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יחודי·ערביסופר

בכךבערבית.הןבלסשמעוןמאתמזרחתל-אביבהטרילוגיהאתהפותחותהמלים

והפוליטיתהאישיתהזהותכלפישלוהעמדהאתההתחלה,מןכברבלס,מסמן

יהודי-ערבי'של "ת~.ק~מ~"ההזהותבעלבמופגן'הוא,בלס :הרומןנכתבשממנה
העבריתהספרותאלנכנסתואשרקשים-לאיחוידהותרכיבישניביןמחברתאשר

שגרתי.ולאצפוילאממקום

העברית-הציונית.ובתרבותבספרותולהרחקהלהדרהמושאהיאהערביות

ובתורהאולטימטיבי,האחרהואהאויב,הואהערביהקאנוניתהעבריתבספרות

ספרותכתיבתשלהיהודית-ישראליתהזהותאתלעומתושמכונניםזההואשכדה

הנחותשלשורהבעקבותיהגוררתהעבריתבשפהספרותכתיבתעצםבעברית.

הכתובהבספרותשמדוברהטענהעל-ידישמוסתרותמוקדמות,אידיאולוגיות

יסודכהנחתשמופיעותאולםמוקדמת,אידיאולוגיתהתנ:השוםללאעברית

שלהיהודיותהנחתהיאמכולןהבולטתההגדרה.בתוךכביכול,מובנת-מאליה,

הואעבריתשכותבשמימוקדמתציוניתהבנהעלהנשענתהכותבים,דהות

שהואמיכישמאס),אנטוןכמוישראל,אזרחפלסטיני,נניח,(ולא,יהודיבהכרח

היהודיותערבית.אואמהריתרוסית,יידיש,ולאעבריתשיכתובהראוימןיהודי

האירופאיתלדהותמעדיףיחסוהוארב-עוצמהפחותלאמרכיב~תהגוררת

יהודיכמובן,ואפילו,רוסייהודיפולני,יהודילהיותיכולאתהלה.ומחויבות

ביחסכןלאאולם .מצרייהודיאומרוקאייהודילהיותייתכןגםייתכן .ישראלי

גםכביכול,כך,ומתוךלעבריות,הקוטביהניגודהיאהערביותלערביות.

מסומנתוהישראליותה"ישראליות","אויב"היאוה"ערביות"היות :ליהודיות

שהיאיהודיותשלהנחהמאחוריהשמסתירהבעברית,ככתיבהבספרות

ביןשצירופיםהריל"ערביות",ההנגדהשלהמעגלאתמשלימהובכךאירופאית,

לכןשהוא.צירכלעלכביכול,לבלתי-אפשריים,הופכיםאלהקטביםשני

לתרבותהעבריתהתרבותביןומחברלערביות,היהודיותביןהמחברלצירוף

על-ולפיכך,העברית.הספרותשלהקאנוןבתוךבטוחמקוםאיןבכלל,הערבית

אתמעליולהשילהמזרחיהסופרעלהעברית,הספרותשללתוכהלהתקבלמנת

כדימועלםאומוסתרלהיותצריךהערבימוצאואותה.ולשלולהערביותאדרת

אומרזהאיןהעברית.הספרותשלבקאנוןשווה-זכויותכשותףלהתקבלשיוכל

היאלהםהמתלווהשהערביותאלאלקאנון'מחוץמצוייםמדוחיםשסופרים
מדירגםולעתיםהקאנוןמןאותםהמרחיקלחץעליהםמופעלשבגינודבר-מה
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לפחותאוערכיותם,אתבעצמםהםלהדירהצליחולאאםהחוצה,ממנואותם

להדחיקה.

שוניםבראיונותמכבדזהקבעכיהודי-עדניזהותואתהקשה.בדדךהלךבלס

מעיראקהגיעשאליהבישראל,כסופדדדנוראשיתהענפה.הספרותיתובכתיבתו

 ,דיד 1אבלגסיפוריםפרסםבלסבערבית.בכתיבהחיתהעשרים,בגיל-1950ב
בעיתוןבעבריתפרסםאחד-כךודקהקומוניסטית,המפלגהשלהספרותיהירחון

סוףשלקראתבכךביטויואתמצאלערביותהעמוקהקשרהעם.קולהמפלגהשל

 , 1961עדבכךהתמידערביים,לענייניםככתבהעםבקוללעבודבלסהתחיל 1955

המפלגה.שלהערביבעיתוןדפוסכפועלגםעבדולימים

אתבלסבנהשבההדרךהואהיהודיות-הערביתבהבנייתהמכריעהאופןאולם

 ,) 1984 ,אחרוהוא(למשל,האחדיםלספריוהמצטרפתמזרח,תל-אביבהטרילוגיה

אתיהודי-עדני.שלהמיוחדתהעמדהמןשייכתבספרותימבנהלייצרבמאמץ

אחד-כךבערבית.תחילהבלסכתבהטרילוגיה,שלהראשוןהחלקהמעברה,

מזרח,תל-אביבאת .-1964בעובדעםבהוצאתאותוופרסםעבדינוסחלוהתקין

מלכתחילהכתבכולה,הטרילוגיהקדריהשעל-שמוהטרילוגיה,שלהשניהחלק

אודדאהוהואמו"לנמצאלאזהלחלקאולםהשישים.בשנותבהמש.ךבעברית,

חוץ,ילדיהשלישי,החלקלספרות.קדםבימתהמזרח,קשתבהוצאת-1998בדק

לראשונה.כאןמתפרסםוהואיותרמאוחדנכתב

החמישים,משנותמעיראק,מהגריםשלגלגוליהםאתמשרטטתהטרילוגיה

המתחקההאחרון,לחלקועדהתקווה"ב"שכונתבמגוריםעבודהמעבדות,תקופת

שאבייוסף ,-1995ברביןברצחומסתייםבתל-אביב,מעיראקהמהגריםחייאחד

כאינטלקטואלהתפתחותואחדעוקבתוהיאבטרילוגיההמרכזיתהדמותהוא

שלההערביותאתאינטנסיבי,באורחהחיהדמותבלסעיצבשאביביוסףמזרחי.

הערביתולתרבותהערביתללשוןיוסףשלהעמוקהק.שרסביבתה.עםיחד

מיוצג ,) 318 (אלהבתחומיםמבוקשלמומחההשניםעםאותושהופךמהבעיראק,

ימיו.כלבהומתמודדבהנעשיוסףבעייתיתכזירה

וקריטית ה~~~משמעותבעלוהןיומיומיהןאלמנטהיאהערביותאחדמצד

אשתוחלימה, ; ) 263 (מחלוקתכלמבטלאום-כלת'וםהזמרתשלהקול :לאירועים

עלמסתכליוסף ;) 253-4 (אל-אטושפ'רידשללשירתומקשיבהרשתי,שאולשל

מתוארתהמעברה ,) 259 (בבגדאדהחידקלבמראהונזכרבתל-אביבהיםחוף

האחים"תנועתחיסולעלבמעברהכשמדברים ,) 155 , 134 (ערביכמקום

כיהמספראומרבעיראק"אצלנוקאומיאל"אל-שבאבכמושהםהמוסלמים"

שלדבריוואילו ,) 12 (במקומה"אינהשוב'אצלנו'שהמלהחשלאמהם"איש

חיים- ;במבוכהמתקבליםבענייןהישראליהאינטרסאתהמסביריםעיניאליהו

צחה"ב"ערביתנאוםבמעברהבאספהנושאהמעברה,למנהיגותהחותרוע,ד

מביןואינו"עדן"בקולנועמצריסרטלראותהולך ,יוסףשלאחיו ,וסעיד ; ) 116 (
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 , 222 (כערביםהאשכנזים,היהודיםבעיניכלומרבעיניהם,נראיםשאנחנורעמה

כיהדעהאתחבריוהפיצויל,דכשהיהיוסף,שלבנרלמשל,דרדרן,רעל ;) 225

מלהביאנמנעהואובתגובהערבייהואאבירבכיתר'שהיובערביתהספריםבגלל

 .) 368 (הביתהחברים

גםהםלערבית,ביחסהרומןגיבורישמגליםהעמוקהקשרולערמתבמקביל,

בהרריהלהשתלבותפוליטימפתחהיאהעבריתהשפהשרכישתמבינים

שכדייודעתאסתרואילובעיראקעבריתלמדכבריוסףואכן'הישראלית.

שלקיומםהמשךרכך, .) 18 (עבריתללמודצריכההיאבארץבחייהלהתקדם

ברומןנמשכיםבעברית,ישראלייםחייםגםלקייםהצורךלצדהערבייםהחיים

לצדזההמתקיימיםוערביישראליקירםשלמעורבת,היברידית,תרכובתויוצרים

משותף.מרחבבתרךזה,בתרךרזהזה

מחדהישראלית.הספרותשלהקאנרןמולאלהזההרומןעצמומעמידבכך

בקאנרןלהיכללכדיהמחריביםהפרמטריםאתעצמועלמקבלהואאיןגיסא,

 jבקאנרןנכללאינוולכןהוויתור),ומןממנההמשתמעכלעלהערביות,על(ויתור

כלא-מיקומואתעצמועלהמקבלכ"ערבי"מראשנכתבהואאיןגיסאמאידךאך

המועמדיםמקהילתאותרמוציאממילאשהיהמהולא-אירופאי,לא-עברי,יהודי,

ורב-פני.מורכבהמזרחישהמטבעמכךנובעתההתנגדותעמדת .בקאנרןלהיכלל

המתבססהישראליהקאנרןעל-ידירל:;נירתלעיכולניתןבלתיגםהואשכזהבתרד

דתיים,לארמיים,גבולותחוציםשכביכולארניברסליסטיים,ייצוגעקרונותעל

אםמעמידה,אינההזההרומןשמציעהאתניתהאלטרנטיבהאתניים.אר~גדריים

קלארלאימוץלקלאותרהופךשהיהניגודלמערב,מזרחביןדיכוטומיניגודכן'

שאינהכשםאשרביניים,עמדתבלסיצרזאתתחתממנו.ולהתעלמותלדחייה

באמצעותמוחלט.לביטולניתנתאינהגםהיאמוחלטבאופןלהתקבליכולה

 :כפולמקררכבעלמלכתחילהעצמוהמגדירישראליסרפדשלעצמיתתודעה
התפיסהעלבלסשליצירתומערערתוהטרוגני,לא-אחידמקרריהודי-ערבי,

הטוענתילידית,ישראליתכספרותהמדינה''דורספררתשלההגמוניה

גםטוענתהיאילידירתהובשלזהארניברסליזםובשלבעמדותיה,לארניברסליזם

שלהסמכותייהנכוןהמציאותייצוגעלכלליתארניברסליסטיתלבעלות

הספרותישהקאנרןוההרחקהההדרהתהליכיאתבלסשרדבכךהישראליות.

הדיכוטומיהלתוךלהיכנסשסירברככך-אקטיביבאופןעליו;:~פעילהישראלי

 .בשוליונותרגםהואהזאת,
הדברהאתני-ערבייהפןעלולאי-ויתורלדיכוטומיות,לאי-כניעהמ~בראולם

המחאהסיפורשלחילוצוהואהזהחוסר-ההכרעהבאמצעותבלסשמשיגהעיקרי

לו,האורבתהעיקריתהסכנהמןישראלבמדינתהמזרחיםשלהדיכויכנגדשלו

בתיאורניכרמאמץמשקיעבלסאמנםכקררבנרת.המזרחיםהצגתשלהסכנהוהיא

הריסתסביבבמאבקלמשל,- ) 233 (ומרכהירודכמרחבהמזרחיהחברתיהמרחב
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הכלכליתההיסטוריהובכלל'-רישיוןללאהתקווה"ב"שכונתשנבנההחדר

אולםוהתאכזרות.השפלותרצופהבישראלהמזרחיהקיוםלתולדותמציעשהוא

המזרחיםשלהמצמצמתהצגתםכיהמחברשלההכרהניכרתושובשוב

המזרחיותלייצורחבירהפירושהדיכוי'שלפאסיבייםכאובייקטיםכקורבנות,

שאינונחותכקורכןהמזרחיהצגתאתומחזקתמאשררתהיאשכןכקורכן,

חלקלוקחתלמעשה,היא,ובכךמעמדו,ועלעמדתועללוחםואינואקטיבי,

לעולםמרפהאינובלסולכןאתו.לכתמרחיקתהשלמהתוךהדיכויבמעשה

הדיכוימצבאתכנתוןמקבלותשאינןפועלות,אקטיביות,כדמויותגיבוריומייצוג

שמחלצתמפרספקטיבההישראליתהמעברההוויאתמשרטטבלסאליו.שנקלעו

הדיכויובמיוחדהקשה,מצבםהקורבן.שלהסטריאוטיפיהמיקוםמןגיבוריואת

במעברההנשיםפאסיביים.כקורבנותאותםמותיראינועליהם,שמופעלהממוסד

אשתובהןבולטתובמיוחד ,) 143 (לשוטריםביותרהחריפהההתנגדותאתמגלות

האוהליםאנשיגירושנגדבמאבקביותרפעילחלקהלוקחת ,) 149 ('נאז nאל-של

לבית-"ניצחון"השםהענקתשלברומן,הראשונההסצנהוכברהמעברה.מן

היאערבית,ולמוסיקהבערביתלחדשותמאזיניםשבוחמרה,שלמהשלהקפה

הקמתבעצםרקולאבערבית"ניצחון"השםהענקתבעצם"ניצחון"שלתגובה

בית-הקפה.

הגדולהההפגנהלאחרלבית-המעצרומובלשאבייוסףכשנעצרלמשל,כך,

בתוכותופחוש"דבר-מהלהיחלץשרוצהכמיהפנימיעולמומאופייןבמעברה,

מןב~~ברמאחורנותראשרהנכה,רשתי,שאולגם .) 132 (לפרוץ."ומבקש

בעיראק,היהודיםחייעלבכתיבהשעסקכמיברומןמתגלהלשכונה,המעברה

פלסטיני.ידידעםפעולהשיתוףתוךלדפוסאלהכתביםבהבאתעוסקיוסףואילו

בכךרואהשהואמשוםלעבריתבתרגוםהרשימותאתלהוציאמסרבאףיוסף

 .) 395 (שאולשלבכוונתובגידה

מןעצמוופטרתלישותועםשלם"היהששאולטוען ,) 473 (תלוששנותריוסף

זהותו."עלושמרבהנאבקהואהמציאות.מןתלושהיהלאשאול ] ... [העימותים

מןהוראותיקבלהמעברהשלשהוועדלכךשמתנגדזהגםהואיוסף .) 473 (

הוא(בהמשךהקומוניסטיתהמפלגהעםגורלואתקושריוסף .) 213 (הממסד

חולקהואהמזרחיתעמדתובשםאךעיתוניה,בחלוקתועוסק ) 218ממנה,מתפכח

מדוחיםשלמאוחדמעמדיבמאבקהרוצההמפלגה,נציגליטאי,שלעמדתועל

למשל,פוליטיזציה,המעברהחייעובריםיוסףשלעיניודרך .) 301-2 (ואשכנזים

אל-נעיםשלאשתושבולאירועועד)(הקמתפוליטיתתגובהתובעהואכאשר

בהמשך, .) 33 (מתהיהכברכשהוולדבאיחור,לבית-חוליםהובאהח'נאז

"קליטה"במונחהכופה,הדכאני,השימושנגדיוסףיוצאהאקדמית,בעבודתו

ומשפיע.פעילכגורםהנקלטהצדאתשמוחק ,) 203 (

אלאסטריאוטיפיםקורבנותשלאחתכז,נקשהכן,אםמוצגת,אינההמעברה



-------~-----------~~---------"'--

 521 1יהודי-ערביסופר

כלפיהמופניםהבריונותמעשי :למשלעצמה,בתוךכשסועהפוליטי'כמרחב

ביתואתלהציתשמבקשצאלחאו jהמעברהממנהלתשלוםתמורתהקומוניסטים

ולהגישלשקרקצביעקבאתשהסיתעיניאליהואו ; ) 40 , 21 (שאבייוסףשל

לדרךמצטרףהזההשסועהפוליטיהייצוג .) 76 (שאבייוסףנגדמשפטיתתביעה

מצדלפעולהזולתביעהואכן,לפעול.מדמויותיוהרומןתובעשבההפוליטית

הגדול'בחלקןהדמויות, .ברומןהדמויותעיצובעלהשפעהישהמדוכאים

כלשליליים.צדדיםעםיחדלפעולהקריאהאופעלתנותיחדיוומשלבותמורכבות

דמותוהיאכזאתבלבד.חיוביתכתופעהפשטניבאורחנתפסתאינה"פעולה"

השקריתהתלונההגשתעםפעולהמשתףהואאחדמצדחיים-וע.דשלהמורכבת

המעברהמאנשישתובעכמימתגלההואאחרומצד ,) 91-2 (ונעמןשאבייוסףנגד

 :לגורלםואי-כניעהאקטיביות

עצמנועושים"אנואליו.שיגיעעדוהמתיןחיים-ועדעמדשאול,""שמע

ואנורעהו.בגרגרתאוחזאישפראים,העיראקיםלנו.צוחקיםהיידישלצחוק.

באבארצו,שחוקהנעלשווההיהלאמהםאחדכלפתחון-פה.להםנותנים

 ) 100 ( "?עושיםמהואנחנו .לנואדוןעצמוושםלכאן

הפאסיביהקורבןמעמדתהדמויותאתהרומןמחלץשבאמצעותוהעיקריהמנגנון

שלזהותם .ברומןשנפרשתהזהויותפוליטיקהשלהמורכבתהדינמיקההוא

שלהסטריאוטיפיתבדמותומקובעתואינההשונים,לגווניהנפרטתה"מזרחים"

הזהותבפירוקלמשל,-שוניםמזרחייםקיומיםשלמרחבמציגהאלאהמזרחי,

גםאךבעיקר,"עדתיות",שונותואפשרויות- ) 103 (למרכיביההעיראקית

ופוליטיות.מוסריות

שנוצרמובן-מאליו,טבעי,כדברלאהמזרחיותעצםאתמציגבלסלכךבנוסף

עםהמפגששלדינמיכתוצראלאבלתי-תלוי,עליוןכוחעל-ידיאומאין'יש

הגיבוריםנקראיםהטרילוגיהשלהשניבחלקרקואכן'הישראלית.החברה

כאובייקטאותהמותירואינוהמזרחיתבזהותוחופרחוזרבלס .) 199 ("מדוחים"

בעבורלמנוףהופךהישראליהמרחבעםהמפגשלשימוש.וקלנוחקבוע,

שונים,אתריםעל-פניהמשתרעמרחבזהוהמזרחיות,לייצורהאשכנזיתההגמוניה

היחידכבית-הגידולברומןנותרתאינההמעברהאפילותל-אביב.ועדהמעברהמן

המעברה,מאנשיהתרחקותשלתהליךעובריוסףואכן,המזרחיות;שלוהמקורי

דרךשנוצרדבר-מההיאהמזרחיות .) 183 (מזרחינותרהחדשבגלגולוגםאולם

התרבות.ובמוצריבעולםמופיעיםשהםכפיהכוחיחסי

אופןלושישאחדותי,משהוכאלאינולאשכנזיותהיחסשגםהואמזההיוצא

שלברורותדיכוטומיותהואגםומכילומפ;ךר,מורכבהואאלאאחד,קיום

כסטריאוטיפהמעבדהשלהראשוןבחלקשמוצגתהאשכנזיותעדתיות.
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קונקרטיותוצורותגווניםומקבלתלכתמרחיקותתמורותעוברת(ה"יידיש")

אך ,) 78 (האשכנזימהאוכלהסלידהעםמזדההפר Qה~אחדמצדמזו:זוושונות

עםרומנטיקשרבנוולדורוןהאשכנזייה,רינהאתלאשהנושאיוסףאחרמצד

אשכנזייה.היאאףסמדר,

הספרותשלהקאנוןשעושהמהשימושההתרחקותמןכחלקבמקבילי
העדתיהסיפוראתלמונחיהםמתרגםכשהואבסיפורי-עלהישראלית-העברית

כל-כךהבולטיהאידפליהסיפורביןברורהאנלוגיהמלייצרבלסנמנעיהקונקרטי

בסיפורתהקולקטיבי-אתני.הסיפורלביןהמדינה','דורשלהישראליתבסיפורת

כ~~ברהציוניהנרטיבאתלבצרכדיהאדיפליהסיפורמתפקדהמדינה''דורשל

הרומנטייםבקשריםמשתמשבלסואילוהגלותי'האב,דמותשלילתשלבין-דורי

העלילההשתלשלותביןהפוליטיהחיבוראתלפוררכדידווקאהחוץ-עדתיים

ונושאהאתניהמעגלמסגרתאתשפורץייוסףהליבידינלית.לעלילההאתנית

עםבנישואיםדווקאמנוחהמוצאבבית-הספר,עבדש~תהרינה,אתלאשה

עולםלביןומשפחתהרינהשלעולמהביןנקרעהואזאתלעומתאשכנזייה.

ערכיותוביןלהיקרעוממשיךהאתניתבזהותומנוחהמוצאואינו ,) 290 (השכונה

עוברתהמזרחיתהזהותשבההכלליתהתופעהמןחלקזהכל .ישראליותולבין

כדברמיוצגתהיאשוב,כך,בנו.דורוןאצלבגלגולהוהןיוסףאצלהןשינויים

מתקבע.שאינוונזילדינמי

שלהתוצאההמזרחי.הסיפוראתלייצגכדיריאליסטיתבכתיבהבחרבלס

אתולפרוטלדייקאותומביאההריאליסטילקודשלושהמחויבותהיאזובחירה

מגווןהקוראמקבלמזרחיסיפור~מקוםקונקרטיות.לפרוטותהמזרחיהסיפור

אופציותשלעשירהלגלריהנחשףהקוראמזרחיים.סיפוריםשללא-אחיד

להיאבקנאלצוהםש~תןאופציותהמדינה,קוםמאזמזדהיםבפנישעמדו

המעברה,מתקופתיוסףשלהמוחמצתאהובתואסתר,לבחור.נאלצוהםוביניהן

אחדמצדהואהרומןלהשנותןהקולנשים.לעיתוןבכתיבהייעודהאתמוצאת

מצדואילו .לעיתוןמתפשרתכתיבהשלבדרךפתרוןשמצאהמישלמדוכאקול

צלולקוללהמעניקיהרומןשלהראשוןהחלקמןכברמנהלתשהיאהיומןאחר,

ההתמקמותבישראליות.והתמקמההדיכוימחסוםאתשעברהמישלומובהק

אסתרכתבהשבנערותההעובדהמןכמעברזאתעםיחדמופיעהבישראליותהזו

עברית,ולמדההערביתמהשפהכשהתרחקהאחר-כך,ואילובערבית,יומניהאת

שהיאמורכבתבעמדהעצמהאתמוצאתאסתר .) 332 (עבריתאותםכותבתהיא

זוהיאחרומצדהחדש,במרחבמקוםשמצאהמישלהמוגנתעמדתהאחדמצד

ביטויהמוצאתלזהותההתכחשותשלעצמיתבתחושהשכרוכהעמדהגם

 .) 461 (ביומנה

בסיפורבעיקרניכראסתר,שלבדמותההמופיעהזה,חד-המשמעיותחוסר

מוגדרלהיותיכולאינוזהסיפור .יוסףשלחייוסיפורברומן'המרכזיהחיים
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עורךבלסהצלחה.שלכסיפוראוכישלוןשלכסיפורמובהקבאורח

יוסף,שלבידיועלהלאאחדמצדהאלה.הקטגוריותשלמתמדתפרובלמטידציה

להישגיםזהבתחוםולהגיעהאקדמיתהתקדמותואתלהשליםהאינטלקטואל,

השכונות,תלמידישלהחינוךבתחוםהנמרצתעבודתואחר,מצדמו:פרים.

מרשים.כהישגמוצגת"התחייה",בבית-הספרסגן-מנהללהיותהופךכשהוא

אסתר,שלאחותהכרמלה,אחרינואשותוחיזרחסר-דרךבמעברהשהיהסעיד,גם

לאזרחהרומןשלהשלישיבחלקהופךעל-ידה,ונדחהיוסף,שלאהבתומושא

קיומוכאשרפרובלמטידציה,ברומןעוברהדהההיפוךאפילואולםעשיר.אמריקני

פרובלמטיים.שלוהמשפחהשקשרי ) 386 (חוץכילדמוצגכאמריקני

תל-אביבאלהמעברהמןהרומןגיבורשלההתקדמותסיפורדומה,באופן

שלהשניהחלקשבמרכזבשכונה,שמומרתהמעברהביותר.בעייתיבאורחמופיע

ציותמתוךלהיותצריךשהיהכפילחלוטיןהרומןמןנעלמתאינההטרילוגיה,

להמירשאמורההתקווה","שכונתאלאמציג.לכאורהשהרומןההתקדמותלחרק

כך ,) 244 (בה."ותלויהמופרשתהעיר,בלב"מעברהעדייןהיאהמעברה,את

מעמתבלסהפלסטיני.המרחבלגביגםמכךפחותלאאולםהיהודי,לקירםביחס

חורבותיושעלהפלסטיניהכפרשרידיעםהמעברהתושבישלהערביותאת

הפלסטיניהחורבןשלהמשותףהקיום .) 134 (המעברהשלהעבודהלשכתהרקמה

היחסבחינתשלהישראלית,בספרותנדירהעדרתהואהיהודיתהתקומהעם

הערביםתושביהלביןהמזדהיםשלהערביותביןוהלא-מתיישבהבעייתי

 .הארץשלהפלסטינים
בעירגםלהתקייםהמוסיפהוחברתיתנפשיתכישרתהמעברהשלהקיוםהמשך

שאלתכלפיהרומןשמגלההחשדניליחסעדרתהואהמעברה,תושביעברושאליה

חדביטויהתקדמות.ושלשינוישלמובהקיםערכיםאתרהנושאככזההזמןייצוג

הצלחהשלקטגוריותכלפיהרומןכאמור,שמפתח,המורכבביחסהואלכך

מ.~בריםברורבאורחאתרשנושאמה fמופיעאינוהחולףהזמןואכן' .וכישלון
מובהקבאורחברומןמתפתחותאינןהדמויותודאיות.אנושיותוהתפתחויות

עצמןאתמביאותהפועלותהדמויותלרעותה.אחתדיכוטומיתמקטגוריה

אתעמונושאשאינולחלוטיןחדשמקרםזהאיןלעולםאולםשונים,למקומרת

פירושולצירןהמעברשבההציונית,במסגרתלקרותשאמררכפיהעבר,משקעי

העבר"המעבדתיות".ביטולפירושו(כפשוטו)המעברהמןוהמעברהעבר,ביטול

והנטוש,ההרוסהפלסטיניהכפרשרידיהערבית,השפהדרךלהתקייםממשיך

כן,אםמתחקה,בלסשמספרהדמויותשלהזהרתסיפורבעיר.המעברהועקבות

נציגיהבאמצעותעורףלהןהמ.~נההישראליתההוויהעםהתגוששויותיהןאחר

התגוששויותשלמורכבסכרםהיאוהתוצאהוהלא-רשמיים,הרשמייםהשונים,

היאבחלקןמעכוז,;:חלקיםארשרידיםלשמ.רהדמותמצליחהשבחלקןאלה

לכוחהופכתהיאובחלקןהתובעניתלישראליותמגיעההיאבחלקןמתפשרת,
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שלתהליךאינוכן'אםהזמן'מנצח.לאגםאךמוכרעלא-מתנגדארלוחמני

שקופותומורדותעליותשלרציףקואינווגםשקיעהשלתהליךאינוהתקדמות,

מוגדר.וחסרת-כיורןלא-אחידהמסההואאלאמראש,וידועות

במרכזומציבהחלקיםמןאחדכלהמרחב.אתברומןבלסמציעלזמןכתחליף

זהו ;המעברהזוהיהראשוןבחלקהעיקרי.המשקלאתבוהמהווהמרחביתסוגיה

באמצעותהמרחבמודגשהאחרוןובחלק ;השניבחלקהשכונהבבתיהשיטפון

בלשית.תעלומהסביבושאורגמרחב,שלכייצוגהצילוםבמעשהההתמקדות

אינםאשרבמרחבשוניםוערוציםשלוחותלהמוצאתהסיפורשלהתנועה

הבחנהעלהראשוניםחלקיובשנישומרהרומןמאחדת.אחתלחוקיותמצייתים

הממסדשלהאחרהמרחבלביןוהשכרנההמעברהשלהמקומיהמרחבבין

שלהחוזרהמוטיבהמקומי.המרחבלניהולהוראותממנוהמשגרהישראלי,

הרומן,שלהראשוןבחלקרגלו,לקטיעתרשתישאולאתהמסיעהאמבולנס

בית-אלשלההכבדממחלתלמרתהנוטהאשתוחלימהאתהמסיעוהאמבולנס

המזרחיהמקוםשביןהניגודיםביןהקבלהיוצרהרומן'שלהשניבחלקהחולים,

 .) 275 (עזרהלולהושיטהאמורהלא-מושג,האחר,המקוםלביןהמקומי

שרנותזהותעמדותהמכוננותלמרחבתגובותשלמגרוןהרומןפורשזהלצד

לנואין :מנוגדותלעתיםשונות,לעמדותמרקדהואהמרחבייצוגומתחלפות.

לואומרהמעברה,הראשון.בחלקרשתילשאוליוסףאומרהמעברה,מןצילומים

לצלםצריך .) 198 (שתםסיפורשהיאבגדאדלערמתבהמשכיםסיפורהיאיוסף,

מחייעגומה"כתמונהזאתלעשותשישלומשיבושאוליוסף,אומרההילולה,את

 .) 198 (השכונה"

הרשויות,על-ידיהנשלטהמרחבכלפיתקיףיחסמגלהיוסףהשניבחלק

מןמקלטבבית-הספרשמצארהשכונהתושבישלבכוחלפינויומתנגד

ואילו .) 243 (במעברהחיעודהואבשכונה,כאן,שגםוחש ,) 242 (השיטפונות

לביןמכוניתו-שלוביןהתאונהאתשצילםדורון'האםהשאלה,השלישי,בחלק

מורכבבאורחנעניתכמזרחי,נילי,אשתוולמוללמולו,פועלטמיר,שישלזו

ונחלה.חלקבהאיןהדמויותשלשלמוצאןמתחתעלומתזוהיאחדמצדביותר:

שלו,והאתניהמשפחתיהרקעמןמנותקותאינןדורוןשלתגובותיואחרמצד

בו,נתקלשהואהאשכנזיהבורגניהעולםכלפיחששהואוחרדת-הדחייהוהזרות

יכולותאינןבמגע,באהואשt:זתההתל-אביביתהאמנותסצנתכלפיבעיקר

מופיעהאחדמצד jשלוהמזרחיתהזהותמרכיבשממלאהתפקידאתלמחוק

 ,) 382 ("מסילות"המזרחיכתב-העתעורךחלדי,צדוקשלהנחרצתעמדתוברומן

בעיניושנראהמהנגדגםיוצאשהואתוךחוץ'ילדיהםהמזדהיםכלשלפיה

להתחקותהרומןמבקשאחרמצד .חוץילדישלהמשתאכנזתהפניםכהעמדת

 ;החוץילדישלהזהותשלוהלא-מתיישביםהרביםמרכיביהאחרבדקדקנות
לחלקוהרומןשלהשניחלקוביןהניגודאתבהתמדהמפרקהואאחדמצד
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אחרמצדתל-אביב.תקופתלביןהתקווה""שכונתתקופתביןכלומריהשלישי

המזרחיםבחייהתקווה""שכונתושלהמעברהשלהנוכחותאחרעוקבהוא

האםאיננהבלס,שלהרומןקובעהשאלה,השני.הדורבחייובמיוחדבתל-אביב,

נעלמות-לעתיםשהןהעקיפות,הדרכיםמהןאלאהדורות,ביןעוברתהמזרחיות

להגירההשניהדורבנישלמיקומםאלדרכהאתמוצאתהיאשבהןמעין'

הישראלית.בחברה


