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המאבק על הבית

דבר המערכת – "להרגיש בבית" אסנת להט
ביושבנו על מדוכת הנושא לגיליון זה של דף המידע ,היה
ברור לכולנו שנכתוב על החורף .היה זה יום נאה וחמים
בחודש נובמבר )!( ,החורף טרם הפציע ,וכל מה שיכולנו
הוא להעלות בדמיוננו תמונה של יום סגרירי וגשום וכמה
נעים וטוב להיות בבית ביום כזה.
מהו בית עבורנו? הבית האידיאלי הוא מקום של ביטחון,
נוחות ,יציבות והיכרות .אבל האם לכולנו יש בית? רכישת
בית ויכולת להחזיקו אינן מובנות מאליהן .בשנים
האחרונות מחירי הדירות מאמירים ולזוגות צעירים,
וביתר שאת לרווקים ורווקות ,קשה מאוד לרכוש או אף
לשכור דירות ,גם אם הן בפריפריה .חמור מכך ,בישראל
כמעט לא בונים דירות להשכרה ,ההיצע של דיור ציבורי
דל והמדינה צמצמה מאוד את היקפו בשנים האחרונות.
וכאשר יש לנו בית ,האם הוא מקנה לנו את התחושות
הללו? מי ממתין לנו בבית? האם מישהו ממתין לנו בכלל?
האם הבית נוח ומתאים לצרכינו? האם אנחנו גרות בו
מתוך בחירה או מתוך אילוץ? נשים רבות אינן בטוחות
בביתן עקב אלימות או מצב כלכלי גרוע .יש נשים ונערות
שמעדיפות לברוח מהבית כיוון שבחוץ הסכנה מסתמנת
כפחות ודאית.
ואם בחוץ עסקינן ,מה באשר לחורף שהתמהמה? רבים
גורסים שהקיץ המתמשך והחורף הסוער שניהם תסמינים
של תופעה יצירת ידי אדם – אפקט החממה .כלומר אנחנו
הורסות במו ידינו את העולם היחיד שבו נוכל לחיות.
חורף אינו רק מגפיים המדשדשים בשלוליות .החורף הוא
עונה המציפה ,תרתי נשמע ,בעיות חברתיות ,כלכליות,
אקולוגיות ואף פוליטיות .למשל ,מדוע השכונות המוצפות
תדיר בעת החורף הן דווקא של אוכלוסיות מוחלשות
מבחינה סוציו-אקונומית? או המחסור במים – ככל
שאוכלוסיית העולם גדלה ,מנוצלים יותר מים אך הניצול
הופך להיות יותר בזבזני ,רשלני ומזהם .לפי נתוני האו"ם,
ב 2020-יידרשו  18אחוזים יותר מים מהקיים כדי
להאכיל ולהשקות את אוכלוסיית העולם.
בעתם.
אנחנו מאחלות לכולנו גשמי ברכה שיבואו ִ

ריאיון עם גילה – מאבק משפטי על הבית
אני ממוצא מזרחי .גדלתי בבית שאן ובגיל  12עברתי לחיפה עם
המשפחה .למדתי בפנימיות חרדיות בבני ברק וברכסים ,אבל מרדתי
ולא התחברתי לדת לאורך כל שנות בית הספר התיכון.
באתי מבית דתי ופרימיטיבי מעדות המזרח ,ממרוקו .מה שהיה לי
בראש מגיל צעיר זה שאני צריכה להתחתן .לא היה לי כל כך אכפת
עם מי ,העיקר להתחתן.
את בעלי הכירו לי והתחתנו אחרי שנתיים .הרצון שלי להתחתן היה
כל כך חזק .זאת הייתה התפיסה של עדות המזרח ושל המשפחה
המרוקאית שלי .בילדותי היינו בקשיים כלכליים ,בית מזרחי שבו
האב שולט והאם היא הסמרטוט – אישה כנועה .אני לקחתי דוגמה
מאמי וגם בחיי הנישואים שלי שירתי את בעלי.
התחתנו כשהייתי בת  .23עשרים שנה חיינו יחד ועשר שנים היינו
בהליכים משפטיים להתגרש .חייתי בבועה עשרים שנה ולא ראיתי
את האור .כשחיינו יחד הבית היה תמיד נקי .זה מה שהייתי עושה
כל היום – מנקה ומבשלת .בעלי חצי פולני וחצי גרמני .אביו היה
מכה אותו ואת אמו והוא סבל מאלימות .את זה הוא הביא גם
למשפחה שלנו .הוא תמיד חיפש שליטה ,היה עצבני.
יום אחד הוא קם והתגרש ממני .לאורך כל שלושים השנים של
הנישואים הופנתה אל בתי ואליי אלימות פיזית ,מילולית וכלכלית.
לבעלי יש הרבה מאוד כסף .הוא היה משתמש בו בזמן שאני הייתי
ענייה .הבנתי שהתחתנתי עם אדם אלים רק כשנכנסתי למקלט של
נשים מוכות .רק אז קלטתי שסבלתי כל השנים ושאני בעצם אישה
מוכה.
בשנת  2002החלטנו על הסכם גירושים ,ואז בעלי הוציא צו נגד בתי
ונגדי שמוציא אותנו מהבית .שנה הסתובבנו וישנו במקומות שונים –
זה היה מאוד לא נעים .בכל פעם הבת שלי ישנה במיטה אחרת ,והיו
פעמים ששהינו אצל אנשים שלא רצו באמת שנהיה אצלם .זה היה
מצב של לית ברירה .גם לפני הסכם הגירושים וגם במהלכו ואחריו,
בעלי היה מוציא נגדנו צווי פינוי באופן קבוע.
בשנת  2003קיבלתי אישור להיכנס לבית .בהסכם נאמר שהוא חייב
לעזוב את הבית מתוקף צו פינוי מבית המשפט .כשהגענו לבית גילינו
שהוא ריק לגמרי – בעלי סילק את הכול ועקר את שקעי החשמל .זה
היה בחורף והיה קר .נעזרתי בשכנים וקיבלתי מהם שמיכות.
לא היינו בטוחות בבית .חששנו מאיומים .פחדתי מהאלימות שלו –
שיפרוץ לבית ,שיגנוב ,שיהרוס .נוסף לזה לא הייתה אפשרות
להשכיר את הבית ולעבור לבית אחר ,כי הבית לא היה רשום על
שמי.

המשך בע"מ 4

חלום לדירה נגישה

ו' ,בת  ,54גרה בחיפה  22שנה .היא עזבה את כפר הולדתה ועברה לעיר הגדולה לאחר שקיבלה מענק מהמוסד לביטוח הלאומי
לרכישת דירה מפני שאבא שלה נפטר בפעולות איבה ,ונוסף לזה לקחה משכנתא לעשרים שנה.
"חלמתי כל חיי לחיות בחיפה וכך יכולתי לממש את החלום .כאן אני קרובה לכל מה שנחוץ לי ,כמו בתי חולים או מכונים
אורתופדיים ,ויש לי פה גם קרובי משפחה.
הגעתי לדירה עם נכות ,אבל עם השנים מצבי החמיר .עברתי קטיעה של רגל אחת והחלפת מפרק ירך ברגל השנייה ,ועכשיו יש לי
מוגבלות קשה בניידות .הבעיה בדירה שלי שצריך לעלות אליה בהרבה מאוד מדרגות והיא גם קטנה מדי לכיסא גלגלים .כשאני
בבית אני חייבת להיות כל הזמן עם הפרוטזה ,ולכן אני סובלת מכאבים ומפצעי לחץ .אמנם יש לי כיסא גלגלים ,אבל אני לא
יכולה להשתמש בו בבית כלל כיוון שהדירה קטנה כל כך .אילו הייתי יכולה לשבת עליו ,הייתי מורידה את הפרוטזה וחוסכת
מעצמי סבל רב .אני מקווה שבעתיד לא אצטרך לשבת כל הזמן בכיסא גלגלים ,אבל מי יודע? אני רוצה להיות מוכנה מראש.
ולכן אני רוצה לעבור דירה .הבעיה היא שאין לי כסף .אני עובדת במפעל "המשקם" ומקבלת קצבה בהתאם למצבי ,אבל
הסכומים לא מספיקים כדי לשלם משכנתא שתאפשר לי לקנות דירה .כמו כן הבנקים מחשבים את המשכנתא עד גיל  ,70ובגלל
הגיל שלי אצטרך לשלם סכום גבוה כל חודש .אז איך אפשר?
פניתי להרבה מאוד אנשים .פניתי למבקר המדינה .הוא הפנה אותי למשרד השיכון .שם אמרו לי שאני יכולה לקבל הלוואה,
אבל ברור שההחזר החודשי גבוה .הפנו אותי גם לשקמונה – חברה ממשלתית שנותנת דיור לאנשים חסרי דיור ,אבל שם אמרו
לי שלעולם לא אקבל דירה שלהם כיוון שאני לא עומדת בקריטריונים של משרד השיכון .למשל אני לא מקבלת השלמת הכנסה,
אין לי ילדים ויש לי דירה שרשומה על שמי .אפילו אם אמכור אותה הם לא יאפשרו לי לקבל דירה ,כיוון שפעם הייתה לי דירה
בבעלותי!
גם עיריית חיפה לא מספקת עזרה בתחום זה או דירות.
בינתיים אני תקועה בדירה שלי ותלויה באחרים .למשל ,כשאני עולה במדרגות אני נאחזת במעקה .לכן אני לא יכולה לקחת
אפילו שקית קטנה ואני זקוקה כל הזמן לעזרתם של אחרים .אני לא יודעת מה יהיה בעתיד .היחידה להמשך טיפול במשרד
הבריאות שלחה מהנדס ועובדת סוציאלית והם קבעו שאין סיכוי להתקין במקום מעלון או מעלות .אבל בכל מקרה זה לא היה
עוזר לי כיוון שאין מקום בדירה שלי לכיסא גלגלים.
קשה לי .אני חולמת יום ולילה שתהיה לי דירה שבה אהיה עצמאית ,שלא אהיה תלויה באחרים ושלא אהיה תקועה בבית בגלל
המדרגות .אני דואגת תמיד – מה יהיה אתי? אני בסיפור הזה מ .2004-אפילו הגעתי לחברי הכנסת דוב חנין ואילן גלאון ,אבל
הם אמרו לי שפניתי לכל המקומות שאפשר לפנות אליהם .לא נשאר לי לאן לפנות – רק לתורם או לעזרה או לנס"...

מערכת :אסנת להט ,מיקי,

קולקטיב

טל מטלון וסלבה גרינברג

יום רביעי ,ה 26.1-בשעה 20:00
יום שני ,ה 28.2-בשעה 20:00
יום שלישי ,ה 29.3-בשעה 20:00

קבוצת טאי צ'י לנשים בלבד!
ימי ראשון בשעה 17:15
בסלון אשה לאשה.
לפרטים נוספים פני לחגית במייל:
hagitste@gmail.com

ت *  * EVENTSאירועים

*יתכנו שינויים מומלץ להתעדכן באתר האינטרנטwww.isha.org.il :

הקרנת הסרט:
משפחה אחת בעזה
One family in Gaza
ודיון בנוכחות הבמאית :ג'ן מרלו

יום רביעי ,19.1 ,בשעה 20:00
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"  واة  ة"
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מטריארכיה  -והאפשרות להתחדשות החשיבה
והפוליטיקה הפמיניסטית
אראלה שדמי ,פעילה וחוקרת פמיניסטית
יום ראשון ,31.1 ,בשעה 20:00
"7م ا "ا56 "1د ا 123وا 0,ا"),/
ار)=<  9:" ،:و)," 8%
)م ا'  31.1ا, 20:00  ,ءا

המאבק על הבית
ריאיון עם גילה – מאבק משפטי על הבית
המשך מע"מ 1
אלו היו חיים בפחד ,בחוסר אונים ,בחוסר שקט ובחוסר ביטחון באופן קבוע .גם המנעול של הבית לא נתן תחושת ביטחון מפני
שהבית היה רשום על שמו.
בין  2003ל ,2010-במשך שמונה שנים ,ניהלתי הליכים כדי להעביר את הבית על שמי .בעלי ניהל נגדי הליכים בשני בתי משפט
במקביל ,אחד בחיפה ואחד בבאר שבע )לפני זה ההליך התנהל באילת( .כל זה בשביל לטרטר אותי ולפגוע בי .ניהול הליכים בשני
בתי משפט מכפיל את הקושי ואת ההתמודדות – הייתי צריכה לנסוע לשני חלקי ארץ מנוגדים כדי להגיע לבתי המשפט .לא
חוקי ולא אפשרי לעשות דבר שכזה .נוסף לזה הוא פנה גם לרבנות ועשה הליך של עיקול .הוא עיקל ממני את הבית בשלושה
מוקדים.
המאבק הזה נמשך שנים .ב"שיכון עובדים" מילאתי טפסים רבים ,אבל בעלי לא רצה לחתום עליהם .כשהוא סוף סוף הסכים,
אז עוד פעם זה לא הצליח .איימתי שאני אתבע את "שיכון עובדים" – אחרי כל המאמצים והטפסים שמילאתי בלי סוף ,בכל
פעם הם ביקשו דבר חדש ,וכעת ,אחרי תהליכים ארוכים כל כך ,הם ביקשו ממני למלא שוב את כל הטפסים כי כבר פג תוקפם.
שלחתי אליהם מחדש את כל הטפסים והיום אני נעזרת בעורך דין ומקווה לטוב – שסוף סוף הבית יעבור להיות על שמי .העניין
הוא שסוג ההליכים האלו הוא בזבוז כסף וזמן ,והוא נגרם בגלל סחבת ואטימות מצדם ,כי הם דורשים בכל פעם דבר אחר.
מדהים שבעלי כבר לא מטריד אותי ,אך עדיין אני לא מצליחה שהבית יעבור להיות על שמי .שמונה שנים של מלחמה על הבית,
שיכלו להסתיים גם בחודשיים.
בתי היום בת  .21היא הייתה בת  12כשכל זה התחיל .גרנו יחד במקלט לנשים מוכות .היו תקופות שגם ישנו ברחוב ובתחנת
המשטרה .חיינו במקומות שונים – חיפה ,תל-אביב ,ראשון לציון ,אילת ,חדרה ועוד ....היא הייתה בוכה המון ,ישנה על הרצפה,
היו לה בעיות נפשיות וכאב .היא גרה בבית הרוס.
הילדה שלי עברה שמונה בתי ספר במהלך השנים .היו לה קשיים בלימודים והיא התביישה להביא חברים וחברות הביתה –
הקשר עם חבריה היה סודי; הם לא יודעים על החיים שהיא מסתירה .היא הרגישה חוסר שייכות לחברה בשל הקשיים שהיא
עברה .היא ישנה אצל אנשים זרים והרגישה לא טוב שם .היא הייתה בטיפולים פסיכולוגיים .המצב הזה שבו היינו היה עצוב,
לא יציב ולא קבוע .למרות הכול בתי הייתה חיילת מצטיינת בצבא ועשתה בגרות מלאה ,והיום היא לומדת למבחן
הפסיכומטרי .היא רוצה ללמוד רפואה באוניברסיטה.
בתי ואני שהינו חצי שנה במקלט לנשים מוכות ,עד שקיבלנו את הצו שאפשר לנו לחזור לבית .התנאים במקלט היו זוועתיים.
היו הרבה משפחות ,בכי ורעש כל הזמן .ב 2004-הגעתי לארגון "אשה לאשה" וזה היה הבית הראשון שלי .המקום המרכזי
ששימש לי כבית .הגעתי לארגון מהמקלט לנשים מוכות אחרי שהצמידו לי מלווה דרך קו חירום לנשים מוכות שהיה שייך פעם
ל"אשה לאשה" .הנשים במקום הזה עזרו לי ,תמכו בי ועודדו אותי .הן תמכו בי מבחינה רוחנית ופיזית ,בכסף ובהליכים
משפטיים .חנה ספרן עזרה לי מאוד והציעה לממן לי עורך דין על חשבונה כדי שאוכל לסיים את ההליכים ולהעביר את הבית על
שמי .נוסף לזה ב"אשה לאשה" עזרו לי לשפר את הקשר עם בתי ,קשר שהיה חולני וקרוב מדי ,ועזרו לנו להיפרד.
היום לבעלי יש צו הרחקה מאתנו .בין בעלי לשעבר ולבתי גם אין קשר – ניתוק לחלוטין .יש לי גם בן בן  .27הוא חי עם אביו
ושניהם מנותקים ממני ומבתי .הוא נמשך אל אבי בצעירותו בשל הכסף; הוא היה ילד קטן וחיפש לשרוד באמצעות זאת.
המשפחה שבאתי ממנה לא תומכת בי .לא היינו בקשר לפני המשבר וגם לא במהלכו .הניתוק שלי ממשפחתי המזרחית הוא לשם
קידום והיפרדות מהעבר.
היום אני עובדת ב"אשה לאשה" פעם בשבוע .אני מתחילה לטייל ,לנסוע ולהכיר את העולם .אני מאושרת .אני רואה את הכל
צבעוני ,אני נפתחת ומגלה עולם ,למרות העוני .אני מתפתחת גם מבחינה אינטלקטואלית .אני שומעת הרצאות ,השפה שלי
התפתחה .בעבר רציתי תמיד להתאבד ,ראיתי את הכל שחור ,תמיד הייתי בחרדות ,פחדתי לצאת בלילות ,פחדתי להירצח .לא
היו לי חברות ,בעלי לא נתן לי לצאת – רק לבשל ולנקות .לא ידעתי על השעות ,לא ראיתי את אור השמש .היום אני רוצה לצאת,
לעבוד ,לבלות .לא היו לי חברים בעבר – היום יש לי הרבה .אני חיה חיים אחרים.
היום הבית עבורי הוא יציבות ,פתיחות וחופש.
האמירה המרכזית שלי היא שאין מענה מבית המשפט לאישה עם ילדים .המצב הזה הוא של חוסר צדק וסחבת מצד בית
המשפט אשר לא קשוב למצוקה .במצב כזה בית המשפט הופך בעצמו לאלים בגלל מחסור ברגישות ואנושיות .בעצם בית
המשפט הוציא אישה וילדים מהבית .אני חושבת שאין צדק מצד בתי המשפט ,במיוחד בהליך של אלימות .עם זאת כעת אני
רואה את האור בקצה המנהרה ואני מאמינה שאצליח ,ושהבית יהיה רשום סוף סוף על שמי.

על התבצרות ,נבצרות ובצורת עדנה גורני
השרפה הגדולה בכרמל(.
ֵ
)חלק מהרצאה שנתתי ביום עיון על ספרות ושלום שנערך בסינמטק חיפה ביום שבו פרצה
כאקולוגית וכאשה כותבת מעסיקה אותי מאוד סוגיית ההפרדה שהולכת ומתפשטת בנוף הישראלי .חומות וגדרות נבנות בין ישראל
לפלסטין ,מפרידות בין עם לעם ,גוזרות לגזרים עם אחר .קירות ומכשולים נבנים בין עשירים לעניים ,בין פלסטינים ליהודים ,בין שכונות
באותו יישוב ,בין יישובים שכנים .הפרדה זו נעשית באמצעים תכנוניים ובמגוון צורות הפרדה כמו כבישים ,חומות ,גדרות וסוללות.
הקמת המחסומים והמכשולים מתבצעת בדרך כלל ביוזמת קבוצות חזקות המבקשות הגנה מפני קבוצות מוחלשות ,שמצדן מתנגדות,
בדרך כלל ללא הצלחה ,להקמת המחסום הפיזי .הקמת חומות נתפסת יותר ויותר כפתרון לבעיות חברתיות ,כלכליות ופוליטיות.
ההפרדה שנוצרת בעקבות הקמת החומות איננה רק הפרדה פיזית – היא משקפת ואף שותפה להבניה ולהעמקה של הפרדות במרחב
הנפשי/רוחני ,החברתי והתרבותי .אף הטבע מופרד כאמצעי הגנה ,נתחם ונגזר אל תוך שמורות טבע וגנים לאומיים בעלי גבולות
מוגדרים/מגודרים .אך הטבע אינו מכיר בהפרדה הנכפית עליו ואף פועל בניגוד לה – כפי שעולה בשירהּ משנת  1974של קיי ,אישה יפנית
שהתגוררה בקיבוץ שובל" :מתחת לחוט התיל )החלוד( /צומחים עשבי האביב של הארץ החצויה/מלטפים זה את זה ברוך כה רב".
"משהו יש שלא אוהב חומה" ,כך פותח רוברט פרוסט את שירו הידוע תיקון חומה )מאנגלית :עדנה אולמן-מרגלית( .האם אנו זקוקים
לחומה? פרוסט סבור שלא ,ואף אומר ומבטיח לשכנו – עצי התפוח שלי לא יפלשו לצדה השני ויאכלו את אצטרובליך .ומה עושה לנו
אַדּיר ִמ ֶמּנָּה .כלומר ,מה יישאר
וּמה ִ
חוֹמה ֶא ְר ֶצה ִל ְשׁאֹלָ /מה ֲא ַכ ֵתּר ָבּהּ ָ
החומה? ממשיך ומקשה הדובר בשירו של פרוסטְ :בּ ֶט ֶרם ֶא ְבנֶה ָ
בפנים ומה יישאר בחוץ? האם הגבול אינו מטשטש בין החוסם לנחסם ,בין הסוהר לאסיר? בשיר "לא יוצאים" של טאהא מוחמד עלי
)מערבית :אנטון שמאס( ,מתאר המשורר מצב מצור" :וכולם בחוץ מחכים שנצא  /אנחנו לא יוצאים! ] [...למה אנחנו מחכים? הרי
נכלא החום  /והופקע האוויר  /למה שלא נצא? ] [...ובכלל ,האם אנחנו בפנים כלשהו על מנת שנצא? ] [...היציאה היא בשביל המצור
שבא מבפנים" .המצור שבא מבפנים ,אותו אנו משליכים על האחר .וההשלכה הזאת תימשך" :המצור הזה עוד יתמשך עד שנלמד את
אויבינו  /מבחר משירת הג'אהליה" ,כך כתב מחמוד דרוויש בספרו "מצב מצור" )מערבית :מוחמד חמזה ע'נאים( .כלומר עד שנלמד את
אותה שפה ,עד שנכיר את התרבות ,עד שנבנה גשר במקום חומות .כך מתארת רלי דה פריס בספרהּ הפרדה – הפוליטיקה של המרחב
בישראל את חומת העפר שגובהה שמונה מטרים שנערמה בין ג'יסר א-זרקא" ,הגשר הכחול" ,ובין קיסריה" .המקום שקט ,מעיק ] [...לא
רק בגלל אי הצדק ,ההסתרה ,ההרחקה והעלבון ] [...מוטב היה להקים סתם גדר ,ולא לטשטש את הדחייה בשקר היופי והטבע ]."[...
סוללת עפר ועליה צמחייה "טבעית" מוסיפה עלבון על פשע ,כי מעשה ההסתרה וההפרדה מזייף ומסווה ,כאילו מאז ומעולם התנשא
רכס הרים בין שני הישובים .לאותו זיוף מתייחסת אגי משעול בשירה "עץ הזית" .היא מתארת מעשה חיובי לכאורה של שתילת עץ זית
שנועד לייפות כיכר חדשה ,מעשה שמסתיר ומסווה את הסיפור המפותל של אותו עץ ,שמעלים מעין את המעשה הכוחני של בניית חומה
ועקירת עצים .אחד מעצי הזית שנעקרו ניטע מחדש בכיכר החדשה ,אבל "נהגים הממהרים לביתם  [...] /אין להם זמן לסיפור המפותל
 /העולה מגזעו  [...] /ובסיום השיר "זיתיו המושטים לאין דורש משחירים  /את פני  /ושום ורדים ננסיים לא יסיחו את ליבי  /מן
הבושה" .הסוללה נבנתה בסמיכות קרובה מאוד לבתים של ג'יסר א-זרקא .תושבי הכפר "אשר ראו את השתקפותם מנוף חלונם ,את
שהבנתי .זה התושב ]מג'יסר[ שאמר לי
ַ
פרדה ,אתה נפרד מעצמך .זו לא אני
האופקים והשאיפות – מבטם כוסה עפר .ההפרדה כופה ֵ
'האנשים בגי'סר נפרדו מעצמם'" .מצב המצור הוא מצב של קיפאון ,של חוסר פתרון ,של דרך ללא מוצא .אבן החומה גורמת להתאבנות,
כפי שכתב מחמוד דרוויש בספרו "מצב מצור"" :במצור ,הזמן הופך למקום/שהתאבן בנצח של עצמו/.במצור ,המקום הופך לזמן/שאחר
שרפות ובצורת .במאמר
את מועדו ".בימים אלה שבהם הגשם מאחר את מועדו ,מתבקש לחשוב על הקשר בין בניית חומה לבין ֵ
"הבצורת כאות" ,שהתפרסם בכתב העת ארץ אחרת ,כתב צפריר גולדברג" :הבצורת היא מוקד החושף בעדשתו הלוהבת את הכוח
בצוֹרת בפועל לבצר .בניית חומה היא עוצמה הנובעת מתושיית האדם .אולם זהו
ֶ
האנושי ,היומרה והיוהרה ,והרסנותם .מקור המושג
המצב שבו הופכים השמים למבצר המונע בעד הגשם לרדת ,מצב המדגיש את הנבצר ,החושף אדם בחולשתו [...] .הבצורת גם לובשת את
משמעותה על רקע ההשחתה והכוחניות שנלוו להצלחה בהקמת מדינה [...] .הבצורת ,עצירת הגשמים הפתאומית ,שהייתה אות משמים
לחוסר האחריות של האדם ,לביטחונו הכוזב בכוחו ,לכך שנבצר ממנו להשפיע על סדרי הטבע ] [...כדי לשמור על הארץ הרווה ,יש
לבצרה ,וגם השמים יתבצרו לנו ,עד שנזכור את שנבצר מאתנו ".כוחניות ויוהרה מבצרים את לבנו ומרחיקים את עצמנו מעצמנו,
מבצרים הפרדות בין טבע לתרבות ,בין נשים לגברים ,בין פלסטינים ליהודים ,בין עניים לעשירים .היוהרה משכיחה מאתנו את שאיננו
רוצים לזכור – יש גבול ליכולות שלנו ,יש גבול לשליטה הטכנולוגית ,הצבאית ,הפטריארכאלית ,הכלכלית ,האתנית והתרבותית .ועד
השרפה בכרמל ,עצירת הגשמים וההתחממות הגלובלית .ומה יש לאל ידנו לעשות?
ֵ
שנזכור – ימשיכו ככל הנראה התזכורות דוגמת
שואלת נעמי שיהאב נאי בפתח דבר לספר השירים שלה אמנות ההיעלמות )מאנגלית :משה דור( .והיא עונה" :סופרים מאמינים
במילים ".ולמה שירה? "השירה מאטה את הקצב שלנו ,מטפחת פרטים קטנים ] [...אנו זקוקים לשירה כמו למזון ,וכדי שנוכל להבחין
בפרטים ,צריכים אנו לאופן שבו השפה והדימוי חודרים ללא מאמץ אל אוצרות החוויה ,נאחזים בהם וקושרים אותם בהצלחה רבה
יותר מכל ערוץ חדשות".
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