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זה לא נגמר הסיפור: דברים לד“ר גלית סעדה–אופיר
אלי ברקת*89

...מכל וכל, כשישבתי ליד מורתי החמדמדה מזל, ידעתי, שלא רק שהתחנונים לא 
כל  יעקב,  לבן של  ואז כשנסענו באוטובוס הכחול  גם הגסיסה לא תגיע.  לי,  עזרו 
הילדים באוטובוס שרו “הנהג שלנו חברמן, הוא ייקח אותנו לתימן” הוא חייך אליהם 
דרך המראה וזמזם בשקט שיר בערבית. אני לא שרתי עם כל התלמידים, אני לא 
גם אבא כשהוא שר, הוא שר עם עצמו לבד במקלחת שירים  אוהבת לשיר ביחד. 
יפה לדבר ערבית, כי הערבים הם האויבים של  יודה פעם אמר לי שלא  בערבית. 
המדינה שלנו, ואנחנו חייבים לדבר בשפה העברית, כי זה עוון לדבר ערבית. אני 
האויבים  הם  למרות שידעתי שהערבים  לו,  כל–כך האמנתי  לא  לכם  אגיד  ת‘אמת 
של מדינתנו היפה והיקרה, אבל קוראי החמדמדים, אבי לא איש רע והוא לא עושה 
הבבא  עם  דיברתי  אני  מקרה,  כל  על  שיהיה,  הלילה  באותו  אבל  בכוונה.  עוונות 
סאלי הקדוש מהשמיים, שיסלחו לאבא, כי גם אם הוא עשה עוון, זה לא בכוונה, מה 
לעשות ככה זה התפלק לו שיר בערבית במקלחת... )מתוך גלית סעדה, “זה לא נגמר 

הסיפור”, ביטאון תא צ“ח ־ עזות מצח, חורף 1998, עמ‘ 64( 

“גלית סעדה, פעילה פמיניסטית. תלמידת תואר שני בחוג לסוציולוגיה”, כך, בתמציתיות 
סתמית, כתבנו לפני עשר שנים בדף הסוגר של ביטאון תא צ“ח )צדק חברתי(, שגלית הייתה 
והייתה מעמודי התווך של היחידה למעורבות  גלית, שעבדה ב“קול האישה”  בין מקימיו. 
חברתית, עשתה אתנו את הדרך המחשלת מפעילי ציבור ואייסף להקמת צ“ח להקמת הקשת 
אל  בפריצה  החיים,  בסיפור  שותפה  והייתה  שמש,  ממזרח  להקמת  המזרחית  הדמוקרטית 
תוך מחוזות ההשכלה הגבוהה, ברצון לפתוח את הדלת בפנים, בעדינות הנדרשת, בצורך 

להתקדם ולהצליח בלי לנטוש את האחים בבית. 
לגלית הייתה דרך מיוחדת. כמו יסמין בסיפור שלה, היא ידעה למי להאמין ולמה לא 
להאמין, אבל את “חדות הבחנתה ויכולת הביטוי הגבוהות שלה” היא שמרה לשיחות שאחרי. 
אז, כשכל המתדיינים השתתקו, היא, בשלושה משפטים, הייתה מסמנת “מה באמת קרה פה” 
ו“מי משרת מה”. גלית לא אהבה לשיר ביחד, היא העדיפה לחייך ולהציב מראה. היא זמזמה 

בשקט והמשיכה לכתוב. 

...פעם אני ואמא ראינו סרט בטלוויזיה, ואני שקשה עלי לקרוא את התרגום, כי אני 
לילדים  בכיתה של אהבלים או כמו שאמרה פעם היועצת לאבא שלי: “בהשוואה 
אחרים בעלי קשיי למידה ליסמין יכולות מפתיעות, היא חדת הבחנה ובעלת כושר 
ביטוי גבוה”. ואז אבא הסתכל עלי, שישבתי בדיוק באותו הזמן לידו בחדר של היועצת 
החמדמדה יפעת, שהיא יפה בגלל עיניה הכחולות המבריקות ובגלל עורה הלבן, ואז 

ממזרח שמש, המרכז למנהיגות יהודית חברתית 	*
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הוא ליטף לי את הראש ושתק, ונגע בעינו השמאלית כמו ניגב דמעה דמיונית. ואני 
הייתי כל–כך גאה על חדות הבחנתי ועל יכולת הביטוי הגבוהה שלי כך שהחלטתי, 

קוראי היקרים והחמדמדים להיות סופרת ולא סופרת של סתם... )שם, עמ‘ 61(

היא  שלה,  בסיפור  מובנים,  בהרבה  סתם.  של  סופרת  לא  ובהחלט  סופרת,  נהייתה  גלית 
כתבה גם את הסיפור שלנו, סיפור של מאבק מתמשך, וכמו שהיא כתבה, בהחלט לא נגמר 

הסיפור.
בסיפור הדמיוני שלה היא כתבה שהיא מרגישה “שיש לי מין נחש קטן ושחור בראות 
בתוך הבטן שלי, וככה הוא גדל והולך, גדל והולך” )עמ‘ 64(. אני מניח שהיא רצתה לתאר 
באופן סימבולי את הסכנה שבכאב, את החשש מהזעם שיעלה על גדותיו. מי העלה אז על 

דעתו את מותה בטרם עת של סיפור ההצלחה שלנו. 
הסיפור שלה הוא גם שלנו. ולא, לא נגמר הסיפור.


