
על כוס קפהגלי בת חורין

ריגול - נגדי 

אחרי מ מרגלת  המדינה  דוע 
נבחרי ציבור ואלפים מתומכיהם 
שבית  חודרנית  בטכנולוגיה 
המשפט אוסר להפעיל אפילו על 

מחבלים? 
שמשליכים  מחבלים  לחסל  אסור  מדוע 
מותר  למשטרה  אך  ובקת"בים,  אבנים 
שמא  חשד  בשל  יהודי  נער  למוות  לדרוס 
כך  ואחר  בחזרה,  אבנים  להשליך  התכוון 
חטא  להוסיף  וכדי  חבריו  מפלילה את  היא 
נגד  סדיסטית  אלימות  מפעילה  רצח  על 

המפגינים שדורשים צדק? 
מיליארדים  מבזבזת  המדינה  מדוע 
מכספי הציבור כדי להפליל ראש ממשלה, 
מונים  עשרת  חמורים  פשעים  ביצוע  תוך 

מההאשמות שייחסו לו?
אלפי  מאות  קולטת  המדינה  מדוע 
ומשקיעה  מאפריקה  חוקיים  לא  מסתננים 
בילדיהם תקציבים שהילדים המקומיים היו 
יכולים רק לחלום עליהם, ובה בעת מתעמרת 

בעלייה האיכותית של יהדות צרפת? 
מדוע שפי פז, שנאבקת בכובשים הזרים 
בשכונתה, נחשבת בעיני הרשויות למפלצת 
מואשמת  ושומרון  ביהודה  שחי  וילדה 
לא  לארץ  משום שפלשה  בשנתה  שנרצחה 

לה? 
כדי  ללוד  משטרה  כוחות  הגיעו  מדוע 
הערבים  הפורעים  של  רגשותיהם  על  להגן 
בן  איתמר  הכנסת  חבר  של  הגעתו  מפני 
גביר – אבל לא כדי להגן על חיי יהודים, 
בהתקוממות  שנשרפו  הכנסת  ובתי  רכושם 

הלאומנית האלימה? 
להציל  שהתגייסו  יהודים  נעצרו  מדוע 
חיי תושבים ונשקם הוחרם, בעוד שרוצחים 
ערבים שוחררו בלי שייאסף הארסנל הצבאי 

שצברו? 
הדמים  מהומות  כל  שבמהלך  קרה  איך 
להאשים  מגדרה  יצאה  התקשורת  והאש 
יהודים במקרה היחיד שבו נפגע ילד ערבי? 
ראש  הזדעק  ערבי  בו  שפגע  וכשהתברר 
עיריית תל אביב לסייע למסעדה שבבעלות 

משפחתו לאחר שהיהודים החרימו אותה? 
מחבלים  של  בתים  להרוס  אסור  מדוע 
יהודים  של  בתים  אלפי  להרוס  מותר  אבל 
שומרי חוק במקומות שהמדינה עצמה שלחה 

אותם להתיישב בהם? 
מדוע מגנים נטיעת שתילים בחג יהודי 
על קרקעות מדינה שנגנבו על ידי משפחות 
בדואיות של פשע מאורגן המטילות אימה 
לעידוד  זוכות  שהן  בעוד  הדרום,  כל  על 
וטיפוח מהשר שאחראי על ביטחון הפנים? 

מדוע כשיהודים חרדים סובלים ממתקפות 
את  במקום  אותם  עוצרים  אנטישמיות 

התוקפים? 
עד  הללו  הקושיות  את  להמשיך  אפשר 
התבהר.  הכול  לאחרונה  אבל  הסדר,  ליל 

פשוט מאוד: אנחנו האויב.

האויב הקולקטיבי
טכנולוגיים  אמצעים  מפעילה  כשמדינה 
כשרמטכ"ל  הנבחר;  המנהיג  נגד  צבאיים 
אינו מסוגל לכנות את החמאס "אויב", אך 
הם  ושומרון  יהודה  מתיישבי  אלפי  מאות 
"טרוריסטים"; כשבמרכז בסיס פיקוד ומטה 
מוצב "התותח הקדוש" כאנדרטה שמבהירה 
במי צריך להילחם; כשהסנגוריה הציבורית 
בעת  ובה  יוקרתי  ייצוג  למחבל  מממנת 
כופה על ראש הממשלה להשיב לבן משפחה 
רדיפות  למימון  לו  שנתן  הלוואה  שנפטר 
המלחמה  כשלפעולות  נגדו;  משפטיות 
שפינינו  הארץ  חבל  גבול  על  חמאס  של 
בדיוק כדי שיהיו הבעיה של ההנהגה שלהם 
קוראים "הפגנות", ולהפגנות הקוראות לצדק 
לאהוביה סנדק ז"ל קוראים "טרור" – אנחנו 

האויב. 
נגד מי מפעילים תוכנות ריגול שנועדו 
נגד אויב, אם לא על האויב? נגד מי מפעילים 
ייאוש,  לזרוע  כדי  פסיכולוגית  לוחמה 
אם  ותבוסתנות,  פלגנות  דיסאינפורמציה, 
בערוצים  טלוויזיה  פתחתם  האויב?  על  לא 
שאינם 14? אז אתם יודעים שאתם האויב. 

כשלשב"כ יש "מחלקה יהודית" מפוארת 

ואפס מודיעין על התארגנויות לאומניות 
כשהשב"כ  האויב.  אנחנו   – ערבים  של 
מענה יהודי כדי שיודה ששרף בית בדומא, 
כששוטר אומר לנערה במצוקה "תתאבדי 
כבר" והיא אכן מתאבדת - אנחנו האויב 
במערב  אין  ולראיה,  והמתועב.  השנוא 
יותר  מדינה שבה האנטישמיות ממוסדת 
מזו שבה לימודי יהדות נחשבים להדתה. 
אלא  אינו  המחבלים  מאלפי  אחד  כשכל 
אישיים,  ממניעים  שרוצח  בודד  מפגע 
ז"ל,  רבין  את  רצחנו  יחד  כולנו  ומנגד 
האויב  ומי  המוגן  האזרח  מי  ברור  אזי 

הקולקטיבי – אנחנו.
שאנחנו  מושג  לנו  היה  שלא  באמת 
פה.  שהקמנו  המופת  מדינת  של  האויב 
חשבנו שאלו הלא-נחמדים – עולי ארצות 
ערב, או החרדים שמוצצים את דמנו, או 
ושומרון,  ביהודה  שיושבים  היודונאצים 
שזוממים  המשיחיים  הציוניים-דתיים  או 
להבעיר את כל המזרח התיכון, או הגברים 
פוטנציאלי  רוצח  הוא  מהם  אחד  שכל 
ליבה של  הגברי שמשתולל בלב  בטרור 
שהמדינה  כשגילינו  ואז,  משפחה!  כל 
שלנו נגעלת גם מהמילה "אמא", תפסנו 

סוף סוף שכל העם הוא האויב. 

הנציב העליון
הוריי  שמאלני.  ממוצא  יהודייה  אני 
הושלכו ממזרח אירופה לצפון תל אביב 
לא  דם,  מצצתי  לא  הנגב,  לדרום  ולא 

גנובה,  בדואית  אדמה  על  שתיל  נטעתי 
המזרח  את  להבעיר  חשק  שום  לי  אין 
לישראל  ההגנה  בצבא  שירתי  התיכון, 
אחרי  כאשר  הציונות  נס  את  והגשמתי 
אלפיים שנות גלות שב לו עם מכל קצוות 
תבל כדי להגשים את כל המשאלות בארץ 

מורשת אבותיו. 
של  המדינה  שזו  להאמין  הוטעיתי 
היהודים, אבל מתברר שהבריטים השאירו 
עליון  נציב  הפירמידה  עם  בבניין  פה 

שחולש על כל מוסדות המדינה. 
הוא בעל הבית. לא אני. לא אתם. הוא, 
כל  על  שולט  המשפט,  בית  על  השולט 
הם  המשפטיים  יועציו  מדינית;  החלטה 
והמידתי; אותו,  המחוקק הריאלי, הסביר 
לאכזב;  לא  צריך  היועמ"ש  אותנו,  לא 
הוא השולט בפרקליטות, אשר חולשת על 
המשטרה; ששולטת על נבחרינו באמצעי 
ריגול, איומים וסחיטה; בחסות התקשורת 
– שלו – שמוכרת אותנו לתאגידי הענק, 

שמגינים אלו על המונופול של אלו.
השליט האמיתי הוא מי שבכוחו להפיל 
נשיא לשעבר של  את השלטון שבחרנו. 
הערכאה העליונה לקביעת מדיניות הזהיר 
ליועמ"ש  טנק.  יבוא  לו  נציית  לא  שאם 
אחד יש סמכות לפטר ראש ממשלה וחברו 
לעשות  שבכוחו  התגאה  משטרה  מפכ"ל 
זאת – והם אכן הוכיחו. והאם לא שמענו 
את בעל המונופול על התקשורת מסביר 
לראש הממשלה שהוא זה שממליך ומדיח 

ראשי ממשלה? עובדה.

ראש משפחת פשע
בשלטון?  חלקנו  מה  אנחנו?  ואיפה 
אנחנו רק הצרכנים המנוצלים שמממנים 
את משכורותיהם של שליטינו, את הרדיפה 
התעמולה  את  נבחרינו,  ואחר  אחרינו 
נגדנו. איננו אלא ילידים חסרי ייצוג תחת 
לרסן  שתפקידו  קולוניאליסטי  שלטון 
ולדכא אותנו – מתוך פחד שנעולל להם 

את מה שהם יודעים שמגיע להם.
כמובן  הוא  שבחרנו  הממשלה  ראש 
הפשע!  אנחנו  כי  פשע.  משפחת  ראש 
אנחנו התארגנות לאומית קולקטיבית של 
יהודים, איזו מדינה הייתה מתירה דבר כזה 

בשטחה? ברור, אם כן, שאנחנו האויב. 
כל מה שנותר לנו הוא לאסוף את סך כל 
חלקינו – את הלא נחמדים, את המשיחיים, 
את מוצצי דם, את היודונאצים, את נערי 
הגבעות, את הביביסטים – ולהשיב להם 

כגמולם, כי זה מה שעושה אויב.
ואולי יום אחד תקום פה מדינה יהודית 
ודמוקרטית, שבה כל יהודי יזכה לספר את 
הגדרה עצמית לאומית  חייו תחת  סיפור 
יירדפו  עוד  לא  שלעולם  עד  ריבונית, 
יהודים בשל יהדותם. אפילו לא בישראל.

נגד מי מפעילים 
תוכנות ריגול 

שנועדו נגד אויב, 
אם לא נגד האויב? 

נגד מי מפעילים 
לוחמה פסיכולוגית 

כדי לזרוע ייאוש, 
דיסאינפורמציה, 

פלגנות ותבוסתנות, 
אם לא על האויב?

אני יהודייה ממוצא 
שמאלני, אין לי שום 

חשק להבעיר את המזרח 
התיכון, שירתי בצבא 

ההגנה לישראל והגשמתי 
את נס הציונות. הוטעיתי 
להאמין שזו המדינה של 

היהודים. אבל מתברר 
שהבריטים השאירו פה 

בבניין עם הפירמידה 
נציב עליון שחולש על כל 

מוסדות המדינה. הוא 
בעל הבית. לא אני. לא 

אתם
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