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ישראל.במדינתהמתרחשעל

1.9חייםבישראללכךפרטאבל

להתעלםאפשרואיערבים,מיליון

השיחכשבניהזאת.מהמציאות

השיחהשפה,אותהאתדוברים

ובגובהלגמריאחרתמתנהלת

שנאמריםוהדבריםהעיניים

ישקשובות.אוזנייםעלנופלים

שמרגישיםערביםשלנובמדינה

נוספתסיבהוזוב׳,סוגאזרחים

אדירכליהיאשהערביתלכך

הסברה,למשלשונים.לשימושים

הנפוצים,השקריםעלתגובות

שהםממהאחרלנרטיבחשיפה

אלטרנטיבהמילדות,שומעים

שומעיםכשהםולהסתה.לשנאה

הםאחרות,עובדותבשפתם

עמדתם".אתלשנותיכולים

בהסברהבעברשפעלהעידית,

הרשתותדרךבערביתישראלית

ערביעלמספרתהחברתיות,

הערביתההתנגדותעלידעשלא

.1948בשנתהחלוקהלהחלטת

בתקיפהאצלוהתחיל"הסיפור

לנרטיבנחשףוכשהואהישראלית,

הכוללוהשלםהמלאלסיפוראחר,

אתשינההואהישראלי,הצדאת

בהסברהפעילהואכעתעמדותיו".

ערבית.ישראלית

ארוךתהליךשזהמאמינה"אני

אבלרגע,בןקורהשלאמאוד

בעבריתהזרעים.אתשנזרעלפחות

צריךיקשיבו.לאהםובאנגלית

אותהולדעתבשפתםאיתםלדבר

וכתיבה.קריאהדיבור,הסוףעד

מכיווןשנים,לאורךקשהעבודהזו

השפותכאחתמוגדרתשהערבית

אנגלית,לדובריללמידההקשות

מנדרינית,סיניתעםאחתבכפיפה

שלחברינכוןוקוריאנית.יפנית

סינית,כמוקשהלאהיאעברית

השקעהמחייבתעדייןהיאאבל

רבה".

כמעטנחשפתעידיתביומיום

בערביתהתקשורתלאמצעירק

נקודתדרךלחדשותומתוודעת

יששלנו"בתקשורתשלהם.המבט

יודעיםשלאופרשניםכתביםגם

בעינייםהמצבאתומנתחיםערבית

זומערבית.ובחשיבהמערביות

כשהגיעהמצב.אתכךלפרשיומרה

שלהרגשההייתההערבי,האביב

שמשטריותקווהלטובהשינוי

היובפועליתחלפו.הדיקטטורה

שלתוכווואקוםדמיםשפיכות

הציפייהקיצוניות.קבוצותנכנסו

מפניבחששהתחלפהלפריחה

אזורי".יציבותחוסר

צפוי,בלתיהואהערבי"העולם

שתהיהמאמיןהיהמיבשבילם.גם

ערבמדינותביןנורמליזציה

שהסעודיםמאמיןהיהמילישראל?

ישראל?עלטוביםדבריםיגידו

היאציון",לאוהביהפכושהםלא

משותפיםאינטרסים"אבלמסבירה,

ברית".ליצירתהובילו

אופטימית?בנימהנסיים

בקריקטורהלאאםואיך"בוודאי,

בקריקטורהמחייכת.היאנוספת?",

ההרבמעלהעולהאישהרואים

גבהעלנושאתכשהיארב,במאמץ

רואההיארבים.ומנהגיםמסורות

שעליהההר,פסגתאתעיניהלנגד

למרותהאישה"."זכויותכתוב

ובסוףלעלות,ממשיכההיאהקושי

תגיע.היא
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