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 :עוזעמוסאתעיתונאישאלעדבסקרת,הדומןלארדשיצאלאחדדבלאזמן ,-1986ב

דומךשלקידמועצםהאםהביקורת.מצדרבהלתשומת-לבוזכההופיעעדבסקרת,שמאס,אנטרןשלהחדש"הדומן

 "?הישראליתבחברהמפנהנקודתלדעתךמהורה •ערביעל-ידיבעבריתשנכתבזה,

 :עוזאמדבתשובתו

הלשוןשלניצחונהאלאהישראלית,החברהשלניצחונהבהכרחזהאיןאך .ניצחוןזהרשאמנםחושב"אני

אתשהשגנונדאהאזבה,יכתובלא-יהודישישראליכדידיהאטרקטיביתנהייתההעבריתהלשוןאםהעברית.

 .) Twerski 1986 , 26 (מטרתנו"

הישראלי.בהקשרהדומןשלבמרכזיותוספקמטילגםהואזהעםיחדאךשמאס,שללדומןחשיבותמייחסאמנםעוז

אתגםעוזחושףהישראליות,שלמתחומהאותרומוציאההמכניסהפטרונית,כלשרןשמאסכלפינוקטחראבערדאבל

הזכרתעלכערעורלהתפרשעוזשלדבריויכוליםאחדמצדהעברית.הלשוןשלהאמיתילכוחהביחסשלופקפוקו

יהודייםעברייםלסרפדיםביחסלהפלייתווכביטויהישראליתבחברהתרבותילשוויוןשמאסאנטרןשלמאליההמרככת

במשךביטאואשדמספרד,רביםמטקסטיםישירכמעטכציטוטעוזשלדבריונשמעיםעתבארחהממשאךבה.היוצרים
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פוליטיקירםלושיאפשר •לארמירובשלמעמדהנרדףהיהודיהמיעוטעבורלהשיגהציוניתהשאיפהאתארוכותשנים

עלמאבקשלבעיצומוהשרוימיעוטכשפתרגםהשליטהרובכשפתגםהעבריתהלשוןאתמציג.עוזבארץ-ישראלריבוני

ופוליטית.תרבותיתוהגמוניההכרה

אתהיוםהמאפייןמסריםשלזהלכפלבעיקר,המכוונת,תיגרכקריאתלקרואניתןשמאסאנטרןשלערכסקרתהרומןאת

וכובש,שליטכרובהפועליםהישראלים,כיכךעלמצביעיםדוגמאות,שלשפעוכמרתםעוז,שלדבריוהישראלי.השיח

שאחדספקאין .קיומועלהנאבקלמיעוטופינייםהאההתבטאותודפוסי •הלשוןמחרותההצדקות,עלעדייןנשענים

שללמעמדנרדף,ברובוממיעוט,הישראליםהיהודיםשלהמהירההיסטוריהמעברהואזרתופעהשלהעיקרייםמגורמיה

והבידודמזה,הישראליבזיכרוןלמודת-הסבלהיהודיתההיסטוריהשלהאינטנסיביתהנוכחותהמשךואכןשליט.רוב

קולראתלהתאיםהמסוגללהפליא,גמיששיחשללפיתוחומעטלאתרמומזה,ברובועויןערביעולםבתרךהישראלי

זהרלעתיםמיוחדת.רגישותשללגילוייםהזקוקחלשמיעוטשלקולרזהרלעתיםנתרן.הואשבהןהדיאלרגירתלנסיבות

העימותסרגעל-פיהמתאימההעמדהנבחרתכךרביןכךביןערצמתר.רעלעליולסמוךניתןכיהטועןבוטח,רובשלקולר

ניכורושלבלבולשלזהבפחליפולישראליטקסטכלכמעטהיוםנדרןאחרתבדרךארזאתבדרך .נתרןהואשבר

בעמדותבעיקר,ואוליגם,הואהמדוברמממש.שהואהבלתי-סימטרייםהערצמהיחסישלהבסיסיתלסיטואציה

אהדההמבטאיםישראלייםבטקסטיםגםניכריםאלוואמביוולנטיותבהירותחוסראךהישראלית.הקהללדעתאופייניות

 .) Hever 1987 (הפלסטיניהגורלעםהזדהותואפילו

 •ישראלי-יהודיסופר •עוזשלתגובתוואילוהשולטים.שלבלשונםהכתובעברירומןפרסם •ישראלי-ערבי-נוצרישמאס,

היהודיהמיעוטשלהלאומיהשחרורתנועתהציונות,שפתהיאשהעבריתההיסטוריתהעובדהעלרבהבמידהמיוסדת

שבגליל,פסרטהככפרהמדינה,הקמתלאחרכישראליכברנולדהערבישמאסמדינת-ישראל.אתלעצמולהקיםזכהאשר

לכןקודם .שלוהביכוריםרומןהואערכסקרתהעברית.והתרבותהספרותעםשלוהספרותיתהקריירהעיקראתוקשר

שוטףבאורחמשתתףוהואלעבריתמערביתוסיפורתשירהתרגםכןכמרילדים.וספרשיריםספרבעבריתשמאספרסם

 .בישראלובכתבי-העתבעיתונות

בזירההפועליםהעיקרייםהכוחותמןקמעההמובחנתישראלית-ערבית-נוצרית,זהרתשלהזאתהמיוחדתהזוויתמן

עםנמנהשמאסממש.שלאתגרהעברייםקוראיובפגיהמעמידרומןשמאסכתבתיכונית,והמזרחהישראליתהפוליטית

לפחותכפלסטינים,שמזוהיםמידהבאותהכפלסטינימזוהההואאיןכבוצריאךישראל","ערביישלהלאומיהמיעוט

המהווההיהודי,הרובשלתרבותושפתבעברית,שמאסיוצראחרמצדמוסלמית.זהרתבעליערביםהרווח,הדימויעל-פי

ברבתהדימוי.שלבאמצעותאותרהגדירעצמוששמאסזה,משרנה.מיקרםהתיכוןבמזרחהערביהרובבתרךמיעוטבעצמו

סרגאחת.ובערנהבעתוחיצוניפנימי ,כפולבמבטהישראליבשיחלהתברגןלומאפשר ,)'א 1986(שמאסרוסיתבברשקה

וההנחותהציפיותמרחבאתמחדשלבחרןקוראיואתיחייבאשרמבע,לפתחלומאפשרופוליטיתרוחניתגמישותשלזה

שלזרכמרתרבותיתתופעהלנוכחהמתעוררותהישראליות,והתגובותהציפיותטרוחבתרךשלהם.המובלעותהתרבותיות

עבריכסופרארעברית,הכותבערביכסופראר :הבאותהקטגוריותמשתיאחתבאמצעותבדרך-כללימוקםהואשמאס,

המשפיעותהפוליטיבמצבלתנודותבהתאםלפרקים,להשתנותיכולוהואואחידשיטתיאיברזהמעיןמיפויערבי.ממוצא

שהתרבותכמימצבראתהגדירכברעצמושמאסואילו .הישראלי-פלסטיניהסכסוךלפתרוןביחסהפרספקטיבותעל

גולה.ארמולדתעבורוהיאישראלאםלהחליטעליומקשההישראלית

בערעורכרוכהשהיאספקואיןהישראלית,התרבותבנוףלמדיחריגהתופעההיאערביסופרשלהעבריתכתיבתו

הלאומיתהתחייהבתהליךהעבריתהספרותשמילאההמרכזיהתפקידהלאומית.התרבותשלהמסורתייםגבולותיה

<ור~רראשונותתמורותשלהתחלותלמעטחירם.עדשלגרהתרבותיתבתודעהומהדהדחוזרהיהודי,העםשלהמודרנית

לביןהכותבשלהאתניתזהותוביןהחפיפהנורמתאתרבהבמידהלשמרהעבריתהספרותשלהקאנרןמוסיף ) 1989

אףעלאליווהמוצמדיםזאת,נורמהעלהמבוססיםהאיפירניםאתדוחההסופרשמאסאךמשתמש.חראשבההלשון

אוטופי.כפתרוןהישראליתזהותואתמציגהואשבהאחרת,ברמהממקםהואפתרונואתהרמות.מחאותיו

בראשמסתייע,חראזאתישראליותלעצבכדיאךמעולם,שבכתבביותרהישראליהרומןאוליהואשמאסשלערכסקרת

גדולהחשיבותישכאחת,והיהודיתהערביתהישראלית,הזוויתמןכיבראהשלילדת.שלמסרעפתבמערכתרראשרגה,
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מיעוטשלסופררכאמורשהואשמאס,הזה.ברומןכל-כךהבולטהמיסטיפיקאצירת,ומפרקהאנליטיהשולל,לכוחביותר

שכלולשיח-מיעוטים.שלביותרמשוכללתאסטרטגיההערבסקהשלהמודלבאמצעותפיתחמיעוט,בתרךמיעוטבתרך

 :אלהאספקטיםשניואילו .להתמודדמבקשהואשאתההמורכבתהישראליתהסיטואציהלארדכחיונימתבררזה

כלשרבםלכתובשמאסשלשבחירתוכךעלמצביעיםמזה,מיעוטשלאדקררטיתולשרןמזה,ביקורתיתדה-מיסטיפיקאציה

החברהחירםבתרנהשברוהתרבותיהפוליטיהמוצאמחוסרלהיחלצותתקורהגםשלוברומןמבשרתה"אחרים"של

הישראלית.

התנגדותואתבקלהעלתמחישלהלן,שתובאנהשלו,פרפראזרתלביןערבסקרתשלהטקסטואליהרצףביןהשוואהכל

איבהשמאסשלהספרותיבטקסטההתברבברתסינופטי.תיאורלולהעניקניסיוןלכלשמאסשלהרומןשלהעקרונית

אסןמדוברכייצויןאםתובלטזאתהתנגדותשלהפוליטיתחריפותהולכןארביברסאליסטית.תרבותיתתופעהעםדיאלוג

חיבורערבי-ישראלי.שלעבריטקסטברחןישראלי-יהודיטקסטשבהיחסי-כוחותשלסימטריתולאמורכבתבסיטואציה

שלהפרליטירת-כרחבירתבהשתמעויותהכרהאחד:מצדכפולהתודעהמתוךלמעשה,בכתב,שמאסשלערבסקרתעלזה

שלבאי-כמבערתההכרהמתוךבכתבחראשבימצדמשמעריות.הירארכייתשלמסוימתבכפייההכרוךהפרשני,האקט

ניתבתהבלתיוהייחודיותהגיווןאתלמצרתהמבקשתאנטי-סינופטית,מפרקת,פרקטיקהשלבמסגרתהאפילוהפרפראזה,

הדירןרצףשלהפרגמבטאריוהפיתוחהקפיצותל!ןןקים,לעתים,החדההחלוקה, .) J ay 1988 (הטקסטשללרדוקציה

המיוחדלאתגרחלקיתהיענותכאןלבטאאמוריםאלהכללרומן,"מעוגלת"איבטרפרטאציהשלמהצגתהוההימנעות

מיעוט.שלכשיחהערבסקהשמעמידה

 ?שמאסאנטרןאתהמיב.

סיפורה,לביןביבההמתקייםהיחסובעיקרראפשררירתיה,ערכיההמספר,דמותשלזהותה

לקוראיושמאסשמציעהתקשורת""חרזהזה.מעין-ארטרבירגראפירומןשלממוקדיוהם

פררמאליתהבחנהברומן.המספרהקולשלואחדותוסמכותוערעוראתהשאר,ביןכולל,

לבין"הסיפור"לחלקשירכםאתמציינתשכותרתםהפרקיםביןהרומןאתחותכתחדה

שמאסמשפחתשלסיפורהאתמגוללים"הסיפור"חלקי"המספר".לחלקהשייכיםהפרקים

מןעקרהראשוןהמשפחהאביכאשר ,-19ההמאהמראשיתהחלהרבותהסתעפויותיהואת

"הסיפור"שלהמשכרהגליל.כאזורחירםהמזרחההאזוראלכסוריהכיוםהמוכרהאזור

"המספר"חלקיעזה.וברצועתהמערביתבגדההישראליהכיבוש.ימיאלוימינורעדישראלמדיבתלהקמתשקדמובימים

הבינלאומית"הכתיבהב"תכביתלהשתתףכדיארה"באלמישראלשמאסאבטרןהסרפדשלמסערסיפוראחרמתחקים

השרביםופרקיהםהחלקיםשביאתהמבחינהזאת,פררמאלית-תמאטיתחלוקהסיטי.באירראשבהמדיהנערכתלסופרים,

בחשבון.כאןבאאיברסיפורו,לביןהמספרביןושגרתי,פשוטסיבתי,קישורשכלמראשלומרבאהכמרמזה,זה

בעלאכייר,מייקלוכפילושמאס,אבטרןהערבי-בוצרי-ישראליהמספר .בלשיתכעלילהזהרומןמתארגןרבהבמידה

קרריהמספר,שמאס,אבטרןזה.אחרזהלמעשהמתחקיםבביירות,הפלסטיניהמחקריםמרכזאישהפלסטינית,הזהרת

חשוכתמשפחהעל-ידיאימוצולצורךממנהובחטףאלמאזהלאמושמאסכאבטרןשנולדאכיירמישלבן-דרדר,על-שם

והתעללותעוצרעלהמספרתהעיתונים,באחדשהופיעהבכתבה .) 232 (הישן"הערביהיישובשל"האצולהמן.ילדים

בעלתנוצרייהסעיד,סוריהשלסיפורהשמאסאבטרןשללברתשומתאתמשךסלראד,בכפרצה"לחיילישערכובתושבים

היאזאתכימשערשמאסהגדול.הערביהמרדמגיבוריאל-אסבח,עבדאללהשללבגרונישאהשהתאסלמהבלוכדישיער

במסרהואשרבביירות,ביטאומשפחתשלביתהאל ,שבגלילהכפרמפסרטה, 1936בראשיתאבירשהביאח'ררי,לילה

הפרטיםעל-פי .-1948בומופיעהחוזרתח'ררילילההעשירים.משכרבותבאחתכמשרתתשתשמשכדימכןלאחר

המערבית.לגדההישראלי,הצבאבידיהפעםמשם,ומגורשתביותרקצרלזמןלפסרטהאזשבההיאבהמשךהמתבררים

 ,-1948באהבה.בסתראזלוורחשההמאומץ,הילדאכייר,מישלשלהרריובביתשירתהח'ררי,לילהכלומרסעיד,סוריה

אכייר,מישלשלהרריונאלציםהכפר,אלמביירותלשרבממנהמבקשתמפסרטהאחותהכילהנודעשברלילהבאותו

לארה"ב.מלכנרןבבםאתולשלוחהבוראסודםאתלגלותואירס,סחיטהתחתאזהנתונים
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המרגשתבפגישתושרנה.גרסה"המספר"חלקימעניקיםהמספר,ארתהשמכנחכפיזאת,ערבית"סברןשל"ארפרתאלא

לילהשלמזכררנחשמאסשדלהלסיפורהדרמהחייו,סיפוראתאכיירמשחזרסיטיבאירראשמאסאנטרןעםוהמתוחה

בביתםעבדהלפיחואשרבשנה,המאוחרתגרסתו,אתאכיירמעלהב"סיפרד",המופיעהגרסתהלערמתאךח'ררי.

שבאכייר :כרלרהרומןאתמפתיעבאורחמאיריםאכיירשלאלחדבריו .הסרפדשמאסשלדרדתראלמאזהדווקאבביירות

אשדשמאס,אנטרןשלבן-דרדרנרד,אלמתוודעחראשםהפלסטיני.המחקריםמרכזלצרותוהצטרף-1978בלביירות

אבלשנעלם.בנחאתלתבועכדי-1949בהרדיולביתשבאהכשחרדים,האשההיאהלאאמר,אתלחפשלאביידהציע

שלבמחיצתהאכיירשלהתבגרותוזאת,לערמתלחיפושים.מתאיםמקרםהייתהלאאזרחיםבמלחמתהשרויהביידות

המסתייעאכייר,להתרפק.נהגהזכרושעלאנטרן.בנהעםמוחלטתהזדהותכדיעדעליוהשפיעההשכולה,האםאלמאזה,

שלבדמותובעצמובהנוכחולחיותשמאסאנטרןשלהבדויהחארטרבירגדאפיהאתלכתובמחליטנרד,שלבסיפוריו

אכייר-שמאספרשתגםוכתרכםשלעיל,"הסיפור"חלקיכיהקוראנרמזמכןלאחרמידאלמאזח.שלחמתילדהאנטרן.

אכייר.מייקלשלהיוצרדמיונופדיהםאלהכלח'רדי.לילהשלדאותהמזרויתשסרפדהכפי

רכיהנחלהואלהמנוחהאלהגיעדברשלבסופרכיהקוראלעצמומדמהאלח,סבוכיםופיתוליםמדוברתיגיעותלאחד

"הסיפור"חלקיעללהשקיףירכלשממנהבטרחה,אפיסטמולוגיתמשעןנקודתלרשותומעמידים"המספר"חלקי

שלזהסירםשפרקכשםשכן.יותר.ערדסבוכותהןשלדבדומןשמאסשיוצרהחכרהחיראדכירתאךבריח.כעלשבדומן

הבדוימעמדםעלהסרפדשמאסמפיהצהרהגםכדללהואכך"הסיפור",חלקישלהפיקטיביותעלמצהיר"המספר"חלקי

כמחברשלונוכחותואתהחושףזהגםהואמאבייד,המהימןהמספרסמכותאתהמפקיעשמאס"המספר".חלקישל

"הסיפור"חלקילביןאכיירשכתבהבדויהחארטרבירגדאפיחביןהזהרתאכייר.שלמפירישירותהמצוטטיםבקטעים

אתהמערערתאמינהסמכותשלנוספתקרמהבדומןנבניתזאתבדדךמבוססת.בלתיכאפשרותהיותר,לכלמוצגת,

שמתחתיה.הקרמותאמינות

אמינותוביןלהכריעהקוראשלבכוחואיןדברשלשבסרפדלכךמביאההדומןחלקישניביןהסיבתיהקשרהתערערות

ביןהמתקייםהזמניםהפרשאףעל"המספר".שבחלקישמאסשלאמינותולבין"הסיפור",שבחלקישמאסשל

חן"המספר",בחלקיאליההמאוחדתחתררדערתרלבין"הסיפור"בחלקיאכיירפרשתאלשמאסשלהמוקדמתהתררדערתר

אדישותארהפרכהשלביחסחלקיושניאתהדומןמעמידזאתבדדך .בזרזרכבלתי-תלויות •דברשלבסרפדמופיעות,

ביניהם.להכריעיכולהקוראואיןלאמיתרתרטועןרזהלאמיתרתרטועןזההדדית.

מעמידיםושניחםמקצועםלפיסרפדיםגםשחםכמספריםבתרכןמופיעיםשניחםשמאס.אנטרןשניזהדומןכדלללמעשה

הזהרתלשאלתביחסעמדתואתשמאסמציגשברביותרהחשובהצעדכמדרמה,זהר,זה.שלסמכותואתזהבספק

שלהיסודייםהמתחיםעםהתמודדותולקראתחשובצעדגםזהר .הדומןשלהקומפוזיציהברמתוהלאומיתהאישית

מסוגסובייקטשלפיתוחואתתובעתכמיעוט,המיוצגדובשלהמורכבת,הישראליתהסיטואציהשכןהישראלי.השיח

אתוהבהרה.להכרעהתביעהזהסובייקטמעמידניצב,הואשבפניוכמיעוטדובשלהדפדזנטאצירתכפלמולחדש.

לשינויה.חלקואתולתדרםלתוכהלהבקיעכדימנצלהואניצבהואשבפניהההכרעהשבחוסרהחולשה

היחרדי-הישראלישלכיחודיוהפלסטיני .כפלסטיניהערבי-הישראליג.

הדמוקרטיתבמסגרתההמכבדתיהודידובבעלתמדינהלכנרתביקשואשדהיהודים,בידיעוצבההישראליתהזהרת

אתאחתבנשימהשכללחזאת,פורמולהוערבים.יהודיםהישראלים,כללשלזכויותיהםואתזהויותיהםאתרחליבדאלית

מזח,היהודילעםמקלטתחווהאשדיהודייםואופידובבעלתיהודיתמדינהשלהאידיאלואתמזה,הדמוקרטיחאידיאל

כאזרחיםישראלמדינתשלהערביםתושביהחיולאמעולםכיספקאיןהשנים.עםוצמחונבטואשדסתירותזרעיזרעה

דקהםהערבי.במגזרהחינוךהזנחתארהביטחון.שלטונותמצדהמתמידהלחץהאדמות.הפקעותבאמת.זכריותשררי

מחויבותהלביןהמדינהשלהיהודיאופיהביןוהחלקיותהארעיותהפשרותאפליה.שלארוכהלמסכתדוגמאות

החל,זאתבהתפתחותהדדמאטיהשלבאךיותר.לקשותהשניםעםהפכווערבים,יהודיםאזרחיה,לכללדמוקרטיה

הגדהבשטחירגםיהודית""מדינהשלבאידיאלגםאחתרבעונהבעתלהחזיקהרצון . 1967שלהכיבושעם ,כמרבן

הדמוקרטיהשללערעורההכרחי.באורחבעקבותיו,הביאהפלסטינים,אלףמארחושלרשובמיליוןעזהורצועתהמערבית
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גלילפני(ערדעדכסקרתשלהופעתובזמןהלאומיות.שאיפותיהםונגדהפלסטיניםנגדהדיכויולפעולותהישראלית

מזהיהודיםשלהשליליההגירהמאזןשיצרהדמרגדאפי",ה"אירםעקבזהמתחהוחרףמבריה"מ)הגדוליםהעלייה

המערביתהגדהואתישראלמדינתשטחיאתהכוללבאזרוהיהודיהרובשמידתעלמזה,הטבעיבדיבריהערביוהיתרון

 .עזהוחבל

עצםאתהפכוהישראלית,הזהרתשלהשרביםמרכיביהביןהיוםהמתקיימותהחריפותוהסתירותזאתדינאמיתסיטואציה

הישראלית,בסיטואציההמעורביםוהעמדותהצדדיםמגרון .ביותרמרוכבתתרבותיתלפעולהישראלידומןשלכתיבתו

קשהלמשימהאמיתיתביקורתשלניסיוןכלהופכיםשלה,טרטאליתהכמעטרהפרליטיזאציההרבהאמרצירנאליהמתח

לקטגוריהמראשכמעטממויןאתהמעורב,כצדשבה,אינטנסיביתבסיטואציהנרקבפוליטידיאלוגלנהלקללאבירתו.

מאפשריםאינםבהורהתודעתולביןעבדוביןהמיזוגאשרכובשנגדמאבקלנהלפחותלאקשהאחות.ארזאתפוליטית

השולטהרובשלעצמתואתהמסורההישראלי,השיחשולט-נשלט.חזק-חלש,שלפשוטותקטגוריותבאמצעותלסורגו

ישראלשלהדימוישביןסתירהלאותההזמנייםהפתרונותאחדהואמיעוט,שלהתנהגותודפוסילשרןמחורתבאמצעות

מחאותהפלסטינים.אתהמדכאתהגדולהישראללביןהנרדף,היהודילעםלארמיביתלמעןהנאבקתוהקטנההדמוקרטית

החלשיםהנרדפיםשלוהרטוריקהישראלממשלתעל-ידי"הפקרתם"נגדהכבושיםבשטחיםהיהודיםהמתנחלים

זה.דימוייםלכפלהמובהקיםהביטוייםאחדהםהפלסטינית,הארכלרסיהכלפיפעולותיהםאתהמלווה

ניתןזאתתרבותשלשררשירתהמידתעלובה.בחיוניותאלוסתירותלטשטשהצליחההכיבוששיצרהתרבותרקמת

המתקיימתהניכרתבחפיפהביטויהאתהמוצאתהכפיים,בעבודתהערביהפועלשלהמסיביתהשליטהמןלמשל,ללמוד,

התדברתי-אידיארלרגיבממדלהתרכזכדילארם.ושלמעמדשלקטגוריותביןהישראליבשיח

ורוב,:מיעוטהמושגיםבצמדלהשתמשעדיףהספרותיים,בגילוייםבפרטאלו,תופעותשל

רהדינאמירתהגמישות .) Bial 1986 , 146 (וכוחחולשה :הצמדאתבהכרחחופףשאיבר

זהרתשלשאלותביןלקשוהמיוחדתורגישותהמיעוט-רוב, :לאופוזיציההמתלווה

אתמוצאתפוליטית,לגיטימאציהושלריבונותתודעתשלשאלותלביןולשרביתתרבותית

שלחשיבותההערבסקה.שללשיחשלפנינו,במקרהשנודע,המיוחדבתפקידביטויה

דווקאמקבהשהיאהרבבכוחבמיוחדמתבררתרוב-מיעוטשלזאתדיבאמיתאופוזיציה

מיעוט.שלחלקיתבתודעההשרויחזק)(אמנםרובמולהניצבלבן-מיעוט

ההנחותאתהחוץמןלבקרכדיזאת,וגמישהיעילההגברתמערכתלפצחמסרגללהיותכדי

ותגובהנקודת-דאותשלבפיתוחןצררךישבדברים,אישיתשמעורבמישלסמכותואתלאבדמבליהשיחשלהמובלעות

בר.לדברהמסוגלהמספרשלסמכותוטיבואתזהותואתתחילהלבררישברומן,כןולעשרתלנסותכדיבמינן.מיוחדות

הערבידמותעםכפולההתמודדותתוךהישראלידמותאתברלכברתמנסהשלו,הרומןלמרכזאלושאלותשהפךשמאס,

מזה.היחרדידמותרעםמזה

לכפילותרבה,במידהאחראים,שברומן"המספר"חלקילכין"הסיפור"חלקיביןהמתקיימיםההדדיתההפרכהיחסי

שלהמופשטמיקומהלביןהחלקים,מןאחדכלהקוראאצלשירצדהסוחפתהרגשיתהמעורבותביןשמאסשירצדהנדירה

שלילהבאמצעותשלוזהותואתשמאסמנסחשממנההראותנקודתגםזוהייחדיר.מנוסחיםהםשממנההראותנקודת

הקטעיםבאחדהמשפחתיים.מקורותיושלהלאומיותהמשמעויותשלאד-אבסררדרם,כמעטשיטתית,דיאלקטית

אביולארמים:דתותזמנים,שלכבלילמשפחתושלהגניאלרגיהאתשמאספורש ) 16-15 (כרומןביותרהמבדרים

היריבההמשפחהבנימפחדבעיקרכןעשהשעברה,המאהבראשיתרקלגלילסוריהמ;ערבמדרוםשבדדהמשפחה,

אלדירשלהמוסלמייםתושביהמידיוהתעללויותרדיפותידעופסרטהשלהנוצרייםתושביהבפשר.אתשביקשובכפור

מבצרחורבותעלהבנויפסרטה,כפרואילואלקרש.מושבשמהנקראישראל,מדינתהקמתלאחרשלימים,הסמוכה,קאסי

שני.ביתחורבןלאחרכחניםמשמרתישבהשברהיחרדיהכפר"מפשטה",חרבותעלגםבנריהצלבני,"פסרבה"

אתגםבטקסטמסמנתהעברשלאקטואלית-פוליטיתאינטרפרטאציהעלהמיוסדתפוזיטיביתקביעהשלאפשרותכל

ככלואכןהמשפחה.שלפוליטיתגביאלרגיהשלז'אנרעלפרודיהשחראטקסטכאןיצרשמאסלשלילתה.המוצאנקודת

מהם.אחדלאאףשלרצונואתמספקחראאיךכמרבך,כך,הצדדיםכלשלהפוליטייםהאינטרסיםאתלספקאמררשחרא
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שלובהשוואהבמנייהבדרך-כלל,המתמקד,הוויכוח,שלהמסורתיתהזירהשלמשקלהאתשמאסמצמצםזאתבדרך

הלאומים.מןאחדכלשלהיסטוריותזכריות

לשלםנאלץחראשעבורוממקרםארתהמבקרהישראלי,השיחאתהמזינההמעוותתהזמןתפיסתאתבכךשחשףשמאס,

ממדאלהוויכוחאתממנהולהסיטההיסטוריות,והזכריותההצדקותמערכתכלאתבספקלהעמידמסרים.פוליטימחיר

שהזכרתאינטנסיבית,פוליטיתמציאותבתרךמסוימתחולשהבהפגנתלהסתכןדברשלפירושועתידני,אוטופי

לפרששביתןספקאיןשלה.העיקרייםהמדידהכלילעתיםהןלמי"תחילהגרםר"מילמי"קדם"מיושאלתההיסטורית

כמימושגםזאתלראותביתןאך .הסכסוךשלהקונקרטייםהפוליטייםהממדיםכלפישמאסשלמצדורגישותכחוסרזאת

חשובהכוחעמדתזאתבדרךלהשיגכדיאחתכוחעמדתעלמוותראתהשבהפוליטית,פרקטיקהשלביותרקונקרטי

יותר.

אתסוףסוףלעצמהתאמץהיהודיםמדינתכיתביעתועלושוב,שרבשמאס,חוזרשבמאמריוהפוליטייםבניסוחים

רגישותמגלההואבדבריו .)'ב 1986(שמאסוערביםיהודיםשלהדמוקרטיתמולדתםהישראלים,מדינתשלהפררגראמה

היאהיהודיםלמדינתכניגודהישראליםלמדינתותביעתוהישראלים,היהודיםשלהלגיטימייםולמאווייהםלחרדותיהם

ברומןמציבשחראהאתגראך .הדמוקרטיהשיקולמעלהיחרדיהשיקולאתהמעמידהבהירארכיהלתמורהתביעהרק

עםגםמנהלשהואלדיאלוגמיוחדתברגישותגםאצלוכדרךהישראלי,הציוניהשמאלעםהמזוהיםכאלהבפכיגםשלו,

שלישראלירתםעםעימותכדיחרךכן,אםמפתח,הואכערביהישראליתזהותואתעמדותיהם.שלהסמויותההנחות

תפקידםאתמחדשולבחרןהמשחקכלליאתלשגרתהיאהישראליםהיהודיםמןהעיקריתתביעתולמעשה,היהודים.

בתרניםהםשבההישראליתוהמוסריתהפוליטיתהסיטואציהבטשטושכיהודים,שלהם,העברחשבונותשלהחשוב

תוךשלוהישראליתהזהרתאתגםשמאסמפתחהיהודים,שלהסמויותהנחותיהםעםהתמודדותומתוךכך,לשםבחררה.

עצמו.שלווהמשפחתייםההיסטורייםהמקררותשלהאקטואליותההשתמעויותמןניכרחלקשלילת

ירשהישראלי-יהודיהסרפדלביןהמספר-הסרפדשמאסביןברומןמתנהלהיהודיםשלישראלירתםעםהעימותשלעיקרו

בר-ארןשלהפררטרטיפכיהעובדהאתלהסרותכללטרחלאשמאססיטי.לאירראלמסעחברוגםשהואבר-ארן,(יהושע)

הסוערהעיתונאיבעימותשמאסאותרראהשבהלדרךובדרמהסאטירי,באורחברומןהמוצגיהושע,א"בהסופרחרא

בעלת •למדיכלעגתכדמותבר-ארןהישראליהסרפדאתמציגשמאס .הרומןהופעתלפנירבלאזמןביניהםשהתפתח

קרלרקרריאליתלשרןשלשחרקיםמטבעותשלמרצפיםעשוייםשלההפנימייםהמונולוגיםאשרגזעניים,ודחפיםעמדות

הציעעיתונאיבראיוןכאשרהייתה,ליהושעשמאסביןבמציאות,שהתנהל,בעימותהשיאמבקודרתאחתספרותית.אר

המדינהבתמיכתו,גםשתקרם,לאחרכיהישראלית,הפוליטיקהשלהשמאלי-מתוןהאגףעםהמזוהההליבראל,יהושע

מרחקאתםריבועמטלטליראתשיקחבכךהלאומיביטויומלואאתלמצואשמאסירכלהירוקהקרשלמעבדוהפלסטינית

סוער,לוויכוחאחריםרביםשסחפותגובותשל).בסדרה 1985(יהושעהחדשההפלסטיניתהמדינהשלגבולהלתוךקצר

בעייתאתלפתורכהנאהרבשלמכררנרתיררבמרחקדחוקההצעתואיןהעקרוניבמישורכיליהושעלהסבירשמאסניסה

ואתריהושע,א"בשלבכרכרתוחוסרהערבית.הארכלרסיהשלמחרככןגירושבאמצעותישראלמדינתשליהרדירתה

דבר,לכלמולדתוהיאשישראלדבר,לכללגיטימיישראליכאלהערבילשמאסלהאזיןאחרים,רביםישראליםליבראלים

צביונהאבדןשלבמחירגםהמדינה,שלהיהודיהפרימאטעללוותרמרכביםאינםעדייןדרכםכישמאס,לדעתמוכיח,

הדמוקרטי.

שללמלכודתהנופליםליבראליםשלזאת,תופעהשלהיווצרותהעצםכלפיבדיוקשמאסכיורןשלוהרומןכתיבתאת

אופירלחשיפתהתורםאמביוולנטי,באורחשמאסשלהסאטירהמתפתחתשבשלההסיבהגםזאתגזעני.שיח

שביביידע"אילו :שמאסשלתגובתועלבר-ארןתוהה •סיטיירואלאבדרכםבפריס, .הישראליהשיחשלכפול-הפנים

כינוייםשני .) 72 (דווקא"שלי•·היחרדימכנהאניאותר-שכמרתוגאהערבי-פלסטיני-ישראלי-אותרמכנהאנילביבי

ישוראשונהבראשומפלה.סטריארטיפישיחשלמעגללאותו •.למעשהכאןשייכים •ויהודיפלסטיני :אלהאלטרנטיביים

ביןמתאר,חראלושמייחסיםהזהרתאתבספקלהעמידוכדיכפלסטיני.ברומןעצמואתמגדיראיברשמאסכילהזכיר

בכךמזיןרגםכפלסטינישמאסאתמגדירגם.בר-ארןפלסטיניכפליט 1948במלחמתעצמוראהלאאבירכבר,כיצדהשאר

כיצדגםשמאסשלהסאטירהחושפתזאתמלבדשלהם.ה"אחדת"הלויאליותבשםישראלערביישלהאפליהאת
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גםאחת,רבעונהבעתשלו,הפנימיבמונולוגמבליטישראלי,ערביסרפדשללגורלואמפאתיהלגלותהמבקשבר-ארן,

לארמי,כמיעוטהיהודיםשלההיסטוריהלביןשמאסשלמצברשביןדמיוןעלהמבוססתלמיעוט,בןשלמצדואמפאתיה

מתנשא.רובשלמבטומנקודתשלי"ל"יהרדיהבזהכלשרןגזענישימושרגם

מקרםשלערבסקרת •זמןשלערבסקרת .ר

עלמספרחראשמאארבכפר, 1945באפריל 1ב-שמאס,אנטרןשלסבתועליא,שלמרתהיוםבתיאורהרומןפרחחהאם

היאאחתרבעונהבעתהללוהאירועיםשניאתמספרששמאס?העובדה 1978באפרילהעיר,בחיפההאבשלמרתויום

עקרוןהיאומאוחר,מוקדםיחדירהאורגתזר,סימרלטאגירתשלו.ברומןהזמןממדאלהכללייחסרלהבנתמשמערתבעלת

המפגשיםהפיתולים,הדברת,הסטיותשלו.המעגליתהזמןתפיסתאתלממשכדיבעיקר,מופעלת,והיאברומן.יסוד

הערבסקה.שלהמזרחיתלאיקרנרגראפיהאחרתאררזבדרךמצייתיםמראש,שנקבעומגורלותהנגזריםהפתאומיים

מערערשמאסהתקדמות.ארהתפתחותשלמערכיםהרומןעלילתשלהכררנרלרגיהזמןאתמעקרתהסטאטיתהערבסקה

אתבהציגואךאקטואליים.פוליטייםלשיפוטיםכמקררשלוהמשפחהשלהגניאלרגיהעלההישענותאתכאמור

הציונות.שלהאקטואלייםבגילוייהגםעתבארחהנאבקחראיותר,צנועיםזמןמושגיעםכאלטרנטיבהשלוהישראליות

קביעהלמעיןשלוהרפרזנטאציהמודוסאתמקרבתהרומן,שלהעיצוברמותלכלהחודרתהערבסקה,שלהפיגררה

בארניברסליזאציהלהיכשלמבליהעבראללהתייחסדרךבערבסקהמצאשמאספררמאליים.יחסיםשלעקרונית

שלהקטגוריותמןהמוסריהדירןאתלשחררניסיוןחרך 1948פליטיתלאותאתמתארחראזאתבדרךשלו.לא-דיאלקטית

הסבלשללהכחשהניתנותהבלתיהמולקולותאלולתרגמולמהקדםרמהלמיקדםמי

אשההשלדיכויהתיאוראתגםברומןמנמקתהערבסקהגררתפישלדר-ממדידתה .האנושי

זהדיכוישלובחומרתובדחיפותולהפחיתהמוכרתלתביעהלהיכנעמבליוזאתהפלסטינית,

 •למשל •כך .ברומןפורששחראהפלסטיניהפוליטיהדיכוישלהשלםלמארגבהשוואה

-1948בצה"לחיילילהשעוללומהאתיחדירשמאסאורגח'ררי,לילהשלתלאותיהבתיאור

משפחתבןשלהלשכה :רפתרכןהערביתהחברהמצדעליהשניחכרהצרותעם-1981רב

סעדה.הגברתבידיהכספיגםוכנראההמיניוניצולהשמאס

היאבכך .לשלטוןומשלסרןלידמידהמועברתכסחורהברומןמוצגתהפלסטיניתלילה

הועברואשראימוץלשםשנחטףהילדאנייד,שעוברהמעגלי.הערבסקי,למסלולמקבילה

הערבסקההעשירים.רוכשיואתמכןלאחרמאמללתשהיאכשםהנמוך.המעמדבניהרריואתאימללשאבדנהכסחורה

חברתידיכוישלבסיטואציההאנושיחסימרקםעלהחליפיןערךהשתלטותואתהפרטשלהפטישיזאציהאתממחישה

ותהליכיהפוליטיותהתמרדותהציונית,המהפכהרקעעלמתואריםאלהכל .) J anMohamed 1986 , 79 (ופוליטי

השימושיים,ערכיועלשלוהחייםוהרריהכפרבנטישתששיאןאתה,שהביאהוהכלכליתהחברתיתהמרדרניזאציה

הלא-מסחריים.

מבוטל.לאאוטופימטעןאתהנושאתהיאהשולל,הביקורתי,למטענהבנוסףכיצדגםהערבסקהממחישהעתבארחהאך

ב"תחרםהאסלאמית ) Contractualism (ה"הסכמירת"שללמקומהויזואליתאנלוגיהלמעשה,היא,הערבסקה

הקהילהשביןלהבחנהמקבילההמערבשלה"קררפררטיבירת"לביןהאסלאמיתה"הסכמירת"ביןההבחנההחברתי".

) Gemeinschaft ( החברהלביןאישיים,יחסיםלעהמיוסדת) Gesellschaft ( לחברההאופייניתוהלא-אישית,ההישגית

מסקנותשלמוגבלמספרהמפתחיםהירארכיים,למבכיםהנוטההמערבי,לקררפררטיביזםבניגודהמודרנית.הטכנולוגית

הניתןקררפרסכמאפייןהערבסקהשלהחזרתיהריתמוסאתלהציגביתןבגיארמטריה),(למשלהנחרתשלמוגבלממספר

הניתןלסדר,מציאות-חיים"שלכאוטיכ"מגררןשבראהמהשלרדוקציהמאפשרתהערבסקהלא-מוגבל.באורחלהרחבה

לאתרניתןהערבסקיהסגנוןאתמרתחם.הואשבחרכהשרירותיתמסגרתבתרךמוגבלאיכרזאתעםאךלשליטה,אחדמצד

שלמתואמיםואחריותשוויוןשעיקרוהאסלאם,שלהמוסריהאטרמיזםצמחשממנהארריינטאציהארתהשלבמסגרתה

 .) Hodgson 1974 , 344-347 (מוסרייםסטגדארטיםשלשמירתםלשםהמכווניםהאפשרייםהאינדיבידואליםכל

השיחמהרתלהבכתמפתחהםהאוטונומיים,הפרטיםאת"חונקת"שאינהרדוקציהארתהובפרטזהמוסריאטרמיזם
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 :כותבחראבספרהבולטיםהקטעיםבאחדשמאס.שלהעדבסקי

הבטיחהכאילוובטוח,סמרךלברהיההקדושארגרסטינרסשכמרמאמין.קתוליהאחדהצדמןיוסף.הדודהיהכזה

 •האמיןהאחדהצדומןוגאולה.ישועהאליהמוליכהבשרשרתחוליותאלאאינןששנותיועצמה,הבתולהזאתלו

המחזורית,שהמעגליותהאמין •החידלוןחייתפיוייפערעפראלעפרישובשמאנסיגה,פחחלעצמושמדמשל

ששכנוהללוההפוכיםהפניםשניעלעמדלאשחראאלא .החידלוןבפנילעמודבכוחהישוהחמקמקה,המפותלת

 .) 204 (אחתשלמרתבהםשדאהאלאערדולאבחוכר,טנדר

שמאסהמידב.אחזההטרוגנימשילובלהפיקמאמץחרך •אלושרכיםשיחסרגישנילהפגישמנסהשמאסשלהדומן

יוסף,דרדרשלהנוצריוהזמןהכמר-פגאניהזמןשלהכפילותאחלהבהירשעומדכמיבדומןעצמואחמגדידהמספר

שלדרכואחלמעשההממשיכהלבין,שביןזרעמידהאךהגאולה.אלכביכולהמוליךהנוצרי,הזמןמסלולאלולהיכנס

אחתדגלעםאךהסטאטיח,העדבסקיח,הזמןחפיסתבחרךזאתעמידהלערצמה.מקררגםשמאסעבודהיאיוסף,הדוד

מחיראחעבודהלשלםמבלישלוהמערביתהאוטופיהאחולטרוחלהמשיךלשמאסמאפשרתלה,מחוצהכבד

אחלהנציחשמעונייניםמיאחלשרתיכולהשדה-היסטרדיזאציהספקאיןהעבד.שלהלא-דיאלקטיתהארניבדסליזאציה

אך .) JanMohamed 1986 , 77 (השינויופוטנציאלהקרנטינגנטירחההחפחחרח,ממדטשטושבאמצעותהדיכוימצב

ושלסבלשלמוחלטותעובדותשלייצוגןאחברומןמאפשרתהחידלון",בפני"לעמודיכולהשמעגלירחההעדבסקה,

האנושי.משקלןאחמעמעםאיכרהזמניםברצףהיחסישמיקומןאנושיקירם

לפתחניסיוןכלומערערתהכיליוןמפנימתגוננתהיאבכךהתקדמות.ללאתנועהשלאפקטהעדבסקהיוצרתלמעשה

אינההעדבסקיח,הדדוקציהאחהמאפיינתהרבההגמישותכילהדגישישנוקשה.טלארלרגיהבעללארמי""זמןשלמושג

זאת,עםאך .לארמיסובייקטשללקטגוריהשלהםומדדוקציהמוכלליםדימוייםשלמרחשיממושגלחלוטיןארחהמנתקת

זמןשלמוגדריםממדיםבעלסובייקטשלקפדניתלדפדזנטאציהממחריבותחדירהמסתייגתפרקטיקהבעיקר,בחירתה,

אינההעדבסקהשלשעצמתההעובדהדווקאמוחלט.מוסדיתוקףבעלארטרנרמי,ביקורתילכליהעדבסקההופכתומקרם,

המיעוט.בןשלהיעיללכשקרארחההעושההיאהשליט,הלאומיהסובייקטשלבסמכותובלעדיתמרחבית

המהלךאחלכאודהמקפיאיםילהמחוצהרגםהעדבסקהשלבחרכהגםאחתרבעונהבעתהמצריים •הזמןשלהייצוגדפוסי

עמדותיואחלפחח •מיריבווהןמעצמוהןאחתרבעונהבעתהמרבע,ביקורתידיאלוגשלפיתוחןמתאפשרבכך .ההיסטורי

אחהיהודייםהישראליםמןהשוללשמאס,מהקשרם.המנותקיםהיסטורייםאירועיםשלסלקטיביתהכללהבאמצעות

מעיןלכשלדוגמה .בעצמובכךנכשלאיכר •בעבדסבלםסמךעלבחררהעושיםשהםהעוולותאחולהצדיקלהוסיףהזכרת

ביחסהציונייםבטיעוניםההיסטוריהממדטשטושאחבצדקהמבקרסעידאדראדדאצל •למשללמצוא,ניחןזה

מדינתהקמחעםהשברת""חרקחקיקתאתמתארחראכאשדזה,בפגםבעצמולרקהסעידשלטיעונואךלפלסטינים.

לשםבזמנונחקקהשברת""חרקגםהאמריקני, Affirmative Actionל-שבדרמהמכךומתעלםגזעניכאקטישראל

 .) 45-44 , 1986שמאס ; Said 1986 , 45 (ונרדפיםפליטיםשללטובההפלייתם

שלנסיעתוכל .בדומןהמקוםתבניותשללתפקידןגםהדוקקשרקשורההעדבסקהשלהלא-מימטיחהגיארמטדי~ח

העדבסקי,המנגנוןמופעלכאןגםאךרוחנית.וזהרתשורשיםחיפוששלבדודיםסממניםבעלתהיאלאדה"בשמאס

מערןשלשמרנוסף.חיפושלקראתמוצאלכקודחמהדהעדבהחרפךיעדכלאשדהתקדמות,ללאתנועהארחההמעגלי,

שביןלקשרהרומז"מייפלאראד",חראהבינלאומית"הכתיבהב"חכניחהסרפדיםקבוצתמתארחתשברהסטודנטים

מעגליותשלה.הצעידהוההיסטוריההאמריקניתהמהגריםחברתשלהמודללביןשמאסשלהישראליותאידיאל

עתה,דקכישמאס.מצייןמישראלהיהודייהאהובתולשלומית,מכחברעלבדבררכאשדבבהירותנחשפתזאתעדבסקיח

יכולשאניארוכותשכיםלאחדהראשונהבפעםומדגיש •ילדותיביתאחשעזבתילאחדשכהמעשרים"יוחד •סיטיבאיררא

אוחרלתארהראשונהבפעםיכולאנישהנהרחחרשרחיר,רמדארחירריחותיועלבכפר,ילדותיביתאחבאובלהעלות

 .) 133 (מעולם"ברדגלהדרכהשלאלשלומית,

שלדמותהאחלראשונההדומןמציגזהבפרק-בינייםנפריס.שמאסשלהבינייםלחנייתהדומןמרעידמיוחדתפקיד

התיכון.המזרחשלהגיארגדאפיהשלמייצגמבחדפורשבדומןהנשיםומרירתמעדךממצרים.היהודייההסופדתאמידה,
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הנוצרייהח'ררילילהאתרגםמישראלהיהודייהאהובתושלומיתאתהלכנרנית,-דרדתר nכאתכוללחראלמשל,כך,

שלמפהמעיןלמעשה,פורשים,אלהכלכרומן.הגבריםומרירתמפתאתזהמערךחופףרכהכמידהשהתאסלמה.

המפגשרהבהישראלירתר.אתשמאסמגדירשכאמצעותןהארפרזיצירתכמערכתקטביםשהםמקרמיים-לארמייםדימויים

כיהעובדהכערכי.דהרתולצירןנוספתאופציהככיכולפרחחהלכנרנית,כת-דרדתרלביןביברנפריסשנקבעהמשפחתי

-להישללכדיהמוצגתאפשרות-הדיאלקטיתלדרךנוספתדוגמההיא •הפועלאלתחילהיוצאאיברזהמפגש

גםהחרבההיחרדילבר-ארןמידמתקשרחראהנעדרת,לבת-דרדתרכתחליףולכן,דהרתו.אתשמאסמפתחשבאמצעותה

נפריס.חרא

יוסףהדודעל-פיהבשורהה.

עלואכןהטרוגניים.לחומריםברחקיבוללכליארתהחרפךלה,שמחוצהמציאותלייצגהערבסקהשלהיומרההיעדר

רבד,חרךואחרית,ראשיתשמחברתתעתועיםזרימתסביבו"זרמוהםכישמאסכרחביוסףהדודשלהערבסקייםסיפוריו

שמאסשמפיקהאקטואליהלקחאתגםמאפייןרהקטגררירתהתחומיםביןזהמתמידערבוב .) 203 (רבדיה"מציאות

אתאךאחר.קירםלעברהערבסקהמןהיחלצותלשםלרהדרושיםהמפתחותכלאתדרדרלרהעניקלדבריודרדר.ממורשת

אחת.שלמההרריהשלחצאיהשנישלהחד-פעמיבחיבורםמצרילגאולהזהמפתחבידר.יוסףהדודשמרהאחרוןהמפתח

שללאפקטבדרמהכלשחר.גאולהפתרוןעלבביטחוןמלהישעןלדבריו,ממכר,מרבעתשמאסשלהררייתרשלפגימרתהאך

המתקייםההדדיתההפרכהביחסחראשיאוואשרומציאות,בדירןשלפתורהבלתיהערבובשירצדהאפיסטמולוגיהספק

תאומים,דרגותשלבדמותםכוזביםפתררנרתשלסדרההרומןפורשכךהרומן,חלקישניבין

אלזהמפוכחיחסשלהיוצאהפועלזה.אתזהלהשליםהאמוריםלמחצה,תאומיםאר

לביןהנוצריהערבישמאסביןהחיבורשאתחראהערבסקה,שלהפוליטיותאפשרויותיה

הישראליתההוויהשלצמררבניתוחאלאלמיניהן,באסכטרלרגירתלחפשאיןהיחרדיבר-ארן

בה.מצרייםשכברהאוטופייםוהממדים

המובלטתסטאטית,הרריהמצטיירתמפסרטה,שמאסשלהערבית-נרצריתמשפחתובסיפורי

שערדהרחוקותבשניםבכפרהמשפחהחייעלהסיפורהארראלית.מתכונתםבאמצעות

בזמןשמעמדםארראליים,סיפוריםהםמכן,שלאחרבשניםרגםישראל,מדינתלקרםקדמו

הזמןגםחראמסרפדים,הםשברהזמןאךבפועל.מסרפדיםהםשברהזמןעל-פינקבע

המקררותאתגםאחת,רבעונהבעתשמאסמדגישבכךאותר.פרסםואףספרראתשמאסכתבשברוהמוסריהפוליטי

ברומןמממשעצמןשחראכחרבה,לסיפורתמסורתיתארראליתמסיפורתהמהפכניהמעבראתרגםיצירתושלהארראליים

עממי-נאיבי.למספרומתחזהישראליכסרפדלדהרתוהמספרמתנכרשברמקרםבנמצאאיןהרומןאורךלכלואכןשלו.

לעתיםהכתב.עלהעלאתהעצםלביןשבעל-פההמסורתשביןהמתחאתושרבשרבומדגיששמאסחוזרזאתלערמת

כדיאךהמציאות.שליציבותהאתהמערערתברחכהפעלתח'ררי,לילהשלזהלמשלעצמו,הסיפוראקטמתפרש

חראשארתהמודרניתישראליתלארמיותשלאוטופיהאלפתחלפתוחוכדישלוהלאומיתהמסורתדפוסיעםלהתמודד

כדידבר,שלבסופרולכן,הכתובה.למסורתוהןהארראליתלמסורתהןאחתוכערנהבעתשמאסזקוקשלו,ברומןמשרטט

יוסף.הדודשלמפירששמעסיפוריםבכתבומנסחמעבדחראלחררה,ביחסאמיתותלנסח

שלהלא-דיאלקטיהיחסאתלבחרןכדיכאמור,אותר,משמשהארראליתהמסורתשלהאל-זמני,הערבסקי,הריתמוס

התפקידמןהתעלמההספר,עלהישראליתהביקורתשלהאופייניתתגובתהדווקאהזמן.ממדאלהישראליהשיח

האקטואליותבעליהחלקיםאתודחתההפולקלורמניחוחיבעיקרהתבשמהזה,לשילובשמאסשמרעידהמהפכני

שכןהרומן.שללאפקטיביותדווקאמעניינתעדרתלספקיכולהתעלמותשלזהדפוסאך .) 1986לארד(למשל,הפוליטית

הקשריםמערכתאתולטשטשחלקיהלשניהיצירהאתלבתרקוראיונאלצוהקבוע,תגובתםמבנהעללשמורשירכלוכדי

ביניהם.המתקיימת

הספרותמורשתכלפיהכפולליחסומקבילהארראליים,מקרררתירכלפיהרומןשמפתחוקירבהניכורשלהכפולהיחס

כזרהכתובההעבריתהספרותלחרךחודרהארראליים,ממקורותיוהמתרחקשמאסאותר.משליםגםולמעשההעברית
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הספרותעולםחראלשמאס,כד-ארןכיןהיחסיםמערכתאתהמכחידהבסיסיהמודלכן-בית.שלמעמדלעצמוהתובע

הבינלאומית"הכתיבהכ"תכניתהמשתתפיםסרפדיםשלהחברתיתכמסגרתהאינטנסיביביטויואתהמוצאוהספדים,

את ..שמאסאנטרןשלכדמותוכךלשםלהסתייעמכקשוחראערכי-ישראלי,עלספדבכתיבתעסוקבד-ארןסיטי.כאיררא

אךסטדיארטיפי.כאורחדמרתראתלרדדשלאהקפדהותרןאמפאתיתמבטמנקודתלעצבמבקשחראספררשלהערכי

הערבישלדמרתרעלהנעשיםכמחקריםכברדשלמקרםתתפרסזאתדמותכישאיפתו :(למשללכךשלדחמרטיכאצירת

שלהנחץרביטויהכמרבןחראחסטדיארטיפאליה.חסטדיארטיפייחסראתמכליטרתדקהחדשה)העבריתכספורת

מבליחסטדיארטיפשלהגלוייםניסוחיואתלשגרתכד-ארןשלשאיפתוכיצדשמאס,לנרמראהכןרעלחדרמינאציח.

חסטדיארטיפ.שלחדשהראדיאציחשלניסוחאלהיותר,לכלאותר,מעבידהשלד,השיחשלהיסודהנחרתאתלשגרת

 .) 84 (מכולן"הגדולהשהיאהישראלי,הפלסטיניהערכישלבדידותו"עליכתובכיכד-ארןמכריזהמקומרתכאחד

מישללניכרדרנוסףביטויזהרכילמעשה,מכחיד,הדומןשלההקשראךלגודלו.מיוחדתוגישרתשלגילויזהרלכאדרה

זה.גודלשלחדפדזנטאציחבדפוסיהמוחלטתשליטתןעללרדתומוכןשאיבר

לשמרושמאסשללניסירנרתירבתגרברתירלמשל,מודגם,ח"אחד"שלדמרתרכלפיבד-ארןשלוהשימושיהתכליתייחסר

שלד.הדומןכתיבתלצרוךולנצלובחייולחטטשניתןאובייקטכאלשמאסאלמתייחסבד-ארןשתלטנותו.בפניחידדתןעל

התעניינותאלבד-ארןעובדמשמאס .שלדהפלסטיניבסטדיארטיפלדבוקמוסיףחראמשמאס,בד-ארןבראשכאשדגם

חראוכאשדהכתיבה".ב"תכניתחראגםהמשתתףפלסטיניסרפדשלבדמותומוצאשחראפרנקצירנאלי,בתחליףתכליתית

עליושכתבהבדויהשחארטרבירגדאפיחכשםאךלישראל.רחרזדאדח"באתנרטשחראהפלסטיני,הסרפדעםגםמסתכסך

היחרדיבד-ארןאתשמאסמזיןגםכךשמאס,שלזהרתןאתהקובעכטקסטבדומןמתקבלתאינההפלסטיניאנייד

חאינטדפדטאצירתמןשחדורהכדיתוךשלדהישראליתהזהרתאתהמפתחשמאס,חייו.עלכוזבתבאינפרדמציח

שלחדפדזנטאציחעלמשליטההיחרדיבד-ארןאתרגםהפלסטיניאניידאתגםמדחיקארתח,לבלועהמאיימותהפוליטיות

 .שלדחבירגדאפיח

המונחעדבסקרתהדומןשלמתכרנרתירלכמהבחלקןמתאימותאמנםלכתובעתידשחראהדומןעלבד-ארןשלהעדותיו

שלהטקסטלכיןעדבסקרתשלהטקסטשביןהגנטייםוהקשריםהיחסיםאתשמאסמותירשברהערפולאך .לפנינו

דימוייםשלכאוסףמעמדםאתדררקאמדגישים •בדומןמסרפדיםייצורםגדלישגל •מזחהיחרדישלטקסטרהמזחהפלסטיני

דפוסיםביןמאבקאלשלדחאידיארלרגירתהדילמותאתוהספדיםהספרותעולםשלהמודלמעתיקכךאימפדסרנאליים.

חלבתשומתלריכוזתרדמתחדפדזנטאצירת,כלשלבסמכותןזהעדבסקידומןשלמדידתוראילרדפדזנטאציח,שלשרבים

רחתדברתיים.הלאומייםהדימוייםשלהפוליטיתלדינמיקה

חראעתבאותהחדש.ספדככתיבתעסקוששניהםכשעהלסרפדים",הכתיבה"תכניתבמסגרתבד-ארןעםהתעמתשמאס

 .) 55-9 , 1968 (היערות""מדלהסיפורשלמחכוריהושע,א"כהסרפדכמציאות:בד-ארןשלמקבילתועםגםמתמודד

המובהקיםמסמליהשחראהיעד,ערבי.כפרשלחרדברתירגביעלניטעאשדיעדשלהצתתופרשתחראזהסיפרושלעיקור

היחרדיהיערותשומרלבידלשעבד,הכפרתושבערבי,ביןפעולהשיתוףחרךלמעשה,מרצת,הצידנית,הבנייהשל

ואתספררתיההטקסטאת :שלפנינוובמקדחהמטח-ספררת,ואתספררתהאתיחדירהחובקתחעדבסקחאך .חתמחרני

עליושכתבהעקרוניהמאמרשלוחןיהושעא"בשלסיפרדרשלחןבדומןהופעתם.אתלמשלמנמקת,מבקריה,שלהשיח

דקהיאמאדמתםהערביםשלנישולםבדברהמוסדיתהשאלהכישלדטעןדברשלבעיקור .) 1970 (שלדמרדכיהמבקר

דמותכיהעובדהאתשלדשםביקרזאתבעקבות .יותרריטאליים •הערביארהיחרדי •מישלחייו :השאלהלהעלאתאמתלה

שלבדומןיותר.כללייםאדיפאלייםצרכיםלמעשה,בר,ממלאתרחמרסדירתהפוליטיותומשמעריותיהכסיפורהערכי

כד-ארןאך .המבקרשלדאתלרצותכדרכהמתוךשלדהחדשהדומןאתכותבשלמעשהכמי(יהושע),בד-ארןמוצגשמאס

המופיעהכפייח •רחקרלקטיביהפוליטיהממדעלהנפשיהממדשלכפייתועלבעיקרהותקףכימביןשאיברכמימוצג

 •לסיפורוכגיבורכחדשיהושעבכךגםמובלטזה.ענייןישראלייהודישלהנפשייםלצרכיוהמדוכאהערביכניצולבסיפור

שלעררלרתיהנגדהצעידהישראליהדודשלכמחאתוגםהחכרה.בשוליהממוקמתתמחרניתדמותהיערות","מול

אתלבחרןהחייבריבונידובשלמאחריותוהתנערותתוךהערבידמותמנוצלת-שמאסלנראומד-הצידניתההגשמה

 .רבירשדבכגדותעבדו
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 ?מישלחוונטרילוקיסטהואמי . ,

שלתודעתומותניתכיצדהמתארת"אדרך-עבד",יחסישלההגליאניתהתבניתשלנוספתוריאציהלפנינועקרונית

יהושעשלסיפורורגםהפלסטיני,שלבסטדיארטיפבד-ארןשלהדבקותגם .העבדלושמעניקבהכרהכאדוןה"אדרן"

שבההסיטואציהאךהישראלי.היחרדישלזהותולשאלותכפתרוןהערבידמותשלתפקידהאתמדגישיםהיערות","מול

לסיטואציההפירושאתבמעטלאמסבכת-דובושלמיעוטשל-תודעותשלמכפללמעשה,ניזון,הישראליה"אדרן"

ה"אדרן"כילציין,יששכן,העבד.תפקידאתבהלמלאשנדרןמישלהאסטרטגיותאתמסבכתהיאמכךפחותלאזאת.

שחדרדר,עלשהתנהלולמורתלחייםבמאבקניצחונולאחדזהלמעמדוההגליאנית,לנוסחהבהתאםהגיע,אשדהישראלי

הערביכלומדההגליאני,ה"עבד"גםאך .השתחררלאשעדייןכמיעוטהקרובמעבדוגםוהכרהאישורלשאובמוסיף

אחדים.מעימותיםיותרעבורוולבגטיבד-ארןעםשלוהעימותהישראלי.ה"אדרן"שללהכרתובדומןנזקקהישראלי,

החמצהותחושתאשמהדגשישמאסנתקףלישראל,ושיבתרסיטיאירראאתבד-ארןשלהחפוזהנטישתולאחדולכן,

שמאסחי •שלוהסאטידהלקרבןבד-ארןשלבהפיכתוששיאו •בד-ארןנגדמנהלשהואהתודעתילמאבקבמקבילמסוימת.

לשוררתלגייסוכניסיוןבד-ארןעל-ידיתתפרשאניידעםפגישתוכיחושששמאסבר.הגדולהתלותואתגםבאינטנסיביות

בד-ארןשלכאחתוהמרגיעההמאיימתנוכחותוללאלהתקייםיכולהשאינהלדהרתופנימיכביטויזאתמפרשוהואאש"ף,

מגיבהייתי"איךכעת:תוההחראכך ,) 152 (הפלסטיניאתפניועלמעדיףבד-ארןכאשדנבגדחששהואכשםהיהודי.

 .) 232 (ולרע"לטובבעודפי,ברשףאיברשבד-ארןמצבכל-עיקרייתכןוהאםבעודפי,בד-ארןנשףלאאלמלא

כ"עבד".הרוחניתערצמתראתמצמצמת"עבד"גםשהוא"אדון"מולשמאסשלעמידתו

בשטחיםהחייםואלהישראלערביישלהמטריאליסטישהיתרוןחראמקדילאכינדאהולכן

.כמרבדומןזוכהראינו.כמעטבישראלהכפייםבעבודתכל-כךבולטתשנוכחותםהכבושים,

מולהעומדשמאס,גםכךישראלערבייכמרהולם.פוליטילביטויהישראלית,במציאות

שתנצלמהפכניתתודעהלגבשמתקשההישראלי-יהודי,-עבד" yה"אדרשלהכפולהתודעתו

הסיטואציהשלטרטאליתבמפהשמצרידמישלכיתרונוג'יימסרןפדדריקשדואהמהאת

ארתהשמקייםמישלוהחומריתהריאליסטיתמבטומנקודתמשורטטתשהיאכפיהפוליטית

הפריבילגיהאתלעצמםלהתירדשאיםאינםשמאסרגםיהושעשגםהסיבהזאתבעבודתו.

הממדמןמושלכתזאתאלגוריההשלישי.העולםספררתשלהלאומיתהאלגוריהכתיבתשל

ש?דם"סיפר •ג'יימסרןטוען •ולכן .בההמתקיימתרהליבידינאליתהפרטיתהדינמיקהעלגםזאתבספרותהנוכחהפוליטי

שלוהמאומץהכוללבסיפורהמעורביםלהיותשלאיכוליםאינםהאינדיבידואליתההתנסותושלהאינדיבידואליהסיפור

 .) J ameson 1986 (עצמה"הקולקטיביותשלההתנסות

כעתלהסתבריכולהלו,חיצוניפוליטי,בממדהאדיפאליהממדמומרהיערות"שב"מרלכךעלשלומרדכישלהתקפתו

הכותבישראליכסרפדהפוליטימיקומועםמתיישבתשאינהלארמיתאלגוריהלעבריהושעשלחריגתועלכביקורת

שמגלההחשדניהיחסולכןעצמו.שמאסלגביגםפחותה,לאובמידהרכך,ליהושעביחסכך .הרובתרבותשלבמסגרתה

בשילובברומןמתבטאכ"עבד",הברורהדהרתואתשאיבדלאחרואצלו,ה"אדרן",אצלהאלגוריהתקפותכלפישמאס

הדמותלרקאלית.דרקרמנטאדיתספררתקטעיעםנוצריות,מהןרבותאלגוריות,תבניותשלמתמזגובלתיהטרוגני

ליצירתשמאסאתמשמשת ) 7 5 ,כ"ר ,(מתיאדוברבישרפטדרסכיחששלוהשחרקריאתלפניאשר ,התרנגולשלהאלגורית

הדומןשפורשהמציאותדר.עםדרלהתיישבמצליחותשאינןומערבית,מזרחיתאינטדפדטאצירת,שלמרתקערבוב

ועובדה,בדירןשלזהערבסקיערבובבאמצעות .זאתמיתיתדמותאיחהשנושאתהגאולההבטחותאתושרבשרבמפריכה

שמאס,אנטרןהסרפדשלהדיאליתהבירגדאפיהמןקטעיםגםהמשלביםואופרת-סברן,טרגדיהרדיאלידם,דרמאנס

מסורתיתספרותיתצררהבהםלטעתשיכולההאידיארלרגיבסיפוקהתלותמפניושרב,שרב •הדומןשלקוראיומודהרים

כלשהי.ומוצקה

דלדג'ילעל-ידישהוצגכפי ,)" Minor Literature "(זוטרת""ספררתשללדגםשמאסשלהדומןמצייתרביםבמרבבים

שלמסמכותןערכסקרתמתנערזוטרת"כ"ספררת .) Deleuze and Guattari 1986 (קפקאעלבספדםגראטאדירפליקס

הואגםזוטרת","ספררתכמרכימצייןערביבידיזהעכרירומןשלחיבורוגםספרותיים.ז'אנריםשלקיימותקטגוריות
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שלהמיתיתהשפההעברית,ככידה"."לשרןשלכחרכהמיעוטעל-ידיהנבניתיצירהזרחיאלאזוטרת,כלשרןנכתבאיבר

המרכיבאתכרדואיםרגראטאדידלדאשדדה-טדיטרדיאליזאציהשלתהליךהערבי-ישראלי,שמאס,בידיעובדתהצירנרת,

הזוטות".ה"ספדרתשלבהגדרתההראשון

כאמצעותהשתלטניכייצוגוכמיוחדהתרכזהכפריים,מייצוגיוהליבידו)(שלהתשוקהשלהנזילהחומדכשחדורעיסוקם

שלנתרנהמערכתלהפנמתהמסייעתקפיטליסטיתקרנסטדרקציהלטענתם,חרא,הפרוידיאניהלא-מודעאדיפוס"."תסביך

מכך.וכתוצאהאחרוןחרקשלומעמדדרכהאחטריטוריהמעיןאדיפוס"ל"תסכיךשהעניקההיאהפסיכואנליזהכוח.יחסי

לייצוגיוגםקודםשקיומוהתשוקה,"דדם"אךתשלום.גםהגובהעריץשלכוחלאנאליטיקןהקפיטליסטיהעולםהעניק

 •ולכןאחרת.ארדרחברתיתודהרתהגדרהנטרלכשחראגםכלא-מודעלהתברגןרגראטאדילדלדמאפשרהפסיכראנאליטיים,

וכר,'מפלגהמשפחה,עם,שללמסגרותטדיטרדיאלידאציהשלתהליךשעבדואלו,ליכידינאלירתאנרגיותטוענים,הם

שלוהקדם-חכרתיהקדם-לשרביהמעמדדהויות.ומפרקתהמערערתדה-טדיטרדיאלידאציהגםלעבודמידהבארחהיכולות

 .) Deleuze and Guattari 1977 (חברתיותדהויותפירוקשלפוליטיפוטנציאללהםהמעניקחראהלא-מודעחומדי

המובהקנציגושאתכלשרבם),(סכידרפדני.בולטמהפכניתפקידזוטרת"ל"ספררתמייחסתתשוקהשלזאתפוליטיקה

השוכרתמהפכנית""מכרנהמעיןמתאים,קוראשלכשיתרפוליצור,עשויהואשרקפקא,כפרנץרגראטארידלדדואים

לעדרךכושרהבזכותכוחהעיקראתצוברתקפקא,שלדרכמרזוטרת""ספררתומוסדרת.חרקיםשלותוקףדהויות

משמעריותשלשכירתןכאמצעותהלשוןשלקודיםההורסתכתיבהעל-ידיהבכירה,השפהשלדה-טדיטרדיאלידאציה

הטריטוריהאתהמפעילהזאת,מעיןדה-טדיטרדיאלידאציהומקובלים.מוכריםגבולקרריחצייתחרךוהסטתןשגודרת

כטבעי,המקובלהמשולש,הקישורעלהדרטדת""הספרותשלכערעורהכמובהקניכרתהראשוני,הליטדאליכמרכבה

לארמית.רטדיטרדיהלארמיתלשרןאתנית,דהרתכיןהמתקיים

שלאאךזאת.נרדמהשלהמוסכםכתוקפהמחבלהיהודיםשלהלאומיתכלשרבםהערכישמאסשערשההשימוש

הדה-טדיטרדיאלידציהתהליךעםככדכדשמאסמסמןרגראטאדי,דלדשלגרסתםפיעללפחותקפקא,שלככמקדחו

לכלהמקנהככזרהזוטות""הספרותשלאיפירנההישראלים.כשפתשלההטדיטרדיאלידציהאתגםלעברית,עודךשהוא

שלהרומןלכיןרגראטארידלזשלהגדרתםכיןההבדלאתמסמןפוליטי.מעמדגםאינדיבידואלית)(גםהתנסותארתופעה

התכניתשלהפוליטיהייצוגכלפיהדומןשלהביקורתיתהתגובהנכתב.שבחרכההמיוחדתוהסיטואציהשמאס

כדומןהנרקמתהלאומיתהאלגוריהשלהאופציהמןשמאסשלהמסתייגיחסראריהושע,שלהיערות"ב"מרלהאדיפאלית

שלזרלכיןמובהקלארמידובשליצירתוכיןאי-שםהמצרי •הרומןשלהמיוחדהתרבותימיקומועלמעידים •עצמושלו

ערךלעצמורוכשאלמנטכלזוטרת"כ"ספדרתכיהקובערגראטאדי.דלדשמצייניםהשלישיהמרכיבגםלארמי.מיעוט

באמצעותכאןלהביןישהזוטות""הספרותשלהקולקטיביותתכונתאתשמאס.שלמקרהומיוןעלמקשהקולקטיבי.

הלאומיהסובייקטשלהדדרקצירניסטיהמושגעםמבעים"של-רדוקציוניסטילאאבל-קולקטיבי"אוסףשלעימות

) 18 , 1986 Deleuze and Guattari (. למשלהפרטישלקרלקטיכידאציהכל :אחדותוכמלים), ,עדתית),ארשבטית

מתיישבתאינהזאתמעיןשקרלקטיכיזאציהאלאומגובשת.מודרניתלארמיתתודעהשלכנפיהתחתלמיוןניתנתשאינה

משרטטתשנימצדאךהמבודדים,האטומיםשלחידדתםאתאחדמצדהמקיימתהעדכסקה,שלהעקרוניתהכפילותעם

ארחם.ומלכדתהמארגנתורופפת,פתוחהאמנםלדדוקציה,קורים

קיבוצית""התגבשותשלאוטופיהעםהקשרכאיבודחרארגראטאדידלדשלהאנטי-דדרקצירניסטיתעמדתםשלמחידה

)" Group Formation "(. המצריסרפדכירגראטאדידלזמצייניםהקולקטיביות,מרכיבשלבמשמעותובדרנםואכן

 .) Ibid , 17 (אחרות"ורגישותתודעהעבודהאמצעיםאתולחשלקהילהשלאחרת"אפשרותלבטאיכולהקהילה,כשולי

שואבאלאלחלוטין."אחרות"שהןרגישותארתודעהמחרךשלוהישראליתהאוטופיהאתטורהאיברזאת,לערמתשמאס,

דלזכימתכדרכאשדכחשיבותםמתגמדיםהללוההבדליםכלכסתיררתיר.המסוכךהקיים,הישראליהמצאימןארחן

המהפכנייםהתנאיםאתאלאספציפיות,ספרויותמציינתאינה"זרטד~תכיהטענהלקראתבהגדרתםמפליגיםרגראטאדי

אתתפיסתםאלכפסערקומכאן .) Ibid , 18 (ממוסדת"ארגדולהספררתשמכרנהמהשללכהבלבהשוכניםספררתכלשל

ממדכלממנההמרחיקיםכרבד,מרכזהנעדריםאפקטיםודקאךהמייצרכלימעיןביטוי",שלכ"מכרנההדרטדתהספרות

מוגדר.אוטופי
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איבההיאהזוטות""כספרותשלאאךמיתי.סימבוליזםשלמייצוגומסתייגת ,"הזוטותהספרות"כמרהערבסקה,גם

שלההשלילהמבגברןאתלכורןיכולההיאשכבגדההתופעהאתדבר,שלבסופרהמזינה,הלאומיתהאוטופיהעלמוותרת

דלזםישמציבהדיכוטומיהמןהערבסקהחומקתלמעשה .ומחביקותביקורתיותלארדוקציותלערערמאמציהואת

פוליטיתלתוצאהמביאיםשהם(הדוגמהםירארכיטיפסמליםבאמצעותהשפהשלרה-טריטרריאליזאציהביןרגראטארי

מפוכחתהתמדהשעיקרהקפקא,שלכדרכומציגיםשהסמהלביןהציוני"}"החלוםשלהיאזהתהליךשל

 .) Ibid , 19 (חומרית"ביותיאינטנסבעלביטוי ,צררהונטרלמושלם"ביטוילאותועדהשפהשלבדה-טריטרריאליזאציה

והצורך ,מזההזוטרעמדתשלמתפשרתבלתיוביקורתיותפיכחוןביביהן.ישבילקשהשכה ,אלהאופציותשתילנוכח

ההשוואהקרריואכן.וממצעת.דינמיתתיתבנלהציעהערבסקיתהפיגררהיכולהמזה,רה-טריטרריאליזאציהשלבדרגות

לדירןתיאררטייםפרקיםראשילמעשהמשרטטים ,רגראטארידלזשלהגדרתםלביןשמאסשלהערבסקיהדגםבין

שמאסחרפןכיצדמתבררכאשרלמשל,ם,ימתבלטאלהמיוחדיםיתרונות .מיעוטשלכשיחהערבסקהשלבעקררברתיה

העברית,התרבותשלהגנותיהמערךאת .יתרוןשלמסריםלסוג ,כפול-פכים "אדון"בפכיהעומד "עבד"כחולשתואת

החייבעבד""שלהפרדוקסאתליישבכדימבצלחראמהפכנית,תודעת-בגדבעלתאופוזיציהשלפיתוחהעלהמקשה

תרבותועלשמירהןילבזהותו,ולאיבודלטמיעהלחקיינותאותרתדרןאשרםיהאדונבתרבותהשתלבותביןלכחרד

שללתרבותהמתחזהבישראל,היהודיתהרובתרבותדווקאאךדחוי."פרא"שלבעמדהאותרתותיראשרהמסורתית

פוליטיתנוכחותשלסרגלממשלשמאסמאפשרת •דיברןשלכתרבותועליההמוטלתהאחריותמןבכךומתבערתמיעוט

שלך"שפתךעללוותרמבליה'אחר'שלכשפתרכ"דיברררדידהז'אקעל-ידישתוארה

) 333 , 1986 Derrida (. 

לבבימשיכהכוחתיהישראלית-עברהתרבותמחררה •במוצהרהשליטהרובתרבותבחירתה

גסהיאמיעוט,שלכתרבותוגםמופיעההיאעתבאותהכאשראך .בתוכההפועליםהמיעוט

מהכלמתחומוהמסלקהאתברצבטריסטשלהסנקציהאתמלהפעילרביה,הימינ ,כמנעת

כשמאסלושישהספרותיהענייןאתהמאבדעצמו,ארן-בראחר"."השלכתרבותושמוגדר

שמעמידהםיבקשיומרדהביביהםמשררהמשכם,הפלסטינישללרפרזבטאציהניסיוןלטובת

לביןביברהמתקיימתהביכאריתהאופוזיציהאתהשוברשמאסשלהמורכבתהזהרתבפניו

במרבןלאאופןבכלאויבי,עצמואתמגדיראיברשליהקודםהגיבוראבל" : "ה"אחר

שלאמקורהואביהזה,הפלסטינישלבעיותיואצליותרקרובמרגישאביזה,לערמתעלי.מקשהרזההמלה.שלהמקובל

 .} 152 (הכתב"עללהעלותאצליחדווקאשארתוליאומרלביאבל ,אתבדה

לדחותיכוליםאיכםהםאחדמצד .מורכבתבסיטואציההיהודים-ישראליםקוראיואתשמאסשלעדבסקרתמעמידכאןגם

האינטנסיביתרכרכחרתרהעבריתבשפהכסרפדשמאסשמפגיןהררירטרארזירתמשרםממכרולהתעלםמוחלטכ"אחר"אותר

שלהמקובליםהגבולותאתפריצתושבימצד .וכסרפדפרובוקטיביכפולמוסן •יכעיתונאהישראלית,ההמוניםבתקשורת

מחייבכיצדלהבהיריכולזהענייניםמצב .חיקנואלאותרולאמץבפשטותאתרלהזדהותעלינומקשההעברית,התרבות

הפרקטיקהשלבתחומהכיהודים-ישראלים.שלברהשיחשלהפוליטיותהיסודבהנחותרביזיהלעררךזהרומןאותגר

שלהקאברןגבולותעלהמסורתיתשהשליטהככלכילכךכעדות ,ערבסקותשלקיומועצםאתלראותביתןהספרותית

אתמאפשרתוהיאהאתניהזהרתעקרוןבהמתרופףכךובחלשת,כעתהולכתלארמית-יהודיתכספרותהעבריתהספרות

אבלבחיתוליהעדייןהיאבעבריתהיוצריםערבייםםיסרפדשלזאתתופעה .יהודיםכםישאעברייםסרפדיםשלכביסתם

לערעורמקביליםביסירברתבעשרהיחרדיהצדמןע'באים.ומוחמדעריידינעיםכמרנוספים,סרפדיםארתהמבשריםכבר

(בספריאלירזוישראלשרארה}יוסףמאתטוב(ערביקכירקיורםשלבספריהםהעבריתהספרותשלהקאכרןגבולות

 .ערבייםלסרפדים •כמשמעופשוטו •שהתחזואיברהיס}מתיאג'ררג'מאתפתוחוהדלחםביתדדך :השירה

שלהספציפיותהפואטיותהאסטרטגיותבאמצעותגםהעבריהקאברןיסודותאתהמערערזהחתרנימהלךמבצרשמאס

לתהליךחלקואתתרדםואףחושףוהעממיים,וראלייםהאהיסודותשילובעל-ידיהרומןשירצדהמיוחדהאפקט .הרומן

אתלדחותבמקרםאך .היהודייםנושאיהלביןהעבריתהשפהביןהקבועותהחפיפותאתהמערעראליזאציהיהדה-טריטרר

בתוכולהתפצלכאמור, ,אר :הבאותהאפשרויותמשתיבאחתלכחרדהעבריהקוראבאלץ .הסףעלשמאסשמציבהאתגר
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המגוחכתהתביעהארוהפוליטיקההפולקלורביןהמבחיןזה(למשלארעייםהגנהמנגנונילפחחלחילופיך.אר,פנימה

קוהרנטיתקליטהארחולקלוטהאפשרותאחבשיטתיותמערערשמאסשלהדומןלציוני).יהפוךכילשמאסשהופנתה

שלבסרפדמעוגןהעבריהקאנרןגבולותאחפוץרואשדירצדשחראהדה-טדיטרדיאליזאציהשלהחריףהאפקטויציבה.

השאר,ביןבכידה,לארמיתלספורתקררברחלעתיםהאופייני.הסובייקטברומןהמעוצבהסובייקטזהרתבערערךגםדבר

 ,) Lloyd 1987 , 19-26 (מקרדיתלארמיתזהרתכמייצגארחולתפוסהמאפשרתמרסדיחארטרנרמיהבעלהיותרבזכות

אנטרןהדמותשלרהארטרנרמיחהיציבהדהרתהאחעצמובדומןלאחדהיכולתהעדרנרקב.ביקורתיבמבחןכאןעומד

זוטרת""ספררתשלכטקסטאוחרומבליטהמגובשתלארמיתלדהרתמייצגכביטויאוחרמלקלוטמקוראיומרבעתשמאס

הבכירה.הספרותשלהקאנרןתחחהחותרת

"מוכרחים :אחתרבעונהבעתכאןהמתבצעותשלה,הטדיטרריאליזאציהאלהעבריתשלהדה-טדיטרדיאליזאציהדמן

לפניםלעבריתשקראכפיהחסד,בשפתשמדבר"ערביבד-ארן.מהדהדכלשהי",לשחיקהכלשהדכפתורןהפעם,ערבי

שליהערביבבל.מגדלבהתמוטטהעולםעלשהתרגשההבלבולשפחלערמתהחסדכשפחהעבריתהגרלה.הפלרדנטיני

מוצא .) 83כמרבן"(המרתךבגברלרחהיחידה.האפשריתגאולתולדעתיזרהחסד.בשפתכלבדלו.מגדלאחמגרשיעליבנה

המשותף"ב"מצערדידהמאחדשלךשפחךעללררחדמבליה"אחר"שלכשפתרלדברהפרדוקסליתהשאיפהמןמסרים

עתיקהמארד,עתיקהאחתרבעונהבעתשהיאלשרןבנמצא,שאינהללשוןפונההיאואילך"מעתהאשדהצדדים,שנישל

העברית,ואכן .) Derrida 1986 , 333 (נוספת"פעםומומצאתחוזרתהיאכךבשלממשאבלמאירופה,יוחד

הערבישלהפוליטיתכגאולתובדומןמוצגתהחסד","שפחדנטהבעקבותארחהמכנהששמאסהעתיקה-חדשה,

רבעונהבעתהיא •כל-כךדבבכשדרןשמאסשלהדומןשמפחחרמרדדנירחעממיותשלזרסינתטיתעבריתאך .הישראלי

לעתים,הפאדרדישלה,המופגןהטבעיותבחרסךדררקאאך"האחד".שלכשפתרהמוצעתזררגםהיחרדישלשפתרגםאחת

כל-כךהחיוניתופוליטיתחדברחיחמהפכהרמערדדחהישראליהשיחשלמאליהןהמרבבותהנחרחיראחמערערתהיא

ה"אחד",הערבישלהפוליטיתגאולתואפשרותאחמשרטטתשהיאכשם •ולכןהישראלים.היהודיםשלולשיחםלחייהם

היחרדי-ישראלי.לבלבולמסריםמוצאלהעניקאמורההיאכך

-19ההמאהמסוףהעברית,התחייה""ספררתשלהסינתטיתלשרבהיצירתתהליךאחשמאסמשחזרמעטיםלאבמרבבים

הארמית,ושלהעבריתשלההיסטורייםהרבדיםשלמיזוגםחרךברצדהזאת,בשפהספררת .-20ההמאהוראשית

בולטתפקידזאתסינתטיתלשרןמילאההצירנרחבראשיתבדדיצ'בסקי.ובסיפוריביאליקבשידתלמשל,שהתגבש,

לארמידובשלנורמטיביתתודעהבכינוןבהלהסתייעששאףהיחרדיהלאומיהמיעוטשלהאידיארלרגיחבפרקטיקה

הספרותשלהטבעיתכלשרבההמלאכותית,הספד""שפחהכתובה,הלשוןנתפסהולכןבארצו.נרדמאלילקירםהחותר

 , 1987מירוןקעח-קעט; , 1960(ברדיצ'בסקיהלאומייםוהמעשההתודעההתפתחותשלזההיסטוריבשלבהעברית

התחייהכשפחהעבריתשלהטדיטרריאליזאציהבתהליךזהשלבשהושלםולאחדדרדרת,מקץעתה,ואילו .) 113-112

חדשה-ישנה,שפהשלבבנייתהנדבךהיאשמאסשלהסינתטיתהעבריתהבא.השלבעלשמאסמצביעהלאומית,

לחרךכעתהפוץרהישראלי-ערבי,הסרפדשמאס,ישן-חדש.לארםעיצובשלחדשהלמהדורהגשרראשלהיותהאמורה

הפנימיתההכרהולכןהצירנרח.שלהמיתיתהשפהעלהאקסקלוסיביתבעלותםעלמערערהישראלים,היהודיםשלשפחם

היהודיתהמדינהשלערכיהאחהכופפתבהידאדכיההכרהגםהיאהעברית,הספרותשלהקאנרןשלהמתחדשיםכממדיר

דמוקרטית.חברהשלהקונקרטיתהווייתהשללנרדמות

עלנסבלבלחיאירסבכך.הדואהבד-ארןשלחמתואחמעודדהמצדייה,היהודייהאמידהעםשמאסשדוקםהאהבהקשר

השייכתעבודה,כיבדומןשקובעהואהישראליתלהרריהאמידהשלהחומריהקשרהיעדראךהלאומית.חדברחרגבולות

רבד-ארן,שמאסעבודזאתלערמתהמרוח.שפחהיאהעבריתלצרפתית,ערביתבידהחיהמאלכסנדריה,היהודילמיעוט

הכתיבה"ב"חכניחהמתארחההולנדיהסרפדואכןארחם.לאחדהמסוגלתהחסדשפחהיאהישראליםכשפחהעברית

הנררבגיחהסופדתואילו .) 130 (אחד"אישאלאאיננוואנישבד-ארןהזאת"הסכיזופרניהעלשמאסעםלשוחחרוצה

 •רבד-ארןשמאסאחלמזגהאמורההחסדשפחמי".שלהררנטדילרקיסטהואמיהחליטולאעדיין"הםכישםמעידה

דווקאה"אדרן".לביןה"עבד"שביןזהמיוחדעימדתשלעתידואחהערבסקהמשרטטתשבההדרךאלגםארחנומחזירה

השגחעלמצביעהאינהשמאסשלהעדבסקהביניהם.המיזוגאפשרותאתכאמוד,בחרכו,טומןהאמביוולנטיהעימות
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החידותשכןל"אדרן",שיהפוךר"עבד"ל"עבד"שיהפוך"אדון"ביןתפקידיםחילופיבאמצעותהעבדשלחירותו

נובעתהעדבסקהאתהשנושאתההבטחה.ואכןוכולמכולזאתאופוזיציהשלבביטולהדברשלבסופרכדרכהההגליאגית

רבוהקיוםשל.הלא-מוגבלתוהמרדכברתהתבועהאתמציגההנצח,אתהלאה"משרטטתאשדשלההקומפוזיציהמןגם

כדאיתהזאתהתבועהשכלכך •המכלולעםפרטכלושלרפרטפרטכלביןטרטאליתהדמרכיהחרךאותרמפרקתבעת

כשליטמתבלטמהםאחדלאאףאךדב,כבעל-עדךמודגשהרבים-מספרדהפרטיםמןאחדכל ] ... [כוללתכמכוחה

 .) Hodgson 1974 , 510 (המכלול"

לכשדביקשאשדהכנעני,לחזרןבביגודמעטים.לאבסיכוכיםגםכדרכההחסדלשפתהמרותמשפתהעבריתשלהפיכתה

העדבסקהשלהאוטופיהצומחתשורשים,ביתוקשלאגרסיביאקטבאמצעותהיהודיותמכבליהישראליהשחרוראת

ולכן,וההורה.העבדתרבויותשלאילוציהןעםומסתכנת,מפרוטתביקורתית,התמודדותחרךשמאסשלהעברית

סיטי,מאירראשמאסאליהשכתבהעברייםהאהבהמכתביאתמגלהשמאס,שלהיהודייהאהובתושלומית,שלכשבעלה

הגאולהומשפת ) 85 (הלאוםגבולותאתפרוץשחראכשםהמשפחה,גבולותאתהפרוץוהמסוכןהעדיןהמיזוגכהדס

שלאשחראתהמיניבכוחוהכובשה"אחד",מפכיהגזעניותהחרדותאתהמאשרתהשפהגםלהיותהעבריתחוזרתוהחסד

ה"אדרן".

אמכםהיאאחדמצדהיסטורי.עומקגםבהכרחכוללשאיכרהזמןתפיסתשלביקורתיככליכזכרו,מתפקדת,העדבסקה

מעגליתלרציפותעקביתכאמבותעלשרמותאיכההיאשכימצדאך .גאולהלקראתהכרחיתהתקדמותמבטיחהאיכה

ביקורתיומיחסוברחמשלילותכבביתאמכםשמאסשלהישראליתהזהרת .זמןשלרסטאטית

בשפההעדבסקיתהיאחזותואךהעתיד.ושלהעבדשלהדררחרתהאיגטדפדטאצירתאל

הנוכחתמסוימת,אוטונומיהבעלתבישרתהיאחזותהיאהישראלים,שלכשפתםהעברית

המצבשלבסיטואציהיוחד.טובעתידשלאפשרותועללכשדגסבכוחהישואשדבחררה

במרקםגסלועומדתשגמישותומיעוט,שללשיחכמודלהעדבסקהמתגלההישראלי

היהודיםשפתלביןהערביםשפתשביןהאוטופיהאיחודמוצא.כחסדלעתיםהבראהסתירתי

לאילוציםהגתרגהקרגטיגגגטיתאפשרות •כןאםחרא,שמאסשלספררמצביעשעליו

המערביתבגדההכיבוששלהקודריםבימיםדווקאזאת,עםאךופוליטיים.אנושיים

שלמסריםפתחשמאסשהציבהאתגרשלהרבהורגישותועומקומסמכיםעזה,וברצועת

תקורה.

 . Cultural Critique, 7 (Fall 1987 (-בשפרדסםמאמושלומעוברתמורחבתגיוסהחיברזהמאמר

תל-א:ביייבא.ןנייבריסיטתכללית, i'Iיספרןזן \'iלזןןרזןחץןןג
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