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בישראלומזרחיותקולוניאליזם :בלסשמעון

שנהבויהודהחברחנן

ישראליתבמהאוגוסט-ספטמבר),י"ט,(חוברתאמותבכתב-העתהתפרסם 1965בסתיו

הסופרשלעטומפרימאמריגרודז'כסקישלמהבעריכתוספרות,תרבותלעניינימרכזית

מזרחיותעלהאקדמיהשיחאתמטריםהמאמרישן-חדש".לוויכוח"הערות :בלסשמעון

עלמקוריתתיאורטיתעמדהמציגואףכזהלדיוןעקרוניותקטגוריותכמהמציבבישראל,

שיחהולאחריובמלואוהמאמראתלהביאביקשנוקולוניאליים.במוכחיםהדיוןמסגורידי

 .עליוהתגובותועלכתיבתושלההקשרעלבלסשמעוןעםשקיימנו

 :הבאיםהדבריםאתבלסשמעוןכותבהשארבין

להמוניתרבותערכילהנחיללעצמםחרבהמהמשרםרואיםבמדינההאחראיםהגורמים

המושגלעצםעקרוניתאי-הבנהישזרמוטעיתבגישהתרבות.מחוסריהםשכביכולערלים,

קברניטיאםבכללותה.היהודיתהתרבותלגבילקריהראייהבכךישבעיקראך ;תרבות

זרמעיןמלאכההריהקולוניאלי,שלטונםבכוחשלמיםעמיםל"תרבת"ביקשוהמערב

אלאכשלעצמה,השליליתהכפייהמשרםרקולאשבעתיים,מחרידהמשמעותהבישראל

 .) 291בעמ'השלם(המאמריהודיםל"תרבת"מבקשיםשיהודיםמשרם

סגורהכקטגוריההיהדותאתמציבהכשהיאמציגהזושעמדההפרובלמטיקהכלעם

ובחריפותה.בעיתויהמפתיעההיאהציונית,הלאומיותידיעלערכיחדבאופןהמיוצגת

שלהפתיחהבעמודיכרחבתתגובהבלסשללמאמרוייחדגרודז'כסקי,אמות,עורך

לאשכנזיםמדוחיםשביןהסימטריהחוסרעלהפוליטיהדיוןאתהעבירשבההחוברת,

עצמם.לביןאשכנזיםביןגםהשונות,הגלויותשביןהזרותיחסבדברהכלליתלשאלה

יהודיעםהקרובהמגעלאחררקהמזרח"ב"רוחלהתהדרהחלוהמזרחיהודילטענתו,

ניגוח.לצורכישנוצרהמאוחרתתרבותיתהמצאההיאמזרחיותאחרות,במיליםאירופה.

הלוי)יהודהר' ;(רמב"םהמזרחיתהיהדותבתרבותענייןהיה-גרודז'כסקיטען-תמיד

בדגלי"נפנוףעלמתרעםהואהחילונים.המשכיליםבקרבוגםדתייםיהודיםבקרבגם

אלאלמוצא,קשורהאיכההמזרחיתלתרבותההיפתחותלדידו,ישכןהעדתיים",היוחסין

ובניסיוןעורואתגרודז'כסקיהופךבהמשךאבלתרבות.אללהיפתחאדםשלליכולתו

כמזרחי,לכלס,מציעהואהתרבות,עלאשכנזילמבטמזרחימבטביןההבחנהאתלטשטש

שרצוי"ייתכן :העצמיתהביקורתאתבכלליואירופהאירופה,מזרחיהודימתרבותללמוד

-התרבותיתהזירהמןהענייןאתמסיטהואמשםמאתנו".זאתילמדוהמזרחיוצאישאחינו
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ראשונים","עמודים(שם,כלכליתמצוקהשלמטריאליותשאלותאל-בלשונו"ייחוס"

6 , 112-111 (. 

כ,(חוברתבלסשלמאמרועלתגובותלכמהמקוםיוחדאמותשלהבאבגיליון

בדגלי"נפנוףשכינהמהאתגרודז'נסקישלהביטוללעומת .) 1965אוקטובר-נובמבר,

הזהותמרכיבפכיעלהכלכלי-חברתיהמרכיבאתהעדפתוולעומתהעדתיים"היוחסין

ולשאלתהמזרחיתהזהותלבכייתבלסשמייחסהמשקלאתאגסיאליהוהצדיקהתרבותית,

בן-עזראהודהסופרהמזדהים.שלהתרבותיהדיכויבשאלתמרחיבכשהואמקורותיה,

האשכנזים,בפניטענותשמעליםהמזרח,יהודישלפסיביתכעמדהלושנראהמהאתביקר

ומתביישיםהמערביתהתרבותבפנימתבטליםהתרבותית,זהותםבכיכרןלביתםעושיםאיכם

הישראליהמקרהביןבלסשעושהההשוואהנגדהתקומםאסףמיכאלהמזרחןבעברם.

המזרח.יהודיעלישראלמדינתשהפעילההצ:ורבותתהליךאתושיבחהאירופילקולוניאליזם

בתרבותמקומהאתמצאהלאהמזרחיהודישלהתרבותמסורתכיהטענה,עלמחההוא

אסף,לדעתהוא,במזרחבלסשמוצאהחופשרוחשלמקורההישראלית.החיכוךובמערכת

 ."להנחיל"שבאהאירופהמזרחיהדותשלנחשלותהבדברהקביעהנגדיוצאהואבאירופה.

אתטיפחהשהיאהטיפוחואתהמערבלתרבותחיבורהאתנסעלומעלהלמזדהיםתרבות

הביניים.בימיהמזרחתרבותמורשת

הנושאאתשהבליטעלגרודז'נסקישלמהאתביקרסימון'אוריאלהמקרא,חוקר

ההתנשאותעלבלסשלבעמדתוצידדהואהלאומית.הזהותשאלתפניעלהכלכלי-חברתי

לאאךולהקנות,ללמד"המוכן-ערכיםבמשברבעצמוהנתון-הוותיקהיישובשל

את(המקבלתתרבותולביןהאדםביןהמלאכותיתההבחנהנגדיצאהואולקנות".ללמוד

לדעתו'שהיא,מוצאם)מארצותאתםשהביאומהאתמעליהםשישילובתנאייםהמזרח

סובלנות.לחוסרמובהקביטוי

בלסשמעון /ישן-חדשלוויכוחהערות

בגיל-אישאליניגשכשכהלפכיבתל-אביבשנערכהקוראיםבפגישת

בניכיבטוחושהואהפסימיסטיםעםנמכההואשאיןואמר'העמידה

שלמשקעאותוכלייעלםוממילאנאותה,לרמהיגיעוהמזרחעדות

שבוהחרושתביתאתכדוגמההביאלראיה,ותחושת-קיפוח.מרירות

"תחילהואפריקה.אסיהמיוצאיהםעובדיוושמרביתמכהלמשמשהוא

תפסוהםלאט-לאט"אבלאמר,למקצוע,"אותםלהכניסמאודקשההיה

בהחלט."רצוןמשביעהעבודתםוכיוםהמקצועאת

ומבוסס,ותיקקיבוץאישמפיגםשמעתיבאלהכיוצאיםדברים
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שיוצאיהמקצוע,ללימודבנוסףהחלוציים,הערכיםאתגםצייןאשר

 .בקיבוץעבודתםבמסגרתלהםרוכשיםאלוארצות

במקרם-העבודה,תיפתרמיזוג-הגלריותשאלתכיסבורים,רבים

אומרים,הםהמזרח,עדרתבכיוכר'.בבית-הספרהמעורב,בשיכון

אתמכךכתוצאהמשפריםהחרשתי'במפעלמקצועיאימוןהרוכשים

חוליהלשמשהעשוידבר-ותרבותידעלעצמםקוניםרמת-חייהם,

יוצאתהאוכלוסייהעםהנכסףהמיזוגאלהתפתחותםבשרשרתחשובה

אומר,(הורההוותיקהיישובכיגורסת,זרתפיסהואמריקה.אירופהארצות

ההמוניתהעלייהרעדהמדינהקרםעדבארץ-ישראלהיהודיתהאוכלוסייה

הערליםהמונירכיקולט","מוסדמעיןהואואפריקה)אסיהמארצות

בכור-ההיתוךהעיצובשלביאתלעבורשעליהםהנקלטים,ציבורהם

הצרכיםקרקעעלשצמחהזר,תפיסהכימסתבר,עלייה"."קליטתהנקרא

בתי-ספרבכייתומגורים,עבודהמקומרת(הבטחתהחומריים-הטכניים

במלים .התוכןלשינוילהביאחייבהצורהששינויגורסת,משרם-מהוכר')

מודרנית),חקלאותבכייה,מפעלי(בתי-חרושת,העבודהצררת :אחרות

והאופיאשכנז),עדרתבכילגביהנהוגההלימוד(תכניתהלימודצררת

התמורהאתשיחוללוהדיןמןבישראל'החברהשלוהפעלתניהתוסס

הרצויה.להשתלבותויביאוהכפשבכבכי

מכרכההמפעילפועלשכן'אלה.בגורמיםלזלזלשאיןמרבן'

הםשרכיםמודרניות,בשיטותאדמתואתהמעבדחקלאיארמשוכללת,

דלה.בחכותארזעירבבית-מלאכהירמואתשהוציאגלותייהודימאותר

כלחעליהםשאבדערכיםהיסודמןעקרהבאירופההתעשייתיתהמהפכה

אלומעיןשתמורותספקאיןבן-זמננו.האדםשלחדשהדמותועיצבה

עבודהבארצות-מוצאםידעושלאהמזרח,עדרתבכיבקרבמתחוללות

לעקורבכוחןאיןאלותמורותאבלבחקלאות.ארבחרושתממרככת

יתרמארץ-מוצאו.הערלהעמושהביאומורשת-אברתתרבותשלערכים

לוודאיקרובהחברה,רחייהעבודהבמושגיהדראסטיהשינויכן'על

עצמית,והסתגרותהסביבהלגביניכורליצורהעלולנפשיזעזועשיחולל

רעות.ושוחרעויןעולםמפכירוחניתכהתגוננותשכמרה

בתחומה"אירע :ממאמריובאחדאומרררטכשטרייךכתןפררפ'

מצדלמדינהההתנכרותהיאלו'ציפינושלאדברישראלמדינתשל

מדינתשלביסודהכיחיתההתמימההנחתנוהחברה.שלגדוליםחלקים

"שלכר"המדינהבאשרוהמדינה,החברהביןזהרתהרגשתתוכחישראל

בטיפוחולקיימולטפחושישכענייןאלאכדבר-תפארתרקלאתיתפס

חזירןמולאותנוהעמידהוהיאפנינו'עלטפחההמציאותאך .מתמיד
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תהליכים"שני :ולהלן ,,החברה.רשותרביןהמדינהרשותביןהזרות

החברהבתרךזרבתקופהישנםממגמותיההחברהחלקיהסתייגותשל

ההסתייגותותהליךהוותיק""היישובשלההסתייגותתהליך :הישראלית

ריחוקשלבמצבהםשרוייםאובייקטיביתשמבחינההערלים,המונישל

כלשרןזרמציאותלנסחישושמאוממגמותיה.הכוללתהחברהמן

שלעובדהוישנההוותיקהיישובשלהסתייגותשלתהליךיש :אחרת

 ,,החדשים.הערליםהמוניריחוק

התופעהרביןזרתופעהביןההקבלהאלהבדבריםביותרמעניינת

ררטנשטרייך'פררפ'של(כלשרנוניכורוהיאאותנו'המעסיקההאחרת

החברהשלהרוחנייםלמערכיההמזרחמארצותהערליםציבורריחוק)

 :פרדרכסעינינולנגדמצטיירוהנההוותיק.היישובהיינו,-המדינהאר

בישראל,היהודיתהחברהבקרבמיעוטשהואהוותיק,היישובאחד,מצד

נטישתשלבמשברנתרןוההגשמה,הרוחבתחומישלטת""שכבהומהורה

המערךדפוסיעל-פילעיצובהמועדיםהערלים,המונישני'ומצד ;ערכים

ומיטשטשת.הולכתכאמור,שלו,שדמותוהוותיק,היישובשלהנפשי

אחת.בכפיפהברדריםושלילהשחיובוניגודים,סתירותהטעוןמצבזהר

מיזוגשלהבעיהבהצגתחד-צדדיתראייהמשרםישלדעתי'

מצטיירתמשרם-מההוותיק.היישובד;נ.רישלבאספקלריההגלריות

שנטלובמציאות,מעוגנתורשותמגובשעםשלתמרנהעיניהםלנגד

הרוחניתברמתםמהםהנופליםערליםלקלוטהמשימהאתעצמםעל

ההרגשהמןלהשתחררמסרגליםאלהאנשיםאיןמשרם-מהוההשכלתית.

חייבהערליםושציבורקולט","מוסדלהיותכביכול,מיועדים,שהם

נכרנהלמסקנהשהגיעררטנשטרייך'פררפ'דפוסיהם.על-פילהתעצב

בתיבהבמקרה,ולאמשתמש,הואאףבישראל,נירםשנרצדהמצבלגבי

היישובשלהעולםאלהערליםשלקירובםתחתאומר,הורה-"ריחוק"

שלמעולמוהזההציבורשלריחוקושלבתהליךאנוחוזיםהוותיק,

החברה).המדינה' :(כלשרנוהוותיקהיישוב

הוא,המוסכמותמןשכן'חד-צדדית.ראייהכאמור'זוהי'

-כוללרוחניועיצובגיבוששלבתהליךנתרנהבישראלשהאוכלוסייה

נכונותלהביעבלימיזוגעללדבראיןלדעתי,האוכלוסייה.שכברתבכל

כלהחדש.הציבורומןהוותיקהציבורמן-הצדדיםמשנילהתמזג

עלמושתתתאהבהכלגורמים.שנינקודות,שתיביןמתהווההתקרבות

ההתקרברת-"האהבה",לאחרהבאשלבשהואמיזוג,גםלפחות.שניים

בלבד.אחדמצדנדרששיהיהייתכןלא

בבעיהנקודת-התורפהשהיאעדינה,לנקודהמגיעיםאנווכאן
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ואם ?משלהםתרבותואפריקהאסיהמארצותלעוליםישהאם :זוסבוכה

להתמודדשתוכלכךכדיעדערךבעלתהיאכלוםכזאת,תרבותישנה

אלושאלות ?הוותיקהיישובעל-ידישנרכשההאירופיתהתרבותעם

לפתרוןבדרכיםההוגהכלשלבמוחומתרוצצותשהןודאיבהןוכיוצא

חקראבלדעות,ושםפההובעוכך,עלמאמריםנכתבוכברהבעיה.

הצער.למרבהנעשה,לאעדייןבשאלה,ומעמיקאובייקטיבי

מןאינויתירה,נשמהשלמנטאליות,שלתרבות,שלאפיונה

המזרחאתתרואשרהאירופייםהסופריםהםרביםהקלים.הדברים

 .מסורתוקדושתעלושומרתאנתובצלהיושבהמזרחמאישוהתפעלו

עלולקוםמוסכמותלערעראי-נכונותועלבדתו'דבקותועלכתבוהם

בעברו,גאההמזרחבןהאלה.בדבריםאמתשישייתכןאבותיו.מורשת

יודעהוא jעתיק-היומיןהרוחניבאוצרוהמפעמתהאנושיתברוחגאה

ערכיםשללא-אכזבמעייןכולהלאנושותהנחילושאבותיויודעגם

לאכיהאלה,האירופייםהסופריםהבינולאהצערלמרבהאךנשגבים.

איש-המזרח.שלגאוותוזריםמפנירתיעתהועלחברתושלשמרנותהעל

בנחשלותהראושהםבכך'חיתהאלהמסתכלים-מן-החוץשלטעותם

רצולא(אוהכירוולאהרוחנית,לעניותהעדותהמזרחיתהחברהשל

מציאות-החייםאך .היינו-הךאינןוציביליזציהשתרבותבעובדהלהכיר)

התרבותית,מורשתםעלויתרושלאהמזרח,עמי :טעותםאתהוכיחה

עתיקהתרבותכיוהוכיחוהמערביתהציביליזציההישגיאתלהםאימצו

עםלהתפתח.ואףהאירופיתהציביליזציהעםאחתבכפיפהלדוריכולה

אירופהעמיכלפיוהאיבההחשדותהזרות,משקעבלבםהעמיקזאת

ומהרצוןשלהםבתרבותםהזלזולמיחספועל-יוצאשהואדברותרבותם,

זרה.תרבותעליהםלכפות

הנקראיםהמעשיםבמסכתמתגלהזומעיןטעותלדאבון-הלב,

חובהמהמשוםרואיםבמדינההאחראיםהגורמיםגלויות"."מיזוג

תרבות.מחוסריהםשכביכולעולים,להמוניתרבותערכילהנחיללעצמם

בעיקראך jתרבותהמושגלעצםמחרידהאי-הבנהישזומוטעיתבגישה

קברניטיאםבכללותה.היהודיתהתרבותלגבילקויהראייהבכךיש

הריהקולוניאלי,שלטונםבכוחשלמיםעמיםל"תרבת"ביקשוהמערב

משוםרקולאשבעתיים,מחרידהמשמעותהבישראלזומעיןמלאכה

ל"תרבת"מבקשיםשיהודיםמשוםאלאכשלעצמה,השליליתהכפייה

אותושוב !אחתיהודיתתרבותלאלהגםלאלהוהלוא-יהודים

והרת-סכנות.עגומהבמהדורהוציביליזציהתרבותשלמושגיםעירבוב

רדיפתשללאומית,גאווהשלעילאיתרוחאותההמזרח,רוח
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אשרהיא-היאהלאומי,התרבותיאוצרנובכלהטמונהושלרם,צדק

פניעלהנודדהיהודישלסרר-נוחרהיא-היאהדורות,בכלאותנואיחדה

ולאלמכורתו.ישובוהואיבואיוםכיאמונהבלבווהנושארבהתבל

לצאצאיהם"שמיים"תיבת-"הגנאי"אתהנוצריתאירופההדביקהבכדי

עלונרדפושנאהטבעותהיהודיםהוקפובאירופהואםישראל.בנישל

לטפסהיהודיםידעוהמזרחבארצותהרינכנעו'ולארביםדורותצוואר

כל .כאחדויריביםמעריציםמידיתורהבכתריולזכותהחברהבסולם

להתפעלשלאיכוללאלמשל,ספרד,אוצרותממעיינילדלותהמבקש

ואתוהנצררתהאיסלאםעםהפולמוסאתהמדריכהחופשיתרוחמאותה

לאספרדגאוניהשמרנית.הרבנותכלפיהפניותחסרתהביקורתחיצי

נקראוודבריהםובעבריתבערביתכתבווהםהגויים"יאמרומ"מהנרתעו

המזרחרוחהיאכזאתכאחד.ולא-יהודיםיהודיםעל-ידיבפרהסיה

חופש,אוהבתרוח :הזההיוםרעדדכאמקדמתהיהודיבעםהטבועה

ושלרם.צדקרודפתרוח

מןונתעלםבלבדהמאחדאתנחפשאםמדיפשטניםנהיהאולם,

שוניםחייםבתנאישוניםעמיםבקרבבשניםמאותבמשךחייםהמפריד.

הריכוזנתהווההמזרחיתבאירופההתפרצות.ביהודיאותותיהםאתנתנו

בעיירותארהגיטרחרמותביןנתקבץשברובויהודים,שלביותרהגדול

רדיפותשלילת-חופש,בתנאיקשים,חייםניהלזהקיבוץונחשלות.קטנות

מופשטים.בחלומותנפשראתוהזיןאמותיובדל"תהסתגרהואופרעות.

העםצמחברהנוף,מןכלילנעקרהמזרח,מןנרתקזהקיבוץמזר,יתירה

הכמיההקיננהקיבוץאותרשלבלבוהגדול.אוצרואתויצרהתפתחהיהודי,

עלוהשפלותתלאותלוארבויומיוםבחייואילוירמיסתרריןערפללוטלעבר

האופיתכונותאתקיבץובאותועיצבואלהמפוצליםחייםושעל.צעדכל

רמרגבל-האפקים.השמרןיהמסוגריהחשדןיהגלותיהיהודישלהמיוחדות

העולםעםבמגעשבאההאינטלקטואלית,השכבהחיתההכללמןיוצאת

נדרשתכיהבינה,זרשכבההפועלים.ותנועתהלאומיותהתנועותעםהחיצון,

העםשלהלאומייםחייוולבנייתהחומותמביןליציאהענפהפעולהממנה

עלנתגשמרבגולה,שלידתםהציונות,רעיונותהעמים.ככלכמוהרהיהודי,

בני-נוערשהלהיבהוהמדרבנתהחיההרוחהיוהם ;ארץ-ישראלאדמת

 .הלאומיהביתבבנייתשכםולהטותארצותיהםאתלנטושבהםוהאיצה

לאהחדשה,בעתהעמיםבתולדותודוגמהאחלהלמצואשקשהזר,תופעה

ממחדליהורבים ;ומחדליםשגיאותמפנימחוסנתהדברים,מטבעחיתה,

הפרובינציהרוח .הגלותיתכונות-האופישלשרידיםלאותםלזקפםניתן
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היא ;באץרשנעשוהגדוליםהיצירהמעשילכלנתלררתההשמרניתהיהודית

העצמאית.היהודיתהדמותשלעיצובהבתהליךגםדבקה

נתונותהיולאהןהריהמזרח,בארצותהיהודיותלקהילותאשר

המשיכושהןמשרםראשית,האישיות.פיצולשלכזהקשהבמצב

היושלאמשרםושנית, ;אבותיהןמנוףנעקרוולאבמזרחלהתקיים

חייהםגםבאירופה.אחיותיהןשלמנת-חלקןשהיופגעיםלאותםנתונות

בהםגםכיאף •כךכדיעדמסוגריםהיולאהמזרחיהודישלהקהילתיים

מצבםבגללשגםייתכןשליליות.גלותיותתכונות-אופי •כמרבן •חסרולא

הלאומית,התודעהימים,באותםבהם,בשלהלאהמזרחיהודישלזה

חיו.שכתרכםהעמיםבקרבלהתערותיותרנוחיםוהיו

ולאיחודןלמיזוגןבדרךהעיקריותאבני-הנגףלדעתי,הם,אלה

רוחנימטעןעמהנשאהקבוצהשכלבלבדזרלאהשונות.העליותשל

שונים.ותכונותהלכי-נפשגםבהטבועיםאלאשרנה,

ברכיעלשחונכו •בארץהממלכתיתבאחריותהנושאיםמביןרבים

המזרחרוחאתלתפוסמתקשים,ועדייןהתקשר,במזרח-אירופה,הציונות

"לשרב"אר"להתקרב"מתקשיםעדייןהםהלאומי.התרבותישבאוצרנו

וליצור.לחיותעליהםגםושבראבותיהם,ויצרוחיושברהמזרח,עולםאל

שתיעלפסיחהארתהקיימתעדייןשבאישיות,פיצולאותרקייםעדיין

הסנטימנטליתוההתרפקותגיסא,מחדהמסוגריםהגיטרחיי :הסעיפים

למציאות-החייםאבלגיסא.מאידךהאבותבארץהרחוקהעברעל

במגעעמידתומסוימת,בסביבהעםשלהימצאותומשלה.חוקיות

בעיצובוחשובגררםלהורתכדיבהןישמסוימים,עמיםעםיומיומי

ארשונים,עמיםביןהשפעות-הגומליןהרוחנית.ובהתפתחותוהנפשי

התרבותבפיתוחמאבני-היסודהן •אחדעםבתרךשרנותקהילותבין

שלפיתוחןלמצואניתןבארץ-ישראלהיישובבתולדותגםהלאומית.

היהודית,הדמותשלבעיצובה •בזעיר-אנפיןאף-כיאלה,מעיןהשפעות

העיירהתכונותאבלהסביבה.לביןבינהשחצצרהמחיצותעל-אף

התפתחשבהםהספציפייםהתנאיםובעיקרבמזרח-אירופה,היהודית

מחדשלהינטעהמאמציםבעוכריהיו •בארץ-ישראלהיהודיהיישוב

מוחלטתזרות :נירםעדיםאנוזהמצבשללתוצאותיוהמולדת.באדמת

וחוסרידיעהחוסרכולו.התיכוןובמזרחהערביבמזרחהרוחחיילגבי

הספרדיתהיצירהשלערכהלהמעטתהשאר,ביןהביאו,אלההבנה

היאעדייןההתעניינותאךבה,מתענייניםהחלולאחרונהורק ;הנפלאה

אסכולותאותןשלידיעהבחוסרלרקההיאובדרכהגרידא,אקדמית
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עצומההשפעההשפיעואשרבכללה,המזרחיתובמחשבהשבאיסלאם

במדינההיומיוםחיילגבילמתוחאפשרלזהמקבילקרספרד.גאוניעל

חוסר-ידיעה,זרות, :ואפריקהאסיהליוצאיאירופהיוצאיביןהעצמאית

חוסר-הערכה.חוסר-הבנה,

שלקיומהשנותשבע-עשרהשלאחרהעובדה,מעציבהאכן'

נוסחאותשינוןמחרידה.מחשבתיתבדלותאנונתוניםישראלמדינת

נחרץהשעה.בעירתעללענותכדיבראיןהגלותיתהציונותאברתשל

עלכאן'הלאומית,התחייהרעיונותשלוקונסטרוקטיביירצדפיתוח

נחרצההעם.שללבנייתוהמערכהניהולכדיתוךהמולדת,אדמת

המחשבהבדרכירביזיהנחרצההשליליים,הגרלהמשרידיהשתחררות

כאחד.ובנקודת-המוצא

וכאןנפגשו,לאשניםואלפימאותשזהיהודים,נפגשיםבישראל

ולהתאחדמארצות-מוצאם,אתםשנשארהקליפות,מןלצאתנדרשיםהם

הילדותמימיאשראחיםביןפגישהאםקלה.מלאכהזראיןזה.עםזה

קהילותביןפגישהלא-כל-שכןנפשי,בזעזועכדרכהזה,אתזהראולא

הזעזועשלבשיאואנומצרייםנירם .נפשןובמערכיבאופייןשרנות

חתרךכיחתרך'עלוישמורהקליפהאתיבקעשהואכך'לכורנורעלינו

שללהפיכתוצפוייםנהיהמרעד,בערדכןלעשרתנדעלאאםאחד.הוא

שתשמשהדיןמןזרשאלהומשחית.הורסלכוחוהרצויהטבעיהזעזוע

קיומהבהבטחתאנורואיםאםשכן,רכל-צדדי.מעמיקציבורילדירןציר

ספקאיןבמעלה,ראשונהשאלההערביבמזרחישראלשלועתידה

עם-ישראלשלדמותועיצובבשאלתגםרואהבישראלאזרחשכלבלבי,

והא ;במעלהראשונהשאלהובלתי-מפוצל'מגובשכעםעתידווהבטחת

תליא.בהא

בלסשמעוןעםשיחה

 ?המאמרלכתיבתהרקעעללנולספרתוכלהאם :ש

1בהמעברהפרסוםאחריהיהזה :בלס שאלתבעיתונות.עליושפורסמווהתגובות-1964

שלבמרכזו'הועמדהאזברלהשתמששנהגרהמונחהגלויות","מיזוגאוהבין-עדתיים,היחסים

בדרכיהתמקדהדיוןואנתרופולוגים.סוציולוגיםמפלגות,עסקניחלקנטלושברציבורידיון

שלאהקולט,הממסדעלביקורתמעטלאברנמתחהואפילוערבמארצותהערליםשלקליטתם

תל-אביב.עובד,עםהמעברה, . 1964בלס,שמעון
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המעברות.למפרכישיכוכיםלבכותאועבודה,לולספקגדול,כזהציבורלקליטתדיומוכןהיה

כולםעלמוסכםהיהכיהקליטה,בתהליךהתרבותיתלסוגיהכדרשלאבנושאהעוסקיםמןאיש

המקובלותתבניותפיעלהרוחניעולמםאתלעצבניתןוכיהיוצרבידכחומרהםאלהשעולים

ויתורכלומרהטמעה,לתפיסתם,פירושו,מיזוגאחרות,במיליםהקולט.האשכנזיהממסדעל

זרהשחיתהבלבדזולאאלהעוליםשלהתרבותיתזהותםנרכשת.זהותככגדלדת 1מזהותעל

 .הערביהאויבשלתרבותוהיאכן'עליתר jנחותהגםאלאהקולט'הממסדבעיני

ומראשקומוניסטהייתיכציוני.לארץעליתילאאישי.פרטכאןלהוסיףחייבאני

לעבודונצטרךבאוהלשנתגוררגםידעתיבא,אנילאןידעתיאופוזיציונית.עמדהליחיתה

ולכןבמיוחדאותיהפתיעלאערבמארצותלעוליםהשלטוןשליחסוגםכפיים.בעבודות

כשכתבתיעשיתיוכךהצד,מןהסתכלותמיןלומר,איךלי,חיתהשככזבו.אשליותליהיולא

עלבכייניתפולקלוריסטיתמסכתאואנטי-אשכנזי,מחאהרומןכתבתילאהמעברה.את

גוליםשלארעילחייויציביםמושרשיםמחייםשטולטלציבורשלמציאותתיארתיקיפוח.

מכהלכגדאחדותועלהשמירהבעיקרבהם,מורגלשאיכרבאתגריםלעמודוכדרשכלחסרי

 .השלטוןאתבעיניוהמסמלהמעברה,

נשלחת.שאליההמעברהעללנוספר :ש

שאזמג'דל'הפלסטיניתהעיירהבסביבותשהוקמוהמעברותמשלושלאחתכשלחכו :בלס

ביוליהגיענולפכימהזמןלעזהגורשוהעיירהתושבי .אשקלוןזווהיוםמגדל-גדכקראה

 .ומתימןמרומניהברובושהיההעולים,שלהראשוןהגלבידיכתפסוהעיירהבתי . 1951

אחרים.וממקומותמעיראקעוליםכשלחוואליהןזואחרבזוהמעברותהוקמוכךאחר

ומאובקות.צרותסמטאותמסתעפותשממכראחדרחובובהקטנה,עיירהחיתהמג'דל

שמעתיהגירושלפכיעליהםשהוטלהמצורועלמהעיירההפלסטיניםהתושביםגירושעל

הקולנועביתשומרשהיהחירש-אילם,אחדגבררקכשארמג'דלתושבימכלמהוותיקים.

הבכייןגגעלעולהבומתבונןהייתיאבלעליו'פסחהגירושאיךיודעאיניבמקום.הקטן

שפגשתיהראשוןהפלסטיניהיהזהחשדניות-מפוחדות.בעינייםברחובהנעשהעלוצופה

בארץ.

ושםלאוהלאותנוהכניסובנכים.הצעירואניואחי,אחותיאמי, :קטנהמשפחההיינו

החדשיםהצריפיםלאחדופלשנוהאוהלאתהעיפהכשהרוחהחורף,תחילתעדכשארכו

בעיראק,למפלגההצטרפתי 16בגילכקומוניסט.לארץהגעתיכאמור,בינתיים.שהוקמו

סניףמק"י.חבריעםקשרמצאתיבמעברההראשוניםבימיםועודבמחתרת,שפעלה

באחדוהתגוררהמקוםמוותיקישהיההסניף,מזכירחברים.שלושהכולוכלמכההמפלגה

המפלגה.כביתאותווקבעהסמטאותבאחתבודדחדרעללהשתלטהצליחבעיירה,הבתים

כתתיאנישגםזוכראנילאוהדים.הרצאותוהתקיימוהסניףפגישותכערכוהזהבחדר

זירתהיההעיירהרחובאוקטובר.ומהפכתהפריסאיתהקומונהעלבערביתהרצאותכמה

עברית.למדתיכךוהתווכחנו.שרכותבשפותהמפלגהעיתוניאתמכרכושםשלכר,הפעילות
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לרבדיכולתימרומניההערליםעםכיהרומנית,בשפההשבועוןאתגםמחלקהייתיאבל

בצרפתית.קצת

רבה jJשמפא"י,איששלכרהאוהלאלהגיעבמעבדההראשוניםבימיםשערדזוכראני

אמיעםריבדהואבאוהל.הייתילאאניהגיע,כשהואאוהדים.ולגייסהערליםביןלהסתובב

שידאגהבטיחהואהקומוניסטים.מןלהתרחקעלילהשפיעארתהלשכנערכיסהבערבית

שאלתיבשרבי,זאתליסיפרהכשאמימקצוע.ולרכושעבריתללמודלאולפןאותילשלוח

האשכנזיםאתכינתהכךנוצרי).(כלומדכסואני""לא, :ענתהוהיאעיראקי'הואאםארתה

הבהירה.חזרתםבגלל

 ?אביךהיהואיפה :ש

כככסהואימיםובאותםבעיראקכושלדיסוחרהיההואאלינו.הצטרףלאאבי :בלס

גםהואכורע.הבלתיאלולצאתהעסקהאתלבטלרצהולאמוסלמיסוחרעםלשותפות

לאאמייותר.טוביםבתנאיםלארץלהגיעירכלוהואשלרםיהיהשכה-שנתייםשכתרךסבר

לצאתהחלטתיהמשפחה.לעלייתהגודםהייתיאניבעצם,הילדים.בלילהישארהסכימה

האכזריהמעצריםומסע-1948בהמלחמהבעקבותשכרצדהקשההמצבמחמתמעיראק

בבית,לאישלספרמבליעצמי.דעתעלזאתעשיתיהמפלגה.חבריכגדהשלטוןשניהל

ההגירהאתשאפשרהחרקהעיראקית,האזרחותעלהוויתורחרקפיעללהגירהכרשמתי

ארלבד.לנסועלךאתןלא :אמדההיאלאמי,התגלהכשהדבראבלמעיראק.ההמונית

אבישלי.הסיפוריםבאחדהזאתהפרשהאתהעליתיניסע.שכולנואראתנו,שתישאר

מכתביםלאבישולחהייתיהראשונותכשכה-שנתייםכשאדר.משפחתורבנידודיגםכשאד.

הפסקנוומאזהבולשת,בידינתפסהמכתביםאחדאבלמפריס,ידידבאמצעותסתמייםדי

במחלתאנושחולההיהכבדאזתורכיה.דדך 1970בראשיתהגיעהואמכתבים.לשלוח

אותר.לדאותהספקתיולאנפריסהייתיאניהגיעו.לאחדבלבדימיםשישהוכפטרהסרטן

ביןהקשרועלחצרמןההסתכלותאומרחוקהמבטעלקודםשהצגתהעמדהאלנחזור :ש

המרקסיסטיהמבקרלוקאץ',שגיאורגזוכמונשמעתזאתעמדהלפוליטיקה.ספרותיתכתיבה

 ;למחאההספרותיתהכתיבהביןהפרדהלעשותשישהגורסתלספרות,ביחסהציגהמשפיע,

שלמעמיקבייצוגאלאישירה,במחאהלעסוקצריכהלאהספרותיתהכתיבהשלפיהעמדה

בה.המתוארתהמציאותשלוהמעמדיהחברתיהמבנה

הואלוקאץ'לערבית.מקוטעבתרגוםוגםבצרפתיתבבגדאד,עודקראתילוקאץ'את :בלס

שהושפעתיספקואיןהמרקסיסטיתהמחשבהבתחוםביותרהחשוביםהתיאורטיקאיםאחד

עצמיאתדואהאניכגישה.יותרהרבהכמובן'חיתה,המרקסיסטיתהספרותבישראל' .ממכר

מצבמתיאורהמתחייבפוליטימבטאותונעדרתאיכהמיצירותיייצירהושוםפוליטיכאדם

והתגבשותזהעקודיםציבורשלהיומיוםחייתיאורהדילהמעברה,נחזוראםמסוים.אנושי

אבלפוליטי'מעשההוא-חייותנאישיפודלמעןהשררותבאחדותבצודךבתרנוההנדה
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קומוניסטיםהיוהמאבקבראששעמדומימזאת,יתרהשם.איןהמקובלבמשמעהפוליטיקה

לאגםקומוניסטים,תועמלניםבפיהשגורהסוגמןנאומיםנשאולאשהםאלאמוצהרים,

ואומרחוזראנילכן' .ציבורכמנהיגיפעלואלאגח'למפללהצטרףאחריםלשכנעניסו

קונקרטית.מציאותהמתאררומןאלאפוליטי,רומןלאגםמחאה,רומןאינושהמעברה

 ?הביקורתבעיניהספרהתקבלאיך :ש

כמעטהמבקרים,כלזאת,עםמשבחת.גםלפעמיםטובה,חיתההביקורתהכלבסך :בלס

הזיקו,ובכךעדותיחסישלהצרההראייהמזוויתלרומןהתייחסוהכלל,מןיוצאללא

זכויותיולהשגתהנאבקעקוריםציבורשלמציאותלתארשבאההעלילהלרוחלדעתי,

אבלההתרחשויות.במרכזולאברקעהיההעדתיהמימד .השלטוןעםבעימותונמצא

כךעלאותיהתקיפההעם,בקולשהתפרסמהמהן'אחתמחמיאות.לאביקורותגםהיו

לערביוהוזמנתיראיונותעמינערכוהקומוניסטית.המפלגהשלתפקידהאתהבלטתישלא

אותילקרבוניסוקשראתייצרוהעבודהומאחדותממפא"יעיראקיםעסקניםגםספרות.

כךעלשהתמרמרועיראקים,כמהמפיטרוניותלשמועגםהופתעתישלהם.החוגיםאל

שייצגרוציםשהיוזהלאהואהמשטרה,עםומתנגשמהומותהעושהשתיארתי,שהציבור

חסרים.היולאנחיתותרגשיהאשכנזים.בעיניאותם

לכתובהתחלתיהשניהרומןאתבטרילוגיה.ראשוןרומןלהיותאמורהיההמעברהאגב,

התקווה.בשכונתמכןלאחרשניםעשראחדותדמויותמלווהאניובובדפוסהיהכשהספר

למעלהככתב-ידנשארוהואלפרסמוסירבההמעברה,אתשהוציאהעובדעםהוצאתלצערי,

מזרח).אביב(תל-1998בהמזרחקשתבהוצאתשהופיעעדשנה,משלושים

 ?המאמראתלכתובהרעיוןנולדאיך :ש

גרודז'נסקי'שלמהאתפגשתיושםרג'ואןנסיםוהסופרהפובליציסטשלבביתוהייתי :בלס

כמובןאמותכתב-העתאתהמעברה.הופעתאחרימהזמןהיהזה .כןלפניהכרתישלא

נכחמיזוכראינימפא"י.שלהציוניהמילייהשלהרציניותהבמותאחתהיהזההכרתי.

אניעלייה.בקליטתשקשורמהכלועלהרומןעלהתנהלההשיחהאבלערב,באותועוד

המזרחארצותאנשישלהקליטהשלהתרבותיהצדעלרעיונותכמההסתם,מןהעליתי,

ובוההמשךרומןעלעבדתיימים,באותםלכתב-העת.מאמרלכתובליהציעוגרודז'נסקי

מציעהואשבהמאסטר,עבודתהמגישסטודנטהמעברה,מןהמרכזיתהדמותמופיעה

להרכבומותאמתתרבותיפלורליזםעלהמתבססתהשכונתיים,הספרבבתילימודיםתוכנית

אבלהישראלית,בחברהרב-תרבותיותעלהרבהמדבריםכברהיוםבשכונה.האוכלוסייה

חריג.רעיוןהיהזהאז

ותיקונים.שינוייםבליכלשונו,אותופרסםוגרודז'נסקיזוברוחכתבתיהמאמראת

דבריי,סילוףתוךתוקפנית,דיתגובההפתיחה"ב"עמודיפרסםהואגיליוןבאותואבל

התגובההאמת,התרבות.בתחוםהישגיהםאתולבטלבאשכנזיםלהילחםבאאניכאילו
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הזמיןעצמוגררדז'נסקיאבל .ויתרתילבסוףאךלהגיב,אףוחשבתיאותיהרגיזהדיהזאת

שכןכתב-העת,שלהאחרוןהגיליוןשהיההעוקב,בגיליוןהתפרסמווהןלמאמרתגובות

בר.שתמךהאמריקאי",היהודי"הורעדעםמחלוקתבגללאותרלסגורנאלץגררדז'נסקי

 ?ברשייצגתחתיאורטיתהעמדהומחיהמאמרשלהאינטלקטואלייםהמקורותמחם :ש

ארבחיפזון,שנכתבוביטוייםכמהעםשלםלאלגמריאניהיום,המאמראתקוראכשאניבלס:

במקרםכתב-העת.שלקוראיוחרגעללהתקבלהעשויותביטוידרכילעצמילסגלניסיוןמתוך

ומשררההמזרחמארצותהערליםאת"לתרבת"הציוניהממסדשלהניסיוןעלמדברשאני

שהואמפנישבעתיים,חמורזהשניסיוןטועןאניהקולוניות,עמיכלפיהקולוניאליליחסאותו

אחת,הומוגניתחטיבהמהוויםהיהודיםכאילומשתמעמזהיהודים.כלפייהודיםבידינעשה

שליחסושלטיפוחיובןהואהמזרחיוצאיכלפיהאשכנזיהממסדשיחסחיתהשכוונתיבעוד

ביןהיחסועלבספרדהעבריתהספרותעלבקטעגםהמזרח.עמיכלפיהקולוניאליסטיהמערב

יותר.שקולהבצררהלנסחםהיהשרצויביטוייםכמההיולמוסלמיםיהודים

אוהקומוניסטית,במפלגהמקובלחיההאם ?הקולוניאליסטיתהעמדהככנסחאיך :ש

קולוניאלי?כפרויקטהציונותעללרבדאחרים,במקומות

המפלגהעמדתבעיראק,מורכבת.דיהיאהתשובההקומוניסטים,לעמדתלהתייחסאם :בלס

בהחלט.שליליתחיתהבפלסטיןהיהודיתולהתיישבותהציוניתלתנועהביחסהקומוניסטית

שארשלעמדתןגםחיתהכךהאימפריאליזם.שלכבת-טיפוחיותמידהוגדרההציונות

שלהערביהפלגשחיתהלאומי",לשחרור"הליגהכוללערב,בארצותהקומוניסטיותהמפלגות

החוץשרנאוםלאחרהקצהאלהקצהמןהשתנתהזאתעמדה .בארץהקומוניסטיתהתנועה

החלוקה.בתוכניתהמועצותבריתשלותמיכתהבאו"םגרומיקו,אכזריהמועצות,בריתשל

הערביםהקומוניסטיםביןהאיחודכידוע,התאפשר,ישראלמדינתוהקמתזהמהפךבעקבות

כפרויקטהציונותעלבמפלגהשדוברליזכורלאבארץכאןמק"י.בתוךהיהודיםלקומוניסטים

כפרקסיס.הןכאידיארלרגיההןאנטי-ציונית,חיתההעקרוניתהעמדהאבלקולוניאלי,

הכתבהייתי 1961-1955השניםרביןמבוטליםלאתפקידיםמילאתיבמפלגהאגב,

לאכמובןהשישים,שנותבתחילתהמפלגהאתעזבתיאבלהעםבקולערבייםלעניינים

לאחרהסטאליניסטיהמשטרעלשנחשףמהכלבגללאלאהאנטי-ציונית,עמדתהבגלל

המועצות.בבריתהמפלגהשלהעשריםהוועידה

הניסיוןעםההשוואהאוהקולוניאלית,העמדהנכנסהאיךלשאלהבתשובה

ביןהיחסיםאתראיתילא :לחמעברחבקשרשאמרתימהעללחזורחייבאניהקולוניאלי'

אלאאשכנזים-מזרחים,יחסישלהצרההפריזמהמןהמזרחיוצאילביןהקולטהממסד

המזרחבןאניהמזרח.כלפיהקולוניאליהמערבשליחסווהיא,יותרנרחבתמבטמנקודת

קולוניאלית.הגמוניהתחתהערביות,הארצותכשארשחיתה,מארץלישראלבאתיהזה,

אלערביכלשלמיחסובמהותושרנהאינוהמערבאליחסיכיהודי-ערבי,הדברים,מטבע
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העמדהכן'על .נפשוכאוותשליטיםוהדיחשליטיםוהעמידוניצלודיכאששלטהמערב,

הקומוניסטית.במפלגהבחברותיבהכרחקשורהואינהבסיסיתהיאשליהאנטי-קולוניאלית

ידיעלהנתמכתקולוניאלי'אופיבעלתמערביתכתנועההציונותכלפיעמדתיחיתהכך

הייתיזאת,לעמדההודותכילהדגיש,גםחייבאניביותר.הגדולההקולוניאליתהמעצמה

תוצרהםבעיניהאשכנזים.כלפיהשנאה,ולפעמיםהנחיתותרגשיהתסכול,מפנימחוסן

המזרח.כלפיוהפטרנליסטיהמתנשאביחסוונגועיםהמערבשל

צרפתלמשל' ?קולוניאלימשטרעלכשחשכתיותרקונקרטימודללךחיההאם :ש

אחדמצדבחניתהצרפתית,לתרבותמחוכרחייתלשעבר,"אליאנס"כתלמידכאלג'יריה?

 .הקולוניאליהמשטראתביקרתשניומצדהקולוניאליתחתרנותמן

שלצרפתחיתהכתלמיד'בשבילי'צרפת .פוליטימשטרלביןתרבותביןמפרידאני :בלס

צרפתהנאצי.הכיבושבתקופתהרזיסטאנסשלהפריסאית,הקומונהשלהגדולה,המהפכה

אתסארטר.'אן-פול Tאוזולאאמילרולאן,רומןסטנדאל,כמושהערצתי,הסופריםשל

המדיניותהוקעתלביןזאתאהבהביןסתירהשוםהרגשתיולאוהערצתיאהבתיזאתצרפת

ואינניהייתי'לאבזה .פטןכמוהנאצים,עםהפעולהמשתפיהוקעתאושלה,הקולוניאלית

ולמערבלצרפתהיחסקדומות.מדעותהמשוחררערביאינטלקטואלמכלשונההיום,עד

למדיניותוהתנגדותמזההמערבלתרבותהתחברות :דיכוטומיאופיבעלתמידהיהבכלל

מזה.שלו,השתלטנית

הקומוניסטיתהמפלגהלשורותאותישהביאמהאנקדוטה.איזוברשותכםכאןאוסיף

 , The Iron Heel ,לונדוןג'קשלספרוהיהזהסוציאלי.במאבקהתנסותאיזוולאספר·היה

לאשהרבהשבו,הארוכותהשולייםהערותכלעללצרפתיתבתרגוםבשקיקהשקראתי

ובסביבתיאז 16לימלאולאעדיין .מהפכןלהיותלהחלטהאותישהביאהוא .מהןהבנתי

מחברישאחדמזלליהיהאבלבפוליטיקה.התענייןלאאישאלאמהפכנים,היושלארקלא

הדניםקומוניסטים,שלבפגישותמשתתףהמבוגרשאחיובסודאחדיוםליסיפרבכיתה

שימסורלפניוהתחננתיממשכאלה.חשוביםדבריםועודוכלכליותפילוסופיותבבעיות

והצגתיכשיצאתי .עליושאלביתנודלתעלאחדבחורדפקאחדיוםוכך' .שמיאתלהם

 !חבראחלן' :באומרוידיכףאתבחוזקהולחץחייךהואעצמי'את

 The Wretchedספריוואת ) Fanon (פאנוןפרנץאתחכרתהאםהדעות,חוגימבחינת :ש

) 1963 ( of the Earth או) 2 ) 1967 ? Black Skin, White Masks 

הראשונות,השבעיםבשנותרקבעצם,מאוחרת.יותרהרבהבתקופהקראתיפאנוןאת :בלס

בספרותהישראלי-ערביהסכסוךבהשתקפותשעסקהשלי'התיזהעלועבדתינפריסכשהייתי

2 Les Damnes de la Terre, 1968. Paris: F. Maspero; Peau noire masques blancs, 1952. תיתפרצב:

Paris: Editions du Seuil. 
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אותוקראתילאאבל ,-1961ברקהופיעהאדמהנדכאיהמונומנטליספרואגב,הערבית.

באמותבמאמרשכתבתילאלהדומיםרבדיםכותבהיהשהואלהניח,אפשרבדיעבדאז.

הישראלית.המציאותעלבעיתוניםאחריםובמאמרים

 ?ב"אמות"המאמרעלשהתפרסמולתגובותשלךהיחסחיהאיך :ש

כוחשלארגישה,כקודהשהעליתיהוכיחוהןכילי,החמיאוהתגובותמסוימתבמידה :בלס

אישאסף,מיכאלשלהראשונהמשמעותיות.הכיהיוהתגובותמןשתייםאתה.להתמודד

בערבית,אל-יוםעיתוןשלהראשוןוהעורךהערביהמגזרעלממוכהשהיהמובהקמפא"י

האופיבדברשליהטענהאתלמעשהמאשרהואבתגובתוההסתדרות.מטעםשהופיע

מאמציאתכסעלמעלהוגםהמזרחארצותיוצאיכלפיהציוניהממסדיחסשלהקולוניאלי

המשמעותיתהתגובהכאחד.הציוניהממסדושלהקולוניאליותהמעצמותשל"ההרבות",

יכוללאשמיזוגשליהטענהאתשקיבלסימון'אוריאלשלחיתהביותרוהחשובההשכייה

עלביקורתמתחואףאחרצדכלפיאחדצדשלהסובלנותוחוסרהכפייהבדרךלהיות

עלי.גרודז'כסקישלהתקפתו

עדקדומות,דעותלעקורהדרךקשהכמהעדלי,הוכיחוגםהמאמרעלהתגובות

שלחומהתהיההיהודיתשהמדינההרצל,שלהמפורסמתה~מרהבתודעהמושרשתכמה

שרבלגלותהופתעתיתמידאבלתמים,הייתילאהמזרח.שלהברבריותכגדהמערבתרבות

במישורוהןהפנימיהחברתיבמישורהןהאחר,אתולהביןלהכירהנכונותחוסראתושוב

להיווכחנדהמתיבישראלשליהראשוניםבימיםעוד .הערביוהעולםהפלסטיניםעםהיחסים

האינטלקטואליתלשכבהגםאלאברחוב,לאישרקלאמוכר,ולאזרהערביהעולםכמהעד

המפלגות.ולמנהיגי

שלאחרהראשוניםבימיםממשכשהוצגתי'חיתהשליביותרהגדולהההפתעה

כמהאותישאלהואבחירות.בעצרתלכאוםשבאמק"ישלהמנהיגיםאחדלפכיההגירה,

וליבאנגליתהתנהלהביכינוהשיחהבה.האוכלוסייההרכבועלסוריהעלבכאליותשאלות

בעיראק,שהרי-ככסתוחברקומוניסטימנהיגעםשדיברתיהראשונההפעםחיתהזו

מאזממנו.שלמעלהמישהוראיתילאומעולםהמפלגתיהתאמזכירהיהשליהקשראיש

במדינהרגיללאמשהושקורהפעםכשבכללמלא,עליתפקידאיזההבכתיימיםאותם

עמדושלאדבריםשלפרשןנעשיתיכורחיבעלולפרש.להסביראליפוניםכלשהי,ערבית

ערבייםלענייניםהפרשןונהייתיהדבריםהתגלגלווכךלהתעדכן.צריךוהייתימעייני,בראש

באמרה,אמתכנראהישממכה.ותרגמתיערביתבספרותהתמחיתיגםולימיםהעםבקול

אדם.שלדרכואתמתוותשהנסיבות


