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 למשרד. אנחנו שיושבים ליד הטלפון באנחת רווחה, או

 בתלונה מטוגננח על הלחץ שיצרנו לעצמנו. אנחנו שיצרנו

 לעצמנו ושיצרו האחרים בעבורנו עולם מוגן של אמצעים

 מוחשיים, ועולם מוגן של אמצעים נפשיים הבנוי

 מיחסים חברתיים, חוקים, נורמות וערכים.

 חיוך מרגיע לפנים מבוהלות, הושטת יד לאדם

 מועד, מעט כסף לעני, הקשבה לידיד, פרה לבן הזוג]

 אוכל רך לתינוק - נתינות שמעוררות בנו נבט עדין של

 טוב, שמלווה תמיד בזיע רך של חוויית אושר.

 פנייה זו היא אלינו - לקחת אחריות, ואפילו מעט

 בתחילה, כלפי האחרים שאינם חיים כמונו, ואשר

 בעבורם אנו מהווים מודל חיקוי. פנייה זו היא אלינו

- להושיט לאחרים, לתת ולעזור.

 נזכור שישנם אחרים חלשים, מדוכאים וחסרים.

 אתרים שהולכים לישון לבושים באותה שמלה או מעיל

 שלבשו במשך היום. אחרים המודחים מעט שומן על

 מחצית פרוסת לחם ושומרים את המחצית השנייה

 לארוחה הבאה. אחרים ששותקים מול ילדיהם, אך לבם

 כואב עת הילדים מביטים בהם בעיניהם החולות. אחרות

 שמביטוח בזה שמולן בחרדה מאגרופיו. אחרים שאושרם

 !תלוי בחיוך של זו שמולם. אחרים שמרכינים ראשם

 בפני הפקיד או החייל שעוברים לידם. אחרים שנעו

 בחודש האחרון בדרכי עפר וישנים עתה באוהלים.

 אתרות שמבטן תועה כשדמות ילדן שגולגולתו בקועה

 ממכת גרזן עולה בראשן. אחרים שבטנם ובטן ילדיהם

 נפוחות מרעב. אחרים שאינם מנפנפים את הזבובים מעל

 פצעיהם הפחוחים. אחרים שנמצאים בשכונה לידנו,

 בארץ לידנו, או בארצות רחוקות. אחרים שהם רוב

 החברה האנושית.

 אנא, פתחו את לבבכם, ואפילו מעט בתחילה, ואת

 עיניכם, כלפי השורות הבאות.

 קל לתת לאותם אחרים. יש לנו. אפשר להחחיל

 בקטנות: לתת מהעודפים שלנו. יש לנו עודפי אוכל,

 בגדים, מקום. ניתן אותם לה שצריכה אוכל, לו החטר

 בגדים ולהם חסרי המקום. נזרים את העודפים לאנשים

 ולעמים הנזקקים. נתחיל כך אח הצעד הראשון הבונה

 אמון בעולמנו - צעד השוויון במוצרים. נזכור - זה

 |רק מהעודפים שלנו ועוד לא ממחסורינו. האחרים

 אם נביט טוב לתוך נפשנו, נחוש אח ההחרחבות

 הנפשית והעומק הרגשי המשמעותי, את החוויה העדינה

 של אושר שמלווה את הנתינה לאחר - לזר, לשונה,

 לקרוב, לידיד, לאהוב - ולעצמנו.

 אנו רואים את מבע האושר בעיני האם המיניקה,

 באוהב התומך באהוב, בבן המרים בזרועותיו הצעירו^

 ,את אביו הקשיש ממיטת חוליו, באח המושיט ספר לאחיו

 או לבן משפחתו, בידיד הנותן עצה טובה לידידתו, באורח

 המודה למארחו, ברופא החובש פצע, בתושב המראה

 דרך לזר, במתנדב הבונה בארץ זרה, במטייל המגיש

 פרוטה או מטבע לעני, ובחייל הגורר תחת אש את תברח

 הפצוע. זה האושר הצומח מנבט רך של חוויית הנתינה

 לזולת.

 נתינה היא אחת הדרכים לאושר. יש אחרות, אך זו

 בידנו כי ניתן לעשותה בקלות: להושיט, לתת, לעזור.

 לכן ארשה לעצמי לפנות אליי ואליכם. הפנייה הזו היא

 ראשית אלינו אנחנו שיש לנו - המהווים אחוז קטן

 מהחברה האנושית אך מחזיקים בכספנו, ברכושנות

 בתפקידינו, וברשימותינו את רוב הכסף, הרכוש, המעמד,

 ההשכלה, הכוח והשלטון על האנושות. אנו הנחשבים

 בעיני עצמנו ובעיני אחרים כ״שמנת" של החברה,

 כ׳׳מצליחים" של הסביבה. אנחנו שקמים בבוקר ממיטה

 מסודרת, בחדרים מסוידים, ליד כירה עליה אנו מחממים

 אח משקה הבוקר ועליה תחומם הארוחה הבאה שלנו.

 אנחנו שיוצאים בבוקר לחנות, למשרד, למפעל, למוסד

 או לשדה, לבושים בבגדים המחאימים לרצוננו ולמזג

 האוויר, ומשתמשים במכשירים וכלים שיצרנו ושיצרו

 בעבורנו. אנחנו שמתייכים בבוקר לבני או בנות הזוג]

 לילדינו, או לשכנינו במעלית, במרפסח השכנה או בכניסה!



 ניתן להם, בחיבה, בחמלה ובכבוד. הרגשתנו תשופר וכן

 הרגשתם. חיינו ישופרו וכן הייהם. נאריך את התיים גם

 בכך שנביא ילדים לעולם ונימנע מהפלות. נתמוך בכך

 שאחרים יביאו ילדים לעולם. נדאג לילדים, לשיפור

 חייהם ולשיפור חיינו עמם. נפנה את משאבינו המדעיים

 והחומריים להארכת חייהם ולבנייה של מקומות בהם

 הם יחיו: במקומות חדשים לא נושבים, באוקיינוסים,

 או מחוץ לכדור הארץ. נפנה את מרצנו במסגרת הארכת

 חיינו לשיפור סביבתנו הפיזית, ואת תעשיותינו -

 לבנייתה ולהגדלתה. זו הדרך להגן על עצמנו ובכך להאריך

־ יצור נשק תורם אף  את חיינו - לא באמצעות נשק. אי

 הוא להארכת החיים. אלה הן הלק מהדרכים לממש את

 עצמנו. לא בטביעה בערמות של מוצרים חסרי משמעות,

 אלא באמצעות הארכת חיינו ובשיפורם. זו נתינה

 צריכים אח האוכל, הבגדים, החפצים,

 המקומות בדיוק כמו שאנו זקוקים להם.

 וניתן אותם. נפתח תעשיות של נתינה

 ושל הפצת עודפים. עודפים שימחזרו

 את השאריות משולהן הצהריים שלנו,

 מהמסעדות שלנו, מהנשפים שלנו,

ו נ י ל ע פ מ , מ ו נ ותי נ  מתכולת ארו

 ומשדותינו. אפשרי שזה יפגע ביעילות

 הייצור, על־פי תאוריה כלכלית זו או

 אחרת. אך זה ייתן משמעות לחיינו

- תחילת משמעות של אושר. נזכור

 שוב, אנו נותנים רק מהעודפים שלנו

 ועוד לא מהמחסור. לכשניתן, יקטן

 המחסור לרובנו ולמיעוט שבנו -

 אנחנו - לא ייגרם נזק. איכות החיים

 ומשמעותם תשתפר לכולנו.

 שכן נחשוב, לאן אנו מפנים עתה את

 המרץ התעשייתי שלנו? מה אנו רוכשים עתה

 במרץ כה רב? תלק גדול מתעשיותינו, ובעקבות

 כך מצריכותינו, בנוי מפריטים שהם עודפים לתכלית

 חיינו ולעתים מסכנים אותנו ומזיקים לקיומנו.

 תעשיותינו הכבדות מבזבזות, לדוגמה, מרץ מדעי יקר

 והון עצום על ייצור נשק. למשל, תעשיותינו הקלות

 יותר ממשיכות לבזבז הון ומיליוני שנות עבודה של המוני

 בני-אדם על יצור פריסים עודפים וחסרי משמעות. אנו

 נכנסים למרוץ הצריכה של מוצרי התעשיות האלה. מרוץ

 זה הוא חסר-גבולות: אנו הצורכים את המוצרים האלה,

 מספקים לעצמנו תעסוקה בייצור הפריטים האלה

 וממשיכים לצרוך אותם, כדי לספק לעצמנו את

 התעסוקה הזו. האם תוצרי מאמצינו אלה הם בעלי

 משמעות ותכלית לחיינו? האם לכיוונים האלה עלינו

 להפנות את משאבינו המדעיים והחומריים? סביר שלא.

 לאן, אם כן, נפנה את משאבינו? דוגמה אחת מאלף:

 להארכת החיים בזמן ושיפור החלק המשמעותי שלהם.

 זו נתינה, לעצמנו ולאתרים. על המדע, לסוגיו השונים,

 לתרום כאן את מרב מאמציו. נפנה את המאמצים

 המושקעים בתעשיות בלתי - משמעותיות לחיינו למחקר

 ולניסויים בהארכת חיינו כפרטים וכחברה. כפרטים,

 נתאמץ להאריך את חיינו וחיי אחרים. נשמור על גופותינו

 במאכלינו ובתנועותינו. נשמור על נפשותינו מתרדות

 ומשנאה. נשמור על האחרים, נדאג להם, נעזור להם,



 ברורים, ישירים ועזים אח התנהגויותינו והרגשותינו.

 השתקפותנו בהם, מקוריות יחסם לעולם, וישירות

 חייהם, יכולים להבהיר לנו את עצמנו. החיבה הישירה

 שאנו חשים אליהם והאמון הישיר שהם נותנים בנו

 מסייעים לתהליך ההבהרה.

 נזכור שגם בני האדם שחיו בהיסטוריה לפנינו שאלו,

 כאבו, פתרו, הרגישו, בנו, חשבו, ונתנו לנו, להווה שלנו,

 (את מרבית סביבתנו, ואותנו. בדומה לדמיוננו לילדים,

 דמיוננו לאנשים שחיו לפנינו רב יותר מהשוני שלהם

 מאתנו. נצרף את הילדים ואת האנשים שחיו בעבר כחלק

 מעצמנו וכשווי-ערך לנו, לגוש האחד הרוטט, החי, של

 האנושות. נחוש בתודה את הקשר העמוק שלנו לעבר

 ההיסטורי שלנו כבני אדם.

 נחשוב מדוע כולנו התאגדנו לחברה? מדוע שמנו

 לעצמנו סייגים המכונים בפינו חוקים ונורמות? החברה

 בנויה מפרטים: אתה, אני, את, הם, אתן. אני יודע

 שבלעדי האחר אין לי חיים. כשהיינו ילדים נתנו אהבה

 לאחר. עתה, כשהתבגרנו, התערבבה האהבה בחששות,

 בחרדות ובחוסר־ סיפוק מכאיב. אך האהבה חשובה כל

 !כך לקיומנו, ששימרנו אותה בחוקינו הכחובים והבלתי

 כתובים. החוקים ששמנו לעצמנו מחייבים אותנו להתנהג

 כלפי האחר כאוהבים. החוקים מניחים שאינך אוהב אות^

 עתה, ומכריחים אותך להתנהג כאוהב: לכבד זכות קדימה

 בכביש, לכבד הבטחות, לא להוציא אחר מדירה בבעלותך

 ללא סיבה, לשלוח את ילדיך לביח-הטפר, לא לשקר

 בעדות, לא לרצוח, ועוד עד ללא גבול כמעט. החוקים

 מכוונים אותנו להתנהגות של אהבה למרות התששות,

 החרדות וחוסר האהבה שרובנו מרגישים כלפי האחרים.

 כנראה שידענו את כוחוחינו הדלים באהבה, אך שימרנו

 אותה בחוקינו, שלא נשכח. וכך, עתה, החברה האנושית

 אוספת את כוונותינו באהבה למערכת מפורשת של

 חוקים מדיניים וחברתיים, ולמערכת בלתי מפורשת של

 סייגים ונורמות. כך מתקיימות חברות.

 נתגבר על הכפייה שבחוקים בכך שנעשה אותם מרצון

 ובאהבה. זו נתינה עמוקה מעצמנו. כך לא נצטרך לחוקים,

 ונשתחרר מהעומס שלהם עלינו. כלומר, את מה שהחוק

 העמום - המנסה במילים הרבות לתפוס את ההשתנוח

 האין-גבולית של התנהגויותינו - כופה עלינו, נעשה

 אנו מתוך אהבה ישירה, בלתי־עמומה, לכולנו. נתנהג

 מחוך רצון, בחיבה ובאהבה לפי החוק, בכל תנועה וכוונה

 איכותית לנו ולאחרים. כך נשמור על חיינו וניתן להם

 משמעות.

 נזכור שלכל בני האדם יש עוגן קבוע, ליבה משותפת.

 כולנו צאצאים פיזיים של זוג הורים קדום. נישען על

 עוגן זה ונמצא בכל בני האדם את המשותף, הקיים,

 הקבוע, העיקר, המשענת. יש אומרים שמה שאני חש^

 את אינך חשה. אך נכון יותר לומר הוא שמה שאני חש

 אח חשה במידה מסוימת. יחסיות תרבותית אמנם

 קיימת. מה שצודק ולעתים אף נכון לנו, אינו כל כך

 צודק, או נכון, להם. אך נכון יותר לומר שמה שנכון או

 צודק לעם או לדת אחת נכון או צודק במידה מסוימת

 גם לאומה או לאמונה אחרת. כלומר, יש ליבה אנושית

 משותפת. יתסיות קיימת אמנם אף בחלל ובזמן. לכל

 מערכת יש את נקודת המוצא שלה שלפיה נמדדת

 המערכת. אך אנו יכולים להבין יחסיות זו ולהסביר אוחה

 לזולתנו. כלומר קיימת ליבה משותפת אף פה. בדומה,

 לא קשה לנו להעביר משמעויות מתרבות לתרבות. לא

 קשה לתרגם מושגים שאינם קיימים בשפה אחת לשפה

 שנייה ולהסבירם. כלומר, קיימת ליבה של משמעות

 משותפת לכולנו בתוקף היותנו בני אדם. השאיפה לאושר

 מהווה אחת מהנקודות של הליבה המשותפת הזו.

 ילדים בדרך-כלל חווים אושר יוחר מאשר מבוגרים.

 רובנו תופסים את ילדותנו כמאושרת, למרות, שלעתים

 תנאיה קשים. מדוע? כי ילדים מכירים, חיים ומשקפים

 אח טוהר ההחחלה יותר מאתנו. אפשר לומר שילדים

 קרובים לאותה נקודה עמומה, בלתי-ברורה, אך ידוע

 לנו כמעט בוודאות שהיא קיימת. אנו מכנים אותה

 ׳התתלה׳ והילדים קרובים אליה יותר מאשר אנו, או

 אלו שחיו לפנינו. נזכור שבאותה מידה שילדים מחקים

 אותנו ואת סביבתנו, אנו משקפים את רגשוחיהם,

 התנהגויותיהם ותשיבתם, שכן אנו תוצר של עצמנו

 כילדים. שאלותיהם על הקיום משקפות את שאלותינו

 על היקום. ׳מי עשה את העולם?׳ ׳למה אימא לא לקהה

 אותי היום?׳ ׳מדוע השמים כחולים?׳ ׳איך נסעת אתמול?׳

 ימי צובע את הפרחים?׳ ׳למה אני חי?׳ מחעדנים

 לשאלותינו. ילדים נותנים וחומלים באופן ישיר וטהור.

 כמבוגרים ננסה ללמוד מטוהר זה. ניתן לאחרים כמו

 שילדים נותנים. זה לא קשה, שכן אנו בדרך - כלל נותנים

 לילדים כמעט ללא תנאי. נעשה עוד צעד ונכליל נתינה

 זו גם לזולת. נזכור שהתנהגויותיהם והרגשותיהם של

 ילדים ביחסיהם אלה לאלה ואלינו משקפים בקווים
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 מעצמנו. נקבל את עצמנו. בלי קבלה עצמית נתינתנו

 לאחרים אינה מימוש ולא תלווה באושר. נתוודע לרגשות

 שלנו ונהיה כנים עם המניעים שלנו. נקבל עצמנו באהבה

 וללא תנאי וכך נוכל לקבל אחרים באהבה ולתת להם.

 נמשיך בעשייה שתהייה מסודרת ופשוטה. בזמן

 שחורשים שדה נתכוון למעשה החרישה. נשאף לפשטות,

 ליופי ולחיסכון בזמן. נפעל בעדינות, בקצרה ובהתכוונות.

 נדייק בכל תנועה שלנו, שתהיה ברורה, פשוטה ויפה,

 מעת הקימה בבוקר, המבט בראי, החיוך לבן הזוג, רכיסת

 שרובינו והליכתנו ברחוב. נדייק בקריאת מילים ונתכוון

 אליהן. נתשוב על משמעותן ביחס לחיינו ולתיי האחרים.

 נשתדל לחדור לכוונת הכותב ולראות את המילים

 כמבטאות את שאיפתו לאיחוד עמנו. בעת שיחה עם

 שלנו, כלפי כל בן-אנוש. אז לא נזדקק אף לחוק אחד

 כלל אחד בלבד יתקיים: אהבה. שהרי אנו קבענו את

 החוקים ואנו יודעים מהי אהבה. חיינו ללא חוקים ומתוך

 אהבה, יהיו אז חופשיים ומאושרים.

 נזכור שנתינה מתוך אהבה אינה פעולה כמותיח בלבד,

 אלא - ובעיקר - איכותית. איכות נמדדת במשמעותה

 ולא כתוצר או כהתנהגות חיצונית. אסביר זאת: ראיתם

 כלבים מרחרחים באפים רוטטים בפינות הגינה, בדשא,

 משם למדרכה, שוב לדשא, לגדר, לכביש, ושוב למדרכה,

 לדלת הבית, למכנס איש, וחזרה למדרכה. לשם מה? אם

 נקרין את תנועות הכלב במסרטה מהירה נראה כלב

 שבעיקר מרחרח, מרחרח ומרחרח, עד שמת. האם זו

 אדם, נדייק בתנועותינו, שיביעו את רגשותינו ונדייק

 בחיוכינו. נביט ישירות בעיניים, נדייק במילים שיוצאות

, ו ו מבן־שיחנ  מפינו, שיתאחרו עם המילים ששמענ

 ושיביעו במלוא הפשטות את כוונתנו. בעת שאדם מדבר

 עמנו, נקשיב במלוא הכוונה, תוך תחושת התחברות עם

 המילים, וננסה לחזור עליהן בזיכרוננו. בעת כתיבה, נדייק

 באותיות, נשתדל להשתמש במילים המיטיבות ביותר

 לבטא את כוונתנו, בקצרה, בפשטות, ומתוך שאיפה ליופי

 של המילה הכתובה על הדף, וליופי שבפשטותה וביחסה

 למילים שסביבה. נשתמש באמצעים הטכנולוגיים הרבים

 שסביבנו כעוזרים לנו להתרחב ולהתממש במה שאנו

 עושים או יוצרים. כל מוצר שלנו וחפץ, שיתבססו על

 דיוק שבעשייה ועל פשטות מרבית. כך גם כל מעשה

 מחשבה, הרגשה, או אירוע שאנו משתתפים בו. שאיפה

 לביטוי פשטות ויופי בכל פרט תיצור בכל אחד מאתנו

 עולם אנושי ופרטי בעל איכות יפה, פשוטה ומדויקת.

 זו משמעותה של כנות אישית.

 אז נוכל גם לתת ביתר כנות. ורמזנו קודם - נתחיל

 מקטנות וניתן מהעודפים שלנו - החומריים והנפשיים

 ומשם נמשיך לגדולות.

 אסיים פה. למרות שיכולתי להמשיך ולעבור מנתינה

 לשיתוף, משם לחמלה, ומשם להערכה ולכיבוד הזולת,

 לרחמים, לחסד, לאמפתיה. גם שם רב האושר. כל אלה

 הם שבילים שמובילים לאותו מקום. נתחיל מנתינה

 היא תוביל אותנו לשם.

 הערה: הכתוב הוא עיבוד חופש• של חלק חפרחום המחבר:

 ריחור,ס.(1995),הםניפ0ט ההו0[י0טי.

 תל אביב: החכללה לחעהל.

 מטרת חייו? האם דומים אנו לכלבים בחיפושינו? האם

 מטרת חיינו היא לנוע ולחפש בכיוונים שונים עד מותנו?

־ פי ל  נזכור שלעולם לא נוכל להבין את הכלב ואותנו ע

 תצפיות בהתנהגויות חיצוניות בלבד. משמעות חייו של

 יצור עדין זה, כמשמעות חיינו, מובנת כחוויה של איכות,

־ פי תצפיות חיצוניות. כך אנו גם מבינים את ל  ולא ע

 הכלב. הוא משמעותי לנו. כך אנו גם מבינים את האחרים,

 הם משמעותיים לגבינו. בדרכו הוא, חש הכלב את

 סביבתו. היא משמעותית בעבורו. בדרכנו אנו מנסה כל

 אחד מאתנו למצוא מעט אושר בצד זה ומעט סוב בצד

 זה. זו דרכנו למצוא משמעות לחיינו.

 למלא את המחסור של האחר, לתת לו אוכל, בגדים,

לב, חיבה, כבוד ואהבה, אלה הן נתינות  מקום, תשומה־

 שמרפאות, משלימות, ומממשות את הנותן ואת המקבל.

 ריפוי, השלמה ומימוש הן חוויות שבונות אותנו, חוויות

 המלוות בתחושת אושר. אלה חוויות הפוכות מפגיעה

 בזולת. שכן ניזכר במקרים בהם האחר העליב אותנו.

 האירוע מאמלל ומכאיב והזיכרון שלו ננעץ בנו בכאב

 חד, מתמשך ומשפיל. ניזכר במקרים בהם אנו יורים

 באחר. נועצים בו כדור, בבשר, באיברים הפנימיים,

 בגולגולת. העופרת הרותחת וחסרת הצורה ננעצת

 וקורעת את הבשר, ומנפצת את העצם. נתאר אח הכאב

 שהיינו חשים אילו ירו בנו. לכן לא נלחץ על ההדק ולא

 נעליב שכן מכירים אנו לפחות את האומללות ואת כאב

 ההעלבה. אלא, נעשה את ההפוך מכך. ניתן, והאושר

 ייתוסף לנו.

 היכן נתחיל ומתי? נתחיל פה ועתה. רמזנו קודם -

 נתחיל מקטנוח וניחן מהעודפים שלנו. נתחיל גם


