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נכה לאשת בלדה
 למיכתב והתייחסותי דעתי להניע היה נכווגתי

 הזה״ ״העולם לציפי, (מיכתנים נכה״, לאשה ״גלדה
 שנו לתוכנו, והן לכותנת הן הופעתו, עם מייד )2011

הנו מישות מחמת אך נגופו, נריא גנר להכיר ביקשה
המת שתגונתה אלא ליום. מיום הכתינה דחיתי שא,

 )2014 הזה״ (״העולם ע.ש. של הרגשנית-קרתנית נגדת,
 לאחר כי אם אותי, דירננו ציפי של והזמנתה מהרצליה,

ועודם. שהיו רנים, לנשים
 הפרות מן יותר) (או נאחת כאן שמדונר ניוון

 — אמנע ונכלל, היהודי-ישראלי הצינור של הקדושות
 ואנסה מיותרים, נסופרלטינים משימוש — האפשר ככל

עניין. של לגופו להתייחס
 ואינה מעלה אינה נכה, אשת ע.ש. היות עונדת

 מאחר העניין. לעצם שייכת אינה ואף דנר, מורידה
 את מנהלת היא הרי משלה, אישיות (לע.ש.) לה שיש

 לנוא לה ואל היא, ואופיה לאישיותה נהתאם חייה
 אף לדעתי, לנהוג, עליהם ואיך מה לאתרים ולהורות

 מכירה (ע.ש.) היא שאין מאחר לכך, זכות לה אין
 אינה הכגוד, כל ועם אשה, אותה של נעיותיה את

 שדווקא מכאן כשכילה. ולהחליט ננעליה להיות יכולה
 הנלתי־מו־ התגלמות (נתוכנו) הוא ע.ש. של מיכתנה

והנלתי־אנושי. סרי
 אנטי-לאומי״. ״מעשה של הטיעון את מקנל אינני

 היחסים ונמירקם אנשים נשני כאן מדונר — ראשית
נגי כל אין ״לאומיות״ ולמושג שניניהם, האנושיים

השי — שנית ז לחמישי אחד נין הקשר מה לנושא. עה
 למדינה שיש כטענה כמוהו זה, כמושג ע.ש. שעושה מוש

 וכן נפשו, על ונין גופו על נין הפרט, חיי על נעלות
 הזנות (למדינה) לה שאין נדנרים נהם, להתערג הזכות

כן. לעשות המוסרית
 נאחד. ומהמגוחך טהמסוכן יותר הרנה זה לדעתי,
 ״מיכתג בפירסום לא היתה ציפי, שעשתה ה״טעות״
 אלא דווקא. ע.ש. של מיכתנה בפירסום אלא הנלדה״,

 כמוהו ע.ש. של מיכתג שאותו מאחר מתוק, יצא שמעז
מנרך. ונמצא לקלל שנא נילעם, כמעשה

מיכתנ-הנלדה, את ונעיון, נעניין וקראתי, חזרתי
 אינה אשח שאותה נרמז, גם ולו כתוג, נו מצאתי ולא

 ומניין מעשה. על לנעלה לספר ומתכוונת מתכוננת
 מחונתח האם כן! עשתה אף היא אגלי לע.ש., לה,

 מצאה אשר את כתכה אשה אותה ? נדנים זאת לפרסם
 גיליון נאותו שפורסם למה מעל שכתבה אף וייתכן לנכון,

 החליטה עצמה שציפי גם וייתכן חזה״, ״העולם של
 הכל לא שהרי לא. ומה הרכים לידיעת להניא כן מה

 שיניאו נחוץ זה פרט אין וכן לדעת, ע.ש. הגג׳ צריכה
 לפני ״הופ״ תאמר על — ונכלל הכלל. לידיעת אותו

 לא אשה אותה של שפנייתה גם ייתכן הן — שקפצת
 אז נפשה. שניקשח את אחרת, או זו מסיכה לה, תניא
ן למוקדם מאוחר להקדים למה

 רגשניים נימוקים, מיני נכל משתמשת ע.ש. הגג׳
לעז מגייסת היא למשל, כך, נמיכתנה. ונלתי״אנושיים,

 כעתיד, והן נהווה הן לצה״ל, המתגייסים כל את רתה
 ונפש אחת מיקשה עשויים היו האנשים שכל כאילו
לעז המדינה את לגייס מתניישת אינה אף ג.ש.1 אחת•
 ואת רגליו את הקרינ נכה אדם שאותו כטענתה רתה,
 ממש פסול, נימוק זהו המדינה״. ״למען עיניו מאור

 המיכ- כשכל אנטי-לאומי״, ״מעשה כנימוק השימוש כמו
 ה״מדינה״ העמדת שנל-כולה אחת, למסכת מתגנש תג

 אם נין ״פשיזם״, זהו כי סגור אני נה. שחי לפרט מעל
לאו. אם ונין נכך מודה ע.ש. הגג׳

 הוא, כותנת ע.ש. שהגג׳ היחידי, הנכון, הדנר
 הוא אך אשתו. למען שהקריג מה הקריג גנר שאותו

 כך, משום ודווקא ולכן, עצמו, למען גם זאת עשה
 אשר — אשתו של שלו, — הפרטי עניינם הוא זה כל
 מסירותה את למענו להקריג נכונותה את הוכיחה אף

 ״מוגן — כי נמיכתנה נכתכה כמפורש, ונאמנותה,
 שהגג׳ נראה אך אותו.״ לעזוג גדעתי מעלה שאיני

 ככלל, אם נקוראה, מאור־עיניה את אינדה עצמה ע.ש.
הזה. המישפט את
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 ״חיים לנהל הרצון את אשה לאותה מייחסת ע.ש.

 שאותה מה שכל משום מזה, גדול סילוף ואין כפולים״,
 שלמים, חיים לחיות האפשרות הוא להשיג, רוצה אשה

 את להשלים מחפשת היא כך, אינם הם שכרגע וכיוון
לה. החסר

 זה ואין שמעתי, לא שמעולם נכך הוא האנסורד
 ההי־ אלא המה, אחד וכפול שלם כי דעתי, על מתקנל

 ״העולם דפי מעל הפנייה נאה ולכן הנכון, הוא פך
 ,לענןת מוכנים שיהיו לאלה רק היתה הפנייה הזה״.

 נקשתה כי מקווה רק אני ולדרישותיה. לה ולהיענות
 לחתערנ ע.ש. לגכרת לה ואל נמלואה, תתמלא זו

לא״לה. כעניינים
 אל כה, עד והתייחסתי, זו, אשה מכיר שאינני מאחר

 הנלדה״, ״נעלת חנכה, אשת של נמיכתנה מה,שנכתנ
 נהתאם. שלא מינתנה את פירשתי שנשוגג, ייתכן הרי
 כאן מנקש אני אעשה, או שעשיתי, טעות כל על כן, ועל
 נכלל או מכך, תיפגע שלא מקווה ואני סליחתה, את

 לא ציפי, של נקשתה לולא אך כנושא, מהתערנותי
מגיג. הייתי

 קודס״כל היא חנכה), (אשת זו אשה כי סנור אני
 שנראה הדנר את לעשות שנחרה מאחר מאד, ישרה

 לצד ולחיות להמשיך והוא מנחינתה, כיותר כנעלה לה
 כדי לח והדרוש החסר על עצמת לפצות וגם נעלה,

כך. כדי תוך ומלאים שלמים חיים ולקיים להמשיך
 נעייתה את נהציגה מאד, אמיצה היא — שנית

הח לכלל שהגיעה ובכך ושרק, כחל ללא שהיא, כפי

נה. שבחרה נדרך פומבי לה ובתיתה כזו, לטה
 את לה שמצאה מאחר מאד, חכמה היא — שלישית

 לאישיותה בהתאם האידיאלי הוא שלדעתה הפיתרון,
ולאופיה.
 באותו השני (נמינתב טתל־אניב, ב.ש. הגב׳ ואכן,

 י חזה״ ״העולם ע.ש., של מיכתנה גם התפרסם שבו גיליון
 אותה, ראתה שהיא כפי הבעייה לב את הדגישה ),2014

 קו־ ובתיתה ונבונה, אנושית גישה המניע נמיכתבה,
 עם הטובח הכוונה כאן נכרכו לפחות אך נוסף. מחשבה
 ייתכן ע.ש״ הגב׳ של שמיכתנה בעוד הנבונה, הגישה
 הדרך :נאמר כבר דא כגון על אך טונה, נכוונה שנכתב

טובות. כוונות רצופה לגיהינום
 פומבי למישפט להעמיד הנוהג בארץ פשה בכלל,
 חיי״ בצינעת פגיעה משום בכך ויש אנשים, של מעשיהם

 פומבי מישפט על בעיתונות נכתב מזמן לא הפרט.
 על ידועי־שם, אישים של ובהשתתפותם בחסותם שנערך

 משום כונה ואשר לארצות-חוץ הארץ מן ההגירה נושא
 הארץ״. מן הירידה תופעת נגד פומבי ״מישפט מה,

 י] במובנן, מזעזעות חן ו״יורד״, ״עולה״, המילים לדעתי,
 ארבע בנות המילים שאר כל כמו מילות״גנאי, הן ואלו

".1ז011-ז1<61ז01x15^ '61'י — בלעז שמכונה מה אותיות,
 זה ובוץ רפש להטיל יפסיקו אם האנשים יעשו טוב

 אחד כל בענייניו-הוא. איש־איש לעסוק ויתפנו זח, על
 והשי־ ההוללות כל של והתוצאה אחד, בכל מקנא פה

 בארץ, החיים באיכות תלולה ירידה היא חללו כרון
יעשה. בעיניו הישר ואיש זאב, לאדם כשאדם
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אחת ארץ - אחת עיר
הגז התופעות שכל אומרת, הידועות האמיתות אחת

 באי- בבורות, מקורט — חוסר״חסובלנות וגילויי עניות
בעוב להכיר בחוסר-רצון ומסתכמת העובדות, ידיעת

 התקופות ונפל העולם רחבי בכל היהודי העם דות.
ניסיונותינו. לפרט צורך ואין כן, כי להעיד יכול

 ולימודי בארץ־ישראל חיי שנות כל ובמשך כיום,
 באותו אנו גם וחוטאים חטאנו שאולי מרגישה אני בה,

 עולים זיכרוני, בתמונות מדפדפת אני כאשר מעשה.
 בלבד, שלושה ערניים. שמות שלושה בקושי לפני

 (ובשנות חושבים כיצד מעט ושמעתי שוחחתי שפגשתי,
 אנשים...). של רב די מיספר עם נפגשתי הקצרות חיי
ולחי נשנית לשיחה זמן, ליותר נפגשתי לא פעם אף

 ערבי, בנית מעולם ביקרתי לא ומחשבות. דיעות לופי
 כדי תוך בכפר בסיור-נזק מכונאי, של בחצרו מלבד
בשוק). או פרטי (בנית קנייה לשם או טיול

 ואיננו אחת, בעיר גם וכעת אחת, בארץ חיים אנו
 חיים של רעיונות לכולנו יש זה. על זה דבר יודעים

 אחת. אדמה על אחד, באוויר שלום של חיים משותפים,
 מגע היה חורי-הורינו, או הורינו הקודם, שלדור ייתכן
 זה מגע נארץ־ישראל. הערבים שכנינו עט יותר קרוב
 קיומה במרוצת לגמרי והתעוות האנושית, צורתו איבד

 או שונאים אוייבים, הפכו הערבים מדינת-ישראל. של
 בכל אלינו, שהועברה התדמית זאת חמישי״. ״גייס

 בעיתות אלא הערבים את ידענו לא כאשר האמצעים,
המדינה. מקום כך לפחות מילחמה,
 שלום לא אמיתי. לשלום היום מתכוונים אנחנו

 לגבי שלום וכו׳. מפות הסכמים, בני־קיימא, חוזים של
ושלווה, שקט של יום־יום חיי פירושו ברחוב האיש

 כך, אם הזאת. בארץ האנשים כל עם ושיתוף־פעולה
 כלי״חמיל- של מקומם שיתפסו כלי־שלום לפתח עלינו
 חעוב־ את לקבל עלינו ראשית, כל-כך. המפותחים חמה

 עי- ״חיים אלא בתוכנו" ״חיים רק לא שהערבים דה
״מי מגדר יציאתם את מצדיק לפחות, מיספרם, מנו״.
 בכל לפעול יש ופועלים. מיצרכים בסחר די לא עוט״.

 לפעול אנו שמנסים כמו בדיוק עדתי. למיזוג הכוחות
 ללמוד, לנסות עלינו כך יהודים, של למיזוג־גלויות

הערבית. העדה עם ותרבויות דיעות ולהחליף להבין

 ואת העובדים משכורות את להשוות יש כן, כמו
 1 פחות״ ״עולה ערבי פועל מדוע עבודותיהם. מימון

 על פעם שניראו היהודים הפועלים כל נעלמו לאן
 בניקוי האשפה, איסוף במכוניות הבניינים, פיגומי

:״שחורות ״עבודות ובשאר הרחובות
1!

 השם משמעות הלכה-למעשה שניישם העת הגיעה
 מעשים. לאותם שותפים להיות שנוכל אחת״, ״עיר

 תיקינו את שיבדקו אחד, לבית-קולנוע ללכת שנוכל
 ירושלים איש מקומות. ובאותם צורה באותה וגופנו

בדרכו המערבי, לחלקה לעבור יכול אינו המזרחית

וזכויו מעמדם את תחילה להשוות יש כך, לשם
 כאשר פה. שאיתנו הערבים של ואפשרויותיהם תיהם

בכס ואם הממשלה בכספי אם ירושלים, את מפתחים
 האי- ל כ בפיתוח להתרכז וצריך אפשר תרומות, פי

 כרחביה, כמוהו העיר של המיזרחי חלקה בעיר. זורים
 דינו שבה, היהודי הרובע שכונות. ושאר רמות־אשכול

אחר. או המוסלמי הארמני, הרובע כדין

שוט על־ידי וייחקר שייעצר מבלי היומית, לעבודתו
 ״תגיד :נענה דרכו, שאצה וכשטוען סבר. נחמדות רות

 בצד זה או יחדיו, שנבלה אותך...״ עצרה שחמישטרח
 בתי־ספר לנו שיחיו בתיאטרון. אחד, בבית-תח זח,

 חומה — פנימית וגם חיצונית-פיסית מבחינה שווים
הלימודים. ואופי

 בניו-יורק, כמו העיר, חלקי שבשני וצריך אפשר
 אחת. תוכנית-לימודים לפי ילמדו לונדון, או אמסטרדם

 ההיסטוריה, מהתרבות, מעט נדע אנחנו שגם כדאי
יל שהערבים מידה ובאותה הערבית, וחשפה הסיפרות

 הדבר כי אני, בטוחה אנו. תולדותינו את ויידעו מדן
 חיותנו ולצידקת לסיבת הערבים להבנת רבות יתרום

שיש כלומר, כן, גם ביתם שכאן להבין — ולנו כאן
המשותף. ביתנו — ראל

 בשינוי לצורך דעתם לתת הצעיר תדור מחנכי על
 ביצי־ וכן חם דעתם שינוי על־ידי ראשית המוסכמות,

 כל תושבי עם ירושלים ילדי של יום־יומי מיפגש רת
עצ נכין כך הארץ. כל ילדי לגבי גם וכך עירם, חלקי

בכלי״חשלום. להשתמש ונדע מנו
 למיפ- הזדמנויות יותר תיווצרנה למבוגרים, אשר

 שיחות :שהיא צורה בכל לערבים יהודים בין גשים
ספור מוסיקאים, ציירים, כשל מיפגשי-תרבות רעיוניות,

 על• אלה בשטחים אנשים לעודד צריך כך (לשם טאים
 אירגון זה-מכבר). אצלנו שנחוג כמו וכו׳, מילגות ידי

 תיירים לאירוח בדומה מישפחות בקרב חילופי״ביקורים
אחרות. מערים או מחו״ל,

 על-ידי כבר נעשים מהדברים שחלק מאד ייתכן
 כולו הציבור לידיעת שיובאו רצוי אך שונים, גורמים
ייטב. כן — שיקדם וככל כולנו, חלק בהם ושניקח
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