אור ברק

היחסים ונין עובר -
ערבי פלשתיני לבין
בטן א מ ו ־ מדינת
ישראל :גרסת הפרפרים
במאמר מתוארות תחושותיו & ל  1ר ב י פלשתיני במדינת ישראל.
הפלשתיני ל ע ו ב ר ובין מדינת י ש ר א ל  -לבטן האם.
נערכת הקבלה בין הערבי ה

הבית שלי הוא ללא כל ספק הבית שלי; נוצרתי בו ,התפתחת
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לאו ,וו הפכה לתנוחה המועדפת עליי.

בו ,הסתגלתי אליו .אולי המילה ״אוהב״ כבר לא ראויה לו,

הזהות שלי בעייתית להגדרה; יהיו שיכנו אותי בשם"עובר",

והססמה השגורה"אין כמו בבית" ,מעולם לא הייתה רלוונטית

אגי עצמי קורא לי"ערבי פלשתיגי" .יהיו שיטעגו כי אגי ניזון

לגביו ,אבל אין ספק שאגי רגיל אליו .והרגלים קשה לשנות .אם

ממזוגם של אחרים ,תלוי בחסדיהם ,חסר אוטם בלעדיהם ,יושב

אני ווכר נכון ,נכנסתי אליו באביב  .1967מהר מאוד יצרתי לי

על מה שהם מכנים " א ד מ ת ם "  ,משמע ,אני עונה לכל

בו את כל עולמי .אמגם תדגוני ומונוטוני אך בנוי כולו מעשייה

הקריטריוגים של העובר הטיפוסי .מעד ,יהיו שיראו גם את

מקורית שלי .דפגותיו מורכבות משגי קרומים הדבוקים זה לוה

צדדיי האחרים ,ויודו כי השקפותיי ,עמדותיי ,השכלתי וטוב

הקרום הפגימי דק יותר אולם הוא מתאפיין בעמידותו ומצליח

לבי ,הלאום שלי ,הדת שאט מאמין בה והמיקום הגאוגרפי שם

לשמור על טמפרטורה קבועה ,כך שתמיד חם ונעים לי .הקרום

נכלאתי ,הופכים אותי לערבי פלשתיני מובהק .נוח לי יותר עם

החיצוני מכתר את הפנימי כמעט עד כדי ריק ביניהם ,הוא צמינ׳

ההגדרה השנייה על אף שאני כמובן לא אובייקטיבי וספק אם

ובעל מרקם אחיד ,דבר המשרה ביטחון ויוצר אווירה ביתית

הצדק לצדי.

חמימה .מעולם לא סבלתי מרמת בנייתו ,הירודה יחסית ,וגם
לא מבעיות בצנרת.

את בעלת הבניין ,שבו מצוי ביתי ,הממוקם בשדרות הציונוח
שבחיפה )שפעם ,אגב ,נקרא רחוב האו״ם( רבים מכנים בשם

התפריט התזונתי שלי לא תמיד על פי הזמנה ,אבל אף פעם

"אימא" .אני אישית קורא לה "הכובשת״ .גם אם המילה

לא חסר לי .לרוב הוא כולל מלחים ,מינרלים ,תלבונים וסוכרים

"כובשת״ שנויה במחלוקת ,אין ספק שלא מגיע לה לזכות בכינו

וכולם ,ללא ספק ,חיוניים לי .אני בולע כמויות של כעשרים

״אימא" ,שהרי היא חסרה את האינסטינקט האימהי .כלפיי על

מייל כל שעה ומפריש אותן בחזרה בצורת שתן .אני קשוב לגופ

כל פנים; היא לא דוברת את שפתי ואני מתקשה להבין אח

וישן בכל פעם שאני חש עייפות .לעתים אני ישן אפילו ימים

שפתה ,היא מסרבת להבין אותי וטוענת שאני ממאן להבין אותה

שלמים .ברשותי מיטת מים נוחה במיוחד ,שבתקופה שבה

נכון ,אני אמנם קטן ,אבל אני לא מטומטם .אני שוכב בתוכה

נכנסתי לביתי לפחות ,גהשבה לדגם המשוכלל ביותר .בהתחלה

במצב עוברי כמעט ,דעותיי לא נשמעות .כשאט שומע אותה

הייתי מתרווח עליה בנינוחות ,נמתח לאורכי ורוחבי ומרגיש

מציינת בפני יהודית ,אחת מתברותיה הקרובות ,שמאז שיש

שמסביבי יכול לנבוט שדה ,חלקו מונן וחלקו מופקר ,של פרנים

לה אותי היא סובלת מהפרשות מסריחות ,ריאותיי מתמלאות

וכלניות בשלל צבעיהם .עם הזמן ,התבגרתי וסינלתי לעצמ

מים ולבי כמעט ונקרע מעלבון ממשי .אני רוצה לבטא את עצמ

תנוחה עוברית ,הן מתוך הצורך להצטופף והן מתוך פחד שהולך

באוזניה ,אני רוצה לומר לה שאני בן אדם בדיוק כמוה ,שאין ל

ומתגבש ,שמא מיטתי תתפוצן .לימים ,אולי מתוך התל ,אולי

עור של פיל ,שכואב לי כשמכאיבים לי ושאני נעלב כשמעליבים

אותי .במצבים כמו אלה חוסר האוגים שאגי חש הוא עצום

עליי .מצד שני ,אגי חש שהבית שלי עצמי הולך ונסגר עליי

שנאתה מהדהדת ומרעידה את דפנות ביתי .יחד עם זאת ,יש

בהשפעתה ,הוא נהיה צפוף ודחוק ולעתים אף מחניק וההרגשה

מים שבהם היא מתייעצת עם אחותה הבכורה ,לאה ,איך לקרוא

שרוצים שאתפנה מביתי רק הולכת ומתעצמת מיום ליום.

לי .האם לקרוא לי ״ישראל״ על שם אביהן שמלאו עשר שנים

לאחרונה ,מדי בוקר היא נכנסת לכיתה ט׳ ,3שהיא מחנכח

לפטירתו ממחלה סופנית או ״שלומי״ על שם אחיהן הצנחן

ומתלוננת בפניהם ,כאילו היו חבריה ולא תלמידיה ,על כךשבנל7

שנהרג כגיבור במלחמת העצמאות של מדינת ישראל.

ההיריון הזה היא סובלת מכל תופעות הלוואי הכתובות והבלת
כתובות שקיימות .במהלך השיעור השני היא כבר מוצאת אח

אגי בועט בה ומרטיט את שומגי גופה על מנת להישנוע

עצמה צועקת עליהם ,מתריסה בפניהם שהם ״סתומים" ושהיא

להבהיר שאגי לא מוכן בשום אופן להיקרא לא כך ובוודאי שלא

כבר מאבדת את הסבלנות להסביר כל דבר עשר פעמים

כך ,לועוק את כאבי ,מתחנן לוכות בתשומת לבה ,אך היא

התלמידים מחליפים ביניהם מבטים ומאשימים בשתיקה אח

בתגובה ,נאנתת ומתלוננת על הכאב שאני גורם לה .העובדה

החום השורר בחוץ ואת הכיתה חסרת המזגן בעצביה המרוטים

שאינה מתעמתת אתי פנים מול פנים גורמת לה לשכוח ,או

ואילו היא ,אוספת את שיערה הגולש בגוני התמר והפקאן בסיכר

שמא להתעלם ,מכך שגם כעובר יש לי רגשות משלי ואפילו

שחורה ואחר־כך  -את שאר חלקיה ,משפילה את עיגיה

כערבי .ובין אם אני נתפס בעיניה כך או כך ,אין לה זכות לעברח

הירקרקות ,מסתירה אותן לרגע בשורת ריסים לא ארוכה

אותי ,היינו להפוך אוחי לעברי .לפני כחודשיים על פי ספירתה

במיוחד ,מרימה את כף ידה הימגית ,בעלת האצבעות הארוכוח

וכתריסר שנים על פי ספירתי ,היא החלה בעינויי השפלות;

והעדינות ומניחה אותה ברפיון על שפתיה ,מתנצלת בחצי פר

כשלאם אביה חיפשו שיני זהב בפיה ,זה הוגדר על ידה ״שואה״,

ומאשימה אותי בתוקף .תלמידיה ממהרים להנהן בראשכ

אבל כשסורקים כל איבר בגופי בדקדקנות ואף בוחנים אח

בהבנה.

הממצאים שנמצאו ,כולל תגועות מסתמי לבי ואפילו אח

התחושה שאתה דחוי ,שאיגך רצוי ,גורמת לך כמענ

התרוקנות שלפוחית השתן העוברית שלי בדיוק ברגע שהיא

אינסטינקטיבית לתחושת נחיתות ,שהיא בלתי גמגעת ,גם א•

מתרחשת ,זה מונדר ״סריקת איברים״ .ולא די בבדיקה

מקורביך מסבירים לך באופן הגיוני שאין סיבה אמתיח

המשפילה ,המתריעה ,לדבריה ,בין היתר ,על בעיוח

לתחושותיך .לכן ,גם ברגעים הבודדים שבהם אני מרגיש אח

התפתחותיות ,היא לא נמגעה מלהציג את תמונותיי במערומיי

שרידי פיקחותי ושיירי רגישותי ביגי לבין עצמי ,כישוריה שלה

לכל מי שרק הכירה או פגשה באקראי.

בריסוק והשחתה של רגשותיי אלו ,עולה על כל יכולת אחרה

במקביל ,היא ממשיכה לטעון בתוקף שטרם נבנה ביניכו אמון

שלה .עד מהרה תחושות תסכול ,ייאוש והתמרמרות ממלאוח

וגם אין כבוד הדדי .בעקבות אומללות מתמשכת ,כאילו מבלי

אח גופי ,ואני חש בהן בעקצוצים בלתי פוסקים ,המרצדים לאורן

שתהיה לי על כך שליטה ,אני מחליט שעדיף לי לזכוח

עמוד השדרה שלי ומקצקצים לי בין אצבעות כפות רגליי ומאחור

בהתעללותה מאשר בהתעלמותה .לפיכך ,את שברי תשומח

תנוכי אווגיי.

לבה אני מצלית ללקט על ידי הצקות בלתי פוסקות .אני משתד7

באופן אובייקטיבי ,גם היא ,הכובשת ,נמצאת בקונפליקכ

להכאיב לה ,לגרום לה צער ודכדוך ובלבי נטווית לאטה תקווה

תמידי; מצד אחד אני נמצא בתוכה מתוך בחירה שלה .לכאורה

כי הכאב יימאס עליה והיא תשנה את גישתה כלפיי .אך לצערי,

היא מתנאה בי ,אני נמצא תחת שליטתה המוחלטת ונתו

כאבה מסתמן כל פעם כרגעי בלבד וחמקמק וגם לגביו ,אני

לחסדיה ואולי עובדת העליונות עליי מקנה לה ביטחון נפשי

מבחין שהיא מפתחת טכניקות מינור שונות .מצד אחד היא

מצד שני ,היא בעצמה מודה שאני מעורר בה בחילות ,שלא

אוטמת אוזניה לעמדות״ ומצד שני  -מוכנה להשקיע משאבים

פעם היא מקיאה ממני ,שהיא לא ישגה בלילות בגללי ,היא

וכוחות רבים למיגור התנהנותי .אילו הייתה משקיעה מחציה

סובלת מכאבים ,מצב הרוח שלה נתון לשינויים ללא סיבה ש7

מכוחותיה המושקעים ב״מיגור התופעה" ב״הקשבה לתופעה",

ממש ,לעתים מציפים אותה תשות עזים של חרדה ,עצבנות

אני מאמין שהיה גיתן לפתור את "התופעה" כולה .אבל היא

חוסר סבלנות והיא מבקשת להוקיע אותי.

בשלה ואני בשלי ,נחוש להמשיך לבעוט בה מבפנים ,או לתכנן

לפני כתודש בעיניה ,עשור בעיניי ,הרגשתי שכלו כל הקיצי

את "פיגועי התופת" הבאים ,כפי שהיא מנדידה זאת .מה

מבחיגתה .בדיעבד ,אגי מגיח שהרעיון התגבש אחרי לילה נסת

שלמעשה לוכד את שנינו ומותיר אותנו מתבוססים בתון

שיגה ומוצף חרדה ,שבעקבותיו היא הודיעה לבעלה שהחליטה

קונפליקט בלתי פתיר .מצד אחד אני רוצה להישאר בתוכה ,כי

"לקחת את הסיכון" ,כדבריה .אני כמובן לא ידעתי באיזה סיכו

על אף תחושת הריחוק והסלידה שהיא משדרת לי ,אי־אפשר

מדובר ולכן נמנעתי מלהתבונן לו ובטח שלא ניתנה לי הזדמנוח

להתעלם גם מתתושת ההגנה ואפקט השריון שהבית משרה

להתנוון מפניו ,מה שהעצים עוד יותר את החרדה שפקדה אות
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והשתלטה על כל איבריי כשגיליתי את מדימתה המתועבת; היא

ויבוא יום והם יתעופפו מלבה וישתכנו להם בלבי ,בקבוצות

ניסתה לדקור אותי למוות ,פשוטו כמשמעו .היא כמובן ראתר

וביתידים .כתוצאה מכך השקפתי תשתבש והיא תיאלץ לחיות

ואת כ״בדיקת מי שפיר הכרתית" .אני משוכנע שהיא בחרר

תחת בלבולי שלי .איני יודע איך להפיג את התרדה מתיאור

להגדיר זאת כך רק בעקבות כישלון ניסיונה ,שכן מבחינתי,

מבעית שכזה .כל שאוכל לטעון הוא כי אילו באמת הייתה אימא

היה זה ניסיון ממשי לרצח .כלפי חוץ היא צייגה שיש חשיבות

במהותה ,הייתה מוכנה לערוב לי בנשמתה וברוחה שזאת אינה

רבה לבדיקת המבנה הכרומוזומלי שלי ,אך בתוך תוכה נם היא

מטרחי ונם לא חלומי .אך היא מביטה על עצמה במראה ,במבט

חשה בכישלונה ,לאחר שניסיון ההתנקשות סוכל בהצלחה,

מרוחק וקודר ,שופע פקפוקים וחשדנות ,מבעדה משתקפת נם

בזכות תמרוני הבהול בביתי שלי .כהוצאה מכך ,שנינו הכחמ

דמותי שלי ,השתקפות תד־צדדית ,המונעת ממני להוכיח כי

באופן לא רשמי על ״הפסקת אש" והמעטנו בתזוזות במשך

כוונתי אתרת מזו שבדתה בלבה.

אותה יממה ואף ביממה שבאה בעקבותיה .אגי מודה שאני הוא

ואם אתפתה ,ברנע של פזיזות להודות ,אעז לומר שנם בלבי

שהפר את השלווה ,שלמראית עין ,השתלטה על שניגו ,לטובת

מצוי לו הפתד מפני כניסת אלפי פרפרים תסרי מעצורים ,כאלו

ייעודי האמתי .שלא יהיו אי־הבנות ,אני תושש מאוד להילתם

שיחדרו לריאותיי ויקשו עליי את נשמתי .המאבק הזה בינינו

על זכויותיי ,אני חרד מחוסר ודאות ,ועצמאותי ,על אף

הוא מאבק מתמשך ,המושתת לדעתי על עקרונות ,אנו נברי

השתוקקותי אליה ,גם מעוררת בי פחד גדול .אולם אני נחוש

מול אגו נשי ,אידאולוגיות ,השקפות עולם המבוססות על מאבקי

להשיגה בכל מחיר ואילו הכובשת מצדה ,איתגה בדעתה שאשאר

מתות וחוסר ביטחון עצםי .ועל אף כל ההסברים והנימוקים,

תתת חסותה ,על אף כל העוולה שאני גורם לה .היא מעדיפה

המאבק הזה ייתם בסופו של דבר.

לסבול אותי מאשר לסבול את היעדרותי ואפילו היא עצמה לא
יודעת להסביר בדיוק למה.

כמובן ,שגם בנושא זה דעתנו חלוקות ,שכן לדעת הכובשת
מדובר בחשעה חודשים הנמשכים כגצח ואילו לטעמי ,מדובר

ניסיון ההתנקשות הבא לא איחר לבוא ,הפעם ,כשהיא חנםה

בנצח .כך או כך ,אני מאמין שבסוף אצליח לפרון גבולות ,לפקוע

להרעיל אותי למוות על ידי הצפת עורקיי ווריד״ בלא פתות

החוצה ,למלא את ריאותיי אוויר נקי ולנשום את נשימותיי

ממאה גרם סוכר מומם .למזלי ,סתמתי את פי בחוזקה ונמנעתי,

העצמאיות הראשונות בכוחות עצמי .כל זאח ,לא לפני ששני

עד כמה שיכולתי ,מלבלוע את מסת הסוכר העוין .משנכשל

הצדדים יחוו על בשרם הרבה סבל וייסורים ,דם שנשפך למכביר

ניסיוגה הפעם ,היא תירצה את ״העמסת הסוכר" בדחף שהיה

ועוד ״שפך ואף רגעים לא מעטים של סכנת חיים אמתית .ואולם,

לה לגלות האם יש שיבוש במאזן הסוכר בדמה וכי לא הייתה לה

כולי חיכיון שבאותה שנייה שבה אזכה לעצמאותי ,כל הסבל

כל מוגה לפגוע בי ,להפך.

ההדדי הזה יתפוגג כלא היה .כמויות הדם והדמעות ,שיכלו

אני מטה לחשוב שבםחצת השגים ,מבעד למפולות הכאב

להמשיך לזרום ,בתיוניות ,ברבבות זהויות שומת ,יקפאו על

והצער שאחיי גרמו לאחיה ולהפך ,התבלבלו כאן היוצרות.

שמריהן והרניעה הנפשית של שנינו תמהר לבצבץ ולהשתקע.

כתוצאה מכך ,הרגשתה נתעוותה ובאופן אטי אך הדוק ,נרקמה

ולכן ,ככל שהנצת מתמשך תסכולי גובר .שכן ,לאתרונה שמעתי

בדעתה תפיסה שלפיה קיומה מותנה בקיומי .לימים השתכנו

שצוות רופאים וחוקרים ישראליים הצליח לפתח סורק ממותשב

בלבה ובנפשה רבבות פרפרים צהבהבים שטניים ,הממאנים

״חכם" ,המסונל לאבחן את מקור הנניפים בנוף ,בסקירה שאינה

להפסיק להתעופף ,ולו לרנע קט ,על חנת לאפשר לה לחזור

פולשנית .הבדיקה נערכת כעשרים דקות ופענוח התוצאות

לחשוב בהיגיון על מערכח היחסים בינינו .הריצוד הבלתי פוסק

מתקבל בתוך יממה .אם כן ,כיצד ייתכן ,שעל אף כל הטכגולוגיות

הזה משבש אח שיקול דעתה וגורם לה לתחושה של איבוד

הנפלאות של שנות האלפיים ,המחקרים הרפואיים המתקדמים

שליטה .עצם נוכחותי בתוכה מותירה לה יכולת שליטה מוגבלת,

והמכשור המשוכלל ,טרם נמצאו אותם מומתי דבר משני הצדדים,

המשרה עליה ,ככל הנראה ,רניעה מסוימת ומצליחה לתעתע

אשר ישכילו לפתח פטנט רשום ,או לכל הפחות מכשיר בלתי

בה כאילו עצם שהותי בתוכה מאפשרת לה להמשיך ולהתנהל.

פולשני ,שידע לכרות את ברית הדמים הזו או לחילופין ,לגדוע

אני משתוקק לומר לה ,׳כובשת יקרה ,הלוא מדובר באשליה

את ההיריון נדוש המומים הזה ,ולהפריח את הפרפרים הלכודים?

נמורה ,אם רק תצליחי לשחרר אותי לנפשי ולאדמת  ,תצלית׳
י

נם להשתחרר משיירת הפרפרים המתעופפים בקרבך ומטרפדים
את חייך לשווא .קיומך לא חוחנה בקיומי וקיומי שלי לא כפוף
לקיומך.׳ אך איני מצליח לתקשר עמה ,היא מסרבת בתוקף
להקשיב .אחת מההשערות שהצלחתי לפתח בעודי שחי בתוכה,
גורסת כי טמון בה פתד גדול שמא"גרסת הפרפרים״ שלי נכונה

