
  עמוס כרמל / אנשים "יפים" בשכונה

  )1991סבא, -(עובד לפי בחינת המתכונת של ביה"ס ע"ש ברל כצנלסון, כפר

  

פרבר עירוני מסוים חושבים, שכדאי "לשטוף את העיניים" באנשים תושבי 

יפים. תנו להם גו חטוב, קומה זקופה, תווי פנים עדינים, הבעה אצילית ונבונה 

אבל בפרבר זה עושים משהו ראות. בעצם, מי לא רוצה? זה מה שהם רוצים ל –

למימוש הרצון. כאן לא מסכימים לפתוח את ברכת השחייה השכונתית בפני 

מי שאינו עומד בקני המידה הנזכרים לעיל. עובדה, בקרבת מקום נמצא מעון 

של אקי"ם, המיועד למוגבלים בוגרים, וכל הבקשות לאפשר לשוכני המעון 

  .כה נתקלות בסירובהזה לרחוץ בבר

הסיפור כולו מסתכם בארבעה עשר בני אדם, שאקי"ם ביקשה להביאם 

קבוצות, בליווי מתאים, כדי שייהנו קצת מן החיים בחום -לבֵרכה, קבוצות

  הקיץ הלוהט.

 14אבל ארבעה עשר בני אדם, הנמצאים בטיפולה של אקי"ם (במילים אחרות, 

בפניהם ובהתנהגותם), הם הרבה  בני אדם מפגרים, שהפיגור ניכר מן הסתם

מעבר לכוח הסבל של השכונה. "ברגע שיבואו אנשים אלה," אומר יו"ר ועד 

השכונה, "יהיה צורך לפנות את הבֵרכה מתושבי האזור." סוף סוף, היעלה על 

ים? -ארבעה מפגרים בבגדי-הדעת שלנגד עיניהם הזכות יופיעו פתאום שלושה

מים, כשיש לידם יצורים מוגבלים? אולי האם אפשר לדרוש מהם להשתכשך ב

המראה הנורא הזה יגרום להם ולילדיהם טראומה נפשית קשה מנשוא? אולי, 

בשכונה שהעולם אינו  אולי אסור להזכיר לא עלינו, הפיגור הוא מדבק?

מושלם, ולמרבה הצער, יש בו גם מומים ופגעים? איך אומר היושב ראש 

נו, באמת, הנזכר: "תמיד נופלים עלינו כדי לפתור את בעיות האזור כולו." 

האם לא עשו התושבים מספיק בשביל המדינה, שצריך לדרוש מהם גם את 

  ?הקורבן הארור הזה

אלה ן: "אולי מתקנים מתאימים למוגבלים," יותר מכך, ליושב ראש יש פתרו

  , "ב'בית הלוחם' או באיל"ן."הדברים היוצאים מפיו בלי שמץ של בושה

במילים אחרות, בואו נזרוק את כל הדפוקים והמסכנים מעבר לגדר. בואו 

(ובכלל זה גם את נכי צה"ל מ"בית  נסגור במכלאות את נכי הגוף והנפש

כך נמשיך, בוודאי, -ו "שחור על הנשמה". אחררק כדי שלא יעשו לנהלוחם", 

 –גם עם הזקנים ועם הקירחים ועם בעלי הכרס הרופסת והוורידים ברגליים 

  .ועם בני מוצא זה ומוצא אחר

יקרא לתופעה בשמות מן ההיסטוריה הקרובה. אנחנו נסתפק מי שרוצה, 

אש , וכן נבקש את תשומת לבו של רנגד הגזענותבהתרעה עם כל הלוחמים 
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ברכת השחייה בנויה על קרקע עירונית, שייכת העירייה. אחרי ככלות הכול, 

  .לכולם, ולא רק לאזרחים כלילי שלמות אבל חסרי אנושיות
 


