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מדומןקטע

פטרובאלכסנדר
בן-ציוןקטןדינהמסרבית:

שניביןלשלוםהאפשרויותעללדברדג~ן Qהחלמכונית ~
לפלשתינאיםמקוםדיבהישהקודש.בארץהעמים ~

מדינות.בשתיאםכיאחת,במדינהולאוליהודים,
בכתביכתובשכךמפניולאמשלהם!למדינהזכותישליהודים

שזומפניאלאהתנ"ך'שללפוליטיזציהמתנגדהואשכןהקודש,
הנוצריםנבדליםהזהבמובןהמודרנית.בהיסטוריההמציאות

מסתמכיםהיהודיתהמדינהאתבהצדיקםהאירופים.מןהפלשתינאים

היהודיםדקולאהאמריקנים,ובמיוחדהאירופים,הנוצרים
האל,דבראיננוהתנ"ךאבלהתנ"ך.מקורותעלהאורתודוקסים,

לביןהאדםבניביןהיחסיםתולדותספדהואהתנ"ךהקוראן.כמו
והמוסד'הדתעיקרילמעטהקודש,בכתבישכתובמהכלאלוהים.

איננההיאאךנצחית,האמונהההיסטורי.בהקשרולפרשלקרואיש
ובכלושובשובנקראיםהקודשכתביועל-היסטורית.על-זמנית

והאיסלאםהנצרותהחדשות.לנסיבותבהתאםמחדשמיושמיםהםעת
במזרחאנשיםודתיות.היסטוריותחדשות,נסיבותהןגםמהוות

ויודעיםחשיםבו'נולדוהמונותיאיסטיותהדתותששלושהתיכון'
כמהלפניישראללעםהבטיחשאלוהיםמהגםלכןהיטב.זאת

זמננובןלעולםכמשמעופשוטולהעבידאפשראישניםאלפי
הנצרותהנוכחי.ההיסטוריהמעמדלגביהנחיותאוהבטחותבמושגי

מסויםברגעהמקראשלחדשהכפרשנותהיאגםלעולםבאה
ומרחיבההתנ"ךשלחדשפירושמהווההחדשההבריתבהיסטוריה.

ידוע,סופדשהיהגון'סד[שלאביוגםכתבכךעל .שלוהאופקאת
פעם.שהיהמהאיננוירמיהומספרהידוקהעתיקהזיתגם .].קד.-

צריכיםהענפיםכל •המוסלמי •הנוצרי •עליוהופיעוחדשיםענפים
לכולם-ליאותבליסוגרןממשיך-האלוהיתבהבטחהלהיכלל

ארץהזאת,בארץשכןכללאארץ'בכללחיים.זכותלהיותחייבת
שעשוכפיהיהודי'העתיק,הענףאתלשבוראסורהקודש.

לענפיםגםאךאירופה.ברחביוהנאציזםבספרדהאינקוויזיציה
שוויחייםלחיות .האלוהיהזיתגזעעללחיותזכותישהחדשים

עדך.

סוגיילעיני .].ב.קד.-סוגיישחווה[ההזיותשובמתחילזההנה,
כלפיפונהשצמרתםהשחור'הזיתגזעשלך~אייםעציםשניצצים

תאומים.זית.גזעישניהאדמה.
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כרומךוישראלישראלעלרומך
המשוררשלספרוהוצגכרומן"וישראלישראלעל"רומןבמשפט

בבלגודלכטדושנערכהבמסיבהפטווב,אלכסנדרהסרביוהמספר

 .) 2004דבצמרבשםספרוצאתנעם

פרסיםעטורסרבית,הכותבידועמשוווהואפטוובאלכסנדר

ביעיתוןבערבאורואוכשיריולערביתלוטתאחוות,לשפותומתורגם

מאנגליתבתרגוםהשחהכא(הבתיהוסבפוימקוובי,שלובגיליון 177

המלמדספרות,וחוקומספומשווו,פטווב,רבנשטיין.אוריבידי

שנערןהמשורריםבפסטיבלהשתתףפיטסטוג,באונירבסיטתכיום

דוקטורהיאגםפטווב,אלכסנדרשלרעייתובירושלים.אשתקד

בישראל.סוביהכשגויותמכרבלאעדכיהנהלספרות,

 ,רומניםשלושהגםבפטרואלכסנדרכתבומחקושירהספריעלבנוסף

גיטוובישראל.מתרחשתשעלילתוהראי,ואמתרהואבהםשהאחרון

אשואמריקנית,באונירבסיטההמלמדסוביפרופסורהואסוגיי

עקטתיועלמתחקהשבחלקוהקודש,באוץפרטיצליינותלמסעמגיע

פעמייםושביקרעשרההשלושבמאהשחיסאווה,הסומהקדוששל

רבציפותהפועליהודה,שבמדרבהעתיקסבאמרובמנזרהקודשבאוץ

בשניהםגםהנזכריםסוגיי,שלידידיוהחמישית.המאהמשלהי

סופושלבנונוצרי,עוביךג~ן, pהםבזה,מובאשתרגומםהקטעים

 .בעולםנפוצובניה 1948שלאחולחם,ממתלמשפחהבןידוע,עובי

באונירבסיטהמוצההואגםערב,ללימודימומחהמזרחן,הואסורגן

העמקים.שעוקיטץחרבתסוגרן,שלסטודנטיתהיאשרה .אמריקנית

ממוצאישראליםשלדבויותלאדמויותכמהגםבשמןנזכרות(רבומן

במסעדהצהרייםלארוחתהשלושהנעצריםלחיפהדברכםיוגוסלבי.)

ערבייה.מתאדבתבידיפיגועמתרחששבהסוגון,שלחרבושבבעלות

בפיגוע.נפצעסוגיי

הישראלי-הסכסוךסבבןואמפתיההבנהמתוןנוגעפטוובשלספרו

 .המתרסצדימשניהמתחוללתובטרגדיהותוחלתו,שורשיועלעובי,

להלן.מובאשתרגומםהקטעיםבשנימטרילידיבאזהמהיבטמעט

סוגייחווהובעקטתיהלסוגיי,סוגוןמןשיחהמתנהלתרבאשון

במועקהבנפשונכוןהישראלי-עוביהסכסוךשבההתגלותמעיו

בביתסוגיימתעוררהשניבקטעקוסווב.ייו iבעחשיםשתסומם

הקטע .בפיגועפציעתובעקטתטשנעשההניתוחלאחרהחולים

הניתוח.מתרדמתבהקיצוובנפשובזיכרונוהמתחוללאתמתאו

ד.ק.ב

המוסלמיםידיעלהישראלי'אוהיהודי'הענףשבירתאתמזכיר"אינך
 11 ? 1948במלחמת

הפליטיםאיןוכלוםהזה?החטאעלגםביוקדשילמנולא"האם
היום?"עדכךעלמשלמיםזוממלחמההפלשתינים

אינםהעמים,אוהאדם,עודכלביוקדמשלמיםמשגים"על
במחיראיךזמהם.לסגתוישמשגיםאלהכיבהבינםמהםמשתחררים

משלםועודנובכךהתנסהעמי .ביוקדעוליםהללוהמשגיםכי •יקד
בסבלותיו."



המילהזב-דם,גבעלנכתבהכאילומצטיירת,סוגיישללעיניו
ו ;ע

באותיותדומהאימהשמהלכתאחרת,למילהנהפכתהיאבדבבד
בהן:שנכתבההשחורות

 ;ב ;ס ;ק

אר~רם 1ןש~מק;מ; א~:ע Qדגוייםומשחית ;כ~ 9מאריה"עלה
? w י;מ~יןז:י~ידה~ד:ר~הw "7 ,'ד<ירמיהוב <. 
<ירמיהומתוכם"~ת;שיהודהביתואתאדמתםמעלברטשםהנני .•• "

 ) 14י'ב,

לנחלתואישוהשבחיםורחמתיםאשובאותםנטשיאחרי"והיה
 • • • : • +) 15י'ב,(יימיהו Tלארצו"ואיש

כאילוגון'סרהמשיך "' 1948למלחמתפסוקסוףלשיםצריך"כן'
במלחמהשקשורמהכל"עלסוגיי.דבריאתהסוףעדשמעלא

עובדהמהוויםכברשכיוםהגבולות,עלכשמדובררקלאהזאת.

עלינו •שלנובפליטיםכשמדוברגםאלאאותה,מקבלשלנושהצד
כשאנושהריהפליטים.שבמחנותלאומלליםחדשיםבתיםלהקים
המדינהמותאתדורשיםאנוכאילוזהלישראל'ישובוכידורשים

אניזאתבכלזאת,אומרכשאניהחזהמןלזנקמבקשלביהיהודית.
אתעמםנשאולשוואבתיהם.אלשיבהלהםתהיהולאאין-אומר

עשרותעליהםשמרולשווא •גורשואוברחושמהםהבתיםמפתחות
זאת.לומריכולאנילךלפחותלשווא!קדושים.חפציםכעלשנים
קל,זהאין •-1967מהאחרת,למלחמהקץלשיםחייבתישראלוגם
עלאואדמתך'ועלביתךעללוותראחר'אדםלכלולאלךלא

זו'בדרךרקמשיגיםהסכםאבלכואב,וזהקשהזהואדמתו.ביתו
להסכיםיכוליםהיריביםהצדדיםהצדדים.שנישלכאבםבמחיר

דבריםעלהסכמיםאבלמסכימים!שאינםכךעלרקכאבבלי
גדול.הדדיבכאבכללבדרךמשלמיםעליהםומוות,לחייםהנוגעים

כואב."אינומוותכואבים,החיים

* 

אמש.בלילהפוגהבלישריחףכפימרחףהואכילונדמהשוב
היהאךנמשך'זהזמןכמהבדיוקיודעהואאיןהפוגה?בליהאמנם

שנערומשעהלמיטתומעלשהההלילהמחציתלפחותכאילוזה

בתוכושרקלושנד~האףאליו'חזרועשתונותיוהניתוח.לאחר
מראהקםלעיניואתמול.במסעדה,לושקרהבמהנזכרהואהתפכח.
לאחרטבח.ממשהאבן.רצפתעלשכבשביניהםוהפצועים,המתים
אתשמקפיא~לםמחרידה.דומיהדממה.תחילההשתררההפיצוץ

זבקמוט,לח,לסמרטוטנהפךעורושמדמם!זההואאניהריהדם.
גיהינוםזההיההכרתו'אליומששבההכרה.אידבעיןלהרףדם.

עומדיםשנותרואלהשלהדעתטרופיפניהםאתרואההואאמיתי.
המרוטש.האנושיהבשרלמראהיתפלצולאאיךוכירגליהם.על
הפלא,למרבההפצועים, •בכיאנקות,זעקות,שוועות,שומעהוא

הגההוציאלאעצמוהואאףלגמרי.שקטיםהרצפה,עלשוכבים

 .זרגוףבתוךשוכבהואכאילו .לוכואבאינושדברכאילו .מפיו
למכונית.אותוהעבירובחוריםכמה •זרמחורר'בשרשקבתוך

בדיוקלמזלו •עיניואתשפקחהבחינוואזמת,הואכיחשבותחילה
חובשיםראשונה.עזרהלומגישיםבתוכוכברלמקום.אמבולנסהגיע

הדם.זיבתאתעוצריםהפצעים,את

מפח.דהואאיןלא,האזעקה.יללשלהחודרניהצלילאתשומעהוא
נושאיםואזהכביש,במעלהלונדמהבטירוף,שועטתהמכונית

הניתוח.לחדרעדאותומסיעיםניידתמיטהעלאלונקה.גביעלאותו
אלדבריהם.אתמביןאינוהואאךמשהו'אומריםאליו'מדבריםהם

אור .כאןזרשהואתופסיםאינם .בסדריהיהשהבללואומריםנכון
חלומות.בליבתרדמה.שוקעהוא .עיניואלהיישרמגיעהצהובהנורה
הרגעיםבאחדושמאשעות.במשךכ~תישןהואשגםקרההנה,

הגבולקועלאוליאובמוות.הקיץתחילהשמאמת.היהבאמת
לא,למציאות.חלוםביןמרחףהואחיים.וביןמוותביןהמפריד

סחרחורת.בכעיןרקחשהואאמש.בלילשריחףכפימרחףאינוכעת

חשלאאמשבלילואילו .במאמץאותםמריםוהואכבדיםעפעפיו

העינייםהיואלהאבלכן'לרווחה.פקוחותהיועיניוכלל.בהם
בעולםמתבונןהואשבהןאלופנימיות?עינייםאיזההפנימיות.

החיצון.בעולםהתבונןהללובעינייםלא,אבלהעפעפיים.מ~נים
שבהןבמיטות,הדחוסהחולים,ביתחדראתהיטבסקרמגבהים

למיטתו.ממעלמרחףוהוא?עצומות.בעינייםשוכבים,הפצועים
ב, 1חשכך.עללחשובבדעתועולהלאיודע.אינוזאתגובה?באיזה

חוזריםכוחותיולשעהמשעהכאילוטוב.עכשיולהרגישחשוב,הכי

 .למחרהאפשר'ככלעליהםולשמורכוחותלאגורועליו •אליוושבים
היססלאהוא .שלובוריםלהגיע.עומד ].ב.קד.-[בנובוריםמחר
לצדלהיותכדיהאטלנטילאוקיינוסמעבראלמידלצאתלרגע
הטיסהכרטיסעולהוכמהבמטוס?מקוםלקבלהצליחאיך .אביו

ומועדחגשבימיעודמההטיסה?ערבבדחיפות,אותוכשקונים

עללעמודמתחילרקהואכסף.חוסךעדייןבוריםואילולנוצרים.
ושהואהערב?ממריאשבוריםנכון'הביןהאםהחדש.בעולםרגליו
 .ולחבקולראותומייחלהואכמהבורים!אלוהים,בבוקר?מחרמגיע

מהחיים,נפרדכשהואלמיטתו'מעלמרחףשהיהבשעהוהלילה,
 .בנואתלראותלפחותאחתפעםעודהיהיכולרקלו-דבעתועלה

אףוזאתלצדו.להימצאכדילבואלרגעאףהיססלאבוריםוהנה,
המוות.מחיבוקונחלץסכנהמכלליצאכבראביוכילושידוע

להרגישברוחו!שהצטייר'כפיהקרהחיבוקזהאיןוהריהמוות!חיבוק

 2006-אוגוסטיולי
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לחץ.שוםכלום,מדגישאינךלמעשהאךנשברות.עצמותיךכאילו
מעולמשוחררקליל.מדגישאתההוא!נהפוךמועקה.לאאפילו
משוחררמדגישאתההאמת,למעןמפחד.אפילומסבל.מכאב,עצמך,

הכלוב.מתוךכציפורמתוכולפרוחיכולאתה .מחיבוקומגופך'
חשבכךעלבדיוקכן' .אליולשובתוכלאםיודעשאינךאלא

לרדת,האוכל .בעצמוהתבונןלמיטה,מעלמדחףבעודוכאשד'
גופי?בתוךולעגוןלשובעצמי'תוךאללחזור

ונלכדהחוףמןהתרחקכשבילדותומזמן'פעם,אז'כמוהדגישהוא
מסוגלהיהלאאבלבמעגל,הסתובבלאהואלא,המים.במערבולת

אוזל'כוחושוחה,מתאמץ'הואהחוף.אלולשחותהזרםמןלהיחלץ
להגיעמסוגלהואאיןאבלדחוק,אינושאפילוהחוףאתדואההוא
המעגלבתוךלכודנשאראךכיוון'ולשנותלצלולמנסההוא .אליו

המתעתעשהחיבוקמשעדכבדהואאךטובע,הואאיןהמכושף.

לעולמים,מסוים,ברגעזאתבכלאותוימשוךוהעדין'הקלילהזה,
כפילקרקעית,עדאותוילגוםהוא ?לקרקעיתמדועהקרקעית.אל

למים,יהפוךהואגםקרבו!אלאותויספוגהואמכ;ס.מיםשלוגמים

הימים,משכבדשפעם,הקודרים,המיםאליחזורהואבהם.יתבולל

בזעקה.מתוכםהגיח

הערבשיצעק?למהזעקה.ובלאבקלות.כאב,בלאחוזרהואאליהם
החושךכבדועתההחמה,שקיעתבטרםלשחותכדיהגיעהואיורד'
האופק,אללשחותפנהואז •אותוישמעלאאישיצעק,אםגםיור.ד

אתיחצהלאימיטורףאיזהאםניצל.כיידעלהתרחק,החלוכאשד
עוקפת.בדדךהחוףאליגיעהואנתיבו'

דגליךכשכפותדקזאתתופסאתהזו'היאנפלאההדגשהאיזו
מתבונןכנוצה.קלשריחף,בעתהלילה,וגםהחולית.בקרקענוגעות
איאםעצמואתשאלאליה,כממוסמרהמיטהעלהשרועבעצמו

נוגעתהדגלשכףכפיכך' .גופומגעאתלהדגיששוביוכלפעם
שלו'הגופניהכלובאלעצמו?תוךאלישובהאםהים.בקרקעית

החופשי?במרחבחיהלאשמעולםכציפור

בעינייםלמטהשםהשוכבזהאושמדחף,זההוא?בעצם,זה,ומי

מתיקהואנטול-הגוף?כפילושמאאוהחולה,הואהאם ?עצומות
יש,אםשמא,אואיש.איןבגבהים,מסביבו,מעצמו.מבטואת

דואים!מעיןסמויותהללוהמרחפותהנפשות
ממרחקיםאמנםאליומגיעההיאקול.בתגםשומעהואלראשונה
המעלותלמילים,מצותתהוא .חרחורמעיןכדבה.כאנחהגדולים,
אתהיטבדואההואכן'שמתפלל?הוא,זההאםתפילה.דבעת
החלון?אלמדועהחלון?אלהיסבראשוואתשפתיים!מניעעצמו
בדחומנודתבנודה.ומבחין .החלוןלעבדבאוויר'מפליגהואהנה

חדש,החלון.בזגוגיתהכההענףבענף.גםהבחיןבעתבהפשוטה.

הזיתועודהזית.ענףזההדיאלוהים,נשמע.בלתיכמעטבאופן
הידרדרהאימהכודבובלחץאימה!נתקףהואלראשונהההוא!השחור
 •עצמותוךאלמטה,וצנח

בנוגהמוארהשחור'הזיתענףאליומנופףהחלוןלזגוגיתמבעד
בכףאובפנס,רכבתבתחנותשמנופפיםכפימנופף,הענףצהבהב.

חזרהואהסוף.זהמשמע,הלילה.תוךאלהמתרחקתלרכבתהיד'
שכעתיודעאינואישמתים.אדוןתוךכאלעצמו'תוךאללבסוף
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עלזאת.יודעיםהרחובופנסהשחורהזיתענףדקהסוף.מגיעהנה
 .אליומנופפיםהםכן

אבינו"אבי'זאת.יודעאל-נכוןומושיעו'בוראוהעולם,ריבוןגם
רצוני,לארצונך.ייעשהמלכותך,תבואשמך,יתקדששבשמים,

השמיםמלכותאלהחוטא,אותיגםאבי'נא,קבלרצונך~אלא
רכה."מלאכיםכנףתחתמקוםבשביליגםי~צאלו .שלך

שוב,כילונדמההבוקר'באודעיניו'אתבפועללראשונהבפוקחו
הואירוק.ענףזההדיאלוהים,הזית.ענףאליומנופףהחלון'דדך

אומדתזאתמהלהיכן?הבא'.ב'בדוךאותומבדךאליו'מנופף
החולים!ביתחלוןדדךלימנופףוהענףהחולים!ביתזההדילהיכן?

ענףנופףלפסטדנקגםאחוזענףשמאאו ?זיתשלענףזהוהאם

החיים.מןחולים,בביתכך'נפרדבעודואיזה,יודעאינניאחד'
העולמיםריבוןאותיקיבלאילוגםחיהייתילאכלוםחיזשאנימשמע

יבשות,בשפתייםאליוהתפללתיכאשדלינענהאילומלכותו?אל
רותחות!

ן 1דג Qואתשדהאתדואההואושובעיניו.אתופקחחזרסוגיי

בחדדדולקותלילהמנודותערב.שעתכבדזוהי •מיטתולידניצבים
עםשדיברהלוהאומדתשדהשלקולהאתשומעהואהחולים.בית

9tt בצדפתחוליםביבתהעודבתרופאהסוגיי,שלהקרובה[ידידתוסד
כיטילפנהלאהיאבחיפה.שאירעהאסוןעלשמעההיא ].ב.ק.ד-

סוגיי.שלהישראליהטלפוןמספרלההיהלא

במנזרהקודש,בארץימיםעשרהלהתבודדשברצונךלה"אמדת

לאאפילומהמנזר'שיחהשוםתנהללאגםולכןנשים.בפניהסגור
בדרכךהיציאהערבאליהשתטלפןהסכמתםזאת.הבינההיאאיתה.
הקיבוצים,לאחדנוסעשאתהבבוקראתמוללהכתבתלפריז.חזרה
שאתמול,ציפתההיאהפלשתינאי.חברךבחברתמחיפה,דחוקלא

החלהממך'ידיעהשוםקיבלהמשלאדקאליה.תטלפןבשובך'
לדאוג.להמניחאתהמדועתהתה,היאמשהו.לךקדהשמאלחשוש
בארץחוליםלבתיכמטורפתלטלפןהחלהוחיכתה,שחיכתהלאחד

עלנוסףובוהו.תוהוממששדדהחוליםבבתיאךעליך.ולשאול

שביוםעדכלום,לבדדהספיקהלאהיארבים.פצועיםהיוהמתים
הוזעקהבכנסייה,בתפילההשתתפהעתהצהריים,לפניראשון

בחיים,שנותרתבשומעהדרכים.תאונתבשלהחולים,ליבתדבחיפות
היאהזה,החוליםביתשלהטלפוןמספראתלהשמסדנוולאחד
זאתדקהצליח.שהניתוחלהנודעמפיהםהרופאים.עםקשריצרה
איןעדייןבצהריים.מחדאביבלתללהמריאמקווההיאיותר.ולא
להלהשיגהבטיחוההמתנה.ברשימתהיאאבלטיסה,כרטיסלה

מחרתיים.לבטחאזמחד'לאואםהעסקים.במחלקתגםלומקום,
השנה.ראשלימיגיילסדמזומנתמצוינתסברהכן'כיהנה

פנהואזלו'להגידשביקשהמהכלתאמרששדההמתיןסוגיי
'שםחברוושלהמשפחהקרובשלבגודלםעלהמהבשאלה,ן iדג Qל

לאשאפילומזל'בדהיהגוןסדכילדעתנוכחגייסדבמסעדה.
נפצע.

בןכמאויושבגוןסדשדה.בשרלועונה 11גל'בדקל'באופן"דק
 .פיואתלפתוחרצוןמשוללאוכוחחסדבמקומו'
ברגעסוגרן.שלחייואתהצילוהערביוחברוסוגרןשל"הקרוב



כשגבםעמדוסוגרך.לביןהמתאבדתביןניצבוהםההואהנורא
בהלוויההיהסוגרךישנת,שאתהבזמןהצהריים,אחראליה.מופנה
חזר."עכשיובדיוקשלהם.
הקורבנות?"אתלקבורהתחילו"כבר

מחר."והנותריםהיום,כברמהםכמה"בך'

קצרה.שתיקהכעבורסוגיישאלהזאת?"האשההיתה"מי

הראשוןבעמודוהמתאבדת.תמונתובוהעיתוןאתלוהושיטהשרה
עשרתשעהעלהמודיעהלכותרתמתחתפוסט',ה'ג'רוזלםשל

שבתמונהאלאהיא.היתהזובך'תמונתה.אתרואההואחללים,
תשומתאתלבך.צווארוןעטורתשחורהשמלהלבושההיאהזאת
דם.זבילדבזרועותיהםהנושאיםואשהגברתמונתמושכתלבו

רגלייםקצרים,מכנסייםהיל.דשלהתחתוןגופופלגאתרקרואים

סוגיי'שלמבטואתליוותהכאילושרה,ספורט.ונעליחשופות
כשהמסעדהבשבת,היהזהילדים.כמהישהמתיםשביןאומרת
טיולמשותף,לבילוישלמותמשפחותיוצאותזהביוםמלאה.היתה

כךבמסעדה.צהרייםארוחתפשוטאוקניותהים,חוףעלאובהרים
שתימחקהפשוטהזאתההתפוצצותהזו.הטרגיתבשבתגםהיה

מקום.שבקרבתמקיבוץהיתהמהךאחתנפשות.חמשבנותמשפחות

נקבצוהמסעדה,ממקוםהרחקלאקברותבביתשנערכהבהלוויה,

שנה.משמוניםלמעלהקייםהזההקיבוץהקיבוץ.חבריכלהיום
נרצחובעברגםכיאםכזה.בהיקףאסוךלואירעלאתולדותיובכל

לפניאפילולהםהניחולאהערביםהשכניםפעם.ולאחברים,בו
לרעידתבעוצמתומשולהזהגרעהפי .ישראלמדינתשלהקמתה
פציעותישילדים.עשרההפצועיםביןמלאים.החוליםבתיכלאדמה.

 .יותרקלותהמזל'למרבהואחרות,קשות,
"והאשה?"

הטבחעלשמעתמג'נין.דין.עורכתכנראהמשפטנית.הזאת"האשה
באביב?"בג'נין'

"טבח?"

שהישראליםתחילהטענוהפלשתינאיםשונות.גירסותקיימות"טוב,
עשרששלושהלאחרתגמול'בפעולתאזרחיםמאותכמההרגו

אתהכחישוהישראלים •ונהרגומארבעלבג'ניןעלומחייליהם
כארבעהמהםחללים,כחמישיםשהיוהתבררואנךהאלה.המספרים

מיושרת.אדמהכליל'נחרבמהעירחלקמעט?זההאםאזרחים.עשר
זה?אתלכנותאיך .ניזוקוממאהויותר .נהרסובנייניםממאהיותר

הזאת,הפלשתינאיתלה?ישתוצאותואיזה ?צבאיתהגנהפעולת
והנה,דודה.בךואתאחיהאתהזאתבפעולהאיבדההריך'עורכת
תמימים,אזרחיםעשרותשובנקמתה.מגיעהשנה,אותהבסוף

שלנוהצבאשכוחותהרדיומודיעהיוםביניהם!ילדיםושובמתים.
יבואומהשן!תחתשןשובנקמה!שובהקרקע.עםהביתאתיישרו

 .במעגלהזמך'כלוככה .תגמולעודקמה,בעוד ?מכךלאחר

בתגובהנגדממכתהימנעותבעדלאאניגםסוגיי'לך'אומרתאני
אוהאיסלמי'הג'יהאדהאלה,הטרוריסטיםבנושמכיםלמכות
לנותהיהמוסריתשמבחינהכדיאבליהיה.אשרשמםיהיההחמאס,
הזכותאתלהשיגעלינותחילהמכה,תחתמכהלהחזירהזכות

כיבושתחתמחזיקיםאנועודכלאותהנשיגואיךהזאת.המוסרית
ולמה?שנים!עשרותנמשך?זהזמןוכמהפלשתינאים?שלאדמות

חלקית!לאלחצאיך'לאהללו!האדמותמכללסגתישמתי?עד

המוסכם!הבינלאומיהגבולשלהאחרוןהמטרעדהסוף,עדלסגת
הפלשתינאיםגםהאחרון.המטרעדממשלהיותחייבלאזהטוב,

שטחיםלחילופילהגיעואפשראחוזיםבכמהלדוןשאפשרמסכימים
זכותכלומדהזכות,לנותהיהאומרת,אביאז'רקאבל .כפיצוי
אםהמכות.עלשלנוהצבאיתהעצמהבמלואלהשיבמלאהמוסרית

אובג'נין!שנהרגושלנוחייליםבגללולאמצדם!מכותאזיהיועוד

צרעותקןבתוךנהרגושהםאומריםאנחנוג'נין!לידפליטיםבמחנה
הטרוריסטיהקןאתנשמידהצרעות,בקןנכהאז .טרוריסטי

וכשהחיילים •שלנואדמתנועלאותנויתקפומתוכוכשהצרעות
מטורףמעגלהואזהכלשכך'בעודבפלשתין!עודיהיולאשלנו
מגניםהצהרות,מפרסמים .ולנולהםהמשותףוהתאבדות,רצחשל

תגמול!פעולותומבצעיםמתכנניםדו"חות,כותביםהפיגועים,את
הנקםפעולותאתמצדיקים'אחריםמהטרורמסתייגמהאנשיםחלק

מצדיקיםשהראשוניםכשםביטחונם,עלבאיוםאותךותוליםשלהם

נגדוהמושפליםהמדוכאיםשלבהתקוממותבאזרחיםהפיגועיםאת
מתיםזומטורפתמחד-גדיאכתוצאההאדם!זכויותוהפרתהכיבוש

עוולכללאעלמפשע,חפיםביניהםורביםהצדדים!משניאנשים
למשל!כמוך'בכפם,

במחשבהעצמואתתופססוגיי-אותיקוברתכברשרהזה,מה

איכשהולפייסהראשותנועותגבותבזקיפתמנסהבעודוהקודרת,
חזiדמביתבאמריקה,פגישתםבעתשחשלמהשבדומהשרה,את

הכל.מוחהאשרמדברית,רוחמעיךנושבתשובהחלה

התאדבותילדחףנתפסותמדינותגםלפעמיםיחידים,רק"ולא
מידבקת!כמחלהלהתפשטעשויהההתאבדותשלמים!ועמיםכזה!
-ליוגוסלביה-לשעבר[הכוונהלשעברבארצכםשם,אתםהאם

לאמה,ובשלמיבגלללשאלהכעתניכנסולאוכיום, ].ב.קד.
במצבנתוניםעודכםואולישלום,עשורבמשךנתוניםהייתם

כזה!"קולקטיביהתאבדותי

כללכנראהששרהבשקט,כךכלסוגיי'מלמלריחוף,"של"במצב
 • .דבריואתשמעהלא
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