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ערביסטית  בנשמה

מציאות"ולעיתים אף יוצרת יוצרת רושם ראשוני חזק ולהעביר ביקורת. הקריקטורה כדי לבטא מסר מהיר וברור תופעה בצורה מוגזמת ונלעגת מתארת אדם, מצב או מילים. הקריקטורה שתמונה שווה אלף "אומרים 
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ערביסטית  בנשמה
עידית בר ממודיעין נחשפה בילדותה לשפה הערבית כשביקרה אצל סבתה, ומאז 

מסלול חייה נע סביב התרבות ומנהגי העולם הערבי ‡ אחרי שנים בהן לימדה ערבית 
בתיכונים ובאוניברסיטה, היא מנסה לחבר את הקהל הרחב לסוגיית האיסלאם 

והשפעותיו ‡ מנהלת בלוג עם קריקטורות מכלי תקשורת במזרח התיכון ומרצה בכל 
הזדמנות איך השפה יכולה לחבר בין אנשים ולהביא לדו־קיום

עידית בר ממודיעין חיה ונושמת ערבית 
עמוסה  שלה  המכונית  נתון.  רגע  בכל 

בער כתובות  מתנוססות  שעליו  ־בציוד 
־בית, כרזות וקריקטורות,  ברדיו מתנגנת השפה הע

רבית, וכשמגיעים לביתה הטלוויזיה מכוונת ללווין 
המצרי, למגינת ליבם של בני הבית. 

בר מדברת ערבית באופן שוטף, צרכנית כפייתית 
של עיתונים בשפה הערבית, ובאחרונה היא עסוקה 

־כל כולה בבלוג שפתחה שנקרא "הקריקטורה הש
בועית של עידית" שבו היא מעלה פוסט שבועי עם 
מבין  בוחרת  היא  אותה  הערבי  מהעולם  קריקטורה 
מספר קריקטורות שהיא אוספת מעיתונים ערביים 

־במדינות ערב שונות, עם חלק מהן יש לנו יחסים טו
בים, ועם אחרות, פחות, דוגמת סוריה, לבנון, ועוד. 
לצד הקריקטורה היא מוסיפה תרגום בעברית וכמה 

מילות הסבר.

ערבית ללא הפסקה
מגיל  זה.  ולכל  בר  תוהים מה לעידית  אתם בטח 
צעיר היא החלה לעסוק בשפה הערבית ונגזרותיה. 
ובערבית  תיכון  במזרח   .M.A תואר  בעלת  היא 
ערבית  לימדה  בירושלים,  העברית  מהאוניברסיטה 
לערבית  מורה  הייתה  מיוחדות,  משטרה  ביחידות 
בירושלים,  האוניברסיטה  ליד  בתיכון  רבות  שנים 
שונות,  פורמליות  בלתי  במסגרות  ערבית  לימדה 

ובאוניברסיטה הפתוחה.
ראש  במשרד  עובד  לאריק,  נשואה   ,)50( בר 
אהד   ,)26( אסנת  ילדים,  לארבעה  ואמא  הממשלה, 
בשטף  מדברת  היא   .)15( ואמיר   ,)19( אמיתי   ,)23(
ובהתלהבות על הנושא הקרוב ללבה - ערבית. היא 
מאמינה בכל לבה שרק דרך לימוד השפה הערבית 
ניתן יהיה להתחבר לאזור ולהבין את העולם הערבי 

שמסביבנו. 
־היא סבורה שהשפה היא הדרך להבנת האחר, וש
־באמצעות הבנת השפה הערבית ניתן להכיר את הת

רבות הערבית, וכך גם ליצור פתח לדו־קיום. 
את היידע שלה היא מעבירה לקהל הרחב באמצעות 
הרצאות על האסלאם והמזרח התיכון שמבוססות על 
חומרים ערביים אותנטיים, ומפתיעה אותם בנתונים 
היסטוריים ובזוויות ראייה שונות ממה ששמעו עד 

כה. 
חייה של בר סובבים סביב השפה הערבית וגם בני 
ביתה "סובלים" מהאהבה שלה. "בבית יש לי לווין 
העולם",  מכל  ערביות  תחנות  אלפי  שקולט  מצרי 

היא מספרת בחיוך, "את הלווין קיבלתי מבעלי ליום 
זה חייהם של בני  40. מתנה נהדרת. מרגע  הולדת 
הבית הפכו להיות בלתי נסבלים כי אני כל הזמן רואה 
סרטים בערבית. הם נאלצים לראות סרטים בערבית, 
במטבח אני שומעת רק ערבית, והרדיו באוטו מכוון 
רק על תחנות בערבית. מי שנכנס לאוטו שלי חושב 

־שהוא נכנס לאוטו של מחבלת. בבית קוראים לי 'הע
רבייה'. אני אוהבת את זה בכל רמ"ח איבריי". 

למה חשוב לך לשמוע כלי תקשורת ערביים?
"אני אוהבת לשמוע את הפרשנות שלהם. מעניין 
אותי לדעת מה באמת חושבים עלינו ומה באמת קורה 
שם, לא רק מה שאומרים לנו בתקשורת הישראלית. 

אני אוהבת להתחבר למציאות במזרח התיכון".  
ומה באמת חושבים עלינו?

"כולנו יודעים שלא אוהבים אותנו, וזה לא פשוט 
־לשמוע את זה. לפעמים אני מתעוררת בבהלה בלי

לה. אולי עדיף לא לדעת מה קורה". 

בגלל סבתא
בר גדלה בירושלים ולמדה בתיכון בויאר במגמת 
מזרחנות חמש יחידות ערבית. החיבור שלה לשפה 
הערבית התחיל כבר הרבה קודם והיא מייחסת אותו 

־לסבתה. "האהבה לערבית הגיעה מסבתא שלי שג
ערבית",  רק  מדברת  והייתה  סילואן  בשכונת  דלה 
נזכרת בר, "דרכה ספגתי את האהבה לערבית. היא 

הסבתא שהכי השפיעה עליי".
רואה  "הייתי  סבתה.  אצל  גרה  בצבא  כשהייתה 

איתה את כל הסרטים בערבית", היא צוחקת.
בצבא שירתה ביחידת 8200 ועסקה כמובן בתחום 
באוניברסיטה  למדה  שהשתחררה  אחרי  הערבית. 
העברית תואר ראשון באיסלאם, מזרח תיכון וערבית, 
ולדבריה, "למדתי עם גדולי הפרופסורים בתחום".  

אחרי סיום הלימודים היא התחילה ללמד ערבית 
12 שנה, ובין תל־  בתיכון ליד האוניברסיטה במשך

מידיה המפורסמים היא מונה את כתב חדשות ערוץ 
2 אוהד חמו ומגישת החדשות בערוץ 10 תמר איש 

שלום. 
־באותה עת גם הוציאה לאור עיתון בערבית.  "המט

רה של העיתון הייתה שלתלמידים יהיה חומר קריאה 
"היו לזה הדים  ואקטואלי", היא מסבירה,  יותר  קל 

ממש מצוינים".
כשסיימה לעבוד בבית הספר, עברה לעבוד ביחידת 
משטרה מיוחדת שם לימדה ערבית. "ככה התחלתי 
מספרת,  היא  למבוגרים",  ערבית  ללמד  הרומן  עם 

־"מאוד נהניתי וכנראה ששמי הגיע למערכות נוס
פות, אז לימדתי ערבית במוסדות בטחוניים נוספים. 
2011, לימדתי ערבית מש־  עבדתי שם עד סוף שנת
מונה בבוקר עד עשר בלילה ונהניתי מאוד. במסגרת 
הזאת למדתי לדבר ערבית במבטא פלסטיני עמוק".  
־בר המשיכה לעסוק בתחום גם באוניברסיטה הפתו
־חה כמרצה לערבית מדוברת. "לימדתי קבוצת שוט

רים ממחוז תל־אביב שלא יכלו לשבת על הטוסיק", 
היא נזכרת, "אבל הצלחתי לרתק אותם והם ניגשו 
זה עזר לנו, כמה  יודעת כמה  'את לא  ואמרו  אליי 

דברים הבנו". 
מה מלהיב אותך בתרבות הערבית?

"השפה הערבית עשירה במילים וביטויים שאינם 
חיבתי  עיקר  מכירה.  שאני  אחרות  בשפות  קיימים 

־נתונה לפתגמים ולאימרות החוכמה בערבית. הפתג
מים מלאי תובנות. הם עסיסיים ואפשר לשלב אותם 

־בשיחה במקום המתאים. הפתגמים הם בבואה של הח
ברה והתרבות, ולכן אני כל כך אוהבת להשתמש בהם 

ולאסוף כל פתגם שנקרה בדרכי".

כבוד הדדי
בר יצרה במשך השנים קשרים חזקים עם חבריה 
הערבים, במיוחד כשעבדה במשרד החינוך. "יש לי 
אומרת,  היא  הערבי",  מהמגזר  טובים  מאוד  חברים 
"השפה פותחת דלתות בצורה שאי אפשר לתאר. יש 

־בינינו המון כבוד הדדי והם מאוד מעריכים שאני מד
ברת בשפה שלהם, לא בצורה עילגת ובמבטא הנכון, 
ושאני מבינה אותם ואת הקודים התרבותיים שלהם. 
הבינאישי  חושבת שאין תחליף למפגש  אני באמת 

חוש ביחד,  עובדים  אנחנו  המאולץ.  לא  ־האמיתי, 
בים ביחד ומתכתבים הרבה בווטסאפ. אני מתייעצת 

איתם הרבה בכל מיני שאלות שיש לי". 
עם השנים הלכה והתעמקה אצל בר ההבנה כמה 
מעט אנחנו יודעים על השכנים שלנו. "אנחנו חיים 
במרחב ערבי שבו אנחנו המיעוט", היא אומרת בלהט, 
וחושבים  לזה  אנחנו מתכחשים  קטן.  "קמצוץ ממש 
שאנחנו חיים בארצות הברית. הגיע הזמן להבין איפה 
אנחנו חיים, להכיר את שכנינו לטוב ולרע, לדעת את 
השפה שלהם כמו שצריך, להכיר את התרבות שלהם, 

את הקודים התרבותיים שלהם".
מה אנחנו לא יודעים וצריכים ללמוד?

־"יש דברים בסיסיים כמו הכבוד הערבי, איך להת
נהג איתם, שאם אתה לא מכיר אותם, אתה מפספס 

־את הכל, אתה יכול רק לחלום על שלום. אם לא נש
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תלב במרחב, לעולם לא נצליח להשתלב 
איתם". 

תמונה אחת שווה
בשנה האחרונה בר השקיעה את מרצה 
כדי לקדם את הסוגיה בקרב כמה שיותר 

־קהלים. היא עברה קורס של מעוף "יוז
בחצי  עובדת  היא  ובנוסף,  עסק",  מים 

־משרה במשרד החינוך באגף שפות כא
חראית על תוכניות לימודים.  

היא  עוברת,  שהיא  מהתהליך  כחלק 
פתחה את  הבלוג "הקריקטורה השבועית 
שבוע  כל  מעלה  היא  שבו  עידית"  של 
קריקטורה מעיתון ערבי, מתרגמת אותה 
לעברית ומסבירה מה עומדת מאחוריה. 

־"השבוע הצגתי קריקטורה על האולמי
־פיאדה והסברתי למה היא כל כך פסי

מית ביחס למה שקורה בעולם הערבי", 
היא מסבירה, "יש שם מלחמות אזרחים 
נוראיות. זה נותן קמצוץ של ידע לגבי 
מה שקורה מסביב כי זה משפיע על כל 
העיצוב של המזרח התיכון. היום יש לנו 

אינטרסים משותפים עם מדינת ערב". 
באחת ההרצאות שלה היא הציגה את 

־עמדתו של עיתונאי כוויתי שאומר שצ
ריך ליצור קשרים עם ישראל. "יש לנו 
אינטרסים משותפים נגד הטרור העולמי 
שמאיים גם עליהם. מצרים מאוימת על 
ידי הטרור של דעאש, הסעודים חוששים 

־מאיראן. צריך להסתכל במבט אחר ולה
בין מה קורה".  

למה דווקא קריקטורה?
מילים.  אלף  שווה  שתמונה  "אומרים 

או תו ־הקריקטורה מתארת אדם, מצב 
פעה בצורה מוגזמת ונלעגת כדי לבטא 
ביקורת.  ולהעביר  וברור  מהיר  מסר 
חזק  ראשוני  רושם  יוצרת  הקריקטורה 
זאת  כל  מציאות,  יוצרת  אף  ולעיתים 
במטרה להבין ולהכיר את המרחב הערבי 
הסובב אותנו דרך סוגיות העומדות על 
סדר היום הציבורי בארצות ערב ובמזרח 

־התיכון. הופתעתי מכמות העניין שהב
לוג והקריקטורות עוררו".

היא  לדבריה, באמצעות הקריקטורות 
שנ בוערות  סוגיות  להעלות  ־מנסה 

התיכון.  במזרח  היום  סדר  על  מצאות 
"יש קריקטורה שמראים בה תמונה של 
בית קברות של ערבים שנהרגו על ידי 

קב שניים־שלושה  כולל  והוא  ־יהודים 
רים, ובית קברות של ערבים שנהרגו על 
ידי ערבים ויש שם המון קברים. 97 אחוז 
מהערבים נהרגים על ידי ערבים אחרים. 
מבחינת המוסלמים הקיצונים השני הוא 

־כופר וצריך להרוג אותו. האסלאם הקי
צוני מאיים לא רק עלינו, אלא גם על 

וגם על כל העו ־העולם הערבי המתון 
לם המערבי. אסור להתבייש להגיד את 
שקיים  מה  זה  קיצוני.  איסלאם  המילה 

־וצריך להישיר מבט לזה. כולם, גם הע
רבים המתונים צריכים לעמוד נגדו כי 
הוא יכול להרוס את כולנו. כולנו באותה 

סירה".
־היא מוסיפה כי "גם הערבים שעו
־בדים איתי יודעים שאם דעאש יגי

עו לפה, גורלם לא יהיה יותר טוב 
משלנו. הם מודעים לסכנה, במיוחד 

המשכילים שביניהם".

מישמעאל            
ועד מוחמד 

־בר מקדישה לא מעט זמן להכנת הר
התי והמזרח  האיסלאם  בנושא  ־צאות 

ההרצאות  דרך  כי  מציינת  היא  כון. 
האזור  של  למורכבות  נחשפים  אנשים 

־ולאירועים היסטוריים מרכזיים שהתר
חשו בו, ובעיקר מבינים את השלכותיהם 

על המציאות הקיימת. 
נושאים  במגוון  עוסקות  ההרצאות 

־היסטוריים, חברתיים ופוליטיים והן מו
תמו בשילוב  חווייתית  בצורה  ־עברות 

נות, קריקטורות וסרטונים.
אחת מהן נקראת "באוהלי הישמעלים" 

־והיא דנה ביחס האיסלאם ליהודים במ
־רוצת הדורות. הרצאה נוספת "מה מס

תתר מאחורי הרעלה?" על מעמד האישה 
אקצא  "אל  אחרת  והרצאה  באיסלאם, 
בסכנה - האומנם?" על מעמד ירושלים 

באיסלאם. 
מתעניינים  בכלל  אנשים  כמה  עד 

בזה?
ההרצאה  אחרי  אליי  ניגשים  "אנשים 
ואומרים לי 'לא ידענו את כל זה'. אני 
איך  מוחמד,  תקופת  על  להם  מספרת 
המפגש הטראומטי בין מוחמד ליהודים 
השפיע על ההמשך. אני מראה להם שיש 

־בקוראן פסוקים שמרוממים את עם יש
־ראל. המוסלמים טוענים שאחר כך הש

למוחמד  הפנו  שהיהודים  הדברים,  תנו 
התחיל  והוא  להתאסלם  וסירבו  עורף 
לשנוא אותם. מאוד מעניין לראות את 
הקוראן מדבר גם בעד היהודים וגם נגד 

היהודים". 
שוברת  גם  היא  בהרצאות  לדבריה, 
את המיתוסים על החיים הטובים שהיו 

"יש חשי ־ליהודים בארצות האיסלאם. 
בה שהיה להם טוב", היא מסבירה, "אבל 

היו מושפלים באר היהודים  הכל  ־בסך 
צות ערב. הם היו בני חסות, היו צריכים 

־ללבוש אריג צהוב, להיות נבדלים ונחו
תים מבחינה פוליטית, נחותים מבחינה 

־דתית ומבחינה חברתית, ולהסתפר בת
ספורת מיוחדת". 

נאלצו הפליטים  גם מספרת למה  בר 

היהודים לברוח מארצות ערב. "אנשים 
הם  ולמה  קרה,  בדיוק  מה  יודעים  לא 
"ברוב  מסבירה,  היא  כל",  חסרי  הגיעו 
המקרים הלאימו את הרכוש שלהם. אני 

־תמיד מסיימת את ההרצאה בנימה אופ
טימית ומספרת על מוסלמים שאוהבים 
כאלה.  הרבה  ויש  ישראל,  מדינת  את 
פעם הבאתי מישהו שהיה בארגון טרור 
והיום מדבר בשבחה של ישראל. חשוב 

לי לסיים עם תקווה".  

היחס לאישה
את  שמעסיק  נוסף  התעניינות  תחום 
ובעולם  בכלל,  האישה  מעמד  הוא  בר 

מת מרתק",  נושא  "זה  בפרט.  ־הערבי 
להבת בר, "היום באיראן יש את מחאת 
עם  מצטלמים  הגברים  שבה  החיג'אב 
בלי  האישה  עומדת  ולידם  ראש  כיסוי 
כיסוי ראש. הם שואלים 'למה לכפות על 
האישה כיסוי ראש?'. זה מדהים שגברים 
ולא  באיראן מצטלמים ככה בלי בושה 

־מפחדים מהשלטונות. כיף לראות שא
נשים מתעוררים לנושא מעמד האישה 

־ולא רוצים להפוך אותה לחפץ ולא לס
חורה שעוברת מיד ליד". 

מעמד  נושא  את  חקרה  בר  היתר  בין 
האישה בעולם הערבי בתקופות שונות. 
"עוד לפני תחילת האיסלאם היו קוברים 
את הבנות חיות באדמה", מסבירה בר, 
"נושא האישה תמיד היה קשור לנושא 
חילול כבוד המשפחה. הכבוד הוא קדוש 

לצער הכבוד.  את  מסמלת  ־והאישה 
נו הרב, יש בקוראן פסוק שאומר שאם 
אשתך לא מצייתת או מורדת בך, מותר 

לך להכות אותה".
בהרצאה שהיא נושאת היא מדברת גם 
על הנשים של דעאש, על שפחות המין, 

נישואי קטינות, מילת נשים, ועוד.
האם משהו משתנה?

"יש המון נשים שפועלות לשנות את 

־המצב. הבעיה העיקרית היא האיס
לאם הפונדמנטליסטי שמדכא את 
לא  אישה  הקוראן  לפי  האישה. 
זה רק  אמורה לכסות את הפנים. 
שתדע  האישה  על  להקשות  כדי 

את מקומה".  
כיום האיסלאם הקיצו ־לדבריה, 

של  ממקום  בא  "זה  ראש.  מרים  ני 
תחושה של מה שהיה פעם הוא הטוב, 
ומתוך הרצון  להחזיר עטרה ליושנה. הם 

־מסתכלים על תקופת האימפריה המוס
למית ורואים איפה הם היום - משולטים 

־הם הפכו לנדכאים שלא משתלבים בח
ברה המערבית ואומרים לעצמם 'רק אם 
ל'חליפות',  פעם,  של  לאיסלאם  נחזור 
להלכה המוסלמית, אז בעצם האיסלאם 
מה  מה  זה  ולכן  בעולם,  לשלוט  ישוב 

־שצריך לעשות. זאת השאיפה שהם רו
ישלוט בעו ־צים להגשים, שהאיסלאם 

לם ואז העולם יהיה ה'דאר' - הבית של 
האיסלאם".  

אז מה עושים?
־"אני חושבת שהשלב הראשון הוא לה
־כיר בכך שיש איסלאם קיצוני. לא לה

תכחש, לא להתבייש, לדבר על זה. צריך 
להישיר מבט בעוז ובגאון ולגייס את כל 

־העולם, את מיטב המוחות, גם של העו
לם המוסלמי שמכיר את התרבות הזאת 

ויודע איך להיאבק בה". 

ידע הוא כוח
בסוגיית  השעון  סביב  שעסוקה  כמי  
ברשתות  משוטטת  גם  היא  האיסלאם, 

החברתיות, ומגלה עולם שלם.
מהמסרים  מושפעים  ילדים  לדבריה, 

קו "הקיצוניים  ברשתות.  ־שמועברים 
ראים להם לרצוח בשם האיסלאם, וזאת 

־פרשנות מוטעית של האיסלאם. הם לו
קחים את מה שמתאים להם. יש בקוראן 
פסוקים שתוקפים את היהודים והנוצרים 
- השאלה לאן אתה לוקח את זה. זאת 

־בעיה והעולם צריך להתגייס בכל המא
־מצים כדי להילחם בזה. אירופה לא מו

כנה. תפסו אותה עם 'התחתונים למטה'. 
הם לא יודעים להתמודד עם הדבר הזה. 
זה לא מסתדר להם עם התרבות שלהם 
והדמוגרפיה לא משחקת לטובתם. יותר 
קל לנצל את הדמוקרטיה וזכויות האדם 
שאתה  המדינה  נגד  בזה  ולהשתמש 
מדכאים  הערביות  במדינות  בה.  נמצא 
אותם עד עפר, בסין יש חוקים דרקוניים 

־נגד מוסלמיים. אירופה יותר מדי סוב
לנית. הם לא מבינים שיש פה התנגשות 

"השפה 

פותחת דלתות 

בצורה שאי אפשר 

לתאר. יש בינינו המון כבוד 

הדדי והם מאוד מעריכים 

שאני מדברת בשפה שלהם, 

לא בצורה עילגת ובמבטא 

הנכון, ושאני מבינה אותם 

ואת הקודים התרבותיים 

שלהם"
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במציאות השוררת 
במזרח התיכון 

בר בהרצאה. 
אנשים מגלים 
התעניינות | 
צילום פרטי 
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דתית בין ערכים. ברגע שיבינו יכול 
להיות שיהיה מאוחר מדי".  

לדעתה של בר, ברגע שאתה מבין, 
אתה גם יודע להתמודד. "יותר ידע הוא 
יותר כוח", היא מסבירה, "ברגע שאתה 
מבין את השפה, אתה מבין את המטרות 
של היריב. צריך לדעת מה הם זוממים 
שלום  בדרכי  איתם  להתנהל  ולדעת 
ופיוס בלי להתנשא. הערבית היא כלי 

וידיעת התרבות היא המפתח".
־בר מנצלת את שליטתה בשפה הע

בהסברה  פעיל  חלק  ולוקחת  רבית 
הישראלית ברשתות החברתיות. "אני 
עונה לטוקבקים ומשתתפת בסקרים", 
היא מספרת, "ב'צוק איתן' הייתה לנו 
בעיה מאוד קשה של הסברה. אין לנו 

שיכו אנשים  ערבית,  דוברי  ־כמעט 
הסתה  הייתה  ברשתות.  להתנהל  לים 
התחנן  החוץ  משרד  ברשתות.  פרועה 
וני  לעזור  יתגייסו  לערבית  שמורים 

נחלצתי לעזור". 
מה עשית?

לרוץ  והתחלתי  חומרים  לי  "נתנו 
איתם בטוויטר ובפייסבוק, ובכל מקום 
שהיה שקר - כתבתי עובדות. עזרתי 
כמה שיכולתי. אם יהיו הרבה אנשים 
של  מעמדה  את  לשפר  נוכל  כמוני, 
ישראל בעולם הערבי. הם לא יודעים 
מה קורה. מבין 1,200 תחנות ערביות, 

־רק שמונה תחנות מוכנות לראיין יש
ראלים וגם זה באווירה מאוד עוינת". 
־היא סבורה שחשוב שישמעו ישרא
־לים מדברים ערבית. "כשמדברים בע

רבית רהוטה זה משנה את כל הדעה. 
הם כל הזמן שומעים רק צד אחד. אין 
זאת  אחר.  צד  לשמוע  הזדמנות  להם 
הזדמנות להגיע למיליוני צופים. אחד 
החלומות שלי הוא להשתלב בהסברה 

החבר ברשתות  ולעזור  ־הישראלית 
תיות".

זמן לשנות
לעשות  חייבים  שאנחנו  טוענת  בר 
ישראל  מדינת  שקמה  "מאז  שינוי. 
כלפי  האיסלאם  של  השלילי  היחס 
בן  היהודי  גרוע.  יותר  נהיה  היהודים 

מדי מקים  והבזוי  המושפל  ־החסות 
על  ושולט  איסלמית  בטריטוריה  נה 

־מוסלמים. זה גרם לזעזוע עמוק בעו
לם הערבי, לכן הם לא יכולים לקבל 
אותנו. אנחנו לא מבינים למה כל קשה 
להם להכיר בנו. זה לא פשוט להם כי 

־זה בעצם אומר שהיהודים יכולים לש
לוט. כל עוד היהודי שילם מס גולגולת 
עוד  היה  האיסלאם  בעליונות  והכיר 
לא  אבל  היהודים,  עם  לחיות  אפשר 
על  שולטים  והם  מדינה  להם  כשיש 

מוסלמים".  
אז מה הפתרון?

"אני חושבת שכל אחד צריך לשנות 
את המקום הקטן שלו. אולי לא נשנה 
בפינה שלי  אני  אבל  העולם,  כל  את 

הער שלי  החברים  עם  מנסה,  ־באמת 
־בים, לדבר איתם בגובה העיניים ולג

רום להם לראות שיהודי זה לא מישהו 
עם קרניים. צריך לדבר איתם, לחשוב 
משותפים.  דברים  המון  יש  כמוהם, 
הזולת מקרבים.  ואהבת  טובים  יחסים 

הבי המגע  לשנאה.  גורמת  ־הבורות 
נאישי מבחינתי עושה לי את זה".  

מקבלת  את  למשל  תגובות  איזה 
מאלה ששומעים אותך?

היותי  ואת  אותי  מכיר  שלא  "מי 
נבהל  די  מושבעת,  ערבית  חובבת 

־כששומע קול רדיו בערבית בוקע מה
מכונית, מהבית או מסרט ערבי שאני 
בהבנה  זאת  מקבלים  חבריי  בו.  צופה 

ובהכנעה".
והיו תגובות קיצוניות?

או  קיצוניות  תגובות  חוויתי  "לא 
למי זכיתי  בעיקר  חלילה.  ־שליליות 
שמתע מאנשים  ושבח  עידוד  ־לות 

ניינים במזרח התיכון, גם כאלה שלא 
עוסקים בתחום. מורה לערבית מפתח 

־תקווה אף כתבה לי שהיא כתבה מע
רכי שיעור לתלמידיה המבוססים על 
ביקשה  היא  שלי.  הקריקטורות  בלוג 
את אישורי לכך. הסכמתי בשמחה כי 

־המטרה היא שהידע יופץ ואנשים ית
עניינו במרחב שסביבנו".
ואיך הערבים מגיבים?

"חבריי הערבים מהמשרד שבעי רצון 
מכך שאני חובבת של השפה והתרבות 
הם  חיובית.  שתגובתם  כך  הערבית, 
אוהבים שאני משוחחת עמם בשפתם. 
אני גם תמיד שואלת אותם שאלות על 
מילים או ביטויים והם שמחים לעזור 

תמיד".
את מאמינה בשלום ודו־קיום?

ההשתלבות  הוא  לשלום  "המפתח 
בהתנהגות  בנו,  תלוי  הרבה  במרחב. 
שלנו ובכמה שננסה להשתלב במרחב. 
להתייחס  התרבות,  את  להכיר  חשוב 
בכבוד ולדעת את השפה, רק כך נוכל 
ניקח  אם  הערבים.  להתקרב לשכנינו 
ניצור  המשותפים,  האינטרסים  את 

מרחב יותר טוב לכולנו". 
מה החלום שלך?

־"שתהיה לנו הסברה טובה, שנדע לה
בע נכון  הכי  ישראל  מדינת  את  ־ציג 

העולם  ברחבי  ומכבדת  רהוטה  רבית 
הערבי. שנגיע לכמה שיותר מוסלמים 
בעולם, בין אם זה ברשתות החברתיות, 
שנדע  הערבי.  ברדיו  הלווין,  בערוצי 
אותנו  ולהוציא  ישראל  את  להסביר 
ישראלי  אזרח  טוב בעולם. שכל  יותר 
ידע לדבר ערבית. חשוב שכל אחד יידע 
לדבר את השפה הזאת. זה בנפשנו, זה 

חלק מההישרדות שלנו במקום הזה". 
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