
 

 

 

 

 

 

 הקדמה מאוחרת

באמצעות הזום כאשר עאדל מנאע מדבר  31.5.20-ב השיחה המובאת בזאת התקיימה

בטלפון בשל כשלי האינטרנט במזרח ירושלים. זה פרט חשוב, אך חשוב ממנו לאין ערוך 

. 2010-וכתיבתו הסתיימה ב 2011-הקונטקסט בו התקיימה השיחה על ספר שיצא לאור ב

, הוא ניסיון מיוחד ויחידאי של עאדל מנאע ומוטי גולני לכתוב  בעשני צידי המטהספר, 

הציוני  -על בסיס שני הנרטיבים  1948ברצף אחד את הנרטיב ההיסטורי של מלחמת 

 יני. סטוהפל

היו אלו הימים בהם סיפרו לנו בקול תרועה ש"ניצחנו" את הקורונה והפוליטיקה 

בגדה המערבית.  C-ו Bבחלקים משטחי  -החלת הריבונות  –הישראלית דנה על הסיפוח 

 ביולי.   1-ראשי המדינה דנו בתקשורת מה הוא יכלול ותאריך היעד נקבע ל

ידי כוחות הביטחון -נורה ונהרג בירושלים סמוך לשער שכם על 29.5.20-ב

הישראליים, איאד אל חלק, צעיר ערבי אוטיסט שהלך לתומו באותו בוקר כמדי יום ביומו, 

 לי בו שהה. למעון הטיפו

השיחה בינינו נשאה את חותמם של אירועים קשים ומטרידים אלו. גם אירועי 

, דיברו דרכנו. דיברנו את עצמנו לא רק כאנשי שני צידי המטבעהשנים מאז נכתב הספר 

אקדמיה אלא קודם כל כאנשים וכשותפים שעשו דבר או שניים בחיים, שהתמודדו עם 

לא רק אקדמיות. לא תכננו מראש כיצד תתפתח השיחה. אישיות ו-סוגיות חברתיות ובין

 דומה שההיכרות הקודמת בינינו והנסיבות עשו את שלהן. 

אתם מוזמנים לפגוש אותנו כמות שאנחנו, כותבים וקוראים, מתמודדים עם שאלת 

 אפשרות עיצובו של נרטיב משותף, כאן במציאות חיינו במולדת המשותפת שלנו. 

 

נעימה
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על ספרם  ורבאח חלבי משוחחים עם עאדל מנאע ומוטי גולני נעימה ברזל 

 ותוצאותיה 1948שני נרטיבים של מלחמת , שני צידי המטבע: עצמאות ונכבה

 (2011)ירושלים, ון ליר, 

: ערב טוב. היום נשוחח על הספר המשותף של עאדל מנאע ומוטי גולני (נ )להלן ברזל נעימה

 .שני צידי המטבע: עצמאות ונכבה

האם  :על המניע לכתיבת הספר תחילהלבקש מכם שתספרו לנו  חשבנואח חלבי ואנוכי בר

ומדוע  ?איך נבנתה השותפות ?מי הציע לשניכם את השותפות ?יתה יוזמה שלכםיזו ה

איזה קטע  רישוםידי -כלומר, לא להבדיל ביניהם על ,רצף של הנרטיביםהכתיבת בחרתם ב

 מי מכם כתב.  

תה שלנו. שנינו היינו חלק מפרויקט גדול יהאמת היא שהיוזמה לא הי :(ע )להלן מנאע עאדל

משני רפים והיסטוריונים גגיאוהשתתפו בו  .1948 מלחמת הכין אטלס שללשנועד יותר 

שנמצא בהאג אשר יוזמה הזו באה ממוסד  .וערבים, פלסטינים וישראלים()יהודים הצדדים 

היסטוריונים התפקיד  .Institute of Historical Justice and Reconciliation: שנקראבהולנד 

בלי להיכנס  .לא צלח בסופו של דבראלא שזה  ,סביר את המפותמקצר ה פרקלכתוב  ההי

מת ובסוף היו מפות, אבל בגלל המצב הפוליטי וסיבות יעבדנו יחד תקופה מסולפרטים, 

מני כשני אפשר היה להמשיך את הפרויקט והיוזמים ביקשו ממוטי ומ-אי ,נוספות

, אם אנחנו יכולים לכתוב ספר שיתהפכו בו היוצרות. "צידי המטבעשני "היסטוריונים מ

שהוכנו, יצורפו לספר  אלהמתוך שייבחרו  והמפות הנרטיבים,כלומר , הטקסט יהיה העיקר

על עצמנו והיה צריך לעשות את זה מהר, זאת נספחים. וזה מה שקרה. אני ומוטי לקחנו כ

משום קצת יותר,  זהאת זה ני שמח שהצלחנו, כי כך הכרנו אני ומוטי בתקופה קצרה. א

  .מסוים בפריז ובמקומות נוספים בסגרככה בילינו תקופות מסוימות ש

 .בו בסגר ת: מקום טוב להיונ

ה שלך, למה נרטיב ולא שני הנרטיבים שאפשר י: כן, ועשינו את זה. עכשיו, לשאלה השניע

ישראלי לכתוב -יסיון פלסטינינהיה בזמנו ניסיונות אחרים. ו לזהות אותם מיד. אנחנו הכרנ

הם כתבו באמת שני נרטיבים, עמוד אחד מול  ,וסמי עדוואן אייל נווהזה של  כמוביחד 

אותו ספר וכל אחד בואז הפלסטינים והישראלים יכולים לקרוא  ,השני, עם צבעים שונים

אין כמעט התכתבות ואין שיח כך  .חר""זה הנרטיב של האאו  "זה הנרטיב שלי"ויאמר יזהה 

בין שני הנרטיבים, כלומר, זה עומד מול זה. אנחנו חשבנו שזה לא מה שאנחנו רוצים 

אחד עם השני הרוצים לעשות משהו שבאמת שני הנרטיבים יתכתבו אנו לעשות, אלא 
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ובמידה מסוימת אולי יגלו אמפתיה או סימפתיה נרטיב אחד כלפי האחר. בכל מקרה 

זה מה "רא יתבלבל קצת. שהוא לא יגלה מיד והתכתבות ביניהם וגם שהקשם יה שתה

 אולי כך הוא יקשיב קצתחשבנו ש ."זה מה שאומר הנרטיב של האחר" ",שאומר הנרטיב שלי

יותר לגבי הנרטיב האחר כי יחשוב שזה הנרטיב שלו. זו פחות או יותר תשובה לשתי 

 השאלות שלך.

 להוסיף בהקשר הזה?: תודה. מוטי, אתה רוצה נ

נרטיב של עאדל לגבי אני מסכים ל .: אני מסכים עם כל מה שעאדל אמר(מ)להלן  וטי גולנימ

, אחרי שקבלנו דאני אוסיף משהו מהדברים שאני זוכר. האח .הדרך שבה הגענו אל העבודה

, ישבנו שם במשרד של מישהו .שםהגיע ליורק ועאדל  יונאת המשימה אני הייתי בשבתון ב

בפריז ישבנו במכון של החבורה הזאת מהאג  ר כךד מצליח. סורי במקור. ואחוו"ד מאע

ל שנינו ואנשים יצאו לעניינים שלהם, ואנחנו הסתגרנו בחדר ועבדנו. נוצרה איזו בועה ש

כמו שעאדל הסביר אבל היה תנהל בה יכולנו לשקוע בעניין. הרציונל של טקסט מעורב הש

תוך כדי הכרנו עבודות אחרות, אבל החלטה למפרע.  לגביו התיכאן איזשהו תהליך שלא הי

שקורה  שהוא מעבר למהעבודה ושיחה הבנו שאנחנו מספרים סיפור שהוא סיפור משולב 

הבסיס שלנו הוא די זהה ך הכול כהיסטוריונים, בס . שנינובו מעבר לשני הנרטיבים השונים

נסה להבחין איפה הנרטיב הזה שיהיה סיפור אחד, ושהקורא כבר יתאמץ וי"ואז אמרנו 

לפעמים מסכימים. אבל הדבר הכי  , אךלעיתים הנרטיבים כמובן מנוגדים. "ואיפה האחר

 כאשר מביאים שבהרבה עניינים הנרטיבים עוסקים בכלל בדברים אחריםהיה מרתק לדעתי 

 את הצד הזה וכשמציגים את הצד האחר. 

מעניין ד ובאותו סיפור, הרציונל מא : בצל הזה של שני נרטיבים(ר )להלןחלבי  רבאח

מנת למצוא את הנרטיב הפלסטיני,  מאתגר אבל כאשר אני קראתי את הספר, עלו

ממלא את כל הספר גובר שם. הוא בעצם זה שההתרשמות שלי שהנרטיב הישראלי הוא 

מה  למצוא את הנרטיב הפלסטיני. זה בגלל איך שאני מתוכנת? אולחפש כדי וצריך 

 ן?שהרגשתי נכו

אני שמעתי בשאלה של רבאח שהנרטיב  .: אני לא בטוח אם הבנתי טוב מה שאמר רבאחע

 הישראלי בולט יותר מהנרטיב הפלסטיני?

: כן, היה אתגר יותר גדול למצוא את הנרטיב הפלסטיני ושאלתי אם זו בעיה שלי או ר

 .משהוכאן שאתם מסכימים שהיה 
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ההרגשה שלי הייתה לא  את. קודם כל, זראשונה שומע הערה או שאלה כזו אני פעם: ע

השחיל אחד שכל אחד כתב פרק ונתן אותו לשני והצד הזה עשינו מוטי ואני מה ש .כמובן

 ,בתוך מה שהצד השני כתב את הנרטיב האחר שלו וככה עבדנו על זה יחד. ישבנו, התווכחנו

ת יותר, אבל זו שינינו וכו' וכו'. יכול להיות שמוטי היה חרוץ יותר, כתב קצהוספנו ו

ההרגשה שלי. אני שמעתי מאנשים שקראו את הספר, פלסטינים כמובן, שאמרו להפך. הם 

קראו בספר מתקרב לנרטיב הפלסטיני. אבל אני כן מקבל את מה שרבאח הם ראו שמה ש

אני אומר מישהו אחר, עם עם מוטי או כותב שנים אחרי, אם הייתי  , עשראומר. ואולי היום

 משום כך כותב אחרת. זה נכון לכל ספר כמובן, אבל במקרה הזה הייתי אומרהיום הייתי ש

התעמקתי וחקרתי יותר אני בעשר השנים האחרונות ואילו , 2010-הרי כתבנו את הספר בש

  והישרדות נכבה יגם בגלל ספר הייתי כותב אחרת. זאתשד ו. ייתכן מא'48את הנושא של 

בגלל הפרויקט  וגם  (,2017-2016-בלאור צא )י,  2009-2008-ב שרק התחלתי לעבוד עליו אז

אני עוסק גם בסכסוך  הב  באק-אחמד חלמי עבד אל שלביוגרפיה ה ,השני שאני עובד עליו

שזה סכסוך  רוריכותב בבהייתי אז היום באמת '. ככל שהתעמקתי וכתבתי יותר, 48-וגם ב

 settler) התיישבותי זםקולוניאלי כלומר, פרויקט של מתיישבים, בין קבוצת מהגרים

colonialism), לעומת בעלי הארץ לאומית ציונית תנועה התיאור השלם מתייחס ללמרות ש

החברה המהגרת באירופה  ,מבקשים לשמור על מולדתם. בסוףהתושבי הארץ, הילידים, 

הסיפוח אולי  ,לקחה לעצמה את המדינה ואנו רואים את ההמשך ממש בימים אלו ,בעיקר

 ,בזמנו ,עם זאתתכן שרבאח צודק. יקודת מבט של היום, ינבחודש הבא. ברחש שעתיד להת

 חשבתי אחרת., םלפני עשר שנים וגם לפני חמש שני

גם הנרטיב משתנה אלא לא רק הידע שלנו משתנה, אכן מעבר לעובדה שש : אני חושבמ

שאלה האני חושב ש שנים. עשר על ספר שיצא לאור לפני 2010-בעכשיו ואנחנו מדברים 

זה לא מי כותב, אלא מי קורא. וזה נורא מעניין כי  ,רבאח עמד על זה בשאלה שלוהגדולה, ו

, איך זה יכול להיות שיש שאמרו אני שמעתי תגובה הפוכה מכאלה שהם ציונים גמורים

צע, עאדל ואני בסדר ושבממאת אומרת ז ?איפה הנרטיב הציוני ,פלסטיניהנרטיב הרבה מה

שהקורא הוא שותף פעיל לעניין הזה.  ,אני חושב ,אמיתית היא באמתגמור. אבל השאלה ה

, אני מזכירווכשאתה קורא את הספר הזה אתה תעשה לעצמך דין וחשבון מה אתה מחפש. 

מצד שני זו לא תעמולה. ניסינו להביא וסטורי גמור יהספר הזה מצד אחד הוא לא ניתוח הש

יתה הרבה יותר ישהמלאכה של עאדל ה הציבורי של שני הצדדים ואני חושב נרטיבאת ה

הציבורי הנרטיב  .יש אוניברסיטאות ,יש מוסדותבה כי אני מדבר במציאות ש .קשה משלי

אומה ל מתייחס שהנרטיב הפלסטיני בעוד ,כדבעי מונצח כברממלא את האוויר ושאני מביא 

לא נמצא עאדל צודק. גם הידע וגם הנרטיב הפלסטיני  .בהתהוות למעשההוא ובהתהוות, 
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מעניין מה עאדל  נקודה,מבקש להעלות עוד הייתי . ולכן 2010-במצב שהיה ב 2020-היום ב

שאנחנו חבשנו כל אחד שני כובעים: את הכובע של אני הרגשתי בזמן העבודה,  .יגיד על זה

הסכים עם ד קל לוסטוריון המקצועי. היה לנו מאיהחברה שהוא בא ממנה ואת כובע הה

יון המקצועי. ואני רוצה כאן להגיד דבר לא מקצועי אבל הוא חלק רסטויהכובע של הה

ציוני כפי שאני הבנתי אותו והבאתי את הנרטיב מהעניין. אני הבאתי את הנרטיב ה

 מקצועי. לא הבאתי את הנרטיב של "מוטי גולני". ה

 היסטוריון מקצועי בלי הזהות שלו? של: האם יש כובע ר

אבל היסטוריון מקצועי חייב  ,��ובייקטיבי חוץ ממני כמובן לא רבאח, אין היסטוריון א: מ

להישען על יושרה, על הגינות ועל מורכבות. כאיש פוליטי זה סיפור אחר. אני כאיש מקצועי 

פוליטי אני לא בטוח -הבאתי את המיינסטרים של הנרטיב הישראלי הציוני. כאדם פרטי

גישות הזהיר ולא כל פה ייב להיות שאני שם. אני לא חלק מהמיינסטרים ולכן הייתי ח

 שמופיעות בספר הזה הן גישות אישיות שלי.הציוניות 

וגרפיה. רבאח אמר ריו: אני רוצה להעיר כמה הערות גם כקוראת וגם כמי שעוסקת בהיסטנ

אז  ואני לא הרגשתי כך.שהוא מצא שהנרטיב היהודי בולט יותר  לפני כחודשכבר לי 

. כלומר, מצאתי לומכ לוהכבעניין הנרטיבים שוב ומצאתי קראתי  .החלטתי לקרוא שוב

עבד השפעת מותו של ו הקסטלהקרב על ברור מי הכותב. למשל, בעניין של בהם חלקים ש

באשר לתיאור כיבוש לוד ברור מי הכותב. שם  - על הפלסטינים חוסייני-קאדר אל-אל

. שם לטעמי ני הנרטיביםבין ש "פער זועק"זיהיתי מערים אלו הפלסטינים ורמלה וגירוש 

יכולתי , הגרסה הישראלית נראית חלשה וניתן מקום רחב לנרטיב הפלסטיני. 2020-לפחות ב

כהיסטוריון ו תסאינו מייצג את תפיהגירוש מלוד ורמלה בעניין מוטי כותב מה ששלהניח 

  מי כתב מה. ולזהות בין הנרטיבים על חיפה לא הצלחתי להפריד. בתיאור המלחמה מקצועי

וזה בכל מה  ,ציוניהנרטיב המהבאת הימנעות שישנה ד בולט ומאלי היה  רבמקום אח

 ת התיאורבמורדות הר חברון. כלומר, שם זירהישראליים שקשור למהלכים הצבאיים 

עדר או יהאם ישנם אירועים שהגם שאלתי את עצמי  .של הנרטיב הפלסטינילחלוטין יתה יה

בעקבות הקריאה עדר מקורות. יעל הקרה הפלסטיני במחלקיות של אחד מהנרטיבים מעיד 

התייחסות של ול זה אנחנו או הםחזרתי לספר של דני רובינשטיין די המטבע ישני צב

רף אל אעתאר שם כיצד הוא מ הקושי שלו למצוא מקורות פלסטיניים.ל ארובינשטיין 

שאב ממנו  ,ייןרובינשט ,הואוכיצד  ,1948מלחמת סיפר את  ,ההיסטוריון הפלסטיני ,רףאע

עוד נושא שעלה מתוך הדברים שלכם. התייחס לאני רוצה למכאן את דרך חקירתו. 

באיזשהו מקום במבוא אתם כותבים ש"נרטיב מחקרי לא יכול ולא צריך לבוא במקומו של 
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". האם לא נכון יותר לומר שכתיבה מחקרית איננה טוענת מחקרי-הנרטיב ההיסטורי הלא

את ההשתייכות של היחיד לקבוצה. מסמן ב מטבעו מייצג קבוצה ונרטי ?נרטיביתלהיותה 

. אך יחסי גומלין בין המחקר לנרטיבשישנם נכון . זה מוגדר וסוף ברורה יש לו התחלה

בזמן הווה חברתיים ופוליטיים שמשפיעים עליו כוחות הוא נתון להרי ש ,רטיבנבהתייחס ל

הכתיבה שלכם זה היא היכן במהלך . שאלתי אליכם בהקשר מתחום המחקרהם אינם כאשר 

מקובלות ל וך הכשיהיו בסכדי לצורך כתיבת הנרטיב התבצעה בחירה של המילים והמונחים 

ל האיזון הרגשי. איך זה ממד שפעלתם בכיצד ב לי להבין ווגם חש. יותר גם על הצד השני

 שהו תהליךלעבור גם באופן אישי איזצריך משותפת ייצר כתיבה נרטיבית כדי לכי התנהל? 

 .אישי-אישי ובין

 לפערכהקדמה רוצה להתייחס בכל זאת  אנילפני שאני עונה לשאלה שלך לגבי הנרטיב, : ע

בצד גרפית בצד הישראלי וריוהיסטו מבחינהבין מה שיש לא רק מבחינת מקורות אלא 

 '. אולי זה יפתיע אתכם, אבל אין עד היום ספר אחד מהצד הפלסטיני48הפלסטיני על 

אף גם ולא בני מוריס. אין יואב גלבר לא  !אין'. אין. 48ר את כל הסיפור של מלחמת שמספ

ובכן מה רף. ארף אל עא'. הזכרת את ע48כתב ספר מחקר היסטורי על שהיסטוריון פלסטיני 

עדויות  בתוספתכתב על האירועים עצמו כתב זה שילוב של יומנים שהוא  רףארף אל עאעש

ופרסם את זה כבר ' 48-מקורות. הוא כתב את זה קרוב ל תובתוספקיים שהוא  הפ-לבע

שמשתמש ריוגרפי ספר היסטוזה  .ניםמקור ראשוני להיסטוריו. כתיבתו מהווה '50-בשנות ה

 .'48על  מחקר לא זהמקורות. כל מיני ב

       ?למה לא נכתבעאדל, : ר

אני אשיב אולי, לפני  בקצרה: זו שאלה גדולה ואני לא יודע אם יש לנו זמן להיכנס אליה. ע

. שנתיים האחרונות-בשנהבה ממש לאחרונה שפגשתי ת אח סיבה . אני אגיד לךשאני ממשיך

. '48-ב כרונותיזאו יומנים או פגשתי מקורות שעוד לא התפרסמו. אנשים שכתבו  אני

אני אגיד  .אנשים שחיו והיו בין האליטות וניסו עכשיו לאחרונה להוציא את הספרים האלה

ם, יכך פחדה מהמשטרים הערבי כל תומשפח .רף עצמוארף אל עאיומנים של עלגבי ה לואפי

את נתנו כבר לאחר ש ,במיוחד מהמשטר הירדני, שברגע האחרון אמרו לקבוצת המחקר

שהם אמרו לחוקרים בנוסף . שלא יפרסמו אותם, הם פנו אליהם ובקשו אישורם לפרסום

ישו אותם בירדן ויגידו שעבדאללה שיתף פעולה פחדו שיענהם משפט כי  יתבעו אותם בבית

 עם הציונות ועם בריטניה לחלוקת פלסטין ולמניעת מדינה פלסטינית.
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 שלך. כותב באחד מהטיעונים: אבל את זה אתה נ

: כן, אני כתבתי את זה אז בלי לדעת את הדברים החדשים שלמדתי לאחרונה, אבל אני ע

 זאת ,הרי אין לנו ארכיוניםוכשיש מקורות ערביים, גם לחשש הזה פשוט נחשף יותר ויותר 

ד ומוטי רמז לזה, בין מדינת ישראל וכל המוסדות ולומר יש פער גדול מאכולם יודעים. כ

כיונים פלסטיניים פתוחים. רלבין זה שאין א, הפתוחים והלא פתוחים, והארכיונים שלה

 וונים וכו'גמקורות מעם  הירטויסלכתוב הכדי יון הערבי אין את הכלים רטויסכלומר, לה

לא ד ושיש בהם היבט מא או יומנים רבה פעמים חייב להסתמך על זיכרונותוא הוה

או דמוקרטיה ה. כלומר, יש בעיה קודם כל של המקורות ויש בעיה אחרת של אובייקטיבי

כלומר  .לך לחקור אפשרומכוני מחקר שימחסור בבעיה שלישית של יש דמוקרטיה. ועדר יה

 הזמן עובר. 1948מחקר פלסטיני שלם של מלחמת עד היום אין ן סיבות למה יש המו

ויש  ,עם הלשון בחוץ כל הזמןאין לו אוויר לנשימה, כבר זה כמו מישהו שרץ ו והפלסטינים

וקודם  1967היה  מדברים על עסקת המאה ולפני זהכבר עכשיו לו כל פעם בעיות חדשות. 

כל מה שקורה בעולם ו 'סוריה'ו 'לבנון'ו 'ר השחורספטמב'התרחשו אחרי זה ו. 1956לכן 

כתיבת ספר מחקר את הופך . כל מה שציינתי רק ככותרות עשר השנים האחרונותבהערבי 

ובכל זאת, למשימה בלתי אפשרית.  - שיתקבל במשטר פלסטיניוגם כזה בעולם הערבי היום 

מושלם שמביא את יש קצת היסטוריונים במערב ונעשו דברים, אבל כדי לכתוב משהו 

חסרים הרבה דברים פשוט את נקודת המבט הפלסטינית על המלחמה, , הנרטיב הפלסטיני

אז   עד היום ולכן יש פער גדול. הערה שנייה לגבי הדברים שהזכרת, אני הייתישמקשים 

 נכבהבתחילת המחקר שלי על הספר  רק , כמו שאמרתי,בימי הכתיבה שלי עם מוטי

כל מה שיכולתי באותו זמן ר על חיפה והגליל, אבל כמובן שקראתי שהוא בעיק והישרדות 

פה יש לי אני קראתי בעברית, אנגלית וערבית ומשני הצדדים כמובן.  ,למצוא על המלחמה

כדי  מדי פעם יתרון על מוטי שאני מכיר גם את החומרים מהצד הישראלי ואני נעזר בהם

בה תעודות פלסטיניות נמצאות בארכיון כי מה לעשות, הר .להשלים את הנרטיב הפלסטיני

הנרטיב , ה שכתבתימלכן והמדינה הישראלית ולא בארכיון פלסטיני. המרכזי הישראלי, של 

הוא יותר קרוב לעובדות ההיסטוריות, למה שנקרא לו "נרטיב מחקרי". עכשיו,  ,הפלסטיני

, ופה כתבנו רבהקדמה של הספ .זה נכון כאילו שמחקר היסטורי זה משהו שונה מנרטיבי

לבין  יםיש רצף בין הנרטיבים העממיים המקובלש, אותו מוטי כתב את הפרק ואני השלמתי

  ובני מוריסיואב גלבר  למשלהנה מגוונים:  הנרטיבים המחקריים. יש נרטיבים מחקריים

 כתוב באופן כדי ל ,כלומר, גם ההיסטוריון .אחריםנם ויש ויש מוטי גולנימנאע  עאדלוישנם 

צריך לספר סיפור. אז גם למחקר הזה יש התחלה, אמצע וסוף. הוא צריך  ,ולא משעמם קריא

 אז זהשל עובדות ו קוטליכאחרת הוא יהיה משעמם  ,להיות במידה מסוימת קוהרנטי וקריא
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שנה לקורא של  שבעים של מה שקרה לפנישמביא את הסיפור תיאור תיעוד ולא בדיוק 

בו ש היסטורימחקר הה יותר קרוב ליהצגתי נרטיב שההלאמירה שהסיבה שלי זו היום. אז 

באמת יכול היה היה הלוקסוס שהוא מוטי לעומת זאת, ל .בתחילתווהייתי עסקתי בזמנו 

-חמישיםלבחור בין הנרטיב הקלסי של שנות ההיה ל ולהביא את הנרטיב הציוני, הוא יכ

רטיבים המתוקנים הנלהביא את או  "ההיסטוריונים החדשיםכתיבתם של "לפני  שישים

מאוחר יותר כאשר התחילו להכיר שהנרטיבים הראשוניים היו הרבה יותר ששייכים לזמן 

של מסמכים ומחקר יש עושר . או פרשנויות יותר מאשר מחקר היסטורי ,מיתוסים וסיפורים

יתה הרבה יה , כמו שאמר מוטי,ולעומת זאת בצד הפלסטיני, העבודה שלי ,בצד הישראלי

 אשר העבודה שלו.יותר קשה מ

אני באמת רוצה להצטרף ... : ועאדל לא קיבל שכר יותר גבוה למרות שהוא עבד יותר קשהמ

יש להיסטוריונים נרטיב והעניין  ,נרטיב הוא שם משפחה. כמו שעאדל אמרבאמת לדברים. 

לאומי שלהם בהחלט משחק תפקיד. אבל אני רוצה להצביע כאן על -של השיוך האתני

במידה מסוימת ואני רוצה להדגיש אותו. את העובדה שעליו שעאדל עמד  פרדוקס מסוים

 לא משתמש ב"צד הישראלי" ו"הצד הפלסטיני" אניאני קורא לזה "הצד הציוני" ) דווקא בצד

הנרטיב הציוני שאני מציג נבנה תוך כדי מאבק . (ישראלים הם גם פלסטיניםהחלק מכי 

כנרטיב ציוני של לומר, מה שאנחנו רגילים . שישיםוה חמישיםבנרטיב הציוני של שנות ה

 וממחקר. חף מהיסטוריוגרפיהבנוי על אתוסים ומיתוסים והוא  שישיםוה חמישיםשנות ה

 "חף מטעויות": נ

 שקרה רעים. מהאו  טוביםאו יש  ,יום הזיכרוןבטקסי כמו מתפתח נרטיב  ך: כמובן, אמ

נרטיב נוצר כהוא אפילו לא ו בארץ, התחיל להתגבש נרטיבכאן הופיע המחקר שכאשר 

. ולכן, המושג עם המחקר מנסה להתווכח. זהו נרטיב שנרטיב של המדינההוא אלא עממי, 

תה מצד אחד יותר קלה יהמלאכה שלי היש את אומרתז. ל כך"היסטוריונים חדשים" תפס כ

ן שמתפתחת כאגרפיה ריוד זהיר כדי להבדיל בין ההיסטוולהיות מאהייתי ומצד שני צריך 

וריוגרפיה הזו מדינתי, שלא מסכים עם ההיסט - בארץ לבין הנרטיב הציבורי, נקרא לו

חוויתי את זה ברמה האישית כאשר הופעתי בפני ציבורים בהחלט אני וואפילו מתנגד לה. 

 שעאדל מספרדומה למה זה  אתמבחינה זו ברים כהיסטוריון מקצועי,וכאשר הצגתי ד בארץ

שהמאזינים לי  עוינים את הנרטיבכלפיו, או  ר הישראלי כעויניםהציבו ידי-לנחוו ע אלו -

לנו לכתוב את הספר עזר כאן אני רוצה לחזור, ברשותכם, לממד האישי שזיהו כשלהם. 

בחדר מתמקד במצב בו ישבתי שם סיפור שלי . ההיה שם. מעניין מה עאדל יספראכן והוא 

לא בדיוק בימין,  אני שאתם מבינים, פר. ואני, כמויאת מה שעאדל סושמעתי הסגור בפריז 

בזה חוויה מטהרת. מדוע  תהיישבתי מול הנרטיב הפלסטיני וזה לא היה לי פשוט. אבל הי
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מטהרת? כי אתה יושב ואתה מוכן להקשיב ולשמוע מה הצד האחר לא רק מספר, אלא גם 

עצם זה . זה לא משנהאתה יכול להסכים או לא להסכים.  .כלפי סיפור עברו מרגישמה הוא 

ני יכול לשכוח אותה. ואני יכול להודות לעאדל יזו חוויה אדירה שא, שאתה מקשיב

ואני מזכיר לכם  ,יותר מכילה ,הגישה שלי היא יותר פתוחהמאז באמת ולפרויקט הזה ש

 איתנו כאן. ןיעל סכסוך שבעוונותינו הוא עדי ןכא שאנחנו מדברים

 והסערה הפנימית? רגשהההל שלממד  כן: עאדל, אתה רוצה להתייחס גם נ

 מוטי על מה שקרה לו והקושישל עם ראשונה שאני שומע את העדות הזו פלא : זו ע

לנרטיב הקשבתי יתה עבודה יותר קלה. כי אני יחייב להגיד שפה לי ה אני .וכו'והסערה 

 תאם כי יכול להיו ,שנה לפחות חמישים כבריום , והשנה ארבעים כברבפריז  הישראלי אז

להיסטוריה, אני מקשיב גם במחלקות להיסטוריה, מתחיל סטודנט  ייתישה מאזאבל  .תרשיו

, שניתנה לי כסטודנט בחיפההרחבה טית יפעילות הפוללוגם סטודנטים, למרצים, גם לגם 

את הנרטיב  קוראשומע וויודע וכל הזמן אני מקשיב . ובמסגרות אחרותבירושלים 

את הנרטיב יותר ידעתי שמעתי וקראתי וים ההן בשנשעד כדי כך שהיא הישראלי. האמת 

לא קיים כמעט. ולכן לא היה לי קושי , חסר יההפלסטיני שההנרטיב אודות מאשר הישראלי 

הביא את למוטי, עם כל הניסיון שלו,  כי .לשמוע או לקרוא את החומרים שמוטי כתב

עידן את הדברים ת בכל זאהוא כהיסטוריון, ולא את הנרטיב המחקרי שלו הנרטיב הציוני 

לצד נעשה שום עוול שבלא מכירים בכלל ש האלה יצונייםקאת הנרטיבים ה ולא הביא

 .אחראף עם ולא היה כאן לטענתם אין כאשר או לארץ רי אנשי התנועה הציונית בהאחר. ה

 ואלו הם  הרחבהישראלי נשמעים בציבור  כל המיתוסים האלה מהרצל ועד היום, עדיין

הצד הישראלי להמשך המאבק. לכן לא היה לי  המגייסים אתלתיים ותעמ מיתוסים ושקרים

תה יכי שמעתי וקראתי דברים קשים יותר. לעומת זאת, למוטי הי ת מוטי,קשה לשמוע א

 קראתםשוהישרדות  נכבהב תגלית כי הוא שמע גם נרטיב אישי ומשפחתי שהבאתי אותו

-שכבר התחלתי לעסוק בחשה לאחר התר נכבהעצמאות וכתיבת כמו שכבר אמרתי,  ,ובנוסף

תה י'. לכן, מבחינה זו באמת, החוויה הרגשית בשבילי הי48' ולא רק ללמד או ללמוד על 48

 מוטי.זו של פחות מסעירה מאשר 

כי זה מה שמחבר אותי. אני לא היסטוריון.  ,: אני רוצה להתחבר למה שאמרו מוטי ועאדלר

יהודים. היהודים שמעידים על עצמם כסופר לא נהיר ל רך כללבדבעניין שאציג ההבדל 

שמאלנים ששומעים את הנרטיב הפלסטיני, ואני רואה את זה במכללה, כשסטודנטים 

ד מתונים, וכל הזמן מוטי מדגיש ומספרים על המשפחות שלהם, אפילו יהודים שהם מא

צד שהוא בצד הנכון, עדיין מופתעים וזה עושה להם משהו באופן רגשי. הפלסטינים, מה

תוצר של הנרטיב הישראלי, מובן באיזשהו בעצם חיים את הנרטיב הזה, הם  ל כךהשני, כ
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לזכך את עצמם מהנרטיב  ל מנתלהתאמץ עלכן הדברים באים להם בקלות. לכן הם צריכים 

הישראלי ולנסות ולהביע את הנרטיב שלהם, שזה גם דורש הרבה אנרגיה ומאמץ. והשאלה 

, כאשר המצב זה עם זהשמחוברים  ר לעשות שני נרטיביםהאם אפשהיא שלי כאן באמת 

אני חושב בעצם הנקודה הראשונה שהעלית. כאשר המצב הוא  ו. זל כךסימטרי כ-הוא א

 - כוח, מבחינת מי שיש לו את הידע, השליטה על הידע וארכיוניםהיחסי  - מבחינת כוחות

ל ח כוי הצדדים בהפרשי כהאם אפשר לכתוב בעצם ספר כזה בכלל באופן עקרוני, כאשר שנ

 ?גדולים כך

במיוחד  שישים,ציינים שמאז שנות המבמבוא אתם : אני רוצה להוסיף לשאלה של רבאח. נ

הנרטיבי לאחר רצח רבין והאירועים הפוליטיים שבאו בעקבות זה, הם חיזקו את המעמד 

 ".ביההיות הקולקטי"את לכל אחד מהצדדים ' כאיזושהי מגננה שמסבירה 48של מלחמת 

יכולתי אז ה של הספר, יבדלות. וכשחשבתי על זה, בקריאה השניתכלומר, חיזקו את הה

שבקשו במשך השנים בניגוד לכל הפעולות שנעשו , כלומר .באמת לזהות ולמצוא את זה

מנם היא לא וא .סוג של הכחשהבעת האחרונה י, אנחנו רואים תלזמן איזשהו שיח אמפ

זהו אבל . , אנחנו השתחררנו מזהחמישים והשישיםה יתה בשנותי, כמו שהאתתמימה כז

( א)לא להקשיב לדיון ההיסטורי, לפחות בצד שאני מכירה אותו. אז שמתעקש ציבורי נרטיב 

האם ניתן  (ב)-בדלות הזו ותאת הה תשעיםה פה הקשר, כיצד הזינו האירועים משנות הפאי

 י. תואיך ניתן לייצר דיון היסטורי אמפהיום 

ומה שעאדל  שאללמה שרבאח גם י, כי זה מתייחס תיל מהסוף, מהדיון האמפ: אני אתחמ

לפרויקט שלנו. אני עכשיו פעיל  תחבר חזרהרע לי לאחרונה ואיאמר. אני אתחיל בסיפור שא

יום ב. עבדנו עכשיו על סדרת זיכרון. זה התחיל 'למנהיגות חינוכית מנדלמכון 'גם בקרב 

קיימנו עם הקבוצה מעבר לעובדה ש. נכבהיום הוב הלאומי בארץ השואה, יום הזיכרון

ו באמצעות נ, פעלקטיביקולכרון ימה זה זוכרון אישי ימה זה זשל בנושא יום עיון  'דלנמ'ב

לקחנו את העמיתים הרי , הלדוגמ הכבם הנתעכב על יום נא אבל .שיחות מקרבות

מה אתם "אלא  כלומר, את הנרטיב,, "אל תספרו לנו מה היה: "ו להםנהפלסטינים ואמר

פעם ". ישבו האנשים עם דמעות בעיניים. אמרו שלא יאומןהוא  מה שקרה. ו"מרגישים

. מכאן הדרך לדבר גם על "מה אנחנו מרגישים שואל אותנומישהו בחיים שלנו ראשונה 

ו נייאני חושב שכאן עאדל ועבדכם הנאמן הוגם קצרה. הייתה המחקר וגם על הנרטיב 

ה שעשינו. כלומר, גם אם החוויות שלנו היו שונות, אני מרשה חלוצים כי זה בדיוק מ

מת, גם יקירבה מסואיזושהי תקן אותי אם אני טועה, שאנחנו הגענו לימר, ועאדל ולעצמי ל

שלי זה היה חדש.  רבאח,ברור  .עאדל תיארלהקשיב לנרטיב עצמו ש לי נפשית, שאפשרה

אם אתה א לא אם זה חדש, אלא היתוצר של החברה שגדלתי בה. אבל השאלה הרי אני 
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ד את והכיר טוב מא אז אני הייתי מופתע יותר ועאדלמוכן להקשיב, לשמוע וללמוד. 

להפגיש כהיסטוריונים את הנרטיב  בעיהשהייתה לנו אני לא זוכר אבל  הנרטיב הציוני,

 יצור את הרצף. להביא את הנרטיב הפלסטיניעי, להקשיב לו ולוקצהמ-חקריההיסטוריוני המ

האם גם  על הציבור הפלסטיני. אמרמה עאדל י ןמעניי עדיין קשה.בהחלט לציבור הרחב זה 

מאיים על הנרטיב. וזו תגובה מעניינת שרק מדגישה את ה ענייןנתפס כעדיין המחקר אצלם 

. הקבלה של הגישה שלנו בציבור אני די מודאג לגבי אפשרות לעשות ספרים כאלה. הצורך

 היה יותר קל מאשר היום.זה  2010-יש לי הרגשה שב

 .: אני מבקשת שתעמיק בהסברנ

אנו חווים, להרגשתי, התדרדרות  תשעים: אני רק אומר לסיום החלק הזה, שמאז שנות המ

שעה ' 48יותר על הרבה היום אנחנו יודעים  ,לאומי. באופן פרדוקסלי-קשה בשיח הדמוקרטי

אם אנחנו מדברים ל מתקיים השיח. קהאיזה יש פחות נכונות להקשיב. שוב, תלוי בקרב ש

לכיוון  פרשת מים בעוונותינוקו . רצח רבין היה ורעעל התקשורת הישראלית, המצב הולך 

ה נסיגה. אבל עדיין יש אזורים בארץ ואפשר לכי במקום שתהיה התנערות, חהתדרדרות זו. 

תוך ב גםאנשים משתי הקבוצות, אלא להגיע להסכמה ולהבנה שניתן  להפגישלא רק 

אני לא מוכן לאבד את התקווה. מר שוואני רוצה ל להשמיע סיפור אחרהסיפורים עצמם 

 במאמץ הזה. המשיךהמצב קשה, אבל חייבים ל

 : עאדל?נ

אנחנו מציינים את רצח רבין כאירוע תראי באמת, , תשעיםשנות העל : כן, לגבי השאלה ע

עוד לפני רצח רבין  ניות החלהתהליך של הקצנת המדיששחולל שינוי בחברה בישראל. אלא 

ח במערת המכפלה והתגובה של בטוכוונתי ל' 94-משל מה שקרה בונמשך אחרי רצח רבין. ל

הוא העניש עיר שלמה נחלים מקרית ארבע וקודמיהם, תהמרבין, במקום להעניש את 

לאחרונה מישהו שכותב את זה מהצד ממש קראתי . שם אותה תחת סגר וכו' ,)חברון(

כתגובה החלו התאבדות הפלסטיניים פיגועי השמוסד, וה שב"כמביא מידע מהשהישראלי, 

, נוצרה תהיהילפיגוע ההתאבדות של גולדשטיין במערת המכפלה. כלומר, במקום התקווה ש

יש יותר נכונות , כללית-אנחנו הולכים להתפייסות פוליטיתהנה דרדרות. הייתה תקווה שיה

כל זה יביא לכך ך לשכן שלך ולא לאויב שלך, והוא יהפומשום שלשמוע את הצד האחר, 

ת יעלילאחר רצח רבין וזה לא קרה. אלא ש. בעקבות זה הנרטיב ההיסטורי ישתנה בהכרחש

, למרות שהוא לפתרון הפוליטי ולשלוםהזיק פשוט  ואפילו ברק דרדרות.ינתניהו חלה ה

ילניום החדש, המהמאה החדשה,  תחילתמאז  .עמיד את עצמו כמבקר הגדול של נתניהוה

שכן  לא דרדרות נמשכת והאמת היא שהייתי רוצה שלא לאבד את התקווה כמו מוטי, איהה
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היום לכתוב את הספר,  יאיבדתי את התקווה בעשר השנים האחרונות. אם היו באים אלי

נכון שיש כמה מאות ואולי זה לא בטוח שהייתי מקבל את ההצעה כי אין מי שיקשיב יותר. 

והחברה שלהם  ,דדים שמרגישים שהם למעשה מנוכרים מהחברה שלהםאלפי אנשים בו

 .יים לצד השניתלהיות אמפ יכוליםהם ביקורתיים ואנשים ש ;להםגם לת כומתנמתנכרת 

רודפים היום יום. זה ש-? אנחנו רואים את זה יוםברמה הפוליטית אבל לאן אנחנו הולכים

)חוץ מגנץ  הו ושרי הממשלה לא אומרים מילהנה ונתנידילים ונשיא המשאוטיסט בירו

, אף אחד לא מביע איזה זעזוע מזה שמשמר הגבול שמתנכל ש"צייץ" היום איזה משהו(

רק בגלל שהיה לו אוטיסט הורג  ,בירושלים ובגדה המערבית שעה-שעהיום -יוםלפלסטינים 

. אף המחבוא שלו במקום רגו אותום רדפו אחריו והנייד ביד וחשבו שזה אקדח. הוא ברח וה

מקום באו  אביב-לאין הפגנה גדולה של אלפי אנשים שיוצאת בתכלום.  ץאחד לא מציי

אנחנו הגענו למצב שהחברה הישראלית לא . רובם ערביםשהפגינו,  אחר, יש כמה מאות

 סיתיםהם המ וושרי, יהיאחת אחרי השנ ,מתביישת להיות גזענית, כאשר ממשלות נתניהו

כלפי . הפלסטינים בגדה המערביתכנגד אזרחי ישראל, לא נגד גם וים הגדולים נגד הערב

חמאס יש פחות הסתה. ההסתה העיקרית מכוונת נגד הפלסטינים אזרחי ישראל. הם 

במצב הזה אני לא יודע אם  נחשבים בעיני המסיתים למסוכנים יותר, סכנה מתוך הבית.

ולפשר ולהביא את  לגשר בכלל יש תקווה. אם בכלל יש מקום לשני נרטיבים שבאים

על משהו אנשים כן יודעים ה באני סובר שרו .יה כל אחד כלפי הצד השניתלאמפ האנשים

מתכחשים לו וגם לא מתביישים להגיד "כן אמרנו וגירשנו וצריך אבל פלסטיני הנרטיב של ה

ל ש הוא גדווגם בני מוריס אמר את זה לא מזמן. אז לכן במצב הזה הייאהנה לגרש יותר". 

בעיקר בצד הישראלי. היום  ועד 2001-2000 היינמאז האינתיפדה השדרדרות אדירה יישנה הו

גדה המערבית מדינונת קטנה בשמתחנן לבעוד בצד הפלסטיני יש את המנהיג הפלסטיני 

ריך צ". "יש לי נדל"ן גדולוהצד הישראלי אומר "למה לי לוותר?  האולי פלוס רצועת עז

ויש לנו את הגדה המערבית היום. עכשיו נתחיל  ההתיישבות להמשיך את המפעל הזה של

אני לא רואה פשוט שום תקווה להתפייסות בלי צדק. ו ".קומות אחריםמב ר כךבבקעה ואח

ואין כאן שום צדק, אפילו לא התחלה של צדק. גם ברמה הפרטית וגם ברמה הציבורית. אני 

חייל ירה בי כי יחשוב שיש לי ש . אני באמת חוששלעיר העתיקהמשועפט כבר פוחד לרדת 

אז במצב הזה אנחנו חיים, ואני מדבר על אנשים כמוני ועל ואני רוצה לעשות פיגוע.  נשק

מאשר לחיות בתוך היישוב שלך והכפר  ,עיר הרבה יותר קשההיא הילדים שלי. ירושלים 

 ד חמור.וב הכללי הוא מאצכרמל, אבל המ אם זה טבעון ואם זה דליית אל שלך

 אניונכון. הוא  - עצובשזה כמה  - אני עדיין מתעקש על התקווה, אבל הניתוח של עאדל :מ

יהודי, אנחנו  פלסטיני ואחדאחד  ,שנינו ישראליםאנשים כמו עאדל וכמוני,  .אגיד יותר מזה
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 פלסטיניםלא תופסים כאן בארץ ש את אומרתז מגמה הפוליטית השלטת.לעוכרי הנחשבים 

יהיה למה שלא ל היה יותר טוב, מוכנים לדבר. ושמוכנים, אם הכ כמוך עאדל הם אוצר.

אבל זה מתחיל בתפיסה הזו זה נשגב מבינתי. אינטרס ישראלי למדינה לפלסטינים? 

גם אין להם לא ראויים אז ים אותם כס. כלומר אם תופנגמרפלסטינים לא ראויים והש

ואני לא  ,יהודי, דור שני לשואהשאני  הוא, העניין שאותי מטרידראוי לשמוע אותו. נרטיב ש

ולא כפרפרזה.  - זה נשגב מבחינתי. מצליח להבין איך יהודים מרשים לעצמם יחס כזה לאחר

כדי של פולין ה נמדמ, אל הלפולין וזה לצד המסעות ההזויים הללואני באמת לא מבין. 

אז ושוויץ ומא אני חוזר הנהכלומר . אולי זה משיג את המטרה. פה להבין מה אנחנו עושים

  במקום שיהיה הפוך לגמרי. כלומר, העם , העניין הפלסטיני לא מעניין אותי.שמחת זקנתי

 ,אפילו קטן ,ואם יש איזשהו ערך .לעם אחר לא יכול לחולל שום דבר ,שקרה לו מה שקרה

אפילו . הזה ויתרשםריאיון יראה את ה , אפילו אם נער אחדלפני עשר שנים למאמץ שעשינו

. זה שהיהודים הם הצד החזק, עכשיו פה בים. הבעיה היא קודם כל של הצד החזקטי  ,אחד

צדק של הצד כרוך גם בהבנה של הצדק קרון של יהעלא אומר שהם הצד הצודק. כלומר זה 

 ךאקלישאה נשמע אולי זה לדעת את זה.  יםומי כמונו היהודים חייב. אי אפשר אחרת. השני

 מי לשני הצדדים.ן שהוא קיויחושב שיש פה עניאני 

 שותפות חינוכית: אני חווה את מה שמוטי מדבר עליו בשנה האחרונה ביתר שאת, עם נ

שעובדת זו ועדה   .בחברה הערבית ועדת המעקב לענייני חינוך-שנוצרה בין מכללת אורנים ו

תוך מ .נעשית בעיקרה בהתנדבותשם עבודה השל ועד הרשויות והמועצות הערביות. ו ובשמ

באופן מדויק יותר אם כי בוודאי עדיין רק חלקי, את זה אני לומדת להכיר המפגש ה

פליה המתמשכת אאת ההתשתיות, את היעדר  :בחברה הערבית בתחום החינוךהמתרחש 

אחוז מאזרחי  20% לצרכים התרבותיים של, את חוסר הקשב שנות מדינה שבעיםאחרי 

אזרחים ממש פזורה הבדואית, הם ישראל. במצבים מסוימים, למשל בעניין מצב החינוך ב

חשבתי כל שנות עבודתי באורנים שאני מכירה את תמונת המצב לתומי ללא מדינה. ואני 

מדיניות החינוך אצלנו היא ריכוזית ואידיאולוגית. אוטונומיה יש רק למגזר  הערבי....בחינוך 

אני חיה תראו, לקבוצות החלשות אין שמץ של אוטונומיה חינוכית. עם זאת ו ,לאומי-הדתי

ה מעורבת תרבותיות ולאומים. אני עדיין נוטה לחשוב שמבחינת בבסבי בכפר החורש

השונות אופן אחר מאשר בירושלים אשר שונה מ תגליל זה סיפור קצהעמק וה ,האוכלוסיות

סממנים של באזור שלנו אני מזהה ואקציות החברתיות רבאינטוזה מתבטא אביב. -תלשל 

ורצון משותף לייצר איזושהי ישראליות כעל בסיס של הוגנות וכבוד  שוויון והכרה באחר

מעניין ד ואמתהליך  . זהומה שיכול לשמש בסיס להתמודדות גם עם סיפור העבר ,הדדי

שתי צורות של נבדלות יש אני רוצה לומר ש ,לעניין עצמווחשוב לעוסקים בתחום החינוך. 
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זו נבדלות מול חווייתו של השונה ש ,פרנס"קורא ה"דיישנו מה שליוטר יצירת הבדל. של או 

ויש נבדלות   בלתי פתירה.בעיה אכן וזו  הלא ניתן לגשר עליממני שבשל עוצמתה וייחודה 

אבל ניתן לסמן  ,שהיא גם תוצר של מציאות פוליטית והיסטורית שנרטיבים מחזקים אותה

, שמוטי העיררוצה לחזור לטקסט שלכם וזה מתחבר למה בה נקודות חיבור. אז אני 

הנקודות העיקריות בתוך הנרטיבים שהם המוקשים העיקריים  םמהן לדעתכ ולשאול:

תואר לשלי במפגש עם סטודנטים העיקרי הוא לחיבור. נניח, בתור חוקרת שואה, והניסיון 

זה נעשה מדי שנה הרבה יותר קשה לספר באופן שבו שאני מספרת את למדתי שהשני, 

זה עניין שנבדלות ולרי. קבהיבט האוניברסלי ולאו דווקא הפרטי את אומרתזסיפור השואה. 

קשה הכי הנקודות שיהיה  ותלהערכתכם נמצא ,אם כן ,איפההנרטיב משפיע ומושפע ממנו. 

, וזאת בהנחה האופטימית של מוטי, שאסור להפסיק וצריך להמשיך ולקדם ןלהתגבר עליה

עשה, גם לעמיתים הערבים שלנו וגם חינוכי, כי למאל תוך המעשה הסוג של פרויקט כזה 

 לנו אין ארץ אחרת.

 : אני שומע אותך ואני לא יודע איפה להתחיל וכמה להרחיב.ע

העיקריות במפגש בין ות קאיפה לדעתך הפרובלמטימר ולתנסה אל תרחיב הרבה אבל : נ

 כפי שאתם התמודדתם איתן.הנרטיבים 

 מסכימים על הבסיס. חברת מהגרים: הדברים מתחילים מהיסודות. שני הנרטיבים לא ע

כירה שנה בעצם לא ה אלפיים לפנימשהגיעה לארץ הזאת וטענה שהיא חוזרת למולדת 

בזכויות הראויות של העם שישב בארץ הזו על ארצו. זו המשמעות של כל כתבי הרצל, של 

 הצהרת בלפור, של כל המפעל הציוני, שלאורך כל דרכו אף פעם עד היום, לא הכיר בזכות

בתקופות מסוימות בגלל  סכיםהלגיטימית של העם הפלסטיני על מולדתו. הוא כאילו ה

של, כמו אילוצים כאלו ואחרים לחלוקת הארץ, אבל זה כתחנה להשגת המטרה הכוללת 

אדמה והעבודה, אלא כאילו להצלתה של הארץ מידי ארץ, הלא רק כיבוש השאומרים, 

שמאלני ביותר לא יגיד ציוני הה אם ת הקלסית, שגםכובשיה. זו הגישה הציונייושביה ומידי 

על ולא רק  '47יתה נבנית על גבולות יהיא האם כל מדינה יהודית, גם הרי  כך,בשהוא מכיר 

שהוא  ציוני לא מוכן להכיר בעוול הזהה-ישראלי, עושה חוסר צדק והצד הגבולות של היוםה

אז לא להיות מוכן לכפר עליו.  . הרי אתה צריך להכיר בעוול כדיעושה לצד האחרעשה ו

יני, באופן הצד הפלסטמכירים בעוול הזה. אומרים "מה פתאום, חזרנו למולדת שלנו" וכו'. 

הלבנונים הסורים, וכמו , מצרים בארצםכמו ה במשך מאות שנים טבעי, כעם שישב בארצו

הראשונים היינו לא ישבנו כאן וגם " ?, מה פתאום"מה זאת אומרת :אמרו ,וכו'והעירקים 

". שהם חוזריםלהגיד " עשריםה האלא יכולים להגיע במיהודים ולא האחרונים והשהיו כאן 

כיהודים שחיו במזרח התיכון, הקים מדינה. הם יכולים לחיות בוא וללכן אין להם כל זכות ל
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יהודית על ולהתחיל לבנות מדינה , לקחת את מולדתנו, אבל לא יכולים לבוא ,כמיעוט

שהארץ הזו נקראת  מול זה הנרטיב הציוני תחיל מנקודה זו. והנרטיב מאז  נו.אדמתחורבות 

זאת  . לעומתארץ ישראל. יש כל מיני גבולות ישראל" ואיננו יודעים מה הגבולות שלארץ "

 .הראשונה כארץ בין הנהר לבין היםמת העולם היא ארץ ברורה שהוגדרה אחרי מלחפלסטין 

בכל נקודה ונקודה ואנחנו לא הלכנו, אני סיס והתקרה, מהבשני הנרטיבים כאן מתנגשים 

 .נרטיבים-המטה' ולא על 48ומוטי בספר שלנו, להעמיק בדברים האלה. הספר הוא על 

 שלא הלכתם לשם.עשיתם : ולדעתי טוב נ

האלה מהצד  נרטיבים-שהמגהכי אז לא היינו מגיעים לשום הסכמה. בגלל זה  בטח,: ע

במובן של הנרטיב הציוני ואני מתכוון למתנחלים  ,המתנחלים הציוני ממשיכים לגייס את

-תראי, הציוניאני אסביר. בגדה המערבית. למתנחלים לא רק ו אביב-ללתושבי תגם 

' ועד היום. אני לא מסכים 48זו מדינה דמוקרטית מאז ישראל השמאלני ביותר יחשוב ש

' תחת 66' עד 48, לא מאז תה דמוקרטיתיזה. מדינת ישראל אף פעם לא הידבר הבסיסי הל

ישראל שנים.  חמישים ושלוש ' כשכבשה שטחים ושולטת בהם67המשטר הצבאי ולא אחרי 

בחירה. יש לנו זכות עזה גם מה לאכול ומה לשתות, אין להם כלא הגדול בקובעת לאנשים ב

בהחלט משטר הוא אבל האפרטהייד של דרום אפריקה, משטר אפרטהייד ששונה מהמשטר 

רוצה להביא יותר מהגרים יהודים לארץ הזו ולהיפטר שתיישבת מ-הגרתמ של חברה

את חיי כן למרר ' אבל 48 -לא בהכרח בגירוש גדול כמו ב. בכל דרך אפשרית מהפלסטינים

עדיין יש הבדל גדול. . גלילאשר במהקושי בולט יותר  בירושליםנכון ם. והפלסטינים בכל מק

ה לא ישחי בכפר שלו במקום בו האוכלוסי אדםלבין יש הבדל בין מישהו שגר בנוף הגליל 

שם כרום עוברת רכבת שלא עוצרת  במג'ד אלאבל תראו, נחשבת כחלק ממדינת ישראל. 

וממשיכה  נטןאבל היא עוצרת בעכו ובאחיהוד שהוא ישוב יהודי קט .באף כפר ערביולא 

ל הכפרים לכרמיאל בלי לעצור באף מקום באמצע, למרות שהיא נבנתה על האדמות ש

יהודי לא מכירים את הסבל בצד הבסביבה. האפרטהייד הזה נמצא בכל מקום. ואתם 

יומית בגלל שאנחנו לא חיים במשטר דמוקרטי. אם היינו -שאנחנו סובלים גם ברמה היום

הוא כי  קאחל-באלהגבול אתמול לא היה יורה  חיים במשטר דמוקרטי, החייל של משמר

אבל הוא יודע שהוא חייל במפעל . םהמשפט והיה משל יתהיה יודע שהוא היה מובא לב

גם הגיל עושה את שלו, אני לא יכול להיות אופטימי כמובן הציוני. אז המציאות הזו, ו

שהאפרטהייד יהפוך לאט חושך אנחנו הולכים למנהרה של ולראות שום אור במנהרה. 

לא נראה לי  ואחתעשרים כזה במאה המשווע צדק -מדינה שקמה על אימציאות שלמה. ל

משום שזה וחבל. לי זה כואב על שני הצדדים. שתחזיק מעמד עם כל הכוח הצבאי וכו' 

לא משנה אם וכבעיה שלי  נכדיםאומר שהצד היהודי ימשיך לראות את הקיום שלי ושל ה
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חיים במדינה הזו לא יהודים ואנחנו אנחנו ש . מה שמשנה זהמשרתים בצה"לאפילו אנחנו 

 יהודים. שהיא מדינת ה

ספר כזה מר שואני רוצה לכי הנקודות שונות, אבל  נרטיב-במטה: אין ספק. לא עסקנו מ

שתי בעיות שקשה להתגבר עליהן. קודם כל ההכרה של הצד החזק לזית כיכול לתרום ולו 

והאחריות עוול לחלוטין. אין הכרה ב לא קיים ,לא קייםדבר ש ,עוט הפלסטינייבסבל של המ

אחריות על הסיפור הגדול, עצם רעיון הצד החזק ואני לא מדבר על  היא קודם כל על

אותה  מגדירהשיבה של היהודים לארצם, אלא על הרעיון שפעילות היהודים, גם אם אתה 

יתה דרך ילפלסטינים ולא מכירה בדרך שהשנגרם כצודקת, היא מכירה בעוול הבסיסי 

ים הם לא פקטור. או כל המחשבה יום, שהפלסטינמחשבה השגויה כולל ה ,במרבית המקרים

הנוראית, ועאדל עמד על זה, שאם אתה חזק אתה גם צודק ואם אתה חזק גם תתקיים 

שותף לסבל של שני לא יכול להיות באמת כלומר, אני  .זה לא עובד ככהתראו, לאורך ימים. 

לנסות  הצדדים פה. הסבל של הפלסטיני הוא גדול יותר. אני יכול להקשיב לעאדל, אני יכול

כואב לי. דבר ש וזה ,להבין אותו. אבל אני לא חווה את מה שעאדל חווה. ואני יודע את זה

כשאני רואה כתובת על הכביש "מוות לערבים" אני לא חווה את מה שעאדל חווה. זה ברור 

שנה ופחות חוו דברים דומים באירופה ודי  מאה לי. מצד שני, אני יודע שיהודים לפני

נכון למה אני לא מאבד את התקווה? כי אני יודע שלעצמי  ואני חושב .לחכימא ברמיזה

אומר אני כששגשוג הפלסטיני ועשה לנגם אלא נכיר בעם הפלסטיני שאנחנו לא רק שיהיה 

גם שנגרם להם, ו הכרה גם בעווללאלא שגשוג כלכלי, לרק  תכווןלא משגשוג פלסטיני, אני 

על הארץ  זכותלהם יש שי עמים נשמין שיש פה האאני רוצה ל. בזכות שלהם על הארץ הזו

בסופו של דבר יש פה רק סיכוי אחד. אם יהיה פה שוויון כי  ני מקווה שאני לא טועהאו הזו.

אלה שה ת.וקיימא? יכול להי-מוחלט. האם זה אומר שרעיון של מדינה יהודית הוא לא בר

ו תהיה רבולוציה, זה יהיה אבולוציה או רבולוציה. אם זהגדולה ביותר היא האם זו תהיה 

-מלווה בשפיכות דמים, שלא נדע, אבל אם זו תהיה אבולוציה של איזושהי זהות יהודית

ערבית  בין הירדן לים, יכול להיות. אבל הספר הזה, אני אומר את זה בדיעבד, עצם העובדה 

של הטקסט שלנו ושיום אפשר העניות דעתי, של ,אומרמשני הנרטיבים טקסט אחד בנינו ש

להפריד ביניהם. אי אפשר אי אפשר נרטיבים שמשולב.  טקסט אחדיתכנס להפלסטינים 

לחשוב שיכול להיות טוב רק לצד אחד ולצד השני יהיה רע מוחלט. זה לא עובד. זה לא 

 יעבוד.

שנה. זה קצת נאיבי מה שאתה  שבעים : זה לא עובד? סליחה. זה עובד כך כבר[בכעס] ע

 לא תוכל להמשיך ככה.הזו המדינה פשוט יעבוד. יש שבר גדול ש אומר. אבל זה עובד וזה
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.  שאנחנו חיים בתקופה כזו יםכואב סטוריוניםי: זה נכון. זה מה שאני אומר. אנחנו בתור המ

ארוכה. לאורך זמן אתה לא יכול להחזיק אוכלוסייה  ל כךזו לא תקופה כשנה  שבעיםאלא ש

 רה כזו. זה עובד זמנית. זה לא יעבוד קדימה.גדולה עם הכרה עצמית מוחלטת בצול כך כ

לך נקודת ראות  פהתווסה להציע עוד משהו. אתה אמרת שבעשר השנים האלה אני רוצה: ר

-איאד אלשל ילידים והזכרת את המקרה של כזאת או אחרת תנועה קולוניאלית של אחרת, 

השואה. אני רוצה ומוטי, אתה מזכיר את  .ואף אחד לא משלם מחירככה כי זה עובר  חלאק

על זה. לפי דעתי מה  אומריםמה אתם  ,עאדל ומוטי ,רוצה לשמועאני להציע משהו ו

אפשרי הוא שהנרטיב  שמסבך את הנרטיבים או מה שמבדיל ביניהם והופך את המצב לבלתי

היהודי בעצם בנוי על זה שהוא יותר מוסרי ויותר ערכי מהערבי, לכן הוא יכול להתייחס 

שהצרפתים כך באלג'יריה הגדיר את זה פלון  ץכמעט כלא קיים. פרניני לנרטיב הפלסט

אפילו השוטר אבל אני חושב ש ,אני לא יודע אם אפשר להקביל .רואים באלג'יראים כחיות

יש כלומר, קלות, אם הוא היה רואה בו אדם כמוהו.  אתבכז ק אחל-באללירות היה ל ולא יכ

ודות מחשבות של חשיבה קולוניאליסטית. אני כאן החפצה של הערבים. יש כאן באמת יס

וכיבוש קרקע.   ,זה מתלבש על קרקעות של פתרון כי רחושב שזה מסבך עוד יותר את האפש

כיותר לשואה  בהפוך על הפוךיוצר קשר זה מצב מערבי. -עצמו כיהודיבהצד היהודי רואה 

לא כלל פעמים הוא ול םיילידים כפרימיטיביבואה צד שרכאשר ישנו . מוסרי ויותר ערכי

חיות ולכן הוא יכול קרוב למשהו יותר בהם אם הוא רואה אותם, הוא רואה  .רואה אותם

 בקלות. דילהחפיץ אותם ולירות בהם 

לא רוצה לתת לייאוש אני וד ממד. מבקשת להוסיף ע,  ואני אמר :  תזכרו את מה שרבאחנ

תחיו כאן. אנא " :לנכדים שליואני לא רוצה לאבד את האפשרות שלי להגיד  ילהשתלט עלי

כאנשים שעוסקים הן כהיסטוריונים והן לחשוב אחרת . לכן להרגשתי צריך זה הבית שלכם"

על ולספר לחשוב למשל  .בענייני ציבור וחינוך על הסיפור של ההיסטוריה היהודית

ויש לזה בסיס היסטורי  קיום שנמשך זמן רב-על דו ,ערב ארצותבשל היהודים היסטוריה ה

 - בעייתי בצורה מופלגתתי סלתפיהשואה שהוא נושא לימוד  ,הישני הדוגמ. או איתן

טיפוח ההרגשה של קורבן בו ,"אין להשוות"בטרמינוס שההיסטורית  חודיותייהדגשת הב

שהוא בסיס  ההיבט האוניברסלידיבור על תי ליצור את הגשר באמצעות סנכון לתפי תמיד.

נרטיב, כי מזה אין לנו סיכוי לצאת. -הלעסוק במט ה לאהוא שאני מציע הדבר השני. משותף

לא פחות של שמטרידות אותנו בהבנת העבר ו בשאלותובמכוון לעסוק בדיוק כן , כלומר

לייצר איזשהו סיפור שאתה לא בהכרח מספר מצריך זה ההווה למען אפשרותו של עתיד. 

סיפור היסטורי שאינו  ספרל .כסיפור שלך, אבל אתה מספר אותו כסיפור אפשרי את כולו

לקבל אותו, כחלק מסימן , ותישיכולים לחיות אבמבט היסטורי וי ראפש שהוא ,מכזב
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 ריבאתה יכול לדבר איתם על זה ולא לעכשיו . כאן אנשים שחייםהשייכות שלך למקום ול

 והשאלה שלי האם כשלה עצומהעלולים להיות מ יםנרטיב-מטהזה ה ענייןב זאיתם על זה. א

מוקדים שבהם אפשר לפתח גישה היסטורית אחרת לסיפור ההיסטורי. לא רק יש עוד 

 ר כךרבאח ואחל על השאלה שבבקשה ההיסטורי. אז קודם תענו מחקר לנרטיב אלא גם ל

 בזה נסיים את המפגש שלנו.מה שאני מציעה ול

. אמר אני רוצה לחבר את שני הדברים ביחד. את מה שאת אמרת ואת מה שרבאח: ע

נרטיב שקשה להסכים עליו -פניו קצת קשה. תשמעי, בין המטה-הסיפור נראה עללמרות ש

 נעזוב אותובוא בין הנרטיב שאנחנו אומרים פשוט, יום, אנחנו חיים בצבת. -םלבין חיי היו

במשולש , בגליל, בנגב, בחיפההפלסטיני, ולא משנה אם הוא חי הצד  יום שבו-לבין חיי היום

יומי, של עושק ודיכוי וכיבוש של הצד -םרמות שונות של סבל יובחי או בירושלים או בעזה, 

יום -םבין חיי היו ,עכשיוטהייד הישראלי. רבמשטר האפחי  הפלסטיני. יהודי-ישראליה

חלאק -זה מקרה בודד של רצח איאד אל שם, וזה מקרה כאן זה מקרהאומרים לנו ש

קרה שם, לא כל הישראלים מוהמהמקרה עצמו , ואל תכליל טפא יונסוסמבירושלים ורצח 

הנדל"ן מהכיבוש. כולם נהנים  תורמים למשטרהיהודים כולם ? אבל מה לעשות .כך.. םה

-םאומרים לנו, בין חיי היוכך צריכים, רק מפסידים. ואנחנו ' עד היום, ואנחנו 48-הציוני מ

 מסוגל נרטיב שאני -לבין המטה בשחור הזהאור בהם יום הקשים האלה, שקשה לראות 

ד וזה מא. לנו"אדמה המשותפת" שנמצא את ה אבואומרים לנו, דווקא לשכוח ממנו קצת, 

רתי נכתב בסוף שנות ולא במקרה המחקר ההיסטורי הביק .תקוהיתה קצת קשה. הי

 1988-יתה תקווה אחרי ההצהרה של הפלסטינים ביהכש תשעיםהבשנות ו שמוניםה

הייתה תקווה ו .רבית וברצועת עזהגדה המעמוכנים למדינה פלסטינית בהודיעו שהם ש

 !עכשיוקורה  ה. ז'48לפני של ' אלא 48עכשיו פותחים את התיק לא של ואילו אחרי אוסלו. 

למתנחלים ולצבא לעשות מה  יש מדינה, לא תחת מנדט בריטי, אלא מדינה שנותנתכש

לו ן שכאיובגדה המערבית. במציאות הזו, האמת היא, שלא צריך ללכת לכיו שהוא רוצה

אתה הזה.  ןהוא לא צריך ללכת לכיוו אדם ולא חיה.ן הוא ב קאחל-אלהחייל הזה לא חשב ש

כל פלסטיני הוא מחבל בפוטנציה הרי לפי האווירה שנוצרה רק צריך לראות אותו כאויב. 

הצדיק את לכדי  'חשבתי שהוא הולך להרוג אותנו', 'חשבתי שיש לו סכין'מספיק להגיד ולכן 

שרואה בילידים פשוט בעיה שצריך של האדם הלבן, המהגר, המתיישב,  זה. זה הפרויקט

הרבה שנים אני כבר חי בישראל  .אופטימי כמו מוטי ל כךלצערי אני לא כלהיפטר ממנה. 

אבל מה לעשות? ואני שומע את הנרטיבים האלה ואני אוהב את מוטי ואת המחשבה שלו. 

אתה אומר "איך יהודים  .י היא יכולהכככה ה להמשיך לישראל יכו המציאות היא אחרת.

ל הם ולפני הכאדם.  הם בניאדם  בניח והם יכולים. וכי יש להם כ ?יכולים לעשות דבר כזה"
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הזוג שלו וכו'. כלומר, יש רוע בין  אדם מוכן להרוג את בןהרע. אדם ויש להם את הצד -בני

 תכי גאול אולת הארץ,לאומני של ג-לפרויקט לאומיאדם והוא יוצא כשמגייסים אותו  בני

ישראל מעבר לנהר,  את כל ארץאחרי זה ואת יהודה ושומרון  שנגאלעד  לא תושלם ץהאר

לעצור אותו  חוח ולפלסטינים אין כווהפרויקט הזה הולך להימשך. לישראל יש את הכ

. יש לו בעיות אחרות. ולכן אנחנו הולכים למצב כבר הסכסוך הזה עולם לא מעניין אותוהו

אני גם יכול לחשוב על אנחנו כמובן כבר לא מדברים כבר על התפר עצמו אבל ותר. גרוע י

נתניהו או מישהו כמוהו יחד עם ממשלת שטראמפ כמו איזו מלחמה פטי ימשהו אפוקל

וחמאס ואיראן אללה בנגד חיז, צות הבריתאולי אפילו בקרוב לפני הבחירות באר .יעשו

, אביב-טילים על תל כמו ,כנה גדולה על ישראלס. ואז כשתיווצר מלחמה גדולהבסדר של 

'. 48-אחד לא חשב שזה יקרה ב אףליון אנשים. זה יכול לקרות. ימהגדה המערבית מ יגרשו

זה יכול לקרות כי הציבור הישראלי היום מוכן לזה. הוא רואה שהפלסטינים לא ילכו מפה. 

 מרות שהם אזרחים, , להם הפלסטינים בישראלשל ישראל היום הבעיה הגדולה ביותר 

לעשות  הם רוציםסוהר.  והם בביתוהפלסטינים בגדה המערבית. בעזה שמו גדרות סביבם 

שלא יראו אותם מאחורי הגדרות מובלעות ולהפוך אותם ל דבר דומה בשכם וברמאללה

. פשוט אין או תמיכת מישהו אחר והמפעל הזה יכול להימשך עוד שנים. בלי תמיכת טראמפ

אני פשוט  .רבשלא היו לה בע ממדינות ערב יםברישראל ויש לה משת"פים ע יעצור אתשמי 

אבל אלה הדברים איך שאני  וסלחו לי על הייאוש הזה ואני מיואש לגמרי.פסימי לגמרי 

 רואה אותם.

: אני אגיד שני דברים, האחד המצב קשה ואני נאלץ להסכים עם עאדל גם אם המסקנה מ

יתי מציע, בהמשך להערה של רבאח, להגדיר את ההווה שלי היא שונה. קודם כל לא הי

פעמית. לא צריך לקרוא -במונחים של העבר, אני כהיסטוריון יודע שהיסטוריה היא חד

הוא קשה. צריך להבין אותו הפלסטינים  קולוניאליסטי כדי להבין שכיבוש-יללמעשה ישרא

ן איך הגענו עד הלום, אבל היסטוריים. ההיסטוריה יכולה לעזור לנו להבי-מטהלא במושגים 

את ישראל או  שווהכדי להבין צריך לנתח את זה דרך מושגים של מה שקורה עכשיו. אם ת

 צריך....אתה באפריקה, קולוניאליים -את היהודים כאן למתיישבים בריטים

 קולוניאליסטית. להתנהגותאני התכוונתי  [קוטע אותו]: ר

כמה אם ננסה להבין את ההתנהגות ובח נעשה .: גם אם התנהגות קולוניאליסטיתמ

הישראלית, שאני שותף לביקורת הקשה עליה, במונחים הייחודיים של מה שקורה כאן היום 

בני אדם נוטים להגדיר הווה במושגי העבר. הניסיון הוא  ולא בהשוואה לתקופות אחרות.

ילים, נרטיב, לעיתים יועץ רע. אם נטפל במצב בנתוני ההווה ואף ננסה לתת להווה הזה מ

. דבר שני, כמעט בכל פרמטר, עאדל צודק. המצב הסיכוי לעתיד טוב יותר לכולנו יגדל
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עניין הנרטיבי, וזה וכוונתי ל הפלסטיני קשה יותר. בעניין אחד המצב הפלסטיני יותר נוח.

לא העניין של דימוי. באמת הצד החזק הוא האחראי יותר ורוב הרוע היום בא מהצד 

אבל היא  נתהפוך, זו שאלה מעניי מצב היהאין ויכוח. מה היה אם העל זה י. ישראל-יהודיה

ציוני יותר קשה לי לנתח את הרוע הזה, -יהודי-אני בתור ישראלי ,כלומרלא רלוונטית כרגע. 

יוון כמאך . מרצוני או לא מרצוניואני שותף לו דווקא כי אני שותף לו, כפי שעאדל אומר, 

למען  ,ארץ אחרת, אני יודע שאסור לינטיבה אחרת, אין לי אלטרשאין לו  יודעאני ש

להרים ידיים ולאבד תקווה. התקווה שלי היא, בסופו של דבר, הילדים שלי והנכדים שלי, 

מאותו מקום שאני מזדהה  .ת החזון שליאני יכול, אם היה זמן, לפרט א שהמצב הזה ייפסק.

תייאש. אגב, אני כן מבין את עאדל. לה אני לא יכול להרשות לעצמי ,עם מה שעאדל אמר

כיוון שאני מאבל . אני באותו צד, אין לי ויכוח על הדבר הזהיותר קשה. עאדל נמצא במצב 

 ,ת, כמו שנעימה אומרלא מתכחש למי שאני, אני חייב לנסות לייצר כאן מי שאני ואני

מי כרגע  הוא רק סיפור שבבסיסו ההכרה שזה לא משנהזה אחר הסיפור אחר. והסיפור ה

בסופו של דבר, יש פה ארץ אחת ויש כאן שני עמים. ואם אנחנו לא נגיע לכך  היה כאן קודם

, אני אומר עוד פעםאני ומבחינה זו, אחד לא יהיה טוב כאן.  שלכולם יהיה טוב כאן, לאף

שותף כאן לניתוח של עאדל, אבל מתוך דאגה לכולנו, גורלה של הבת של עאדל וגורלה של 

בסופו של יום, שתיהן יצטרכו לחיות כאן. אני לגמרי מסכים עם  כרוכים זה בזה. הבת שלי

עאדל שלחזק יש יתרון וזה שהצד החזק יכול, זה לא אומר שהוא גם צודק. השאלה איך 

 ?אנחנו מחנכיםולמה 

 : וזה לא אומר שהוא גם רשאי.נ

 : נכון. ואני אעצור כאן כי אני רואה שהדיון מתארך.מ

 מר שני משפטים.ואתה רוצה ל : רבאח, אםנ

ת ד ברורים. הנרטיב היהודי שרוצה להיוו: אני חושב שמצאנו סופסוף שני נרטיבים מאר

יותר אפילו  שנראה והנרטיב הפלסטיני, בגלל הבעיה בהווה ובעתיד ,אופטימיסט בכל מקרה

תם כמו שמוטי אומר, כי א .אפשר לגשר על זה גרוע, הוא יותר פסימי. הבעיה כאן שאי

הרוב ואנחנו המיעוט. גם מוטי דיבר על השואה, אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם ם, יהודי

על בסאם עראמין, שהוא יו"ר "פורום המשפחות סרט במכללה אני הקרנתי בכיתות שלי 

והוא מדבר  , הוא מכיר בשואההשואהנושא בלמד תואר שני השכולות" מהצד הפלסטיני, ש

ד מתקשה עם זה שפלסטיני מדבר על וד היהודי לרוב מאוהצ על השואה בצורה אחרת

שלא מכיר בשואה, כמי . הצד היהודי רואה בצד הפלסטיני כמי כמו שהוא דיבר השואה

הוא במיוחד בנושא השואה, . וכשאתה מביא לו מישהו אחר, "לזרוק אותו לים"שרוצה 
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בין שני האסונות כטעון המשווה  והיה רוצה שהפלסטיני יכניס שואה מתקשהד ומאד ומא

 . יותר קל לו ואז

 שני משפטים? ,: תודה רבאח. עאדלנ

: לא, האמת היא שאחרי הדברים שאמרתי, כבר אין לי הרבה מה להוסיף. אולי בנימה ע

וגם הנכדים שלי. ואני לא  ,אישית אני אגיד, שהילדים שלי כולם, שלושתם, לא חיים בארץ

ת הסיפור כולו. כי בניגוד למוטי, ולכם כולכם, מעודד אותם לחזור לכאן וזה כבר מספר א

ה שיש לכם את הזמן וועם תקלבוא לפה שאתם רוצים שהילדים והנכדים שלכם ימשיכו 

 נמרקנהרגים. בני העם שלנו נזרקים מלבנון לדמתים. אנחנו לנו אין זמן. אנחנו , הרי כולו

ל הזה שלנו ואתם הורגים אותם גם במדינות ערב. ואתם היהודים ממשיכים את הסבו

מספרים לנו על ימי המשיח שאולי כן, שני עמים ידאגו אחד לשני. אבל למה שהיהודים 

במאה השנים האחרונות זאת לעצמם. הם עשו  דואגים רקידאגו לפלסטינים? הם 

גם לא העולם הערבי שסביבם. הוא הרג בהם לא פחות , ולפלסטינים אין מי שידאג להם

לכן אני לא רואה הרבה תקווה באמת שבישראל תהיה  מאשר שישראל הרגה בהם.

שלי ושל הכיוון התפכחות. אנחנו הרי מדברים על זה עשרות שנים שהכיוון הוא הפוך מ

ה של המידות, ושל הראייה של מה מותר ומה אסור. תהשח לא התפכחות, אלא להפך, מוטי.

פלסטיני כמחבל ת האהופכים לעם גזעני לעילא ולעילא. הם מגדירים לצערי  היהודים

 בפועל מי שמחפש אותנו במדינה, מחפש  .בעצם זה שהוא קיים פה ונמצא פה בפוטנציה

 רק משת"פים ולא שותפים. לא אני ולא הילדים שלי רוצים להיות משת"פים של הציונות.

מבטא צורך אישי וקיבוצי : אני רוצה להיאחז במשפט שאתם כתבתם בהקדמה, ש"נרטיב נ

עד כמה אני  םאמרתי לככבר העתיד".  ןלמעשוב בפרספקטיבה של ההווה  לספר את העבר

. ברור רבה פעמים אני מתביישת להיות ישראליתעדר השיח בין הנרטיבים. היאת  הכואבת 

אפשר גם תאורטית וגם מעשית  מרות שאילעאדל כואב את העניין,  ושבאופן הועצוב לי לי 

שאנחנו ודומה יותר למה הרבה יותר עמוק  ברור לי שהכאב של עאדל הוא. למדוד כאב

ריבילגית, פלהימלט מההרגשה והידיעה שאני  לא יכולהגם וקיומי. אני  יבסיסמזהים ככאב 

כן,  לצד זה כמו שאמרתי לפני ךא. עליו שאנחנו מדבריםהיבט מכל מיני בחינות, לא רק מה

גם  ,אחרת חיותשוט לאני לא מרשה לעצמי להיות מיואשת עד הסוף, כי אני לא מסוגלת פ

ים את הנפש, חלא להקשיב ולעסוק בדברים שמני להיות יכולהשלי הייתה  בגילי שהבחירה

שהמצב נעשה היטב לא יודעת מה יהיה. גם אני חשה ממש אני  ,. לגבי העתידהעין והדעת

פה במולדת  העתיד חוששת מפניאני והרבה יותר גרוע, שהאפשרויות הולכות ומצטמצמות. 

 לילדים שליאופן אותו באת ז. אני לא אומרת של היהודים והפלסטינים - ת שלנוהמשותפ

במפגשים  שאנחנו לא מדברים עליו "עד הקצה"מסוג הדברים . זה שהם כבר אנשים בוגרים
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אוהבת מכבדת ו ,קשורה אליהםשאני אני מוצאת לא מעט אנשים  את. יחד עם זמשפחתיים

"חיים של  ,מה שאני מכנה, את ם ויוצריםיפתיאכ ,אותם שמוכנים ויכולים, מעורבים

נרטיבים סכם את הדיון הזה גם בהבדל שרבאח ציין בין הלאפשר זה אני נאחזת. וב שפיות"

לא שיחה  ,בפתיחות בינינוקיימנו בכל זאת, הנה , וגם בהבנה הזאת שהציוני והפלסטיני

קצה חוט של וזה  ולכן שיחות כאלו הן אפשריות .לקיים אותהבמודע בחרנו שפשוטה 

 את רבאח, גם הוא לא בין המוותרים.למדתי להכיר וכמו שאני לפחות  .משהו

 תודה רבה לפרופ' מוטי גולני, לד"ר עאדל מנאע ולד"ר רבאח חלבי.

 ומקרב. , מעניין, קשהזה היה חשוב

 נתראה חברים.

 

 

 

 

 

 


