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הנר: שרמוות ואומות הישואר׳ הוחוב שר העויינות עם
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 הקומניסטית .המיפלגה
 הסח אח ד גחנה

 בגלל בארץ. להתעוות
 החחלה׳ המיפדגה

הארץ־ את לאהוב

רנו .אני  מדגישה נ
 שר, הישראליות אח

 אם מחלבסח שאני
 שמלות נחדל ללבוש
ר־ המחמיא*! עומת

 רשואל עדתי .לא
 אידיאולוגיים, מטעמים

 אלא סנייזב ולא
 איחוד של מטעמים

מיעוטיוו־

 מפני סבל שלי .הם
 שלב אמא שאף
 או לב התנכר המימסד
 היו לא חברתית מבחינה

לובמיות־

 עחו שלי .,התפקיד
 מאס־ יוחד לישראל

 לבניך, לפלסטינים■
 עושה שאני התפקיד

לשלום־ גשו יהווה

 סמי את .אימצה׳
 עדו שהגנת׳ איסמאעיל

 בהשחיינות כשהואשם
 אך מם עדן לאיוגון
בנים־ לעוני אם

 בני־ רק הם בני־אדם רק הם בני״אדם
 מתעב שאתה אדם לפגוש הילד אתה אדם.
 אינה לחיים שלו שהגישה מראש, אותו

 נמעט בטוח שאתה בעיניך, חן מוצאת
 הרט של תזזית אחוז שהוא האחוזים במאת
 עצמו ביטול של עמוק בתטביך ולוקה עצמי
 - מתגורר שהוא מוצא אתה הזולת, לפני

 שבונה בלב - שחשבת למה בניגוד
 רב־קומות בבית זעיר״בורגנית, תל״אביבית

 תמונות מקשטות שלו המדרגות חצר שאת
 מתארח אתה רחוקים. נופים של קיטש
הקירות, על גובלנים שלו, הבורגני נטלון

 טפרים, כוננית הריצפה, על כרמל שטיחי
 שותה אתה בצד. ושולחן־אובל פורטות טפה
 קורה ומשהו תפוזים, ומיץ עלית קפה אצלו

 הטי־ בפעם מגלה אתה פתאום לך.
 הם בני־אדם רק הם שבני״אדם יודע״במה

בני״אדם. רק
 עורכת־הדין עם פגישתי היתה בזו

 חשבתי אליה, כשבאתי לנגר. פליציה
 אשה מאוד. יוצא־דופן בייצור שאפגוש
 עמוקה, קומוניטטית תודעה בעלת פנאטית,

 אחרות. למחשבות מקום מותירה שאינה
למען מילחמתה את שהפכה אשה

 לבמעט הכבושים בשטחים הפלטטינים
 שיהיה חשוב כי טבורה שאיני לא אובטטיה.

 שהעובדה אלא הגדה, ערביי את שייצג מי
 עוטקת ויהודייה, ישראלית לנגר, שפליציה

 לא בעיני נראתה בענייניהם, ורק אך
נורמלית. לא אפילו אולי טבעית.
 לנגר פליציה של לביתה הטמוך בבית

 לראיין כשבאתי כהן. גאולה מתגוררת
 שאני חשבתי תחושה. אותה חשתי אותה

 כהן, אצל וגם טטריאוטיפ. לראיין הולכת
 קפה כוט על הפרטי נטלון לנגר, אצל כמו

מאחורי כי לדעת נוכחתי תפוזים, ומיץ

אשה. יש התדמית
יי! מאוד. מפתיעה לנגר פליציה האשה

 פולניו של מתפנקת רכות איזושהי בה
 אתו איתה, משוחח כשאתה טוב. מבית
 שהי> מאמינה ובתמים באמת שהיא מגלה

 אשו למצוא ציפיתי בשליחות. עוטקת
 המתכחשד שלה, הישראליות את המבטלת
 ברני פלטטיני דרכון שתבקש אחת ליהדות,
 אשו גיליתי הפלטטיני. לעם מדינה שתקום

 היהדוו ועל הישראליות על המתעקשת
 שי לרגשות דומים שרגשותיה אשה שלה,
ממילחמה חשש בישראל: אחרות נשים
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