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היענותכםעלישראלממשלתבשםלכםמודהאני"רבותיי!

דרכיעללהתייעץנקראתםהבאים!ברוכיםהנה.ובואכםלהזמנה

במדינתהאומהדמותבעיצובהרוחואישהסופרשלהשיתוף

ישראל."'

הסופריםבכינוסדבריואתבן·גוריוןדודפתחאלהחגיגיותבמילים

קבוצהנאספהזהבכינוס . 1949מרסחודשבסוףשערךהרוחואנשי

לאהבורלא,יהודהאלתרמן,נתןביניהם:ומשוררים,סופריםשלנכבדת

שלהמוצהרתהמטרהשמיר.ומשהגרינברגצביאוריגורי,חייםגולדברג,
האומהדמות"עיצובהייתההממשלה,ראשזאתשהציגכפיהכינוס,

ראשכינס ,' 49באוקטוברמכן,לאחרהשנהכמחציתישראל".במדינת

הדיון.אתלהשליםבמטרהבשנית,הרוחאנשיאתהממשלה

והיאהמדינההוקמהעתהזהתמוה.הללוהכינוסיםשלהעיתוילכאורה,

שלבעיצומהבתולדותיה,הקשותהתקופותאחתשלבפתחהעומדת
חדשיםעוליםאלפיעשרותשלקליטתםלקראתההתארגנותמהומת
בן·מוצאוהנה,עולים).אלף-240כלארץהגיעולבדה 1949(בשנת

ענייניםעלסופריםעםרב·שיחלקייםזמןהעמוסיומובסדרגוריון
אתתפסשבוהאופןאתבחשבוןכשלוקחיםנעלמתהתמיההשברוח.

הצבאייםהמאבקיםששככולאחרעתה,האסלאם.מארצותהעוליםהמוני
עלהמאבקפחות:לאחשובנוסף,למאבקבן·גוריוןהתפנהוהמדיניים,

והמאבקבארצו,המתחדשישראלעםשלוהרוחניתהתרבותיתזהותו

 2הציבורי.ובשיחבספרותזוזהותשלייצוגהעל

הפוליטיהכוחמנגנונישלמעורבותםאתלבחוןמבקשתאניזהבמאמר

התרחשהשבהםהימיםהמדינה;ראשיתבימיהספרותיתהמפהבעיצוב

מתוךפרקשלתמצ•תהואזהמאמר *

המעברה:"ס'פורהדוקטורטעבודת

החתרנ•",לקולהשל•טהקולב'ז

 .שוורץ•גאלפרופ'בהנח"ת

סופר•םדבר•בן·גור•וז'דוד . 1

(ב•וםראש-הממשלהשז•מזבפג•שה

 , iחמו"ל i ,) 27 / 3/1949תש"טבאדרב"ו

 . 1949תל·אב•ב

הה•תו,ךבור •מ•צמרת,צב•ראו . 2

בוקרשדהבז·גור•ון,למורשתהמרכז

 . 77-56עמ' , 1993
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העלייה"מדיניותבמאמרוליסקמשה

(עודך],נאור(מרדכיהחמישים"נשנות

עמ' , 1986ירושליםומעבדות,עולים

ממאיהעולים",מחנות"תקופת :) 18-9

ו"תקופת , 1950שנתאמצעועד 1948

אמצעועד 1950מאמצעהמעבדות",

למעשהנמשכההגדולההעליהי . 1952

אלהתקופותשתילאחדאך 1956עד

נעשתהוהיאצביונההשתנה

 .יותרומתוכננתמצומצמת

"העלייה •סיקורןמשהעל-פי . 4

מאפייניהממדיה,ההמונית:

(עודך),נאורמרדכיוהשפעותיה",

עמ' , 1986ירושליםומענוות,עולים

52-31 . 

חדשים:לעוליםותיקים"ניןודאו . 5

שגב,תוםשמות";ללאאנשים

תל-דומינו,הראשונים,הישראלים

 . 1984אניב

חדשיםאנשיםשוודץ-שנא,שלמה . 6

המאוחד,הקיבוץהגבוהים,בהדים

 . 1953תל-אניב

לושאיןמקוםשוודץ-שנא,שלמה . 7

 . 1955תל-אניבהמאוח,דהקיבוץשם,

לאחד,כנפייםששברטוב,חנוך . 8

 . 1955מדחניההפועלים,ספרית

הסופדיםאגודתגשר,אוהל,מילוא . 9

 . 1955תל-אניבהעבריים,

לעלייה.השניהדודבניגםוכך . 10

על"הסיפור •וטילמיפהשלנספרה

 ,) 2000ירושלים(כתר,האדומה"העיד

מענדה.פרקימספרכלולים •למשל

עונד,עםהמעבדה,בלס,שמעון . 11

 . 1964תל-אניב

יותר,ושוויםשוויםמיכאל,סמי . 12

 . 1974תל-אניבמורן,

תל-תמוז,האסופים,חקק,לב . 13

 . 1977אניב

עםכפדות,תרנגולעמיד,אלי . 14

 . 1983-אניבתלעונד,

אתויצרהממדיםאזידדמוגרפילשינויהניאהאשדהגדולה,העלייה
 1948- (שניםחמשבמהלןהמדינה.בתולדותהקשותהטראומותאחת

העוליםשלמשקלם 4עולים.אלף 700כ-ישראללמדינתהגיעו 3 ) 1952

השנייההשנהמןהחלוגדלהלןובאפריקהבאסיההיהודיותהקהילותמן
היבשותילידיעלהעוליםמןאחוזים 71נמנו 1951בשנתכיעדלעלייה,

להבדילם"מזדחים",אוהמזרח"עדות"בנילכינויזכואלהעוליםהללו.
שהתפתחוהפוליטיהציבורינשיתאירופה.גלויותיוצאי"האשכנזים"מן

מארצותהנאיםשלהמספריתעדיפותםשהתבדרהככלבארץ,אז
הזהותשלשלמותהאתהמסכןבעייתיכגודםאלהסומנוהאסלאם,
שתיניןהמפגש 5הראשונות.בעליותלהירקםשהחלההחילונית,הציונית

לידישנאהעמוקהחדדההולידמזו,זוכןכלהשונותהיהודיות,ההוויות
השנים.באותןהישראליתנספרותגםביטוי

אפשרזולעלייההמתייחסיםהספרותייםהטקסטיםאתבוחניםכאשד
העוליםשלחוויותיהםעללכתובראשוניםמעניינת:בתופעהלהבחין
עםשוודץ-שנאשלמההוותיק:היישובמןסופדיםדווקאהיוהחדשים

 ) 1953 (הגבוהים"בהדיםחדשים"אנשים
 ;) 1955 (שם"לושאיןו"מקום 6

7 

 ) 1954 (לאחד"כנפיים"ששעםברטובחנון
"גשר"עםאוהלומילוא 8

) 1955 (. 
מןלכאודהסוטיםשהםתוךהעלייה,שלבעיצומהכתנוהם 9

עצמםהחדשיםהעוליםהפלמ"ח.דודכבניכתיבתםאתשאפיינוהנושאים

עדזהנושאעללכתובמוסיפיםוהםיותרהדנהמאוחדלכתובהחלו
 11.1964ב-לאודיצא"המעבדה"שספדובלס,שמעוןהיההראשון 10היום.

"האסופים" 12,197 4ב-מיכאלסמישליותר"ושווים"שוויםהופיעואחריו

ואחדים. 141983ב-עמידאלישלכפדות""תרנגול 13 , 1977ב-חקקלבשל

להסבירבהחלטעשוייםהחדשלמקומםהעוליםשלההסתגלותקשיי
התנאיםהחדשה,השפההעולים:הסופדיםשלהמאוחדתהנתינהאת

פנאיכנראה,הותירו,לאוכולי,התרבותייםהפעריםהקשים,הכלכליים
בהןאיןמספקות.אינןאלהסיבותכידומהנדם,ספרותי.לעיסוקדב

הספדים,קבוצותשתיהופעתמועדיניןהגדוליםהפעריםאתלהסבירכדי
ובספיחיוהזהבנושאהעוסקיםטקסטיםמדועמסבירותלאגםוהן

מציאותכידומהכאשדיותר,מאוחדותנשניםגםלהופיעמוסיפים
בספדינשכח,נוסף,לפרקוהפכההקולקטיביהזיכרוןמןנמחקההמעבדות

ההיסטוריה.

לדעתי,צדי,ךהמאוחדת,זונוכחהמוקדמתהנתינהתופעתאתלהביןכדי
העשור-מתמקדיםאנושנוהתרבותי-חברתיההקשראתולבחוןלשוב

במלואהציוניהאתוסהיהזובתקופהישראל.מדינתלתקומתהראשון
תנדהנוצרהישראלבמדינתבכיפה.משלההציוניתוהאידאולוגיהעצמתו,
למחוקהמבקשת-הצבר-חדשענדישלדמותווהתגבשהחדשה,

קולהאתבגאוןונשאהימיה,חידשההעבריתהשפההגלות"."נושתאת
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הרוחותהלןרקעעלכוחה.בשיאנמצאתשהיאהחשהחברהשל
מנהיגיבעינימי,דונתפסוהמזרחמארצותהעולים"נקלטו"הזההאופטימי
בינםכ,ןעלנוסףהציונות.שללהישגיהמוחלטתכאנטיתזההיישוב,

לפיכןבמנהגיהם;במראם,בשפתם,-רבדמיוןשררהערביהאויבלבין

החדשהשהאומהפחדפח.דלומרשלאנחת,איובהנהגהבציבורעוררו

 15ביותר.החשוביםמאפייניהאתומאבדתהולכתנוצרהעתהשזה

מכולםבוטהגלויה.בצורההללולחששותדרורקראועיתונאיםכמה

שפרסםמאמריםבסדרתאשר"הארץ",עיתוןשלכתבגלבלום,אריההיה

העוליםשלטיבםעלאורלשפוךניסה 20 / 5 /-1949ל 13/4/1949בין

הםביותרהקשיםהמאמריםשניבהמוניהם.להגיעשהחלוהחדשים,

המאמריםהאנושי".החומרעל"האמתאתלדווחגלבלוםביקששבהםאלה

הבלקן,ארצותיוצאיקבוצות:לשלושהעוליםחלוקתעלמבוססים

אירופה,יוצאיהשואהניצוליגםובתוכםהעולים,רובכעידית;המוגדרים

חמורהכסכנההמוגדריםאפריקה,מצפוןוהעוליםכזיבורית;המוגדרים

מדוברכיהיתר,ביןגלבלום,כתבאפריקהמצפוןהעוליםעלליישוב.

בבורותגובלתהשכלתםדרגתשיא.היאשלושהפרימיטיביותב"עם

הם ] ... [רוחני.דברכללקלוטהכישרוןחוסריותרעודוחמורמוחלטת,
 16והפראיים".הפרימיטיבייםהאינסטינקטיםלמשחקלגמרינתונים

בן-גוריוןכנראה,החליט,אי-נחתושלאיוםשלתחושהמאותהכתוצאה

כוונתוהרוח.ואנשיהסופריםקבוצתאתכןלשםוכינסבפעולה,לנקוט

האפשרככלרבההומוגניותליצירתהעם","איחודלמשימתלגייסםהייתה

שבאוהיהודיםיצרושאותוכמובן,השליט,הציוני-אידאליסטיהדגםברוח

בההספרות,באמצעותחינוןהיההמטרהלהשגתהאמצעימאירופה.
מרכזיתשאלההיא"הייצוג"שאלתלביות.כניתןהמאייםהשונהיוצג

שוויוניותבלתייחסיםבמערכותהעוסקבכזהובפרטתרבותי,שיחבכל

הראשונותבשנותיההמתהווההישראליתבחברהשנוצרהשיח 17במובהק.

משיח(להבדילקולוניאליסטייםמאפייניםבעלשיחהיההמדינהשל
השלטתההגמוניהביןדיכוטומיתיחסיםמערכתהמעמידקולוניאליסטי),

ה"עוליםמזה.המזרח,עדותובנימזה,האשכנזיםהחדשים,העוליםלבין
יותרהרבהשונים,בהקשריםשלילייםלתיוגיםוזכוהודרוהמזרחים"

 18האשכנזים"."העוליםמאשר

ב

השיחשל"מובנוכי:באבאהומימצייןהאחר""שאלתעלבמאמרו

עלכביקורתיותרמלאהבצורהיתבררכוחמערןבתורהקולוניאלי

להבנותהיאהקולוניאליהשיחמטרת ] ... [מסוימיםהיסטורייםטקסטים

להצדיקכדיגזעי,מוצאבסיסעלנחות,מטיפוסכאוכלוסייההנתיניםאת

 8המתחשלהספרותיהעיצוב . 15
i':: 

 3בתקופתכנראולי,מסתמן,העדתי
s::: 

 ~כחנהברלוניץיפההראשונה.העלייה

ניזהמורכנתהיחסיםמערכתאת

התימנידמותעיצובדרךלמערב,מזדה

עלהסתמכההיאהתקופה.נספרות

האוריינטליסטיתהיחסיםמערכת

פיעלסעיר,בעקבותבאנאשהציע

הוא"האוריינטליזםזה:חשיבהמורל

לגילוי,למחקר,נושאאחדמצד

שלמחוזםהואשנימצדלפרקטיקה;

מיתוסים,פנטסיות,ודימויים,חלומות

ק'הומיראו:ותביעות."אובססיות

אפליההנדל,האחר:"שאלתבאנא,

תיאוריהפוסט-קולוניאלי",ושיח

יפהובז ; 149עמ' ,) 1994 ( 5וביקורת,

עם,להמציאארץלהמציאנרלוכיץ,

 ; 1996תל-אניבהמאוחר,הקיבוץ

נינעדתייםמתחיםשטאל,ואברהם

תל-אביבעובר,עםישראל,נעם

 . 38-16עמ' , 1979

תימז"עלייתגלבלום,אריה . 16

 . 22/4/1949הארץ,אפריקה','ובעיית

צור,ירוןראוזהבמאמרמקיףלדיון

והתמורה'המרוקאים'הקרנבל:"אימת

הצעירה','בישראלהעדתיתבבעיה

 . 164-126עמ' ,) 2000 ( 19אלפיים,

ייצוגונשאלתהדיוןשלתחילתו . 17

סעידשלהחשובבדיונוהאחרשל

הדיכוטומיתהיחסיםמערבתבהבניית

ראו:המערב.ידיעללמזרחהמערבנין

תל·עובד,עםאוריינטליזם,סעיר,א'

 Abdul R .וגם ;) 1978 ( 2000אניב

JanMohamed, The Economy of 

• Ashcroft, Manichean Allegory 

Griffiths and Tiffin (eds.), The 

, Post-Colonial Studies Reader 

Routledge, London and New 

18-23 . York 1995, pp 

עולים:"דימוייליסק,משהראו . 18

העלייהבתקופתותיוגסטראוטיפים

 43קתדרה,החמישים','נשנותהגדולה

 . 144-125עמ' ,) 1987 (
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לעיל, 15הערהבאבא,ק'הומי . 19 ~
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שזימןבפגישהסופריםרבדיראו . 20

 . 6עמ'לעיל' 1הערהראש-הממשלה,

 . 7-6עמ'שם, . 21

Memmi Albert, The Colonizer .22 

and the Colonized, Orion Press, 

New York 1965, pp. 85 

באבא,בעקבותטענתי, 19והוראה".מנהלשלמערכותולבססהכיבושאת

הממשלהראשעםהסופריםבפגישתהמשתתפיםדבריניתוחכיהיא,

המדינהראשיתשלהשלטוניכמערןנוצרושבההדרןאתלהבהיריכול
פטרנליסטית-עולםתפיסתהמבטאיםכוח,ושלשליטהשלמנגנונים

ולעלייה.לעוליםביחסמתנשאת

כלעוררהלאשאףאחת,יסודהנחתמשותפתבפגישההדובריםלמרבית
ובעולםששקע;מעולםמוצליםהם-הבאיםאלה"כללפיה:התנגדות,

לימים(דיבור),דינבורגבן-ציוןכדברי 20שלהם",הרוחעולםגםשקעזה

"ישהבאים:המחכימיםהדבריםאתגםואמרהוסיףדינבורגהחינון.שר

'שרידים',שלחותםהזההמעטועלמועט.תרבותירכושבכלללהם

אלה,משרידיםניזוניםהםעכשיועדבו.טבועשחרב',עולם'שרידי
הםחדשים,ובתנאיםזוחדשהבארץעכשיו,כאןאולםהאינרציה.בכוח

אתםמביאיםשאינםכמעטהםהאלה.הדליםמנכסיהםלגמריירדו

והםהחדשים.בתנאיםוחייםרוחשלמקורלהיותשתוכלרוחניתירושה

שלוהאינרציהשכוחאתם,שהביאוהמעטאותועלאףלוותרנאלצים
גםכיבחווי.אףהחיים,שטחיבכללגמרי.חדשהלתרבותזקוקיםהםפג.

 21מהפכה".זוהיאחר.הואזהכל _והגוףהבגדהמאכל,גםהחווי,

הקולוניאליסטית.הרטוריקהאתמאודמזכירהזהקצרבקטעהרטוריקה

הפוסקתהשופטת,הרשותשהיאעליונהכסמכותעצמואתתופסהדובר

אנונימי,"הם"אח,דגושכאלהעוליםאלמתייחסהואיח.דגםוהמבצעת
יוצרהואזוהכללהבאמצעותייחודיים.מאפייניםונטולושםפניםנטול

אשר ,) The Mark of the Plural (הרביםסימן 22ממיאלכדשמכנהמהאת

נטוליהםאינדיבידואליים,מאפייניםכחסרידה-פרסונליזציה:היאתוצאתו

כיוקובעתרבותי,רכושכנטוליכולםהעוליםאתשופטהדובראנושיות.
לתרבותזקוקים"הםוכיאזלכהעדאותםהניעשעודהדלהרוחניהמזון
תחומיבכלמהפכהפתרון:מציעהואכפוסקסמכותובתוקףלגמרי".חדשה
הרוחני.במזונםוכלההפיזיבמזונםהחלהללו,האנשיםשלהחיים

באשרהסופריםבכנסהמשתתפיםלדבריוהלגיטימציההרשמיתההנמקה

קולוניאליסטיתתפיסהעלכמדומה,נסמכת,ה"אחר"אתלייצגלזכותם
 ,) The Civilizing Mission (התרבות""משימתעלהמתבססתקלסית
השליטהנרטיבהייתההנ:ירבותמשימתהלבן.האדםעצמועלשלקח

האירופיות.המדינותשלהאימפריאליסטייםוההתרחבותהכיבושבמסעות

אלהתרבותאוראתהנושאתהלבנה,המערביתהתרבותשלסיפורהזהו

העמיםבקרבלכאורה,ששררה,והפרימיטיביותהבערותחשכתתוך

הנכבשים.

בההאגרסיביתהרטוריקהאתלמעשה,מכתיבה,זופטרנליסטיתגישה
עםלהתמודדעליהםמוטלבוהאופןאתלתארכדיהדובריםמשתמשים
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 eלתוכהלצקתהתרבותית,דמותהאתלעצבצדיוהחדשה:האוכלוסייה
י=

 3לקלוטהחדשה,העבריתהספרותאתבהלהחדירהאומה,אחדותאת
 ~אליטיסטיתמתנשאת,גישהזולחנכה.גםוכמובןאותהלעכלאותה, '""

אותוולעצבללוששישחומרשלנגושנתפסיםהעוליםואתנוצנטרית.

בחברההראויההאדםדמותאתההגמוניהתופסתשבולאופןבהתאם
שכתבלדבריםתגובהכמאמר . 23 23המתהווה.הישראלית

אפריקה,מצפוןהעוליםעלגלבלום

עלדווקאאלהעוליםשבתאישיבח
למשימה,הסופריםשלהמיידיתההיענותעלאולי,לתמוה,איןלפינן

מוסריותהעלתמהלאבדיוןשנכחוהמכובדיםהרוחמאנשיאחדאףשהרי

ישדרכיםבאילוהיאשנשאלההיחידההשאלהשהוצעה.התכניתשל

אלפנההדוברים,ראשוןהמאירי,אביגדורהפועל.אלאותהלהוציא

בשאלה:הממשלהראש

לעצמומתאראיך ] ... [מעיקרו?הזההשינויאתדואהאתה"איך

 24בספרות?"הזההמקבילהשינויאתהממשלהראשכבוד

והמדיניותהחברהלטובתלהתגייסהספרותעלניהמוקדמת,ההנחה

הדרכתואתאלאמבקשהואואיןמאליה,לסופרברורההממשלתית,
הכלכליתהחברתית,המדיניותמעצבהממשלה,ראששלוהשתתפותו

האומה.דמותשלהספרותיבעיצובהגםוהפוליטית,

אמנם, 25הנללית.להתגייסותהצטרףבורלא,יהודההבא,הדוברגם

ני:טעןדבריובתחילת

עכשיו,סופד,אצללהזמיןשאפשרלחשובלבועלשיעלהאיש"אין

 .בישראלזובתקופהשהתחוללמהשתביעמעולהיצירהאיזו

-השעהלכשתבואבמהרה.ולאהזמנהפיעלתיעשהלאכזאת

 26מעולות."ספרותיותיצירותתיווצרנה

הבאה:ההצעהאתהעלהדבריובהמשךואולם,

תפרחנהומעולותחדשותשיצירותהזמן,שיגיערוצים"אם

להתרכזלאנשי-דוחאפשרותלתתצודךישבישראל,ותשגשגנה

ל-אפשרותלתתישבשמם:הרבדיםאתקוראהייתיולעבוד.

לעבוד-כשדונותבעליוצעיריםקלאסיקוניםסופדים 12-10

'פרנסה,'על-ידי-כךלהםשתינתןפריבילגיה,זאתאיןבמנוחה.

לממשלה.""שייכותתהיינהיצירותיהםשכן

פשוטים,טבעיים,אנשיםהיותםשום

התמימים"היהודיםארצות:עמי

שלהם,הפשטותעםהללו,הילדותיים

 1 ... 1שהיאשלהםהאינטליגנציהעם

נגרסם·החייםהםאיינשטיין',של'לא

שלנו".המוחיתהחטטנותשלהעודף

תקווהשאין"אלהשבתאי,ק'ראו

 . 3/3/1950ובר,לילדיהם",

שזימןבפגישהסופריםובריראו . 24

 . 4עמ' ,לעיל 1הערההממשלה,ראש

בריוןבורלאיהודהשלמעורבותו , 25

מתוקףמעניינת,סוגייההםודבריו

הישןהיישובבזספרדי'סופרהיותו

צעדיואתעשהאשרבירושלים,

שלמדרשםבביתכיוצרהראשונים

הואדווקאהשנייה.העלייהסופרי

שלהמורכבהתהליךאתבספריומייצג

הערכיםשלבו·זמניתודחייההפנמה

עםומקייםהחדשים,הציוניים

שיתופייםיחסיםההגמוניה

בעבודתיראויחד.גםואופוזיציוניים

זהותו"גיבושמוסמ,ךתוארלקבלת

יהודהכיצירתהאחרשלהתרבותית

העבריתהאוניברסיטהכורלא",

 . 1998כירושלים,

שזימןכפגישהסופריםוכריראו . 26

 . 4עמ'לעיל, 1הערההממשלה,ראש

שליהןההדגשות . 5עמ'שם, . 27

 .)ש"כ(

עמדותיהאתויביעוידהעליוזמנוהן ...לממשלהשיינותתהיינההיצירות
שופרהאלאיהיוולאהממשלה,מןשנרםאתיקבלוהסופריםהרשמיות.

שיכולביטוימכליהופכתהללו,הדבריםברוחהספרות,דברה.ועושי
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 . 22עמ'שם, . 28 ~
C: ,.... 
r-ההשתקהלתהליךמרתקתדוגמה . 29 ר

הימיםכאותםשהוצגוקולותשל ~

ולהתערבותוהרשמינשיחכפוגעים ~
י=

הזהכתהליךכן-גוריוןשלהפעילה

הסופרתעםשנערךמהריאיוןעולה

"אנשיםספרהצאתעםהנדליהודית

חרשהכמהרודההם"אחרים

"הספריוסף,נר(יצחקומעודכנת

עםריאיוןצנזורה:עכרשליהראשון

אחרונות,יריעותהנדל",יהודית

מלחמתשלכעיצומה .) 2/6/2000

אתנ"מולר"הנדלפרסמההשחרור

המעמידהם",אחרים"אנשיםסיפורה

הצבריםצה"לחייליאתלאכמרכזו

הפליטים,אתדווקאאלאוהאמיצים,

מהאנייהרדתםשעםהגח"ל,חיילי

וכךהלוחמת.לחזיתהיישרנשלחו

ככתבתאז"עכרתיהנדל:מספרת

נן·גוריוןעכראחרויום ] ... (נכנסת,

הוא .אותיוראהשלוהפמליהעם

אפילו,חינהשלחיוךחייך,נעצר,

לךאיןאכל,מאר,יפה'סיפורואמר:

זיהה,נן·גוריוןלכתוב?'"מהעלכנר

מזיקרכיבהנדלשלכסיפורהכנראה,

עללהעירצורךוחשהשליט,לנרטיב

לעומתהמאוחר,הקיבוץכהוצאתכך.

התעקשותלאחרמכך:יותרעשוזאת,

לספרה,ההגהותאתהנדלקיבלהרנה

ששינתהצנזורהעכרהספרכיוגילתה

ועשתההסיפוריםשלהמקוריהטוןאת

האידאולוגילקויותרהולמיםאותם

הסיפוריםאתהחזירההנדל .הרשמי

האחרונה,המילהאךהמקורי,למופעם

שאזלהלאחרההוצאה.שלהייתהאז,

קברניטיסירנוהראשונה,ההדפסה

כךשנייה.הדפסהלהוציאההוצאה

השוליים,אנשילהשכחתידנתנו

מזרחים),ושאינם(מזרחיםהאחרים

הנרטיבאתתאמהלאשיצירתם

הרשמי.

מובהקביטוילירינאההחררה . 30

חדשותשהשתנתההקליטה,כמדיניות

עלייהגישות:שתיניןונעהלנקרים

מנוקרתעלייהאו ,מיוןללאהמונית

ומיונים.הגבלותשלכסדהנתונה

המיישרתמגויסת,לספרותמחדליה,עלולערערהחברהבפנימראהלהציב

שלולעיצובולניכוסוהדרןכמדומה,נסללה,הזהבאופןהשלטון.עםקו

הסיכוםבדבריאמנםהלאומיים.הצרכיםעל·פיהגדולההעלייהסיפור

"יאמרולצנזורה:לעריכהבאשריבנאלישהציעההצעהאתבן-גוריוןדחה

שלאמשהויפלוטלפעמיםואםבלבבו.אלוהיםישיםאשראתהסופר
שהםדבריםישנילנובריהניסוחמאופןנבראבל 2sרע".אין _נזין

 29בחשבון.זאתייקחושהסופריםוכדאינזין,שאינםוישבעיניונזין

הסיפור?אתיספרמיהיאהדבריםבבסיסשעומדתהיסודשאלתכ,ןאם

לסיפורתינתןדמותמהוכמובן,מי?שלקולותושמע?מישלגרסתו
שלמעמדואתמקבעהממשלה,ראששלבחסותוהזה,הדיוןהעלייה.
נרטיביםשלחדירהלמנועומנסההגמוני,כנרטיבהרשמיהציוניהנרטיב

החברתי·תרבותילמבנהדיוקליתראוזה,למהלךאחרים.אפשריים

הספרותיתהיצירהעלרבההשפעהשנראה,נפיתהיה,כזה,מהלןשאפשר

המדינה.שלהראשוןבעשור

דיוןלאומית:משימההייתההסופריםלכינוסהרשמיתההנמקהאמנם,

מתחתברם,ה"ננונים".הערכיםפיעלהאומהדמותוגיבושעיצובעל
אתהמסבירהיותר,עמוקהאחרת,סיבההסתתרההרשמילמעטה

אתבמהירותלננסלווגרמההממשלהבראששאחזההגדולההבהילות

ככלוחרדה.חששפשוטה:הייתההזווהסיבההרוח.אנשיאותםכל

מדינתאוכלוסייתתורכבשמהםהעיקרייםהעולים""מאגרינישהתברר
השונימפניהחרדהגברהכןואפריקה,אסיהמארצותיבואוישראל

היישוב),מוותיקירביםזאתשראונפיהתרבות,חוסרמפני(אוהתרבותי,

האליטה 30המקומית.התרבותיתהזהותעלה"הרסנית"השפעתוומפני

יוםמדילארץשהגיעוהזריםהעוליםהמוניידיעלמאוימתהרגישה
יהיההיוםייעשהשלא"מהדינבורג:ב'פרופ'זאתלבטאוהיטיבביומו,

להשתנות.עלולהבארץהעםשלדמותוכלאי·אפשרות.שלבגדרנברמחר

בנמותפחותיםיהיו'הקולטים'שנהבעודוהולנת.משחניתהיאני
 31נוח".גםלהםיהיהולאמהנקלטים

ג

הספרותית,בזירהלדיוןעלתההגדולההעלייהסיפורשלהייצוגשאלת
הגיבתחילהאונמני.ועזריאלשמירמשהביןשהתנהלברינותלראשונה,

במילים:מעברהסיפורישללהופעתםהקוראיםשללציפייהשמירמשה
הסיפוראתאפוא:ייאמרהמעברה,עלהסיפורהיכןהשואלים"לאלה

 32לראשונה".שמואתלכתובעכשיווהלומדבמעברההגדלהנעריכתובהזה

אונמניעזריאלהמבקרהדבריםעלהגיבהזה,הפרסוםלאחרמחודשפחות

מןנבר 33המשמר".ב"עלשהופיעהמתהווים"החיים"בשםבמאמרו
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ובפרטהדומן,לדבריו,שמיד.שהציגמזוהפוכהגישתוכימתבדרהכותרת

תוךהמציאותאתלשקףצדיךהסוציאליסטי,הראליזםבפיוהקרויהזרם
אתלמלאהספרותצריכהלהשקפתולשנותה.לפעולואףהתהוותה,כדי

אנשים"."גורלותולעיצובהמציאותעללהשפעהדב-עצמהככליייעודה

מפורטים:דבריםמוסיףהואולענייננו,

אםהמתהווה.כלפיככוונה-הסימאוןזה-מכול"והמשונה

'הנעריכתובהמעברהעלהרומןאתכיוקובע,באצעירפרוזאיקן

אפשרלראשונה',שמואתלכתובעכשיווהלומדבמעברההגדל

אידאולוגיהכאןשישודאיאך ] ... [נאהאמרהמשוםבכךויש

המחזקתרוחויפיחמקנותשלאידאולוגיההעיקר,מןמוטעית

הריאקציהשלהרעיוניותהפוזיציותאתאובייקטיביבאופן

מבעיותספרותנואתלהרחיק-שלהמטעמים-שמעוניינת

המציאות".

התובעתהפועליםלתנועת"זדהשמיד:שמציעהביוגרפיתהגישהלטעמו,
התנגדותאינההסוציאליסטילראליזםההתנגדות ] ... [אידאיות.מסרפדיה

פוליטית".משמעותבתוכהצופנתהיא-מסוימתספרותיתלאסכולה
האחדהקולשללהבשלתולהמתיןשמיד,שמציעהדמוקרטי-ליברליהאקט
החורגכאיוםאוכמנישלבעיניואפואמתפרשסיפורו,אתלספרלוולהניח

עלהאחדשלהכתיבהפעולתבעצםשכןהספרותית,לזירהמעבדהרבה
כחתירההנתפסמעשהכסובייקט,העצמאיקיומואתמכונןהואעצמו

(הפוליטיים).יסודותיואתלערערוכניסיון(השליט)הנכוןהקולנגד

והראיההאחרון.הראשון,בשלבלפחותניצח,לאוכמנישמידביןבוויכוח

בשנותשכתבווהקליטה"העלייה"ספרותשלהיחסיהשגשוג-
מבטמנקודתהסיפוראתעיצבואלההקולטים.נציגיהחמישים

אלהזוה"חדיגה"העלייהאתלהטמיעהניסיוןשעיקרהאידאולוגית,
העליותבשרשרתנוספתלחולייהאותהולהפוךהציוני,הנרטיבתוך

עלילתיתתבניתעלמבוססהזהבניסוחהסיפורלפיכ,ןלה.שקדמו
מאפייניםבעליפרימיטיבית,חברהכניצוליהעוליםאתהמציגה

החדשהבחברהמחדשלהתחנןהחייביםסטראוטיפיים,אוריינטליים
בה.הנהוגותלנודמותבהתאםולהשתנותוהמתקדמת

 ~שלהירודהאיכותוהיההרשמיהנימוק
י=

 3ואינויצרנישאינוהאנושיהחומד
s::: 

 ~ומקדיםזקנים(נכים,מתפקד

הדבריםהיודנהובמידהסוציאליים)

לחושניתןכאןגםאכלנכונים,הללו

השונילמראההנחתאישלבביטויים

החברהעלשאייםהתרבותי-חברתי

צודידוןמצייןלדוגמהכך .בישראל

העלייהעלחלוהסלקציה"חוקיכי

דנהבקפדנותיושמואךהארצות,מכל

העלייהעלמיוחדכאופןוהשפיעו

נמוכיםלציוניםשזכותפוצותמשתי

זולארץ:העליותבהיררכייתבמיוחד

צוד'ידוןדאו .פרס"שלוזומדוקושל

חנההאסלאם",מארצות"העלייה

העשור(עורכים),צמרתוצבייבלונקה

ירושליםתש"ח-תשי"ח,הראשון:

 . 76עמ' , 1997

 . 7עמ'שם, . 31

עלוהביקורת"הדומןשמיד,משה . 32

הדברים . 27/8/1953משא,הדומן",

הבעדשמיד,משהבקובץשובכונסו

עמ' , 1989תל-אביברביד,והנגד,

261-259 . 

החיים"כשםארגמני,עזדיאל . 33

 . 9/9/1953המשמר,עלהמתהווים",

טענתואתמאשרריםהקולטים,נציגיהללובשניםשכתבוהמעבדהסיפורי

לעיל. 17העדה . 34האחדייצוגמשימתכיהפוסט-קולוניאלי,החוקר 34ג'אנמוחמ,דעבדולשל

אינוכוחשלבעמדהשמצוישמימשוםזאת,אפשרית.בלתימשימההיא

האידאולוגיהואתהיסודהנחותאתהערכים,אתמאחוריולהניחיכול
הואלעשותיכולשהואמהכללפיכן,זהותו.מתגבשתמהםתרבותו,של

וכןתרבותו,שלהמנטלייםהמבניםאתהטקסטבאמצעותולשמדלשוב

כדימעגלי,באופןוזאת,עצמו,שלונגטיביכשיקוףהאחדאתלהבנות

39 
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שלמהשלספרואמנם,לו,קדם . 36

בהריםחדשים"אנשיםשוודץ-שבא,

אולםלעיל), 6(העדההגבוהים",

שלספדוזבהלההחמהההתקבלות

בתודעהאותוהציבהברטוב

הראשון'המעבדהבספרהספרותית

בדומאן,הדיברבאחטין,מיכאיל . 37

המאוחד,והקיבוץהפועליםספריית

 . 59עמ' , 1989תל-אביב

לעיל. 11הערה . 38

 . 66עמ'לעיל, 37העדה . 39

שלו.והתרבותיתהאידאולוגיתהמוסרית,העליונותאתולאשרלשוב
ספרודעתי,לעניותהיא,ג'אנמוחמדשלטענתולתקפותמובהקתדוגמה
 ,) 1954 (לאחד"כנפיים"ששברטובשל

אותוקיבלושבהוהדרך 35

נ"ספראונמניאותוהכתירהספרשלהופעתולאחרמידהקוראים:

והממס,דהקהלמצדחמהלהתקבלותזנההספר 36הראשון.המעברה"

ציוני,אופיבעלילטקסטיםמסורתיבאופןשהוענקאוסישקין,בפרסזנה

ב"הבימה".והוצגהומחזתורגם,ואף

שהיהמשוםגםאבלהסיפוריות,מאיכויותיוגםנבעההספרשלהצלחתו
התקופה.שלהאחידההאידאולוגיתהלשוןשלבעיצובהחשובחלקלו

הלשון.שלהצנטריפטלייםלנוחותביטויהיאהאחידההלשוןבאחטין,לפי
 ] ... [עולםהשקפתבתורלשוןאידאולוגית,מבחינה"ספוגהלשוןזוהי

האידאולוגיים.החייםתחומיבכלההדדיתההבנהמרבאתהמבטיחה

וצנטרליזציהאחדותשלמוחשייםנוחותמבטאתאחידהלשוןלפינך
תהליכיעםבל-תינתקבזיקההזורמיםנוחותהאידאולוגי,המילוליבתחום

(וכמוהומתארבאחטין 37והתרבותית".המדיניתהחברתית,הצנטרליזציה

התהליכיםלבין-הלשון-הביטוינוחביןהאמיץהקשראתסעיד),

יוצרתוגםהעולם,אתמבטאתהלשוןוהפוליטיים.התרבותייםהחברתיים,
בן-גוריוןשהטילהמשימהמיטשטשים.ביניהםהגבולותמהרהועדאותו,

מוצאתהאחידה,הלשוןבאמצעותהעוליםסיפוראתלעצבהסופרים,על
זנה.להובהתקבלותברטוב,שלבספרוביטויהאת

"המעברה"בלסשלמספרועולההאחידה"ל"לשוןלגמריאחריחס
) 1964 (, 

המבנהלעומתהעולים.מןנציגשנתבהראשוןהרומןשהוא 38

המרכזלניווןהלשוןאתהמושךלאחד",כנפיים"שששלהצנטריפטלי

נגדהחותרתצנטריפוגליתלשוןאחר,קול"המעברה"מציבהאידאולוגי,
שלהשיחבתוךאחרנרטיבשל"השתלתו"אתשאפשרהלשוןהמרכז;

הרשמי.הנרטיבשלהיסודהנחותעלשערערהתקופה,

דיאלוגיתתגובהמהווהבלסשלספרולטעון,מבקשתאניכךלמעשה,
ביטוילידיבאשהואנפיהרשמי,הנרטיבעלפרודיתולעתיםמפרקת
מדובר,-הייצוגשאלת-כאןהנדונהמהבחינהברטוב.שלבטקסט
התייחסותמתוךננתבבלסשלספרופרדיגמטיים.טקסטיםבשניאפוא,

שבוהנושאלבין"הדיבר"ביןניטועןבאחטיןהזר"."תודעתאלדרוכה
כךנושא.אותואודותזרים"דינרים"שלסביבהתמידקיימתעוסקהוא

בדברים,טעון"מוערך","מרובת","מדובר",נברתמידהואמושאשכל
גומליןביחסימצוי"הדיברקודם:עליונאמרושנברלא,אומוסכמים

 39דיאלוגי"·מתחרוויתסביבהבתוך

טקסטיםששניהעובדהשבעצםכ,ךאםמניחה,אניבאחטיןבעקבות

נושאאותוועלאחת,ונו'חברתיתתרבותית,לשונית,בסביבהנכתבים

ltO 



 ~מערכתאותהשלבדומיננטיותהכרהמבליעיםהםמציאות,פיסתו/או
i'= 

 ... 3יוצרזהדברשונה.באופןאליהמתייחסמהםאחדשכללמרותערכית,
 ~הקשראותועלקודםנאמרושכברהדבריםכלאתהמניחדיאלוגשלסוג

המדינהבשנותהעלייהקליטתמציאותעלשלנו:במקרההתייחסות.

תקשורתשלכסוגבדיאלוגמדובראיןלהדגיש,צריךזאת,עםהראשונות.

הלשוןשלהדיאלוגייםהכוחותשבובמאבק,אלאהסכמה,המבטאת

להתמקםהמועניםקבוצותכלשלבניסיוןאקטיביבאופןמשתתפים

 HirschkopKen, "AResponse . 40 4סתרבותם.שלוהפוליטיתהחברתיתבמפה

," to the Forum on Mikhail Bakhtin 

התקופהמרוחמושפעלהיותשלאהיהיכוללאראשון,שכתבברטוב,
הקליטה,במדיניותהזמן,שלבעיתונותהסופרים,במפגששהשתקפה

גםסדק.לכלשחלחלווהסטראוטיפיםהקדומותהדעותבמערךגםכמו
יכוללאמהןקדומות,דעותרוויתבסביבהפעלעשור,לאחרשכתבבלס,

כנפיים"ששלרומניםלהלןשייערךה"דיאלוגי"הניתוחלהתעלם.היה
שבתוכההכוחניתהחברתיתהסביבהאתלתארמבקשו"המעברה"לאחד"
התרבותיתבמערכתהדיוןאתלדעתי,להעשיר,ויכולהטקסטים,נכתבו

מחשיבותןלהפחיתכדיכמובן,בו,איןהאמורה.בתקופהבישראלשנוצרה

הללו.הרומניםלשנישניתנואחריםמסוגיםפרשנויותשל

G. S. Morson (ed.), Bakhtin: 

Essays and Dia/ogues on His 

W"rk, Chicago and London 1986, 

PP· 75 

הראשון,מקבילים:עלילהקווישניבתיאורפותחלאחד"כנפיים"שש
נטושהערביתבשכונההמתיישביםשוניםממקומותעוליםשלסיפורם

אהובהאתשאיבדהצעירהצבריתרקפת,שלסיפורהוהשני,בירושלים,

בביתמורהולהיותבמקוםלהישארומחליטההשכונה,כיבושעלבקרב
רקפתכאשרלאט,לאטלהיקשרמתחיליםהעלילהקווישניהספר.
העוליםמתואריםהסיפורבתחילתהקהילה.בחיימרכזינדבןלהיותהופכת
קשרים,ביניהםלהיווצרמתחיליםמכןלאחרלזה,זהומנוכריםכזרים

גליק.הזוגלבנילסייעמתגייסתכולההשכונהכאשרלשיאםהמגיעים
רישיוןמקבלשאינואופההואגליקומרמתקדם,בהיריוןגליקהגברת

פעולה,לכללהשכונהאנשיאתמעורריםוסבלםסיפורםמאפייה.לפתוח
ההפגנהרקפת.עומדתכשבראשםהרשויותנגדלהפגנהיוצאיםוהם

אןמהמפגינים,אחדיםשלובמעצרהמשטרהעםבהיתקלותמסתיימת

רקפת,שלומכרבכירפקידאלוני,למשטרהמתקשרספורותשעותלאחר

כולם.אתומשחרר

יולדת,גליקגברתתקלות:בלאסיומהאלהעלילהמשתלשלתמכאן
להשתתףהכנסתבביתמתכנסיםוהגבריםלחגיגהמתארגנתהשכונה

הזהבשםהבחירהעלרקפת.הואשנבחרהשםהתינוקת.שםבקריאת
זהכלתישאשלאכלום,בוייזכרשלאאחר.חדש,"שםזהוהאב:אומר
לעיל, 8הערהלאח,רכנפייםשש . 41הטוב.קצואלמגיעוהרומןהעלילה,מסתיימתכן 41כתפיה".על

 . 255עמ'

אנשיםשבוגאולה,שלכסיפורהקליטהסיפוראתכן,אםמבנה,ברטוב

lt 1 
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ממנה.חלקולהיותהישראליתבחברהלהשתלבלומדיםקשהעברבעלי

יהיהאדם"אבקלפיההבן-גוריוניתהאמירהאתרבהבמידהמממשהוא

שלמערב-רבוהפיכתההשכונהשלההתארגנותתהליךזאת,עםלעם".

מתאפשרלזה,זהערביםשאנשיהלקהילהלביתו,אישהעושיםעולים
העמדתהבעקבותהצבר.התגלמותהיאשדמותהלרקפת,הודותבעיקר
חסרילילדיםהעוליםנדמיםבה,תלוייםשהכולכמיהיצירה,במרכז
וידאלמהעולים,אחדעצמאית.קהילהלכונןכדילסיועהנזקקיםישע,

עליו:ומתרעםבדברחשהבולגרי,

של'הןההדגשות . 190עמ'שם, . 42

 ,)ש"נ(

 ...המורה! ...כך!מגמגםהזמן,כללךמהאנימביןעכשיו"כבר
צריכים.לאאנחנוזה ...תבכה!בשבילנושבדמעות ...פילנתרופיה!

כךלא ...יכולים?לאדברשוםכברחמורים?-מהואנחנו

לבד.רקאנחנו.צריכיםללכתטובארישקלינגר!לבד

פולניהאתבולגריה,אתלכאן?באנואנחנומהבשביל .כולםו

ולא .שלנוהארץשזהבשבילמה?בשבילעזבנו,

 42 • "ךבדלונליבשבוכלישםיכיךצ

בשבילנוש"בדמעותבמורההצורןמןהגבריעלבונואתמבטאוידאל

האנשיםשלעליבותםעלהבושהתחושתגםמתבררתמדבריואבלתבכה",

שנטבעההאפסותעלהעדר,אתשינהיגבמישהוגדולכהצורןלהםשיש

הטביעהואשרערןכפחותיאותםהציגהאשרהארץ,עםבמגעםבהם

להכירמהםדורשהואהמשימה.אתלבצעביכולתםאמוןחוסרבהם

"הארץשזומשוםהמקוםבניעםלשוויוןזכותםעלולעמודביכולתם
רובשלבלחצוהמספר.לאובוודאיכמוהו,חשיםהכוללאאולםשלנו".

שכןנחיצותה,אתמאשרהסיפורוסיוםלמשימה,רקפתמצטרפתהקהל
הרצוי.פתרונםלידימגיעיםהיולאוהדבריםאלונימתערבהיהלאבלעדיה
העוליםגורלאתלעצבכדיהאידאולוגי-ציוניבשיחכאןמשתמשברטוב
התחייה,שלהמטפוריקהעומדתהזההשיחבמרכזמשלנו".ל"אחדולהפכם
הוא-גליקהזוגשלוהלידהההיריוןתהליך-העלילהגרעיןכאשר

לקהילה.בודדיםמפרטיםהעוליםאתוההופךהשכונהאתהמאחדהדבק
שמשמעותובטקסטוב":ב"סוףשמסתיימתעולהעלילההיאהעלילה

כסמל.הצבריתהתינוקתמשמשתבוהחדשה,בחברההשתלבות

שאצלבעודלחלוטין.הפוךבאופןאןהלידה,במוטיבמשתמשבלסגם
הכולטוב"סוףעלומעידהספרשלבסיומוהלידהאירועמופיעברטוב
זרעאתבחובווצופןהספרבראשיתהאירועמובאשכאןהריטוב",

לה,נקראעבריושםטובבמזלבריאהתינוקתנולדהשםאםהפורענות.

להתאחדלכולםגרמההצפויההלידהשםואםמת.הוולדנולדשכאןהרי

התינוקלידתשכאןהרידבר,שלבסופושהצליחהצודקת,להפגנהולצאת

חוסרמתגלהשבהאלימה,לאספהומובילההמעברהאתמתסיסההמת

המניעהמרכזיהגרעיןמשותפת.מטרהסביבלהתלכדהאנשיםשלהיכולת

lt2 



 ::r 8בהמדוברואיןבמוות,אלאבתחייה,קשוראינוב"המעברה"העלילהאת
 iכללית.נכאיםבאווירתאלאהתינוקשלבמותו"רק"

~ 
ולפיכןהבוציים,השביליםדרךלעבוריכוללאלמעברההמוזעקהאמבולנס

כאילומתוארכולוהאירועאלונקה.באמצעותהיולדתאתלהובילנאלצים
כשחזרו ] ... [הנדוןרצפתעלוהעמידההאלונקהאתפתח"יוסףלוויה:היה

יוהםהלעיניו.נגלוופניהלאחורראשהצנחהאלונקהעלוהשכיבות
פעורופיהלחצאיךעצומותעיניהמת,כפניחיוורים

רבהלהקהתרושההאלונקה"מאחוריובהמשך: . 11רווחהל

רשתישאול .השארבסנפהצובקלכו 'תוצובק-תוצובק
ראשוהפןנתקצרה.ונשימתוגופואתשטפהזיעהלאלונקה.בסמוךצלע

עברה]השיירה ... [יירהשהקצהמיםשנהיללותאתשמעו
עמ'לעיל, 11הערה"המעברה", . 43 43.11האפלהלתוךוהפליגהפניועל

 .)ש"נ(שליהןההרגשות . 17

נודעבטרםעודזה,בשלבכברהאירועעלמשתלטתהמוותאווירת

מזעזעהקשהוהמקרהבהמש,ךרקנמסרתזועובדהמת.נולדשהתינוק

ואילן.מכאןשיתרחשולאירועיםקטליזטורומהווההמעברהכלאת

מהווהטראומטי,כאירועומשמרעוהרומן,בפתיחתמוטיבבאותוהשימוש

התחייהמטפוריקתהשליט.הסיפורשליסודותיותחתברורהחתירה

נדחיתלאחד"כנפייםב"ששהציוניהנרטיבאתהמעצבתוההתחדשות
נדמהמכאןואכן,אחר.נרטיבבמקומהלהציבמבקשובלסהסף,על

אתמאחדאמנםהתינוקשלמותוברטוב.שללזהסימטריכהיפוךהרומן

התת-הכוחותאתחושףזהרגעיאיחודדווקאאןלשעה,המעברה

פעולה.ושיתוףקהילהכאןליצורהניסיוןתחתהחותריםקרקעיים

אספה,לקייםהמעברהצעירימחליטיםהראשוניתהרגשותסערתלאחר

דומהלהתארגן.לרצונםשותפיםהמקוםתושביכלכילהפתעתםומגלים

שלו,העלילהבמבנהברטובהשתמששבהלהפגנההדמעיןזהוכי
אןלהישגים.להגיעושסופהוכוח,אחדותהפגנתאלאשאינההתאגדות

האמיתיתהמציאותפנימולניצביםואנוזו,תחושהמתפוגגתמהרהעד

בטרםעודהאספהמקוםאלהשוטריםמגיעיםזובמציאותהמעברה.של

עומדתזותמונההתפרעות.שלכוונהכלעלגלויאיוםומהוויםהחלה,

רקהשוטריםמוזעקיםשםלאחד",כנפייםב"ששלמתוארחדבניגוד
ביישניבאופןנפתחתברטובאצלההפגנהאחר.ומנהגםרבזמןלאחר

אסור,ומהמותרמהלהםברורשלאכמינוהגיםהאנשיםומהוסס,
לביןהמפגיניםנציגיביןהדיאלוגלהם.לאלתחוםחדרושמאוכחרדים

מגיעהכברהמשטרהוכאשרומנומס,נינוחבאופןמתנהלהעירייהפקיד
בעלילה:מפתיעהתפניתמתרחשתלמקום

המשטרה.הופיעה"ולפתע

שלובגבוהמהודר,הפקירבגבושוטר,עמדובפתחנפתחההדלת
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נשתפללפתע,נתפוררוהקולהדלתנפתחהאחרים.שוטריםזה

עלבעומריםוכלההראשונהבשורההחלגלים-גלים,ורע.ך

 1 ... [כברה.שתיקהנפלההמדרגות.

עלוהצביעשבגבוהאישאלהפקיראמרשלהם!'המנהיגה'זו

משטרה.סמל-כולונתגלהעכשיורקפת.

הרי-בצחוקפרצהרקפתלקראתה.וצעדהסמל.קרא'רקפת!'

מסורבל,גוףאותוהגוף,סמל-המרגמות!בנצי,מעניינת:פגישהלך

-שוניםהמדיםרק ] ... [אדומיםתפוחיים,פניםאותםהפנים

'ג'נרלי'.ביתבמחסניהבריטיתהמשטרהאחריהשהשאירהאלה,

בבית-קפה.באקראינפגשוכאילואמרה,בנצי','שלום,

פגשה.במקום-של-טומאהכאילואמר,כאן?'עושהאת'מה

בשלה.המשיכהבמשטרה?'-'אתה

'את-לשלו.וחזרבנימת-הצטדקותהשיבלעשות?''מה

 4411lקומוניסטית?

שבסופהזו,נינוחהרעיםשיחתההפגנה,מהומתבלבלה,נמשכתוכך

כפיבהפגנהולטפלהישנהמהיכרותםלהתעלםחברהאתרקפתמבקשת

הקטנהבישראלשהלא-הזהישראליכךהכלהאירועעליו.שמוטל
לחלוטין,כמובן,נעדר,-בצבאיחדהיווכולםכולם,אתמכיריםכולם

הרגעלמןבולטתהמשטרהשלהמאיימתהנוכחותכאן,מ"המעברה".

ובהיסוסידידותיותבפניםלפגושסיכויכלאיןכימובןומאליוהראשון,

מעצרים.לבצעכלשהו

עצורייושביםכאשרבלס.ידיעלמפורקהפלאי""המפגשמוטיבגם
מעיראקחברלהפתעתוופוגשרשתי,שאוללבקרםיוצאבכלא,ההפגנה
שאול"דאגה"אלהחבר:לומבטיחקצרהשיחהלאחרכשוטר.כאןהמשרת

שחרורםעם 45לך".מבטיחאנילמענם,הכל"נעשהידידו,שכםעלוטופחעמ'לעיל, 11העדה"המעבדה", . 45

מסתבראךלהם,עזראכןהאישאםשאולמבררהעצורים,מןכמהשל . 75

שיעשהליהבטיחכךכל"והואדבר:למענםעשהלאכילאכזבתו,לו,
תחתאפוא,וחותר,שבבלס 46llאדם!בניאמוןותןלךלמענכם!הכול . 137עמ'שם, . 46

ישראלכלאחווה,קיימתלפיוהרשמי,הנרטיבאתהמרכיבותהפונקציות

מתנהלתאינהב"המעברה"האספהגםבסדר".יהיהו"הכוללזה,זהערבים
בידם,ברזלמוטותפורעים,כמהמתפרציםדברשלובסופומנוחות,מיעל

עלולעוטלמהומהלהצטרףלשוטריםהאותזהרבתי.מהומהומחוללים
מוכיםאנשיםומידרדר:המצבהולךואילךומכאןשלופות,באלותהקהל

המעצר.ביתאלומובאיםהמשטרהבידינעצריםואחדיםונפצעים,

אלאהמעצר,תאאלהמרכזייםהגיבוריםאתמשלחברטובגםאכן,
שעותנוקפותלאדאוס·אכס·מכינה:בחינתמהיר,פתרוןנמצאשכאן

שחרוראתומסדרהמשטרהלתחנתמתקשרהבכיר,הפקידואלוני,אחדות

אינואףנמצא,לאזהמעידפתרוןהמבוקש.הרישיוןמתןואתהעצורים
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ותיקיה,אתשאוהבתהזוהארץבתוךבלס.שלבספרולהימצא,יכול
העציריםנשאריםלפיכךלזרים.מקוםבעצםאיןשלומה,לאנשישערבה
הבירוקרטייםההליכיםבתוםרקומשתחרריםאחדים,ימיםבמשךבמעצר

חיצוניביטוירקהםבההפועליםוהכוחותההפגנהזה.במצבהנהוגים
ולהסתתלמהומההמעברה.שלהשטחלפנימתחתהרוחשיםלכוחות
למעןלפעולהאמורהמעברה,מנהלמאשראחרלאאחראיהאנשים
שמונההוותיקים,משכבתאשכנזי,הואהמנהללרווחתם.ולסייעהתושבים

רקפת.שללהתנהגותהגמורבניגודעומדתוהתנהגותוהרשויות,בידי

ואילוהממרכזת,הצנטריפטלית,מהעלילהחלקמאח,דגורםהיארקפת

לכוחותנוסףביטויומפרי,דמפצלגורםהואבלסשלברומןהמעברהמנהל

הואא-אנושית,כדמותמוצגהמנהלברומן.הפועליםהצנטריפוגליים

שתורםמהפרטי;שםנטולתממש,שלפניםנטולתכיישותברומןנוכח

בחוטיםהמושכתערטילאיתדמותמעיןזוהידמותו.שללדמוניזציה
אתמסמלתזודמותושנאות.תככיםמהומות,בהויוצרתבמעברה

לחלוטיןהאדישהוהשם,הפניםחסרתהבירוקרטיתהממסדיתהמערכת
להישאר-שלהטובתהאתרקוהמבקשתולקשייו,המהגרשללגורלו

ממנעמיו.וליהנותבשלטון
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ברובדגםביטוילידיבאהל"הגמוני"המשיבכ"אחר"בלסשלתגובתו
בקצרהבאןמוצגזהחשובנושא . 47יידיש,דוברותהדמויותכינטעןברטובשאצלבעוד 47הספך.שלהלשוני

מיצוי.לירימגיעואינופותחבלסשלשהרומןהריאחת,יידיתמילהשםמופיעהואיןכמעטאך

וביטוייםמיליםלעברית.המשועתקבערביתבמשפטהצהרתיבאופן

משוםבכךישהספר.לאורךנוספותפעמיםמופיעיםבערביתשונים

עלבכךמצהירהמובלעהמחברשבאחרות:השוניעלגאהעמידה

חברתית-מעמדיתהשתייכותגםלהיות(שהפכההעדתיתהשתייכותו

באמצעותאותהמסתירואינותקופה)מאותההחלהישראליבהקשר

להצגהמענהמשוםגםבכךישהרוב.לשוןהעברית,בלשוןהשימוש

מדברותהדמויותשכלבעודברטוב.שלבספרוהמרוקנידמותשלהנלעגת

המדגישהמשובשת,לשוןלבדוהמרוקניהיהודימדברונאה,צחהעברית

מרוקו.יוצאיאתהמאפיינתבסמ"ךשי"ןהאותחילופיאתושובשוב

שלהלשוניתהאותנטיותהיכן(שכןהלשוןשלאותנטיותאינההתוצאה

והצגתההעדותמשארבידולהאחת,עדהשלהדרהאלאהדמויות?)שאר

דברשלושבסופושם,נטולהואהמרוקנישהסיידהעובדהמגוחך.באור
האופןאתומחזקתמעצימהרקויור,דהארץבקשייעומדאינוהוא

מבקשאינובלסנציגה.שהואהעדהמוצגתשבווהסטראוטיפיהנלעג

שלעיןמראיתבאמצעותהוליצורההגמוניתהלשוןמאחורילהסתתר

הרצוןואתאחדותו,אתומדגישמהכללעצמואתמבדילאלאשייכות,
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 : 1991ב"עמושנערךבריאיוןאמרוכךזו.אחרותאףעלכשווהלהתקבל

כלערכי",יהודי"אניתורן,אורלי , 48

 . 83עמ' , 15/3/1991העיר,

למרותהערבית,ולשפהלמוצאיהתכחשתילאפעםאף"אני

חלקתמידהייתההערביתהזהותצרפתית.גםהייתהשהשכלתי

הזהותאתעצמועלשקיבלערביאניאומר:ואניאמרתיממני.

ואניעובדהזו .אחרערבימכלערביפחותלאואניהישראלית,

עושהאניאזנחות,זהשערביהיא,התפיסהאםבה.מתביישלא

יהודיםשישכמוערבים,יהודיםישאבלפרובוקציה.מתוךזהאת

 48לא?"ויהודיערבילהיותיכולנוצרילמהאזצרפתים,

בפניאותםשייצגועדלבחורלהתאח,דהמעברהתושבישלניסיונותיהם
בתוהו.עוליםמתוכם,שיבואמעברהמנחלשללמינויולפעולואףהשלטון

מגיעיםאינםאךאלח,מטרותלהשיגהגיבוריםפועליםכולוהסיפורלאורך
בביתהמרכזיותהדמויותמןאחדותיושבותהרומןבסיוםתוצאה.לשום

חשיש:שלסיגריותמעשנותמחןכמההקפה,

עמ'לעיל, 11הערה"המעברה", . 49

203 , 

עשןהתחילהקהוהביתשבחללהדחוסהסיגריותעשן"בתוך

היושבים,לראשימעלריחףהואבעצלתיים.חותרהחוורוורההזיות

כהעלםהדחוסה,השכבהבתוךנעלםולבסוףלצדדים,השתפך

ריחיוסף.שלאפואלבאחריףריחהאשליה.בחיקהמציאות

 49להמולה".והקשיבעיניואתעצםהוא •כבד

העלילתילמהלךמוחלטבניגודעומדוהחידלון,העשןאפוףהחזוי,הסיום

להיטמעותהדמויותאתשהובילאחרים,קולטיםוסופריםברטובשהציעו

מאותתיםאחרים,סופריםוכמוחובלס,ולגאולה.הישראליתבחברה
מןהעוליםאתלהובילחיהשאמורחציוניהמהלךכישלוןעללמעשה
במקוםבחברה.מחדשההשתלבותלשלבההיתוך),(כורהלימינליהשלב

מוצא.וללאלבין,ביןשלבמצבהסף,עלהעוליםנותריםזאת

שניזהמולזהכן,אםניצבים,כאןהמתקייםהתרבותי·ספרותיבדיאלוג
האתוסשלמשקלוכובדבמלואנתמךהראשוןוסותרים.מתחריםנרטיבים

אשרהפלאיהחולכעוףהיהודיהעםשלהדימוימונחשבבסיסוהלאומי,

קסמומולמחדש.עצמואתויוצרנשרף,בההאשמתוךלתחייהקם

הקולאחר.נרטיבלהציבבלסמבקשחזההפלאיהנרטיבשלועצמתו
ההקשרבתוךאךבעצמו,ובטוחחזקקולזהומהוסס:אינובלסשמשמיע

נדמההמדוברות,בשניםהנכתבותהעבריתוהביקורתהספרותשלהכללי

יידרשומועטה.השליטהנרטיבאתלהדוףויכולתודלשלוהמשיכהשכוח
עצמו'השמרניהממסדמתוךהכוחמרכזיעלומתקפותארוכות,שניםעוד
תודעהשלניצניםויופיעוההגמוניהשלהאדישהיציבותהשתיסדקכדי

תרבותי.ולשונילמגווןפתוחהלהיותהמבקשתכזואחרת,תרבותית

בנגבגוריוןבן-אוניברסיטת
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