
לי יש תיה בזו? אלין מלמוד  •עדק־או

 צדק
 אולי

 והייאוש אוכל בנו בכל פה. הכול הולך ומידרז־ר, תחושת חוסר
 האונים הולכת וגדלה. הפסקנו לקוות, להרגיש נחמה או
 לצפות לעתיד טוב יוחר. ככל שהזמן חולף אנו נאשמים
 לסביבה ומתתילים לדאוג רק לעצמנו ולעסוק רק במלחמת
 ההישרדות היומיומית. אין הכוונה לכך שאנשים לא מוכנים
 לעבוד קשה ולבנות את עצמם או לעזור איש לרעהו, אך למי
 נותר הזמן לעסוק בדברים שברומו של עולם כמו לדאוג
 לקבוצות החלשות בחברה, כגון תנועות הנכים או להילתם
 באוכלי החינם, כגון בני הישיבות. מאין לוקתים את הכוח

 לכך???
 את חוסר הצדק הפרטי שלי הרגשתי היטב על בשרי לפני
 כמטפר שבועות כאשר טעיתי והשארתי את התיק האישי
 שלי ברכב לדקות טפורות והלכתי. כאשר שבתי לרכב, ממרתק
 של מטרים ספורים, הבתנתי שהתלון שבור לרסיסים. הצצתי
 פנימה, התיק שלי כבר לא היה שם. זו הייתה תוטפת ״נחמדה"

 ליום שהיה קשה עבורי גם כך.
 במהלך כל אותו היום הסתובבתי עם חברתי בתל-אביב
 בחיפושים אינטנסיביים אחר דירה שכורה. בשעות הערב,
 עוד לפני הפריצה כבר היה מצב רוחי ירוד למדי. לא היה לי
 מושג כיצד אדם צעיר במדינה הזו יכול לפרנס את עצמו
 לנוכת המתירים האסטרונומיים של כל דבר. כן, אני יודעת,
 חוקים הם חוקים, כללים הם כללים ונהלים הם נהלים אך
 למה לכל הרוחות אני מקבלת משכורת זעומה בשקלים אך
 אמורה לשלם את שכר הדירה שלי בדולרים?! ואז, עם כל
 המחשבות שלי על כמה שהחיים קשים, הבחנתי בתלון
 השבור... בעודי עומדת שם המומה, נטולת כל יכולת מילולית
 אך בעלת יכולת צוותות מדהימה, הבנתי שצריך לפעול מהר,
 גם בלי עשתונות ולהגיע למשטרה. אספתי את עצמי,
 התקשרתי לחבר שיבוא לתמוך בי נפשית (בדיעבד, עדיף היה
 אילו נשאר בביתו), ונטענו לחחנת המשטרה הקרובה. ושם,
 כאילו לא הטפיקה לי עגמת הנפש ותילול הפרטיות שלי,
 נתקלתי בחבורת שוטרים אפתיים אשר ציון מנת משכלם
 עלולה להביך אפילו את הדף הזה (וסליתה על ההכללה הגטה).
 היתס אליי היה מתפיר ומעליב. תוסר המקצועיות והאווירה
 הכללית בחתנה הזו יכלו לעצבן ולדכא גם את המאושר באדם.
 אפילו עט שבו אוכל למלא את דוח התלונה לא נמצא שם.

 בחיי!!!
 מצאתי את עצמי עומדת שם, נבוכה, כועסח על עצמי, כועסת

 במהלך כל תיינו, תפיסות מופשטות וגבוהות היו מנת תלקנו,
 בבית, בבית הספר, בצבא, באוניברסיטה ובעבודה. השנים
 עוברות ובמהלכן אנו עוברים תהפוכות, מפנים, מכות כואבות
 ומשברים ואט אט התפיסות נהיות ברורות יותר, ממשיות
 וקיומיות מאוד. אם כי לא את כולן אנו מבינים לגמרי.
 כבוגרת החוג למדעי ההתנהגות למדתי רבות על אידאלים,
 מצבים חברתיים ותאוריות סוציולוגיות ופסיכולוגיות על
 איך העולם שבו אנו תיים "צריך" להיות ולהיראות. מספסל
 הלימודים נדמה היה לי שאוכל לשנות את כל העולם, ואם
 לא את כולו, אז לפתות את העולם הקטן שמסביבי. אלוהים,

 כמה תמימה הייתי...
 אבל לא הייתי לבד, כמוני היו עוד רבים וטובים. הזמן המשיך
 בשלו, אנחנו המשכנו בשלנו - לחיות עם האידאלים שלנו
 והנורמות הקונפורמיטטיות יותר והקונפורמיטטיות פחות,
 אלו שנראו לנו הכי צודקות והכי נכונות. אך החיים עשו את
 שלהם והמציאות האישית והתברתית טפחה על פנינו.
 באופן אישי היה נדמה לי שכל אחד ואתת מתבריי לספסל
 הלימודים, יכבוש את העולם ברגע שיסיים את חוק לימודיו,
 וביניהם גם אנוכי. גם חבריי מחוגים ומחחומים אתרים חשבו
 כך. חשנו שאנו נושאי הדגל, שאנו בעלי החזון, החלומוח,
 הרצון והשאיפות ללא גבולות. אך השנה, יותר מכל תקופה
 אחרת במדינה הזו, כל התלומות והתקוות התפוגגו והתנפצו
 מאלף ואחת סיבות שידועוח לכולם, ונהיה ממש קשה להגשים
 את עצמנו ואת התלומות הגדולים שליוו אותנו לאורך כל

 הדרך.
 ברור שכל ההתחלות קשות. קשה להיות סטודנס בארץ הזו
 וקשה עוד יותר לצאת לשוק העבודה כאשר המצב הביטתוני,
 הכלכלי והמורל הלאומי, ירודים כל-כך ואין כל צפי ברור
 להתאוששות עתידית. התיים, שתשבנו שהם יפים כל-כך
 וטומנים בתובם פוטנציאל רב כל-כך, הופכים מיום ליום
 למלתמת קיום בארץ. המושגים המופשטים שגדלנו ותונכנו
 עליהם, נהפכו לברורים וחדים מאוד. בתיי היומיום שלנו אנו
 חווים מאבקים רבים שבינם לבין צדק, שוויון, אחווה,

 חברות, דאגה, רווחה אין ולא כלום.
 הכותרות המביאות לנו את החדשות מכל חחומי החיים
 מצביעות על כך שהתבדה הישראלית רחוקה מלהיות חברה

 צודקת כרחוק מזרח ממערב.
 אנתנו יושבים בביתנו מתבוננים בתמונות, מקשיבים למילים



 למדנו לתיות במדינה שמאז הקמתה נלחמת על חייה. למדנו
 "להעביר אותה", במדינה שבה המשאבים הכלכליים והפיסיים
 מדולדלים מאז ומעולם. זו גם אתת הסיבות שדלדלו פה את
 המשאבים וההון האנושיים. האם במקום כזה ישנה איזושהי
 אפשרות לדאוג לאחרים? לצדק, לאחווה, לשוויון ולשלום?!
 אם נביט אל מעבר לאוקיינוס, אל ארצות מערב אירופה וצפון
 אמריקה, נחשוב שהתיים שם טובים הרבה יותר ממה שהם
 כאן. גם לאתר האירועים הקשים שפקדו את עולם התעופה
 בחודשים האחרונים, עם איומי הטרור האיסלמי הקיצוני
 ואמצעי הביטחון שמעוררים אימה בכל בן-אנוש שפוי.
 בסיכום הכללי, ישנם הרבה מקומות שהחיים בהם קלים
 ונותים יותר ולו משום שצדק תברתי ודאגה לרוותת התושבים

 הנם בראש סדר העדיפויות הלאומי.
 למרות שאולי אטור לשפוט את התיים "בבית שלנו" בתומרה
 שכזו, בסופו של דבר, לכולם כבר נמאס. אין יותר חשק, רצון
 ואף לא יכולח להחמודד כל בוקר מחדש עם ״המצב". באופן
 אישי קשה לי לשמוע כל הזמן אנשים חשובים ויקרים מחפשים
 דרכים ואלטרנטיבות לברוח מכאן. הם אולי לא עוזבים כל-כך
 מהר כי בכל זאת פה זה הבית ולא קל כל-כך לעזוב, אבל אף
 לא אחד גם לא עושה משהו כדי לתקן את ״המצב". לבד הרי
 איש אינו יכול להזיז דבר, ואיך יתאחדו כולם כאשר אנשים
 כל-כך עסוקים ברדיפה אחרי הכסף וההצלחה? ואין הכוונה

 לצורך הבסיסי להתפרנס.
 כמו שכולנו יודעים ואוהבים לערוך את מסיבות הקיטורים
 הישראליות שלנו, ניצלתי גם אני את האפשרות ועשיתי זאת כאן.
 כולנו כבר יודעים ש׳׳צדק צדק תרדוף" ושיר אתד שמתנגן ברדיו
 בימים אלו הטוען ש״כולם מדברים על שלום ואף אחד לא מדבר
 על צדק..." לא ישנו דבר. אנחנו נמשיך לדאוג איש איש לעצמו עד
 אשר תגיעה תקופה בה"המצב" יהיה כמעט בלתי הפיך ואז ניאלץ
 להתתיל לדאוג זה לזה. זהו תזון אתריות הימים וייתכן מאוד שהוא
 כבר לא יתגשם בדורנו, אבל לכולם מותר לחלום, לא?!
 אישית, אני טבורה שעלינו להתחיל לדרוש את מה שמגיע לנו ולא
 רק בתכניות אירות נידתות ברדיו ובטלוויזיה. התחלה היא בכל אחד
 ואחת מאתנו, ביושר העצמי, באמת הפנימית, בעמידה על עקרונות
 הצדק והשוויון האישיים ובכנות האמיחיח. כך אולי עם הזמן,
 תתחיל להיכחד תרבות"הקומבינה הישראלית״, זו שבינה לבין צדק
 ויושר יש רק קשר מקרי בהחלט. ואם לא, תמיד אפשר למצוא דירה

 בנווה צדק..

 כזו?
 על כל העולם ולא מבינה למה זה קורה דווקא לי. אני הרי
 בן-אדם כל-כך אחראי ומטודר, איך יכולתי להיות טיפשה
 כזו ולהשאיר את התיק במכוניתי! שעות ספורות לאחר מכן
 בביתי, אשר אליו הגעתי בשעות הערב המאוחרות מאוד
 במצב נפשי קשה ביותר לאחר חוויות אותו היום (ותאמינו
 לי שמלבד אירועי של אותו היום, התקופה הזו בכללותה קשה
 לי מאוד), התתלתי לשאול את עצמי שאלות קשות על מהות
 הצדק, ואיפה הוא בכלל בכל מה שקשור אליי?!
 רק למחרת בבוקר התחלתי להבין איזו מסכת ייסורים
 וביורוקרטיה עוד מחכה לי בשחזור המסמכים, התעודות

 השונות והחפצים האישיים.
 בכל מקום שאליו פניתי טלפונית, לכל משרד ממשלתי, בכל
 גוף ציבורי או פרטי אליו הגעתי, זכיתי ליחס קר, בלתי מקצועי
 ולא צודק. גיליתי שוב, שאף אחד לא מוכן לעזור, לקחת
 אחריוח על עצמו, להגדיל ראש או לכופף חוקים טיפשיים.
 על כל תעודה שנאלצתי לשחזר, שילמתי קנסות בסכומים
 בלתי הגיוניים הרחוקים מלהיות סמליים. אישור המשטרה
 על הפריצה ועל כך שזו אינה אשמתי שאין לי ולו תעודה
 מזהה אחת לרפואה, לא עניין אף אתד. ככה זה עובד פה:
 "נדפקת, אל תדאג - אנחנו נדפוק אותך עוד יותר..." באותם
 ימים מטורפים ומייאשים של ריצות ממקום למקום במטרה
 לשתזר את מה שהיו היי כמה ימים קודם לכן, ולאחר תקרית
 מביכה שערכתי למנהל הצוות בבנק שלי, אבי מולידי הטביר
 לי בציניות מה, שיש בארץ שני סוגים של גנבים: יש הגונבים
 בניגוד לתוק (פריצה לרכב...) ויש הגונבים ממך באופן תוקי
 (העמלות המטורפות בבנק). ככה זה עובד ואין מה לעשות ־

 תבל על הבריאות!!!
 אז כפי שאני עשיתי באותם ימים, כל אתד יכול לגרור את
 ה׳׳צדק" עד לפרטים הקטנים והיומיומיים ביותר, תוך
 הסתכלות אישיח וצרה על המקום הפרטי של כל אחד ואחת
 מאתנו בעולם הזה. אך אם נהיה כנים יש סיבה למצב שבו
 אנו נמצאים היום, זה הרי לא קורה פה סתם כך!!!
 במו ידינו הבאנו את עצמנו למקום שבו אנו מדשדשים היום:
 הפסקנו להילחם למען הערכים והאידאלים החשובים
 והמשותפים, כל אחד מתכנס בפינתו ומשם מנסה לשפר רק
 את חייו שלו. כך עושים כולם היום, מלבד מספר צדיקים
 שנשארו בסדום. אני לא באה להטיף מוסר(כי מי אני בכלל?!),

 אני רק מבכה את העובדות האלו.


