
העוליםשלנפשםעלהמאבקוהעיירה:הקיבוץהציונות,

לאחדכנפייםששברטובחנוןשלבספרוהחדשים

גוץברוית

מבוא

חנוךשלהרומןאתהב'קורתת•ארהמכן'שלאחרבשנ'םוגםו' 953הוצאתו'בשנת
תש"חספרותשלנושא'האתשהרח•בהראשוןכרומןלאחדכנפייםששברסוב

עול•ם'.בשכונתשואהנ'צול'-חדשהבסב'בהחדשותלדמו'ותמקוםבהופ'נה
הת"שבות,'שלרומאןכ'גלגולהרומןאתשקד'גרשוןהגד•רן 993ב·זאת,לעומת

על•לת·העלאתמלאבאופןמגש'םהחדש'ם,'העול•םשל'חלוצ•ותםאתהמדג'ש

ה'שדאל'תהב'ורוקרס'השלהנגףאבנ'עללהתגברלג'בור'םומאפשרהצ'ונ•ת

מבנהתוארשלמחרתוהנוקדחידעחחידבתבספר•גםחדש•;"שוב'מע'ןולבנות

אנסהזהבמאמרוהפלמ"ח.'הק'בוץס'פור'שלכמבנהלאחדכנפייםששהרומן
להב•ןכןנ'ס'וןבוהרואהזו-האחתהללו:הג•שותשת'על-פ'הרומןאתלבחון

הרואהזו-והשנ"ההשואה,נ'צול'שלעולמםאתתש"ח,בספרותלראשונהולתאר'

שלס'פורםאתבאמתלשמועה'כולתחוסרזאת,לעשותה'כולתלחוסרעדותבו
ציוני. aישראליתרגוםלתרגמובלאשהוא,כפיהיהודיםהניצולים

שלכאורההראשוןה'שראל•הרומןהואלאחדכנפייםששבדסובחנוךשלספרו
קשייואתחייהםקשייאתותיארהשואה,ניצוליהחדשים,העוליםאתבמרכזוהעמיד

על-פ'בנו'זהברומןהחדש'םהעול•םשלד'וקגםלמעשה,אךבארץ.התאקלמותם

בנ'שלמבסםמנקודתמסופרוס'פודםהעבר'ת,בתרבותולוחמ'םחלוצ'םשלהדגם
אל'ה.הגיעועתהשזהאלהשלולאהארץ

העול'םמדמו•ותרבותמזכירות-ובמראהבהתנ;ןגותבסגנון'-חוץכלפי

של'צ'רות'הםעל'כם.ושלוםספר•םמוכרמנדל•ג'בור•אתהספר'ג•בור•החדש'ם,

חבליעלהראשוזהמקיףהסיפור'זהו :) 1954 (קפלןיצחקשלדבריולמשל,רואה, . 1
(ראההגלויות'קיבוץשלהגדולההססרריבתהליךהחדשיםהערליםשלההתערות

ביבליוגרפיה),

 . 71-70עמי , 1993שקד, . 2

 • 67עמ' , 1983גוץ, . 3
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והעיירההקיבוץהציונות,

היהודיתהעיירהלחייכעדותהעבריתבתרבותשהתקבלו ,הללוהסופריםשני

לאפ•וןגלות"ם'הוד"םתוו•םשלכמאגדברטובשלזהלדומןש•משובא•דופה,

בארץשנוצרולדגמ•םומשועבד'םבדדך-כלל,ח•צונ"םהםאלותוו•םאךג'בוד•ו.

סופרישלוהפלמ"חהקיבוץספרותדגםעליה:ההגנהואתבהההתיישבותאתותיארו

בשנותשנוצרופופולד"םודגמ'םהדומן,שלהמדכז'תבעל•לההמשתקףתש"ח,דוד

המשתלב'ם-קולנועוסרס'פזמונ'םמסכתות,-הראשונותהמד'נהובשנותה"שוב

המשנה.ג•בוד'שלעל•לתםאתמול'כ'םאוהמדכז'תבעל•לה

על•כםושלוםספד•םמוכרמנדל'ג'בוד•שלההתנהגותואודחהעדכ'םהסגנון'

בומופ'ע'םהםאךהרוחב''ועולמםהג'בוד•םלת,אודאחדדגםבדומןמהוו•םאכן

אוהסוצ'אל•סס"םהצ'זנ"םבעדכ•םהפרעהללאמשתלב•םהםכאשדמקד•ם:בשב•

שעד"ןה'הוד'אתמאפ"נ'םהםכאשד-ולחלופ'זהפלמ"ח,ג'בודשלבתכונות'ו

משתלב•םהםכאשד-כלומדל'שדאל';ולהפוךה'הוד'מעולמולה•חלץהצל•חלא

הציונייםהטקסטיםשלוזהתש"חספרותשלזההאחרים:הדגמיםבשני

הפופולריים.

בת'-ספדושלנועדתנועותשלבמסכתות•לד'ם,בס'פוד•הקולנוע,בסרס'

הנ'צול'םשלהתערותםתהל•ךתוארבארץתקופהבאותהשנוצרואחד'םובסקסס'ם

הזהותהוחלפהשבו ,ביותרפשוטכתהליךהישראליתבחברההחדשיםוהעולים

תחייהשלאוחניכהשלסיפורבמעיןישראליתאועבריתבזהותהגלותיתהיהודית

אוהצ•ונ•'המסגרתס'פודפשסנ'.כהתהל•ךמתארא•נוברטובשלהדומןמחדש.

שלהסדוגנ'ותמאחוד'כאןמסתתרשקד,'אותושכ•נהכפ•הצ•ונ'ת.'·על•לת·העל
נדאהשונ'ם.וקולנוע"םספדות"םדגמ'םעלהמבוסס'םוא'דוע•םח"םתולדות

התפצלפופולד"ם,סקסס'םבאותםששלט ,>'ד'עסשל(בלשונוההומוגנ''ש'הזמן
שונותולאפשדו•ותבהווהשונ'םלח"םשונ•ם,עבדלסוג•שונ'ם,לזמנ'םכאן

'מאבקקוראשבאבאמהכאן'וצדהקולנוע,לסרס•בנ'גזדשברטוב,נדאהלעת'ד.

הישראליאתשהעמידההסרטים,שלהפשוטההדיכוטומיהאתושוברנרטיבים"}של

היהודי.מול

הח"םס•פוד•שכלמשוםההסדוגנ•ותמ'סשסשתדברשלבסופוזאת,ובכל

לישראלי.היהודיאתההופךהחניכהסיפוראחד:לסיפוראנלוגי,באופןמתאחדים,

איש· ,בדרכואיש·אישזה,תהליךעובריםיהודיות'·תכונותהנושאיםהגיבוריםכל

כלומד,ומחזקו.אותומאששושוב,שובאותוומספרשחודדוהדומן.בשעתו,א•ש

התקופה,שלהפופולרייםבטקסטיםביטוילידישבאההפשוטה,הדיכוטומיהבמקום

ה"דדכ•תמערכתאלאח"ם,וס•פוד•אפשדו'ותשלחופש'תמערכתהדומןבנהלא

ההבדל•םלמרות•שואל'.הואזהוקודקודבקודקוד,הואהכוחמקודשבהמדורגת

השחרור'מלחמתולוחמ•בא'דופהה'עדותלוחמ';ות•ק•ם,נ•צול'ם-הדמו•ותשב'[

 • 1993שקד, . 4

 • 293עמי , 1978 ,סעיד . 5

6 . 295 . Bhabha, 1990, 'Dissemination .. .'. p 
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גוץברוית

להוב'לוה'אהה'תוך'כורשלהמגמה'כרתב-ובורגנ'םפועל'םומבוגר'ם,'לד'ם
-האחתוהב'וגרפ'ההאחדהעםאלהאחד,הס'פוראלהאחת,הדרךאלכולםאת

הסוסים.אתשהניעההביוגרפיה ,ישראלישהפךהיהודישלהביוגרפיה

'סת"םלאשהתהל'ךכךעלמע'דהמבנהמוחלטת.א'נההאחדותזאת,ועם
מסת"םשהתהל'ךפעםבכלסופ'.באופןהזהו'ותאתלקבעאפשרשא'לעולם,

ס'ז'פ'תבתנועהאחר'ג'בורשלמבח'נתומתח'להואהג'בור'ם,אחדמבח'נת

מזכ'ד'םוהםלצ'ונות,'הוטבלו'לאשעד"['הוד'ם,זר'ם,נותר'םתמ'דא'ן-סופ'ת.
שנותרוב'שראל',לחלוט'[נטמעלאשה'הוד'במלואה,הושגהלאש'השלמות'

בעצםהסדק'םעלהמצב'ע'םהםאלושול"ם'לתרבת:נ'תןלאשאותםשול"ם

'וצא'םהשכונהאנש'טוב:בסוףמסת"םאמנםהרומןכולה.החדשההזהותבנ"ת

לורא'[לבתאבלה'ותשעומדעבודה,מחוסרשואהנ'צולעב''אופהלמעןלהפגנה
מסמנתבתוול'דתלעבודה,זוכההאופהמצל'חה,ההפגנהאותה.לפרנסבמה

מט"לשבוקטעעודלרומןנוסףזהס'וםלאחרואת,ובכלחדש'ם.ח"םשלתח'לתם

העבודה,תוסר ,העוניבה:שנותרמהאתורואהבשכונה, ,תיארדררהגיבורים,אחד

שתסת"ם.לאתרגםו"וותרוהעל'לה,במהלךתוקנולאאלההבטלה.

בסקסט'ם ' Jהתתרמהממדחזקבכרסוחנוךשלבספרו ' Jהחתדהממדזו'מבת'נה

7ונדבוקאמול'האחר'ם.
'J בסרס'ם.א'דאולוג'ה " 1ב'טשלדרגותשבעעלמצב'ע'ם

מתגלההראשונההדרגהספרות"ם.סקסט'םעלגםלהח'לנ'תןהזההנ'תוחאת
הדרגותלכך.מודעותכללבטאבלאהדומ'ננס'תבא'דאולוג'ההספוג'םבסרס'ם

ברמתבלבד'המסומןנדמתהא'דאולוג'העםהמתמודד'םבסרס'םמצו'ותהאחרות
לאמצע'הא'דאולוג'ה ['בקרענוצרשבהםבסדס'םאו'הן'בשתאובלבדהמסמן

שלהכלל'תההגדרהבתחוםלה'שאדבוחר'םונרבונ'קאמול'אותה.הבוחנ'םהב'סו'
הספצ'פ"ם,הטקסטמרכ'ב'אתובוחנ'םוהכלל'נוסחשזונח'םברגעומסומן.מסמן

א'ןשכןעצמו'שלוה'סודהנחותתחתחותרשא'נועל'לת'טקססשא'ןלומרנ•תן
מסרות•ה.אתלהגש•םכד•להתגברצר•ךמהעללתארבל•על'להלספראפשרות

•שראל"םובסקסס'םהקולנועבסרס•חתרנות.שלשונותדרגותק"מותואולם,

הקש"סבס'מוןאלאממש,בחתרנותמדוברא•ןהתקופהשלאחר'םפופולר"ם

להבח•ןשאמורהואהקוראאוהצופההעל•לה.אתהמנ•עההא'דאולוג'השבהגשמת

הללוהקש"ם .התעוררוהםשבגללוהמודחקהס'פורמהוולבחוןהללו"בקש"ם
העול'םשבובשלב-שלהןבאקספוז'צ'ותהעל•לות,שלבפת•חות'הןמוצג'ם

מהלךהגלות•ות.'מתכונות•הםלה'פרדומסרב•םבעברםנאחז'ם ["דע.החדש•ם
עדקש"םאותםעלההתגברותמהלךבע'קרוהואהללובטקסס'םהעל•לות

המעכב'םהקש"םאתלחשוףשאמורהואהקוראברםוב,אצלגםכל,ל,לה,עלמותם

והם•ותר,רב•םהקש--םכאןאךהרומן,שלהא•דאולוג'ותהמסוותהגשמתאת

 Camolli & Narboni, 1977, p . 5ו.
 . 1995 ,לרביןזהלענייןוראה . 8

 • 27עמ' , 1993שקד,והשררה . 9
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והעיירההקיבוץהציונות,

שלהאחרותברמותגםאלאהעל•להברמתרקלאמופ'ע'םהםלה•עלם.מסרב•ם

שהעל•להלאחרוגםהרמו•ות,ובמאפ"נ'האנלוג'יםבמבנ•םבסגנון,הטקסט:

מזהאפואחזקכאןהחתרנ•הממומחדש.ומופ•ע•םחוזר•םהםעל•הםמתגברת

התקופה."שלהפופולר"םובטקסט•םשבסרט•ם
•תפסוהפופולר"ם,ובסרט•םבטקסט•םוהןברטובשלבספרוהןהמקר•ם,בשב•

את•הפכווהקולנועכשהספרותשנ•ם,לאחררקבעל•לההמרכז•המקוםאתהקש"ם

ס•פור-שלההמרכז•למנ•עמשל•טתהחמקאותחת•החתרהעל•לה,אתשע•כבמה

משרעבושאינואוטונומי'כסיפורהניצוליםשלופחדיהםזכרונותיהםכמיהותיהם,

הצ•ונ•ת.לעל•לת·העל

הפלמ"חאישהגיבור:דמות

לטקסטיםדוגמהכאןש•שמשווהחמ•ש•ם,הארבע•םשנותשלהקולנוענסרם•

שלבאוסףארצההמגיעיםהעוליםאופיינו 11השואה,ניצוליהיהשנושאםפופולריים

לעבודס•רובולנוף,למקוםזרותפס•ב•ות,פחדנות,'של•ליות·:•הוד•ותתכונות

אלותכונותהעול•םהש•לוהעל•להבמהלךסדר.וללאחוקללאוח"םולה•לחם,

•שראל•ות.בתכונותאותזוהחל•פומעל•הם

התכונותמןבאחתלאאףנגועא•נולאחר,כנפייםששהרומןג•בורלןל•נגר,נח

העיירהספרותשלהדגםעל·פיבנויהאמנםדמותו •הללוהסטראוטיפיותהיהודיות

הדגםאךהעברית,בתרבותהיהודייםהססרארסיפיםאתהזינהרבהשבמידההיהודית,

התוו•םאתלראותנ•תןאחרמצרתש·ח.ספרותשלזה-אחרלדגםמשועבדהזה

הגוף,בעלה•הודיאתשע•צבההעבר•תהספרותמןכלקוח•םדמותושלהעממ'ים

יוצרהרומזמבנהאךהציונית,עלילת-העלשלשבירהכאןאין ) 16עמ'(שם,שקדעל-פי . 10
בקידומה.השהיות

הנחמה'דמעתלוין.מאירשלתסריטעל·פיקלייןהרכוסבבימוי ) 1946 (אבי''ביתנהם: . 11
 1946- (לברכה'·קללהלייסס,יוסףשלבבימויו ) The Great Promise'> (1948 '(הגדולה'

שלבבימויו ) 1949-1948 (אגדה'זו'איןקרומגולד.רג'רזףלרסקיהלמובבימוי ) 1949

ג'ורג,ילוידג'ררג'שלבבימויואחדיכפרויסיפור ) 1949 (ההר'על'הביתקרומגרלד,

'קריהלארסקי,הלמושלבבימויו ) Tomorrow is a Wonderful Day') (1946 '('אדמה'
בבימויו ) 1955 (עונה'אינהוארבעעשריםר'גבעהלייסס,ג'וזףשלבבימויו ) 1952 (נאמנה'

אנגליתדיברואמנםהללוהסרטיםרובקוליץ.צבישלתסריטעל-פי ,דיקנסרןתורולדשל

(למשלבהלהתיישבבמסרהארצהשהגיעואנשיםהיויוצריהםאךאמריקני,לקהלרפנו

ושחקניםיוצריםבהםשולבו , cלארסקיהלמוג'ררג',לרירג'ורג'לרין,מאירלייסס,יוסף
וקרן·הקרן-הקיימתכמוארץ·ישראלייםמוסדותשלבעזרתםמומנוהםארץ-ישראלים,

םרטיהיואלוסוסיםרחב.עולמילקהלהציוניהסיפוראתלספרנודעווהםהיסוד,

סיפורא'תביותרוהשקוףהישירבארפןמבסאיםהםשכאלהובתורציוניים,תעמולה
ניתוחתקופה.באותהרביםפופולרייםבטקסטיםשונות,בצורותשהופיע,הציוניהמסגרת

 ,ן 999גוץ'במאמרי'מצויהללוהקולנועסרסישלמפרוס
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גוץבורית

על-פ'מעוצביםאלותוויםשני,מצדלרגל.אליוערליםשחסידיוהרביאתארלמשל,

הפיזיהכוחלמשל,הקבצנים,נספרחפלמ·ח:גיבורשלוהמטרותהתכונותמכלול

'היהודיםשללחולשהננ'גודוהועמדהזולת,'עלאלימההשתלטות'לשםשימש

שלבספריהםהעלילהפסיבי.גלותי,אתוסהואשלהםשהאתוסאלהכעדה,'כקנזצה,
נפילהשלטרגית-קדמיתיהודיתעלילהחיתהספריםמוכרמנדליושלעליכםשלום

להיחלץעד"ןהצליחשלא'עםשלמודמההיסטוריתאקט'נירתשלארותקומה,

אקטיבית,עלילההיאקלינגרנחפזעלשנההעל'להרב'ם:"וזורתבתמפסיביות

במציאותהפועלאותו'ומשנהבגורלוהשולטהפלמ"חגיבורשלעלילתודינמית,

חזקיםנוחרתאחרנגררואיבראחריוללכתלאחריםהקרואאוויר,'ב'עסקיולא

ממגר.

אותםוהוציאמשפחתובניאתכשהצילוגבריותגבורהקלינגרנחגילהבעבר

כיוכועסתמתמרמרתכשאשתולשכונה,הגיעםעם ",) 156 (האימים'מבל'ח"ם

בעזרתלארץ,הגרלהביןהניגודאתמידשמגדירזההואושומם,חרבנראההמקום

וענודה'ורצההואדירה-הואהאורכים.הנדודים'נתמאסרבמבער:המשתלבהמספר

שלומדיםהשיעורזהולנדודים.סוףבית,קבע,מקרםוראההואבארץ,כאן, .) 14 (

ומ"גע,ארוךחניכהתהל'ךלאחרארוכה,עלילהבמהלןהתקופהבסרטיהנ'צולים
ולראותהעברנזכררנותולאחוזלהמש'ןמתעקשיםהםשבהםרחרדש'םימיםלאחר

גיבוריברטזבשלנוזמןלומד'םכזהשיעזוריכוז.מחנהשלנזספתגרסהבארץ

בתחושהמתהלךהואהרומןבתחילתקל'נגר:שלבנומנשה,למשלכמוהמשנה,

בשכונהמחנקמרגישהוא .) 154 (חדש'םח"םלומענ'קהאינהבארץשהמציאות

מחל'טהואבהמשךאחרים.לח"םומתגעגעהארץיליד'מולנחיתותחשכבגטו'

כברזאתג'להקלינגרהישראל"ם.ה'אמת"ם,'הח"םאתשםולגלותלקיבוץללכת
סוףשיבואהיה·רוצהאשתו:עםבוויכוחזאתומאשרחודרגםוהואבהתחלה,
 ,) 17 (האדם'כלכשארולעבורלחיותפעםבברש"שבו ]".[לטלטולים

מוכיחהואשאותהעובדההציונית,האידאולוגיהעל-פיחייואתמנהלקלינגר

לבנותתכלית:ישלעמלוועמל.עבודהאישהואבדיבורים.רקולאבמעשים

אותהמתאים ,ידירבמרשלוהסביבהאתמעצבהואהחדשה.בשכונהולהיבנות

אותרמממשיםשבראופןנאותרהציוניתהחלוציותציוריאתמממשרבכן ,לצרכיו

הואעצמו:ברטובשלהארץ-ישראליםוגיבוריותקופהנאותהשמירמשהשלגיבוריו

הואהילוך'אגבשהתפרע,במטפסמבחיןהוא ,) 18 (לתקנהשישאבניםגדרוראה

מעשה'אישיריו,בבמואליקכמר ,) 18 (ושיבר'יותיקוןטיפולהצריךאתומרנהסררו

ברעשהשלאעדהוא,שממשהוא,ק"םשאכןהדבריםמןדברנשרםחשראינוהוא,

הארטנטיהטקסטואלי'המימושאתידיו,במוגיבורבאליק,רואהשקד ,) 26 (מעשה'

עלשהשפיעדרדר,'גיבורעלמיתולוגיסיפור'מע'ןהחדש",'"העבר'שלהעיקרי

לפי- 87עמי , 1995מיורן, ; 1910מירון,ג; 965שקד, ; 10 , 65עמ' , 1995מירון,ראה: . 12

זה.סדר

לאחר.כנפייםששמהספדהעמודיםמספריהםשבסוגרייםהמספרים . 13
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והעיירההקיבוץהציונות,

קלינגר,בנויזהמיתוסעליפי 14הישראלית.בחברההחדש''העברימיתוסיצירת
 ".) 72 (עש•ה'שלרר•כרתעש•ה,שכולו'ג•ברר

ומגדלחרמההראשונות:הפעולות

משתלבותה•הוד•ת,הע"רה.מספרותשנלקחוקל•נגר'של'ה•הרד•ות'תכונות•ואם

ערב•אתספגבארץ'שגדלהנער-תש"חמספרותהסטרארט•פ•הג•בררשלבאופ•ו

ומשקפותמשחזרותבארץהראשונותפעולות•והר•-אותםרהפנ•םהחלוצ•םהרר•ו

העבר•תבתרבותסופרההת"שבותס•פורלהת"שבות.הראשוןהדורמעש•את

בקולנועבספרות,ונשנושחזרואחר•םמוט•ב•םבוה•ואךגרסאות,בא•ן·ספור

הנ•צול•ם,ובסרט•החלרצ•םבסרט•בע•קראותםלחשוףוקלאחר•ם,רב•םרבטקסט•ם

וחד·משמע.'גלו•באופןמרפ•ע•םהםשבהם

מג•ע•םואחר•םהגדולה'הנחמה·דמעתלברכה','קללהכ'צבר;"בסרט•ם

ס•פורח"הם.ואתב•תםאתבווברנ•םשממהשללמקוםה•הרד'םהחלרצ•ם

שלהעל•להסרט:אחרסרטונשנותהחוזרותעל•לרתמכמהמורכבשלהםההת"שבות

בוה•רעכש•ושעדלמקוםתרבותוהבאתהעבודהח"שלתח•לתםהב•ת,הקמת

המ•םאחרהח•פושעל•לתהגדולה'>,הנחמה'דמעת ',רבצ'(וערב•םח•ותשממה,

מ•םלק•רוחהמאמצ•םב'צבר,'הערב•םהתנגדותלמרותהבארמדהמ•ם(שא•בת

כ•בוששלרהעל•לההגדולה'>,הנחמהב'רמעתבמרבוהמ•םמצ•אתב'עבורה;"

כר•תוךאובמבט,על•הלשלוט•כולתמתוךולרוחבה,לאורכהט•רלכר•תוךהארץ

'אדמה',אבי','ביתהגדולה',הנחמה'דמעת 18בשדות,'הלך'הוא<הסוסיםמלחמה

•ותרמאוחרשנעשהסרס-עשרה·"ה•וו'הם'צבר,'לברכה,''קללהנאמנה,''קר•ה

הרגם>.אותראתהואגםמשחזראך

אותןמופ•עותבארץשואהנ•צול•חרש•םעול•םשלבהתערותםשעסקובסרס•ם

הנ•צולה<הא•שהמטפורהבאמצעותמוצגותמקצתןמ•וחררת:בוור•אצ•ותעל•לות

נקורתמעוצבתמהןבאחרותפורח'),ל'גזשתהפוךוה•אהשממהאתהמ"צגתה•א

גםתשנהבהוהתערותםבלבד,הנ•צרל•םבע•נ•כשממהנרא•ת(הארץמוגבלתמבט

הנערעוזרנאמנה'<ב'קר•החרש•םלא•רוע•םמותאמותומקצתןתפ•סתם>,את

בעתמרכ•חהואבושחלהש•נו•ואתהנצור•ם,ל•לר•םמ•םרודלהב•אהג•בור

מותוס•פוראחד:מסגרתס•פורבתרךכונסוהללוהעל•לותכלאךהשחרור>.מלחמת

 • 246 , 12עמי , 1993שקד, . 14

עשייתאלתמיד,העיקראלהעיקר,'אלאליק:שלהפילוסופיהלפיחישהואלומראפשר . 15
עולמותבוניםשבוש'בעולםהאמונהזאת .) 18עמ' , 1975<שמיר,ידיו!'במוהדבריםעצם

 .) 85עמי<שם,הבונים'עםשחלקומיואשרייבנה;שלנועולמנוגםגדולים,

 . 1933פורר,אלכסנדרשלבבימויו . 16

 • 1935לארסקי,הלמושלבבימויו . 17

 • 1967מילוא,יוסףשלבבימויו . 16

 . 1960דינר'ברוךשלבבימויו . 19
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גוץנורית

בנייה,כדיתוך-זהסיפורבמהלךכישראלי.מחדשולידתוהיחרדישלהסימבולי

 1תכרנרת'אתהנ'צרלמש'ל-מלחמהארהארץבמרחב'ט'רלהמ'ם,עלמאבקנט'עה,

אלוסרט'םהשתמשולמעשהת-'שראל'רת. 1עבר'בתכונותאותזרמחל'ףה'הרד'רת

ד' 1ה'השלס'פרררהצ'רנרת:שלמקורהס'פרראתושרבשרבלספרכי'בנ'צרל'ם

לעבר'.שהפך

"שרבמק'מ'םא'נםלאח.דכבפייסששג'ברר' ' 1רחבר'משפחתוקל'נגר'
זאת,ובכלהאדמה.מזמ'םשראב'םרא'נםרבבר'ט'םבערב'םלרחמ'םא'נםבשממה,

שרנות.בררר'אצ'רתכאז'גםמרפ'ע'םהצ'רנרתראש'תמעל'לרתהללוהמרט'ב'םכל
ושוממהחרבהעזובה,שכרנהאלאשא'נזמגרר'הםמקרםאלברכבמרבל'םהערל'ם

שרממ'ם,שטח'םערבר'םהםובדרכםממושכת,אל'רהנס'עהרחוק,הואהמקום ,)ו(ו

בשכונתשמדוברמתבררברטובעםמרא'רנרת ,)ו 5 (חרב'םרנרפ'םסלע'םמגרש'

והתרוקנונחרבוערב'םבת'םמלחמה,התרחשהזרבשכונהאמנםכ'ררשל'ם.בקעה

כמקרםהשכרנהת'ארראתשמכת'במהאךחדש'ם,ערל'םשרכנוובמקומםמ'רשב'הם

הצורךהמ'תרס:אלאהגארגרפ'הדווקאא'נרכשממה,עוכרתאל'רשהדרךחרב,

השממה.הפרחתשלכס'פררהחדש'םהערל'םשלס'פררםאתלתאר
כפ'הערב','של 1סכ'נללהב·מתחתנמצאתהערל'םהג'ערשאל'ההשכרנה

 '.ה'בכנפות'כרוכה Jעד"המלחמהג'טל:קל'נגר'נחשלאשתוזאתשמתארת

האכזר'רתעלמע'רת'ארדרר'הג'ברר'ם,וכשאחדהגנרל'קרעלגר'םהערל'ם
חברהאתא'בדהכארץ.שנולדהצע'רהנערהרקפת,'ד'דתרלועונהשבדבר,

ב'תם.עלהזכרתאתלעצמם'קנוזר'בדרךבשכונה:מררהלה'רתרהחל'טהבמלחמה

הארץ,עםיהיווהםרבזמןיעברולאההתיישבות.שלוהאגדהההיסטוריהיהיוהם

 .) 194 (אדוניה'

עשרה,' 1ה'ר'הם'צבר'לברכה,'·קללהג'ברר'כמראפואמתח'ל'םהםדרכםאת

המרחבלשנותך.הבאהוארה'הרד'ממנוחלקהואשהערב'ושממה,עזובהשלבמקרם

מכ'נהאקסוארס Jכמע'בדרך-כלל-פתררזומשמשפנ'םלהםמא'רכשלעצמוהזה
מקרםלו Jשא'כ'ררזאהובתועםלהתחתז'כוללאמ'טלמזהספרבע'רת'הם:לכל-

אתברומשבזהתגוררשכרבב'תמרתףמגלהקל'נגר-משפחתהכב'אתלשכז

-מאפ"תראתלהק'ם'רכלשברמקרם Jא'במקצועו'ארפהגל,ק,למרהמשפחה:
לגל'קרמענ'קלשנ"םשלוהסנדלר"האתחרצההואלבע'ה:פתררזמוצאקל'נגר

הפתרוןהואהערבים,בושהותירוהשרידיםעלהמרחב,המקום.מןמחצית

משמשהואהראשרנ'ם.החלרצ'םלבע"תפתררזשה'הכשםהערל'ם,שלת'הם 1לבע'
 .ארץללאלעםהמ'רעדתעם,ללאלארץמקב'לה

החלרצ'םלפנ'הםשעברומסלולאותראתלעבורהערל'םאמרר'םהזהבמרחב

רבב'קל'נגרשלהראשונההפעולהשלב'ר.כלעלאותרערבר'םהם , 7ראכהאחר'ם.

מתק'נ'םרתר'ס'ם,דלתקרבע'םהםומגדל:חרמההקמתשלפעולה Jמע'ה'אב'תר

עבודהכד'תוךמגרר'ם.למקרםהעזובהב'תאתרהרפכ'םפרצות,סרתמ'םמנעול'

הסובבהעולם .) 29 (רתפק'יתכל'תסעם,סב'בםרהאב'זר•םהחפצ'םכלמקבל'ם

החלרצ'םכמרב'ד'הם.מתוקוכ•ד•הם,מעוצבלה'רתשאמררמהכדברמתגלהאותם
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והעיירההקיבוץהציונות,

בדרךבחריצות,ביוזמה,-בשממהתרבותבוניםהם ,האיעלרובינזוןכמוהעברים,

ובהיגיון.מאורגנת

הבן,[של'ע'נ'ופורח:לגןהשוממתהחצראתלהפוךמתכרננ•םהםהשב•בשלב

בה',ה•וצע•ר•םוא•לנותפרח•םג•נתשלכמוששדברהצרההחצראתסקרומנשה]

להםהמזומןהב•תאת•תק•נועכש•ודבר''א'ןולבנות:לנטועלהתה•למוכןוהוא

 .) 18 (חיים'ויראו.דגינהאתיחיו ] ... [

שלמאמציהםמתואריםעמודיםחמישהעל-פניהמים.השגתהיאהבאהתוכניתם

הפרקאתהמס"םהמ•ם,ק•לוהוקולהאורת•אורהבור.מןמ•םלשאובהמשפחהכב•

'עומד•םהחלרצ•ם:סרט•שלבסופםאובש•אםהמופ'עוהאורהמ•םמוט'באתמזכ•ד

הערבאר•רהמ•כל.תוךאלבחש•כההקולח•םהמ•םשללקולםומאז•נ•םבשת•קהה•ו

ב•ום•ותר'מאוחר . 128 (מנורת-הנפט'שלהצהובאורהעלהרבחלון-ב•תםחמ•םה•ה

ש•אחדפר•רןטקסמע•ן'ק"מוובכךהמ•םבש•רותלמ•ד•הרקפת•פצחוגשום,חורף

המ•ם, . 1108 (עמו·וגואההכללעםנשטףשאתה·לחרשמהםאחדלכלו•אפשראותם

דומהלמקוםאפואזרכ•םהארץ'בנ"תשלהחלרצ•בס•פורמרכז•כהמקרםלהםשה•ה

ברטוב.שלברומןהעול•םשלהתערותםבס•פור

לתחי'הממררתהמשנה:עלילות

סרט'ובכללםרב•ם,כהבטקסט•םשהופ•ער-השממהכ•בוששלהצ•ונ•ותהעל•לות

ממוותהמוב•לאחדמהלךלכד•דברשלבסופרגובשו-התקופהשלהקולנוע

שלהזהויותבחילופיזהמהלךהתגלםהניצוליםבסרטילפריחה.ומשממהלתחייה

בטקס"מתומסתהעבר•שלתח"תראלה•הוד•שלממותוהמול•כהבעל•לההנ•צול'

שעל•הםהערכ•םאתא•שררהסרט,בס•וםשהופ•עוהללו'הטקס•םול•דה.פר•וןשל

לפר•הה.משממהלתח"ה,ממורתעברו:שאותההדרךאתוס•מנוהג•ברד•םנאבקו

לאג•בורורתח"ה.מוותשלזועל•להסב•במתגבשא•נוברטובשלהרומןלכאורה,

נע, 1מהואלח•.ממתלהפוךכד•סמל•לתהל•ךנזקקהואוא•ןאדםכשברארצההג•ע

•דיר.בנמרכאל•קדמר•רתהפלמ"ח,ג•בוד'הארץ,כב•שלהעל•להדגםבכוחכאמור,

אתהמשלבתבורר•אצ•ההטקסט,בשול•מרפ•עותח"המורתשלזהמרט•בזאת,ובכל

מודלעל-פ•המעוצבהג•בררהע"דה:ספררתשלהדגםעםהקולנוע'החלרצ•הדגם

עברי.גיבורלתחייהקםאפרוועלנעלם,העיירהגיבורי

בפ•שהרקהלשוןכמטבעברומןרהתה"ההמרותמוט•במתגלהמסו•מ•םבמקר'ם

נולדכא•לומרג•שהואכ'לרקפתת•אודוראומרהמאבקהצלחת<לאחרהג•בור•ם

מתוךהתבונהאללהג•עאותםל•מדהגל•קמשפחתכ'מוד•םהשכונהבנ'מהדש;

מהזכררנותמתנערתרקפתלמשל,על•לרת:קטע'מא•רהואהלאה~;רכןהאפר;

גםהואלה"ם.וחודרתהשכונה,עלבקרבשנהרגחברה,מרתמאןאותההמלרו•ם
שלח"הםהסת"מולכאורהבמלואה.גל•קהדרגכב•שלהמשנהעל•לתאתמדר•ך

שלהם.הדקונ•םבתהולדתעםאותםמחדש•םהםאךבמלחמה,בא•ררפה,הדרגבנ'

אתמאשרה•רצרבלבד'המשנהבעל•לתמרפ•עההמרותמתוךהל•דהשתבנ•תאף

הלידה.בחגיגתהרומןאתמסייםהואכאשרחשיבותה
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בגופההשממההפדחתעל'לתנחקקההשואהנ'צרל'עלדב'םבסדס'םכאמוד'
ומרתאתהמשלב ,משניכסיפורבבוסראימץהזההנשיהסיפוראתאישה.שלובחייה

בנוסחהבנויהבעלילה-העיירהסיפורישללוגםבהתאםהמאופיינת-הגיבורה

הניצולים.סרסי

עללקבלמסדנתכפרוצה,הנאצ'םב'ד'שנוצלההנ'צולה,אב')'ב'תבסרס

וזומספרד'ת,עקורתמע'ןמפג'נהה'אבכךהק'ברץ.ב'לד'הס'פרלאתעצמה

במהלךהשומם.המדבררקעעלאותההקולסתהמצלמה,באמצעותמשוכפלת

עללה'גומלת·והמצלמהדוד'הפל'סשללאמולהפוךמוכנהמשתנה,ה'אהעל,לה

שלבדומןנחקקהשממההפדחתשלזהס'פרדפורח."שוברקעעלבצ'לומ'םכך

קל'נגד.שלאשתווג'סל,גל'ק,שלאשתומנ'ה,נש'ם:שת'שלבס'פודןבדסוב

מעשהאתגםהשכונהאגש'למעשהמשחזד'םגל'קהזוגכב'למעןבפעולתם

צד'ךאל'הםלהג'עכד'לשכונה.מחוץנמצאהשנ"םשלב'תםהשממה.הפדחת

שדהעל'ה:ומא"מתאותהמק'פהשעד"ןלשממה,ולהג'עהשכונהגבולאתלעברו

אגש'שעודכ'םהס'ול .) 220 (לאופק'מאופקהנמשכת'עד"החשופה,גבעהד'ק,

בעל'להמתגשמתוהצלחתוהזאת,השממהאתלהפד'חנועד ) 2 \ 8 (הב'תאלהשכונה

בוכה,ה'אעבודה,לבעלהלמצואמבס'חכשקל'נגדבתח'לה,הא'שה.שלהמספוד'ת

בערוצי·חיווריםכמי-הגשם'והדמעה:בגשם:אומהשלבדימוייםמתוארשלהוהבכי

בתח'להאז,נת'ת.לאםהופכתה'אבתה,את'ולדתכשה'אלבסוף, .) 228 (ההד'ם'

אתמבל'סדקשהד'ונהמ'וסדתשואהנ'צולתעלובה,כדמותגל'קהגברתנדא'ת

אנוש'ת.ואםאדמהאמאלה'ותהופכתה'אבס'וםהמצומק.גופה

כלאתמ"צגתה'אמלכתח'לה .'נגדקלנחשלאשתוג'סל'עובדתדומהתהל'ך

הקולנועבסרט'שהוצגמהכל-ולעקדותלגלותלמוות,לשממה,שקשורמה

ז'נרוובסגנוןבג'נונ'םבהתנהגות,מדג'מהה'אאלהכלאתהצ'ונות.שלכנ'גודה

-ספד'םמוכרמנדל'ושלעל'כםשלוםשלבס'פוד'הםהנש'םדמו'ותאתשאפ"נו
ב'תואתלבנותששמחקל'נגד,לעומתלשון.וחדותממורמרות'רם,קשותנש'ם

משזו'ותר-שאלתםפ'את'א'לו ;)\ 6 (מת'ם''ע'דבהדואהג'סלהחדשה,בשכונה

ומתלוננת:וחוזרתאומרת,ה'א ,)\ 3 (המת'ם'בושנרדמוקברותכב'תהר'ה'ע'ר

נאהקבורה ]".[הקדמת'!-ולד'דו-זהעלמ'ןבב'תרגל'מכתתת ' Jאשעות·שלוש

זולא ,) 25 (להם!'אשרוכלהםבאבן'"סקלו 1ולרוא'-לנונתנואבןב'תלנו'עשו

שלבד'מו"םלרגע'םמוצגתעצמהה'אומורת,קבר'םאךסב'בהרואהשה'אבלבד

מומתתעצמהוראהואףהקולות'),'תראת 1תחת'קבר'סר'רבנבקע<'קולהמרות

 .) 25 (מת'ם'ארוןבתוך ' J1החז'דשלאהואנס'הןהעדב'ם:ב'ד'

'מןוהגלות.השממהשלגםאלאבדומן'והעקרותהמרותשלדקלא'הדרכות•ה'א

א'נהה'א ,) 34 (פרנסה'לאאדם,'לאהחדש,במקוםמוצאתה'אשוממה,'גלות

מהנאד'מ'םלהעלותש'וכלומאמ'נהא'נהוגםזה,במקוםלח'ותש'וכלומאמ'נה

שני'כלהמיםאוזליםיגיעושאליהשבעיראותההזהירובמחנהכברשהרי

 ,) 34 (וחמישי'
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והעיירההקיבוץהציונות,

אולאמר'קהלנסועהעד'פהה'אארצה,לעלותרצתהלאכללה'אאכן'

עד"ןהםכא'לוב'תהבנ'חש'םבארץשגםלכךהגורמתזווה'א ,) 179 (לארגנט'נה

יושביםעדייןבה,אינםועדייןלארץהגיעוכברשכביכול 1אזהיהחש'מבשהבגולה:

עצמו:מחנהבאותוהם

כתכונותהניצוליםבסרסישנתפסמהאתמדגימההיאבהתנהגותהואמנם,

לפוגרום:מצפ'םשהםלהונראהלגבולשמעברמהעדב'םפוחדתה'א'הוד'ות:

על'נו'פשטואחדו'ום ] ... ['זוזוולאבהר'םדבקוככ'נ'ם ]".[וממת'נ'ם''ושב'ם

וה'א ,) 17 (בשק'חתולקונה'לאטובה,סוחרתה'א ,) 26 (השכונה'את'מלאו םה]".[

לח"לש'ועדהחדראתלד'רתםלספחבבעלהשמא'צהזוה'אבצע:ורודפתערמומ'ת

עלמא"מתה'אהשוו'ונ"ם.הסוצ'אל'סט"ם,בערכ'ומחבלתובכך ) 60 (משוחרר

בהבלהכלשורפת'היאכאילובראהולבבההחדש,בביתהטוב,החדש,הסדר

 ,) 32 (פה'

ילדים,שלושהלהיש-עקרההיאאיןבסרטים,המופיעותהנשיםכדמויותשלא

בנ'גודהרעה,האםה'אעל,הם.וצועקתאותםדוחהה'אהרומןבתח'לתלפחותאך

לכהיאלא'מצהלאהדךהג'לשלהפדגוג'הע'קר'('אתהטובהאבשהואלבעלה,

 ,) 32 (המשפחתיתהשמחהאתושרבשובמעכירהוהיא ,)) 31 (

שלדמו'ות'ואתמנתחשקדפגומה.נש'ותהגםכךפגומה,שא'מהותהכשם

מצביעהואבניתוחוהאנושיות.הגופניותמהפרופורציותהסוטהכקריקטורהמנדלי

אותןוהופכות"חודןאתהמטשטשותוחברת'ותב'ולוג'ותלקטגוד'ותש'וכןעלגם

למשל>,והחוטם,והאנשתםמגופןא'בד'םב'דודעלקומ',',אוטומט'זםשללנצ'גות

'שונותם'אתלעצבכד'מנדל'שלהקר'קטודהבדגמ'משתמשברטוב 20הלאה.וכן
היהודיותהדמויותכמו 21נשית.'שונות'זוהיגיסלשלבמקרההעולים.היהודיםשל

חוסר-שנ'ומצדנש"ם,מאפ"נ'םשלעודףבה'שאחדמצדמנדל',שלבספר'ו

הנשיתמהנורמהחורגתהיאקריקטורה,כבמעין 1כךוביןכךביןנשיים.במאפיינים

ומצדסבוכות,וגבותש'ערפלומתמכוסות ) 24 (גבר'פנ''פנ'האחד,מצדהמקובלת.

קרוב'םו'אחור'הלמטה,הנשמטשקכמוגדולחזהכדור'ם:כשב'בנו'גופהשב'

('א'זההחוטםהואבגופההבולטהא'ברמנדל''ג'בוד'וכבלהשמלנ'ת.'מתוךלפקוע

חוטם!'),

הפכולאשעד"ןה'הוד'םהרומןג'בוד'הקולנוע,בסרט'כמובדרך-כלל'
בהםצופ'םשאחר'םאוב"קט'םבגדדעד"ןהםומבט.קולנעדר'הםל'שראל'ם

ולדברלהתבונןהמסוגל'םתודעה,בעל'סוב"קט'םבגדרולאבשמם,ומדבר'ם

ההונגר'אומרעבד'ת,''ודע'םלאוגדמ'ם.ועיווריםחדשיםכאן('אנחנובעצמם

מתוארזהבמקרהע'וורת.נרא'תג'טלגםהאחר'ם,היהוד'םככל ,)) 102 [לרקפת

קולה ,)( 8 (בעיוורון'דרכן'המגששותהןהעבותרגל'המספור':באופןהעיוזרון

הנשיםסגנוןהעס'ס,' ,השנוןסגנונה ,גלות' ,זרקולזהואךהיטבנשמעאמנם

 . 23עמי , 1965 ,שקר . 20

 Bront.en, 1992, p . 215ראה: . 21
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גוץנורית

•הוד•תדמותלעצבבוודא•נועדעל•כם,ושלוםספר•םמוכרמנדל•שלב•צ•רות•הם

קל•נגר'שלשבפ•ו<ה"ד'שתקנ•תעבר•תמדבר•םהאחר•םשבוברומןאךעממ•ת,
הואקל•נגראםגלות•ות."מסמןכזהסגנוןצחה),לעבר•תברומןמתורגמתלמשל,
מןולחםמ•םהמוצ•אוהנוטע,השותלוהלוחם,הבונההגבר•,ה•שראל•שלנצ'גר

להפרותה.שישהשממהואתהמוותאתהיהודי,אתהיפוכו:אתמייצגתגיסלהארץ,
 23הגולה.המוות,הקבר,הציונית:התרבותשלה'אחר',היא

'ותר.מורכבמכלולמתוךג•טלשלהשל•ל•ותתכונות•האתהנ•תרחח•לץכאןעד

נתפסותהןכאשדמעוקצןמאבדותהללוהשל•ל•רתהתכונותמרב•תלמעשה,

שלוםבספר•ארספר•םמוכרמנדל•בס•פור'עממ•רתנש•םדמר•רתשלמוכרכמאפ"ן

מר•ררתןאתהמפנותנהדרות,'קללותשלר'אוצרלשרן''מענהבעלותנש•םעל•כם:

ג•טלשלהערמרמ•רתוההתחכמו•רתהמענותהטענות,הזאת,במסגרתבעל•הן."כלפ•
ומתבססהולךהדמותשלרהוה•בטקשת-•ום,א'שהשלשורש•תת 1כח•רנ'גםנראות

שלהסוצ•אל•סט•תהצ•ונותע'קר'אתומאמצתהולכתשה•אבתוךהרומןבמהלך

נוספת,עבודהלהמוצאת ,) 30 (הב•תס'דורלעבודותונרתמתנכנעתה'אבעלה:

ומוכנהלבעלהנכנעתואפ•לובשכונה,משתרשת ,) 143 (בעלהשללדעתובנ'גרד

 .ובכוחובצדקתולהכ•ד
דרכה,אתבע•ררררןכמגששתהנרא•תשמדמותבעובדהמתגלםבמעמדההש•נו•

באחר•ם,המתבוננתלדמותהופכתה•אארצה,הג•ערזהשאךהחדש•םהערל•םככל

שופטתעל•הם,מלגלגתה'אהתבוננותכד'תוךלעמדתה.הג•ערלאשעד"[בערל•ם

שלהסנדלר"הבפתחכ'סא,עלה•ש•בה<בעתוחמלהאהדהכלפ•הםמגלהאראותם

חדלהה•אבבנרת•ה.המוקפתמסודהכאםר•רתר'ותרמתגלהה•אזהבשלבבעלה>.

רכהכה ן•ב'(בע'נ'העל•וןערךא'ןשלכסףלהודותמוכנהושממה,מרותעלמלדבר

נושרתהש•ערפלומת'נכרנ•ם·:נש"םבתרר•םמתוארתואף ,)] 321 [ברוח'נ•שאהוא

ואףבנש•ותה,מכ•רהה•אנאה.וסודרנאהשמלהלובשתה•אחלקות.הופכותרפנ•ה

העיירהנשותסגנוןאתמזכיריםעדייןוהתנהגותהסגנונהבה.מכיריםאותההסובבים

שגיאות.מלאתעילגת,לעבריתמתורגמתהמזרחאוצרתיוצאישלהעבריתרוח,באותה . 22

האידאולוגיותלגרומותקרבהאלאא~תידיבורמייצגתראינהשקופהאינההגיבוריםשפת

מהן.ריחוקאר'התקניות'

 Bronfen, 1992; Boyarin , 1997וראה: . 23

 ,> 1992 (ברסובשמעיוכפיאמנם, . 1970מירון,שלניתוחווראה , 117עמ· , 1995מירון. . 24
בוינררהשתמשהלאזוספררתגםאךביידיש,עממיתבספורתקריאהבעקבותנכתבהספר
עליכםשלרםגםהשתמשושברויבררבמורלאלאמבקרים,כמהשסענוכפיהעם,שלישיר

'בתרךהעם·,שלקרמית~אמנרתית'אינטרפרטציהבכגתהזהבמודלספרים.מוכרומנדלי

משפטיםלהשוותלמשלניתן ,) 143עמ' , 1970(מירון,גכרהרת•נורמותמערכתארמסגרת

(מנדליהשלישיבנימיןבמסעותסנדולאשתשלמשפסיםעם ) 25עמ'(ברסרכ,גיסלשל

עליכם,שלרם(למשלעליכםשלוםשלגיבוריוסגנוןרעם ) 149עמ'תרע"א,ספרים,מוכר

קיא.>י,עמ' ,] 1939 [ 1962
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והעיירההקיבוץהציונות,

שלוםשלהעממיותהשורשיותלנשיםבדמותהיותרקרובההיאעתהאךהיהודית,

מנדל'.שלהקר'קטורה,רמו'ותהמא"מות,לנש'םמאשרעל'כם

החלוצ'םסרט'שלבעל'לתםאפואהשתלבהה'הור'תהע"רהספרותשלהרמות

שלתח"תועל'לת-העבר'תבתרבותאחר'םרב'םפופולר"םובטקסט'םוהנ'צול'ם

מרכז'תאחרת,בעל'להברומןמשתלבתעצמהזועל'להאךה'הוד'.מתוךהעבר'

תש"ח.בספרותשתוארכפ'הפלמ"ח,גיבורהק'בוץ'א'ששלעל'לתו-'ותר

בבריטיםמאבקהמרכזית:העלילה

המהתרת"םהמאבק'םמוצג'םתש"חדורסופריביד'שנכתבומרכזיותיצירותבכמה

שלכוחתחושתבהםומבסס'םהלוחמיםאתהמגבש'םכגורמיםהשחרורומלחמת

שלל'שראל'ותואמת'ב'טויאלומאבק'םמעניקיםהיתרב'ןיחדיו.הפועלתקבוצה

ךמותואתומאפיינים 1גבריותואתמוכיחהואשבובמבחןאותומעמידים 2S 'הגיבור
במושמירמשהשלבספרואלותופעותבולטותבע'קרחלוצ':"קולקטיבכ'א'ש
ידיר.

כמהרקא'מצוהיהור'םהניצוליםהועמדועל'לתםשבמרכזהקולנועסרט'

סופ'תהוכחהבעיקרבהםמשמשבבר'טיםאובערביםהמאבקהללו'מהמטרות

פסיבייםנודדים,מיהודיםהופכיםהםזהבמאבקבהשתלבםבגיבורים:שחללשינוי

היו'הםלברכה','קללהאבי',<'ביתואמיציםקשוחיםגבריםהארץ,לבניומפוחדים

סוגישנישלהמטרותלאורג'בוריואתמול'ךלאחדכנפייםששהרומןעשרה'),
 .כאחרהללוהטקסטים
לגבול,הקרובהספרבשכונתמתיישביםהספר,גיבורישהעולים,העובדהעצם

לגיבור'ואולם,מהסרטים.המוכרוההגנההגבורהבמסלולאותםלהוליךמאפשרת

-הרומזשלהמרכזיתבעל'להזהמסלוללשחזרנוספתהזדמנותמוענקתהספר
עבורה.רש'וןהאופה,גליק,למרלהשיגכדיבשלטונותלמאבקיוצא'םכשהם

כוחםאתמגבשיםאףהםלישראלים,הפכוכימוכ'חיםשהםבלבוזולאזה,במאבק

בונ'כריםאךה'שראליים,בשלטונותמאבקהואהמאבקאמנםתש"ח.ספרותבנוסח

מאחורימתאחדיםהשכונהאנשיבגריסים.המאבקשלהספרותייםהמאפייניםכל

נגדההפגנותאתלרקפתהמזכירהלהפגנהיחדיוויוצאיםאותם,המוביליםמנהיגים

לכדיומתגבשיםונחישותאמונהשלכוחותמגליםהםהזאתבהפגנה ,) 270 (הבריטים

לכוחהשכונהשלהפיכתהאתהמתאר'םהביטוייםומאוח.דחזקאחד'קולקטיב

והצבאהפלמ"חשלכוחולת'אורשימשואחריםשבספריםביטוייםאותםהםמגובש

ישברולאהםכבריחדוכשנהיהכוח,אנחנושכונה,כבראנחנו'עכשיוהיהודי:

'דיעלונשאבנמשךהכלל'שלבקולונמסךהאחרשלקולו'וכבר :> 287 (אותנו'

מאה·חמיש'םפ'ומועצםמוגברהאחרשלקולוהראלאאינוהכללשלוקולוהכלל'

 • 73עמ' , 1993 ,שקד . 25

 . 240עמ' , J993שקד,אצלמונאיםשמיר,מדברי . 26
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הופכ•םהםבמאבקם ,) 275 (כללי-בוטחת•ותר'חזקה•שרתמחדש•וצר•ם ]".[

דומות,במ•ל•ם ,) 273 (אחדפועםללב ,) 262 (מתפרץ' ] •.. [ינוחממש','ליכוחאפוא

כד•תוךהפלמ"חבחבר•שהתעוררההכוחתחושת•ד•ובבמומתוארתדומה,בקצב

המהוקצעותבאלות•הםמאוס•םבר•טונ•םשרשרת'•וצאתהבר•ט•ם:נגדהפגנה

שרשרתמולםאלמג•חהונפוצה,מתפוררתההפגנהשתהאבמקוםולפתע-פתאום,

מתקדמתוהולכתדוחפתכמקצרה,בהםה•אכוסחתבקצב,בנח•שות,ובצעדהצע•רה
 ]".[כוחנו'עצמאותאתמגל•םהםאחרותובפעולותזובהפגנה .) 94 (וכובשת·
שלגאווההחט•בה,'גאוותאת ,) 101 ( ']".[כוחנו•ע•לות ]."[כוחנומקור•ות

משטרה·לאעצמא•.,ישלנו.כוח'כוח. ,) 89 (כרה!'של'משמעותואת ,) 102 (אנו-אנו'

נוצץכוח ]".[כוחנועםאנחנואלא-פחדםולאערב•םלאבר•ט•'צבאולאבר•ט•ת

 ,) 90 (ה•וםיאורשלכוחבקרנ•-השמש,

הקולנוע,בסרט•בע•קרהתקופה,שלהפופולר"םובטקסט•םתש"חבספרות

בט•ול•םגםאלאעל•הבמאבקרק!לאהארץעלזכותואתהעבר•הג•בורמוכ•ח
ברטובשלברומזמרחב•ה.עלפנורמ•'.מק•ף.ט i:במלהתבונז•כולתובג•לו•בנופ•ה

הראשונההפעםזומשותף,למאבקמהשכונהה•צ•אהבעצםהזאתהזכותממומשת

הוותיקים,עםמגעויצירתכה iעסגוריםהיושבומהגטופריצהמעיזזוהיברומן.

בכךהעול•םשלהחדשההמגובשתזהותםאתלראשונההמאשר•םהפק•דות,אנש•

ההפגנה,כשלאחרוהכרהא•שורנ•תנ•םהזאתלזהותלדר•שות•הם.נכנע'םשהם

השכונה.שלשמהשהואז•ת,י'בקעתלשםהקוראמתוודעהראשונה,בפעם

קיבוץהמקום:

גםכבגטו,גטו.שלמבנהלמעשההואהחדשההעול•םשכונתשלהכלכל•המבנה

העולםעםקשרללאלזהזהומוכריםוקוניםאוטוגומ"םח"םהיהוד•םח"םכאן
הררית,עזרהשליהוד"םרעיונותמעש•ובכלמנח•םעצמוקלינגרגחאתשבחוץ.

אףקליגגרהיהודית."הע"רהשלברזלצאןכבכסיאחדיםסופריםת•ארושאותם
אתאךלאחיו.לעזוריהודישלחובתועלמדברכשהוארוחבאותהאותםמגסה

חסדיםגמילותשלדרך-בע"רההוגשמושבהבדרךמגש•םהואאיןהללוהרעיונות

שלשווהלחלוקהבמאבקסוציאל•סט•ת:בדרךאותםמגש•םהואבסתר.מתזאו

כפילתרוםתושבכלשלחובתושלפ•והע•קרון'אתלהגש•םובנס•וגותהרכוש
ברוחאפואמוגשמיםהיהדותברוחהמנוסחיםהערכ•םצרכיו.לפיולקבליכולתו

אתמשנגעהואגל•ק,הזוגבניעםרכושואתחולקהואואכן'סוציאליסטית.ציונית

המשגהד"ראתמזמיזהואאחת,מספרהלחלוקומיטלמן'צירקיןהספרים,שגי

למאבק•וצאהואדברשלובסופוהמשפחה,בארוחותלהשתתףצ•רקיז'אתבביתו'
לעבודה.גליקהעולהשלזכותועל

שלכסיפורביותרהכלל"םבקוו•והקולנועבסרט•שסופרהצ•ונ•'הסיפורוכך'
החלוקהעקרונותאתגםברומןמשקףהשממה,הפרחתושלמאבקשלונט•עה,בנ"ה

ברון.דבררהשלסיפוריההיאביותרמובהקתדוגמה . 27
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והעיירההקיבוץהציונות,

ב'ד'בע'קרשנ'םבאותןשנכתבוהק'בוץבס'פור'המופ'ע'םעקרונות-והשוו'ון

שבהם.הבולטיםאחדכידוע,היה,שברטובתש"ח,דורסופרי

מותאמ'םקל'נגרשלבהנהגתוהעול'םחבורתשלומעש'המאפ"נ'הכללמעשה,

ערכ'םמחדשמתגל'םכאןהפלמ"ח.חבורתושלבק'בוץהקולקט'בשלהת'אורלוגם

עבודתשלוטוהרפשטותח"אנש'םח"םכאןדע'כתם.אתב'כתההתקופהשספרות

שלהםהפרטח"חברת'ת.וסול'דר'ותהתנדבותשלרוחומגל'םו'צרנותכפ"ם
לסכןמוכנ'סאףהםזה.עםזהרכושםאתלחלוקמוכנ'םוהםהכלל,נח"ארוג'ם

שלההגנהתפק'ד'אתממלא'םהםובכךהגבול,ל'דבספר,בח"םנפשםאת

בכמהרקמופ'עעצמוהק'בוץהארץ.גבולותעלהגנוק'ומםשבעצםהק'בוצ'ם,

עצםכולו.הס'פורלאורךהשכונהמעלמרחפתרוחואךבספר,קצרותאפ'זודות

כמרחבשונה,מהכדבראותהלעצבמאפשרהגדולהמהע'רהשכונהשלב'דודה

שלהחכרת'המבנהאמנםהמתברגנת."'ה'שראל'תהחברהבחטא'נוגעלאשעד"ן
מרכזיתכהשחיתההמסגרתזוהיהמשפחתית:המסגרתעלביסודומברססהשכונה

ה'קיבוץ'אפילו-כנהעלכאןנותרהוהיאבגולה,היהודיתוהזהותהתרבותלשמירת

ממנה:גדולמהבדברמשתלבתהמשפחהזאת,עםאךלכסלה.הצל'חולאוה'פלמ"ח'

הרומןעל'לתאתהמנ'עהה'אהקה'לת'תהסול'דר'ותוהק'בוצ'.הקה'לת'בקרלקס'ב

שבו.המרכזיותההתרחשויותואת

בשניברומןאפואנסמעוהיהודיתהעיירהבספרותשתוארוהיהודייםהמוטיבים

ראש'תאתשת'אררהסרס'םעל'לותלשרת:נועדוהםמסרות'הןשאתעל'לרת,סרג'

הפלמ"ח.ג'בורהק'בוץ,א'ששלרעל'לתרהשואה,נ'צול'קל'סתואתההת"שבות
השממהאתהמפריחהושיתופיתסוציאליסטיתציונית,חברהמעצבהעלילותשילוב

חברההכלל,בתוךמקומואתמוצאהיחידשבהחברהידיה,במוסביבתהאתובונה

הרומןהשתמששבהםהשונ'םהמקוררתוהלוחם.העובדכוחהלג'בושהנאבקת

אחתעל•להלשרתנועדוהםשלמעשהאףשלו,ההטרוגנ'תהמרא'תאתלומענ'ק'ם
וכלהציוני,ההגשמהסיפורהואהיחידשסיפורההציונית,עלילת-העלהומוגנית:

בה.להשתלבאואותהלשרתנועדוהמשנהס•פור'

פ'קציותשלרש-הדגמיםשלרשת

הניצולים,בסיפורישעסקוהסוסיםובהםהתקופה,שלרביםפופולרייםבטקסטים

מגב•להואאךזה,עברמרחקא•נרברטובשלהרומןהנ•צרל•ם.שלעברםכל•לנמחק

נוסההואבסרס'ם,למתרחשבדומהרב'ם,במקר•סארפנ'ם.בכמה 1על'המ'דעאת

 ,) 15 (השנ'ם'של'שברונןפרט'ם:לצ"ןבלאמספרר'ותבהכללותזהעברלםכם

zs . המירהחיובייםהמאפייניםרפרסרארשברהאופןאתמנתח ) 1995 (קדםאלדדn לקיבוץסים
שלהישראליבקולנועהרענו-חדשאדםובנייתהגנההשממה,כיבושהתיישבות,כמר-

הקיבוצי,הקולקטיבבמקרםעתה,המאופיינתוהיאהצבאית,החבורהאלהשישיםשנות

שלבספרולהקרבה.ובנכדנותבהתלהבותסנסיות, 1באובמרץ,בחידניותההתנדבות,בכוח

העולים.כשכרבתיחדירמתרכזיםוהקיבוצי,הצבאיהללו,הקולקטיביםשניברטוב
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או: ,) 212 (ובפורענו'ות'במלחמות,'ב'ערות, ,) 16 (נומם'שבתערנווהנורא'הנרמס

 ,) 156 (והתקוות'והשלום,ימי-הנעורים,שבטרם-כל,הימיםאתזכרשעדיין'הוא

'לשעבר,ביותר:כללייםפרסיםהםאלההזה,העברעלפרטיםשניתניםבמידה

עמול·ברווח.ה"נות"םזוכר.א'נךשאתהאלאלנו,ה'תהנאהסנרלר"הבב'ת,

 ,) 158 (ה'תה'פרנסהאףשם,גםעמלנו

משוםמ"תודו'מאבדהואזה,עברעלרב'םפרט'םכשנמסר'םגם·כלל'בדרך
א'בדוכולםקש'ם,!בררנותלכולםלוות'ק'ם:עול'םב'ןהקבלה'וצרשהרומן

מאשר'ותרהתדש'םהעדל'םשלעולמםאתמטשטשתההקבלה .סבלוכולםקרדב'ם,

שלעברםה'ההרומןנכתבשבהה'שראל'תשבתרבותמשדםהדדת'ק'ם,שלזהאת
הואהעברנעלם.נותרהחדש'םהעדל'םשלעברםדא'לדו'דוע,מוכרהארץ 'ד'ל'

והםה'אשבהבשכונההחדש'ם.העדל'םעבורוהןרקפתעבורהןמודתשלזכרדנדת

גם ,) 301 (אב·כלעם •בןכלעםרע.כלעםוסופ'שלםוהואהמרדת'מהלךח"ם

חייהאתלבנותלהתחילחייבתכמוהם,היא,וגםלה,יקרמישהואיבדהכמוהם,היא,

שהיא·הסתומים,המבואותשהיאהזכרונות,שהיאהגדולה,הריקנות'נותרהמחדש:

 ,) 302 (הת"ם'נבקע'םהאבן'כמרמתוכו'-על'של'טהא'ןלמוותאבלהמוות.ה'א

-זהבמקרהלאם,להפוךלהתאפשרשלהת 1ההתת'משם,שבאראחרות,נש'םכמו
 29השכונה.לילדיסימבוליתאם

שלעברםעםאתרבקנהשעלוהפרט'םרקנבחרוהנ'צול'םשלמעברםככלל'
הרדא'כסבלומתוארהשחרורמלחמתשללנורמותסבלםמותאםובכךהארץ' ,,,ל,

אפ'לוהרומן'ג'בור'במחנות. 1שה'ל'ם 1נ'צעללספרבחרלאהספרלדחמ'ם:של
כשהםרקמרפ'ע'םהעדל'םשלהזכררנותקטע' .) 181 (ב'עררת'ם lפרט'!ה'רג'טל,

ג'טלשלח"הבהורה:ת'קרןלהםכשנמצאאדבהורההמתרחשמהלדברמושדר'ם

לעסוקוהחלהמשפחתהלבב'שנעתרהלאחררקמוזכר'םשלההנדדד'םבשנות

קשרשברה'רםלמחרתבא'רדפההאפלדל'בב'תונזכרת'אדדדרהחדש;ב'תהבט'פוח

בארץ 1ח"אתלבנותהתקדרהבגל'קשנ'צתהברגע ;> 299 (רקפתשלבח"ה 1ת"את

הללוהמקר'םבכלהלאה.רכן ,) 230 (בגדלה 1בנדדד'העוסקרגרס'ב'קטעמופ'ע

העת'ד:למעןלמח'קתםבדרךצערנעשהדבבךלהדרה,העברזכרדנדתמשדעבד'ם

גליקהגברתאומרת ,) 316 (גוועה'היאעוד.קיימתאינהשאהבתזו'מאביה

שנ'שאהלאתרכאן'זהאתזהמדצא'םכשהםהמלחמה,לפג'בעלהשה'הלת'אדדדר'
אתעמובדשאשא'נדשםרקפת,חדש:שםת'תןולבתהחדשאדםה'אכאןמחדש.

 .העברזכרדנדת
ס'פדך·שלש'קדףאלאא'נדברומןהת"םהעול'םשלס'פדרםלמעשה,כן'אם

שלהשחזורעצםממש'.באופןברומןק"םלא ' l1הצ'הס'פדרגםואולם, ,' l1הצ'העל

לח"נטהלאהגדולשבחלקוצ'בדרבקרבשונה,כהבסב'בה 1ערכ'ושלהק'בדץת"

ידידהלביןבינההספציפיתההקבלהבאמצעותתוקףיתרניתןלבינםבינהלהקבלה . 29
הארץ:כילידומתנהגונראהכשכדנהגראיגדאךשואהניצולאמנםשהוא /תיאודור

 ). 191 (חיה'נפשלוומבקשזכררנרתשלכבדיםמשארתשנושאאדם'כמרתה,
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והעיירההקיבוץהציונות,

בספרולכך.מודעברטובשחברךונראה-פנ'מ'ת"'סת'רהבר'שיק'ברץ,ש'תוף

החדש'םהערל'םאתהשולחהסופרל'ד'דוהג'בור'םאחדלועגוהנפשהחשבון

כאלה?בריותמצאת'איפהאומר,הואהזה',בסיפורמאמיןאיני'מראשלקיבוץ:

ה"אדטואמנצ'פצ'ה"בלשוזמדבר'םלק'בוצ'ם,הולכ'םגחלאגש'מצאתא'פה

במקרהאפואמכחישהלסופרהמוכרתההיסטוריתהמציאותנ tשלנו"?.'ר"הפלספורמה

ארתה.המתארתהעל,להאתוה

למעשהעצמו:הרומזמתוךגםאלאמבחוץרקלאבאההעל'להתחתהחת'רהאך

ללאההת"שבותשלהא'דאל'םאתמחדשמכרנןק'בוץ'ללאק'בוץח"הרומןמשחזר
עלאףאלאשאבדמהאתלשקםהצורךעלרקלאמע'דהואבכךהת"שבות.

אךקייםשהחיקוי ,אבד-שאבדשמהוהנפש,בחחשבוןבמפורשהמובעתהידיעה,

אתמחדשלבנותהצורךעצםהנוסטלג'ה."הואממנושנותרוכלא'ננו,המקור
הק'ברץשאכןח'הכהצהרההואאותוולשחזרבולה'זכרא'דאל'' ' J1דמ'כגוףהק'בוץ

מוקסםבמבטשהעולה,בעובדהפארוד'כמעטמשהו'ש .משמעותואתא'בדהממש'

משולבהזההמבטוהר'ברומן.ק"םשא'נומהדברולשחזרלחקותמנסהומער'ץ,

העולהשל 1בע'נ'משתמשהוא ,) 1רקדרא'<הסופרה'שראל'שלמבטובנקודתה'טב

מט'לכברעצמושהואוערכ'םזהות ' 1ערכ'ואתשלוזהותואתבהערצה,לאש,רכד'
בקיבוץשחיהמרדה ,ברומזהחלוצייםהערכיםאתהמייצגתעצמה,רקפתספק.בהם

את"מלאמנשה,העול'ם,שלשבנםמקווהה'אעזבה.מכןולאחרשנת"םבמשך

לאבשכונה.-אחדבמקרםבע'קרהחלוצ'המעשהמתרחשהרומזשלבעולםמקומה.'

שקרעבבת'-קפה,עתה'ושבצ'ם 1בק'בדרכואתשהחלהדוראחר.מקוםברמתואר

באורחמתוארהואהממשלה.משרד'אתממלאאו ,) 128-127 (מלחמהבזכרונות

'ארשתכפ'חכס'ל>,ומקרחדאגי<חדווהמגדשלבררמנ'םשתוארכשםסאט'ר''

סאט'ר'ותברש'מרתשתוארוכפ'והנפש,בחחשבדןעצמוברטובחברךאותו

מע'ןשהתברגנההע'רונ'תהחברהמולמוצגתמגדשל 1בספר'התקופה."בע'תונות
כנפייםבשש 34בנוססלגיה.הסופרמתרפקשעליההקיבוץ,שלאידיליתארקדיה

בספר.מתועדלאהק'ברץלק'בוץ.הנוססלג'המוצבתלאמהע'רהאכזבהמוללאח,ר
בחללמהתחלה,הכוללהתח'לאפשרכא'לוחדש,ק'בוץבשכונהנבנהוהבמקום

מיתוס.רקאלאהיסטוריהאיןכאילוריק,

במנגנוזהמאבקגםכךלק'בוץ,נאותתחל'ףלהוות'כולהא'נהשהשכונהכשם

למשלוראה , 1994ויץ.אצלועונדותבתרניםראההקיבוץאלהעוליםשלליחסבנוגע . 30
 . 18עמ' ,) 1959<פברואר 1ה,הקבוצה,ניבוקליטתה',העלייה·סיפור

 . 76עמי , 1953ברסונ, . 31

רעל-כן.חלוצי,עתידאלהחלוצימהעברהמובילהציוניהרצףמחדשנבנהבשכונה,כאן. . 32

הערלההאבודמות ,הישראליבנוערהאמרנהאתמחליפההערלההנוערשלבעתידוהאמרנה

ומתרחקתוהולכתקלינגרלנחמתקשרתרקפתלמשל'הוותיקים.מקרבאבדמויותמחליפה
מהמציאות.מנותקסניליכזקןהמתגלה ,גבי-המתחברהשלמאביר

 . 307עמ' , 1993שקד,וראה , 33

 . 307 , 296עמ'שם, . 34
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גוץנודית

הבר'ט'םבתקופתבבר'ט'ם.למאבקמתא'םתחל'ףלה'ות'כולא'נוהב'ורוקרט'

המנגנוןכדה.חיצוניגורםאיןהעלייהבתקופתחיצוני.בגורםהיהודיהיישובנאבק

הפער'םהשוו'ון'חוסראךשלהם,ה'ום·'וםנח"העול'םעלהע'קאמנםהב'ורוקרט'

ה'ולאולכבדההעול'םשלבזהותםלהכ'רהנכונותוחוסרהכלכל"ם-מעמד"ם

החברהבתוךמאבקםאתלנהלצר'כ'םה'והעול'םמגבוה.הנח'ותשלתוצאהבהכרח

למאבקאותםלגבשהרומןמחברשלהחלטתו .ח'צונ'כוחנגדולאח'ושבקרבה

שכונתולבב'הפלמ"חלחבר'ולוות'ק'ם,לעול'םדמ'ונ':מצב'וצרתח'צונ'באו'ב

מצו'על'הומא"םהזאתלזהותשזרמ'ומאוחדת.אחתזהות,אותהלכולם-העול'ם

בתוכה.לאלחברה,מחוץ

המדרגותמבנההרומן:לאושיותמתחתהחתירה

בס'פורלג'בור'םהחדש'םהעול'םאתלהפוךאפואמנסהברטובשלהרומן

שבר,האידאולוגיותהסתירותאתלאתרהמנסהחתרנית,קריאהאךהישראלי-ציוני.

העול'םאתלאחדלנ'ס'וןמבעדהזה:הס'פורשלכשלובואתלגלותעשו'ה

במבנהבמיוחדניכרהדברביניהם.ההבדליםנחשפיםאחתזהרתתחתוהוותיקים

הרומן.שלהמדרגות

מולה'הרותב'וחר:ברורותב'נאר'וחאופוז'צ'ותשת'עלהרומןבנו'לכאורה

הבינאריותהאופוזיציותשתיהסוציאליסטית.החלוציותמולוהבורגנותהישראליות,

האחתבקבוצהקבוצות.לשת'שבספרהדמו'ותארגוןאתומנחותבזוזוארוגותהללו

שוניםמסוגיםניצביםמצוייםהשנייהובקבוצהוחבריהם,קלינגררקפת,מצויים

כשםוג'טל.רקפת,של'ד'רתהא'ה,וכןעול'ם>שלרבערבהע'תונא',<הפק'ד'ם,
שלהנביבותאתאיהמייצגתכךהיהודית,החברהשלהעליבותאתמייצגתשגיסל

שבגדואחרות'ספרות'ות'נש'םשלבצלמןבנו'הה'אשהתברגנה.ה'שראל'תהחברה

והיא,ננמייק'לייק'אייבומירהואניבחדווהחדווהלמשלהחלוציות,בערכי

ה'אבארץודבקותהתנדבותרוחלהפג'ןבמקוםרקפת:שלמרו'קכה'פוךמעוצבת

הסט"הג'טל'שלבמקרהכמולארץ.בחוץח"םועלהא'ש'ק'דומהעלחולמת

'כראשגזוזראשהשערהנכונה:הנש'תמהנורמהב'סס"ה'נתמכתשלההא'ראולוג'ת

מהמידותחורגותומידותיה ,) 38 ('גבריימשהובהיש ,) 255 (ואדמוניישמנמןנער

 ]".['חזהעשת.יכעמוד' ]".['רגל'הה'תה,'מרקפתכפולהעצמה·כלהנורמל'ות:
 ,) 38 ( •לתפארתשלוח

תחתהסוציאליסטיים.הערכיםאלהבורגניתהגיבורהאתמחזירהאינההעלילה

-האחריםהגיבוריםאתמעבירהכשהיאהנכונההדרךאתלהמסמנתהיאזאת
בנצחונהמסתייםהרומןהסוציאליסטית.הישראליתהציונותאל-החדשיםהעולים

וה'אבו'המובלעתהעובדהאתלחשוףנ'תןמדוקדקתבקר'אהאךהזאת,הדרךשל

 . 296עמישם,וראה . 35
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והעיירההקיבוץהציונות,

בכללמעשה,חפצם.למחוזמג'ע'םא•נםבהההולכ•םוהג•בור•םעקלקלהשהדרך

להגשים ,דהיינו-זודרךלעבורמצליחיםהעלילהבחזיתהמצוייםשהגיבוריםפעם

ולחלוצ•םל•שראל•םולהפוךושוו•וןחלוקהונח"בשת•להבבנ"ה,הצ•ונותערב'את

יהודיםהמובטחת':הציונית'הארץאלהגיעולאשעדייןחדשיםגיבוריםמתגלים-

הרומןהארץ.נח"התערולאועד"ןבגלותשרו"םשעודםמדוכא•ם,בודד•ם,

'הוד•םצצושהנההתהל•ךשלבסופולגלותכד•רקלהםועוזר•םנרתמ'םוג'בור•ך

דרך.באותהלהעב'ר•שאותםשגםומדוכא•ם,בודד•םנוספ•ם

בה"אכהאדמהעצמה'אתהמספרתכזהותהלאומיתהזהותאתמתאר 36בנינגטון

טהורלמקורהגעגועיםעומדיםזהסיפורשלביסודובאבא,הומילדבריהידיעה:

אינוהזהוהמאוחדהטהורהסיפוראך 37ותרבות.צבעגזע,הבדליעליושמאיימים

טועןבהן,יתלו•השה•אאחרותאומות ש''אומהכלשלבגבולות•האמת•.ס•פור

אלהוכנסושלאשול"ם'שגנ•תהחומרלזהותמעברבאבא,ועל"פ' ,.בנ•נגטון'

'הסיפורמעצבבאבא,טועןהאיום,עללהתגברכדיעליה.מאיימיםוהםתוכה,

ועםמא"מת,בלת•ועל-כןו•דועהמוכרתכמצ•אותשבשול"םהזהו•ותאתהלאומ''

נח•תותן."על-ובכך'אחרותן,יעלשומרזאת
ובאבא:בנ•נגטוןמדבר•םשעל•הםהמנגנונ•םשב'אתמפע'לברטובשלהרומן

לכולם-דומ'םג'בור'ושכלה•אהמרכז•ת,בעל,לתוהנפרשתשלו'הגלו'הההנחה

במבנהביטוילידיבאההזאתההנחהתרבות.ראותהמקוראותוזהות,אותה

חדש•םאחר•םושובשובומגלהלדומההאחראתושובשובההופךהמדרגות,

גםמגלההזההמדרגותמבנהאךהלאומית.הזהותשלהגבולקואתמחדשהמגדירים

"שארווהםתוכה,אלהוכנסושלאשול"ם'שההומוגנ'תלזהותמעבראחר:מהדבר

אחדותה.עלויאיימוונבדליםשוניםיהיו ,בחוץתמיד

מי ,שלוהעליונההערכיתהסמכות ,הרומןשלהראשיגיבורוהואקלינגרנח

מגלהאחר•םג'בור'םעם 1 ' 0'חבח'נתואולם,במלואם. 1ערכ'אתומגש•םשמ"צג

אמנםהואמאחר•ם.שואבהואסמכותוושאתלו'שוו'םב'ןרקראשוןהואשבעצם

('הכלרקפתהמורהאתמער•ץעצמוהואאךתושב'ה,להערצתוזוכהבשכונתושולט

 >.] 241 (ה•א'כל·•כולהכא'לובעצתהשואל•םאותה,מטר'ד'םזו,לנערהנזקק'ם

המטפלתהקולקט•ב•ת,האםהשכונה:שלהאמת'תכאםמתגלהאשתו'ולאה'א, 1

ואהבתהתנדבותפשטות,שלערכ•םעל-פ•השכונהאתומרר'כההמקוםב•לד•

קל•נגר.שלדרכואתש'א'רוהערכ•םאלההארץ.

אצלב'קורואתקל•נגרמתארשבוקצר'בקטעאךברומן'ק"םלאאמנםהק•בוץ
הוא ,הפועלהוא ,הדוברהואקלינגרשלובשכונהמהשכונה.עדיףשהואנרמזבנו'

לאהואבק•בוץשלווה•ח•דהאחדבב'קוראותם.השופטוהואבאחר'םהמתבונן

36 . 121 . Bennington, 1990. p 
37 . )( X ון.,' ... Bhabl1a, 199(), 'The Other 

 Benningto,וו 1990 . 38
39 . 191 . c nute 37), p. 76; Bronfen. 1992, p ·י. Bhabha (see abo 
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גוץבורית

עלאות'העמ•סרובבוקר •והראוד•בררד'ברר 1'הראודובר:ולאערשהלאדואה,

הב'ןולאכלרםראהלא •לושהראושמרובמרדהאףהוא ,) 206 (ש'לתרנ'' 1מכרנ'ת
מהדברהואהק'ברץכ'הערכתואת'ותרערדמבססתהזאתההבנהרא' ,) 207 (כלרם

אךק'ברץ,שלדגםדעת,בבל'ולובשכונה,בנהאמנםהואכמוהר.אדםמב'נתנשגב

רקעוסק•םשברמקום ,) 168 (לגלותהמשךאלאא•נההשכונהמנשה,בנר,מבח'נת

הק'בוץאל-הא~ת'ת·הארץ·אלללכתהבןרוצהשממנו ,) 195 (ובכסףבפרנסה

) 184 (. 

זקוקהואבעבודתואך .'ד'ובמוסב•בתואתבונהוהואעבודה,א'שהואקל'נגר

ערכ•ר:ואת 1מעש'אתש'אשרר •אותרו'דר•כרלוש'עדרות'ק'ם 1עבודהלאנש'

בת'קוןלולעדורשהתנדבאורחעוברלקל'נגראומררוצ'ם',אתםלעבוד •·הע•קר

הוא ,) 271מעצמן''בואכברהשאר ]".[שארמר'םכמוהע'קר''זההמ'ם,משאבת

רקלנ•צחוןוזוכהנחלץהואלמעשהאךדמנצת.שלוהשכונהאגש•עםלמאבק'וצא

קל'נגרשלבס'פורםהעל'להנפתחתלכאורההוות'ק'ם.עםוקשר'הרקפתבדנות
הארץ"'שראל',השל'תאמנון.מופ'עשברפרולוגקודםלפת'חהאךמשפחתו,ובנ'

ברומן'הנזכרהראשוןהג'בורבעצםהואהמתנות.בתושב'המטפל •הק•ברץבן

הואאמנוןשלו.הערכ'תבה"ררכ'הוהןהטקסטברצףהןאחר'ומופ'עוקל'נגר

חותרמ'דות,טהורומלחמה,עבודהא'שקל'נגר:נבנהשעל"פ'והאב"ט'פוסלמעשה

אותו.הסובב'םכלעלונערץומעלהמשכמוגבוהולשוו'ון.צודקתלחלוקה

הקיטובאתשובריםברומןהוותיקיםהגיבוריםוביןקלינגרביןהיחסיםלכאורה,

כוות'ק'ם,מתנהג'םהערל'םשור'ון.ב'נ'הםר•רצר•םלעול'םת'ק'ם 1שב'ןהפשוט

אתעברושכברחדש'םעול'םאלאא'נםואחר'ם>הממונ'ם,אמנון'(כמווהוות'ק'ם

הוחלפהלרות•ק•םהעול'םשב•ןהאופרד•צ•הלמעשה,אךבארץ.ההתערותתהל•ך

מסמןוהוא-הוות'קהצ•ונ•-ו'ח'דאחדסמכותמקורשבקודקודוה"ררכ'במבנה

שמתחת•ו.מ'לכלהדרךאת

עול'םמצר"ם •'ורדבסדרלו'מתחתהוות•ק•ם.ה•שראל•םמצו"םלקל•נגר'מעל·

לזהותקרבתםמידתעל-פינקבעהיצירהשלהשיפוטיתבהייררכיהשמקומםאחרים,

עצמה,קל'נגרבמשפחתממנה.שלהםהר•חוקמ'דתעל·פ•אוהצ•ונ'תה•שראל•ת

במהלךצ•רנ•לחלוץאותוש'הפוךהתהל•ךאתעוברבנוהערכ'ם.מקורהואקל'נגר

רקלאאותוהופךהתהל•ךהק•ברץ.אלמאב'ר:'ותרגבוהאף'מטפס'ובכךהרומן,

ה'השםאמת•:כגברמתנהגהואא'ןבשכונהוגםבמחנהגםלגבר.גםאלאלחלוץ

מנסההוא-גברימדייותרהואוכאן ,אתושהתייחדהמאישהברח ,גברימדיפחות

ג•טל'גםהנכונות.הגבר'ותלמ•דות'ג'עלהנ'ח,•ש •בק'בוץבאל'מות.א'שהלכבוש

בעלה,שללנורמותעצמהאתתתא'ם •התהל'ךאת·אטאטתעבורשלה,בקצב

נש•רת.מ'דות-שלהבמקרה'נכונות,'מ•דרתה'אגםתש•גכךובתוך

השכונתי,הספרמיטלמן,מיטלמן.הואהחניכהתהליךאתשיעבורהבאהגיבור

מרב'תהמנדלא•ות.הדמו•ותשלהמתארקוו'על-פ•המעוצבקומ•-פתט•ג•בורהוא

הבלטתב•ולוג',לסוגש'וךפרופורצ•ה,(ע'וותשקדאותםשב•תחכפ•מאפ"נ'הן.

בת'אורהוכמו •מ'טלמןשלבדמותוגםנ'כר•םהלאה>.וכןוהאנשתםא'בר'ם
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והעיירההקיבוץהציונות,

היה'הואמינית:מנתינהוכמעוותכיהודיאלומאפייניםמסמניםאותוגםניטל,של

כמותוששנ"םבחל•פהמסתובבהוא , 181 (מראשו'נתפרעהקוצנ•תובלור•תגמוד

הגדולההכותונתבתוךאובד•םוזרועות•ווצווארו ,) 1361לתוכהלה•כנסה•ו'כול•ם

בודד•ם:פנ•םבא•בר•מתמלאגופובמ•דותשחסרמהאבלוקטן,צמוקהואעל•ו.

מפ• lזוכההוא ,) 801צהוב'נ"רדףעלושפת"םוחוטםוע'נ"םגבותהנ•חו'כב•כול

 ), 81 (מקר'('א"לדג,ע'נ' ]".[בבהמהחמור'ראשלכ•נו•המספר~ומפ'צ•רק•ן

הקל•טהבשלב•האחר•םהעול•םככל ,) 130 (עכבר'ם'שלכ'צ'וץמתוארוקולו

שלבדימוייםאצלוגםמלווההנכונההגופניתמהנורמההחריגהשלהם,הראשונים

משפטלבנותמסוגלהואא'ןכא•לונראהבש'חה,מרבהלאהואוע'וורון:א'למות

 "'.>םש<נפחדות'להןמש"טותהמ'מ'ותו'ע'נ'ושלם,אחד

מקום'ש'גשמ'טלמזלאחר"עלםהללוהמנדלא'ותהתכונותשלהגדולחלקן

'כב'כול,זהבשלב'שואל'.לגבר'הוד'שלמקר'קטורה'הפוךובכךוא•שה,מגור'ס

עינייםואותןנעשו.ופחוסיםשטוחיםפחותופניוגבהה,קומתונשתנתה,צורתו

לראות'כולשהואבלבדזולאעתה,בהך:מנצנצ'םגעגוע'םה'ועתה-מ'מ'ות

א'שוצ•רק'ןנעשהדבר•םבעל'שכןאל•ו:חזרהד•בוראףאהובתו.>את<בגעגוע•ם,

שנראוה•הוד•םאתבדמותווהזכ•ר ) 139 (אדםתולעתשה•המ•טלמן, ,) 139 (סודו'

ואב.גבראףאלאאדםרקלאלה•ותהפךמנדל•,שלבספר•ובחזרת'כ'תולע•ם

אותן'הור'ש'מ•טלמןלגמר•.נעלמולאהמנדלא•ותה•הוד•ותהתכונותאך

השכונהאנש•שללבםתשומתאתהמושכ•םגל'ק,הזוגבנ•הםאלהאחר•ו:ל'בא•ם

קל•נגר'ות'ק'ם:הפכושכבראלהשללמבטםאוב"קטמ•טלמז'במקוםומשמש'ם,
כקר•קטורהלפנ•הם:מ•טלמןשנראהכמונרא'םהםהזהלמבטמבערוצ•רק•ן.ג•טל

כר•מנול•שלבדגםהרומזמשתמשגל'קהזוגבנ•שלבמקרהגםבנ•-אדם.של

היאהנכונות~האנושיותמהמידותשסוטיםכמיכ'אתרים',כיהודים,אותםלהציג

משתפלתזקנ•םשלוכרסקומהקטן-כגברנראהלאוהואושדופה,מוכהנרא•ת

העול•םכמולאב.להפוךשבכוונתוהגרוטסק•ותאתשמבל•טמהלבגד•ו'מתחת

נקבוב•ות: ['מכ'נראותוע•נ•ו ,מדברהוא ['אלו'שקדמו
הם ·['קר•צושלג•טלשלקל'נגר'שלאלהעתההןהנכונותהאנוש•ותהמ•דות

נוחהאסטרטגיתתצפיתבנקודתיושביםהםהשכונה.של'הציונים''הישראלים',עתה

לאשעד"ןבזהב'אחר,'בזר'משותפת,אחווהגמע'(ומתבוננ•ם, iהסנדלר"ה<פתח

גיבוריושלהחיותרימרייספרים.מוכרלי iמנהואכאןשתוארוהמאפייניםלמרביתהמקרר . 40

מתוךולקוח ) 29עמ' ' 1965 (שקדאצלהמובאהנא,הקטעאךהשונות,ביצירותיומפוזרים
אלאבשר,ווקיכחושים'שניהםמיסלמן:שלאפיונואתבמיוחדמזכירמעלה',של'ישיבה

השנייהלמעלה,ורואההולכתאחתשעיןנשעה }".[וקצרדקואחדואורך.רקשאחד

הדיבורשומעתאחתאוזןצפון.אלסובבתוזרדרוםאלהולכתזרלמטה;רפרנהמשוטטת

שתיעושהאחד,שהואהחרטם,זהוכנגדשם,שידוברמההאוירמןקולטתוהשניתכאן

ואילך,אילךבזריזותומתנענעמתעקםהואומריחשואףשהואמלבדאחת;בבתשליחויות
בעבודתם:להםומסייעהחושיםלשארהואסרסורכאילוונראה
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אכזר'ות'באותהלולועגיםוהםמהם,חלשמהם,נחותהואעתהמשלנו:'אחדהפך

האחדותעלמאיימיםהזוגבני ,) 213 (מהם'החלש'םכלפילגלותהחלשיםשעשו"ם

'ימיואתה'ארעיות'אתהם,עברםאתלעוליםמזכיריםשהםמשוםבשכונהשהושגה

אתלמחוקלדומים,להפכםיהיהקודמ'הם,עלגםשחלהרומן'שלהפתרוןהמלחמה:

הוותיקיםהעוליםביןההבדליםשנמחקוכשםהוותיקיםהעוליםלביןבינםההבדלים

קודמיהם:שעברוהתהליךאפואהואגליקהזוגכב•שעובריםהתהל•ךמהם.לוותיקים

בת,מולידיםלתחייה','קמיםהםהמוות,סףעל ,העברסיוטבתוךמחייםמזקנה,

בחייהםשתלהשינויהעתיד.למעןחייהםאתלחיותומתחיליםהעבר,אתשוכחים

·קול:ולהשמעתל'מבט'זכותולקבללסובייקטיםמאובייקטיםלהפוךלהםמאפשר

והחוויותהעברוהנוף,זכרונותיהם,לראשונהמוזכריםהשינוילאחררקכזכור'

שלגבריותואתהזכרונותמגליםעתה ,) 268 , 229 (מבטםמנקודתמתואריםשעברו

 ,) 231 (אותהוהצילמנ•העלשמרהואהמלחמהבזמןגליק:

הציוניהמסגרתסיפוראתומעצבשבברטזבשלברומןהמדרגותמבנהלכאורה,

סיפורבאותוהזההמבנהפוגעלמעשהאךאותו.מחזקובכךשונותבווריאציות

מכך:יותרשנפתרו."לאחרגםושובשובהבעיותאתמחדששהואבכךמסגרת
אלהכלבשול"םנותריםבהצלחהנפתרותהמרכזיותשהעלילותלאחרגםלמעשה,

שמעושלאהעבודהמחוסרילהפגנה,שהגיעוהיוםפועליהםאלהבהן.שותפו'·שלא

להיקלטהצליחושלאוהאנשיםבבתי-קפה,'מיהםאתמבליםוהםההפגנהעלכלל

מסבלמתמדתכירידהאלאהגאולהאלהמובילכמהלךהתנהלולאוחייהםבשכונה

התאבדה,ואשתונפרצהשחנותוההונגר•חייהםלמשל,כאלה,'ותר.גדולסבלאל

 ,לארצווחזרעשהאשרבכלשנכשל ,הספרדיהסיידשלוח"ו
בוסזדקיםהםאךהרומן,בעל•לתפוגעיםאינםסופרו,שלאהללו,הסיפור•ם

ביצירותקריאהלאורשנים,לאחררקבחש•בותםמלאהלהכרה'זכוהםסדקים.

ע"ן •אפלפלדאהרןשלהאור~כת '1למשלכמוהמרכזיים,לסיפוריהןאותןש•הפכו

הםאלוסיפוריםועוד.אלמוג,רותשלאמנותיתיקוןגרוסמן.דודשלאהבהערך

בהורי ,בושזוריםהיווחייהםבאירופההיהודיביישובשגדלואנשיםשלסיפוריהם

הםובארץ ,שלוהאידאולוגייםובמאבקיםסביבתועםלושחיתהבאינטראקציה ,שלו

סיפורםזהוחדשים.וזכרזנזתזהזתזלאמץזכרונותיהםועלזהותםעללוותרנקראו

אותםרודפיםוהזכרונותבארץ,שהתאקלמולאחרגםזריםשנשארועוליםשל

וחיצוניתפנימ•תשממהעלסיפוריםהםאלהקדימה.במקוםאחורהאותםומובילים

אינההדמויותביןההייררכיהשבומדרגותבמבנההבנוייםסיפוריםהופרתה,שלא

סבלתמידישלסבלשמעברכךעלאלאלאומיתאחדותלקראתעל"העלמע•דה

החייםאורחושלהחדשיםהמנהגיםשלהדקהמשטחאתלנפץהמאייםיותר'גדול
החדש.

הפדגוגיהמבנהשלההומוגניותאתהשוכרותבאבא,מדברשעליהןהחזרותמסוגהןאלה . 41

 ) Bhabha, 1990. 'Disscmination ... .', p. J97 (שהדחיקמהומגלות
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סדכרם

סופרשלב'רתרוהרצ'נ'הראשוןהנ'ס'רןה'הלאחדכנפייםששברטובשלהרומן

הנ'ס'רןרמק'פה.רחבהבדרךהשראהנ'צרל'חדש'םערל'םשלעולמםאתלהצ'געבר'

תוךאלנספגהערל'םשלשס'פררםמשרםנכשלהואכאחד.ונכשלהצל'חהזה
השחרורבמלחמתלחמרוהפלמ"ח,הק'ברץבמסלולשעברוהארץ 'ד'ל'שלס'פורם

הערל'םהחדשה.הישראל'תבמד'נהגדלושעל'הםהערכ'םדע'כתשלהשבראתוחרו

לספרבמקרםהזהוהכואבההרואיהס'פוראתמספר'םלאחדכנפייםבששהחדש'ם

ואתח'שראל'תחחלרצ'ותשלחח'סטרר'חאתמשחזר'םהםשלהם.ס'פררםאת

רמטקסט'םהקולנועמןהספרות,מןמוכרותדוגמאותעל·פ'הגשמתהמא'האכזבה

המחתרותהק'ברצ'ם,לחבר'עבורהראשונ'ם,בחלוציםהחלבתרבות:אחרים

והחמ'ש'ם.הארבעיםשנותבסרט'בניצרל'םרכלהרהפלמ"ח,

הערל'םשלח"הםמס'פורבקטע'םזרועשהואמשרםהצל'ח,גםהנ'ס'רןאך
אבנישישמשוהם ,הציוניבסיפורנדבכיםרקהנםזהשבשלבאלה,קטעיםהחדשים.

החלוציים,הטקסטיםזהבסיפורהבאים.העשוריםשלבספרותחדשלסיפורפינה

 ,סיבתיוהיגיוןרצףחסרותקלישאותלעתים ,בלבדקטעיםיהיוהארץ-ישראליים,
העולםמלחמתפל'ט'שלהכואבההתאקלמותס'פורתוךאלש"ספגרשר'ד'ם,

בארץ·'שראל.
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