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 2014פברואר 

 
אני מנוי הארץ  

 
 

.  רי'מזה שנים רבות מלווה דימוי החמור את יצירתו של אשרף פואח
במחסן של "ר גדעון עפרת בבלוג "כותב ד, "רבים וטובים נדרשו לחמור הארצישראלי"

   1"גדעון
שהפך , אלא חמור סכמטי, אין זה חמור מסוים. רי חוזר ומנהל דיאלוג עקשני עם חמורו'פואח

, מצחיקים, אירוניים: דימוי שמופיע באינספור מצבים שונים, רי'לדימוי דיוקנו האישי של פואח
. ביקורתיים, כואבים, פוליטיים

, ראובן רובין, אסד עזי, דוד טרטקובר:  אזכיר כמה מהאמנים שנדרשו לחמור הארצישראלי
. ארז ישראלי, לידיה זבצקי, מנשה קדישמן, אברהם אופק, אבישי אייל, נחום גוטמן

 
בילדותי היינו כותבים . " בכברי1997-רי התקיימה ב'תערוכת היחיד הראשונה של פואח

יקרא , היינו מחכים שהמורה ייכנס. (אני חמור)' אנא חמאר'גרפיטי באבני גיר על לוח הכיתה 
כמו את זהותי האישית שהתהוותה , היום בחרתי לחבק אותו. את המילים ונוכל לצחוק עליו

". החמור מקבל את המציאות ומשלים עם קשיי החיים. ,בשלבים
 

סמל לעובד , כמאמר הביטוי" חמור גרם"אולי , כחיה כנועה ועקשנית הפכה דמות החמור
בעל , סבלני, חסין: אבל לחמור יש גם סגולות טובות. כינוי גנאי המיוחס לטיפש, עבודת פרך
, מתווה את הדרך במסלולים קשים להליכה, עומד על שלו, מחובר לטבע, כוח עבודה

, אכן. (המיוחסות לסוס)אינו כוחני ואינו שותף פעיל במלחמות , נוח לבריות, מסתפק במועט
. רי לליבו וליצירתו'לא בכדי אימץ אותו פואח

הגיבור העממי שמעמיד פני טיפש , "וחא'ג"רי על ' שאלתי את פואח1997בהמשך שיחתנו ב 
דיבור בלשון כפולה : מנהל מהלך מתוחכם" חא'גו"רי הסביר לי ש'פואח. ומזוהה עם חמורו

כי מצד אחד הוא ממעיט בערכו ומצד שני רואה את המציאות , אני אוהב אותו. "של לעג עצמי
, 2"אני חרא"שקובע , טקטיקה שהשתמש בה ענק התרבות ברטולד ברכט". בעין מפוכחת

ברכט ". אחר"צירוף מילים זה נועד לחדד את זלזולה של החברה ב". אני"בהגדירו את ה
.     שבה מהדהדת ביקורת על החברה, משתמש בצמד המילים במשמעות כפולה

 
רי 'חושף פואח, מקומי" אהבל"ציבור נאותים ומשמש כ-שאינו זוכה ליחסי, באמצעות החמור

ומחליף את , הוא משתמש בהומור כנגד המקובל. דמיונו וביקורתו, מחשבותיו, את דעותיו
רי 'פואח. ללא צבע וברק, חסר מין, הוא מופיע בדימוי משועתק. דיוקנו העצמי בסמל החמור

. שמאשר את אמינותו, (טוגרא)מעין חותם סולטאנים , הטביע קעקוע מטאפורי ביצירתו
 

אינו מותיר את המקום . נע מסביבה לסביבה כזר עובר אורח, רי'החמור ביצירתו של פואח
יש תחושה שהחמור נושא שקים בלתי ? מה הוא לוקח מהמקומות הללו. שנכח בו כשהיה

רי מעלה בזיכרון את 'עבודתו של פואח. בהם הוא אוסף לעצמו חומרים טעונים, נראים
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" 1947, רישום דיו, שני חמורים, לודוויג שוורין: "מאמר,  "המחסן של גדעון" 
 
אבל כל דבר חייב                                                                                           ; אני חרא" 2

אני                                                                                                       , לשרת לטובתי
אני , העולה בעולם
הגזע של מחר                                                                                            , הבלתי־נמנעת

,                                                                                                  עוד מעט לא אהיה עוד חרא
כי אם הטיט הקשה שממנו                                                                                                         

  ."נבנות הערים
 1978,הוצאת הקיבוץ המאוחד, בנימין הרשב: תרגום, מבחר שירים- גלות המשוררים, ברטולט ברכט

 

http://he.wikiquote.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%98_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%98
http://he.wikiquote.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%98_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%98
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. (גמל נושא המשאות)" מל אל מחאמיל'ג", 3עבודתו של הצייר הפלסטיני סולימאן מנסור
הנושא על גבו שק המכיל בתוכו בניינים ואתרים קדושים של , מנסור מתאר ערבי זקן וכפוף

. ירושלים
 
שבו הוא מציין את ספרו של נחום גוטמן , 4"בשבחי חמורים"ר עפרת כותב במאמרו "ד
האם הצהרת האהבה של נחום גוטמן לחמורים "ושואל , "הרפתקאות חמור שכולו תכלת"

לעומת זאת . שאינה מרבה לחבב את החמור? מהמתכונת היהודית, לפיכך, בספר חורגת
או נוף ישראלי עם חמור , כשציירים יהודים ציירו חמור בדרך כלל תארו ערבי עם חמורו

השינוי חל כאשר הציירים הציוניים . או ראובן רובין, כך אצל ליטבינובסקי. שיוחס לישוב ערבי
.                                                                            ייחסו רגש של אהבה לחמור

נופים עם 'בתחילת שנות השמונים החלה תמר גטר לצייר יחידות פנורמיות ארוכות של 
גם , מושטח כצללית, יש שהחמור אף כיכב לבדו, (1981)' ראש- דחליל וברווז קטום, חמור

במהלך . קיטוע וחלקיות, לצד דימויים של פגימות, בית הפוך, חמור בהקצרה, חמור הפוך
בכלל זה ריקון משמעותו  ,נידון הצופה לרוקן את המשמעות של הדימויים, מסע זה

נשללה מהדימוי כל משמעות והוא חשוף לעיצוב ולמניפולציה  ,החמור- של דימוי' מקומית'ה
   ." צורניים

 
אינו , אינו מביע רגשות, נראה כנגטיב, שטוח, רי הוא צילו של חמור'גם חמורו של פואח
רי מצרף את דמות החמור 'פואח. אוניברסאלי, איקוני, זמני-הוא אל. משנה את תנועותיו

.                                              ואובייקט שהוא יוצר/רקמה/צילום/כמעט לכל ציור
, סמלים טעוני תרבות ועקדה, איקוניים, שטוחים: כך נראים גם תגזירי הפלדה של קדישמן

.  רי מתייחס לשפת הפיסול הקדישמנית ביצירתו'ואכן ניכר שפואח

פלטרו "כשקראתי את ספרו של חואן רמון חימנז , את אהבתי לחמורים רכשתי עוד בנערותי
עד כדי כך התפעלתי מהסופר הספרדי הדגול עד שנהגתי לצטט מתוכו משפטים , 5"ואני

. העתקתי פרקים שלמים ליומני והזלתי לא מעט דמעות. ולשלבם במכתבים לחבריי
היה זה כששימשתי כמרצה )רי והתוודעתי לאהבתו המיוחדת לחמור 'כשפגשתי את פואח

מאז ועד היום אני מלווה את . החליט להציג את חמורו כבר בהיותו סטודנט, (ו חיפה"בויצ
. שבה הוא מלווה את חמורו כבן לוויה קבוע, יצירתו

מציין המתרגם רמי סערי את פרשני חימנז ומדבר על אלו " פלטרו ואני"במבוא לספר 
שהעדיפו לשים את הדגש על תפיׂשותיו ההומניסטיות של היוצר ועל דרכו להביע מחאה 

אציין את רגישותו של האמן . רי בדמות החמור מאותן סיבות'לדעתי בוחר פואח. חברתית
לבעיית , לעקרונותיה של מדינת כל אזרחיה, הפלסטינאי הישראלי, למצבו של הערבי

ערבים מתוך /לפעילותו בחברת יהודים, כלשונו" צבר", וכן למצבו שלו כיליד המקום, הגזענות
כל אלה מתגלמים באמצעות דמות ". אחר"ניסיון לאחות את הקרע ולאפשר מתן כבוד ל

                                                 

3
" בצלאל"למד באקדמיה לאמנות ועיצוב . 1947נולד בביר זית בשנת . צייר ויוצר פלסטיני, סולימאן מנסור 

אחת מעבודותיו המפורסמות ביותר היא . חבר מייסד באגודת האמנים הפלסטיים הפלשתינים. בירושלים
מנצור הוא . הכרזה הייתה להצלחה גדולה בקרב הפלשתינים, (1973)" הגמל נושא המשאות"הכרזה 

בביאנלה " אות הנילוס"זכה בפרס . ואסיטי לאמנות בירושלים וכיום משמש כמנהלו-מהמייסדים של מרכז אל
 של סאו 25-ייצג את פלסטין בביאנלה ה. 1998 ובפרס פלסטין לאמנות פלסטית בשנת 1988של קהיר בשנת 

הוא מחזיק בתעודת זהות . כיום מתגורר בבית חנינא בירושלים". עבודת אדמה"פאולו והציג בה את היצירה 
 . ישראלית

4
".  בשבחי חמורים"מאמר , "המחסן של גדעון", גדעון עפרת 

 
5

. (תרגום חדש) 2006, הוצאת כרמל, תרגום רמי סערי, חואן רמון חימנס, פלטרו ואני 
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http://he.wikipedia.org/wiki/1947
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.                                               ונוספת עליהם ביקורת על החברה הערבית, החמור
.  למצב הנוכחי בארץ1948רי בין שנת 'בעבודותיו מקשר פואח

עיתון , "הארץ" מוצג חמור הנושא על גופו מדבקת פרסום של עיתון 'אני מנוי הארץ'-בעבודה
שוחרי תרבות , לאינטלקטואלים השייכים למעמד מבוסס, המיועד לאחוזון שמאמין בשמאל

לחמור ומנסה ליצור " נדבק"ש, מדובר אם כן בעיתון בשפה העברית. ובעלי מודעות פוליטית
בלי רגשי זרות , אני שייך לארץ כמו שהיא שייכת לי: "רי'אומר פואח. אתו סימביוזה טבעית

". ונחיתות

הוא מטעה את הצופה בהציגו את הדימוי כעבודה . רי במושג' עוסק פואח'כוח'-בעבודה
שכבר הופיע , למעשה מדובר בדימוי שונה. נוח לצפייה, שמכוונת ליצור אפקט אסתטי, גרפית

חמש . 2003שהוצגה בתערוכה שאצרתי בגלריה בכברי ב , (אי איזון)" איכתילאל"בעבודה 
שאצרה תמי כץ , "מלאכה בנים"הוצגה העבודה בתערוכה , 2008שנים מאוחר יותר ב 

הדימוי מכיל מאבק קיומי והשאלה היא אם המאבק מתקיים בין כוחות . פריימן במוזיאון חיפה
בעבודה העכשווית לופתות הידיים השריריות חמור קטן שמנסה ללא סיכוי להיחלץ . שקולים
. וחונקות אותו, מהמצב

בעבודות יש ציטוט ודיבור עם . אחת מסדרה בסגנון פופ ארט, 'הבננה של אנדי'-בעבודה
גם יצירות . העבודות הן גרסה ערבית לפופ ארט אמריקאי. ולא בכדי בחר בו, אנדי וורהול

גם . מיוחסות לדימוי דרכו הוא עורך ביקורת על החברה בה הוא חי, רי שטוחות'פואח
בציפוי לכה בטכניקת התזה , הטכניקה החדשנית שעשויה בהדפסה דיגיטלית על עץ

האיכויות . מדברת עם חדשנות הטכניקות של אנדי וורהול, שנמצאת בתעשיית המכוניות
 .רי בולטות ושונות ביחס לאמנות של האמנים הערבים בארץ כיום'הגרפיות של פואח

דמותו של הרצל רכוב ,  והחמור ליצור היברידיהרצל הופכים 'המרפסת של הרצל'- בעבודה
כשהוא נשען , יוצרת אשליה כאילו תמיד הצילום המוכר של חוזה המדינה היהודית, על חמורו

. רכוב על חמורו 6אדוארד סעידממול נראה . צולם כהרצל על חמורו, על המרפסת בבזל
. מציג מבט שונה על סוגיית הקולוניאליזם והאוריינטליזם, חוקר ומבקר ספרות פלסטיני, סעיד

כי לא ניתן לחקור ולהשוות בין מזרח ומערב מבלי להתייחס " אוריינטליזם"סעיד טוען בספרו 
השאיפות האימפריאליסטיות של ארצות המערב . אליהם כאל שתי תרבויות שוות ערך

כיצירה  התייחסה אל המזרחיות, וגישתם האתנוצנטרית והגזענית כלפי היישות האחרת
.  נשית ונכנעת, אקזוטית, סטאטית, קפואה

עיקר תרומתו היא . הומי באבאזו של , חשוב לציין את גישתו הממשיכה או המתנגדת לסעיד
באבא . בתיאור היחסים שבין הכובש והנכבש בקולוניות (יציר כלאיים)בטענה להיברידיזציה 

-ביקש להצביע על כך שבנקודת המפגש בין שתי התרבויות התרחשו חילופי תרבות דו
אין זה מדויק לדבר על דיכוי תרבותי של עולם , לפי גישתו של באבא. צדדיים ומורכבים

בו כולם , תרבותי" מפגש"אלא יש לדבר , המערב כנגד המזרח בתקופה הקולוניאלית
השלטון , לפי באבא. משפיעים על כולם והתוצאות הן פרי של הכלאה בין הצדדים

בנוסף הנחיל השלטון . הקולוניאליסטי ספג ערכים ומאפייני תרבות מהחברה הנשלטת
רי 'פואח. הקולוניאליסטי למקומיים חשיפה לתרבות אחרת והגדרה מחודשת של זהותם

הוא מתמודד כאן גם עם דברי . מביע גישה דומה כשהוא מציג את הרצל וסעיד על קיר אחד
. סעיד וגם עם דברי באבא

כשהוא .  מופיעה דמותו של בן גוריון במפגש עם החמור''Ben on the beach-בעבודה
מצבים הרומזים כי עדיף שהמנהיגים . נגל בין החמור לבן גוריון ויוצר מצבים משעשעים'מג

                                                 
                                                          2000, תרגום מאנגלית עתליה זילבר, הוצאת עם עובד, אוריינטליזם, אדוארד סעיד 6

–5 : 26 תיאוריה וביקורת", אוריינטליזם כשיח בעל שוליים רחבים: על הכלאה טיהור . "2005. יהודה שנהב- 
11                                                                                                                                    .

 

http://www.vanleer.org.il/Data/UploadedFiles/Publications/TUV/26/Davar.pdf
http://www.vanleer.org.il/Data/UploadedFiles/Publications/TUV/26/Davar.pdf
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA
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ששוכפלו בתנועה " בן גוריונים"בשבשבת ה . יעסקו בפעילות בחוף הים ויוותרו על המאבק
ללא , השעשוע שנראה לצופה הוא למעשה  דיבור נוקב על מצב שסובב סביב צירו, סיבובית

? "לאן נושבת הרוח: "תמימה- או אולי כשאלה לא, שינוי

,  של הצייר אורי רייזמן7"הבית על הגבעה" מופיע ציטוט מהציור 'בית על הגבעה'- בעבודה
כמו הכנר בציורו של מארק שגאל , רי צייר את החמור עומד על הגג'פואח. שחי ופעל בכברי

, על רקע הבתים והעצים, הכנר הענק של שגאל נראה כעומד להמריא . 8"כנר על הגג"
אצל . ממעלה השביל המטפס אל גבעת כברי, אצל ריזמן המבט נמוך. הנראים קטנים

כמו היה שם תמיד כחלק , צבעו כתום כצבע הגג שהוא נטמע בו, רי החמור קטנטן'פואח
- החמור עומד במקום שניתן לצפות ממנו לעבר המרחב שבין עכו לראש. מהבית בכברי

במקום . שתושביו גורשו" באסה- אל "48- רי עד'ולעבר כפר משפחתו של פואח, הנקרה
, הערבים "באסה- אל"כשחזרו תושבי . 49- התיישבו תושבי בצת בחסות הסוכנות היהודית ב

. חרי'בניהם כפר מזרעה שם נולד פוא, הם נאלצו לעבור לכפרים באזור
  

בו נראה , 9ציור של הצייר ראובן רובין, 'נוף'- רי בעבודתו'ל מנכס פואח"בדומה לעבודה הנ
ר גדעון עפרת "ד. ערבים וחמור, חורבה מאבן מקומית, שביל, נוף ארץ ישראלי עם עצי זית

רי יוצר מסגור פנימי בציור כאשליה 'פואח, 10"בשבחי חמורים"מדבר על סצנות דומות 
אלא שהדגם הלבן הוא שילוב של שרשרת חמורים לבנים שחוסמים חלק , לאורנמנט אסלאמי

. מהנוף ויוצרים מעין משוכת צברים שהגדירו את גבול הכפר הערבי
 

נושאת , הצבעוניות בולטת. 48-  ו67 מופיעים אותות מלחמות 'נכבה ונכסה'- בזוג העבודות
נראים כאנדרטאות המצהירות על שמחה , על האותות עומדים החמורים גב אל גב. הצהרה
שחי כאן נוכח , רי מחייב אותנו לחשוב על מצבו של הערבי הפלסטיני הישראלי'פואח. וניצחון

. הצהרות אלה

בעבודה נראים עציץ וחמור שקיבל חזות ,  מחווה לעאסם אבו שקרה',חמורצבר'- בעבודה
הצבר הוא צמח שנושא על גבו את . העבודה היא הדפסה דיגיטלית על עץ. של צמח הצבר

נראה כי מבט מפוכח יגלה כי הצבר הפך . את השאלה של מי הוא, המחלוקת על זהותו
מכוסה , רי הפך לחמור קטן'הצבר של פואח. ברבות השנים לסמל של שני העמים

הם , ניתן להניח אותם בכל מקום, העציץ והחמור הם אובייקטים ניידים. בטקסטורה צברית
.  הם פליטים שנושאים את סמל שורשיותם, אינם מקובעים לאדמה

יצר אותה . נראית כרזה שהודפסה לפני שנים רבות, Visit Palestine 1933''- בעבודה
כקריאה לבקר בארץ ישראל , הגרפיקאי היהודי פרנץ קראוס בתקופת המנדט הבריטי

אך . הכרזה הוזמנה על ידי האגודה לפיתוח התיירות בארץ ישראל. ולהתיישב בה
התבוננות . הפלסטינים רואים בה אישור לטענתם שפלסטין הייתה כבר בנויה ומיושבת

וברקע , עומד בצילו של עץ זית כצללית שחורה, החמור- בכרזה מגלה את התייר התמים
שילובו של החמור בנוף כמוה כהתרסה על מצבו של . כיפת הסלע והעיר העתיקה בירושלים

.  שבמצבים מסוימים מוצא את עצמו כתייר בארצו שלו, הערבי

                                                 
מ " ס81/116. מידות. שמן על בד. 70-שנות ה, "הבית על הגבעה", אורי ריזמן 7

 

                      , מ" ס198x108.6,  שמן על בד1924-1923,, "הכנר הירוק",  מארק שאגל8 

חתן , מגדולי הציירים הישראלים, 1974 –1893חי בין השנים . 1950,שמן על בד,"גליל באביב ",ראובן רובין 9

 .בציוריו מופיעים בין היתר נופי ארץ ישראל ובהם החמור. 1973, פרס ישראל

10
".  בשבחי חמורים"מאמר , "המחסן של גדעון", גדעון עפרת 

 

http://www.kotar.co.il/kotarapp/index/Chapter.aspx?nBookID=96758680&nTocEntryID=96759056
http://www.kotar.co.il/kotarapp/index/Chapter.aspx?nBookID=96758680&nTocEntryID=96759056
http://he.wikipedia.org/wiki/1893
http://he.wikipedia.org/wiki/1893
http://he.wikipedia.org/wiki/1974
http://he.wikipedia.org/wiki/1974
http://he.wikipedia.org/wiki/1973
http://he.wikipedia.org/wiki/1973
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צבועה  , מגזרת ברזל שנחתכה בלייזר,  אובייקט פיסולי בממד קטן'מגן דוד'-עוד בתערוכה
כהיבריד , של החמור" בבטן הרכה"הסמל הציוני נמצא . חיבור בין חמור למגן דוד. בתכלת

חיבור קבוצתי של אובייקט זה מוצג כשהוא יוצר מעין פרח אורנמנטי . מוזר אסתטי ומבלבל
. חד ודוקר

הנשק , נראה חמור שחור שרגליו עשויות משני רובים, 'רובים ',בעבודה פיסולית נוספת
מרמז על סוף מר אם יתממש , גם מאיים על חמור הברזל, שמעבר לשימושו הפונקציונאלי

. איום הירי

חף מכל , מלאך חמורי,  נראה אובייקט לבן בדמות חמור מכונף',חמורו של משיח'-בעבודה
בעל סיכוי להעלם במרחב ולהגיע למחוז אוטופי בו , חריג יחיד מבין החמורים, "לכלוך"

להבדיל מחמורו , אבל במציאות הקיומית החמור הלבן נעלם. מתנהלים חיי חופש פיזי ורוחני
. המשיחי" החמור הלבן"רי אינו מצפה להילה שמלווה את 'חמורו של פואח. של המשיח

 
 היא מקבץ מסמרים נעוצים בתוך משטח ',כאפייה'-אחת העבודות יוצאות הדופן בתערוכה

במרכז נמצא חמור שעיצובו . בין המסמרים מתוח חוט שחור שיוצר דגם של כאפייה. עץ לבן
זו מלאכת מחשבת שמהדהדת את העבודה . נעשה ללא איזון ביחס לרקע הכאפייה

בנויה על משטח דיקט ממוסמר עם חוטי , עבודה גדולת ממדים- 1997משנת " איכתילאל"
במרכז נראות שתי ידיים זו מול זו במצב של . רקמה צבעוניים המשתרגים בין המסמרים

מעמתים את הצופה עם , שמיוחסים לעבודה נשית, השימוש בחוטי רקמה. מאבק כוח
.  המסמרים הגבריים הדוקרים

 
 'תוואסול'–רי בעבודת המסמרים וחוט הרקמה הירוק 'באותה טכניקה משתמש פואח

בעבודה מחבר החוט את הערים שבהן חיו ערביי פלסטין לפני הקמת המדינה . (קישורים)
, רפיח, חאן יונס, רמלה, לוד, יפו, קלקיליה, טבריה, צפת, עכו, חיפה, נצרת: היהודית
. יריחו ושכם, רמאללה, עזה, טול כרם, בית שאן, ג׳נין, באר שבע, חברון, בית לחם, ירושלים

הסימון הירוק יוצר רשת שמשמרת את קבוצת הערים כיחידה אחת שכל פרט בה מסומן 
.                                                          סימון של עבודה שנמכרה- בעיגול אדום

 
כהצהרת עמדה אמיצה אל מול המציאות , רי חש חובה מוסרית לעסוק באמנות'פואח

הוא אומר כי , 11"הארץ"בראיון שערך אתו תום שגב בעיתון . המורכבת על האדמה הזאת
-  במוזיאון חיפה13- קו/ תערוכת היחיד)אם תשומת הלב שמשכה תערוכתו "היה שמח 

אך זו כנראה פריווילגיה שישראל עוד לא , הייתה משקפת רק את איכותה האמנותית (2001
".  נותנת לאמנים ערבים

בשפה רבת , משתמש בהומור אירוני, רי עם דימויים טעונים'בדרכו הייחודית משחק פואח
ובו בזמן מלמד אותנו פרק . בצבעוניות נוחה ולעתים פתיינית, בפיתוי צורני אסתטי, פנים

זה שאינו מוותר על דעותיו ועל אמונתו בתוך מרחב של קיום . הערבי"- אחר"בקיומו של ה
במרחב הפוליטי בישראל מתקיים שיח רחב על אודות מרחב משותף בין ישראל . "12משותף

מרחב "אך קודם ראוי לשאול אם המונח , מרחב משותף נחשב חזון אמיץ. לפלסטינים
 .הוא מונח מאתגר דיו" משותף

                                                 
11

  27.04.2001, "הארץ"עיתון , תום שגב ,  מגיע לחיפה13קו  

 
12

 ,"מרחב מעורב. חיפה" רב-ערבגיליון , איתמר טהר לב, סופה של ההתמערבות היא ההתערבבות' ר 
7.12.2013  .
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מציע שני סוגים של חיים נפרדים ושונים " קיום-דו"המושג . קיום-קודם כל נדבר על דו
בשונה מהמושג , קיום מנציח את ההפרדה-דו. הנמצאים בחפיפה מינימלית זה עם זה

קיום בכך שישראלים פשוט אינם -ניתן להסביר את השימוש האינפלציוני במונחי הדו". עירוב"
שלום יבקש מאתנו לשנות את הזהות ; לכן אנחנו לא יכולים לרצות שלום. רוצים להשתנות

מציע זהויות שונות ונפרדות החולקות אותו מרחב תוך " מרחב משותף"גם המונח . שלנו
מעיד על רצון , לעומת זאת, "קיום מעורב. "שהזהויות השונות ממשיכות להיות שונות

מעצם ההבנה שזהות היא דבר שיכול ורוצה להשתנות , להתפשט מזהויות קיימות
".  ולהתערבב

 
ואחרי לדבר כחמורו של בלעם היינו שומעים דברים 'אילו יכול היה חמורו של אשרף פ

.   כדורבנות
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