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 ו' שלום,

החל לגרום לי להטיל ספק במשימה. לרגע חולף המחשבה שהמפעילה למעשה  היעדר המענה מצדך
ה להרהר באפשרות של אינה מתווכת בינינו אלא נאמנה לצד שלישי )או גרוע מכך, לצד השני( החל

ומצד שני  ,דו בארגון ובמשימהסוכנים יבג. הספק מצד אחד מעלה את הסיכוי שהלעבור בראשי
טרטגיה , כך שהייתי שוקל היטב מהי האסמופחתותבגידה משאיר אותם מבולבלים ובעלי יכולות 

ה במצב שכזה. באשר אלי, אני קצתי בתכנון אסטרטגי, שהוכיח את עצמו כאסטרטגיה הרצוי
 כושלת, והחלטתי פשוט ללכת לנקודת האיסוף ולראות מה יקרה. 

לסיקור האירוע "סיפורי עשהאל". , בשכונת אבו תור ייתה ברחוב עשהאלנקודת האיסוף ה
המפעילה כנראה החליטה שהיא לא מוכנה לסבול יותר איחורים לא מאושרים, שכן היא אישרה 

בכניסה לשכונה יש לימוזינה ישנה, שהניגוד בין העיצוב לכולנו מראש לאחר בשעתיים, וכך עשיתי. 
מתקופת האמברגו, כלומר מכוניות קובניות ומצבה המוזנח מזכיר גילה בין המפואר שלה ל

, אבל העובדה היא שהבחנתי בה רק אומר שהיא הדבר הכי בולט בכניסה לרחוב הייתי מעכשיו.
 ביציאה ממנו בסוף האירוע. 

שוויצרית ביניהם, ולשניים -שניים מהם דיברו גרמנית :רופאיםאיעם כמה תיירים  התחלנו בסיור
 סיפרה שהרחוב מחולק:המדריכה  .י הרחוב ילדים מכרו תירס חםהאחרים לא האזנתי. בצד

 .גרות משפחות פלסטיניות מספרים הזוגייםובשראליות ות יגרות משפחזוגיים -במספרים האי
ה שתמשהו לחברתה על ניואנסים. ילדה קטנה ע האירופאיות שאינן שוויצריות אמרהאחת מ

 לעברנו צליל של נפיחה עם הפה.

לא זוכר את שם משפחתו(. הביקור התגלה אני  –לאחר מכן הגענו לביתו של חאלד )מחדל קטן 
רב מכיוון שלחאלד יש התכונה יקרת המציאות שכשאין לו עוד מה לומר הוא מפסיק כשיאו של הע

ד, עם גינה מושקעת מלאת צמחים ופרחים, כולל הבית שלו יפה מאו לדבר ומסיים את הביקור.
שלים, רק שכאן בירו צמחים מטפסים על צינורות ההשקיה. האוויר צלול כמו שהוא אמור להיות

של בית פרברי שראיתי בישראל, על זה באמת. הבית הזה הוא אחת הדוגמאות המובהקות ביותר 
סיפר על כך שהיה מראשוני הערבים  חאלדר מבוקש. מגורים באיזו על פני גודל הבית ויופיו העדפת

שהתנדבו במד"א, לאחר שתושב השכונה מת מכיוון שלא זכה לטיפול רפואי בזמן, כי אמבולנסים 
וים, מכיוון שמד"א לא אישר של מד"א לא נוסעים מעבר לקו הירוק בלי ליווי משטרתי. בשלב מס

  ארגון החרדילפעול מעבר לקו הירוק ללא ליווי משטרתי, הם הצטרפו ל גם למתנדבים הערבים
 "איחוד הצלה" שקיבל אותם בברכה. 

 אחת אישהבביקור עצמו היינו כמה סוכנות וסוכנים, המפעילה, כמה מקומיים וכמה תיירים. 
לפני שחאלד הספיק לומר  ,למשל :לכל אורך הביקור ול רם במיוחדשאלה שאלות בבוטות ובק

, איומה "הוא ערבי?". אני חשתי מבוכה היא שאלה ,משהו על רופא קולגה שלו שסייע למתנדבים
ר שבין הבטחון שהאישה י לב שלחאלד הדבר לא הפריע בכלל. נתתי את תשומת לבי לפעאבל שמת

אשכנזי. אני -על מוצאי היהודיהפגינה לבין המבוכה שבה הלכתי ברחבי השכונה בסיור, מבוכה 
שפרת את הרגשתם של אנשי השכונה, אולי להיפך. בכלל, נדמה שבדור מזו אינה מבוכה שכש משער

כי שלי יהודים לא שואלים ערבים שאלות, בין אם מכיוון שהם כלל אינם מעוניינים לדבר איתם 
 ובין אם מכיוון שהם משותקים מחשש שהם ישאלו משהו שאינו פוליטקלי קורקטהם ערבים 

התחלף במהרה בקנאה ביכולת שלה פשוט אלותיה הבוטות )כמוני(. הבוז שחשתי כלפי האישה על ש
לשאול אותן, בלי לחשוב יותר מדי איך הן ישמעו או על אילו חוקים בלתי כתובים היא עלולה 

 לעבור.


