
לטיולים  יוצאים  לא   – הישראלים   – שאנחנו  שנה  מחצי  יותר  כבר 
בחו"ל וכמעט גם לא בארץ. אבל זה לא אומר שמשעמם לנו. הדאגות 

ממלאות לנו את הראש.

בתקופה האחרונה אנחנו רואים אותם, את החברים שלנו – יוצאים 
לעבודה,  הולכים  כשלא  בארץ.  חדש  סדר  לעשות  בניסיון  לרחובות 
ולא רק שלא מוציאים כסף אלא שהוא גם לא נכנס, והזמן, שקודם היה פקטור מרכזי בחיינו )אין לי 
הכועס שבנו מחפש  הזה...(, האדם  הזמן  כל  עם  עושים  )מה  בחיינו  להיות פקטור מרכזי  הפך  זמן...( 

דרכים להחזיר את החיים למסלולם.

וזה מרגיז. זה מרגיז שאנחנו לא מבינים ולא יודעים  מי מנהל לנו את החיים ומי מחליט אם נחזור לחיים 
נורמליים – במסגרות ההגבלים, חיים שבהם אנחנו אומנם לא חופשיים לעשות את מה שאנחנו רוצים, 
אבל לפחות יכולים לתכנן את התקציב שאין לנו, את הזמן שיש לנו, את העבודה )של מי שיש לו(, את 

הפעילות החברתית.

וזה לא שאין שפויים בהנהגה שלנו, אלא שגם הם, המעטים שמנסים להפעיל את הראש וההיגיון הפשוט 
ולפעול לפיכך, נזרקים מתפקידם על ידי מלקק הפנכה שמשוכנע שקרבתו לשולחן המלוכה מעניקה לו 

את הזכות לנהל את המדינה על פי ערכיו, שאין בינם ובין בריאות הציבור ולא כלום. 

בכל פעם עולה לו כוכב חדש תחת שמי ההנהלה הביבי-גנצית, ומשוכנע שהוא יוכל להביא לידי ביטוי 
את כישוריו וכישרונו. אבל מהר מאוד הוא מגלה שגם הכישורים הטובים ביותר לא יכולים לפרוץ את 

מעגלי האגו שמקיפים אותו כלוויינים, מעגלי האינטרסנטים האישיים, הקבוצתיים, המפלגתיים.

ואחרים(  )אומנים, מסעדנים,  ביותר הוא לראות בטלוויזיה אנשים מוכרים  אחד הדברים המטרידים 
שכבר ראינו אותם קודם עם חיוך על הפנים – נראים כאחוזי אמוק מול שוטרים שגם את חלקם ראינו  
בעבר )מרואיינים בטלוויזיה ומגינים על שמם הטוב( נעימי סבר - ועכשיו הם מזכירים לנו את השוטרים 
של טראמפ. אז כן, לא ממש נעים לראות גן סגור, ועוד פחות נעים לראות גנן שיוצא מדעתו כשהוא 
מתעמת עם שוטר שמאבד את סבלנותו כי הטילו עליו משימה שסביר להניח שהוא מתנגד לה, ועוד 
פחות נעים לראות אותו בפוזת ההכנעה של השוטר האמריקאי שהצליח לגבור על גבר גדול וחזק ממנו 

פי כמה – בכוח החוק ובגיבוי חבריו והאקדח.

אז נכון שכאן עדיין לא נשלפו אקדחים מול מפגינים, אבל תותחי המים לא רחוקים בהרבה מזה. 
ופתאום עלו לכותרות מגיני השלטון - שהגיע לשפל שאין שני לו, כאשר הם אלה השומרים על כבודו – 
כבני המשפחה )לה פמיליה...(, ומזכירים את הימניים הקיצוניים בארצות הברית של ישראל שמפגינים 

בשמו של טראמפ.

פוליטיקה או לא, אנחנו נמצאים במקום לא טוב, ויש להניח שראשי ממשלתנו בעבר הלא רחוק היו 
מזדעזעים לו חיו תחת מנהיגים שכאלה.

לפני חצי שנה לא האמנו שהקורונה כזאת מפלצתית. עכשיו אנחנו יודעים שהיא בעצם לא, ושהיא בסך 
הכול - כל עוד נוקטים אמצעי זהירות - חיית מחמד בידי מי שמשתמשים בה כבצבא הגנה.

את  שמכתיבה  זו  היא  הפוליטיקה  אם  מה  אבל  לכתוב.  כשהתיישבתי  לעצמי  אמרתי  פוליטיקה,  בלי 
העובדה שכל הצוות של טבע הדברים )כמו מיליונים אחרים( יושב בבית וממתין לישועה, שלא נראה 

שהיא מתכוונת להגיע, כי היא )הישועה( קטנה וחלשה מול היעד המבוצר. כמה עצוב...
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