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לאוריצחק

עם"מולעםשלבעמידהמולםעומד"אני

 :לערביםהמזרחית"ו"השנאהיהושעב.א.

בישראלמיעוטיםביןגזענותשללדמותהקווים

אכזריות :הקדמה

בקרבשלהוהפופולריותגיסא,מחדיהושע,שלא.ב.בספרותהאידיאולוגיתהשקיפות

משהובאמצעותהלקרואחוזרתהזדמנותמעניקותגיסא,מאידךמסוים,קוראיםקהל

אנחנושבוהאופןעלמשהוכלומרהמדומיינים,חיינושלוהמתערפלהגדולבסבך

שאערוךקודםנמצאים".שאנחנואיפהנמצאיםשאנחנוזה"אידלעצמנומסבירים

מראיוןחלקלקרואמבקשאנימייצג,שהואומהיהושעב.א.עלמהשברתיאתמחדש

של"שליחותוספרוצאתלקראת 2004שלבאביבנערךהראיוןהסופר.עםמאוחר

אנוש":משאביעלהממונה

תחיהאםאבלאפשרי.בלתילאזההכרחי,לאזההפלסטינים.עםמלחמהשתחיהלחיותיכול

אתשנוציאשאחריכיווןימים.שישהשלמלחמהאולימאור.קצרהמלחמהתחיהזומלחמה

נפעילאנחנואחרים.יחיוהמלחמהכלליכלכיבוש,צבאלחיותשנפסיקואחריההתנחלויות

כלפיכוחנפעילאלאהזח,המסיתאוחזההמחבלאתלחפשלרוץנצטרךלאכוחנו.מלואאת

חרבהתחיההיאאחרת.לגמרימלחמהתחיהזו ...טוטאליבאופןכוחנפעילשלמה.אוכלוסיה

בעזה.החשמלאתנפסיקאנחנואשקלוןעלקסאםטילייירוחםאםלפלסטינים.קשהיותר

המצריםמולשעשינוכפיכוחנומלואאתנפעילדלק.מעזהנמנעבעזה.התקשורתאתנפסיק

בעצמםחםחמור,יותרחרבה Iאחרלגמרייחיההפלסטיניכשהסבל'ואז, 1969ב"התעלהבערי

שיפסיקו ...אחרתברירהלותחיהלאהטרור.אתיכבושעצמוהפלסטיניהעםהטרור.אתיחסלו

ולבתילחשמללדלק,אחריותשייקחמיהחמאס.אוהרשותתחיהזואםמשנחלאהירי.את

המצבחקסאם.יריאתלהפסיקכדיספוריםימיםבתוךיפעלמתפקדים,לאשחםויראההחולים

מטהרת.מלחמהבהחלטאבלרצויה,מלחמהלא ....המשחקכלליאתלחלוטיןישנההחדש

יבהירכיבושאחרישלבמצביסבלושחםהסבלריבונים.שחםלפלסטיניםשתבהירמלחמה

אניניסוגשאנחנומרגעכיריבונים.חםשכעתכיווןהאלימותאתלהפסיקחייביםשחםלחם

במצבלאכבראניאיתם.אישיתמערכתשוםרוצחלאאנישמותיהם.אתבכלללדעתרוצחלא
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ואנימדינה.מולמדינהעם.מולעםשלבעמידהמולםעומדאניאלאובצלם.ושיטורכיבוששל

אשקלוןעלידיישאםכוחי.כלאתכנגדםמציבאניאבללשמם,מלחמהפשעילבצעהולךלא

 ) 19.3.2004"הארץ",מוסףיהושע,ב.א.עםראיוןיהושע",של("הפסיוןבעזה.חשמלאין

הזה".המסיתאוהזההמחבלאתלחפשלרוץנצטרך"לאהקצרצרלמשפטרקלבשימו

אינתיפאדהפעילישלהשיטתיההרגהגיעהזה,הראיוןנערךכאשר , 2004במארס

מחנותמלאים,הסוהרובתיהמעצרבתי-יומיומיאדםצידשללממדיםבשטחים

מהבארץ".לפיגועבדרכם"מחבליםהבחנהבלאהורגוצה"למתפקעים,המעצר

בתיציבוריים,למקומותמחסליםשלכניסההיהמקרים,הרבהבכל·כךבאמת,שאירע

הלשוניתהמכבסהלמוות".ה"נידוןבסביבתשנמצאמיכלשלוהריגהמוסכים,קפה,

אליולהפנותרקאלא ,עליולעמודהמקוםכאןשלאמשהובאמתהיאיהושעשל

המוסריתההידרדרותאחרת:בפעםבולדוןשנצטרךהקשרבתוךהלב,תשומתאת

יהושע:עםבראיוןהרצחקליתהנהלרע.טובביןעודמבחיןשאינולמקוםחיינושל

החשמלמופסקקלותבאיזוהחשמל.את"להם"מפסיקים"אנחנו"קסאם,יורים"הם"

שלה.המיםבמשאבותשלה,החוליםבבתיהדלקאוזלקלותבאיזועזה,שללתינוקות

לבררמבקשאניבתוכםמלחמה.פשעילביצועלהמלצותובעיקרשלו,ל"הם"לבשימו

זחוחבראיוןסופרשלכהמלצותמלחמהולפשעיל"אנחנו""הם"ביןהקשראתמשהו,

שבוע.סוףשל

התזזיתייםבטלפוניםהאתר,גלימעללשמועאפשרהזאתהפרוורסיהאתנכון,

המטלפניםהמאזיניםלאואפילוהמציאלאיהושעהזההסאדיזםאתהמאזינים.של

צה"לבהמוניהם."בהם"להרוגאו"אותם",להפגיזאוהמים,את"להם"לנתקודורשים

החשכההקודמת,באינתיפאדההמוניתהרעבהכמוכאלה,פשעיםבעברביצעכבר

ראויהזה,בהקשרגםזאת,ובכלאזרחית.אוכלוסיהוהפצצתהתעלהובעריבביירות

שתבהירמלחמהמטהרת.מלחמהבהחלטאבלרצויה,מלחמה"לאלשיא:לבלשים

ריבונים."שהםלפלסטינים

שלההואבמקוםרקה"אנחנו".אתיהושעבונהשבוהמקוםעללעמודחשוב

כדי"אנחנו",להיותכדיל"הם",כמובןזקוקיםש"אנחנו"אלא"אני",לויש"אנחנו",

ה"אנחנו".בתוךאלא"אני",לואין"אני".להיות

המדינה.שלהאידיאולוגימהמנגנוןכחלקיהושעב.א.אתלקרואניסיתיבעבר

שלהאתניהמאפייןאתולתארההיא,ההנחהמןקצתלזוזמבקשאניהזאתבמסה

"מזרחית"שנאהשלכסימפטוםיהושעמנגנון:אותושלספציפיכחלקגזענותו,

יהושעשלמרכזיותודווקא .כמובןמודרכת,שנאהלמזרח,מזרחיתשנאהאולערבים,

יכוליםבראיונות,שלוהלשונייםהמעצוריםוהעדרישראל,שלהספרותייםבחיים

בישראל".המזרח"שנאתשלהסבוךהמנגנוןלהבנתמשהולתרום
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נביא"אנימםוים"במובן

הטלוויזיהשירדההשנייה,האינתיפאדהשפרצהלפניממש , 2000בספטמבר 1ב·

ליאנהמרמאללה,הפלסטיניתוהקולנועניתהסופרתלביןיהושעביןדיאלוגההולנדית

ודיברשמאלנותו",עלבארץנרדףשכמעטשלוםכ"פעילבתכניתהוצגיהושעבאדר.

בעידןהפלסטיניתהמצוקהעלשהתלוננהבאדר,נגדאדנותשלוהולכתגדולהבמידה

לה:מטיףהואכךהנהאוסלו.

יוםוכלאינתיפאדה,כאןחיתההוגנת.לאאתכיכועס,ממשאניעכשיוכועס,ממשאניעכשיו

נשלשניםשלוש-ארבעכברהזמן.כלמלחמהחיתהשנפצעו,ישראליםוהיופלסטיני,נפצע

יכולהלאאתאזפחות,אבלושם,פהאוליהפגנות,איןרגוע,הכלטרור.איןאוסלו]הסכמי

 ...שיפורישמצב.אותושזהלומר

חיהאניאני,אבלהכל,ישלכםשלכם.הביטחוןישלכםשלכם,המדינהישלכםבאדר

באוויר.ככה

 ....לאאתלא,לא,במתפרץ]יהושע

 ...הזמןכלשליהאדמהאתשודדיםומסביב Iביטחוןשוםליאיןמדינה,ליאיןבאדר

 ...אבלבעיות,לכםישבאמת.שאתםממהמסכניםיותראתםכאילותעשיאליהושע
 ...המציאותזומשפט]לסייםלשוואבמנסהבאדר

אתרואהאנילרמאללהבאכשאנישלכם,צבאמיןכברלכםישמשטרה,לכםישיהושע

אתלכםישהלאה,וכןשםיושביםהקלשניקוביםעםהפלסטינייםהשוטרים

ממשלה.ראשכמוהעולםבכלשמתקבלערפאת,

 ...הזאתבמשטרהמאמינהלאאניהזאת.במשטרהלהאמיןיכולאוליאתהבאדר

 ...תאמיניתאמיני,אותה]לקטועבמנסהיהושע

 ...הזמןכלשליהאדמהאתשודדותכשההתנחלויותבשבילי?עושההיאמהכיבאדר

 ...לאהןלא.אותה]במשתיקיהושע

ההסכםשלבחד·צדדיותלראותמהפלסטיניםיהושעדרשאוסלובתקופתבקצרה,

ארבעכמעטהקורבן.אתהאשיםה"דו·צדדיות",משנכשלהואולם,דו·צדדי,עניין

נכוןזה"אבליהושע:אמר"הארץ",למוסףבראיון , 2004במארס ,מכןלאחרשנים

אתראינוקטנה.קבוצההיינובזה.לבדהייתילאהחד·צדדיות.נביאאנימסויםשבמובן

למסקנהוהגענוהאלהההתאבדויותאתוראינודייווידבקמפהפלסטיניתההתנהגות

לאשלום,תמורתשטחיםשלהשמאל,שלהישנהשהתפיסההבנולהתנתק.שמוכרחים

 .) 19,3.2004"הארץ",(מוסףעובדת."

וכאשרהרוב,אחריהלךכאןגםה"חד·צדדיות".שללאגםפעם,אףהיהלאהואנביא

שמאלאנשישלקבוצהלאותההשתיירככזה,"נבוך",יהושעגםהיה"נבוך"היההרוב
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והםהכל,להם"הצענולפיההרשמית,הישראליתהעמדהאתלבנותשסייעהציונים,

אלאהפלסטינים,אתרקשוללהוליךלאברקאהודדייווידשבקמפהיא,האמתדחו."

תחילתעםל"הארץ"יהושעאמרכךהישראלית.השלוםתנועתפעםשחיתהמהאתגם

נשלוהאכזבה"התגובההשמאל":"מבוכתאתשייצרוהראיונותמןבאחדהאינתיפאדה,

שברוהואנדיבהחיתהברקשלוההצעהערפאת,עםישבנומובנות.הישראלי]השמאל

להישגיםלהגיעיוכלהואבינלאומיולחץבאלימותשרקמחשבהמתוךהכליםאת

עםנתניהו,אושרוןולאברקעמדמולוכיגדולה,טעותעשהוהואהאכזבהזאתגדולים.

הרשמיתהעמדהזוהי .) 20.10.2000"הארץ",(מוסףהעניין."אתלגמוררחבקונסנזוס

דאז.הממשלהראשבמשרדבקפידהנוסחההיאהיום.ועדמאזישראלשל

לליאנהיהושעשאמרלמהגמורבניגודבנובמבר,ב·וןיותר,מאוחרחודשואולם,

בעיות,לכםישבאמת.שאתםממהמסכניםיותראתםכאילותעשי("אלבאדר

ברקעמד("מולוהאינתיפאדהפרוץעם"הארץ"למוסףשאמרלמהבניגוד ,)" ...אבל

עצומהעליהושעחתםהעניין"),אתלגמוררחבקונסנזוסעםנתניהו,אושרוןולא

פירקהלאברק"ממשלתהיתר:ביןנאמר'בעצומהההידרדרות".את"עיצורשכותרתה

ההתנחלויותבפיתוחנתניהומממשלתיותרהשקיעההיאאחת.התנחלותלאאף

כלמונעתהרחבתןאוכנןעלההתנחלויותהשארת ] ... [ובהגדלתן

המעשיפירושהלפלסטין.ישראלביןהגיוניגבולקולמתוחאפשרות

עכשיו""שלוםאנשיאחראיםזהלנוסחבמקור).(ההדגשההסכסוך."הנצחתהוא

כמוהעצומה,דיברהשעליובענייןזמןמדיהרבהשתקוכיייאמרלגנותםבירושלים.

ובמשךהאמת,אתידעוכיייאמר,לזכותםעכשיו.החתימושאותםהאינטלקטואלים,

הסיפוחהמשךשלהחד·צדדיותעלמידעהרבהואספואותה,תיעדואוסלושנותכל

רקקראאםאפילואוסלו,בתקופתבשטחיםהמצבאתשהכירמיכלוהקולוניזציה.

האדמות,הפקעתהמחסומים,גיהינוםשריפה:אבקחביתחיתהשזוידע"הארץ",את

פיצולגדולים,לקנטוניםהגדהפיצולהאפרטהייד,כבישיסלילתההתנחלויות,הרחבת

החושך,להרימעברהתרחשולאהדבריםהתנחלויות.שלמובלעותבעזרתעזהרצועת

הצבאיהמנטורובאהלךברקאבלרציני.דברשוםלפלסטיניםהציעלאברקוהעיקר,

היאהשלום,למושגוגםהאמתלמושגביחסהשניים,ביןהגדולההקירבהשרון.שלו,

לעזרתהאחרונותבבחירותהתגייסעוזעמוסחלפו.שניםמספיק.בודנושטרםנושא

עםנשארהואבבחירות.מהתערבותנמנעיהושעשרון.אתתקף'שינוי',אתתקףמרצ,

בכלמה"שינוי".שלהצלחתהעלשמחההביעהבחירותאחרישלו.האפלההלאומנות

הפכההשנאהכאשרבנביא.מדוברלאכאןגםלערפאת.השנאהאצלו?אותנטיאופן

 .פיומתוךלהשתולללשנאההואגםנתןלסוחר'עוברמטבעלהיות
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ערפאת"אתשונאאניאישי"באופן

תעמולהבמסעישראליתלאסטרטגיהלערפאתהשנאההפכהלשלטון,שרוןעלהמאז

השנאההצבאי.והמודיעיןהשב"כשלמגוחכיםעמדהמניירותהניזוןמלמעלה,מאורגן

 .חירותועלהנאבקמדוכא,למיעוטשנאהאלאכמובן'פאת,לערשנאהחיתהלאהזאת
ניסיונותכדיותוךהמתחים,הפלגים,סבךעלהזה,המאבקתיאורעםלהסתבךבמקום

האשימוהסמל.אתישראלתקפהבמאבק,הפלסטיניםהמשתתפיםשלפיזילחיסול

שוטר/להיותממנוציפושניומצדשקיפות"),("איןדמוקרטלאשהואערפאתאת

אוסלו.בתקופתשעשהכמועליו,מצביעהשישראלמיכלשלמענה/שופט/סוהר

אי·יעילותו:נגדאלא"אי·שקיפותו",נגדהופנתהלאערפאתנגדהאמיתיתהטענה

ב.א.השתתףהרשמית,העמדהברוחהקוויזלינג.תפקידאתכהלכהמילאלאהוא

מעטהלאובמידהלערביםתהומיתבשנאהמצוידכשהואהזאתהשנאהבמכירתיהושע

הנצרתיהערבילעיתוןבראיוןהציבור"."כמוערפאת,אתשנאבאמתהואכנות.של

שונאאניאישיבאופןכילבבגילוי"או~ריהושע:אמר , 2002בינואראל·ערב","כל

מדינההקמתוהוא ' 6מ·ולהגשימושרצינו"החלוםלמה?ליני."ממעמקיערפאתאת

דמיון."בגדרהיוםהואישראל,לצדפלסטינית

מדינההקמתוהוא ' 6מ·ולהגשימושרצינו"החלוםבמשפטש"רצינו"אנחנומיהם

מדינהלהקמתהתנגדושתיהןהעבודה?מפלגתהליכוד?ישראל"?לצדפלסטינית

הוארק"ח?ואולי .-1967בפלסטיניתמדינהרצתהלאהיאגם ,אבוימפ"ם?פלסטינית.

השמאלשלאחריםאינטלקטואליםולכמהלעצמומתכווןיהושעלרק"ח.מתכווןלא

ישראלעםאתמייצגהואכןועלערבי,בעיתוןהערבים,אלמדברהואאבלהציוני.

רצהתמידישראלעםכילומרשמקובלמשום"רצינו",לומרבושהלואין("רצינו").

הערבים.באוזנילפחותשלום,

להמשיךערפאתשלביכולתוספקלהטילהתחלתי"לאחרונההלשון:זוהנה,

לאחרחודשיםכמהאמר,החיפאיל"כלבו"לא.לאחרונה?רקלישראל."שותףולהוות

הואאל·ערב"ל"כלזאת,ובכלאותו."סבלתילאשנהושבעשלושיםלפני"עודמכן:

שלהאינטרסעלחושבאינו"הואערפאת:עםגמר"לאחרונה"רקלמהלהסבירמוכן

פתרונותמציאתועלעזהוברצועתהמערביתבגדהביותרקשיםבדבריםהמתנסהעמו

הדרךועלשלההכלליבמובןהפלסטיניתהבעיהעלחושבהואאלאלבעיותיו,מיידיים

לעבודטוב:מנהיגלהיותרצהאילוערפאת,שלתפקידולכםהריהפליטים,"להשבת

שלרצונואתולהשביעוהרצועה,הגדהשלהביובבעיותאתלפתורהאזרחי,במינהל

היאהפלסטיניתהבעיהפלסטינית.מדינהעל , 1967מאזהאחרים,והחולמיםיהושע

לדאוגלנוהניחויקרים,פלסטיניםהציוני.הקולוניאליזםתמציתזולישראלים.עניין
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עםביחדההיסטוריה,אלכברשחזרנוהיהודים,אנחנושלכם.בהיסטוריהשיקרהלמה

אתם,שלכם.הבעיותאתגםנפתוראותה,מוחקתאואותה,שכותבתהברית,ארצות

בביוב.~~לו

אזרחי"במרילפתוחיכלו"הם

מהתחושהמשתחרריהושעאיןשלרגעמשוםסימפטומטי,הואאל·ערב"ל"כלהראיון

ישראל:מדינתכנציגהיהודי,העםכנציגמדברהואולכןהערבים,אלמדברהואכי

והייתיערפאתאתשונאשאניהעולם,בפניוצורחבוכההייתי ,פלסטיניהייתי"אילו

הםשםשלו,ברומניםגםהפלסטיניםדמויותאתבוראהואכךבדיוקכנגדו."יוצא

נעיםהיהכזההלשון).אתלהםחותךשהוא(אולומררוצהשהואמהאתאומריםאכן

"הכלהשלהערביםהקרטוןגיבוריהיוכאלוביאליק.אתציטטכאשרב"המאהב",

השתנו,לארעותיהשתניתי,לא"אני :-2002בל"כלבו"יהושעאמרכךהמשחררת".

אתלהבין,מצליחלאמבין,לאאנימודה,ואניהשתנתההמציאותלעשות,מהאבל

ויכוחניהלתילמשלהבוקראובססיבי,לגמרינעשיתיאותי,משגעזההפלסטינים.

אבלצדקההיאצורח.כל·כךשאתהלךיעזורמה ,ליאומרתואשתילצעוק,והתחלתי

דתיתשאינה 21בתבחורה ,נפץחגורתעם 17בןנער .שליבאובססיהנשארתיאני

אומרתאשתושאפילואלאבשל,כרימוןצדקמלאשהוארקלאעצמה?"!,אתומפוצצת

שגיבורכדרךממשלהבין","לאממשיךוהואאלטרואיסט,'?כזהלהיותלך'למהלו

הרצחמעשיאתלהביןאפשראיכמהעדמסבירריבלין,המזרחןהמשחררת","הכלה

עמדוהריבכיבוש.הכללתלותאפשר"איבראיון:מהגגהואכךהערבים.שלההמוניים

במרילפתוחיכלוהםקולקטיבית.התאבדותמלבדאלטרנטיבות,הפלסטיניםבפני

הרציונליותאלכברמגיעיםאנחנועכשיוגנרי."מהטמהשלבשיטותלנקוטאזרחי,

תומכיםהיינואחרת,התנהגו"אילוהישראלי.האידיאולוגיהציווישלאויהושע,של

באמת?בהם."

בתחילתההפגנותבעתמרחוקמצליפותונפצעושנהרגוהמפגיניםעשרותאתזוכרים

כדי ,ההןההתרחשויותבעתהסעמירהאתב"הארץ"לקרואהיהדיהאינתיפאדה?

שלמפיההזה,הצדקנותמנגנוןאתלדיןחנוךתיארהאמבטיה"ב"מלכתכן,לפנישניםוחמששלושים . 1

מפתיעזהיוםוכלישמור.שאלוהיםכזהצדקבימגלהואניעצמיאתבודקתאנישנה 71 "מאיר:גולדה

בןהריאחד,יוםתצדקי'אללעצמי:אומרתאניצודקת.ושובצודקת,צודקת,צודקת,מחדש.אותי

-אניו·הופס!בבוקרקמהאנילא!אבלנורמלי',זהטבעי,זהפעם,לטעותלומותראדם,בןרקזהאדם

 .) 86עמ'לציפור",אכפת("מהוגו'וצודקת."הופס!וצודקת,-הופס!צודקת.שוב
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בראשיתהלא·אלימההמחאה~~ןהכמהאלימה,לאמחאהמפניצה"לחששכמהלדעת

לשבירתהכותל,מנהרתאירועמאזלפחותשגובשוהמגידהתכניותאתהאינתיפאדה

בראשב"מעדיב",כספיתבןשלהמקיףבתחקיריותר,מאוחדבדדך.הפלסטיניתהמדינה

בניסיוןצה"לשלהמתמשכתהפרובוקציהעלמפורטדוחלקרואהיהאפשר , 2002השנה

לסיכוםלנצח.סיכוילפלסטיניםאיןשבומזוין,עימותלידיההמוניתהמחאהאתלהביא

עמוס(מיל.)אלוףשגילהמהאתלקרואדי , 2000אוקטוברעלההיאהאמתשלהמקורות

כדיסתם ,ואוליאלימות.לכדיהמחאהליבויבענייןב"האדץ", 2004ביוני 11ב·מלכה

שנדרסהקודי'דייצ'לשלשמהאתלצייןראויהלא·אלימה,המחאהסיכוייאתלהזכיר

הלא·אלימותההפגנותעשרותעלנאמדומהאלימה.לאהתנגדותבעתדחפורבידילמוות

האםהללו?בהפגנותאלימיםלאבמפגיניםהיריעלנאמדמההחומה?סביב 2004באביב

הפלסטינים?שלאלימהלארעבלשביתתלהצטרףיהושעשלדעתועלעולההיה

אלימה.לאהתנגדותלביןלכיבושאלימההתנגדותביןהבחינהלאמעולםישראל

הכבושים.בשטחיםפוליטיתהתארגנותכלשניםבמשךדיכאהישראלכן,עליתד

הכיבוש.נגדפוליטילמאבקהמאבקאתלנתבפעםאףהיהלאהישראליהאתגר

למשל),הכפריים"("אגודותפעולהמשתפישלארגוניםלהקיםהיההישראליהאתגר

לקבלאפשרמזויןמאבקבעתשדקמשוםהמזוין,המאבקלעבדהמאבקאתלנתבאו

מספקים.ודומיויהושעב.שא.הסוגמןמוסדיתתמיכה

מיוחדבמקדהאלאהזה,הקטןהשבטשלקולונשמעלא 2000סתיומשךלהזכיר,ראוי

ביקודבאותוהביטחון.כוחותבידיולאעליתנצרתתושביבידינודואשדנצרתתושבישל

הפלסטיניםעםלהזדהותיצאכאשדנהרג,שבנוהשכול,לאביהושעהבטיחתנחומים

כבדלכולםנמאסכיהישראלית,לתודעהנכנסתם"עכשיו"העיד"):דיווח(כךבשטחים

ישראל,אזרחיהמפגינים, 13אתהרגומהעלהנער?מתמדועוהפלסטינים."מעדפאת

שזוכההרב"הכבודאתבארדלליאנהיהושעמכדכןלפניחודשיים ? 2000באוקטובר

אתמנצרתהשכוללאבמוכרהואעכשיווחירותה.אדמתהאוברזעלכנחמהעדפאת"לו

בשטחים.עמובניעםהזדהותבהפגנתבנומותעלכנחמהלעדפאת,הישראליםאיבת

נחמהכמילותמנצרת,שכולפלסטינילאבאומדהואמהפלסטינים",לישראלים"נמאס

בנו.על

"ישראליזציה"

לגבימגובשתעמדהכבדליהושעחיתההשכולהאבאצלהביקורלאחדוחציכשנה

לאבשאמדמהלעזאזלהתנחומים,ביקודלעזאזלההוא.באוקטוברהמפגיניםהדג

סבור,הריניאוקטוברלאירועי"בנוגעאמד: ) 2002(ינואראל·עדב"ל"כלבראיוןהאבל.
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דרישותיהםאתלהגישמחובתםזהוהיהשלהםהזובאינתיפאדהשגוישראלשערביי

מביניהם."רביםשלולמותםסדרלהפרותשהובילהבהפגנהלצאתבמקוםלממשלה

מגיעיםשםיהודים,שללהפגנותבניגודעליהם.הירילאלמותם.הובילהההפגנה

באוזנייהושע,משהו?לחקורצריךמיאור?וערתאתהיהצריךמיבשלום.הביתהבסוף

"למרבהנמשך:הראיוןהתשובה.אתומנסחיודעצבאי'מושלשלבסגנוןהערבים,

בוהנכון'חייהםלמסלוללשובשמחובתםהערביםהבינושקרה,מהלאחררקהצער'

לחיות:צריכיםשהיוכמובישראלהערביםחיוהשניםלאורךהשנים."לאורךהלכו

אוקטובר,שלההרגאחריגםשקטים.-העיקראבלמנושלים,מודרים,מופלים,

המסקנהבסדר.להיותישראלמדינתשלהערביםחזרוכוח,רקמביניםשהםכיוון

בעיהבפניניצביםבמדינהכיהודים"אנוהלשון:בזובראיוןנגזרתהקולוניאלית

שלשמחובתםסבורואניהערביםשלישראליזציהולבצעלפעולכיצדוהיאאמיתית

הדבריהיהאםגםהזוהמטרהאתלהשיגמנתעללפעולהשארוכלשמאלימיןכולם,

("ישראליזציה"),מאיתנולחלקשיהפכואובתוכנו,ערביםיהיושלאהרצוןבשלבים."

"הכלהשלהאמיתיהצירהואהזההפחדמהטרוגניות.יהושעשלהגדולבפחדמסתכם

האפרטהיידחומתהאחרונות.בשניםשנכתבביותרהגזעניהעבריהרומןהמשחררת",

מישראלהערביםהזה:ברומןאובססיביחיזוקמקבליםאלהכלעזה,מכלאתבשטחים,

כמפגרים.אוכבוגדיםחשודיםהםכפלסטינים,מתנהגיםהםכאשרפלסטינים.אינם

הציוניתהתקווהלפוליטיקה.ראשלהםשאיןשלוויםכפרכאנשיבעיקרמיוצגיםהם

שם.לחיותתנולגרר,שמעברולפלסטינים,כאן.לחיותלהםתנואומרת:אליהםביחס

תוארושבוהקולוניאליבאופןנגעלאהזההספרעלמהכותביםאישכילומר'צורךאין

האחרמהצדהערביםתוארושבוהרצחניהאופןלעומתהגדר'שלהזההצרמןהערבים

כסכנה.תוארוהצדדיםשניאבלהגדר.של

לריבליןממולכן

האבלעםעליו,נפלחסד .) 1987 ("מולנו"-לטעמיאחד,טוברומןכתביהושע

גילויעםוגםלמוצאו,הארוכההתנכרותועלהאשמהרגשעםאביו,מותעלבושאחז

 ,מולנועומדהרומןבמרכז . 1981שלהבחירותמאזהישראלית,בחברההמזרחים
לרע,טובביןלושהיוההבחנותכלהתאלמן.עתהוזהבחיפה,החימירושלים,ספרדי

(מוסיקההשלילי""המזרחילביןכמוקד),קלאסית,(מוסיקההחיובי""האירופיבין

נעמולנושופטת.אשהמעיןהאשכנזיה,הרעיהמותעםלואבדולמשל),רועשת,

אתמוצאהואואיןהמזרחית,ישראללביןוברלין),הייקי(הכרמל"אירופה"ביןונד

האשהעיניבאמצעותבעיקרלספרדיות,המחברלאיבתרבותעדויותבספרישמקומו.
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במרחקלעומתו'המשחררת""הכלהלמשל).סדירה,רחצהמולנועל(שכפתההמתה

"העצמישלקולמוספליטותהרבהלמצואאפשררע.רומןהואשנים, 1sמ·יותרשל

במקביללמשל,כך,המשחררת".ל"הכלה"מולנו"ביןהקשראתהמסגירותהמחבר"

ריבליןשלאשתוכופההספרדי'בעלהעלמולנושלנזיחכהאשאשתושכופהלרחצה

ערבי,כפרשלריחבושדבקמשוםעימד,לשכבניאותהשהיאלפנילהתרחץבעלהעל

כאמורב"מולכו",מופיעהקלאסיתהמוסיקהענייןגםהערב.בתחילתשניהםביקרובו

"העצמיכאשרהמשחררת",ב"הכלההספרדי.לגיבורזרהתרבותשלכמאפייןכבר,

לקונצרטההליכהמתוארתאירופי,כלומרגמור,אשכנזיפניכברמעמידהמספר"

שלבשמוכמובן,מצויה,העיקריתהקולמוספליטתשלו.התרבותימהתפריטכחלק

מאני,כמוה~רה·ציוני.הישן",מה"יישובספרדיירושלמישלשםהואמולנוהגיבור.

הספרדי.עברועםגםלהתמודדיהושעביקששדרכםהסמליםלעולםשייכיםשניהם

מהיישובהאשכנזיםשלביותרהטיפוסיהשםהואהמשחררת","הכלהגיבורריבלין,

עימדוביחדהגיבורשלמוצאואתלהמירהתעקשיהושע 2הפרה·ציוני,הירושלמי,הזה,

מעטעודנתעכבשעליהןשלולהצהרותגמורבניגודהמספר.העצמישלהמוצאאת

שאינהלישראליות,הגדרהאיןכי"מולנו",מאזלפחותהיטב,יודעיהושעקט,

הישראליות .הבלתי·אשכנזיאתאוהאשכנזי'אתגםבתוכהכוללת

הקודםהמוצאאתלוקחתאלאה"קודם",המוצאאתמנטרלתאינה

הקולקטיבאתלולמצואמצליחואינוהזה,הדבראתיודעיהושעמוצא.כנקודת

כתבכךהנהלזרותו.עדותכלתחסלה"ישראליות"אםאלא"אני",לויהיהשבתוכו

עלהאב,מותאחריאורשראהאביו'שלהאחרוןלספרבהקדמהלב,בגילוייהושע,

(האשכנזים)בצופיםחברותביןהמדינה,הקמתערבהחדשה,בירושליםילדותו

ברירהלוחיתהלאואליובאממנוהמקוםלבין(האשכנזית),רחביהבגימנסיהולימודים

ישראלי:להיותרצהאםלהתכחש,אלא

כל·כך.להזדהותהקוראהחלקולאמהווייתיחלקרקהיוונו',המשפחהזקניהישנים,הספרדים

ארוכותשעותאחריהםשעקבתיאחרים,גיבוריםהעמידוהמדינההקמתלקראתההכנהשנות

הם ] ... [ההסתדרותובית"תלאור"קולנועלידמסתובביםג'ורג',המלךברחובביתימחלון

פוגששהייתיירושלים,ברחובותוהתרבושהשחורהגלימתועםשהלךלסבימחובריםהיולא

ב. .א(משהו.ומתביישמתבלבלהעברית","הגימנסיהמןחבריעםבלכתיברחובלפעמים

 ,) 223עמ'זמורה·ביתן·מודן, 1990וההר","הקיריהושע,

עלבביקורתהזה,במקרההשמותהחלפתהקולמוס,פליטתשלהזהמהאיתוריהושענבוךכדרכו, . 2

כךשם.מגיבורומנעאנוש",משאביעלהממונהשל"שליחותושלו,הבאוברומןהמשחררת","הכלה

הישראלי.שלהמוצאאתלהגדירהצורךאת"עקף"
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מתחילהלערביםיהושעשלהשנאהזאת:למסהוהעקרוניתהחשובההנקודההנה

מכלרחוקאביו,מותאחרישנכתבההוא,במאמריותר.מוקדםאחר,במקום

פורשהואמתפתל,ולאגלויגםולכןדבריו-שלו,עלאפשריתביקורתשלתחושה
המודלהאשכנזית,לגלותהספרדיתהגלותביןהאנלוגיהעלשלוהפנטזיהאת

יהודיות:שלסוגלכלהציוניתהאידיאולוגיהשלהמובהק

סוףסוףבאירופה.גדולהבעירמתבולליהודיבלבושמקננתאולישחיתההמגירהאתחייתיאני

ונכונהמוסריתטובה,אידיאולוגיתמטרהחיתהוזאתישראליאלאאשכנזילהיותרציתילא

במיוחדמסוימת,נוחותגם-עצמיעםלגמריישרלהיותאם-בזהחיתהאבלהבחינות,מכל

בעיותיהם.כלעלהחמישיםשנותבראשיתשהגיעוערביהודישלהעליותמגליבהתבדלות

 .) 232עמ'(שם,

 , 2004ממארסבראיוןניסוחיו,אתהרבהלשנותבלייותר,מאוחרשנים 15כמעט

לשאלותהספרדיות.שלהזההלא·נרפאלפצעביחסניסוחיואתלעדכןיהושעמנסה

ה"רוסי",מיזהר,לדרישותממנוהדרישותביןה"אפליה"עלמתלונןהואהמראיין,

פהישכלומר .משפחתושלהרוסיהעברעלבשאלותבאלאאחדאףיזהר"ללמשל:

לבגודלאאותו.לעזובלאאמוראתהחלשלמיעוטבןאתהשאםסמויההנחהאיזו

להוויהלגמריהיהשליהליבידועצמי,אתזוכרשאנימאזזה.אתמקבללאואניבו.

שובלכתוביהושעמתעקשהזההכאבעל .) 19.3,2004"הארץ",(מוסףהישראלית."

שיכולמהעללחילופיךאונייטרלית,שורשים,נטולתישראליותעלפנטזיהושוב

ביןאוללא·יהודים,יהודיםביןהואהיחידהניגודשבהאירופיות,הגמור:כהפךלהיראות

נטולת"ישראליות"לייצרצריכיםהללוהמתחיםכלבישראל,ליהודיםבגלותיהודים

מזרחביןהחיץשלילתדרךעוברהאינטלקטואלימסלולוכלהבדלים.

ההוויהלפיההכואבת,הזאת,המופרכתהנקודהאת .דיוהיהעםהתוךבערבמל

חדשה","זהותולובשיםה"קודמת"מזהותםכולםמתפשטיםבוהמקוםהיאהישראלית

להדגישטורחזהיהושעשהרייהושע"."ייסורישלהמוצאנקודתבתורלסמןעלינו

לקבוצתבנוגעמיוחדתואחריותמיוחדתמשימהאיזושהילישישחשבתי"לאכאן:

בנוגעמיוחדת"ואחריותמיוחדת"משימהלושישסבורבהחלטהואאבלשלי",המוצא

לקבוצתבנוגעבשליחותחדוריםהציבורייםמופעיוכלהרישלו.היעד"ל"קבוצת

לבשימוה"מביך".העברעלשתכסההאשכנזיותובעצם"הישראליות",קריהיעד,

ולא·אשכנזית:לא·מזרחיתלכאורהשהיאהחדשה,ההוויהשלהבאהל"הוכחה"

דברזהכ,דעלתחשובאםמזרחי.מבטאהיהולאמיולאבימזרחי.מבטאאיןלאחותיוגםליגם

המבטאאתולאהישראלי'הכללי'המבטאאתלאמץאמורשהואקולטשנהבןילדמדהים:די

הרוב,יהיההזהותמקוראלאוהביתהמשפחהיהיהלאשלוהזהותשמקורהמזרחי.הספציפי,
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הבית.כמותהיהאלאומדעצמוהביתכאילושיש.ראשוניתהכיבדמהוזההספד.ביתהחברים,

 .)םש(ואמא.אבאכמותהיהאלבגן,הילדיםכמותהיההמודים,כמותהיה

מהמהלכיםלרגעמנותקתהיאאיןיהושע.שלהעצמיתהשנאהצומחתשבהה~יצהזוהי

המערביהמפלטאתהציוניבמפעלהמוצאהיחידאינוהואסביבו.האידיאולוגיים

את"לשכוח"הסיכויאתהערביםבשנאתהמוצאהיחידאינוהואהמזרחי'מהמוצא

שללשופרעצמואתהפךהואלאחרים,בניגודאבלהיהודים,בתוךהעוברהאתני,החיץ

ליכולתוביותרהקרובבממדמשתמשהואכאשרהזה,בציטוטאפילוההכחשה.מהלך

הספרותלשוןלעומתה"מבטא"?),מהו(כיהדיבורלשון-משהולהסבירמשהו,להבין

מהלהביןבמקוםעצמו".אתזוכרשהוא"מאזקיומו,שלב"מודרניות"מנפנףהוא-

שבומהאופןשלה,הערשמשירמלשונה,אמא,מחיקהמתרחקהמבטאמאחוריעומד

להביןבמקוםהוריהם,למרותאוהוריהם,בעזרתהוריהם,מדיבורהוגלוככלל,ילדים,

האב,משפתאבא,מביתאפילומאודרחוקמקלטשמוצאמיאצלהמתרחשמןמשהו

גםבאמתהואהישראליהדיבוראםולהביןלנסותבמקוםאחר'סימבוליאבלטובת

מפניהתכחשותתוךומתגונן,ביקורת,כליהושעהודף"לא·מזרחי",וגם"לא·אשכנזי"

ואילוהכלל,טובת'בשםיהושע,בעצםאומרלציונות,'מטיף'אנילא·מנומסת:הטרדה

לאשאנימשוםמיעוטים,שונאאניאבלהמיעוט.טובתעלמהאותישואליםאתם

הסביראמו,שלהאבודלמבטאשהגיעלפנישניםחמש·עשרהמיעוט,'להיותרוצה

יותר.משוכללבאופןהזאת,הגלותאתהללו,הדבריםאתיהושע

הספרדיםהרבניםדווקאלאונאבי]לנושהציגהגיבוריםהיווהתבגרותנוילדותנובתקופת

עבד,שםהבריטיהמנדטממשלתבמשדדיהגבוהיםהיהודייםהפקידיםאלאהעדהנכבדיאו

אלההעשרים.שנותבתחילתהתיכונייםלימודיואתסייםשםהעברית,האוניברסיטהמלומדי

 .) 232עמ'וההד",("הקירבהתרגשות.מרבדהיהשעליהםהאמיתיים,חביביוהיו

תפקידעלכלשהוהסברלנולהעניקהיכולהאוטוביוגרפי'ההסברבאכךאחרותכף

הרעיהעלמשהווגםיום·יום,להתרחץעליוהכופהזוב"מולכו",האירופיתהאשה

אומרהואכךהסקס.לפנילהתרחץבעלהעלהכופההמשחררת",ב"הכלההשופטת

רקלאשנמשכהכזאתרוסיתבאהבהשנדבקתיייפלא"לאהאוטוביוגרפי:במאמר

שלהרוסיהרקעאלמדויקברדארכמואותיכיוונהאלאהרוסיותולמוסיקהלספרות

יהודיםהרבהכל·כךשלהטראומה-יהושעשלהטראומההנה .)םש(לעתיד."אשתי

כלעוברתשלוההתכחשותשלו:הלשוני·ספרותיבכיסויעטופהכשהיא-בישראל

היהודיםבתוךישראל,בתוךהעוברתהבחנהלמערב,מזרחביןהבחנהדרךהזמן

מתוךהטראומה,עםההתמודדותלצורךוכאמור,הישראלים.החייםבתוךבישראל,
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עםעצמואתיהושעמזהההמדינה,שלהאידיאולוגייםהציווייםעםגמורההזדהות

פוסקתבלתיהתנגשותבאמצעותלמערב,להשתייךהיהודיםמכלדורשואףהמערב,

לייצרתשוקהמתוךגםאלאהערבים,מפני"התגוננות"שלכאופןרקלאהמזרח,עם

"היהודיםכלאתשתכלולובלבדהמזרח,עםבהתנגשותליהושעטובמערבית"."זהות

ואפולוגטיקה:התגוננותמתוךשובהרגיש,בעצבנוגעהואהנהבמערב.חמודונים"

זהותשלחדשהבטוןרצפתאיזולצקתחיהנכוןלהדחיק,חיהנכוןנכון.חיהשהמהלךחושבאני

ובריאלחםבריאחיההואממנו.הרוויחוחזההמהלךאתשעשושהמזדהיםחושבאניחדשה.

יכלושלאהמזדהיםזאתלעומתעמיר.אליאתפרץ,עמיראתזווילי,נסיםאתראהלתרבות.

הדתיות.למגירותלחזוראלאברירהלחםנותרהלאש"ס.שלהמרירותעםנשארולהדחיק

 ,) 19.3.2004"הארץ",(מוסף

הואעמיראליהאםההוכחה?הואפרץעמירהאםלהדחיק"?היה"נכוןבאמתהאם

איכלוםלהדחיק?צריךבכללמדועההוכחה?הואעצמויהושעב.א.האםההוכחה?

מגליציהיהודימהגרכמואוהברית,בארצותאיטלקימהגרכמומר, wוללהגראפשר

יהושעשלשההגירהמשוםהגירה,אותהכאןאיןהגירה.אותהכאןאיןלא.בישראל?

מזדהים,המוני,ולאכאןשלנוהנושאיהושעהיה,ואילומזרחילהיותהבושהאתכוללת

הוא,ענייננואבלזה,בענייןמאריךהייתילאאפשרית,בלתיעמדהבאותהתמידשהוצבו

האשכנזי,מהבוזשונהבישראל,המזדהיםבקרבשמופיעהשנאהאותהדבר,שלבסופו

להדחיקיכולסופרהאםכן,על(יתרהזאת.השנאהאתהוכחהכחובתעצמהעלמקבלת

בהרחבהשצוטטהבאכזריותאלאעצמו,אלבהתאכזרותרקלאבאכזריות,לשלםבלי

לא·אשכנזית?וגםלא·מזרחיתהיאה"ישראלית"ההוויההאםהזאת?)המסהבתחילת

עצמושיהושעהאופוזיציהמןהזההדיוקלאייותרברורמקוםאיןטעות.שזומובן

זוהאחרת,האפשרותש"ס.אוהאשכנזי,המודלעםהזדהותכלומרמודרניות,אובונה:

המזרחיותשלהפוליטיתהאפשרותכלומרהדמוקרטית,הקשתשלזואוהפנתרים,של

עולהלאכלל ,המזרחישבמצבהפוליטיעםההתמודדותשלהאפשרותהישראלית,

העליתשלניכרמחלקיותרסימפטומטיואינולבדאינויהושעכאן,גםדעתו.על

מזלה"."התמזלאשרהישראלית,

האמפטי-דאמפטי

מולדרמתימהלךלעשותצריךהיה(עוז)"עמוסיהושע:אומר 2004ממארסבראיון

הדתיים.עםבארוחייםהשואהעםואורפזהספרדיהענייןעםואניהרוויזיוניזם

עוזשעמוסנכוןגמורה.איוולתכמובןזוהעבר."זריקתשלמעשההיהכולנואצל
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היסוד","מןמקימיעםונמנהחולדהבקיבוץגדלהואאבלימנית,למשפחהנולד

שלבהקשרהעבודה,תנועתבתוךהישראלימהימיןביותרהרחוקותהקבוצותאחת

בעיקרו,קשור,הריהו"רוויזיוניסטי",משהובעוזנשאראםהמוקדמות.הששיםשנות

שלההשוואהאבלל"הדר".שלוה"ואגנרית"ולאהבהשלו,ולפאתוסשלו,לציונות

ענייןהיאה"התאשכנזות"יהושעאצלההכחשה:מעשהאתמכלטובמדגימהיהושע

מההכחשהחלקהיאהציונות,שלאחריםנציגיםאצלאוהמראיין,אצלטראומתי.

"הכלהיותר.גדולמשהולטובת"כולם"שלבוויתורמדוברכאילוההתאשכנזות,של

לזה.בסמוךזהאורראועוזעמוסשלוחושך"אהבהעלו"סיפוריהושעשלהמשחררת"

ושלבישראלהיהודיהעםשלביוגרפיהגםכמובןשחיתהאוטוביוגרפיה,מעיןכתבעוז

דרךעצמואתללטףשנהנההגדולהציבורלשמחתלו'היהוהעםלעםהיההואהציונות:

בימימפליאזהאיןכמה-הכלגדולה.התרגשותעוררהרומןהעמוס·עוזי.הנרקיסיזם

יחסםואתלשואה,היישוביחסאתאויחסם,אתשם,עצמםאתמצאו-האינתיפאדה

מסוגלהאםהמדומיין.שלהנרקיסיסטיתהמסגרתבתוךהכלועגנון,לברדיצ'בסקי,

האוטוביוגרפיהכאן.שנסקרומהסיבותבדיוקלא.כזאת?אוטוביוגרפיהלכתוביהושע

"האניבתוךמציבההיאעוזעמוסאתואילוהקיבוצי","האנימולאותומציבהשלו

מוכןהואהאםהזאת?היכולתאיבגללאחרתפואטיקהמפתחיהושעהאםהקיבוצי".

יכולאינוהואהעם"?שהוא"הסופרעםנרקיסיסטיתהזדהותמזמיןשאינומשהולכתוב

כלפיתוקפנותמתוךוכמובןהמזרחן'ליןבריבהמזרחימולנובהמרתאלאזאת,לעשות

 .הערביהמיעוט

בישראלמזרחילהיות

חיתהלאמתחילהתרבות;שלחלוקהלאשכנזיםמזרחיםביןהחלוקהחיתהלאמתחילה

והפכובארץ,הענייםהיהודיםבקרבלרובהפכושהמזרחים(אףועוניעושרשלחלוקה

היאבארץ);היהודיהפרולטריוןבקרבלרובוהפכובארץ,הפלילייםהאסיריםבקרבלרוב

מזרחיםביןהחלוקה"שחורים").הביטוי(חרףביולוגיהשלאוצבעשלחלוקהחיתהלא

חיתהאחר,דברכללפני 3"תרבותי",או"טבעי"דברשוםשלחלוקהחיתהלאלאשכנזים

הקומי,בייצוגאםביןברורים,מאפייניםלהשישבארץ,מזרחיתתרבותייצרהעצמהשהחלוקהאף . 3

אםוביןהישראלי,בקולנועמשפיל,ייצוגאםוביןקישון,אפריםאצלאוהחיוור","הגששאצלכמו

רישיוןמעין"יוונית/טורקית",מוסיקליתתערובתלמשלישראלית,מזרחיתתרבותשלבהיווצרותה

פעםאףנכנסולאהמזדהיםהיהודיםשלהערביתהמוסיקהסולמותאחרת.למוסיקהערבי,לאמזרחי,

האתנית"."המוסיקהבעירןלאגםהכולל,השידורלתחום
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לפניהזאתהחלוקהעללחשובאפשראיהמדינה.מטעםחלוקהכלומרפוליטית,חלוקהזו

התיכון.המזרחבלבזה,ארץבחבלבהגשמתההציונותלפניאוהיהודית,המדינההיווצרות

לקשריםהיהלאבארץ,אשכנזיםויהודיםספרדיםיהודיםהיוהציונותשלפנילמרות

משותפת","שפהשלאומשותף","עברשלקשרים,אותרבותי,אולאומיממדשוםביניהם

מתחילה.בעייתיהיהזהאספקטוגםכלשהם,דתייםקשריםביניהםהיוהיותרלכל

למןשאתוביתר"היישוב",שלהיווצרותומאזהמדינה,הקמתשלהממושךבתהליך

דברשוםאין 4ה"מזרחי",שלהקטיגוריה,נוצרהן 94sב·המדינהשלהרשמיתהקמתה

יהודיכלאתואפילומצרים,יהודילכלתימןיהודיכלאתהקושר"תרבותי"או"טבעי"

ביניהםשקשרההקשרזולתאיראן,ליהודילוביהודיואתעיראק,יהודילכלמצרים

מוגדרתשלהםהמדינהובהיותמוסלמיות,אוערביותמארצותיהודיםבהיותםהמדינה,

("עדותכמזרחיםשהוגדרומיהמזרח).אוהערביםנגדנלחמת(כלומריהודיתמדינה

מחברהחלקל"מזרחים",הפיכתםעדבואם,עדהיו,החדשהקולקטיבבתוךהמזרח")

בוברגע"מזרחים".לאבפירושאבלמוסלמית,חברהבתוךדתימיעוטו/אוערבית,

כלומרל"מזרחים",הפכוהםישן,קולוניאלישיחבתוךאותם,שהגדירהלמדינההגיעו

מערבמול-ואסלאםמזרחהרנסאנס:מאזהמערביבעולםהשולטתמהחלוקהחלק

היהודיםכללפניהציונותו/אוהמדינההציבהבומרגעיותר:ברורותבמלים(ונצרות).

אסיהמארצותשהגיעוהיהודיםנאלצולאומה,מדתלהפוךהלאומיות,אתגראת

מתוךואפילוברירה,מחוסראומרצון ,בפיתויאובכפייההובאואםבין-ואפריקה

לקבלכלומרל"מזרחים",להפוךאחתפעםכפולה:הגירהלהגר-משיחיתהתלהבות

חלקולהיותלמוצאםלהתכחשמהלך,באותוומיד,ותכף"לא·אשכנזי",משותףמכנה

לעברם.שיירשהיהלמהלגמרימנוגדתחדשה,זהותלקבלכלומרמה"ישראליות",

ליזהרלפולניות.נאמנותממךדורשיםלאפולניאתהאם"הרימתלונן:יהושעכאשר

הנכון,המקוםאלמגיעהואמשפחתו",שלהרוסיהעברעלבשאלותבאלאאחדאף

ממנו.בורחמידמכחישים,שלכדרכםאבל

חדש,אתראיננהכל·כךגדולהבהתלהבותמדבריהושעשעליה"הישראליות"

יצירתעלמדברשהואלהביןבליהמזרחי,היווצרותעלללבנוגעיםדבריםבראיוןיהושעאומרכך . 4

חיהלאהיאבירושלים.זרהלגמריחיתהממרוקו, 16בגילשהגיעהשלי,"ואמאהזאת:הקטגוריה

הישראלית.ההוויהתוךאלאחותיואתאותיכיוונההיאלכןהספרדי.אתולאהאשכנזיההקשראת

שלחייואתלחיותלאהדינמית.ישראלאלהחוצה,לצאתמוקדםמאודמגיללנואמרהכאילוהיא

 .) 19.3.2004"הארץ",(מוסףההגמוני."אלהרוב.אלללכתאלאהחלשהמיעוט
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הסוגמןאשכנזיתרטינהשוםאגב, 5גדולה,אשליהזוהילמוצא.אולעברקשרחסר

אתעברולאהםאמת.זואין .כאןתעזורלאזה'אתעברנואנחנוגם'אבלשלהמוכר

היתוך","כורכולללמדי,אלימההגירהעברוהאשכנזיםלכאן.שבאוהאשכנזיםזה,

לסוגלהפוךביותר,הרעבמקרהואולצו,"מודרניזציה",כוללהגלות","שלילתכולל

עברווהמוסלמיותהערביותמהארצותהיהודיםלעומתם,יהודים.שלחדש

נאלצובזמןובוכ"מזרחים",הגדרתם-מחדשלתוךהאחתהגירות:שתי

אתה"ישראליות".לטובתזיםלא·אשכנמהיותםיטראגבאופןתנערלה

מאזמוכרהואהזאתהאשליהאתגדול.בפיוטב"מולכו"יהושעניפץהזאתהאשליה

שחצנות.שלוהולכתגוברתבמידה"מולנו"

שכללמערב,מזרחביןהגבולאתלחשובבליישראלמדינתאתלחשובאפשראי

החינוך,מערכתשלההגמוניהמטעםיומיומיתבתביעהבתוכם,אותו,חייםהמזרחים

ב"פולקלוראפליה,עלמזרחיותבתלונותנפערהזההפצעהטלוויזיה.שלהרדיו,של

תרבותיותהכרעותבאלפיביותר,הגרועמהסוגאנטי·אשכנזייםבגידופיםחתרני",

בחזרה-בתשובהוהלא-בורגניות,העממיותבשכבותבעיקרלמסורת","חזרהכמו

מגדירישראל,מדינתהזה,הפצעאבלמזרחי"."מבטאעלבשמירהאומסוים,מסוג

הדבריםבגללבדיוקאלאהאוכלוסיה,בכללמספרםבגלללאכמיעוט,המזרחיםאת

משוםהחיובית":"ההדחקהאתלנמקבבואואתו,בראיוןכל·כךיפהמסבירשיהושע

קלאסית,מוסיקהגינונים,"מודרניות",-בתקן""לעמודתמידחייביםשהמזרחים

-יהושעשלהפשטניתבלשונואובלימודים,הצטיינותקרבית,ליחידההתנדבות

 .זווילינסיםאועמיר'אליאופרץ'עמירלהיות
המזרחיםלהמונילהעניקהשכילמשנאה,הניזונותאחרותמפלגותכמוהליכוד,

הגבולהעבודה:תנועתאומפא"ילהםמשהעניקויותרברורגבולהעממיותמהשכבות

עשתהמפא"ישגםמהבדיוקשזהנכוןלערבים.היהודיםביןעוברלמערבהמזרחבין

תש"ח,אחריערב,מארצותעוליםאלפישליישובםהיהלכךביותרהסמלי(הביטוי

הבא),העימותלקוובסמוךהפלסטיניםמבעליהםטוהרוזהשאךוכפריםשכונותבתוך

שהריכמזרחים,מהגדרתםכלומרהמהגרים,שלמ"מיזרוח"משוחררהליכודאבל

מפא"יה"מודרניזציה",תהליךאתביצעהכברמפא"ילכאן",אותםהביאהכבר"מפא"י

המערביתהיהודיתהמדינהבתוךלמזרחיםאותםהפכהכלומראותם,ל~.ע,ךבניסתה

מיעוט.הייתיאניתבין,זה.אתלהסבירצריךהייתימוזר.היהזהברחובהולךהיה"כשסבאיהושע: . 5

החמישים,בשנותבמיוחדהחריףזהלמשבצת.אותייכניסושלאלכךלדאוגצריךהייתימיעוטוכבן

אמיתיאיוםאיזהאזהיההאלה.החרשיםהמזדהיםכלהגיעוכאשרההמונית.העלייההגיעהכאשר
(שם)המרוקאי,"הגלבתוךשאשטף
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הימיןפיעלההיסטוריהשלהזההנוסחבתוךהליכוד,קודם.שתוארהמבניבתהליך

לשנואכלומר"ישראלים",ולהיותמהמזרחיות,לברוחאפשרותלהםהעניקהעממי,

למערב.מזרחביןהמכאיבהחתךכלומרהזה,במבנה"המדינה"חיתהמפא"יערבים.

אחד,יוםיקיםשאותההחדשה","המדינהאוישראל","עםהואהזה,במבנההליכוד,

שהליכודהמשיחזההקבוצות.משלושאומה"אליטות",אומהערבים,שייפטראחרי

אתמביןשאינומי .הסעדמדינתשלהריסתהעםביחדהאומללים,לבוחריומוכר

חיץלבנותהניסיון-להתנחלויות"ולאלשכונות"כסףהשמאליתהסיסמהכישלון

ההתנחלותמפעלהיהמשחררכמהעדמביןאינו-למזדהיםהמתנחליםביןפוליטי

ישראלארץכלומרהחדשה","המדינהשלאוישראל","עםשלבנייתומבחינת

הערביהמזרחמתרחקאל·חזור,לנקודתמעמיקהערביםעםשהסכסוךככלהשלמה.

 6מערב,בסוףעצמםאתלמצואיכוליםכולם,והיהודים,מזרחה,

על"הארץ",למוסףבראיוןשאמרהדבריםבאופירקולאהזאת,מהבחינהגם

אינהלערביםשנאתוכבר,כאמורהליכוד.מןשונהאינויהושעמעזה","ההתנתקות

מהשנאהכחלקהערביםאתשונאיםהםלערבים.האשכנזיםקוראיולשנאתדומה

זוהי,אחר.מיעוטהשונאמיעוטכבןהערביםאתשונאהואלילידים.הקולוניאלית

להפוךאנוסאשרמיעוטשלשנאהבישראל,לערביםהמזרחיתהשנאהבתמצית,

אתלרגעוחשף"מולנו",אתכתבמאזערבי",ל"לאאול"ישראלי",אומזרחי",ל"לא

הישראליבתוךהעוברהגבולאתלהעבירמאמץכליהושעעשהבווידוי'שלוהחולשה

המדומייןבעולםהמזדהיםשהיהודיםכדיאחרים,למקומותשלו,מולנוהלא·אשכנזי,

היוהיהודיםאומר:(והואכזהביולוגיסטיניסיוןהיהמאני""מר"מערביים".יהיושלו

אל"מסעמערבי);הואהסופיהתוצראבלואשכנזים,מזדהיםשלתערובת""בניתמיד

אלףלפניכברהמזרחמןהתנתקוהיהודים(האומר:"תרבותי"ניסיוןהואהאלף"תום

נבנהוכךלמוסלמים,בניגודנשים,ריבויעלהמודרניהאירופיהאיסורקבלתעםשנים,

הואכאןכישראלי.באירופה,במופעיולאומנותואתלהסוותיהושעמצליחשבוהאופןהואאחרעניין . 6

מןגדולחלקכיייאמרהשלושהשללזכותםגרוסמן.דוראועוז,עמוס-למסעמחבריושונהאינו

מתעניינתאינהזואירופיתקהילהאותם.הקולטתהקהילהבידיגםאלאבידיהם,נעשהאינוההסוואה

אףהטוב"."הישראלישלמבניתפקידכאןממלאיםהציונימהשמאלהישראליםהעברית.בספרות

מתענייניםדווקאשהאירופיםמהנושאיםאחדאףעלהללובראיונותמוצגתאינהמביכהשאלה

בשטחיםצה"לשלהמלחמהפשעיאובישראל,הערביםהאזרחיםשלהחוקתיתהאפליהכמובהם,

עלולותכאלושאלותנשאלת.אינהבסרבנים?"תומךאתה"האםכמופשוטה,שאלהאפילוהכבושים.

באטלרג'ודיתשללדבריהלבלשיםראויהשמאלי",הישראלי"הסופרשלהפונקציהאתלקלקל

 92עמ'(וראומוקצה."נותרוהאסלאםההלניזם,שלמקומואתתפסההבראיזם"שבהאירופה:על

שנטרעודדתיאראותוהחילוני,במערבאושוויץשללתפקידלטעמי,הקרקע,זוהיזו).בחוברת

ושפינוזה:אושוויץשל"המוחלטשנטר,עודד(ראו:יובלירמיהואצלמופיעשהואכמורב,בדיוק

 .) 2005ינואר , 1מטעםהלאומית",החילוניותשלהמטאפיסי·אונטולוגיהקוד
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המונוגמיסטיםביןבריתשלגמור,א·היסטורישווא,מצגאותופאריסשלהרקעעל

הערבים).כלומרמהמזרח,הפוליגמיסטיםמולוהיהודיםהנוצרים

לפליטותסמלהיה"ערפאתיהושע:אמר , Time Outל·בראיוןערפאת,מותאחרי

וללאמשטרהללאלמעשה,כוחללאגמנחי Iכאוטיאדםהיההואהשיבה.ולזכות

הואשאליונצחי,פליטשלכאוסרק ...הסמכותיותבתוקףששלטדיכוי,מנגנון

אתזוכריםבאדר?ליאנהעםהראיוןאתזוכרים .) 11.11.2004 (עמו."כלאתהכניס

יהושעשלהלאומנותבנשיאותו?והכרהבעולםוכבודמשטרהכבעלבערפאתהשימוש

סמכות,כבעלבבית,מרגישהואבתוכהרקהישראלית.הלאומנותשלמיצויההיא

ובמזרחה,במרכזההתשע·עשרהבמאההכירהשאירופהלאומנותזוהיקולני.כדובר

הוא '.'םד"קשרשללאומנותאלאלאדמה","קשרשלאואזרחות,שללאומיותלא

אחרימידפוסט",ל"ג'רוזלםבראיוןהציונים.רובכמוהזאת,הלאומנותשלנאמןחניך

זה[בישראל]כאןאוננות.היאהתפוצה"יהדותיהושע:הדגיש , 2003שלהבחירות

חומסקי,נועםומיהםחלוץ?דןלעומתארנדטחנההיאמיבאמת.נו,האמיתי."הדבר

הרטוריקהולמרותשלנו,לאירוניהמעברסולובייצ'יק?והרברדידה,ז'קלוי,פרימו

"הנפשעלבתחרותהגולה,יהדותעםבן·גוריוניסטיפולמוסרקיהושעאצלאיןשלו,

אצללישראל.מחוץיהודייםחייםשלרה-לגיטימציהלחוללהמבקשתהיהודית",

מהמקוםחלקיהיולכאן,יבואו'שכולםהזה,החזוןבהגשמתאדירהאנרגיהישיהושע

העםמןשמשהוהמחשבהאתלסבוליכולאינוהואהך',היינוהםואנחנואנישבוהזה

היצירתיתהאנרגיהשרובהיהודית,ההיסטוריהשלהגדולהפסיפסמןמשהוהיהודי,

להישגמחוץכלומר"בחוץ",יישארבעברית,דווקאולא"בחוץ",עדייןפועלתשלו

שלחהשאמו'ישראליות',אותהכלומרההומוגניזציה,שלההיתוך","כורשלהיד

להיסטוריהמחוץמשהושמאהפחדהיאשלוהאובססיהבה.שיתבוללכדיאליה,אותו

יצוץשובאזכייהודים",מיני"כלשלהחלוקהאתעוצמתהבמלואישאירהישראלית

במזרח,ממששליהודיתגולהאין"לא·מערביים".ויהודים"מערביים"יהודיםהאיום:

האיוםבקצרה,"הזהות".עלהאיוםוהיא·היאהמערבית","השאריתהואשנשארמה

היהודי","המערבמצדגםבאהואהערבי","המזרחמצדרקבאאינוהישראליותעל

אתשונאהואבא.שממנוהמקוםאתשונאהואבא.מניןליהושעמזכיריםשניהם

שהואאוניברסלי,שהואכללי,שהואהמערב,באמצעותהמזרחאתלחסלישהמזרח.

המוסיקהעםהאחת,הלאומיתלשוננועםאליומצטרפיםואנחנונוצרי,שהואמודרני,

 7שלו),ברומניםחוזר(מוטיבהקלאסית

מחיפהערביםרואהשאינורוחבמורתיהושעצייןהמשחררת""הכלהלקראתטלוויזיוניבראיון . 7

הפילהרמונית.התזמורתשלבקונצרטים
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שרטוטכלומר-ה"הפררה"שרקמשוםהפרדה,לגדרזקוקיהושעמכל,יותרלכן,

מיהאחידה"."הזהותנוצרתהנהשהנה,תחושהלונותנת-ו"פנים""חוץ"שלברור

עלחבוטהתזהמקשקשריבליןהמזרחןאתימצאהמשחררת"ב"הכלהלעייןשיטרח

טענתו,(לחיזוקלשונות"."בלילבגללפרצהשכביכולבאלג'יריה,האזרחיםמלחמת

עיתונאישלממשימאמרמאיזההזאתהבדויההאקדמיתהתזהאתלקחכייהושעגילה

סופיתלצאתליהושעאיפשרהזההגזעניהרומןהלשון"),ב"אחדותשעסקאלג'יראי,

עלמדברהואשבהאלימותבאותה"הסופי",למקומוהגבולאתהעבירכאןמהארון.

מולנומהמערב.וחלקישראליהואוהיהודיהפלסטיני,הואהמזרחמעזה:ההתנתקות

עוברמולנו,אתקודםשחצהמהלמזרחן).ממזרחי(והפךלריבליןמוצאואתהמיר

האוריינטליסטיתההפרדהבשםהישראלים,כלאתוכולל ,לפלסטיןישראלביןעכשיו

מפגרכמשהוהזאתהתרבותמתוארתהמשחררת"(ב"הכלההמזרח"של"התרבותבין

לביןברמאללה),מגוחכתשירהתחרותובדמותמתעלפתזמרתאיזובדמותונלעג

כלשוןשמותיהם."אתבכלללדעתרוצהלא"אניקלאסית).(מוסיקהשלנוהתרבות

החיסולים).מדיניות(אושמםיימחביותר:הנוראההיהודיתהקללה

 2מטעם




