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 משרד הביטתון ועד מהרה התתלתי להתנדב אצל זוג הורים
 אשר שכלו את בנם במהלך שירותו הצבאי. מדי שבוע, בכל
 גום רביעי,תעתי-פוקדת את ביתם בשמנה התל אביביות
 העלובה ושוהה עמם כמה שעות טובות. בנינוד בולט לעליבות
 ולדלות ששררו ברחוב, בבית עמד ריח סבון, אקונומיקה
 וניקיון והחשוב מכול: היו שם אנשים מקסימים. אנשים זכים
 וטהורים, אצילים, אך כואבים. תורף, קין, תקופת מבחנים
 או לתן בעבודה כלום לא שינה לי, כי הייתה זו התחייבות

 שלא הייתי מוכנה להפר בעד שום הון שבעולם.
 לשעות שלי אתם היו תוקים משלהן כי מבלי משים, בין
 זונ ההורים המבונרים לביני, נרקמה ידידות מופלאה, קשר
 מיותד, עדין ורניש שאין שני לו. עד היום אני עוצרת םדי
 פעם ותושבת על הקשר הייחודי הזה, שלא אתת מעורר
 פליאה בי ונם באתרים. מייתרים אותו החיבור המתמיה בין
 שני הדורות, המפגש בין הגילאים השונימ, התמיכה של
 הצעיר בתתילת דרכו, במבונר עתיר ידע ולמוד ניסיון. לא
 אתת אני נפעמת מהיכולת המדהימה לגשר על הפערים
 השונים ועל הניגודים התריפים הקיימים בקשר שלי אתם.
 הרגשות הכל כך קשים והאיומים שמלווים אותם, בזמן שאני
 בוקעת לי מתוך ״בועת האושר״ שלי, הנסיבות המצערות
 שבכלל הפגישו בינינו, העוני והתיים הקשים שלהם מול
 ה״תממה״ שבה אני נמצאת בשלב זה בחיי. כל אלה ועוד לא

 הצליחו לנמם לריחוק או לניכור כלשהו בינינו.

 במרכז הקשר הזה, עמדה לה התשוקה. חזקה ואיתנה.
 תשוקה שממלאת את המצברים האנושיים בכל שבוע מחדש
 ונורמת לי לעזור להם ולסייע, להקשיב, לתמוך, לעון עצה
 או סתם לשבת בשקט ולהנהן בראש, כאילו אני באמת
 ובתמים מבינה את הצער שלהם. ללא ספק, לרות ההתנדבות
 יש כוחות אשר מיטיבים עם הנשמה. אין מנוס מלציין את
 הפרדוקס שבסיטואציה, כי למרות הצער והכאב של ההורים
 השכולים, מתוך המתנדב פורצת לה אנרגיה תיובית,
 שמסונלת לחזק, לתמוך, להכניס אותנו לפתע לפרופורציות
 ולראות את החיים מנקודח מבט אחרת, שונה. הנפש

 ״ואהבתי את שתיהן, אלי, זאת שלי הייתה וזאת שלי,
 ככה באו לי צרות טובות, שתיים הן ולא יודעות - זאת על זו
ת  ווו על !את״..״^כךאב^צועדת״ליברתוב ומפזמת לעצמי א
 הפזמון של השיר. שיר המנולל את סיפורו של בחור אשר
 אהב שתי עלמות דומות ויפות אך הדילמה שלו נדולה וקשה,
 משום שהוא אינו יודע במי מהן לבחור. אני מנחכת לי ביני
 לבין עצמי וחושבת איזה צירוף מקרים וכמה מצחיק, שגם לי
 יש שתיים. אמנם לא שתי עלמות אבל שתי אהבות. שתי

 תשוקות מרכזיות בתיים.
 תשוקות הממלאות אותי, ומסבות לי אושר ושמחה, אך
 ביניהן פעורה התהום. כמו שתי רכבות, שתי התשוקות
 המרכזיות בחיי מתנגשות ביניהן. לא מדובר בהתנגשות
 תזיתית אלא ברגע קצר של חיכוך כשכל אחת ממשיכה לדרכה

 עד לפעם הבאה.
 סיפור שהיה כך היה: לפני כשנתיים הצטרפתי לתכנית
 ״למידה התנסותית״ במכללה. עליי לומר כי הייתה זו התלטה
 מפוכתת(ובדיעבד גם מאוד מפוקתת..), מאחר שהלימודים
 עצמם נראו לי, באותה תקופה, כמו דוב גדול ועייף, ששקוע
 עמוק בשנת התורף שלו. את השנה הראשונה בלימודים אני
 יכולה לתאר כשנה טכנית ביותר, למדנו קורסי מבוא ועוד
 קורסי מבוא, שיעורים תאורטיים שלמים בלי טיפת פרקטיקה
 או חוויה שיכולה להיחרט במוח ולהישאר שם כציון דרך
 מעניין במיוחד. משננים חומר, האותיות מתרוצצות על נבי
 הדפים, מצלמים פרקים שלמים מספרים, שוקדים על עבודות,
 מגשים למבתנים, ממתינים לתוצאות. כל זה הבהיל אותי.
 את מוחי הטרידה השאלה, הייתכן שכבר בשנה הראשונה
 אתייאש? הרי זו רק ההתחלה. ומחכה לי עוד כברת דרך

 לסיום התואר, שלא לדבר על התואר השני...

 תיפשתי דרך להפית בלימודי התואר שלי מעט רוח תיים,
 והתכנית פשוט התאימה לדרישה שלי כמו כפפה ליד. את
 שעות ההתנדבות שלי בתרתי לעשות באנף השיקום של
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 ומה באשר אליי? אני לא רוצה לבחור. אינני מוכנה לדכא
 אף אחת מן השתיים, משום שאני סבורה שאין כאן מקוב
 לבחירה. אני חושבח על גבר, למשל, אשר הופך לראשונה
 'לאב, הוא עלול לקנא לפעמים בעולל הקטן, שהסיט מבל
 משים את תשומת הלב של אמו מאביו. האם האם הטרייה

 בוחרת בין בנה הקטן שזה עתה נולד, לבין בעלה? אני לא
 חושבת (ומקווה שלא...). כך גם אני. אני רוצה ששחי
 התשוקוח שלי ימשיכו ללוות אותי בחיי ושלא איאלץ לבחור
 ביניהן. כשניסיתי לברר עם אישי, עם זה שאוהב אותי כ7
 כך, ואוהב בי הכול, או כמעט הכול, את הרתיעה שלו
 מההתנדבות, הוא לא ממש ידע להסביר. העלינו יתד מספר
 השערות לסלידתו מהעניין, למשל החשש שלו שהחשיפה
 1שלי.. לשכול ולעצב, יגזלו ממני-אנרגחת חיוביות ובמקומ

 ןיתדרו אליי אנרניות שליליות ויינטעו שם לעד. או שזו
 :הרגישות שלו למצבים, שהלוואי שלא נדע, שלא מאפשרת

 (לו להתיידד עם המקרה המצער.

 אולם גראה לי, כי הבעיה געוצה בדבר אחר לגמרי. גדמה
 כי נרקמה במוחו, ללא כל הצדקה, מעין ״תחרות״ בינו
 'לביגיהם על הזמן שלי, על האגרגיוח שלי, על החלל הנפשי
 שלי, על המקום שהוא יתפוס (או לא יתפוס) בחיי בגללם
 'אולי זהו אגואיזם (טבעי בםובן םסוים ובמקרים מיוחדים

 שלא לחלוק אותי עם אחרים. זוהי רק השערה פרועה שלי
 והסלידה שלו היא עדיין בגדר תעלומה לא ברורה, שלא

 גפתרה..
 על אף התגגדותו למעשה ההתנדבות, אהוב לבי אינו מונע
 ממני לממש את תשוקתי לעניין ואינו מעכב בעדי או מסרס
 !את רצונותיי. הוא מכבד את המצב ומשלים עמו ואני אוהבת
 אותו אהבה עזה, טוטלית, וגם אותם ואת מה שמתוללת בי

 ההתגדבות.
 ברור לי כשמש, שכל עוד רוח באפי וכותות גפשיים
, אמשיך להתנדב ולממש את התשוקה לתת  באמתחתי
 ולעזור. אני סבורה, או יותר נכון מקווה ורוצה להאמין, שאט
 יאט בן זוגי יסתגל למצב. כולי תקווה, שבחלוף הזמן הו^
 יבין הבנה אמיתיח ויכיר בכוחה של ההתנדבות ובאנרגיות

 הטובות שהיא משרה עליי.
 בינתיים אני ממשיכה לזמזם את השיר ״צרות טובות״

 ״האחת נשאתי להרים, כדי לראות בזרות התמה, ואת השנייה
 ליעדים, לראות כיצד השמש נעלמה״, תוך אימון פתרונו
 הגאוני וההחלטה לבתור בשתיהן, אני נותרת עם הכיסופים
 שההרמוביה תשרה לבסוף על שתי תשוקותיי היקרות ותפגיש
 ביניהן פנים אל םול פנים, בידידות וברעות, ואם לא - מי
 ייתן שרק ״צרות טובות״ שכאלה יהיו מנח חלקי בחיים. •

 מתתזקת ומתעצמת, כך שמתברר שיש לנו כמתנדבים רצון
 אדיר ויכולת עצומה להעניק למנודב כוחות, תחושת תיוניות,
 ובכלל לנסות להחדיר מעט אור אל תוך התיים המתפוררים
 שלו. בכל שבוע מחדש, אני מנסה להכניס לביתם הקט,
 מעט מתשוקת התיים שלי. אני משתדלת להדביק אותם קצת
 בתאוות התיים שמלבלבת בתוכי, תוך תפילה כנה ואמיתית
 שתתושת הםשםעות לתיים תעבור אליהם והרצון להמשיך
 ולחיות למרות האסון והכאב העצום ישוב להאיר כנר

 לרנליהם.
 מתוך כנות האהבה שלי אליהם והרצון העז שלי להושיט
 להם יד תמה ואוהבת, מצאתי לי את אהבת תיי, כפי שנכתב
 בספר בראשית, ״ואל אישך תשוקתך״ (בראשית, ני, ט״ז)

_ ת ר ח א  כך פגשתי את תשוקתי ה
 בערמה של שתת, מצאתי את המחט, אלא שלחחט
 המיותרת הזו אין קצוות דוקרים והיא איגה עשויה פלדה:
 אישי הוא החבר הכי טוב שלי. הוא השותף המלא שלי לכל
 החלטה בחיי. הוא זה שמקשיב בעניין להרהורי לבי
 ולמתשבות השונות והמשונות שעוברות במוחי. הוא מבי

 וסקרן ותמיד שמת לשמוע ולדעת. הוא מלא תמלה, תיש
 ורך ככדור צמר נעים, שתענוג להתרפק עליו. הוא זה שמכריז
 ״הכול אני אוהב בך״. ואני מאושרת. מתענגת על המילים
 על המהמאה ועל האהבה הזו שנשפכה ממנו וזורמת אליי

 ״אין שום דבר שאני לא אוהב בך״ הוא מחזק את דבריו
 ומוסיף: ״כמעט״.

 אני נזעקת. נמתחת במקומי, מתיישבת בגב זקוף בכורסה
 נעה בחוסר נוחות. ״מה כמעט?״ אני שואלת אותו בפליאה
 דאגנית משהו, ממתינה לנזר הדין, ממתינה לשמוע און
 הביקורת החריפה, הלא נעימה, העוקצת. ״מה כמעט?״ אני
 חוזרת בקוצר רוח על השאלה שתתשוף בפניי את הפרט
 החסר. הוא מביט בי במבטו האוהב, העוטף והתם ומסביר
 לי שכמעט הכול הוא אוהב בי. כמעט הכול - למעט דבר
 אתד ויתיד - ההתנדבות. הכיצד? הייתכן ששתי תשוקותיי
 לא יהיו בהרמוניה? איך יכול להיות שזה שכה אהבה נפשי
 אינו אוהב את מעשה ההתנדבות? איך קורה ששתי תשוקות
 כה גדולות ובוערות יתגגשו? הדבר עורר בי הרהורים על
 תשוקות שאינן מתיישבות האחת עם רעותה. כמו תשוקתו
 של תלמיד ישיבה לבחורה חילונית, או תשוקתו של ילד קטן
 להיות יתדיו עם שני הוריו הגרושים. חשבתי אפילו על חיי
 הזוגיות, כשמצד אתד קיים תרצון לתחת קשר דוכי קרוב
 ואינטימי אך לעתים הוא מתנגש עם הצורך במרתב. אני
 חושבת על התשוקות הללו ואחרות, שבהן מתלבטים בין
 שתי מטרות נכספות שאי אפשר להשינן בעח ובעונה אחת

 ולכן יש לבתור ביניהן.


