבינו מה זו אפאזיה ושאפשרלחיות עם
רקות יצאנו ,ובמכונית ,בבאב אל וואר ,אנחנו שו־
$TS1$שומעים$TS1$
״והאיש מדבר ומדבר״ ,מספרתטלי ,אחותו של
זה בלי בעיה .אבל לוקח זמן.אפילולפני שנה
עוד הייתי במקום אחר .עכשיו יש לי אומץ לדבר
פלד,״׳אני נוסע ככהוככה׳ ,ו׳מה אתה אומר ,זה
$DN2$שומעים$DN2$בגליצה״ל:׳אנחנו מעדכנים אתכם עכשיו
מעים
הטלוויזיה איל פלד לקה
שקיבלנו :מגיש
בתקשורת ,להיחשף בלילהתבייש״.
בסדר?׳ אולי רבע שעה של דיבורים במהירות כזו
ביריעה
בשבץ מוחילפני זמן קצר והתמוטט׳ .אחזתי בהגה
׳נו ,אז איך
שאיל לא מביןמילה .ובסוף הואשואל:
חזק וטסתי .לא נהגתי ,טסתי״.
המסלול?׳ואיל עונהלו :׳טוב מאור,
מעולה׳״.
בקושי
בחיים ,אבל
״כבר אז התחלתי לתכנן אתהעתיד״ ,מוסי־
$TS1$מוסיפה$TS1$
טלי ,שלא הייתה במסעדהוניזונה מהבעות פניו
פה
לעוזיפלד ,מייסרומנכ״ל
ארבעהילדיםנולדו
של אחיהוממילים בודדות שהוא זורק ,מרכיבה
$DN2$מוסיפה $DN2$ציונה .״הבנתי שפרק א׳ בחיים נגמר ועכשיו
מתחיל פרקב׳״.
ולציונה אשתו ,סופרת ואמנית
הזכיינית
עבורו את הסיפור השלם ,והוא מהנהן בהסכמה.
טלעד,
בביתהחולים שמעו ההורים כי איל נפגע מק־
$TS1$מקדיש$TS1$
בעלה ,ולא מכוון
רב תחומית .״ר״רציונה״ ,מוסיף
מעולה״ ,הוא
רק עלהמילים האחרונות ,״טוב מאוד,
המוח
אל
המוביל
שחסם
דם
דיש
$DN2$מקדיש$DN2$
גם
אלא
בסוציולוגיה,
שלה
לדוקטורט
רק
מקווים
מצחוק,
חוזר שוב ושוב ,והשניים מתפוצצים
לעובדה
ושיעור
עורק
הנזקעדיין לאידוע ,״ואני שואלת ,איפה במוח,
שמאז מחלת הבן הפכה אשתו
שהטיול שלהישראלי ההוא עברבשלום.
לםמי־מומחית במדעי
ועונים לי ׳באונההשמאלית׳״ ,אומרת ציונה.״זו
המוח .האירוע ששינה את חייהם קרה ב־ באפריל
ארבע שנים וחצי עברו מאז לקהפלד 52 ,באירוע
אמרתי להם ,זה כל מה שהוא ידע .זה
השפה,
בירושלים ,ויום
 2008איל פלד התגורר ועבד אז
שהותיר אותו עם יד ורגל ימין משותקות ,ועם
איוםונורא״.
קודם חווה אירוע מוזר .״את לא יודעת מה קרה
אונה שמאלית שלא מאפשרתלו לתקשרמילולית
הרופאים אמרולהורים שאין ברירה אלאלנתח,
לי״ ,סיפרלמפיקה שעבדה איתו .״אניהולך ברחוב
לוואי
בצורה שוטפת .אפאזיה קוראיםלזה ,תופעת
מהגולגו־
$TS1$מהגולגולת?$TS1$
מאשרים כריתת שטח
״והםשאלו :אתם
לי ,הכל עמר .התיישבתי וזה
של האירוע המוחי ,שפוגעת במרכז השפתי במוח
ופתאוםהעולם נעצר
ותוך כדי שאנחנו אומרים
ככה ,במסדרון
לת?
$DN2$מהגולגולת?$DN2$
הוא לאיכול למצוא
ולכן אף שפלד מבין הכל
עבר .משהו בגוף שלי לא בסדר״ .המפיקה הציעה
׳כן׳ ,הם כבר רצים איתו לחדר הניתוח״ ,מספר
להיבדק ,אבל פלד לא הקשיב .גם למחרת
שייגש
ולהגות אתהמילים שהוא מחפש.
עוזי ,וציונה מגלה כי עוד הספיקה לומרלמנתח,
בערב ,כשביקר בבית חברו ר״ר עופר מרין ,מנהל
בכל הזמן שחלף מאזהאירוע ,ולמרות התע־
$TS1$התעניינות$TS1$
״אני מקווה שהוא לא יקללאותנו״.
משפחתו הרחק
עליו בני
ינות $DN2$התקשורת ,שמרו
ניינות
מחלקה בבית החולים שערי צדק ,לא אמר דבר
בינתיים ,בעקבות הידיעה המשודרת,התחילו
מאור הזרקורים .השבוע,לראשונה ,הוא החליט
אלא המשיךלבילוי עם חברים במסעדה.
חברים להתקשר בדאגה .אבל
בשתייםלפנות בוקר ,התבררבדיעבד ,התמוטט
לטלי ,שהייתה באמצע
לפתוח את ביתו ואתלבו בפני התקשורת בעיתון
יום עבודה ,לא היה מושג שמשהואירע.״התחילו
להגיע אל הט־
$TS1$הטלפון$TS1$
פלד על הרצפה בדירתו .הוא ניסה
ובטלוויזיה ולספרבמילים הספורות שבפיו,ובע־
$TS1$ובעזרת$TS1$
אצבעות׳ ,׳שרק יהיה
להגיע סמסים :׳מחזיקה לך
המזל ,חברו
ולהזעיקעזרה ,אךלשווא .למרבה
לפון
$DN2$הטלפון$DN2$
זרת
ת $DN2$חברים ובני משפחה ,איך הוא מרגיש ומה עבר
בסדר׳ כל מיני דברים שנשמעולי
אילן גרוסי ,שבילה איתו במסעדהוירע שהוא חש
00:12
הזויים״ ,היא
),
עליו בשניםהאלה .מחרתיים ,יום רביעי
מספרת .״ואז הגיעהטלפון מההורים בהדסה .ישר
ברע ,התקשר בבוקר לשאוללשלומו .כשפלר לא
בחודשים
ישודר בערוץ  10סרטשליווה אותו
שאלתי אם זה הלב והם גימגמו ,ובסוףאילן סיפר
במסגרת התוכנית ״פנים אמיתיות״
האחרונים,
ענה ,לא לשיחות ולאלסמסים ,הוא החללדאוג.
אלא אירועמוחי״.
שזה לא לב ולא כלום
״משהו לא הרגיש בסדר״ ,הוא אומר ,״וחבר אמר:
לוי ,חברו הקרוב.
של אמנון
שישה ימים שכב פלד במחלקה הנוירוכירורגית
אליו״.
בוא נקפוץ
מעוזי ,אביו
קיבלתי גם אני אישור
בשבת האחרונה
שמדובר
התרחיש האופטימי היה
מחוסר הכרה.
גילו את פלד״על הרצפה ,בחיים,
כשפרצולבית
שלפלד,
להגיעלהרצליה,לביתשאליו עבר בנו עם
התרחישים הגרועים יותר
בפגיעה מוחית .שני
ההצלה.
שירותי
את
בקושי״
אבל
שבהן
השנים
כל
במשך
לוינשטיין.
מבית
שחרורו
שבע
והזעיקו
היו קומה או מוות .אבל ביום השישי קרה משהו:
שעות לאחר שהתמוטט הוא הובהל לביתהחולים
שוחחנו ,תיאר האבבאוזניי תמונה קודרת מאוד של
נראהמצוין ,רזה

ומטופח,ולא

מופתעתלטובה:

מנתח המוח ד״ר חוסה כהן,

משדר שום צורה

במוח,

אדם

מאבד

נחסם

שנימיליון תאים״ ,קללהבין

מה

הם היו

״העולם הנגלה

אומרים:

לעין אינו אלא ראי של הרצון"
ארתור

אף שאין לכך מניעה בריאותית.עכשיו ,הוא מסביר,

ויכולותיו
המסע הוא פנימי .אל תוך חייו
שינתה
שהמחלה
״לא אגיד
$TS1$פולסים$TS1$
פול־
שמשדר
הואהולך בעזרת מכשיר על הצוואר,
המשותקת ,מתאמן עם מאמן פרטי,
$DN2$פולסים $DN2$לרגל ימין
סים
הפכה
את חיי לטובה או
ומטופל בריפוי בעיסוק ובפיזיותרפיה .לדבר הוא
אותי לאדם טוב יותר .זה
לומד בעזרתקלינאית תקשורת ,שהוא מגדיר כד־
$TS1$כדמות$TS1$
האישיות:

קשקוש.

מות
$DN2$כדמות $DN2$החשובה ביותר בשיקומו(״חוץ

שחשוב זה

בטלוויזיה,
ובעזרת צפייה
עולמי״ .פעמיים בשבוע
חוזרים של תוכניות ״מסע
שהותאמהלצרכיולמכון
הוא גם נוהג במכונית
המתמחה בקידום כושר
פוירשטייןבירושלים,
הלמידה אצל בוגרים עם צרכים מיוחדים .כשהוא
נשאל על זוגיות הוא מסמיק .אחר כך יודה שהוא
ילדים.
מאוהב ,אבל יאמר בכנות שאינו רוצה
בין

שיהיה חזון ,כדי

לאן

שרוצים.

שליטה

להגיע

היום

יש לי

טוטאלית על חיי״

״החזקתי לו
והואלחץ״,
רפלקס ,אז אמרתילו:
את היד

ואמרתילו :תלחץלי

מאמא
ציונה״),

את היד

כל

הזמן

השאר

בשידורים

קדימה

מספרת ציונה .״הרופאים אמרו שזה
תרים

והוא הרים .טיפה .ראו

בבקשה

את רגל שמאל

שהשמיכה זזה.

אמרתי:

זה לארפלקס .אז חייכתי בפעם הראשונה״.
במשך ימים סבבו חבריםובני

לא פשוט להפוך מאדם שפרנסתו במילים לזה
שאיןלו כמעט שפה ,אבל כשאני שואלת את פלד
אם הוא

משפחה את מיטתו,

שמח

שהוא חי ,הוא

״כיהעולם טוב״ ,הוא

מסביר

משיב
כשאני

בפשטות :כן.

מקשה .״יש

מנסיםלגרום לולהוציא מילה
חזק .גם
״להיות״ .בשיחה
אחר פלד פתח את הפה ואמר:
בינינו הוא מסביר שהתכווןלומר:״להיות גיבור,
אתה מתגעגע למשהו מפעם?
להגיעלמעלה .צריך עור יותר אופי ,כרי לדבר
״כן ,אבל מה זהיעזור? צריך לשחרר את העבר.
זה קשה ,אבל צריךלהמשיך״.
עודיותר״,המילים יוצאות מפיו בודדות ,קצובות.
קשהלהימנע מהשוואה בין המקרה שלו לזה
״קשה״ ,הוא אומר .״אי אפשר .אבל צריך כל הזמן
של ידידו דורון נשר ,שלקה באירוע מוחי אך טו־
$TS1$טופל$TS1$
הלוואיואוכל לדבריותר״.
לנסות.להיות חזק.
$DN2$טופל $DN2$מהר יותר.״דורון במצב יותר טובמאיל ,הוא
פל
המילים שלו קצרות ופשוטות .הדרך הטובה
מניע ארבעגפיים״ ,אומרתטלי .כשאחיה אושפז,
ביותר לתקשר איתו היא בשאלות של ״כן״ו״לא״
בחו״ל ,אך הגיעלביקור כשנחת .השנה,
נשר היה
והוא נעזר הרבה בבני שיחו ,שמציעים אופציות
כשנשר לקה באירוע התקשראליו פלד ואמר לו
המשפט אולמיקוד המשמעות .מי שמכיר
להשלמת
ראשונה .עד שיום

אותו

היטב יבין

מהר

למה

כוונתו .בן

שיח

חדש

בו

שמש,

״להיות

מיליוןבעיות ,אבל צריךלהיות
אנשים,
אם אי אפשרלדבר״.

אמיץ״.

$TS1$לכתוב$TS1$
לכ־
יזדקקלזמן נוסף.
כשאני שואלת מההחלוםשלו ,הוא מפתיע:
$DN2$לכתוב $DN2$ספר.״על האמונהלהצליח ,שאפשרלהצליח.
תוב
משפטיםשלמים״ ,מס־
$TS1$מסבירה$TS1$
״במוח שלו הוא מחבר
שהרופאים אמרו בהתחלה אין סיכוי .קשה ,אבל
$DN2$מסבירה$DN2$טלי ,״אבל יש נתק בין המוח לפה .התאים
בירה
צריך אופי וצריךלדבר ,וצריך עוד יותרמילים.
שאחראיים על השפה מתואצלו .זה לא כמו אצל
לספר מה זו אפאזיה .המסר של הספר זה :הלאה,
תינוק ,שכדי ללמוד שפה
משתמש בתאי המוח
הלאה .תהיו חזקים ,ותחשבו כל הזמן קדימה.
שנועדולכך .איל צריך להשתמש בתאים שנועדו
״לא אגיד שהמחלה שינתה את חיילטובה או
במקור למשהו אחר כרילדבר״.
הפכה אותי לאדם טוב יותר .זה קשקוש .מה שחשוב
קשה?כן ,אבל פלד ממש לא מבקש רחמים.להפך.
ההתקדמות
להגיע לאן שרוצים.
זה שיהיהחזון ,כדי
כרגיל,להתייחס
״אני מצפה מאנשים לדבר איתי
שלי היא קצת של הקצת .יש עוד הרבהלאןלשאוף.
כאילו הכל בסדר״ ,הוא אומר .״זה שמולי אמור
אני מאמין שאגיע רחוק״.
שאמצא
לתתלי להתמודד עם הקושי ,להסתבך עד
גיליתי שאני אדם חזק ,שיש
את המילה הנכונה.
מה ייחשב בעיניך בשיקום מוצלח?
להגיד ,אבל צריך חוזק,
״הרבהמילים לא אוכל
בי כוחות .אני צריך לדבר עור יותרמילים ,אבל
זרימה .צריך אופי חזק ,כמו ברזל או בטון.אפילו
צריך מוח .יש לי בראש והן לאיוצאות״.
אם קשה ואני מבין שלא הכל אוכללדבר ,אני לא
אחרי שבועיים בהדסהעין כרם עבר פלדלשי־
$TS1$לשיקום$TS1$
מתכווןלהפסיק .היום יש לי שליטה טוטאלית
לוינשטיין .הוא שוחרר באפריל 2009
$DN2$לשיקום $DN2$בבית
קום
עלחיי .אני במקום שאני רוצהלהיות בו מבחינת
אך תהליך השיקום נמשך ער היום .האיש שמילא
החיים״.
שבעה דרכונים בשנה לא נסעלחו״ל מאזהאירוע,

