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  )מאת רחל קבלי לתרגל ולדעת" ,ספר "להביןמתוך ה

אירוע לא נעים, אפילו מעט ארסי. היא החלה, כמו רוב  –היום רבתי עם שכניי 

המריבות, בגלל דבר מטופש למדי ונגמרה בהאשמה אכזרית שהעציבה אותי 

נים שבהן חלמתי לעלות ארצה ובארבע השנים שבהן אני כבר הש 20 -מאוד. ב

חיה כאן, מעולם לא חשבתי שהארץ הזאת אינה שלי, מעולם לא חשבתי 

  שהשפה הזאת איננה השפה שאותה חלמתי לדבר.

ולפתע, ריב שכונתי קטנוני התפרץ ושחרר טינה סמויה ומכאיבה שישראלים 

. הוא בנה את הארץ הזאת," 1947מסוימים נושאים בלב. "הוא ִהגיע בשנת 

היא צרחה. "ומה עשית את? מה נתת לארץ הזאת? באתם וקיבלתם אותה 

  חינם."

כך לא יכולתי לענות. שכן אחד ניסה להרגיע -בדמעות בעיניים ובכאב עמוק כל

אותי. "אל תקשיבי," אמר. אבל איך יכולתי שלא להקשיב? את הארץ הזאת 

צי. זה ביתי. מעולם לא היה לי אחר. איזו . זאת אר13נשאתי בלב מאז גיל 

  זכות יש לאחרים לומר לי שהארץ איננה שלי?

מה נתתי לארץ הזאת? השאלה מטרידה אותי. אחרים תכננו להיות רופאים 

ועורכי דין: אני דיברתי רק על עלייה. זה ששאף לרפואה נהיה רואה חשבון, זה 

חתי. אני ישראלית. אני שרצה ללמוד משפטים ִהגיע להנדסה. אבל אני הצל

נושאת תעודת זהות ישראלית, משלמת מסים, שומעת את השפה העברית 

בפיהם של ילדיי, ואני תולה את דגל ישראל מדי שנה ביום העצמאות. ִהצבעתי 

בבחירות. אני ַמביטה אל ההרים ומתפעלת מהנופים ומהשלטים בעברית. אני 

, שפה, עם משלהם. אלה אומרת לילדיי שזוהי מתנה, שנתתי להם מדינה

  דברים שעשיתי. אך מה נתתי?

עזבתי את כל אשר ידעתי, דחיתי סבים וסבתות ששאלו באיזו זכות אני 

מרחיקה מהם את הנכדים. עזבתי סבתא זקנה, שאותה אולי לעולם לא אראה 

עוד. ארזתי את תמצית חיי, ושיגרתי אותה אלפי קילומטרים כדי להתחיל את 

 הכול מחדש במקום חדש. שם התבטאתי בלי להשקיע מחשבה שנייה. כאן אני

מחפשת מילים, מתקשה בשמות פועל, בזכר ונקבה, בגוף יחיד או רבים, בזמן 
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הווה, עתיד, עבר. איבדתי את היכולת לבטא מושגים מסובכים בצורה מובנת, 

  מבריקה, שוטפת. על כל זה ויותר ויתרתי. אבל מה נתתי לארץ הזאת?

ם, מאז והלכתי בסמטאותיה של ירושלי 16נתתי לה את לבי מאז הייתי בת 

הרגשתי את החול של הים התיכון בין אצבעותיי. אבל "איזה ערך יש ללב?" 

ישאלו שכניי, ללא ספק. האם לב יכול להגן על הארץ, לשמור מפני אויב? לא 

רגשנות היא שבנתה את הארץ וסייעה לה בשנים הקשות. מה גם שאילו 

ה לי הברית, גם אז לא היית- כאן, במקום בארצות 1960נולדתי בשנת 

הזדמנות לבנות מדינה, שכן היא כבר הייתה בעשור השני לחייה. סתם משפט 

  מכאיב, נאמר במטרה לפצוע, ובכך הצליח. אך מה נתתי לישראל?

נתתי לה את כישרוני בכתיבה, עד כמה שזה שווה. נלחמתי למענה בכתיבת 

 מאמר אחרי מאמר בעיתון אחרי עיתון. עודדתי אחרים לבוא, והסברתי מדוע

אין ליהודי מקום אחר אלא כאן, במולדת שלנו. האם טעיתי? האם הדלת 

שנפתחה למעפילים מגרמניה ולבורחים מאתיופיה, מתימן ומרוסיה איננה 

  פתוחה בשבילי? 

כך ברורה לי, -והדבר שמעציב אותי יותר מכול, הוא שהתשובה, שפתאום כל

. אינני יכולה תהיה חסרת משמעות לשכניי. אינני יכולה לשנות את עברי

לשנות את שנת הולדתי או את ארץ הולדתי. אולי אין משמעות לכך שבחרתי 

לחיות כאן. אבל בכל זאת נתתי לישראל את היקר לי ביותר בעולם. נתתי לה 

  את העתיד שלי. הבאתי אליה את ילדיי.

  הכותבת היא עיתונאית המתגוררת עם בעלה ועם ארבעת ילדיה בשערי תקווה
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