הדפסה nrg -

Page 1 of 2

לא נעים להיות במדינת ישראל
מזרחים ,רוסים ,שמאלנים ,מתנחלים ,חילונים או דתיים ,כולם נדפקים בישראל.
תשעה באב ,נועד כדי לעצור לרגע את שטף החיים ולחשוב על שנאת החינם
שפירקה את המדינה
נתנאל אלישיב | 16:17 8/8/2011

תגיות :תשעה באב,רוסים,מתנחלים,חרדים,מזרחים,חילונים,שנאת חינם
לא נעים להיות חרדי במדינה שלנו.
אתה שומר על הגחלת שהחזיקה אותנו בחיים במשך אלפיים שנה ,מוותר על רבות מהנאות
החיים ומגדל משפחה ענקית בדירה קטנטנה .על אף קשייך אתה מנהל גמ"ח למשהו קטן אך
נחוץ ,ונותן אותו לכל דורש ,בכל שעה.
אולם לא זו בלבד שאינך זוכה להערכה ,אלא שאתה מושא ללעג ולשנאה .רואים רק ממה אתה
משתמט ,ולא למה אתה נרתם .קוראים לך דוס במקרה הטוב ופרזיט במקרה הרע ,ודואגים לתת
לך את התחושה שהמדינה הייתה מקום טוב יותר אם פשוט היית מתאדה.
לא נעים להיות חילוני במדינה שלנו.
אתה משרת שלוש שנים מלאות בצבא ,מחזיק את כלכלת המדינה על גבך ובסוף מתקשה אפילו
לממן לעצמך דירה .אתה רואה איך כל סקטור דואג לעצמו ,ורק לך ,קבוצת הרוב ,אף אחד לא
דואג .יכולת להרוויח כפליים בחו"ל ,אבל אתה נשאר כאן כי אין לך ארץ אחרת.
אולם לא זו בלבד שאינך זוכה להערכה ,אלא שאתה מושא להתנשאות ולזלזול .אומרים שאין לך
ערכים ,שאתה זולל ,סובא ונואף .קוראים לך צפונבון במקרה הטוב ומסומם במקרה הרע ,ודואגים
לתת לך את התחושה שהמדינה הייתה מקום טוב יותר אם פשוט היית מתאדה.
לא נעים להיות מתנחל במדינה שלנו.
אתה מסכן את עצמך ואת משפחתך כדי להגשים את חלום הדורות של ירושת הארץ ולשמש
חגורת מגן לתושבי מדינת גדרה-חדרה .אתה ממשיך במילואים למרות היותך פטור ,בניך ביחידות
מובחרות ולעתים קרובות מדי הנך משלם על מסירותך במחיר דמים כואב.
אולם לא זו בלבד שאינך זוכה להערכה ,אלא שאתה מואשם בכך שבגללך אין שלום ואין כסף
לתשתיות ולרווחה .אומרים שאתה שם רק בשביל דיור מוזל היום ופיצויים מחר ,ושכל העולם שונא
אותנו רק בגללך .קוראים לך פאשיסט במקרה הטוב ומתנחבל במקרה הרע ,ודואגים לתת לך את
התחושה שהמדינה הייתה מקום טוב יותר אם פשוט היית מתאדה.

אם אתה רוסי תקבל תחושה שלמדינה היה יותר טוב בלעדיך
לא נעים להיות שמאלני במדינה שלנו.
אתה פטריוט ישראלי שרוצה להציל את המדינה משפיכות דמים בלתי פוסקת בין שני העמים
שנגזר עליהם לחלוק את אותה חלקת אדמה קטנה .לא סירבת להתגייס או לשרת בשטחים ,גם
כשכל הווייתך אמרה לך שאנחנו לא צריכים להיות שם.
אולם לא זו בלבד שאינך זוכה להערכה ,אלא שאתה מואשם בכך שאתה פוסט-ציוני ,אוהב את
אויבינו ושונא את בני עמך .אומרים שאתה עובד בשביל האיחוד האירופי ושאתה עוכר ישראל.
קוראים לך סמולני במקרה הטוב ובוגד במקרה הרע ,ודואגים לתת לך את התחושה שהמדינה
הייתה מקום טוב יותר אם פשוט היית מתאדה.
לא נעים להיות עולה מרוסיה במדינה שלנו.
בזמנו
הציעו לך להגר למערב גרמניה או לקנדה ,אבל בחרת בישראל כי רצית לחיות במקום היחיד שבו
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תוכל להרגיש שייך באמת .אביך ,בעל תואר שלישי ,טאטא רחובות כדי לא ליפול על כתפי הציבור.
אתה חרוץ ובעל מוסר עבודה שכמעט לא ניתן למצוא כמותה אצל אחרים כאן.
אולם לא זו בלבד שאינך זוכה להערכה ,אלא שאתה מואשם בכך שאתה גוי ,מתבדל ,ואם אתה
במקרה את ,עדיף להימנע מלכתוב במה עוד מאשימים אותך .אומרים שאתה אלכוהוליסט ושגזלת
לישראלים האמיתיים את הדירות ואת מקומות העבודה .קוראים לך רוסי במקרה הטוב וקוזאק
במקרה הרע ,ודואגים לתת לך את התחושה שהמדינה הייתה מקום טוב יותר אם פשוט היית
מתאדה.

אם אתה מזרחי  -יאשימו אותך שאתה פרימיטיבי
לא נעים להיות מזרחי במדינה שלנו.
אהבת ציון טהורה דחפה את סבך להמיר בית רחב מידות באוהל דולף במעברה .אתה אוהב את
המדינה ,נאמן למסורת ויש לך כבוד לזקנים ולרבנים .למרות שכל התנאים היו נגדך ,בנית לעצמך
חיים טובים משהיו להוריך.
אולם לא זו בלבד שאינך זוכה להערכה ,אלא שאתה מואשם בכך שאתה פרימיטיבי וחסר תרבות.
שכנך ישמח להזמין אותך להתקין מזגן ,אבל יזהיר את בתו מפני בנך .אתה אזרח שווה כשזה נוגע
לחובות ,אבל הסלקטור ישאיר אותך מחוץ למועדון בשישי בלילה .קוראים לך ערס במקרה הטוב
ובבון במקרה הרע ,ודואגים לתת לך את התחושה שהמדינה הייתה מקום טוב יותר אם פשוט
היית מתאדה.
***
היום הזה ,תשעה באב ,נועד כדי לעצור לרגע את שטף החיים ולחשוב על שנאת החינם שפירקה
את המדינה הקודמת שלנו מבפנים ,זרעה בנו חורבן ושלחה אותנו לאלפיים שנות ייסורים בארבע
קצוות תבל .זה יום טוב לנסות להתבונן על המציאות בעיני הזולת ,ולהתמלא באהבה ובהערכה
לכל הטוב שיש בו .זה לא יפתור את המחלוקות בינינו ,אבל יהיה נעים יותר לחיות כאן ,במדינה
של כולנו.
הכותב הוא מחנך במכינה הקדם-צבאית 'בני דוד' ְבֵּעִלי ומנהל את הוצאת הספרים מכון בניין
התורה
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