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אתהמעדיפההרומנים,שניביןהזוהנורמטיביתההידדכיזציהבאמצעות

הרומניםבאחדזה-פוליטיזציההביקורתביצעההחברתי,פניעלהמטאפיזי

מובהקביטויגםהןהללוהקריאותכאן.שנכתבוביותרהפוליטיים
הדמיוןבתהליךהעבריתהספרותביקורתשלהאקטיביתלהשתתפות

המדומהה"אנחנו"אלשלהלנסיגההומוגנית,אחתישראליתקהילהשל

הדומןאתממציאותהןשבדיו.כלשהומטקסטלהשנשקפיםפעםבכל

ומטאסוציולוגי,מטאמגדדימטאפיזי,יחידשלסיפורליברלי,כנרטיב
הטקסטמןלהעליםכדימאיתנו",אחד"אףבזמןובו"כולנו"שהואיחיד

דקלאמורכבשמהםוהסוציולוגייםהמגדרייםהפיזיים,לרסיסיםזכרכל

"היחיד".גםאלא"האנחנו",

העברית,לספרותשנמצאביותרהפוליטיהקוראאולישק,דגרשוןאפילו

ובעזרתהאדם,שללבטיואתבעיקריחידים"ב"התגנבותלדאותנטה

הפוליטימהמרחבהדומןאתהדיחאקזיסטנציאלית,מאו,דפוליטית ttלשון
נוסחליברלית,אקס-טריטוריהבמעיןאותוומיקםשלו,הישראלי

" 1984 ": 

ועכשיו,כאןאזספרותשקר,גרשון . 5

 . 169עמ' ,! 993תל-אניבביתן,זמורה

תוכנו:עלרבהבמידהאפואמעידיחידים''התגנבותהדומן"שם

הייחודעלוישמרוהיחידיםיתגנבוכיצדהשאלהאתמציגהדומן

אתמעדיפההאוניפורמיאופיהשבגללחברה,בתוךשלהם

הרבים".'

Roland Barthes, S/Z, editions .6 

du seuil, Paris 1970 

כראויהזו,השוטטותגבולות . 7

היאאבלעדיין,נקבעולאלשוטטות,

ליעקבונרים""זיכרוןדרךתעבור

יהושעלא.ב"מולנו"שבתאי,

 .עוזלעמוסשחורה"ו"קופסא

שלו,הפוליטיותאתהזההיפהלדומןלהשיבאנסההבאיםבעמודים

המסתתרהזה,המדומההישראליהסובייקטאתלפוררניסיוןבאמצעות

המגדרייםלשבריוהמטאפיזי","היחידמאחודיכאןשהצגתיבקריאות

הקריאותשבהםבדומןלרגעיםלהקשיבניסיוןבאמצעותוהאתניים,

 6ומתפזדות.מתפוצצותבאות,דולאןשלבלשונוהמאחדות,הלאומיות

סוגישנייחידים"ב"התגנבותהביקורתזיהתהמדועלהביןאנסהכןכמו

המערכיםפענוחהשני.פניעלאחדלהעדיףבחדהומדועדומן,

אותייובילשהבינה,כפיהדומןאתלהנידלביקורתשאפשרוהאידאולוגיים
והתרבותהספרותשלתפישתהביןהגורלילמפגשהדבריםסיוםלקראת
ש"התגנבותמפגשהראליזם,אתתפישתהלבידהמזרחיותאתהעברית
שלו.ומהביטוייםמיוצריובזמןבוהםבוהשונותוהקריאותיחידים"

מאז'ודייםרומניםכמהביןיותרממושכתמשוטטותחלקהםאלהעמודים

הבקבוק,מןהשדיצאכבדשבהןשנים- 7השמוניםבשנותלאודשיצאו

שנים ,' 77שלהמהפךלאחדהשחורים,הפנתריםשלהמדדדיכוילאחד

וניסיון-פרסשמעוןעלעגבניותבכיכרותזרקוצ'חצ'חיםשבהן
ואחד"המזרחיות",אתוכותביםמביניםהםשבוהאופןאחדלהתחקות

הראליסטיהדומןשלמאפייניולביןהזוהמזרחיותתפישתביןהקשר

העברי.
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טירונותבבסיסהחמישים,בשנותמתרחשתיחידים""התגנבותעלילת
הלבתשומתמרבאתבזמנושמשןמהאוקנז,שלהגדולהחידושצה"לי.

חייליםשלכלומרכף·למדים,שלטירונותשזוהיהואהביקורת,של

ספרותיתבבחירהמדוברלכאורה,פגום.שגופםמוגבל,הגופנישכושרם

שלההיסטוריהשלמבטהמנקודתאבלאחרים,שלבסיפורלמדי,נועזת
 sבמסורת,עמוקיםשורשיםלהשישבחירהשזוהיברורהעברית,הספרות

מאזהקנונייםהסופריםשלהאידאולוגיתלעמדהאופייניתבחירהוגם

כןעלעמדוגםהזהברומןהקריאותמרביתכן,עליתר 9המדינה.דור

מיקרוקוסמוסאלאאחרים"של"מקוםבאמתאיננוהזההטירונותשבסיס

גימנסיה,ותלמידימושבותילדיבצוותאשוריםבו 10הישראלית,החברהשל

(לשעבר).אחדחרדיואפילושואהניצולימהמעברות,מזרחים

במהלןלעבורהאלהמהדמויותמבקשתהישראליתשהחברההתהליךגם

אותוכינהשוורץיגאלהיטב.מכירהשלנושהספרותתהליךהואהרומן
 12היהודי".הגוףשלהפיסי"השיקום _גלוזמןומיכאל /111אדם"הנדסת

ביןהניחןחדש'",'אדםשלמודללבנות"ניסיוןלוקראהברלוביץ'יפה
בספרוביאל,דוד 13וחזקה".בריאהנפשבעלוחזקבריאב"גוףהשאר

כן:אותותיארוהיהודים","ארוס

שלהחייםשצורתחיתההציונות,שלהמרכזיותהטענות"אחת

לאומייםחייםושרקגוף,נטולתישותכשלחיתהכגולההיהודים

שלאוגופניותשלחיוניתמידהלהםלהשיבעשוייםבריאים

תפישתעלורקאךהושתתהלאזופוליטיתאידאולוגיהחומריות.

עצמו,היהודיבגוףשינוייםלחוללביקשהאלאכמטפורה,הגוף

פיסישורשתקיעתהיההציונותשלפירושההמיני.בגוףובייחוד

הגוףוהחזרתישראלארץבאדמת(לופטמנשן)האוויר''עםשל

לקדמותו"."

נרטיבייםלמימושיםזואידאולוגיהזכתהלמשל,השנייה,העלייהבספרות
היהודיהופךשבסיומןגופניתהשתנותעלילות-מוצלחיםאםרבים,

פרודיותאוטרגיותאי·השתנותעלילות-כושליםואםחדש,לעברי

בטקסטיםכמוקנז,ו sעורו.אתלהחליףהיהודימצליחלאשבסיומן

מצבםאתמעצבספרותיים),ולא(ספרותייםהללוהמכונניםהציוניים

המטפורהבאמצעותהמיוחלתהטרנספורמציהלפניהטירוניםשלהגופני

נכים,"היובגולה"."היהודישלדמותואתמאודשאפיינההמחלה,של
ועוד",גלמודיםוזקנים,ועורריםאיבריםקטועיעצבים,חולישחפת,חולי
הםפהרואהשאתההחבר'ה"'כל 16המהגרים.עלבן·גוריוןדודכתב

לידיעת,ן"'כולם,ברומן.הטירוניםאחדהדכמולועונהחולים"',אנשים

 17לקוי'''.כושראינוולידים,

 =; ~מסורתישהקנוניתהעבריתלספרות . 8
 ,..אנטי·שלמאודויציבהמפוארת

3 
 !:;אפשרשלהההיסטוריהשאתגיבורים,

הגופניותחולשותיהםכסיפורלכתוב

דנההשפעההמיניים.וכישלונותיהם

לרומניםישהזאתהמסורתגיבושעל

שעיצבועגנון,ש"יושלנדנדי"חשל

כאנטיתזהשלהםהאנטי·גינודיםאת

דאוזהלענייןהחדש.העברילדמות

 ; 23-18עמילעיל, 5העדהשקד,

 " 1880העבריתהסיפורתשקד,וגרשון

הקיבוץוכתפוצה,כארץכ: , 1980

למשל , 1983תל·אנינוכתר,המאוחד

ואונני,עגנון,"גיבורי : 117נעמוד

דונם-וש"ץקמחיאודלוף,אדיאלי

דדךאובדיחלושים,אנשיםהםככולם

הם ] ... ]כארץמקומםאתמצאושלא

יישרתםאתלממשמצליחיםאינם

 ,,יפנו'אשדככלונכשליםהאידוטית

ניןהזיקהעלעמדוכנדדנים . 9

שלוהאידאולוגיתהפואטיתעמדתם

נדנדשלזולניןהמדינה"יידורסופדי

האנטי·גינודיםליהוקלמשל.ועגנון,

עוזשלהמוקדמתהספרותאתאפיין

ביקורתשלכאסטרטגיהיהושע,ושל

זהלענייןהציונית.מהמהפכהואכזבה

 . 32עמילעיל, 5העדהשקד,דאו

קנז,שלהאידאולוגיתהעמדהכבסיס

כמהוגסמהותי,חידושאיןכן,אם

(המתחשלוהפואטיותמהאסטרטגיות

פדודיזציהלמספר,מובלעמחברנין

וכולי)הפלמייחמספרותמוטיביםשל

המדינה,דודשללפואטיקהמשותפות

חיזעהחידנתגוץ,נודיתדאוכךועל

המאוחד,הקיבוץשלמחרת,והנוקד

 83 , 70נעמילמשל , 1983תל·אניכ

1 " 149 . 

בסיסאתמשווההידשפלדאריאל . 10

שלורקדלייפנסיוןכדומןהטירונות

מיוחדאוסףחברתית.מענדהכלדק:

כתוךמרוכזדופן'יוצאישלכמינו

אתהכללמןהיוצאדדךומשקףנועה

"כגמדתהידשפלד,אריאלהכלליי.

 33פוליטיקה,אחרת",ומתחילהזהות

 . 55-48עמי ,) 1990 (

אדם''"הנדסתשוודץ'יגאל . 11
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F ר,ענריתכתרבותהמרחבועיצוב
,-
לחקרעתכתבמכאן:החדשה",י= ,.. 
 16-עמי ,) 2000 (אהעברית,הספרות ~
י=

.22 

"הכמיהה ,וזמןגלמיכאל . 12

ומיניותציונותלהטרוסקסואליות:

 11וביקורת,תיאוריהנאלטנוילנד",

 . 150-146עמי ,) 1997 (

ארץלהמציאכדלוכיץ,'יפה . 13

תל-המאוחד,הקיבוץעם,להמציא

 . 16-15עמי , 1996אניב

עםוהיהודים,ארוסניאל,וויו . 14

 . 231עמ' , 1992תל-אניבעונ,ד

ניתוחאתלמשל,זה,לענייןודאו . 15

גרשוןאצללואידוריוסףשלסיפוריו

 . 61-59עמילעיל, 8הערהשק,ד

ישראלמדינתכן-גוריון,דוד . 16

תל-אביבעובד,עםא,המחודשת,

 . 384עמי , 1969

 . 165 , 11עמילעיל, 2הערהקנז, . 17

השינויאתמתארתנרלוניץ' . 18

העלייהבספרותהגיבוריםשחווים

מיידי"מטמורפוזיכ"אקטהראשונה

הגיבורשלדיוקנועללעיל). 13(הערה

המככבהשרירים/',"אישהמשתנה,

העלייהספרותשלמסוימיםכאגפים

דאהוילקנסקי),(לואידור,השנייה

 59-נעמילמשללעיל, 8הערהשקד,

61 . 

עמילעיל, 16העדהכן-גוריון, . 19

454 . 

הביטויאת . 391 , 318עמישם, . 20

לאפקטביותרוהמובהקהסמלי

אפשרצה"לשלהטרנספודמטיני

כן-גוריוןמתארנוהבא,נקטעלראות

כתולדותהראשונהההשבעהאת

דרשד,השנעד,"לפניהישראלי:הצבא

ששםמפקדמכלהביטחוןשר

לעצמושיאמץ-לועזיהואמשפחתו

הראשונההעלייהספרותשלהאמוריםבאגפיםכמוהבן·גודיונית,בעלילה

עםהיוצרוהמגעלאדץ·ישדאלהעלייהבעקבותהיהודימבריא 16והשנייה,

מכל"חופשילאדםוהופךומנטליפיזיחוסןשלבמונחיםמתעצבהמרחב,

להשתלטיודעואויב,צדכלבפניבגבורהעומדמעפיל,נועז,הגלות,נגעי

למעןוליצורלעבודוהאוויר,היםלכבוששממה,להפריחהטבע,איתניעל

 19חדשה".חברהולעצבישראלשלהכלכליתעצמאותוהאדרת

בעייתיהאדמהעםהמגעמכוחההשתנותאתוסנעשה 1948שלאחדאלא
מחנותאועיראקתימן,יוצאישיהודיםייתכןלאהדי-פוליטיתמבחינה
מתוקףדקועניין,דברלכלחדשים""יהודיםיבריאיםעצמםידאוההשמדה

התחוללכךמשוםהמולדת.אדמתעםוהמגעישראללארץעלייתם
ניטלוהמבריאים,היוצרים,והכוחותעצמו,הטרנספורמציהבאתוסשינוי

הבסיסובראשםהמיוחדים,ההכשרהלמדחניוהוענקוהארץמאדמת
האדץ·ישדאליהמרחבזההיהאזעדאםהטירונות.בסיסובמיוחדהצבאי,

הזההשינוייוכלמעכשיולעבדי,אותווהפךהיהודיאתשריפאכולו

ובבסיסיו,ומבריא",מעלהמחנ,ך"גודם-צה"לבמסגרתדקלהתרחש

דוחעזיוזם,ובגופו,בנפשובריאלוחם,חלוצינועדשליוצר"ביתשיהיו
סכנה",ומכלקושימכליירתעשלאעבודה,וחרוץתנועהקלפעולה,וכשד

היהמאשדיותרובריאטובואדםיהודייהיהמהצבאשישתחררמי"וכל
 20כניסתו".לפני

בדומןמשולבתהגופניתההבראהשל"האופציונלית"הציוניתהעלילה

כאמוד,שחלקן,ומגוונות,דנותטכניקותבאמצעותיחידים""התגנבות

כמו 2המדינה.ידודסופדישלהפואטיותלאסטרטגיותמאודאופייניות

טקסטיםבדומןקנזזורעלמשל,התן","ארצותהסיפוריםבקובץעוזעמוס

לוחמישלגבורהסיפוריאונדם"התותחים"שאוןהשירכמומיתולוגיים,

אתולייצרהאפשרית,ההבראהעלילתאתבולתכניתכדיהפלמ"ח,דוד

המדינהחזוןוביןהדודותשניביןהזו,לספרותהאופייניהאידאולוגיהמתח

שלקולובאמצעותזועלילהבדומןמשולבתבעיקראבלמימושו.לבין

התודעהשללחישתהובאמצעותבבסיס)(המפקדיםהצבאיהממסד

בני",דב"טשלבידייםאתם"עכשיועצמן):הדמויותשלהאשמה(תודעת

מהחלאהיוציא"והואהדומן,בתחילתהמפקדיםאחדלטירוניםאומד
במקוםאומדמתהווה",אניאלהברגעיםוו 22תדאו";אתםגברים,הזאת

מתהוויםכולנוזה.עלהשפעהשוםלי"ואיןמלאנס,הטירוןהמספר,אחד
כמרציאומגיפהשלחיידקיםכנושאיפה,נכלאנוכךמשוםאוליעכשיו,

שינהאפשטייןדן .עכרימשפחהשם

לאלון,פייקוניץ'יגאללאכן,שמו

זוכהזדמנות ] ... ]לידיךסוקניקיגאל

משפחהשםלהםשהיהשנייםגםשינו

גכוהןאליהוחדש:משפחהלשםעברי
לאביזר'.'רובליוסףלכן-חור,

 23עונש".

חתימהאולישהיאהגוף,הבראתשלהזובתימהמשתמששקנזאלאלעיל. 9הערהגוץ, . 21
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 . 137עמ'לע'ל, 2הערהקנז, . 22העדהלהעידכדישלה,הציוניתבגרסההיהודיתהתרבותשלהמרכזית

 . 165עמ'שם, . 23הציוניהקולמדמייןשבובמקוםהציונית:עלילת-העלעלמאודאירונית

ולגיבוריםהגוף,שלהכחשהקנזדואהגופנית,לטרנספורמציהאפשרות

מהרומניםבכמהלהשתנותשזכואלהגופניותם,עללהתגברהמנסים

במיוח.דוגופנייםטרגייםסופיםמועידהואכאן,שהזכרנו

העלייהשלאלהכלומדהראשונות,המושבותאחתבחדדה,למשלכך

הוותיקהיישובמןאשכנזיספקטוד,המודהגוססהאידאולוגית,השנייה,

שלאמחנ,ךלומדאולימוטבמודה,היההואהטירונים.אחדשלואביו
השניםעמןשהביאווהגסיםהפראייםהילדיםדודעםלהתמודדידע

עדייןהואאבלבגופו,מכרסמתהמחלהעכשיוהחמישים.שנותהאלה,
האמיתי,הנכון,הקיוםעלאדוןנאוםבנובפנילשאתכדימספיקצלול

הגוף:עלבהתעלותכמובןשכדוןזה
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מידחושבאניידידות,המלהאתחבר,המלהאתשומע"כשאני

ממךביקשתיפעמיםהרבהעליו.לחשובמוכרחאנימונטין.על

משהו-יודעאיננירצית.לאפעםאףשלו.במסותשתקרא

צריךביקשתי.כךשכלמפנינרתעתואוליבזה.אותךהפחיד

לעומת .מונטיןאתלקרואבחייופעםצריךאדם .מונטיןאתלקרוא

אדם,בניביןוהשכיחהמצויהקשרהכיר,שהואהידידותחוויית

עלוב,נראה-חברותידידות,הנשחתתבלשונכםשנקראמה

היאעליהמדברשמונטיןהידידותבוז.לאאםרחמים,מעורר

זהעליונה.רוחניתבריתמיןאדם,בנישניביןגבוההאחדות

]אהבה ... [הנבחריםלמעטיםאליםמתתחסד,הואהאמיתי.הדבר

אין .בבשרתלויהשאינהאהבהצרופה,נפשיותרוחניות,שכולה

מפניומורדותעליותבהאיןהחושים.הנאותעםקשרשוםלה

איןהכיעור,היופי,הזקנה,הנעורים,לזמן.משועבדתאינהשהיא

אוהבטחותשוםחשבון'בהאיןעליה.השפעהשוםלהם

והעיקרתועלת.שיקולישוםזכויות,ושוםחובותשוםהתחיבויות,

כאילוכזאתנשמותבבריתשבאמיכיהדדיות,שוםבהאין-

השלמה,העצמיותשלו,המלאההעצמיותאלאבלעצמו,אלחזר

 . 225עמ'שם, . 24 24וזולת".אניהיותואתאחתובעונהבעתבתוכההכוללתהכפולה,

במהגוף,שהואבמהכיעודדקמוצאבבשר",''מזלזלספקטודהמודה

אירוניהשלמלכודותמכיןהואאחרת.חושבקנזיהושעאבלחומד.שהוא
המודהאתהמחלהתמיתאחדיםשבועותשבעודכךבבשר,למזלזלים

הטירון.בנומיקי,בומתבונןבינתייםלפחות.גופואתכלומדספקטוד,

למונחיםלגוףשמעבדלחייםאביוגעגועיאתומתרגםהגוסס,באביומביט

אחרת,לארץולגעגועיםהישראלי'הזה,מהמקוםלאכזבהפוליטיים'
"מתגעגעאביו,עלאומדהואאיתנו",יושבהואגולה"כמואחד:למקום

 25לעולם".לראותהיזכהשלאאבודהלמולדת
 . 226עמ'שם, . 25
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היפהבתיאור . 62עמ'שם, . 26

התפישהבעצםמקופלתהזהוהמרומז

הגופנית:ההשתנותעלילתאתקנזשל

אלאאינוחרשגוףלברואהניסיון

"רוח".להיותהגוף,מןלברוחניסיון

 . 57עמ'שם, . 27

 . 569עמ'שם, . 28

לעיל. 12הערהגלוזמן, . 29

עלחומר,שהואמהכלעללהתעלותהגוף,אתלהכחישהזההניסיוןאת
-שלוהטרגיהגיבורביותרהמזוקקתבצורהלרומןמביא"המציאות",

"המקוםלהיותהיהשאמורהמקוםבןכלומרקיבוץ,בןהואאלוןאלון.
משוחררים,חדשים,ומיניותגוףהיהודילעצמודמייןשבוהמקוםהאחר",

בבסיסטירוןלאלגמרי:אחרמישהולהיותאמורהיהאלוןגםאוטופיים.

רוחותהצנחנים'קבוצתעםאוו' Oוביחידהחיילאלאהאינוולידים
מתגנבתמצרים,אלאוירדןאלהגבולאת"שעוברתהגוף,נטולותהרפאים

לדרדרבלאהואדיות,אלויורדתהטרסותעלמטפסתהכפרים,בשבילי

ספקטור,למורהכמולאלון,אבל 26הרכס".קועללהסתמןבלאאבנים,

לאפגומים,האלהוהגופיםגוף.ישהזה,הקנזיביקוםאחראחדלכלכמו

שהםבגללאלאיהודיים,שהםבגללולאמחדש,בריאהאותיקוןברי

שחולמיםהחלומותשלהמימושבאפשרותמחבליםהאלהוהגופיםגוף.

הואאותםהמכונןהלשונישהמוטיבחלומותספקטור,והמורהאלון

וההתעלות:ההתנערות

מכבדהמתנער"דאיתיואלון,עלהמספראומדאלה","ברגעים

חוזרשלו,התכלתשמיאלוממריאחוזר ] ... [הקרקעשלהעכור

אלוןאתשחננההזאת,הדוחגםאבל] ... [האגדהאופקאלוממריא

הקטנות,שליום-יוםבהבלתתבזהבויכוחים,תישחקפתאום,כחסד

נשקפוהסתםשמןהגלותיותהאנוכיות,ההמוניות,הכיעור,החולי,

 27מכולנו".לו

ולהצטרףבגופוהפגםעללהתגבראלוןשלתקוותונכזבתהרומןשלבסופו

ולחיותלהמשיךנאלץוהואבפניו,נחסםהאחר""המקוםהצנחנים.ליחידת

הממשי,המקוםאתהמאכלסיםהאינוולידיםחבורתועםבגופוהפגםעם

מענייןלא"זהמסרב:הואאבלהארץ).אתהבסיס,(אתה"כאן"את

שייר]אני ... [מקוםבאיזהלימחכיםפה.לאהואשליהעתידבכלל.אותי
בראש.לעצמויורהשהואלפנירגעאומרהוא 2sאחר",למקום

ן

המציאות,אתלהכחישברומןהדמויותשלהזוהנטייהשלמביטוייהאחד

המיניותמיניותן.אתלהדחיק,לומרכברמוטבאולהכחיש,ניסיונןהוא

הגלותיהיהודישלבדימויהחולההגופניותממאפייניאחדהייתההפגומה

לבנייתהעיקריותהמוטיבציותואחת 29(והציונית),האירופיתבתרבות

והסמנטיהאידאולוגיהמערךבתוךאבלהמיני).(הגברי,החדשהציוניהגוף

חדשהמיניותלברואהזההניסיוןמתעצביחידים","התגנבותשמייצר

מןדמותאףלכן,הממשיות.והמיניותהגופניותאתלהדחיקחרדכניסיון
מיניותאותהאתשחלםזההאידאולוגי,כלומרהוותיק,האשכנזיהיישוב
לביןאלוןביןלמשל,כךגופני.למגעהזהברומןמסוגלתאיננהחדשה,
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אלון,מיני.מגעשוםהרומןבמהלןאיןקיבוצניקים,שניהםדפנה,חברתו

בעיפרוןדפנה,שלעירוםברישומי-בפנטזיהמסתפקישן,יהודיכמו

יהיהאזשהריאמיתי,עירוםאיננוגםהזההעירוםכן,עליתרובפחם.
למיקיאלוןמספרלה",המצאתישאני"עירוםזהפורנוגרפי:מכוער,

לא"זאתרישומיו.אתלומראהכשהואספקטור,המורהשלבנוחברו,
 30שלה".צילוםלאזההיא,
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 . 530 , 528עמ'לע'ל, 2העדהקנז, . 30

המשתייכיםהטירוניםיתרשלמיניותםאתגםאלון,שלמיניותואתכמו

לעתיםמודחקת,מאו,דחרדהכמיניותקנזמעצבהוותיק,האשכנזיליישוב
אותוהואכאמור,הזו,החרדההמיניותשלהעיקריהביטויהיסטרית.

אוגוףלהיותלאקנז,שלתפישתולפיכלומר,אחר,גוףלהיותרצון

מטפורייםביטוייםגםלהישהרומןאורןלכלאבלהגוף.אתלהדחיק
ממש.עלילתייםכלומרפחות,

שלבנומיקי,אותוהולןהטירונותסיוםלפניספוריםימיםלמשל,כן
אתלאבדכדילבסיס,הסמוכהלמעברהאלון,שלוחברוספקטורהמורה
שאתאבנר,-מזרחייםטירוניםבשנימלווההואזונות.בביתבתוליו

דמות,עבורובוראממשלאשקנזוזכי,להכיר,נלמדעודהישירהמיניותו
פלג"כלזואולוגי:במיוח,דגופניגוףואפילוגוף,לובוראבהחלטאבל

ומעלהוכתפיוזרועותיווכןכפרווה,שחור,שיערמכוסההיההעליוןגופו
להיותזכישלהזואולוגיותחדלהכברהרומן,בהמשך 31לסנטרו".עדגבו,

זכישלהשחורה"פרוותוגופניותו:שלטבעילמסמןוהופכתמטפורית,
 32זיעה".נטפה

 . 116עמ'שם, . 31

 . 117עמ'שם, . 32

הזונותבביתהאשכנזיהטירוןשללביקורוהמתלוויםהמזרחיםלשני
אבלמאו.דמוזרהוהזונה,מיקיביןהמיןסצינתהבאה,הסצינהתהיה

כברהםמשונה.דברשוםבהאיןהחדשההעבריתהספרותקוראיעבור

מרדכישלהנקביהזכראביעזר,שלהמינייםכישלונותיואתמכירים
ושללגנסין)("הצידה"חגזרנחוםשלאלהאתגםכמוגינצבורג,אהרן

לנדנד).וכישלון"("שכולחפץיוסף

קולהפתאוםנשמעעתה,זהאליונכנסשמיקיהסגור,החדר"מן

בכעס:קוראגיטהשל

התחתונים?'אתמורידלאאתהלמהלך?יש'מה

בעברית,בתהאמרהמההבינהאםלדעתאיןבצחוק.פרצההזקנה

שיחה.בנישללהשתתפותםוציפתהמשועשעתחיתהמקוםמכל

כמנסההעבות,גבותיואתצימצםהואקדרו,אבנרשלפניואבל

גבר?'לאהואהענינים?'מהלחש:וזכימשהו,להבין

הסגורה:הדלתמאחוריגיטהשלקולהנשמעושוב

אתותיקחתלךאזמוריד,לאאתהאםככה.רוצהלאאני'לא,

רוצה.'לאאניבחזרה,תיקחהכסף,
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גיטה:שלקולהנשמעושובדממה,חיתהשוב

בסדרכןדווקאשזהרואהאנינכון,לאהמוח.אתתבלבל'אל

אצלך'"."

כלומרהטירונות,סיוםלקראתכאמורשמתרחשתהזו,הסצינהבאמצעות

מלאי·אוןגבריםכברלהיותההיסטרייםהיהודיםאמוריםשבובשלב

עלילתכלפיקנזשלהאירוניתהעמדהאתלזהותרקלאאפשרוביטחון,

ואיןתקווה"איןבנוסחמשהו(אוליהציונותשלוהמיניהגופניהתיקון

אתלהביןלהתחילגםאלאהברנדי),לתקנה"תקווהואיןתקנה

דמויותביןקודם,כאןנרמזהושרקברומן,קנזשיוצרהדיפרנציאציה

בעיקרהמהגרים,דמויותלביןוהאידאולוגיהוותיקהאשכנזימהיישוב

המדומה"היחיד"מתפרקכיצדלראותלנסותערב.מארצותהמהגרים

לגופיםהלאומית,הקריאהשלהפנטסיהשהוא"היחיד"הביקורת,של

אתניים.אחרים,

הזיכרוןעדייןמקועקעוקיפו,דמיקיהאשכנזים,הטירוניםשנישלבגופם

הציונית.המגוררבעלילתמשתתפיםוהםהיהודי,הגוףשלהטראומתי

"הגוףמןהזובסצינהנפרדזאת,לעומתהמזרחים,החייליםשלגופם

שלומיניותןגופניותןאמנםהמגורר.בעלילתחלקלוואיןהלאומי",
אלהכמופגומותואחרים,טירוניםהוותיק,מהיישובהאשכנזיםדמויות

להתעלותהרומןשלאורכולכלמנסיםהראשוניםאבלהמהגרים,של

לעומתהמהגרים,דמויותואל·גופניים.עללהפוךאותן,להכחישמעליהן,
קיוםלהןשישדמויותלפיכךוהןומיניותן,גופניותןעםמשלימותזאת,

 34פעיל.ומיניגופנישלאתניתסקלהמעיןיוצרהרומן . 34

היישובמןשהאשכנזיםגופניים,חיים

ערביהרקהםוהמזרחיםהוותיק

למצוא,אפשרלביןביןהקיצוניים,

מזרחמארצותטרייםמהגריםלמשל,

שגופניותםבולגריה),(רומניה,אירופה

אתהמאפיינותלאלהקרובהומיניותם

מרומניהעולהאפס·אפס,המזרחיות.

שלו,העורבדלקותלהתעסקשמרבה

אתלסייםשיזכההיחידהטירוןיהיה

למרחבמחוץברומןכדמותחייו

"להשתנות"יזכהכלומרהחניכה,

לאבשהפךלאחרהבסיס,אחולעזוב

חייואתשמימשלאחרכלומר-

בהצלחה.המיניים

משקברמתמהגריםלביןאשכנזיםביןהזוהמיניתהדיפרנציאציהאת

מחלקהואהרומן:שלהמרחביהמיפויברמתגםקנזמעצבהדמויות,

(המושבה,החומרעללהתגברהציונילחלוםהשייכיםלמרחביםאותו

המצוקהשכונות(המעברה,שלו//המציאות"שהםולמרחביםהקיבוץ),

האליטותשלהציונילחלוםהשייכיםבמרחביםרמלה).הירושלמיות,

שאיןרקלאאותם,נכנההמטאפיזייםהמרחביםהוותיקות,האשכנזיות

בעיקר)(מילולייםניסיונותושובשובמתבצעיםשגםאלאמיניים,חיים

במרחביםמעליה.ולהתעלותאותהלהדחיקהגוף,שלמיניותואתלהכחיש

חייםישנאמר,הממשייםהמרחביםזאת,לעומתהמהגרים'מציאותשל
//תקניים,,_או//נקיים//לאפעםאףאםגםמאו,דפעיליםמיניים

מזרחיואבנר,מרחביה,טוביםבתזיוה,ביןהשיחה-הבאהבסצינה

הרומןשלהזוהייצוגיםכלכלתמתממשת-ירושלמיתעונימשכונת

השנייםביןהשיחההמרחב.עיצובברמתוגםהדמויותברמתגםבמלואה,

שלביתההאלהובשניםמנזר,פעם-סנטההטרחבניידלידמתנהלת
שלבלבההממוקם-העבריתבאוניברסיטההרוחלמדעיהפקולטה

Slt 



לכןקודםנפגשוהםהוותיקה.האשכנזיתהאליטהמעוזרחביה,שכונת

לנשקמנסההואהמנזרלידלביתה.זיוהאתאבנרמלווהוכעתבמסיבה,

לוומציעהאליו,נמשכתשהיאמודהשהיאאףאותו,דוחהזיוהאותה.
בתמורה:אחרמשהו
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זיוה.אמרהידידים',שנהיהרוצה'"אני

בכתפיהבפניה,הביטהואבלבו.צרבהעלבוןרגע.שתקהוא

'זה .שאל'ידידים?',האפודה.בשוליהמוקףבצווארההעדינות,

מאמינהאתזה?שלהמובןבעצםמהאבליפה,כךכלנשמע

להיותיכוליםשנינו,כמוזה,אלזהשנמשכיםובחורהשבחור

איךהגופנית?התשוקההאהבה,זהלתוךשתיכנסבליידידים

זהנמשכיםהםאםובחורה?בחורביןידידותלהיותיכולהבכלל

יחזיקזהמאודיאותםלענייןצריךזהאזלאשה,גברכמולזו

 ] ... [בחורותביןאובחוריםביןלהיותיכולהידידות .ביחדאותם
לזהמתכוונתלאאתבחורה?עםידידותשתהיהאפשראיךאבל

ברצינות'.

אניאבלמהבעיות,מתעלמתלא'אניזיוה.אמרהכן','בהחלט

יחסיםשלכזאתלמסגרתלהגיעאפשראזרוצים,שאםבטוחה

עלהשאר.וכלגופניתמשיכהלזוזהשנמשכיםובחורהבחורבין

יפה'.להיותיכולזהזה,אתלנסותשווהפנים,כל

 35איום'",נראהזה'לי .אבנרתמהיפה?''זה
 . 330-329עמ'לע'ל, 2הערהקנז, . 35

נאמריםהםכאילולקרואצריךזיוה,שלדבריהאתבעיקרהזו,השיחהאת

הנזיריםשלהתפילהמלמוליביןהמנזר,שלהתפילהמאולמותאחדבתוך
אותםלקרואצריךהרוח.אתלזקקכדיהגוףמעללהתעלותהעמלים

למדעיהפקולטהשלהלימודמכיתותאחתבתוךנאמריםהםכאילו
לברואוחוקריםיוצריםעמליםשםהישנה,העבריתבאוניברסיטההרוח
שאומרתאחריםדבריםלקרואגםצריךחזיונותיהם.שלהקודשארץאת
אהובזמן,מזהראתהלאאותואהובה,עללומספרתהיאלאבנר:זיוה
רקהרומןשלסופועדעבורנושיישאראהובחומרי,קיוםברומןלושאין
ורישומיאלוןכמוזיוה,האדום.לסלעשהלךבצנחניםקצין-דימוי

כפנטז'ההכח'רהמוט'כעלחזרה . 36 36בפנטזיה.ובוחרתהממשיבגוףבוחלתשלו,המדומייניםהעירום
שלכהתאהבותוגםלמצואאפשר

ה

הביקורתשלהמדומה"היחיד"שלהתפוררותובתהליךחשובתפקיד
האניגמטיתלדמותיש 'הרומןקריאתבמהלךאחרים""גופיםשללשורה

מלאנסברומן,הבלעדישמועליושמעידכפישלו.המספרמלאנס,של
ה"אני"הואהלאומית,האלגוריהשלהאולטימטיביה"יחיד"אוליהוא

לתוכו.ונטמעהמדומיין"האנחנו"אתמאחוריוהמחביאהפרטי

ככס'ס,הכושרכמרר'כתהמספר

מןכאלה'ו Jכע'שמתעצבת

'ופ'שלזו"התגלותהמ'תולוג'ה:

לע'נ'נוהתחוללהכא'לו .מכאזשא'נו

אגרותשלמטמורפוזותמאותןאתת

 .) 32עמ'(שם,קרם"
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באופןקוו'רבאטלר,ג'וד'ת . 37

רסל'נג,רז,דפנהתרגמהב'קודת,'

תולדותפרקו,מ'של ; 2001תל-אב'ב

תרגםלדעת,הרצון-המ'נ'ות

הק'בוץאש,גבד'אלמצדפת'ת

 . 1996תל-אב'בהמאוחד,

 . 373עמ'לע'ל, 2הערהקנז, . 38

'עקבצ'ון","אהבתמאפו,אברהם . 39

מאפו,אברהםכתב'כל(עורך),פ'כמן

 . nג-סעמ' , 1955תל-אב'ב

"גוף",לואיןכךכדיעדלו.איןגוףגםלמלאבס,לואיןשםרקלאאבל
כלומרע,דכמספרלעתיםולספרוהרומן,במהלךלהתפצליכולשהוא

"גופניותו",ידיעלשלוהסיפריכולתמוגבלתואזבבסיס,הטירוניםכאחד
גופני,(ועל)אלמספרכלומראוקטורלי,מספרלהיותיכולהואולעתים

ברומןמהקוראיםרביםמעליהם.ומתעלההחומר""חוקיאתהמכחיש
עדותביןשלוובמעבריםמלאנס,שלהמחוקהבדמותולראותנטו

הגופני","השברהזה,שהפיצולאלאמחולשותיו.אחתאתלאוקטורליות,

לעניין.מתחילהואשבוהמקוםבדיוקהוא

שהואמההמזרחים.החייליםאחדשלבגופומלאנסמתבונןהבאבקטע

הזה",הגוףעל"לכתוביצטרךשהואכךכלאותויבהילאותו,יבהיליראה

הפוקויאניתבמשמעותהגוףעללכתובוגםכמשמעופשוטוהגוףעללכתוב

אותולכסותסימנים,עליולחרוטכלומר 37הביטוי,שלהבאטלריתאו

הגופנילשברהסיבותאתלהביןלהתחילאפשרהזההקטעלאורבמילים.
במערךהאחרים""הגופיםתפקידיאתגםואוליובמספר,בסיפוהזה

הרומן:שמייצרהשבור

יש ] ... [היוולדוכביוםעירוםמיטתועלשוכבהבולגרי"אלברט

משונה,בושה,חסרמשהוזה,בהרגלוומגוחךראוותנימשהו

נקודהוכלפצעוןכלבוחןהואשבההלבבתשומתלמדימרתיע

חזהוואתבטנואתמלטףשהואכלטיפותבבשרו'שצצהחשודה

ונתןצווארואלסנטרואתהצמידהוא ] ... [מנוחהשלשעהבכל

כמוראשו,ממרומיוהולכיםהנמשכיםגופובנופיאוהבמבטי

לפניפתאוםשנפרשהוחורשותובקעותוגבעותשדותשלפנורמה

יגיעותכלעלשכרוהגבוהות,הפסגותאחתעלבעלותוהטייל

 38הדרך".

מלאנסשלהחרדההזו,בהתבוננותהמרכזיהמוטיבכמובןהיאהחרדה

עמוקה,לסלידהמיתרגמתהיאתחילהאלברט.שלהעירוםגופולמראה

להתיקאפשראיגםאבללהסתכללהמשיךעודאפשרכשאיכ,ךואחר

להכחיששתפקידהכתיבההגוף.עללכתיבהמיתרגמתהיאהמבט,את
יצירתובאמצעותכאןבלשון,אותולהעליםהסימון,באמצעותהגוףאת

מכסהשבאמצעותוהנוףביןרבדמיוןישכן,עליתרכ"ארץ".כ"נוף",

הלשוניים,הנופיםלביןאלברט,שלהחרדהמעוררגופואתמלאנס

ארץאתהעבריתההשכלהספרותדמיינהשבאמצעותםהשבלוניים,
ב"אהבתישראלארץשלמאוד"הטקסטואליים"נופיהלמשל,ישראל,

 39למאפו.ציון"

ברגעיםהרומן,שלמאודהחריפהההבנהשובנחשפתהזההדמיוןדרך

כמוצלח""שלאכתהליךלאהציוני,המגדורתהליךאתשלו,מסוימים

שהצליח",כ"תהליךדווקאאלאהמדינה","דורמסופרירביםאותושמבינים
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לבנותכ"נסיוןלאכאןמובןהציוניהמגדורתהליךחלקי.באופןלפחות
באמצעותהממשי",היהודי"הגוףשלהדחקתוכתהליךאלאחדש",גבריגוף

באמצעותכלומרעליו,פוסקבלתיבאופןהמתבצעתהוורבליזציהפעילות

הקנזית,המטפורהאתלהמשיךאםאוורבליזציה,שללאתרהפיכתו
במילים,הטבעתובאמצעות"הממשי"שלאו"הגוף"שלהדחקתוכתהליך

גופםתיאוריהזההגופנימהרומןנעדריםלכןהלשון.באמצעותוהכחשתו
"גוף",להםשאיןמפניפשוטהוותיק,היישובמןהאשכנזיםהחייליםשל

"המודחק","הממשי""הגוף"שלההכחשהבדיוקוזוהודחק.שגופםמפני
אוקטורלי.מספר(גם)להיותהע,דהמספרלמלאבס,שמאפשרת

ומופיעהזהברומןחוזרהלאומיהסובייקטשלהמודחק"ש"הגוףאלא
והחזרהמאו.דמאוימתלומר,מוטבאוליאומאיימת,ונוכחותופעם,מדי

בעיקרהמהגרים,שלמאודהממשיגופםבאמצעותתמידנעשיתשלו

לכלבהםלהתבונןלהפסיקיכולאינושהמספרערב,מארצותהמהגרים

המאוימותמגיעהכמובן,הזו,בסצינהנרתעת.תשוקהבמיןהרומןאורן

כןכלשהביקורתהמדומיין,המטאפיסיהיחיד-משיאיהלאחדהזו

התודעה,כלומר"המדומה",ביןכאןמפוצלכברברומן,למצואהשתוקקה

המגדוראוההדחקהבתהליךגופואתשאיבדמלאנס,המספרתודעת
במרחקהמזרחי.הגוףאלברט,שלגופו''הממשי","הגוף",לביןהציוני,

והחרדה.המבטהמבט.נמצאהשבריםבין
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אתרקלאמאפייניםמובנת,הלאוהמשיכההעמוקההסלידההחרדה,

מאוימיםרגעיםהרומןרצוףאורכולכל"הגוף";עםמלאנסשלהמפגש
נאמרהוותיק,היישובמןאשכנזיםשלדמויותנפגשותשבהםכאלה,
ממשיותםעםהציונית,המגדורעלילתאתשהזהזההאידיאולוגי,שוב
כלומר"האחרים",לגופותתמידהמיוחסת"המיניות",או"הגוף"של

המזרחים.בעיקרלמהגרים,

מרוקאיחמר,בןרחמיםשלהריקודסצינתהואברומןביותרהמאויםהרגע

עלפרודיהכמעיןמתחילרחמיםשלהריקודהומוסקסואל.גםואולי
מובהק,פרפורמטיביאלמנטבוניכראורכולכלבטן.רקדניתשלמופע

הופכתנמשכת,שהיאשככלאלאבו.מכיראותו,המתארמלאנס,שגם

שאיומחרי,דגורליאחר,למשהומלאנס,שלבמבטוחמר,בןשלההצגה

הבנה.ובאיבסבלכרוןעליוושהמבטהמבט,אתממנולהתיקאפשר

אתמולוהמשחקרחמיםעלמלאנסמשליןקלסי,היפוךבאמצעות
להסוותמצליחלאהזהההיפוךגםאבלשלו,והאסוןהחרדהתחושות

בו:ונסחףהולןשמלאבסהלשונימהטרנסהנשקפתהבהלהאת
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 . 99-97עמ'לע•ל, 2הערהקנז, . 40

לצדדים,זרועותיואתופשטממיטתוחמרבןרחמיםקם"לפתע

במקומועומרנשארהואאבלתנומה.לאחראבריואתשממתחכמי

מהלהביןאפשרהיהלאועודומטה,מעלהזרועותיואתוהניע

לו:קראוסמיהבינוהמזמריםאבללעשות,רצונו

חמודה!'תבואי,'תבואי,

שחוקבתפניוועלובעיכוסרגליםבטפיפתלקראתםיצאורחמים

נאנקו]וחבריו ... [ועלהוהוסיףהתייפחזכישל]קולו .. ,[מתגרה

התיפוףנשמעושובבערבית,וברכהתורהקריאותוקראועמו

השמנמןגופואתוהרעידעיניואתפקחורחמיםהתחדשוהשיר

עירוםהיההעליוןגופופלגבטן.רקדניתשלקריקטורהכמין

כמעטומכסיםמרוטיםששוליהםהעבודהמכנסיולגופוושעיר

ילד.כרגליהקטנותרגליוכפותכלאת

והלך,התעבהוהמעגלהמזמרים,וסביבסביבומעגלנוצראטאט

היובהצגה,לחזותבאוהכלמיטתו.עליושבאישנשארשלאער

זלזולשהביעוהיוהמחולל,ולעידודהזמרהלקצבכפייםשמחאו

וברתיעה.גמורהבסלידהשהגיבוהיומעליבות,קריאותוקראוגמור

החשובהדבררגעבאותוהתרחששבוהמעגל,אלנמשכוהכלאבל

מבורחתובמחאהשותפותשלבחיוךהשיברחמיםבצריף.ביותר

 ] ... [מקהלואישעלויתרלא]הוא ... [הצחוקלקולות

לדעתבליוהמזמרים,המחוללסביבשותקים,מתבוננים,עמדנו

משתחררשר,כאחוזדקרחמרבןורחמיםלנו.שייךזהכלמה

אלויותריותרומתמכראלינואותוהמחבריםהכוחותמןוהולך

ירכיוקצהו,עלזקוףכנחשוהתפתלעיניואתעצםשבתוכו,השד

לזרימהנכנעווראשווזרועותיווצווארווחזהוובטנוומותניו

למטהמלמעלהומערבולות,גליםבהםשהכתהעזהפנימית

דומהחיתההעצומות,העינייםעםפניו,והבעתלמעלה,ומלמטה

העינייםומתוך ] ... [מכללטובנוראהלציפייהאוהתייפחותלסף

מוכהאחרת,הבעהנשקפההמטומטמות,הגדולות,השחורות,

מפיונפלטהלפתע ] ... [מעודיכמוהראיתישלאאסון,ולמודת

ופניוכזאתאנקהועודתענוג,אוכאבצווחתחנוקה,צעקה

כזועקידואתהושיטואנה,אנהמתפתלגופוובעודהשתלהבו,

לשאתה.משיוכל]גדולה ... [התענוגאוהכאבשעצמתכמילהצלה,

אליה,המתלוותובאנקותהזאתהחייתיתבהתפתלותשהיההכיעור

 40ומרתק".אפלכוח,רבכיעורהיההפח,הלמותלקצב

עםאור"נטל•זם,סע•,רארוארד . 41

בעמ'למשל , 2000תל-אב'בעובד,

170-167 . 

כמהכמובןהואממאוימותו,לבדבדומן,הזהברגעמאודשניכרמה

אדואדדהלשוני.האינוונטרנדמתלמשלשלו,האודינטליסטיותמהבחירות
פרימיטיביתמיניותביןהמערבשיצרהזיקהעלעמדכבדלמשל,סעי,ד
מהאבל 4יהזאת.למיניותכדימויהריקודמרכזיותעלוגםה"מזדח",לבין

שהדומןהאידיאולוגיהמבנהאתומסבךיותר,הדנהומסעירשמעניין

החרדה,מעודדיהגופניותאוהמיניותממאפיינישדניםהואבו,לכודהזה
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דימוייאתמאודמאפייניםרחמים,שלבריקודומלאנסחווהשאותם
מיניותאותןו'-9ההמאהשלבאירופה"היהודי"שלוגופניותומיניותו
להכחיש.היהאמודהציוניהמגדודשתהליךוגופניות

r-
c ,-

""' 3 
;§:! 

בוודאיאבלגבר,ממשלאהוא''היהודי",כמובדומן,הזהברגערחמים,

אתמטשטשהואהיהודי,כמו 42גילמן.סנדדשלבניסוחואישה,לא

כפיהמיניות,שלסובלימציההיעדרמיןומבטאהמיניתהדיכוטומיה

עלעמדגםמוסהבאירופה."היהודי"דימויאתמוסהג'ודג'שתיאר

באירופה:ו"ההומוסקסואל""השחור""היהודי",דימוייביןהדמיון

לשניהםנשית,חושניותיוחסהכתב,הואליהודים,כךואחדלשחורים,

בדיוקנשיות,תכונותלמפגיניםנחשבוכקבוצההיהודיםגבריות.חסדה
 43ההומוסקסואלים.כמו

שמאפשרותשלו,וה"שחודות"רחמים,שלההומוסקסואליותכןאםזו

מופע"עליו".להצטיידבאמצעותו,ולהופיעלשובהמודחקהיהודי"ל"גוף
הואמלאנס,שלוהמשתוקקהמבוהלבמבטורחמים,שלהזההדואג

"הגוףשבשבמהלכואימיםמופעמיןכלומדאתני,דואגמופעמעין

אומלפניו,אומאחוריו,אורחמים,שלהשחורבגופוומופיעהיהודי"
אח,דלגוף-ו"היהודי""השחור"-האלההגופיםשנינמחקיםאולי

אותו.להפרידאפשרשאיאח,דלסימן

Sander Gilman, Sexuality: an .42 

illu.,trated hi.,tory, John Wiley 

and sons, New Y ork 1989 

George Mosse, N"tionali.11n .43 

a11d Sexua/ity, Howard Fertig, 

New York 1985 

המאוימתהחרדהבדיוקהיאכ,ןאםמלאנס,אצלהריקודשמעודדהחרדה

אחדיםדניםברגעיםגםומתלווההמודחק",של"חזרתואתהמלווה

הגוףבאמצעות"האחד".שלגופוכלומדהמזרחי","הגוףלהופעתבדומן

הלאומי","היחידשלהמדומייןגופומתוךהתפוררכיצדשדאינוהזה,

המגדודעלילתעלומאייםהציונית","הפנטסיהשלהממשיומופיעחוזר

לשוליהפרוידיאניבחלוםכמוהמרתקתהזו,בסצינההציונית.ההדחקהאו

חמר.בןרחמיםשלהשחורבגופוהכוח,בכלמתפרץהזההממשיהדומן,

הגוףתפקידאתהדומןשלהייצוגיםבכלכלתממלאכן,אםרחמים,
והטרנספורמציההמגדודשתהליךהפגוםהחומדבלב,הדשדושהמוכחש,
עשוייםלאאמנםשממנו"החומד"להדחיק,היואמוריםהציוניים

והיופי,הכיעורעלהזאת,הארץשלהחייםעשוייםממנואבלהחלומות,

שללמספרבניגודקנז,שבה.וההתעלותההשפלהעלוהכאב,העונגעל
הואאוליהגופני,אתמתעבאיננולמשל),עוז,לעמוס(ובניגודהדומן

אבלהחיים.אתמוצאהואבמשפיל,במכוער,בגופני,אותו.אוהבאפילו

להכחיששמנסהלמימייחדשהואהטרגיוהסוףל"גופני",קנזשלהמשיכה
אתמשניםאינםהציוני,החזוןעלכהעדהחשיבותלהםישאםגםאותו,
בדודההתפקידיםחלוקתשבהיחידים","התגנבותשלהייצוגיםכלכלת

החומדאתלהכחישהניסיוןהןהוותיקהיישובמןהאשכנזיםדמויות-

הןערב,מארצותבעיקרהמהגרים,דמויותואילוהתודעה,באמצעות
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רחמיםשלהבשריםבמחולכישלמותה.אתהרוחמןהמונע"חומר"אותו
הגוףשלכהכחשההאשכנזיאתהמסמנתהרומן,שלהייצוגיםובכלכלת

המזרחישלמהסימוןחוץמשהו,עודישהמודחק,כגוףהמזרחיואת
וההמצאהבכלל),הציוניתהתרבות(ושלהרומןשלכ"אחר"

הייצוגיםבכלכלתצרופה.כגופניותהמזרחיהאחרשלהאוריינטליסטית
ככל(מופרכתהאוטופיהתפקידהוותיקההאשכנזיותלדיוקןשמורהזו

שללכישלון)אמנם(שנדוןהרצויהיסטרית),אם(גםהפנטזיהשתהיה),

דיוקןהיסטוריה).כותב(והואקנזכאןשכותבהישראליתההיסטוריה

מהכלשלכלומרהמצוי,הממשי,המציאות,שלבצבעיהנצבעהמזרחיות

הדרמההרומן,שמייצרהגדולהבדרמהמימושה.אתהאוטופיהמןשמונע

למזרחיות.והשברהוותיקה,לאשכנזיותהחלוםשיירושברו,החלוםשל

והמזרחיות"מולדת",התיבהאתהוותיקההאשכנזיותמביאההזולדרמה
"אבודה".התיבהאת

לעיל. 10הערההירשפלר, . 44

מכנהאתתיארעפרתגרעוז . 45

התיאטרוזאתהמאפייזושנרו,החלום

ניזהשבעים,שנותשלהישראלי

יעקבשלמחזותיוכאמצעותהשאר

מתמחההשבעים"נשנותשכתאי:

כהצגתהשאר,ניזהישראלי,המחזאי

הצגת ] ... ]ריקכנלוזהחלוציותחלום

הכלתיאתלעשותהמנסהכדורזהדור

עלקרקסהמקיםכדודאפשרי,

ניזישדמיוזמאודהדנההחולות".

אתהמכונזהאידאולוגיהמכנה

שנוהאופןלניןיחידים""התגנבות

וגיסיםשכתאיכמחזותיהםמציגים

הציוניתההיסטוריהאתלמשל,אלוני,

"בוניהאלה:השניםשלישראלואת

להפוךהגדולהחלוםעםכאוהארץ

טובחדש,עולםלברואהעולם,את

והנה, .אידאליעולםשונה,יותר,

מקומהפינתהזואידאליסטיתחלוציות

גדעוזניותר".רגילהמדיניתלמציאות

תל·צ'ריקונד,דם,אדםאדמהעפרת,

 . 173-172עמ' , 1980אניב

מעוצבתשבוהאופןאתמתארהספר,עלשכתבבמאמרהירשפל,דאריאל

מכוחלרוח,מחומרכאןנהפךהאשכנזי"הדיוקןכך:ברומןהאשכנזיות

הזו:ההבחנהאתלחדדמעונייןאני 44לתובנה".משררהרוחני,לכוחפיסי

תודעה.בדיוקלאגםהיאאבלחומרי,קיוםברומןאיןלאשכנזיות
עינייםלעצוםהגוף,אתלהכחישהניסיוןפשוטהיאברומןהאשכנזיות

ב"מוליהושעא"בנוסחכאן,ישפוליטיתהערהגם(אוליהמרחבמול
באמצעותשלו,המשמועבאמצעותהחומראתלראותלאהיערות"),

אתאירוניבאופןקנזמאירהזוהייצוגיםכלכלתבאמצעותשכתובו.
היסטוריוגרפיהמעיןומנסחהציונות,שלהגופניתההבראהעלילת

כניסיוןהגוףבריאתחלוםמתפרששבתוכההציוני,הסיפורשלביקורתית

להדחיקכמשאלהמובנתוחיונימינילגוףהיהודיתוהתשוקהלהכחישו,
בסיפורוהציוני,הסיפורשלמחדשהזהבארגוןהאמיתי"."הגוףאת

הגופותשלמממשותםלהתעלםשבחרהמדחיקה,הרסנית,כפנטזיה

שלכממשיאותומסמנתהמזרחישלגופניותוכולנו),(שלהפגומים

שלה.כ"מציאות"הציונית,ההיסטוריה

בפתיחתלרמוזשניסיתיכפייחידים","התגנבותשלהייצוגיםכלכלת

מבטה(מנקודתמאז'ורייםרומניםשלבסדרהלו.ייחודיתאיננההדברים,
השבעים,שנותמסוףבישראלאורשראוהספרותית)הרפובליקהשל
הריהזוהדרמה(ואתושברוהחלוםשלהזוהדרמהמסופרתבהם

לתפקידהמזרחיותמלוהקת 45ושוב),שובהמדינהדורסופרימספרים

היקיצהלכך)טובהדוגמההוא(וקנזלעתיםאםגםהיקיצה,השבר,

ובין(המציאות),והמקוםהמזרחיותביןהזההזיהוימיוחלת.הזו

עלהבעלותשלהזוהפוליטיקה(החלום),האחרוהמקוםהאשכנזיות
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הסופרים:שלהבלעדיתנחלתםאינההמטאפיזי,עלובעיקרהפיזי

אומדחברה",לתארבניסיוןהדומןאתלדאותגם"אפשר

הספד.עלרדיופוניראיוןבאותושאלתיאלאליוהעודךההיסטוריון

ויהושעהחמישים,בשנותישראלשלמסוימת,מאודמאוד"חברה

ראשיתכך,עללהעידיכולכהיסטוריוןאנימדובה,בקפדנותטרח

טרחגםהוא ] ... [בנסיבותבתאריכים,לזייףלאבאווירה,לזייףלא

גיבוריה".שלבלשונםמאודלהקפיד

כלומדהתכנית,עורכתלועונהדוגמאות",כמהניקח"בוא

"למשלוממשיכה:חברה,שלראליסטיעיצובלאותודוגמאות

 46המזדח".מעדות

..... 
!:: ,-... 
3 
~ 

כיאחר;''למשל"להיותהיהיכוללאמקרי.איננוכמובן,הזה,ה"למשל"
 , 177מהפךשלאחרהימיםהאלה,בימיםומתגבשהולךהמזרחיותעבור

הממשיתפקיד _ 47העבריתהתרבותשלהייצוגיםבכלכלתקבועתפקיד

שהואהציוניהמעשהנוכחההיסטוריהתפקידהציונית,הפנטזיהשל
להיסטוריה")."הכניסהעלהפוטנציות(למרותאהיסטוריתמיד

פוליטיות,משמעויותכמובןישהמזרחיותשלהזההדיוקןלהתגבשות
היכולתהישראלית,המציאותשלהזוהמסוימתההבנהרק.לאאבל

הסיבותאחתגםהיאהציוני,החלוםשלהממשותשהואמהעללהצביע
רומנים 48האלה,בשניםואלסטייםרומניםשלגללפרסוםהעיקריות

 49ייצוגים.כלכלתואותה"מזרחיות"שלהבנהאותהעלהמיוסדים

ראליסטירומןלכתובאפשרשאינדנדשכתבאחרישנהמחמישיםיותר
של"תמציתאווטיפוסיות","קביעותעדייןבהאיןכיבארץ·ישראל

מערךבהאיןכלומר soסטאטיקה",שלועומ,דקייםשלהחיים,התגבשות

כתיבתאתהעבריתבתרבות"המזרחיות"הופעתמאפשרתיציב,סמיוטי

האירופיהפרולטריוןובעיקרהבורגנותשהופעתכפיהראליסטי","הרומן
הצרפתיהנטורליסטי)כך(ואחרהראליסטיהרומןכתיבתאתאפשרה

 sוהאנגלי.י

הקצאת _אלהבשנים 52והתרבותיהסמיוטיהמערךשלהזוההתייצבות

המדינהדורלסופרישאפשרההיא-והמטאפיזיהפיזיעלהבעלות

אתולנסחהציונית,ההיסטוריהשלהראליתכממשותהמזרחיאתלהציג

וההתייצבותהאבודה.המולדתשלושברו,החלוםשלהראליסטיתהדרמה

הואהזה"הרומןאותה:להביןלביקורתשאפשרהזוגםכמובןהיאהזו

חברתי","רומןהואהאשכנזיות;דיוקןאתרושםשהואמפנימטאפיזי"רומן

המזרחיות.דיוקןאתרושםשהואמפניב"מציאות",עוסקכלומר

בנגבבן-גוריוןאוניברסיטת

יחידים",התגנבותעל"שיחות . 46

לעיל. 3העדה

הגדולהשברעלעמדכבדחברחנן . 4 7

המהפךעםהמדינהדורסופדישחוו

המהפךביןשנוצרהקשרועל 77',של

"מהלביןהליכודשלטוןועליית

שלבמעמדםכתמורהאזשנדאה

שנכתבתספרותחבר,חנןהמזרחיים".

תל·אביבאחרונות,ידיעותמכאן'

1999 . 

המאפיינתהמגמהעלעמדגםחבר . 48

המדינהדורסופדישלהפואטיקהאת

לכתיבתהמעברעלאלה,בשנים

מתארהואאותוראליסטיים,יםדומנ

במרחבועיגוןקונקרטיזציהכ"מגמת

וכ"תהליךישראליים",ובזמן

המציאותאלהספרותשלהתקרבותה

חבר,גםאבלוהפוליטית".החברתית

מהאתלראותמצליחאיננונדמה,כך

ומשתתףהזה,הזיהוימאחודישמסתתר

ביןהזוהמשוואהבניסוחהואאף

שם.חבר,וראומזרחיות.לביןראליזם

כקונסטרוקציההראליזםעל . 49

"שליטהלהפעלתוככליאידאולוגית
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