
זום·לנסיםכי ,יודעהריהו ... ''
התי·איןהיוםכלהשניים;חרת
גלילותוםג•ידהמעל•ודרברק

נשארלאהיאר ...מנוחהתןונאינו
ה,נעלבה•אלח?לעזורבב•תהערב
קורטובמתערבעלבונהורבתאבל
םר·כימחליהטכשהיאיהירות,של

פעמיםףאלמבעליהן,הנשיםכרת
מהס!"טונות

 ·להשאפשרכפיהכותבת?מיהי
רכוזמלאוסגטנם,הזכריםמלשוןניד

הקרב·צעירהאשהשלעכשוויבבלוג
כת·עלהנופלהכיתמטלותעוללתעל

נעל·לאהזאתהבעיהכיאםבלנהפיה
פור·מאזשחלפוםחשבי-100בכללמה
הציטוט.לקוחשממנוהסיפורסם

הוא-שמרזה- nספורטוה•פלרראבל

לן·שיכולישןסיפורמאשריותרהרכה
ם.עכשווייםוקרואיקוראותשלםכלאלרנ

 1914כפברואר-2נהתפרסםהוא
כארץאורשראהספרדי·מזרחיתוןיעב"חרות·,

א•נ·כמהשוימש 1917-1901כשנים•שראל
חתומההסיפורעלת.יליסטרפלותיאלוקטזכל
 100נשמךצבי?תכיהימעט.םש-יבצ•כ"ת
ידועה,חיתהלאהנותנתשזהותרקלאשנה
יכמתבררעתהאח.דאףעניינהלאגםהיא
פוחצ'כסקימנחמהאחרתלאנתבהרפויהסאת

ואחתהראשונהיתראלהארצישהסופרת-
כארץ.שפעלורותינהובלטותותיהסופרדיסtכ

 ·כןתמרכזיתכהסופרתשלשיצירהקרהאיך
ששורההראשונה,העלייהבתיישו,בהלדרת

 ·ובכתכהעסקווחוקריםחוקרותשלארובה
כך?כלרובתשניםךמנשעלומהנותרהביה,

זהותואתהסיפוראתגיהלבהרמשה 'פרופ
ספ·חוקראינוכללהואבמקרה.שלוהמחברת

 mמזהידמולליחלקהבמהיסטוריתאלארות
תוךבאנגליה.מנצס'טריטתניברסובאהתיכון

 ,תימנהעותתכקופהראלישץארעלחקרמכיד
ב"חרות•.שהתפרסםבסיפורנתקלמפס;רהוא

עםהחיהספרדיממצואיהדוייהאשהבמרכזו,

כשלוןאשכנזית:נ·מושנהפרסיאדובעלה
 ·ימבחשחוב,זכקטסשזהברוריל·היההסיפוח

שהםשבר,זרחייםהמוייםהפמיניסטהתכניםנת

יל·חוהינזספר,הואלתקופתם·,תקידםחסיר
עט".בשםנחתםשהואברור

הסופירםאחדאותרבנתביישערתחילה
שמיקיצחהעת,אותהבנייםרוכהמםי mהמז

שלהשוואתיתכזיקהבאלנורלא,יהוהדאו
אינומהםאשיכירהיהנהכתניהםעםהסיפור

כסיפורלעסוקיטהחלבהר .לתעלומההפתרון
ר.תואכבתמישייעדכלי

שלעטהפירבסיפורשמדוברהשהערהאת
חס·חוקרתרכאשונההעלתהג'צסקי mפנחמה
 ·שכהממאראתשקראהוגב;ררםתדרפרות

דרמטית.שהערהכןןכמחיתהזןבנשוא.הנרתכ

ביקורתספגהפרחצ'גסק•.נחמה
ל,א nעשהזרא : Oזל'בסנכרנהעלקטלנ•ת

שפחתימובוםאןתומ

Nelf:iiRיbtiJגפ:b••lilM 

נחמהחצי
תעלומתנפתרהשנה 100שלבאיחור

ספורטו","פלורההסיפורמחברתשלזהותה
בעלהעםהחיהספרדיממוצאיהודייהאשהעל

זעיםתמימיהחוקריםאשכנזית".ב"מושבה

הארצישראליתהסופרתפוחצ'בסקי,נחמהשזו
גםהיתהשהיאמעידהגילויהאםהראשונה.
הראשון?הפמיניסטי-מזרחיהסיפורמחברת

סערצפי

י·ציאלעלןמקלהתוודעמיהרבהר
ארבהעכותך·פוחצנ'סקי:שלדתה
רעלכתבה,שהיאמהכליקראתימים

 ,המצביםהשמות,הזומרת,התמןתפי

היא:שזוורברהיה ,השפה

-הםממוסמכיםשאיזקוראיםגם
כרלוכץי,יפהפררפ·הספרותרתחוק

 ,צ'בסקי mפיוצרתכלעסוקשהרבתה
ביניוןמעצעו"דפרתוהסשלונינה

כבתיהאתהואגםהחוקרפוחצ'נסקי,

י·הגתאשרואי-ארכיוניהאתומתחזק

ספו·הררפל·טספים.חוקריםגםכךלוי.
י.קסחיצבופנחמהכדייכנתבוטו"

במג·ם:קימחוסימניםעדונוספולבך
םרסרפלאחרדימפרחצ·בסקישכתבהתב

שהתע·מנהזבןחוקרפרסקי,לדניאלהיספור
תכנההיאפורים,יסמפרסמתאינהעודמנייז

-חפסכתואו ;ידבדבשם ,פירסמהדווקאינ

שע·אחרים,סיפוריםנשניאותהשימשבים

יצבבהירההיאביהשםצבי;תכ 'נחתמהילחס
י·לנעמשדקמוספורטן•·פלורהופיינשטייז;

סמוךנישהאפיינשזכייזנעמיחאייניתה :"'פ

הסיפוחפרסוםלמועד
·היונה;ומספרפוחצ'בסקי,שלצאצאיה

מדב·שלהםסבתאשלסבתאפתאוםמומים:ה
במנתבמדוברללאשנה. 100אחריםאליהדת

מלח." 3,700שלכסיפוראלאקצ;ו
צוואתהמימושהואנזמה,כךהזה,הגיליו

למר·סמרךשבנתבהפוח'צנסקי,שלתיתפרוהס
 ·הע-היהלאפנאילא!·הכתבתי? :-1934בתה

 •שנדפסומההסופרת,אתבלעההקשהבהדו
אם .יעסמתחתיצאיואימתכיצדידועתאינני

הושכמייימצאהנחצבידרתשאכוןשאנילאחר
נע·שימצאומהאתהקובץלתוךלאסוףרצון
כבבתואפדכוסמותומקאולאיובעודללוהלים
נאמנות:לידייםהעבודהאתלמסוראבקשיה

נחתי·אורראופוחצ'בסקישלחייהימיב
 •החשרהב"יהודהם:יפוירסציקרבשנימתה

הרומז .-1930ב •וכעבהדוו"נכפר 1911בתבש

הארצי·הרומזשהוא·מבדורן·,שכנתה,החייד

עברייה,סופרתשלעטהפריהראשוןשראלי
 .-2004במותה,חארישנה 70רקהתפרסם
כעיתונישפירסמהנוספיםםילסיפורולאלה,

שפרופ'ספורסר,פ"לררהעתהסףונתקופתה,
ייסטנימהפירחמזה·הסיפוראותומגידרנהר

מתפרסםהסיפורעלכהרשלאממרוהראשון.
שמוציא ,ם"·פעמירלאישלמחשבתנתכנ·העת

 ".מזרחבישראלקהילותלחקר •צבבןרז·מכ
שיראלעםלספרותורפרופסברלובץי:יפה

בא nבעזכודחזכשן
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הסיפורגילויעלשמחהאילן,נרכאוניברסיטת
ב·פלהרר·מציאה:אותרומכחנפוח'צנסקישל

שלשותביטוילידינאיםאומרת,היאספורטר;
כתי·אתהמאפייניםהמרכזייםהביקורתנושאי

החברהיחסעלקורתהביפוחצ'נסקי:שלתבה
ים, mהמזכלפיוג.זענותעללפעולים,חיתהשהנ

זאת,וםעהנישם.אפלייתועלהתימנים,כעיקר
שלהאחרתמנתיבתהומתיחידשונההסיפור
אומרתעצמו:נפניעשומדכובכ"הואהסופרת:

אופיטי:מרת,שמש,זוהההרכהנו·ישנרלוניץ!
וכענדוה'".כפר r:רכהחשדה' mני'הושא•ןמה

ציוניתפוחצ'נסקי,כימסבירהניץ'רנרל
לא·נאהית,לאומנואףאבריהרמ"חבכל
"היאגדולות.תקורתעם-1889במליטארץ

תחייהךקלאישראללארץבש•בהראתה
אומ·יהינוהיוםנישת.תחייהםגאלאלאומית

גדר·היתהשכאזתבהאלאפמיניסטית·.-רות
ג•לתה,כךכשהיה,נותרלנשיםהיחסלה.
 · oייעניים,פועליםלמעןשפעלה-סקי nmפ
הגאדוהאתוהקימהלנשיםבער•תילמדויזה

לשאה,וטירתשלוויוןישראלבאץרהראשונה
 ·הראשןהאהשחיתה-מפעלותיהרשאבין
לציןובראשוןמושנה,ועדליו"רשנבחרהנח
ה•תהרזכיהתפקידעלוירתהאולם ,-1919ב

כאץר.הבריטיהמנדטואשיתחירו"ם,·שעת

כיציר·ביטיולידינאהנראה,כךהאכזבה,
כתיתבהילטית,הפולפעלתנותהחדבניגדותה.

סיפוריההסתיימומתדיטכמע-מלנכוליתחיתה
היאמ:רגורלעםהשלמהאוכריחה,אובמוות,
תבוסתניים.כרנוסיפורהיכך:עלביקורתספגה

גבורה,סיפוריהשודהראשנוההעליהיתקופת
מותעלאזכתבלאברגאףבולובי,'ץמסבירה
כלג·מהנאףהראשוניםממבקריהאחזיידלם.

החהשד•."יההדובספרהמתיםגירברים 17לרג
חן·השתנה:הרבהלאכךאחררטתשנים

אתכיהנשקדגשרוןפרופ·המנוחהספרותקר

בלוובץי·ואולםדמעות."ס"וחטתבזמנויצירתה
כפיכיצירתה,ייבבהלאפוחצנ'סקיכימסכירה
כפרטהנשיםמצבעל •קוננהאםכישנטע,ן

נ~ת·לכרבדאםאגלבכלל.החכרתיהמצבעול
להשטבע,הנעדוהביטיודבברהעצקה,זכותבה

ונן·נשיתפקידשהיא-הקינהזכותחיתהלא
ברלוביץ:שמזכירהבפיבהק,

••• 
יםוזדשקיםמתחילהה•וכמושכה·החיים
שנה,אחרישבהלאט,לאטאבללפלררה;
תבכשה•תהעדו•רתרותריאליהםהסתגלה

הלולאתהגן,השהד,אתהאוהתבמלהדיכפר
 · nנצבעאיזה-נגןהעגבניות ...הרטתראת
פרחי ,)ס"צ(ק•שוא•ם,רהקישותלהם!ישדמ

הקטי·על•יפיםמההם,ענקייםמההקזטיר,ת
הטל!"לילאחרישלהספה

חב·מסיפוריכאמור,שונה,ספורטו··פלורה
מדר·אשההיא"פלורהסקי. r:צ nפושלבאים
האדמה,אתעובדתמשכילה,קוראת,רבית,
·האשההיאכרלוביץ'.מפרטתטבע:אוהבת

אתכדמותהמשלבתשפוחצ'נסקיהחדשה•,
הציונית.זועםשלהתיהפמיניסטהתורה

לנש•םן 1 • 11ש oגכללהלאהלאדמ•תשהתחי'המכןאכזבהכהן.גןאפרתבחה nתונ nגמשמאל)שלישית(•ושבתפדחצ'בסק•
יש•באטלי :נילוס

לבנילהזכירעשויבסיפורחביבקטעגאב,
אתאלאפ•לרדנהשרםהמצאיולאהםכיוזמננ

הטבעונות:טרנדאתשמקדמיםהסנטימנטים

ארתה,לחלובומבקשתלפהרנ•גשתפלורה
 ·שרהידרמןהגעלהפרצהבליהלכיגמלהאך

מןשידבעבדמ"צואתפלורהאמה.מעטנייתתה
כלאתפעםתינקהחלשהשהעגלההיההישור
גםהלאמעט!זקה mלויוהיהניקהאמה,חלב

הברכה?"מןתהנהלאומדעו-החצריילדתזר
הכירו-ופרחצ'כסקי-שפלררההנמנעמןלא
הטבעונות.חסידטולסטויכתביאת

השגורמזהשונההסיפורשלסיומוגם
אל·-חלוםחולמתפלררהפרחצ'בסקי.אצל
עולההיאוכר-זוסופרתאצלשכיחלאמבט

זהרהמקשד,ביתשלכשובווחוזהלירושליס
"אשהכרלרכיץ:אומרתנבואה,שלמעמד
הימים,אחריתשלמעמדמתארתרתמיוס
אתלגאולבאוהתקופהבניוהריה;גאולשל

האשמההאכזבות,כלעםאדמות.לגאולהעם,
לאלאופטימיות,דרךפורצתהיאוהאחריות

רגםאישיתגסכולו:העםשלאלאשלהרק
נחמהשלכשמה-נחמהנרבאה,זדמשפחתית.

פורחת'.'-פרח-רפלררהצ'כסקי. hפו

••• 
כשנתייםרשלוטבהעשרככת•נהירתה

הנר·מעסםנ•פר.לגוראנ•הןנאממנהפחות
החוף.נעידלנרלישנמנההירשולמיתלשת
שת•עםהחייםלובשעומקררנ•ר,חרקוכאן,

היהלכוקשים.ו•ותדמו•ם•ותר-יתומות
לצאתל•לחל•לחאנוסשכהיהצערמתמאל

כחד:רלכדןהפעוטותאתרלעזכלמשמרתו
נו·ולנוכשתיקחויוצאז•נו,כל•הואלרכש
מב·אחריו,הדלתאתסוגרחראנוקפו.קפו,
אתנסובנולו.ולן mהמנעול,אתפעמיםסה

אתרשבמנסהחצרו,לדלתחתרהואהשכובה,
שרעששיומקישב.אזנואליונוטההמנעול,

-פנ•מהשכעשהמהלהבחיןלומפריעהים
שעהעומדהואערות?אוהילדותהישנות

לסביב"ו.גבעגועיםוזרוחקלה
השוטרבניסטימרשלהחד·הוריתהאבהות

 ·~לןשללהיותוהמובהקיםהסימניםאחדהיא
זמנו,אתשהקידםפמיניסטיסיפורספורטףהר

בדידותמרגישהשהיא"ויש
 ,ןכאיאהלבדה-נוראה
ומתרחקיםזרים O?ללבדה!
לבדשטייןגברתרק .ממנה
מתעניינתהאשכנזיותמכל
אותה"ומבקרתבה

ספורטו")"פלורה(מתוך

היס·אתמכנההואידוקילתרבה:רפרופ'אומר
אזחיולאכימסבירכהרפררטר·פמיניסטי.פור

מיהרשהתאלמן-גברמוחריםהוריים·ד nאובת
כלשהו.למוסדנשלחושידליואושובלהתחתן

סבשלכולללכהדוגמאותשלשררהמציגהאו
הראשן·שאשותלאחדשניהיאשהשנשאאכיר
הכלל:מןיוצאישכלללכלכיכאםחלתהבה

קומר·מנהיגהולימים 1913ילדיתצביר,שמחה
כי·אביבבתלאחיותיהעםיחדגלדוהניסטית,

תימן).ילדיהאלמן,אביהןיד

ספור··פלורהלשמכרכזוכיעודמצייןכהר
נר·אףהשסיפורופעילה,חזקהאשהניצבתטף
בוחרותבסיפורהצעירותהגשיםשמה;אתשא

חלוקתעלמחאהכוללהואבעצמן;רגןזכניאת
עק·שלשעבדותהכךועלהגמדריתהעבדוה

ואפילומתוגמלת,ראינהנחשבתאינהחביתרת
יכלוה,שאשהלאפשרותביטויתן uרטאנומפר

זוגה.כןאתלשנואלרגעים,
כימסבירכהרפררטר·פמיניסטי?למהאז
על·אשרנית,ככמעטמותארתפלוהרשלדמותה

האידיליהתיאורבלשונונ.סרפרוומן,כל·יכרלה.
שלהפימניסטיכממדפוגעלזכריו,הןה,המופרז
רמ:חהתגנדותשלמדמהעזרגםוכךהסיפו;ר

••• 
לכ·-בוארהבדידותמרג•שהשהיא•ר•ש

רמתרהק•םזריםכלםלנדה!כאן,היאזה
האשכנזיותמכללנדשטייןגברתרקממנה.

בכ•תהגםאבלאותה.ומנקרתבהמתעניינת
המלהאדחהרודפתשבדמיוןלפעמיםזרשל

שהיאהכרהאיזוועדופרנק•בית!-הנוראה

 • ...אופיהעללעובוראופןכשרם•כולהאל
הנ·ככלכאןורמזתפרחצ·בסקיבה;רפיעל
שרווחכייידש,והמיזרגניהגזענילביטויראה

·האש· oמהציוניחלקכקרבלמורחיםבנרגע
יה•, nא·משרורצערינהחיה,•שוורצעזים:כב

פראלחייתשמולחשורמזחרישגברשפירושו
פנושתמחיהתעונגהיאשחורהמזרחיתבעוד

גרבים).כשל
הפמיניסטיהסיפוראינוספורטו"·פלררה

הסיפורהואבהר,לטענתאךהראשון,העברי
מסני;והואפלררה,הראשון.הפמיניסטי·מזחרי

שנכבתוהסיפורים"ככלכקורכן;מוצגתאינה
ארשמייצחקכמרמזחריםגבריםבייד-אזעד

כקן·תוארומזרחיותנשים-אשכנזיותנשים

יוזעתספדרייהאשההיאפלורהואילורכן."
משקמנהלתואףעובדתשפות,ודוברתספד

 .חזקהעצמאית,חקלאי,
שהוויוןלחוסרביטוינותתנגםפוחצב'סקי

ולהוויההמזרחיתלזוהאשכנזיתהחברהבין
נח·החיהספדרייהכאשהפלררהשלהבעייתית

לכהכנוסףאירופה.מזרחיוצאתשרובהנרה

מביעהםגהיאשלההסיפורכ"רתךכה;ראומר
באותההחייםמורחיםלגבירםואוהדהרגןיחס

מתקך·מזוהיםשלדמויותמציגההיאחברה.
נשירת','ענודותנחשבשנמהשעוסקיםמים,

חסריאלמנטיםואלה-ד·הורי nאבגםוכאמור
המצ·הציונותסוגכימצייןהואעדראהתקדים

כאופיו.מזרחי·מסררתיהואבסיפורטייר

פוח'צבסקינחמהמאתסיפורשלההגדרה
-הראשוןועוד-פמיניסטי·מזרחיכסיפור
העו·מעצםכל,קררםבעייתית,להיותעשויה
אבלחזה.בכבודזובהאשכנזיתשאשהנדה
סיפוריםגםכתבהפרחצ'בסקיזאת:רקלא

כלנ,דמורחיםגבריםשליזםינובשהמציגים
"אסונהלמשלכךאצלם.רקקייםהיהכאילו
הנופלתתימנייהאשההמתאראפיה·,של

גםהתימניבעלהשלהקדומותלדעותיוקררכן
לחזותונאלצתכגללו mרלאתמאבדתהוא,

זהכסיפורםיהאשכנזשנייה.אשהנושאבד
והטוב.הנאורותהאו;רכמקררמוצגים

דבריםעלכתבהפרחצג'סקינימציי,דנהר

הבאנעמודהמשך
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חקודםמחעמודהמשך

ואולם,אן.התימניתבחברההתקי-מושאכן
והצגתזר,בחברהרקלאכמובןהיהשוביניזם
אשכנזייהכרתכתידיעלכזאתחלקיתתמונה
משמעות.בעלתהיא

פעילותהבמסגרתנימספרתנרלוניץ'
תימ·למשפחותפוחצ'כסקיסייעההציבורית

כנמקן·לצירןכרשאוןגמזענותשסבלוביות
כסיפוריהאמוגן.לאשתונחשבהאחריםמות

בחברהפוחצ'בסקיעסקהאכןהמוקדמים

 • oעהמאוחריםכסיפוריםאךכלנ,דהתימנית
לאשהאשכנזים.גבריםשלכסקיסזםגםקח

מב·גורלאותוהאשכנזייהולאשההתימנייה
אומרתפוחצ'בסקי,אצלאליההגבריחסחיבת

התימ·הנשיםל"דמויותומוסיפה:כרלוכיץ'
לאהןאךנשית,גאווהמדועות,יששלהביות

שפוחצ'כסקיככךפטרונותקצתישמשכילות.
לפה•.להןלהיותצריכהשהיאמרגישה
 · nשגשבבו,"שושנהכיאומרמצדובהר
כתחיתההראשונה,המזרחיתלסופרתשכת
הדיועככלפורסם.ספורטו'נש·פלורהארבע
אומרלאאנימזרחיות.כותנותאזהיולא

לצבעולמינו,הכותב,לזהותחשיבותשאין
היחיד.המשתנהאינההזהותאבלולמוצאו,

מהע·שציוניתלהגידקללישהיהחושבתאת
הפמיניסטיהטקסטאתכתבההראשונהלייה

אתלהניתןלאמה,אזהראשון?המזרחי

שגהבעדואשכנזייה?נולדההיאניהתואר
ימצאואוליבארכיוניםיחפורדוקטורנט

עליה,ידענושלאייה nמזרנותבתשלטקסט
וסהלך.'אחלן-פורסמהשלאטיוטה

עלוןקציעהדרהספרותחוקרתלעומתו,
מאתספורטר""פלורההגדרתכיסכורה

 ·חראהמזרחיהפמיניסטיכסיפורפוח'צבסקי

האדםמימשמערתי"זהבעייתית.היאשרן

מגדירותהיינו"האם .אומרתהיאשכותב•,

שכתביצירההראשוןהפמיניסטיכסיפור

מעמדעלשהתקוממוסופריםהיוהריגבר?
בארון.דבורהאתמציינותאנחנואבלהאשה,
כותב".נטרלתמהשמיםיודרתלאספרות

שא·הזה,•המנגנוןמוסיפה,היאככלל,
השוכ•נ•·עללדרב•טלהלאאשכנזייהשה
דרךאלאשלהבחברהוהפטריארכליותזם

זהכהקשרעל"י.מקובללאהמזרחית,האשה
ול·כומרןנחבאלעמליהגםמתייחסתהיא

שירים".כותבתששרן·נעימההנודעסיפורה

אומ·גס;עלמועלהוהואמעליב,סיפור·זה
כרת·המכובדתהאשכנזייה"האשהעלון.רת
אותימקומםזהפשוטה.מזרח•תאשהעלכת

פר•·שלה.רפלקסיהשרואהמזרחייהכאשה
מטלון.רוניתשלבייצרתהרקבאההדרךצת
האיגטלק·דד~-.שהשלהייצוגהתחלתחיתהזו

המזרחית•.טואלית

הקדי··פוחצ·בסקיכיעלוןמוסיפהזאתעם
סופררתכרמוזכהנאוגםהיאגםזמנה.אתמה

רחית Jמכאשהההערכה,כלעםאבלנהדרות.
ט·קרלרגיאליסטית·: oהפרהפרספקטיבהלייש

"בכלבהר:משהפרופ'
עדשככתבוהסיפורים

מדוחיםגבריםבידי /אז

נשיםאשכנזיות,נשיםאו

כקרובן.תוארומזרחיות

כך"מוצגתאינהפלורה

••• 
כפולים:לעינוייםאותודנה"הכתיבה

סוף,•םכקריעתקש•סשהסיצירה,לחבלי
לפרסוםמקרסכחיפושיועלבוונתוייסורים
"כמדרןו").קי oפוחצ'בשלספרה(מותך nהתכרכ

עטכשםספורטו·"פלורהפורסםמדוע
שכיחנוהגזההיהאמנם•חרות"?בעיתון

אךכפסבדונים,לכתובתקופהבאותה
אחריםרביםסיפוריםעלחתמהפוחצ:ץסקי

אהת:מזוהיםשחיותיכרתבראשיאובשמה

נעוירה).שםפייגשטייז,{נחמהכפ''ש

הבינהתקופהבאותהכימשערכהר

קטלניתביקורתספגהשכאמורפוחצג'סקי,
קודםספורותשניםשפירסמההסיפוריםעל

ספרותית.בהכרהלדנותסיכוייהדליםכילכן,
היטבהבהירשנים,באותןהטוןאתשנתןברבר,

וסגנונה-עבריתספררתלהיכתבצריכהכיצד
בה;ושלבלשונומוקצה.ההיפוח'צבסקישל

הדמוקרטיתהקשתרק 1914-1913·בשנים

יכלה'החרות'עיתוןאתשאיפיינההמזרחית
ספררטן••.'פלררהדוגמתטקסטלהכיל

מכךאפואבנעב"חרות·הפרסום

לאהפועליםתנועתשלחהגמרגיותשכבימות

ברבר.חייםיוסףהשעון:בניווןמימיו~

בורלא.יהודההצעקה;זכותאתקיבל
מחברשהואתחילהשיערבהרמשהפרופ'

שלאחייניתהפייכשטייו,נעמידפור; oה

שושנהלה;מוקשדהסיפורפוחצ'בסקי.
הראשונהרחית mהלסופרתנחשבתשבבו.
0צילוiנ לע"נז /קלוונווולטןאבישיט'ןי : 1

גםנורואהכהראגלרצוי,כזהסיפורחיה
דחוייםשלמפיניסטית·מזרחיתלבריתביטוי
פרותי. oגברי·הגמוןמולאל

לאברתכתווזהרתשהסיפורקרהואיך
מייחסכהרתמימות?שנים 100נמשךהתגלו
האינטלקטואליםעיתוןש"חרות-,לכךזאת

שחנזורמהמסורתי.נחות,אדנחשבם,יהספרד

גםחילחלההזאתשאי·החערכהחראיותרערד
שמח•אניהבאות.נשניםהספרותמחקראל

וחרפה•,בושהזראבלהטקסט,אתשגיליתי
התייחסלאספרותחוקר"שוםאומ:רהוא

למצואציפולאכיהזה,המזרחילפרסום
שלטקסטהחמיצולכןאיכרתי.דברשרםבו

אתקיבלובציונות.חשובההכיהסרפרז·יסטית
עצמה•.התקופההנחות

דשווקאמקהרזהשאיןסבורהעלוןקציעה
סקי, r:פרחצשלסיפורהאתשגילההואבהר

הגב·הציוניהממסדידיעלנדחתהשכתיבתה
אינטל·שלמשורהאחדהואבהרזמנה.שליר

מקומםאתשמצארמזרחיםופעיליםקטואלים
סמישוחט,אלהבארץ.ולאבהר'ץהאקדמי
מ· oעמוחמאירדור,בןצבישטרית,שלרם

הפרופסורים,אחדארוכה.והשרימהלביאדר
האוניברסי·אבחתמחלקהבראשכיוםשעומד
שמעהבירת,בארצותניותרהיוקרתיותטאות

לדר·בשל U"איכילשם,שנסעלפכיכארץ,כאן
שה·שמחה"הייתיאחת.דוגהמרקוזוקטורט·.

גסמתפרסםהיהספררטוי'פלוהרעלמאמר
·הריעלון.מציינתלספרות•,מרכיזעתבכתב

אשכנז'"·ל'פולקלורעתכתבאין
גפ·הסיפורגילויעםכיכדמהמקרה,בכל
אומר,תברלרביץ'יפהנוסף.למחקרדרךתחה

התג·אלאדמויותהמציאהלאפרחצ'בסקיכי
למ··במדורהשהכיהר.ואנשיםנשיםעלה oס

ניקורמתכננתכברהאימפתח.רומןהואשל,
מקרהשלבזהגםואולילצירןראשוןכארכיון
גיבורתשלזוגהבןפרסיאדר,למדשםישראל,
דמן·מכוססתמיעללכורלנסותכידהסיפו;ר

ן;נספורטר.פלרהרשלהמרשיהמתה
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