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עמיתגיש

רבבותבמלחמהאסףהלאומיהספרים"בית

נטושים.ספרים

וההבנההאהבהעלהצבאלאנשימודיםאנו

לעניין"מגליםשהם

המדע,מכוןהפילוסופים,היכלהחכמה,ביתשלוםהייספרייתי!שלוםהיי

הלילהוכותב,קוראב,דקיימתישימוריםלילותכמהלספרות!ועדבית

בגודלכםעלהמהיודעאינני ...ספדי!שלום,היו ...ישניםוהאנשיםדומם

ויקד,כבודאחדהועבדתם,האםהנשדפתם?הנבזזתם?שעזבנו:לאחד

ובדפיכםהמכולותדוכניאלהגעתםהאםפרטית?אוציבוריתלספרייה

רבותי")\אני"כזהאל·סכאכיני'(ח'לילבצל?עוטפים

קטמוןבשכונתמביתונמלטערבי,וסופרידועמחנךאל·סכאכיני,ח'לילכאשר

הוא"ההגנה",כוחותבידיהשכונהכיבושלאחריום , 1948באפריל-30בבירושלים

אתהחשמלי,המקרראתהענק,הפסנתראתרהיטיו,ואתביתואתרקלאאחריוהותיר

עדכיהאמיןהואגםלאחרים,בדומהספריו.אתגםאלאהנרגילה,ואתהמשקאותארון

ח'לילשלבנותיוביקרו , 1967בקיץ ,יותרמאוחרשנהתשע·עשרה ,לביתוישובמהרה

שלספריואתשםגילוהןבירושלים:העבריתהאוניברסיטהשלידהלאומיתבספרייה

שעל·פיאל·סכאכיני,שללספרייתואירעמהעליהם.לרשוםשנהגהערותעםאביהן,

לעירשממערבמביתוהגיעוכיצדכאחד?ממשלופקידירופאיםבההסתייעועדותו

הציונית?הלאומיתהספרייהמדפיאלאותה,המקיפהמהחומההרחקלאהעתיקה,

במלחמתמבתיהםשנמלטוהפלסטיניםהפליטיםאלפימאותשללספריהםאירעמה

הפלסטינית?התרבותשלבגורלהעלהמהואולי: ? 1948

פסיעותפוסעכשאניהמחקר,ראשיתשלזובשעהבדעתיעוליםדבריםכמה

שביליך:אתעדייןיודעשאיניבמסעמהוססות,ראשונות,

 • 240-239עמ' , 1990ירושלים,כתר,שילח,גדעוןתירגם 1
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עלבהשתלטותמיצוילידימגיעהואהמרחב:עלבהשתלטותנגמדאינוהכיבוש

התמונההנהבמבודד.פועלאינולעולםהצבאיהכוחבניכוסה.אובמחיקתההתרבות,

ועיקר:כללבדיוניתשאינה'תמונהצעדיאתשעה,לפילפחות'המנחה,אותישמעניינת

אתומלקטיםהלאומיהספריםביתספרניהולכיםבעקבותיהםבסך.צועדיםהחיילים

קטמון'-ירושליםמערבשכונותבכלמהם,נמלטושיושביהםהבתיםמןהספרים

אתמטהריםהבתים,אתכובשיםהחייליםהגרמנית.המושבהבקעה,טלביה,מוסווה,

מגויסיםשחלקםהספרנים,ואילוצירים,ופותחיםההתנגדותקניאתמנקיםהמרחב,

חיונית,שעבודתםמפניאוגילמטעמימהשירותפטוריםואחריםלצבאבעצמם

הספרניםאתלחלץבמעלה:ראשונהמשימההרוח.נכסיואתהתרבותאתבוזזים

ביצירתחלקםאתלחשוףכדיההיסטוריה,להםשייעדהלכאורההשוליהתפקידמן

העוולמעשישלובמירוקםהקולקטיבית,האחת,התודעהבבנייתהמדינה,שלהסיפור

לאנשיהספרייהפקידישלהתודהמכתבייבואולדעת,נוכחתישכברכפיכך,(אחר

להתרחש.היהיכוללאזהכלשבלעדיהםנפקדים,נכסיעלולאפוטרופוסיםהצבא

הנפש:וחיבוטיוהייסוריםההיסוסזרעיינבטוהמלאכה,שלבעיצומהוכברבבד,בד

הלאומית,הספרייהאנשיכלומראנחנו,והאםבהם?לעשותומהשלנוהספריםהאם

הספריםאתנשיבואםזמני?באורחעליהםשומריםרקאוליאוהספריםאתבוזזים

שלבעיצומהכאמור,זה,כלשלנו?ההשתדלותלמאמציבתמורהנבקשכמהלבעליהם,

המעשיםשלוהנחישותוהמאמץהלהטעלזהכהואישפיעושהלבטיםומבליהמלחמה,

שישייתכןממש:שלוחסדהצלהבמעשימדוברכיהאמונהעללאוגםוהפעולות,

פעילותםלולאלספריםזכרנותרהיההאםהכל,אחריצדק:שלמסוימתמידהבכך

אירופה?ממרכזלכןקודםאחדותשניםלכאןהגיעושרובםפקידים,אותםשלהנמרצת

תוצאותיהעלמעטלאבישראלנכתבהאחרונותבשניםכיכאןלהוסיףגםאוליוראוי

קימרלינג,ברוךשלעבודותיהם . 1948מלחמתשלהמובסים,עבורלפחותההרסניות,

בהביטםזה,לענייןחשובהתרומהתרמוואחרים,מוריםבניפפה,אילןשליים,אבי

סוכניהשללעלהציונית,שהתודעהאפלהאותההאפלה,תוךאלעמוקבעיניים,לעבר

היוםיודעיםאנחנוהגולל.אתעליהלסתוםביקשהובאקדמיה,בספרותבעיתונות,

לשובובשיטתיות,במכווןישראל,מהםמנעהשבוהאופןועלהפליטים,עליותרהרבה

העצמאות,מלחמתשלהפופולרית·מוסרנית·הרואיתהגרסהכייודעיםאנחנולבתיהם:

כמהיודעיםאפילואנחנומסולפת:הפחותלכלהיאהציוני,באתוסשהתקבעהכפי

עלהחרושת,ובתיהאדמותהרכוש,ביזתועלהפליטים,שלרכושםהיקףעלדברים

בוריםנותרנוזאת,עםבמחיר.המרבהלכלכךואחרלצבאתחילהומכירתם,הפקעתם

הפלסטינית).התרבותעלהמלחמהשהמיטהלאסוןבאשרלגמריכמעט

מנהלורומן,קורטלד"רשנשלח-אותוכתבמייודעיםאיננו-מכתבלמשל,הנה,
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וכמהקטמון,כיבושלאחרחודשיםכשלושה , 1948ביולי-26ב ,הלאומיהספריםבית

חיתה 1948ביוליהעיר.שלהצבאיהמושללתפקידמונהיוסףשדבלאחרשבועות

מערבשלהערביםהתושביםאלפיומביןישראלית,לשליטהנתונההמערביתירושלים

ולהתגוררלהוסיףשהורשויווניםמהםרביםיהודים,לאו soכ·רקבאזורנותרוהעיר

באותםדיווחהמשמר""עלהעיתון 2היוונית,ובמושבההגרמניתבמושבהבבתיהם

היוובמקבילכרם,עיןשלניתוקההשלמתועלמלחההערביהכפרכיבושעלימים

אישעתבאותהואשרוהתרבו,שהלכוהשודומעשיהביזהבגינוימאודעסוקים;~וככיו

עלהעיתוןדיווחהחודשבראשיתממדיהם:ואתקיומםאתלהכחישהיהיכוללאכבר

נכסיעלרכושרישוםחובתשמטילנפקדים)",(נכסיחירוםשעת"תקנותחדש,חוק

ומנהיגיהמשטרהראשייצאוסוףכל"סוףכיהעיתוןכתבצייןיוםובאותונפקדים,

נעשיםכיהודיעירושלים,עירמשטרת,מפקדסופרקצין ...ובביזהבשודלמלחמההעיר

האלההמאמציםבירושלים.הכיבושבאזוריבביזההנאשמיםאתלגלותרביםמאמצים

לאהחסומותהדרכיםשבשלורומן,לד"רהמכתבהראשונות".התוצאותאתנתנוכבר

בתליהודהבןברחובבביתולהישארונאלץלירושליםימיםבאותםלהגיעהיהיכול

כך:נפתחאביב,

הסופריםשלמהספריותגדולחלקויותר.ספרים ooo,12כ·היוםעדנאספוהערכתילפי

ערכם,הובררשטרםיד,כתבישקיכמהמבטחים.במקוםעכשיונמצאהערביםוהמלומדים

ולמוסווהולבקעההגרמניתלמושבהגםאךבקטמון,מקורםהספריםרובבידינו.כןגםנמצאים

מספרייתחלקגםהוצאנוממוסווהבמוסווה.מצאנומפוארותערביותספריותכמההגענו.

הקרובים.בימיםשםלהמשיךשנוכלאקווהאךזו,בסביבהשקטוטרםהרוחותהשוודי.ביה"ס

בימיםהוצאתירפואיותספריותבהצלתהשתדלנושלאעלבפניהתלונןאונגרשד"ראחר

עורריןלהקמומידהגרמנית.שבמושבההבריאותמחלקתשלהספדיהאתהשארביןהאחרונים

לעמקשנגיעואקווהמו"ממתנהלישראל.ממשלתשלהירושלמיתהבריאותמחלקתבצורת

מעובדיה.פועלים 3-2הזאתהפעולהלרשותהאוניברסיטההעמידהאחדיםימיםלפני ...השווה

אליהוגולדמן,שלושה:רקהאחרוןבזמןעסקנובהאשרבעבודהגדולהפוריותלידיהביאזה

בביתוגםחדרקיבלנוברגמןשלבדירתולסירוגין.אלאיום·יום,בהעסקולאאלהוגםואני.

 3המקום.בעייתאתשעהלפיפתרואלהחדריםשניקטן.מחסןגילינואיטינגון

מצייןהואחשובים:פרטיםכמהמספקשלו,וברטוריקהבכנותוהמדהיםהזה,המכתב

(עדהעירמערבלכיבושהראשוניםהחודשיםבשלושתשנאספוהספריםמספראת

2 Nathan Krystall, "The Fall of the New City l 947-1950", in Jerusalem 1948: The Arab 
Neighborhoods and Their Fate in the War (ed. Salim Tamari), Jerusalem: The Institute 

92-146 . of Jerusalem Studies & Badil Resource Center, 1999, pp 

הלאומיהספריםביתהעברית,לאוניברסיטהשנהארבעיםבמלאותתערוכההלאומי,הספריםבית 3

 • 793/200תשכ"ה,ירושלים,העברית,והאוניברסיטה
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הספריםביתלידיויקבלהכלובסךנוספים,ספריםאלף 1sכ·נאספו 1949ראשית

בחשבוןלהביאמבליירושלים,מערבתושביערביםשלספריםאלף 30כ·הלאומי

מפורטותבמכתבויפו).חיפההגדולותמהעריםבעיקראחרים,מאזוריםשנלקחוספרים

פרטיים,מבתיםרקלאנלקחושהספריםממנועולהוכןהספרים,נלקחומהןהשכונות

 .קטמוןבשכונתהנוצריהערביהספרמביתהזהבמקרהציבוריים,ממוסדותגםאלא
בנוגעעצמםלביןהספרניםביןשנתגלעודעותחילוקיעלמרמזהמכתבבנוסף,

לידיהםלקבלהממשלהמוסדותשללהיטותםעלמצביעגםוהואלאסוף,שישלספרים

המלחמה,שללסופהעדלהמתיןרוחאורךדיאפילולהםהיהלאכידומההשלל;את

לציון:ראוייםלינראיםנוספיםדבריםשניהספרים.שלבעליהםמצבשיתבהרועד

מתוךמגיחהאחתתרבותשבוהאופןאתלהפליאהממחישלרגעעדיםאנחנוראשית,

הואהפלסטיניתהתרבותשלחורבנהמכחידה:היאאותהאחרת,תרבותשלאפרה

שלנוכחותםמחיקתעלרקלאהמבוססתחדשה,ישראליתתודעהשלהולדתהרגע

אתלייצרניתןהתרבותאתשמחריביםלאחרתרבותם.החרבתעלגםאלאהערבים,

לסתורעודיכולאינוכמובן,דבר,-קיימתחיתהלאמעולםהזוהתרבותלפיההטענה

אפילויזהר:שלחיזעה""ח'רבתעללמשל,חושב,(אניהזוהתפיסהאתלהפריךאו

נותריםהערביםוהודחק,שנקברמהאתלגלותהאמיץ,הגדול,הניסיוןשלבלבושם,

הבינוני,מהמעמדבורגניתלמשפחהבןעצמי,עלגםחושבואניאדמה.עובדיפלאחים,

סופריםשלבשמותיהםבילדותיפעםאינתקלתיהאםמרצ:הצביעוחייהםשכללהורים

בדעתילהעלותיכולתיהאםערבים?רוחאנשיועלמלומדיםעלשמעתיהאםערבים,

כלשהישבדרךנראים,ובלתירחוקיםאדםבנישלאמורפיתמסהרקאינםשהערבים

שירהכותביםהםשגםהיסטוריה,תרבות,גםלהםשישאלאשלום,איתםלעשותצריך

לאמגיע,שזיכרוניככלמחזות?ומעליםסרטיםיוצריםשהםופילוסופיה,ופרוזה

שלהפיכתהאתמצייןההשתלטותמעשהבנוסף,בדמיוני).זאתלצייראפילויכולתי

למשחקונתונהאדםבנישלהאינטימיתבקרבתםהמשגשגתודינאמית,חיהתרבות

מרביתאשרעדרבזמןיחלוףלאמוזיאלי:לאובייקטפוסק,בלתיותנודותחליפין

מדפים,גביעלחנוטיםהישראלי'הספרבמקדשמקומםאתימצאוהערביםהספרים

מעשהעלרקלאמצביעהמכתבולבסוף,מוחלט.באורחחייםחסריזאתועםנגישים

סוףסוףהגיעורוח,לכלפזוריםשהיוהספרים,שלו:הרטוריקהעלגםאלאההשתלטות,

שלמחודשתבבחינההעוסקממאמריו,באחדרטוריקה:עלאחת(הערהמבטחיםלחוף

העצמאות""מלחמתכגוןאידיאולוגייםמונחיםלהמיר 4פפהאילן,הציע 1948מלחמת

בסוגיותיותראובייקטיבידיוןלאפשרהעשוייםיותר,ניטראלייםבמונחיםו"עלייה"

 • 114-99עמ'(חורף), 1993 , 3וביקורתתיאוריה ," 1948מלחמתשלהחדשה"ההיסטוריהפפה,אילן 4
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המכרעתהחשיבותליברורהעתהכברזאתועםזו,בהצעהראשמקלאיניהפרק.שעל

ממלכודותלהימלטניתןבנקלשלאהעובדהוכןולקסיקליות,לשוניותהעדפותשל

האיןהכל,ככלות-אובייקטיביותשלבאפשרותלפקפקנטייתיבגללרקלאאלה;

ועלהפוליטיתנטייתועלהיוםשלבישראלמרמז " 1948"מלחמתבמונחהשימוש

שהולידהבמונחיםהשימושעליהםשמרמזמכפיפחותלאהכותב,שלהשקפותיו
אוכזהבאופןבחשבון,להביאעליכיחששאנימפניאלא-הציונית?האידיאולוגיה

אינםהצדדים,משניחלק,בהשנטלואלהוכימלוכלך,עסקאכןהיאשמלחמהאחר,

קולוכתבממאמריובאחדועוד:זאתסתירות.נטולתאוהומוגניתאחת,מקשהעשויים

באירועיםהיסטוריוניםעסקורבזמןבמשךכיהנודע,האיטלקיההיסטוריוןגינצבורג,

דרך ,למקיאוולימתוקידדסבאינדיווידואלים.ולאבמדינותומלחמתיים;פוליטיים

ובלתיכוחניתכישותהריבונותתפיסתעלמכרעתהשפעהזולעובדהחיתההגל,

לראשוניםלמדינות:סובייקטיםביןמכריעהבדלישנומוסיף,הואזאת,עםמוסרית.

אנשיאתלפטורשברצונימפניזהאיןחשובה,לינראיתזותובנהאם 5ביוגרפיה,יש

חששאנימפניאלא , 1948מלחמתבמשךלמעשיהםמאחריותםהלאומיתהספרייה

סוכניםכאלורקאךאליהםלהתייחסטעותזותהיהאינדיווידואלים,בהיותםכי

במלואהחופפתאינהלעולםהביוגרפיהבפעולה;אידיאולוגיותישויותאופוליטיים

ההיסטוריה).את

ד"רפיוסםלכן,קודםמעטאוליורומן,לד"רהמכתבנשלחשבההעתבאותהבערך

"עיבודשכותרתותזכירהלאומי,הספריםבביתהמזרחמדעימחלקתמנהלשטראוס,

עלאחראישטראוסהיהתפקידו,מתוקףהכבושים".השטחיםמןהערבייםהספרים

לנוכחשחשההתרגשותעלהןמעידיםדבריוושמירתם.קיטלוגםהספרים,קבלת

והמצוקההבלבולעלוהןספרייתו,דלתותעלוגובר,הולךבזרםהמתדפקים,הספרים

עללהשתלטהתקשהעצמוהואגמורה;אנדרלמוסיהשלשעהזוחיתהשרוי:היהבהם

שיכוליםנוספים,ועובדיםעזרהלקבלתובקשותיוכראוי,אותםולמייןהספריםאלפי

באותםנתונהחיתההלאומיתהספרייהבנוסף,בשלילה.כהעדנענו ,בידולסייעהיו

טרחלבנייןהצופיםבהרוולפסוןמבנייןמקומהאתלהעתיקונאלצהבקשיים,ימים

המסמך:שלהראשוןחלקוהנההעיר.במערבסנטה

והחלומופקדותספריותהכבושיםבשטחיםלאסוףהזכותהלאומיהספדיםלביתשניתנהמאחד

 ooo,9ל·קרובאומדנאבתרכהעדנאספוירושלים,שלהערביותבשכונותמקיפהבפעולה
הספדיםממספרגדוליותרהואהספרייהאלזהבאופןשהובאוהספדיםמספרערביים.ספרים

שנמצאוהספדיםשביןאלאבלבדזו.ולאהמוסדקיוםשנותכלבמשךידינועלשנאספוהערבים

Car\o Ginzburg, "Checking the Evidence: The Judge and the Historian", Critical Inquiry, 5 

Vo\. 18, Number 1, 1991, pp. 79-92 
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(מכורכיםעיתוניםשלשורותוגםבידינושאינםספריםשלניכראחוזישנוהכבושיםבשטחים

לקבלהאפשרותעינינונגדנשקפתזולפעולהובגישתנוהיותהספרים.ביתבגנזישאינםיפה)

להרחיבהאפשרותלנוניתנתהריטרחהשכרבתורחלקהאלההספריםמביןהספרייהבשביל

ובעיבודבסידורלהשקיעישהזאתהאפשרותאתלנצלכדיאולםאוספינו.אתניכרתבמידה

רכושעלשיחולוההסדרוכלליהיותמרובה.עבודהבשקיםשעהלפיהארוזיםהספריםשל

הספריםאםהסכםלידילבואשיקלבאופןהרשימותאתלהכיןהראוימן ,נקבעולאעדייןזה

תספקנהצבאיים)ומושליםישראל(ממשלתהשלטונותבשבילהקודמים.לבעליהםיוחזרו

איןעצמםהספריותבעליבשבילוגםבלבדהספרושםהמחברשםאתשתכלולנהרשימות

וייתכןגופאהספריםבביתכעתנעשיתאינהשעבודתנולכךלבבשיםפירוט.ביתרצורך

מספרבאותוספרכללסמןכדאיהצופים,להרויועלוארגזיםלתוךפעםעודיושמושהספריות

אם-טרחהשכרבתורנקבלשאותםהספריםשלהבחירההקלתלשם ...ברשימותיופיעשבו

כגוןהחיבוריםמשתייכיםשאליהםהמקצועותלפיהרשימהאתלחלקכדאי-כזההסדרייקבע

 .)םש(ונו'הטבעומדעיהרוחמדעיוחדשה,עתיקהספרות

לבית"ניתנההביטויגםכי(אםהטרחה""שכרהואהזההציטוטבכלהמרכזיהמושג

הספריםאיסוףשפרשתכךעלבהצביעוכמותו,מאיןחשובהזכות"הלאומיהספרים

היעילהכהתלכדותםכלומרוהצבא,הרשמייםהמוסדותשלבאישורםנעשתה

שלו,המתייפייפתהנימהבגללגםחשובוהואכוח:שלסדריםשנישלוהמשוכללת

עלינוכיצדואולם,סבילה).לישותהספרייהשלהפיכתהבאמצעותהחטאאתהמלבינה

שלרטוריתעלולמתוחכמת,אפולוגטיקהשלמרהיבמופעלפנינוהאםאותו?להבין

להסוותלפיכךמבקשואשרפומבי'אףאולירשמי'במסמךשמדוברלכךהמודעפקיד

האםעתידיים?חלוקההסדרישלערפלמסךמאחוריהספריםעללהשתלטלהיטותואת

פעולהביצעהלאומיהספריםשביתבכךבכנותהאמיןשטראוסכילחילופיך,ייתכן,

שטראוס,כיברורכךאוכךמאמציו?עבורתגמוללומגיעולפיכךוהצלה,חסדשל

בנקל.עליהםלוותרהתכווןולאאותםחמדהספרים,שלבערכםהכירלעמיתיו,בדומה

העניין:אתהיטבמבהיריםבתזכירהבאיםהמשפטיםבכך,ספקלנוהיהאם

המחקראפשרויותאתלהרחיבנוכלהספריםלביתהאלההספריםשלהגוןחלקיימסראם

ספריםאותםוראשונהבראשהספריםלביתלהכניסשעלינוספקמכלנעלהניכרת.במידה

 ...הקלאסיתהספרותמןבחיבוריםבעיקרמעונייניםאנוהספריםלשארואשרבידינו.שאינם
ומןצרכינו,שלמדויקתידיעהתוךספרניעיבודאפואמצריכהלידינושהגיעוהספריםבדיקת

דומיםמוסדותעלהספריםשבביתהמזרחיתהמחלקהעולהזומבחינהשדווקאלהעירהמותר

ואינםצרכםכלמסודריםאינםאךבספריםעשיריםאמנםשהםהקרובהמזרחארצותבשאר

 .)םש(אצלנולעשותהשאפשרזוכמועבודהולחוקרלקוראמאפשרים

כיהעובדהאתמאיתנולהסתיראמורהלאהציטוטבראשיתהמופיעההתנאימלת

היאלמעשה,בספרים:לעשותשישהדברמהלשאלהמוצקהתשובהחיתהלשטראוס
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והנחרצות,ראשיתושלההססנותעםהזה,המסמךכיסבוראניבנוסף,אותה.מדגישהרק

הלאומיהספריםביתשגילהליחססימפטומאטיאחריתו,שלהיהירות,אפילואולי

הספריםביתשכןכמובן,מדויקת,אינהגיחתו(המלהעליושכיחתוהאוצרותכלפי

שחצנות,חמדנות,רכושנות,שלתערובתהספרים):שלבאיסופםפעילתפקידמילא

וספקות.לבטיםשלמדי'מאיימיםלאמדי'רחביםלאשוליים,עםמרוסנת,לאשמחה

ההיסטוריהאחרלהתחקותמבליהספריםאיסוףפרשתאתלהביןניתןלאלכך,בהקשר

האוניברסיטהשלהקמתהמאזבו:הטבועההמגלומניהעלהלאומי'הספריםביתשל

הישראליתהתרבותשלגנזיםכביתהןלשמשהספריםביתנועד ,-1925בהעברית

הפינהאבןהנחתבטקסביאליקשלמנאומוכאןמצטטואניוהן,לדורותיה,והיהודית

כלאתאליולהביא ...השמיםרוחותלארבע"פתוחיםשחלונותיוכמקוםלאוניברסיטה,

כיברור 6הארצות,"ובכלהזמניםבכלהאדםשלהיוצררוחותנובותמכלוהנעלההטוב

הערבייםלספריםשאיפשרההיאהמזרח,כלפישלההמיוחדהיחסעםהזו,המגלומניה

מדעיםיפה,ספרותדת,ספרותבהםמאוד,ומגווניםשוניםמסוגיםהיוהכלשאחרי-

לחלקלהפוךכלומרהספרים,בביתלהיטמע-לרובזרותבשפותספריםוכןכלליים

שנשובמבלישלםיהיהלאהספריםבביזתהדיוןבקצרה,המזרח.על"שלנו"הידעמן

כפיבדיוקהטבע,שלדוממתעובדהאינוהאוריינטכיאותנו'שלימדסעידאדוארדאל

טועןהיהשבוודאיסעיד,אדם;ידימעשהשניהם-שםנמצאסתםלאשהאוקסידנט

כ"אוריינטליים",התגלושהםמפנירקלאאוריינטליזציהעברוהספריםכיבפנינו

כילנומזכירהיהלבסוףאוריינטליים;להיותלאלצםהיהשניתןמפניובעיקרגםאלא

ושליטה,פיקוחואינטרסים,כוחיחסישלכבירהרשתלאותהקשורההספריםפרשת

נטולקול,חסרמושתק,נותרומיהאוריינט),את(לייצגלדברמותרלמיהקובעת

המגלומניהעלרקלאהדעתאתלתתעלינוזה,כלאחריעצמו.אתלייצגאפשרות

שמילאההספציפיהתפקידעלגםאלאשלו,יוההיגיוןהלאומיהספריםביתשל

והאוניברסיטאי,הלאומיהספריםביתמאוספיגנוזים,אוצרותבתוךדבר","פתחמגידור,מנחם 6

 • 7עמ' , 2000ירושלים,העברית,האוניברסיטהפלסו),ורבקהויידורפאל(עורכים

 1950בשנתמונהשונמי,,שלמה 1948ב"הפלסטיניםספריאיסוףעלהממונהכיגיליתיהתרגשותבלילא 7

מאותלישראללהביאבניסיונותשעסקההלאומי,הספריםבביתהגולה""אוצרותמחלקתראשלתפקיד

כורךהגולה"אוצרותבהצלת"פרשיותשברשימתו'לפיכ,ךמקריזהאיןשואה.קורבנותשלספריםאלפי

מפעליכשניאותםבהציגוהערבים,שלספריהםאיסוףעםהשואהקורבנותספריהבאתמפעלאתשונמי

הערביים:הספריםפרשתאתנמרץ,בקיצורמזכיר,הואכךנפש.וחירוףמסירותשלוכמופתנעליםהצלה

בשכונותאחרים,במקומותגםכךואחרבירושלים,ספריםהצלתפעולתבוצעההשחרורמלחמת"בזמן

השטחיםאתנפשותבסכנת'סרקו'האוניברסיטהפועליעםיחדהספרייהעובדיהנטושות.הערביות

ישהניצוליםהספריםביןבנס.וניצלוהערבי,הלגיוןכדוריצרורותעליהםניתכופעםולאשבגבולות

היוםנמצאהגדולבחלקואשרקאונסיל,'ה'בריטיששלוהחשובההעשירהספרייתואתבמיוחדלציין

(שלמההקוראים"ציבורשלהגדולהלתועלתווהאוניברסיטאיהלאומיהספריםביתשלהקריאהבאולם

 .) 64-63עמ'תשכ"ט,ירושלים,מס,ראובןהוצאתוספרנות,ספריותעלשונמי,
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בעלימזרחניםהאחד,העברמןעובדיה:שלתפקידםועלבספרייה,המזרחיתהמחלקה

בבריטניההתיכוןהמזרחללימודיבמחלקותשהתחנכוציוניםאינטלקטואליםשם,

ספרניםרקלאשהיומלומדיםדייל),גוטהולדפרופסורנבט,ויוריד(ד"רובגרמניה

ואשרהעברית,באוניברסיטהאוריינטלייםללימודיםבמכוןמרכזיותדמויותגםאלא

מיפוישליותרהרבהרחבהממערכהחלקלדידםהיההספריםבאיסוףשהשקיעוהמאמץ

שעסקומעיראק,בעיקרהמזרח,ארצותבניספרניםהשני,העברומןהמזרח.ופענוח

נוספתפעםלנומגלהעבודתםואשרוקיטלוגם,הספריםאיסוףשלהשוטפתבמלאכה

 ,האשכנזיהישראליהממסדשללאוריינטליזםמושאבעצמםהמזדהים,נהפכוכיצד
עבודתי,שלהמוקדםובשלבזה,בהקשרהערבים.שלבדיכוייםמרכזייםלשחקנים

עםלאחרונהכשנפגשתיכךעלחשבתיישראלי.היותיבעובדתלהרהרשלאיכולאיני

אתלקבלבבקשההלאומיהספריםלביתפנהשניםכמהשלפניזחאלקה,ג'מאלח"כ

היהזחאלקהבשלילה.נענתהשכצפויבקשהאל·סכאכיני,ח'לילשלספריורשימת

זאת,עםהספרים.בעלישלשמותיהםבהשגתיכולתוככללילסייעוהשתדלאדיב,

מהולהדבריונימתכילחוששלאיכולתילאלכך,ממשיתעילהלישניתנהומבלי

נגזלשקולםאלהבשםלדברהמבקשמעט,מפוקפקשיחבןכלפי,אירוניהשלבשמץ

עצמם.המנשליםשללעמםבןגםלכלונוסףמהם,

למצבהמהירהלהסתגלותגםלבלשיםעלינושטראוס,ד"רשללתזכירבחזרה

הספריםשבומאליו","המובןשלהיווצרותועבראלנחשוניתקפיצהכוללהחדש,

שללנוכחותםהמתייחסתעמדהזהובכללשלנו,לגמריכברהםאבלשלנואינם

גמורותנפשובשלוותבטבעיותאיסופם,שהחללאחרספוריםחודשיםהספרים,

שאינםספריםאותםוראשונהבראשהספריםלביתלהכניסשעלינוספקמכל("נעלה

הזמןבאותושאירעמהלביןהזוהתופעהביןלדמיוןלבלשיםגםוכדאיבידינו"),

שבניתהליךאותוהחדשים,הממשלהבמשרדיהלאומי,הספריםמביתהרחקלא

בפליטיםכמוהפליטים:בעייתשלהיווצרותהעלבספרובהרחבהעליועמדמוריס

הדבריםביןההבדליםלנוכחכאןהמתבקשותההסתייגויותכלועם-ובבתיהם

פיזרוולפיכךבספרים,לעשותמהתחילהידעולאהלאומיהספריםביתעובדי-

רב,שספקולמגבלותלתנאיםבכפוףהעתידית,להשבתםבנוגעשונותהצהרות

ברצינותלדוןמוכןהיהלאכבראישמהזמןלאחרבהם.לעמודהיהניתןאםכמובן,

עדמירושלים,הרחקעתבאותההיוכברשממילאלבעליהם,הספריםשלבהחזרתם

ביתאנשיהדעת.עלזומעיןאפשרותלהעלותאפילוהיהניתןלאכברשבהדרגה

חייליםמפילהם,הסתברהמלחמהכדיתוךמראש:הביזהאתתיכננולאהספרים

האמינואוליאותם.לקחתניגשווהםספרים,שלקיומםעלבקרבות,שהשתתפו

לבעליהםלהשיבםברצינותחשבוואוליאותם,מציליםהםכיובתמיםבאמת
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האפשרויותלידיהם.שנפלבשללהתאהבומהרהעדזאת,עםהקרבות.שוךעם

מחשבהכלמלבםהרחיקושהןעדכל·כך,מלהיבותנראובפניהםהציבהזהשהשלל

כללייםבקוויםכאןהמתוארתהספרים,ביזתשלהזוהקצרההכרוניקהאתאחרת.

(הערהנוספת.תעודהבאמצעותלהשליםמבקשאניגולמי'מעטובאורחבלבד

בהקשרבדעתיעוליםדבריםשנילארכיונים.קיומהאתחבהזועבודהאחרונה:

לביןברגיל,נתפסשהואכפילפחותהמלחמה,שלהכאוסביןהפערראשית,לכך:

דבר,עליהםנאמרשלארביםדבריםישנםכימשוכנעאניהתיעוד.שלהשיטתיות

שהתקבלוהחלטותלעד,שאבדומכתביםתועדו,שלאשיחותזכר:מהםנותרשלא

איניזאת,עםבשתיקה;עליהןלעבורהעדיפושמבצעיהןפעולותוכןפהבעל

המגלה,בארכיון,השמוריםוהתעודותהמסמכיםשפעלנוכחלהתפעםשלאיכול

עלדובררבותשנית,בפעולה.אדמיניסטרציהמאשריותרעמוקמהדברלי,נדמה

שבהםהמגווניםהאופניםועלנלאיתהבלתיתוקפנותועלבארכיון'האצורהכוח

הקשוריםחברתיים,כסוכניםהארכיוניםשלתפקידםעלהשלטון;אתמשרתהוא

שלמחיקתןתוךלהווה,העברשביןהמדומיינתהזיקהולניסוחהזיכרוןלהנדסת

לתפוסמבקשתהלאומיתהקהילהשבוהאופןעםאחדבקנהעולותשאינןתמונות

עצמה.את

הואהתרגשות,בימעוררואשרעיני,לנגדהמתגלההדברזאת,ובכלנכון,זהכל

הםבשמוסדרשלקיומועלשמערעריםכמילהתגלותעשוייםארכיוניםשדווקא

ואתהמפלילותהעדויותאתגםבקנאותהשומריםאלה,מרחביםלתפקד:אמורים

נרטיביםתחתלחתורעשוייםבעליהן,אתלהרשיעהימים,מןביוםהעלולות,הראיות

הנשמרותהתעודות,שכןלכאורה,מופרתבלתיברציפותהמשתלשליםטלאולוגיים

שההיסטוריהוהתמורות,החתכיםהנתקים,השברים,אתדווקאחושפותבקנאות,בהם

שלשרידים,שלעקבותיהםאתבהנכיחםמפנינו.להסתירמבקשתהאימפריאלית

ההיסטוריהכנגדלפעולארכיוניםשלבכוחםישגמורים,ובלתיחלקייםאובייקטים

ודאות.נטולייותר,שברירייםמרחביםעבראלאותנולהוליךבעתובההאימפריאלית,

ההנחותאתלסתורלציפיותי,לסרבאותי,להפתיעלארכיוןלהניחעלייהיהלפיכך,

מדילדעת).יכולשאינימהאתעדיין,יודעשאינימהאתלילגלותשלי,המוקדמות

מפורטותבחוברתהספרים".בית"ידיעותבשםחוברתהלאומיהספריםביתמפרסםשנה

ומידערלוונטיים,מדעייםפרסומיםהנידונה,בתקופההמוסדשלהמרכזיותהרכישות

בדו"חהלאה).וכןתרבותפעילויות(מינויים,חשיבותבעלינוספיםלאירועיםבנוגע

נכתב: 1949יוניעד 1948ינוארלחודשים

מכיליון.הצילםכךועל·ירינטושים,ספריםרבבותהקרבותשנותבמשךאסףהספדיםבית

 8מטעם



 21הפלסטיניםשלהספריםביזתעל

הננוזובהזדמנותנפש.סיכוןומתוךמהעובדיםכמהשלרבההתמסרותתוךנעשתהזופעולה

עזרתםעלבדבר,הנוגעיםהממשלתייםהמשרדיםעלולאפוטרופוסיםהצבאלאנשימודים

 8 .) 793/200(בס"לזוחשובהלעבודהומגליםגילושהםוהאהבהההבנהועלהרבה

עדאותו,ומטהרהחטאאתמלביןהנוכחיהטקסטשבוהאופןהואכאןהחשובהדבר

הערביםגירושהכיבוש,רקלאבבסיסו.העומדיםולעווללאלימותזכרכלנותרשלא

אם Iהמצפוןנקיפותגםמעולם:אירעולאכאילומתפוגגים,ספריותיהםעלוההשתלטות

מונחיםשלאוסףחראשנותרמההתמרנה.מןלגמרינעלמותשהיו),סבור(ואניכאלההיו

מכללגמריהמרוקןהומוגני,במרחבהמתקיימיםהיסטוריה,נטרלימטוהרים,ואירועים

עשויהמלחמה,שלההיסטוריהאתלהכירמבליהמסמךאתשקוראמיפוליטי.הקשר

כלשהן,עלומותמסיבותארהחופשי,מרצונםבתיהםאתעזבוהערביםכילחשובבנקל

הספרים,ביתאנשיהתגייסוהמזל,למרבהבטרשים:ספריםרבבותמאחוריהםבהותירם

הספרים,אתלהצילחת,ללאועשוייםאמיציםתרבותלרחמישלעיליתיחידתמעין

תרדהלהכירחייביםשהערביםדרמההזה,התיאורעל·פיחייהם.אתמסכניםשהםתוך

מיהם,אלמלאהציונים:הספרניםשלהכביריםמאמציהםאתולהוקירלמושיעיהם

ערשההזרהמחמירההפרשנותאפילוזאת,עםספריותיהם.בגורלערלההיהמהיודע

מתואריםשהםכפיהללו,לספריםפיו,שעללכךלבלשיםצריךשכןהמסמך,עםחסד

לרוח,פזוריםבטרשים,ספריםבפשטותהםאלהבעלים. Iהיולאומעולם Iאין Iכאן

מגלהשאדםרחובבקרןספריםלערימתבדרמהאורח,ועוברדכפיןלכלהמרצעים

 .ביתרמפתחיוצאכשחראבמקרה

שהרגשבדר"חהמופיעיםהספריםבעליעשרותשלחלקיתרשימההנהולבסוף,

 9:1949במארסהלאומיהספריםביתלהנהלת

בקעה-נריהץעג'גאג'

קטמון-סוידהחנא

בקעה-כיוסכליל

בקעה-סעידג'ורג'

בקעה-קטןמיכאל

בקעה-סעדסלימן

פארלסט.רחוב-נשאשיביחכמתעארף

שהתקיימהבתערוכההלאומי.הספריםביתשלהעצמיתבתודעהשביתההזההנוסחקנהמאזכירומה 8

ראואך , 1948למלחמתכבורשלמקוםניתןהעברית,לאוניברסיטהשנהארבעיםבמלאות , 1965ב"

ספריםהרבהנמצאוהשחרור,מלחמת"בימיהספרים:פרשתבקטלוגמסוכמתפשטותובאיזוכיצרנא

 ,) 36עמ'תשכ"ה,הלאומיהספרים(ביתנטושים"ערביים

 , 1429/3גלילהמרינהגנזך 9
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קטמון-כמאסג'ורג'

קטמון-סכאכיניכליל

בקעה-קטןחברי

מוסווה-סאאעעו"ד

קטמון-היכליוסף

קטמון-אלטיביתופיק

מוסווה-כיאטפראנסיס

טלביה-מליכיאןהאגוב

גרמניתמושבה-צלאחאמילה

הרכבתשכונת-דג'אניצ.ת

קטמון-עואדס.א

קטמון-רחמהאבופואר

פאולסט.רחוב-תורג'מאן

מוסווה-פרג'ניקולס

טלביה-חבושמ.

להצילםבידינויעלההאםמרחוק.לעומתנוהמחווירזיכרוןפנקסהלאה,וכןהלאהוכן

המתים?מארצותמהלזמןלהשיבםהשכחה,מן
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