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כל ניצחון קטן של הטוב
ומלואו .טביב
הוא עולם
הספורט
וקרמר במרכז
ספיבק של איל"ן
לנכים
ליהיא לפיד
צילום:

הרע מגיח
פתאום
(והטוב הוא מסע אטי
מסתיים)
שלא
הרגע הזה שהכול עוצר.
תמיד אותן תמונות משודרות ,ואפשר להנמיך את
הווליום כי המילים חוזרות על עצמן .תמיד יהיה מי שי ־
תלהם ומי שיודע הכול ומי שברור לו .ועוד ידסקסו את
זה ללא הרף .הרבה אחרי שהרגע הרע והנורא כבר חלף.
משאיר אותנו ללא אוויר.
ופתאום כל הדברים מתגמדים .כל מה שהרגיז קודם .כל
מה שהעציב קודם .הכול נראה כל כך לא חשוב.

×××
פעם הורדתי את החייל בתרבות יום ראשון ,וכמה פעמים
הוא סיפר על זה שהם הולכים ליום ראשון של כיף .כל פעם
שמחתי ,הנה הם כמו בטיול שנתי ,ואפשר להדחיק לרגע
שזה עוד יום ראשון ,ושזה לא טיול אלא צבא .והוא חייל.
והם חיילים.

×××
אני מתבוננת בה מדברת .עם הרוח שנלחמת לה בשיער
האסוף ,מנסה לפרוע אותו .סגן מאיה פלד ,מפקדת צוות
בבה"ד  ,1אשר ליוותה את הצוערים לפעילות בירושלים
כשהגיע המחבל במשאית" .הכנסתי מחסנית" ,היא אמרה.
"כשהוא לקח רוורס הבנו שזה באמת פיגוע .הרבה אנשים
לקחו יוזמה".
ואני מדמיינת את סבתא ציפורה ,אם רק הייתה היום
בחיים הייתה גאה בה.
האישה החזקה הזאת ,שעבדה בפרדס ולא פוטרה כשסבא
פוטר ,כי היא עמדה בקצב העבודה כאשר הוא
עוד ניסה להבין מה זה המקום הזה ,עם השמש
החמה ועם כל האנשים החופשיים מדי האלה.
בנות ונשים הן היום חלק מצה"ל .לפני כמה
זמן גיליתי שאין יותר דבר כזה קורס קצי ־
נות ,יש רק קורס קצינים .הבנות עושות
את אותו הקורס שעושים הבנים.
ואותה צמה לא רק הלכה איתו לאורך כל
הדרך ,אלא היא הובילה את הדרך .ואח ־
ריה הלכו לא מעט בנים.

×× ×
כמה ימים קודם שאלתי את קרולין טביב מדוע היא בכתה,
בעודה מנסה לנגב את שארית הדמעות שהציפו את עיניה
הגדולות והיפות.
היא יצאה מגן הילדים אל מגרש הספורט שבחוץ ,זה שרבע
שעה קודם הצטלמנו בו ,והיא ובעז קרמר צחקו עליי שת ־
מיד אנשים לא יודעים איך להצטלם עם אנשים כמוהם
שנמצאים בכיסאות גלגלים .להתכופף או לא.
ואני חשבתי כמה כוח יש בהומור .וכמה כוח יש בהם.
עמדנו בלב מרכז הספורט לנכים ספיבק של איל"ן ברמת
גן ,אשר אליו מגיעים מאות אנשים נכים ועוסקים בס ־
פורט.
"בניגוד לחיים בחוץ" ,מסביר לי בעז" ,ספורט הוא סביבה
הוגנת .בתוך סביבה הוגנת יכול הנכה להצליח .ותחושת
הצלחה היא מה שאנחנו עושים כאן .מעניקים לאנשים

את התחושה הזאת".
וכמה חשוב להרגיש הצלחה ,אני חושבת ,וכמה זה יותר
חשוב למי שצריכים בשביל זה להתאמץ יותר.

עכשיו הם כולם מתחילים להתכונן למרוץ האופניים הג ־
דול .שלושה ימים במדבר .הם בתוך זה .מגייסים חסויות,
שותפים ,רוכבים" .טור דה תרום" הם קוראים לו ,למסע
הזה של עוצמה ,ומזמינים את כל מי שאוהב רכיבת אופניים
להצטרף.

 2,000חברים יש כאן שעוסקים בספורט .חלקם בספורט
טיפולי ,וחלקם גם מגיעים לאולימפיאדה הפראלימפית.
"גדלתי פה" ,הוא אומר לי .גם קרולין ,מתחרה פראלימ ־
פית בטניס שולחן ,גדלה פה .היא מגיל שלוש בערך ,מהגן.
"העיסוק בספורט הביא אותי למה ומי שאני היום" ,הוא
אומר מהעמדה שלו כמנהל המרכז הזה.
קרולין מספרת" :הגעתי לכאן בגיל שלוש
להידרותרפיה" .בגיל  12היא הייתה אלופת
הארץ בטניס שולחן" .ואז נסעתי לאליפות
אירופה והפסדתי .טחנו אותי" ,היא מפרטת.
ואני חושבת על הדרך שהיא עשתה .על ההש ־
קעה .על המאמץ .על הכוחות .היום היא שישית
בעולם ,ובאולימפיאדה היא זכתה במקום החמי ־
שי.
"עם הניצחונות הגיעו החברים" ,היא אומרת ,ואז
מספרת שהתנדבה ועשתה שירות צבאי מלא.
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בתוך הגן ילד בן שלוש הולך בפעם הראשונה בחייו .הוא
מחוזק אל הליכון משוכלל על גלגלים ,ורגליו הקטנות
נוגעות מעט ברצפה ,והוא חש את התנועה.
אנחנו מנסים לעצור אותו ,לדבר איתו ,אבל הוא לא מוכן.
הוא מאושר כל כך מההרגשה הזאת והופך את המסדרון
למסלול שלו .הוא כאילו מרחף .וכולם בוכים מסביב.
קרולין יוצאת .זה קשה לה מדי .היא רואה את הקטנים
האלה ויודעת איזו דרך קשה מחכה להם.
ואני מסתכלת על הגב שלה כשהיא מתרחקת ,דוחפת בכוח
את כיסא הגלגלים ,ויודעת שהיא תאיר להם את הדרך .כל
אחת כמוה היא אור לאחרים.

×××
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ודמויות שתיהן מתערבבות לי .קרולין ומאיה פלד .גיבו ־
רות .כל אחת עושה כפי יכולתה .לוחמות.
זו עם הנשק ,זו מול החיים והגוף.

הביאה אותי לכאן יעל יוספסברג ,אימא של מיכאל.
"כשאני מצליחה להביא את מיכאל לקבוצה ולהצלחה זה
האושר הכי גדול" ,היא אומרת.

×××

"בניגוד לחיים בחוץ ,ספורט הוא
סביבה הוגנת .בתוך סביבה הוגנת
ותחושת הצלחה
יכול הנכה להצליח.
מעניקים
היא מה שאנחנו עושים כאן.
התחושה הזאת"
לאנשים את

ואז יש רגע שבו הכול עוצר .הרגע הרע הזה ,כשקורה
משהו רע.
ככה הוא מגיע הרוע ,מהיר וחד וכואב עד בלי די.
ורק הטוב בא לאט.
ודורש הרבה עבודה קשה .סיזיפית.

×××
וכל ניצחון קטן של הטוב הוא עולם ומלואו.
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