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משענידרור

"המעברה"אללחזורהמזרחיםצריכיםלמה

העבריתבספרותהמזרחי""הקולשלההיסטוריוגרפיהעלמחשבות

וממשיךשמתמשעני,רפאללסבי,

בתוכיבקולולחיות

שמעוןהסופרפיוסםלישראל,מעיראקשהגיעלאחרשנה,שלוש·עשרה 1964בשנת

מעברתתושבישלסיפורםאתהמספר"המעברה",בעברית,הראשוןספרואתבלס

נקראפירסומו,מאזשחלפוהשניםארבעיםבמשךבגדאד.יוצאיככולםרובםאוריה,

"פוסט·לאומית",המכונהוזוהלאומיתזוהעברית,הספרותבביקורתהספרוסומן

בתרבותמזרחיתלשוןשלביותרהקדומותההתנסחויותאחתיסודי'מזרחיכטקסט

ההיסטוריהמזרחית.כתיבהשלמאזהנמשכתבהיסטוריהראשיתירגעהישראלית,

עבורוסימנהשפתחהזורביםבמובניםהיאבה,והקריאות"המעברה",שלהזאת

שהביקורתמהיצא"המעברה"מןבישראל:הספרותבתוךהדיבורחלליאתהמזרחיות

לקולשירטטומאזבוקראהשהיאוהקריאותהעברית",בספרותהמזרחי"הקולמכנה

להישמע.יכולהואשבתוכםהמרחביםאתלוסימנוגבולות,הזההמזרחי

אללשובבחובההכירקולוניאלי,האנטיהמאבקשלהראשוןההוגהפאנון,פרנץ

דיבורמרחבילהווהלפתוחכדימחדש,קריאהבאמצעותבהולהתערבההיסטוריה

שמזכירותבשורותנפתחהאדמה","ארוריבספרוהיפיםהפרקיםאחדחדשים.

אליההשיבהשלהמכונןהאופיואתההיסטוריהשלתפקידהאתהשחורלאינטלקטואל

לשונו:עלהשחורהאינטלקטואלשלהמאבקבמסגרת

לעבורההתנגדוהקורמיםהרודותבה.לבגוראואותהלמלאשלו,המשימהאתלגלותחייבדורכל

כשאנחנועכשיו,המאבק.שלהנוכחיהשלבאתהכינובזמןובוהקולוניאליזם,עליהםשכפההמחלידה

פניםלהעמידאואבותינו,שעשומהשלבחשיבותלהמעיטלחדולעלינוהמאבק,שלבלבונמצאים

שתיקתם.אתאושלהם,הפאסיביותאתמביניםשאיננו

להתערבכדיהעברית,בספרותהמזרחי""הקולשלההיסטוריהראשיתאלשאשובלפני

המתארקוויאתלשרטטעודעלידיבור,שלחדשיםחלליםבתוכהלפתוחולנסותבה

אלשליהחזרהמסלולאתשמתוותהבעיותעללהצביעלפחותאוהזו,השיבהשל

"המעברה".
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שלבהיסטוריהיסודיכטקסט"המעברה"אלהשיבהשמציבההיסודיתהבעיה

נתעלםה"מזרחי'.'המסמןלביןבינההזיהויעצםהיאהעברית"בספרותהמזרחי"הקול

שנכפתה"מזרחי",האתניתבקטגוריההשימוששלהאינהרנטיתהבעייתיותמןלרגע

האנכרוניזםמןגםלרגענתעלםאפריקה;וצפוןערבמארצותלישראלהמהגריםעל

 ,הספרפורסםכאשר ,-1964ב"מזרחי":כטקסט"המעברה"שלבסימוןהכרוךההיסטורי

שעמוהסימוןגםוזהוהמזרח",עדותכ"בניאוכ"ספרדים"המהגריםעדייןסומנו

אתבלסשללטקסטמעניקבעצםמההשאלה:עםנישארזאתובכלהטקסט.מתמודד

אוליאובלס,שלמוצאוכלומרמחברו,שלהאתניתההשתייכותזוהיהאם"מזרחיותו"?

הטקסט?שלפנימיתתכונה

יהושע,א.ב.שלהראשוןספרואורראה"המעברה",פרסוםלפנישנתיים ,-1962ב

נקראלאספרדי,ולאבממרוקולישראלשהיגרהלאםבןהואשיהושעאףהזקן";"מות

הרצףבתוךהיוםגםאותולכלולחושבאינוואיש"מזרחי",כטקסטשלוהסיפוריםאוסף

יהושעשלהמקרההעברית.בספרותהמזרחיהקולאוהמזרחיתהכתיבהשלההיסטורי

ההשתייכותלאכימוכיחמזרחית?)סופרתהיאמסלוןרוניתהאםאחרים:מקרים(כמו

שלהם,אחרתתכונהאלאמזרחיותם,אתשלהםלטקסטיםמעניקההמחבריםשלהאתנית

פחות.והרבהיותרהרבהמאותרתאחתובעונהבעת

התרבותבתוךמזרחיותואתלטקסטשמעניקמהכיכמובן,לטעון,גםאפשראי

האובייקטיםהםהמזרחיותאויםשהמזרחהעובדהכלומר ,מושאיוהואהישראלית

שלספרושפורסםלפניעשורהקודמת,המאהשלהחמישיםבשנותשלו;העיקריים

במעברות,ערבמארצותהמהגריםשלחייהםאתשתיארואחדיםרומאניםאורראובלס,

בהריםחדשים"אנשיםבספרו(שבא),שוורץשלמהמזרחיים:לטקסטיםשהפכומבלי

כברלמשל, ,) 1954 (לאחד"כנפיים"ששבספרוברטוב,וחנוך ,) 1953 (הגבוהים"

המתהווההתרבותיהסימוןמערכתאלהמזרח"מ"עדותהחדשיםהמהגריםאת"קלטו"

עסקוהבאיםבעשוריםגם"מזרחי".שקולןכיצירותהובנולאיצירותיהםאךבישראל,

(ב"התגנבותקנזויהושע )] 1987 [שחורה"ב"קופסא(למשלעוזעמוסכמוסופרים

מקוםקיבלולאשלהםהטקסטיםאבלוהמזרחיות,המזרחיםבכתיבת )] 1986 [יחידים"

המזרחיים.הטקסטיםשלההיסטוריהרצףעל

מזרחיותוכישוחט,ואלהשנהביהודהשהציעוהפתרוןברוח ,לטעוןאוליאפשר

מביניםשאנומסוימתפוליטיתבתודעההשתתפותוסמךעללומוענקתטקסטשל

ביקורתשיצרהההבחנותאתהולםאיננוהזההפתרוןגםאבלמזרחית";כ"תודעה

הסופרשלספריומזרחיים:שאינםוטקסטיםמזרחייםטקסטיםביןהעבריתהספרות

שמעוןשלספריועםמשותפתפוליטיתתודעהחולקיםאינםבוודאילמשל,עמיר,אלי

מזרחית.כתיבהשלהרצףבתוךהוצבוזאתובכלבלס,
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הופךבעצםמהמזרחי"?"טקסטהואבעבריתספרותיטקסטמתיאפואנדעכיצד

ללאעתהלעתהזאתהשאלהאתלהשאירמבקשאנימזרחי"?ל"קולסופרשלקול

התרבותבתוךטקסטהגדרתשלהיסודיתהבעייתיותעלבאמצעותהולהצביעפתרון,

שהופכתהמחברשלהאתניתהשייכותזואיןכיראינומזרחי":כ"טקסטהישראלית

מושאיולאכלומרלו,פנימיתכלשהי,טקסטואליתתכונהלאגםאבלל"מזרחי",אותו

שלו.הפוליטיתההזדהותאושלוהפואטיותהאסטרטגיותלאוגםהטקסט,של

מכירההטקסטשלתכונותבאילונתון?טקסטבתוךכמזרחימסומןכןאםמה

כמזרחייםומסומניםמזוהיםטקסטואלייםאתריםאילומזרחיות?כתכונותהביקורת

לענותכדיהזו?המזרחיותאתלכתובמנתעלרקנמחקיםטקסטואלייםאתריםואילו

המזרחיותאתהספרותביקורתחשבהשבוהאופןאתלבחוןאנסההאלה,השאלותעל

"מזרחיותו".לרומןהוענקהכיצדכלומר"המעברה",של

בישראלהתרבותיהחללבתוךנקראהואבלס,שלהרומןהתפרסםכאשר ,-1964ב

כמעיןכך,היסטורי;כמסמךשלולפונקציהמשניותהספרותיותשאיכויותיוכטקסט

"עםהוצאתהגישהגםהמזרחעדותשלחייהםאתספרותיתבלשוןהמתעדדוקומנט

הכריכה:עלבכיתוב ,לקוראיוהספראתעובד"

ישבאשדעיראקמיוצאיצעירעבדיסופדעל·ידיבראשונהכאןמסופדוהאמיתיהמקוריהמעבדהסיפור

בהםממש,שלאחיזהלהםמצאולאועדייןממקומםשנעקדואדםבנישלצבעוניעולםבעצמו.במעבדה

זרוע,ובעליבדיוניםכבוד,ורודפישאפתניםוגםהחדשהבמולדתלהיקלטהשואפיםנלהביםצעירים

נפקדלאבותוססעולם-הקוראבפנינחשףחשיש,ובעישוןבשכרותפורקןלהםהמבקשיםנפשומדי

עין.כהרףוחלפהשנולדהאכזריתמציאותשלנאמןותיאורמרתקתעלילההאהבה.שלמקומהגם

איכויותיועלעולותהיסטוריכמסמךשאיכויותיולמחצה,ספרותיכטקסטהרומןהצגת

ההיסטוריוגרפיההבאות:בשניםגםהרומןשלההתקבלותאתכיוונההספרותיות,

אתכתבה ,שקדגרשוןשלבספריובעיקרשנרשמההעברית,הספרותשלהלאומית

הדיבוראתהניחהכבראבלהעברית,בספרותמזרחידיבורשלכראשיתו"המעברה"

"העדותשלאפשריים:הישמעותמרחביבשניהספרותית,המערכתבשוליהזה

שקד:כותב"המחאה".שלאוחלף)שכברמה(עלההיסטורית"

הדומןהאמנותי:ההישגמןיותרהחברתיתהמגמהב'המעבדה'חשובהחברתי,דומןשלכדרכו

מגמותגםלושישמכיווןאותנטי.חברתילמודלהספרותיהמודלאתלהתאיםניסיוןהוא

המצבקודבנותשלמצבםבתיאורמסוימתבמידהלהגזיםהמחברנוטהדידקטיות,חברתיות

העברית("הסיפורתהעדתי.הקיפוחנגדלפעולההנמעניםקהלאתלעודדכדיהחברתי,

 .) 168עמ'הזמן","בחבלי :'ךכדך ," 1980-1880
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חטוף:סיכוםבמעין Iובהמשך

בדומהאבלהספרותיים:החייםבשוליהעומדתקאנוניתלאריאליסטיתסיפורתזודבר:שלכללו

הסיפורתמכלוללהבנתחשובהתופעההיאחברתית.שליחותהיאגםממלאתהטריוויאלית,לסיפורת

 ,) 187(עמ'אלה.בשניםהריאליסטית

שלה,הדיבורמרחבאתולהתוותהטקסטבתוךהמזרחיותגבולותאתכךלסמןכדי

המנהללביןהמעברהתושביביןהמאבקמתוארשבהםברומןהעמודיםאתשקדהבליט

עושהשהואהשימושואתהשליט"),המעמדנגדהחברתי("המאבקשלההאשכנזי

ערביים".ב"ברבריזמים

מרחביבתוךדיברושלאבכלל,בלסשלביצירתואוברומן,הרגעיםזאת,לעומת

סומנואוהטקסט,מןהזאתהלאומיתבקריאהנמחקו"המחאה",אוההיסטורית""העדות

כספרשקדתיאר"התבהרות",בלס,שליותרהמאוחרספרואתמזרחיים";"לאכרגעים

איננושהואמפניפשוטמזרחים,נשארושלוהראשיוהגיבורשמחברואףמזרחי,לא

"המחאה":שלהדיבורמרחבבתוךמתרחש

מאשתוהמתנתקקיומי'תלוששלרמותונזר]בנובלהתפסההחברתיתהזעקהשלמקומהאת

שלהעיקריותהחוויותואחתזה]בנספרלחלוטיןרלוונטיבלתיהואהערתיהגורםומסביבתו.

 .) 177(עמ'בטהובןשלהשמיניתהסימפוניהדווקאהיאהגיבור

מהלשאלההתשובהאלאותנומקרבתשקדשלהטיפוסיתהקולוניאליתהפיסקה

מתרחשהואאםמזרחיהואטקסטהישראלית:בתרבותמזרחיותםאתלטקסטיםמעניק

וגיבורומחברואםגםממנו,יוצאהואכאשרמזרחילהיותחדלאבל"המחאה",בתחום

פואטיתאתנית,קטגוריהאיננו"מזרחי"טקסטשלהמסמןמזרחים.להיותממשיכים

לקולומשרטטובתוכם,טקסטיםלאורךהרץגבולקומעיןאלאפוליטית,לאואפילו

הואהדבריםמןחלקרקאבלהכל,לומרכמובןיכולהואשלו:הדיבורמרחבאתהמזרחי

הםמוצאם,פיעלמזרחיםוהגיבורהמחבראםגםאחרות:במליםארכמזרחי;לומריכול

לבטהובן.מקשיביםשהםברגעכאלהלהיותמפסיקים

שלבעבודותיולמשלשהתנסחהכפילארמית","פוסטכאןלהשאקראהביקורת

"המעברה",לרומןהלאומיתהביקורתשעשתה ) exclusion (נ::זךןההבחינהחבר,חנן

בלסואתהרומןאתגאלהגםהיאלמחצה;ספרותיכטקסטשלוהסימוןעלוהצביעה

חדשיםדיבורמרחבילושפתחהמשוםלאאבלהספרותי,המרחבבשוליממקומו

אותרלקרואשהמשיכהמפנידווקאאלאחדשות,ספרותיותאיבריותבתרנוומצאה

רגעיםאותםאלחוזרותברומןחברשלהקריאותמחאה".כ"ספררתרק

הקטגוריהאתממירותורקמזרחיים,כרגעיםהבליטששקדבטקסט

שבחיםמלאותאמנםהןאידיאולוגית"."התנגדותבקטגוריה"מחאה"
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נכתבהואכאשררקאותולקרואממשיכותאבלהטקסט,שלהאידיאולוגיתלהתנגדות

גביעלכשקףנכתבאיננוהמזרחיהטקסטכאשרנגדה;אוהציוניתהעלעלילתמול

להתקיים.חדלפשוטהואהציוניתהעלעלילת

בתוך"המעברה"שלהמחודשתלהוצאהשכתבדברבאחריתחברגםנדרשכךהנה

והואשקד,אתהפחידושכל·כךהערביים"ל"ברבריזמיםמזרח",אביב"תלהטרילוגיה

הללו:השניםשלהקאנונית""הסיפורתמולרק(שוב)אותולקרואיכול

מןכבדבלס,מסמןבכךבערבית.הןבלסשמעוןמאתמזרח'אביב'תלהטרילוגיהאתהפותחותהמלים

עצמומעמידבכך ...הדומןנכתבשממנהוהפוליטיתהאישיתהזהותכלפישלוהעמדהאתההתחלה,

 .) 517(עמ'הישראליתהספרותשלהקאנוןמולאלהזההדומן

מזרחיכקול"המעברה"אתמסמנותלאומית",וה"פוסטהלאומיתהקריאות,,שתיכןאם

אבלגבולותיה,בתוךשוניםמקומותלומקצותהןהישראלית.הספרותבתולדותיסודי

הקולאתלשמועכלומרהזה,הקולשמותחלגבולעדרקלולהקשיבמוכנותשתיהן

כ"התנגדות-מולואוכ"מחאה",הציוניהסיפורבתוךמתנסחכשהוארקהמזרחי

אידיאולוגית".

כפיהישראליתובתרבותבספרותהמזרחיותשלהדיבורמרחברבהבמידהנקבעכך

תחומיאוו"המחאה",ההיסטורית""העדותתחומילההוקצוכךכיום:לנומוכרשהוא

הציוני;הסיפורלידהתנסחההיאכאשררקאותהשמעוהאידיאולוגית"."ההתנגדות

סיפורואתכתבובכךהתנגד,אומחהכאשרהמזרחי:הקולשלתולדותיונכתבוגםוכך

מתחוםיצאהוא ,התנגדלאאומחהלאכאשרמזרחי;קולהיההוא ,הציוניהסיפורמול

מןשיצאהמזרחילקולב"מעברה"הקריאותשאיפשרוהחוויותמנעדזהוהמזרחיות.

ההיסטוריה.אלונמשךהרומן

שבועותבמשך"אוריה"מעברתמתושביכמהשלסיפורםאתמגולל"המעברה"

בוודאימושפעתמאודהחופשיתהעלילהמסגרתהחמישים.שנותבאמצעאחדים

ועוסקתזולא),אמילשלמ"ז'רמינל"(למשלהנטורליסטיהצרפתיהרומןממסורת

מולזכויותיהםאתלתבועכדיפוליטיתהתארגנותלנהלתושביםשלבניסיונות

זו.בהתארגנותהשליטהעלההנהגהבתוךהפנימייםבמאבקיםוכןהמדינה,רשויות

השני.החלקאתהפותחיםהעמודיםבשניכאןאתרכזואניחלקים,שלושהלרומן

בשבילנכתבתהמעברהבלבד;המעברהבגבולותמתרחשהרומןשלהראשוןחלקו

מדבריםהמעברהבתוךותרבותיים.לשונייםבגבולותהתחוםסגור,כחללהספרגיבורי

מרחבמובהק,מזרחימרחבהיאהמעברהוזרויות:זריםשלנוכחותבהואיןערביתרק

אלהכל-האשכנזיהממסדהציונית,העלעלילתהציוני,הסיפורלמזרחיות.שהוקצה

בלתיבוודאיאךאולירואיםההיסטוריה,שלרפאיםרוחכמעידרקבמעברהנוכחים

נ1מטעונ



משענידרור 96

הדמויותבעיניהחולש"יידיש",העלבסימןמסומניםכשמועה,רקמוכריםנראים,

 .התרבותי"החוץ"שלהביטוייםכלעלכמעט
מחוץאל"המעברה"מתחומילצאתשלאהטקסטנזהרהראשוןהחלקבעמודי

הביקורתתאהבכיצדמראשידעכאילובתוכה,למזרחיםהישראליותשהקצתהלמרחב

הסגורהמחאהמרחבשביןהגבולנקודתעלהמעברה,גדרעלכסיפוראותו:לקרוא

לו.מחוץנמצאכברשתמידהישראליותשלהתרבותיהחלללביןלמזרחיותשהוכשר

אתשפותחיםהעמודיםהמזרחית,הקלסטרופוביהחווייתבגללכ,דמשוםאולי

רשתי,שאוליוצאאלהבעמודיםוביופיים.בעוצמתםמפעימיםהרומןשלהשניהחלק

בביתשהתפרעולאחרשנכלאוחבריואתלבקרכדיהמעברה,מןהספר,מגיבוריאחד

או"מחאה"שלנוספתסצינהזוהיהמזרחי:למרחבעדייןשיירהמעצרבית •המעצר

אתלהוכיחכדילצטטידעלאומי")וה"פוסט(הלאומיהספרותישהממסד"התנגדות",

המזרחישלקולואתעדייןמגבילהזוסצינהפוליטית".ל"ביקורתשלהההיפתחות

הכלא,לביתוכאןהישראלי'במרחבלשלוחותיהאול"מעברה"לו'שהוקצהלמרחב

השוטרשגםמקרהזה(ואיןשלהבספרותוגםבישראלביותרהמזרחייםהמרחביםאחד

מבגדאד).כיתתובןעיראקי,הואהכלאבביתרשתישאולפוגשאותו

חסרשלוהביקוראביב:לתללנסועשאולמחליטהמעצרבביתהביקורשאחריאלא

מתיישבהואסרט.לראותכדיאוליאלאלהתנגד,אולמחותכדינוסעאינוהואתכלית:

אביב,בתלרוטשילדבשדרותהישראלי'החללשלליבובלבספסלעלקלהלשעה

אתהרומןמןכאןלצטטמבקשאנישמעליו.ובענניםבוובעובריםברחובומתבונן

הכתיבהשנה,ארבעיםלפנינולדה,שבוכרגעאותודווקאולסמןבמלואו,הזההרגע

להקשיברוצהאניהעברית:בספרותהמזרחיהקולשלכראשיתוכלומרהמזרחית,

המוקצהלמרחבמחוץהזההקולהראשונהבפעםמתנסחשבוהרגעזהוכילו,דווקא

אללהישמע,לומותרבו"המחאה"לתחוםמעבראלגולש"המעברה",שללמזרחיות

נשלחאינוהמזרחיהמבטבוהראשוןהרגעזהוהישראליות.שלהתרבותיהחללתוך

השמים:אלאלאהציוני,הסיפוראלשוב

טירטרבמרחקונער.ראשושירבבלעגלהרתוםקטןחמורפניו.עלביעףחלפוידייםרחביירקשדות

כהלכה.שליחותואתמילאלאהואעצמו.כלפירוחלמורתמקוםופינונתפזרומחשבותיוטרקטור.

אבלהעצורים.עםפגישהמתיריםאיןמדועמפיושישמעכדיהקצין,בפנישיביאוהולדרושעליוהיה

במעיןנתכנסהנפשועליו.השתררואוניםוחוסרעצלותמעיןהוא.זראדםכאילוהכל,עםהשליםהוא

מפניבאוטובוס,היושביםכלמפניסלדעולם.אורולראותאנושקולותלשמועבהאיןורצוןאטוםשק

מצאלאשפרצופומיככלזעמולכלותמוכןהיהוהואבלבובערהנקםתאוותכולו.העולםהזאת,הארץ

והוא"תמר",קולנועאלהביאוהורגליוברחובות.ושוטטמהמכוניתירדאביבלתלכשהגיעבעיניו.חן

לרוחבמולהניצבארוךותורסגורהחיתההקופהאךדיכאונו.אתקמעהולהפיגבסרטלחזותהתאווה

עלעצמוהטילרוטשילד.לשדרותועלההפסד'אתיצאאדם.לבנייתרהמקירבהנפשוסלדהשובהפסז.'
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הסתכלומהםנחפזים.מהםלאיטם,מהםבשדרה.התהלכורביםאנשיםלפניו.דגליוופשטהספסליםאחד

וניחוחיתבשיליםריחותאפואלהביאהורוחבעליהםקירקשוהפיקוסעצימבט.בוהעיפולאומהםבו

אישהסתיו.בראשיתהחידקלכפניורגועשקטהעולםגבר.ודיכאונווכהכההביטהואקלויה.קהוה

אשפהחביותמרוקניםניקיוןפועליניירותיהם.עלרכוניםשממולבבנקפקידיםלעיסוקיו.הולךאיש

ילדיםבסיעותנוהגותצעירותגננותכדרכם.מסתודידםבורסהואנשיעסקיםאנשיהמכונית.לתוך

קשישיםעולליהן.עגלותמגלגלותמלאכהידעולאשידיהןנשיםומכרכרים.המצייציםונקיים,יפים

ידעהלאאביבתלורוגע.שקטבכלהעבותות.לגבותיהםמבעדהעולםאלמביטיםמקלותיהםעלרכונים

מנחלתםעקרתםזועדתו.בניידעוהסערהאתעליהם.טובהורוחםהחמיםבבתיהםיושביםאנשיהסערה.

בתוךשרוייםעיראקעוליהשנייה.בבלגלותזוהיעיני:צודקקודרים.חייםשלעומקםלתוךוהטילתם

נסוכהפניהםעלמדבר.בלבפורחכבנווהבשדרהמהלכיםאלהאביבייםתלואילומצרים.ללאסערה

מיוםתלאותיוכלחלפורוחועיניולנגדהספסלמסעדאלראשוסמךלאיד.שמחהכמעיןרוח,קורת

מציאות!אוהואחלוםהאםקצר?כהזמןבפרקבאוחואלהכלהאמנםמחזה.רודףמחזהעלייתו.

גופואתשטפוחוםגליחג.כביוםומפזזמנצנץהתחילהכלהעולם.פניאתלפתעשטפהגדולהאורה

לתוכולספוגוביקשעיניועצםהשמימית,הלהבהמולאלפניוכיווןהנסערת.רוחואתכלשהווהרגיעו

בעדןטוביםלימיםגעגועיםתוגתליבואתמילאהשירתהמקרוב.הגיעחרמיהיונהקולחומה.את

שנשתכח:שירשלצלילובתודעתועלההזיכרוןמנבכיהילדות.

בקרבתיההומי,יונה'הוי

צרתי'ידעתלושכנה,הוי,

בהמהרהרהואעודבמזמורה.להמשיךאחרלענףהתעופפההיאבאוויר.ספקווכנפייםנשתתקהקול

בשדרה.שרדהצוננתורוחכבדים,בענניםלוטההשמשחיתהכברכשהקיץעליו.נפלהותנומהובהמייתה

 ,) 76-7 5,עמ' 1964 ,עובדעם("המעברה",מהספסל.עצמוהתיקרבובמאמץרגליואסף

כראשיתוהמעברה,מןיצאשכבררגעברומן,הזההרגעאתדווקאלסמןבוחראני

והשיחותהפוליטיהמאבקסצינותאתולא-העבריתבספרותהמזרחיהקולשל

אלגולששהואמפניבדיוק-הביקורתהבליטהאותןהמעברה,בתוךהאידיאולוגיות

העברית;הספרותובביקורתהישראליתבתרבותלמזרחיותשהוכשרולתחומיםמחוץ

שהואמפניאלאהפוליטית,ההתנגדותאוהחברתית,המחאהעלמוותרשהואמפנילא

והתנסחותחוויהשלחלליםאלועוברשלהם,התרבותיתהמעברהגדרותמתוךפורץ

הישראליות.שלהחללבתוך ,יותרהרבהרחבהמזרחית

לעצמוומניחהישראלי,הנוףאלמזרחימבטהטקסטשולחברומןהזהברגערק

הגדוליםהנוסעיםשלמבטםשהתפשטכפיבדיוקוככתיבה,כמבטבתוכולהתפשט

הראשוניםהעברייםשהסופריםכפיאוהמזרח,נופיעלהאירופיהאימפריאליזםשל

 .ישראליהארץהמרחבאתבמבטםהפנימו
גםאבלהגיאוגרפיים,מהגבולותהמזרחיהקולמשתחררברומןהזהברגערק

פיזייםמרחביםבתוךחירותמתוךונעהישראלית,בתרבותלושהוגדרוהנפשיים,

 \!:מטעונ
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הנמשכת:הדה·קולוניזציהשלהאמיתיהרגעזהועצמו.ובתוךהעולםבתוךונפשיים,

עללאכבראבלמזרחי,כקולבלסשמעוןושלרשתישאולשלקולםמתנסחשבוהרגע

ומתנסחהציוניהסיפורלידקולואתלשכפלמפסיקהואשבוהרגעהמעברה;שלהגדר

מדוכאלביקורת,ומניחמבקרשלו,הדיבורמנעדאתקץאיןעדמרחיבהעולם,בתוך

והמטאפיזיהפוליטיהאישי,שלההתמזגותאתהרףבליחווהמטאפיזי,אושרוחווה

מזרחי.סובייקטבתוךלגמרי,חדשהיישרתבתוך

הישראליהנוףעלבמבטמתחילההיאבסצינה:המזרחיהקולהתפתחותאתנקרא

אדם("כאילוהעצמימןניכורשלחוויהאלנמשכתוטרקטור),ירוקים(שדותהמדומיין

התהוםאל(התרסקעליוהחברתיהמבטאתואיבדהמחאהאתש"שכח"עלהוא")זר

אגרסיבילמבט·נגדשמתפתחתחוויהעצמו),עלשלולמבטעליוהאחרשלמבטושבין

זעמולכלותמוכןהיהוהואבלבובערהנקם("תאוותבומתבוננתשכךהחברהעל

אותומשנההישראלי,הנוףאלהמבטחוזראזבעיניו");חןמצאלאשפרצופומיבכל

שלהפסטורליתהאידיליהבאמצעותמשכךאולי Iמבגדאדהזיכרוןתמונתבאמצעות

הנובעתמזרחיתפוליטיתטענהמנסחהמרחב,לושמחזירהאליםהמבטאתהחידקל

העבר.ארנוןשלהמלנכוליהבתוךשובשוקעואז-היחידשלהחוויהמתוך

שלוותשלמטאפיזיתלחוויהלפתעהופכתהיאכאן:להסתייםמסרבתהסצינהאבל

מבלימנצנץ"),התחילהכלהעולם.פניאתשטפהגדולה("אורההעולםעםההתמזגות

התרבותשמאפשרתההתנסחותגבולותאתהכירהלאכאילומזרחיותה,אתלאבד

המחאהמרחבבתוךעבורושהתוותההמקוםאתשכחהכאילו Iהמזרחילקולהישראלית

הלהבהשלההיספגותמןהזאת,המטאפיזיתהחוויהומן"המעברה";שלההתנגדותאו

מזרחי"קולנולדשנשתכח","השירנולדהכתיבה,נולדתהאני,בתוךהשמיימית

העברית".בספרות

מנסחהואאידיאולוגיה:רקשהואמזרחיקולכאןמנסחאיננוהיטב,קיראובלס,

מזרחיהיותשלהחוויהשבוהרגעאתכלומרמזרחי,סובייקטשלהתהוותורגעאת

כלעלונפרשתנפתחתאלאתרבותיתמעברהבתוךעודמצטמצמתאיננהבישראל

מחוץאללמעברה,מחוץאלהדרךאתלנומסמןהואהחללים.ובכלוהרמותהמישורים

ראשיתההעברית,בספרותהמזרחיהקולשלראשיתוהואהביקורת.לוששמהלגדרות

המזרחית.הכתיבהשל

שלהעולם-11964ב"המעברה"שלגבועללאורההוצאהמערכתשכתבהכפי

מןחלקזאת,עםעין";כהרףוחלפהשנולדהאכזרית"מציאותאמנםהואהמעברות

שלהפיזיתהגיאוגרפיהקבע.מגורישללשכונותאולעיירותמאזהפכוהמעברות

האםומשתנה.הולכתעדייןוהיאמאז,השתנתהלמזרחיותהמוכשריםהמרחבים

בתוכנו?המזרחיותשלהפנימייםהחלליםגםמשתנים
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