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שמעוניבחיה

א.

הספרדיהיישובשלאותנטימייצגבתוווביםלקוראיםמוכובוולאיהודה

בחייהקשוריםוביםבנושאיםעוסקתהענפהיצירתובירושלים.הישן

חייםהווייתבתוכהחובקתוהיאהמאה,בראשיתהספרדיתהקהילה

ובתבשיליםבפתגמיםוהמתובלתעממיותואמונותמנהגיםהשזורהשלמה

סיפורה-אחוסיפורגםכמוסבוולאשליצירתובמכלולאבלאותנטיים.

וסותרות:מנוגדותחייםהוויותשתיביןהמיטלטלתשלו,זהותושל

מכאן.החדשההציוניתוההוויהמכאןהשורשיתהספרדיתההוויה

בוולא.שליצירתוהתפתחותלהבנתחשובמפתחהיאזוהיטלטלות

כןלונה.הראשוןסיפורושלפרסומופושתאתבוולאהעלהבראיונות

ירדני:לגליהסיפו

בלתיהתעוררותמתוךשבתבתיו,הראשון,סיפוריהיהזהלונה.

אמנםאםידעתילאמשסיימתי,ימים.כחושייםבמשךרגילה,

אין?אוכשרון,ליהישפסולת.אלאזושאיןאומשהו,יצרתי

אופרץ,כי.ל.כשטיינברג,כמנדלי,לכתובפעםאיאוכלהאם

מנוח.לינתנוולאהרףבליבמוחיניקרואלושאלות-לא?

נדנד.לפניסיפוריאתלהביאהחלטתימרובההתלבטותלאחר

לוהבאתי .מאדאותווהערצנוהנוערשלמצפונואזהיהנדנד

רצוניככללכתובאוסיףיכשירנו,שאםלוואמרתיסיפוריאת

(בלבילעולםבידיעטאטוללאשוב-לאוואםייבלתיוכפי

 1 .)".בכפינפשיאטרוףלספרותיפסלניחלילה,שאם,גמרתי
 '! lבעל-פה/'סופריםירדני,גליה . 1

 , 128-127עמ' ,) 1960 (יאמאזנים,

אל,שם,בורלא",יהווהשלמחייוהראשוןהוגעמןמלווההעבריתהספרותהיכלאלבוולאשלכניסתו
 . 12-8עמ' ,) 1970 (הרגשיהסבןאתיצוולהידחותוהפחדלהתקבלהרצוןדחייה.מפניבחשש

ועםקוראיוקהלעםהמורכבתיחסיומעוכתאתואילןמאזשעיצב

ספרותייםלמודליםהתייחסותוכתיבתו.עלובהבמידהושהשפיעמבקריו
כשטיינבוג,כמנדלי,לכתובפעםאיאוכל("האםבמובהקאשכנזיים

נקודתאתומדגישההמיוחדמצבואתשאתביתומחדדתפרץ")כי.ל.

"פרשיותהמנחם,עוראגםוראו . 139
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הז'אנריתהסיפורתמאפייניעל . 2

,,הז'אנרבונו,י/'חראו:אנרית lוחאנטי-ז

תלב,ברבר,כתביכלואביזוייהר",/ן lחא

שקד,גרשון ; 270-268עמ' , 1961אביב

ב, , 1980-1880העבר'ת:הסיפורת

 . 154-44עמ' , 1983ירושלים

ארץלהמצ'אברלרביץ,יפהואר: . 3

 80-עמ' , 1996אביבתלעם,להמציא

הגעגועיםבמולדתעזר,בןאהוד ; 166

העברית,בספרותהערב'המנוגדים:

 . 1992אביבתל

מסורתחסרלשבטהשתייכותודהיינושלו,הנחותההספרותיתהמוצא

לעולמוזריםבמודליםלהיתלותאותרשאילצההיא-חילוניתספררת

תרבותשלבסולמהלטפסניסההואזרנחיתותעמדתמתוךהתמטי.

שישהחברתית-תרבותית,זהותואתלהגדירספרותוובאמצעותהרוב

החברהאליהשנקלעההתרבותיתהדיאלקטיקהאתולייצגלשקףכדיבה
המערבית.הציוניתהעולםתפיסתעםבמפגשההמזרחית

סתירות,ורבסברךספררתימהלךשלתחילתועלמרמזתזרמוצאעמדת

ואתהתרבותיתזהותואחרבחיפושבררלאשלמסעראתהחושףמהלך

למזרח-הכפולההנאמנותעםהסרפדשלההיברידי,החצוי,נפשרהלך

הספרות.עולםאלהשעראתלפניושפתחולמערביצאשממנו

,] 

עם 1919בשנתהעבריתהספרותבימתעלהראשונהבפעםעלהבררלא

תקופתאתהיסטורית,מבחינהמסיימת,זרשנהלונה.הראשוןסיפורופרסום

ולאבר .) 1923(עדהשלישיתהעלייהתקופתאתופותחתהשנייההעלייה

לאהואולמעשה-והשלישיתהשנייה-העליותשתיביןכן,אםנמצא,

הישןהספרדיהיישובותושבהארץילידהיהשכןמהן,לאחתאףשיירהיה

ערלה.ולאילידאפואהיההואחברתית-היסטוריתמבחינהבירושלים;

נכנסשלתוכההספרותיתהסביבהלחלוטין.שרנהמעמדוספרותיתמבחינה
ארחלוצים-אשכנזיםעלבעיקרשכתבהאשכנזיתסביבההייתהבררלא
ברוב,שעוסקתכמרתי)רוב(שאינותרבותירובשלספררתזוהיערלים.

אליוהתייחסותההרי-ספרדיארערבי-האחראתמעלההיאראם
הספרות.בנוףחידושהייתהבררלאשלההווייספררתזרמבחינהשולית.

ערב)בארצות(ארבירושליםשחיהשורשיתספרדיתחברהעלכתבהוא

הז'אנרספררתנוסחהטיפוסיהציונימחייבתכליתשוניםושחייהדרדרתזה

ישראל,בארץגםמקומראתמוצאשאינוהתלושהערלהשלמחייואר

הריעדתית,הררייספררתיצרבררלאערדכל 2האנטי-ז'אנר.ספררתנוסח

העלייהספררתאמנםהמקומית.הכתיבהבתרבותחסרחללמילאהוא

ה"אחר"אתהזכירהה"נאיבית")הספרות(ובעיקרוהשנייההראשונה

כללשבדרךאלא-היהודי-ספרדיראםהערביאם-ישראליהארץ

הכותבהמערביהסרפדשלמנטרפטרונית,חיצוניתהתייחסותזרהייתה

שטחיתהיכרותמתוךרבותפעמיםממנו,השרנההמזרחיהילידעל

שנתפסשלו,הערכיםלעולםבהתאםולעצבומחדשלחנכורצוןומתוך
 3ירתר.נעלהבעיניו

בקרברבהבסקרנותבררלאשליצירותיוהתקבלוהחידושבעקבות

האשכנזי.החדש,ליישובבררנושהשתיירוהמבקרים,הקוראיםקהל
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בקובץההלל.אתעליוגמרוהמבקריםמרביתהראשונהבתקופה

התפעלותםאתרביםמבקריםהביעו 4ברשאיאבינעםשערןהמאמרים
בתיאורשהתבטאהתמטי,ייחודה-ביצירתומרכזייםמאפייניםמשני

המניעבורלא,שלהחיוניהמספרוכוחהמזרח,יהדותשלחייההוויית
הראשוןהמפגשביצירתו,והראשוניותהחידושהמעשה.סיפורגלגליאת

אירופיתהמזרחההוויהמןלגמריושונהזרההוויהשלקסמהעם
הט;והשלוהמספרמכוחוההתפעלותכןכללהםוהמוכרתהתלושה

ניכרתבמידהקבעומשהועממירוחבנחתהמסעירהעלילהחוטאת

ישועו,דזאתבורלא.שליצירותיונשפטושלפיהןהמידהאמותאת

מבקריםהיוועוד)אבנרימג,דברש,(ביאליק,המבקריםשכללזכור

המתמידחיפושושביסודהזוהתלושים,ספרותעלאמוניםאשכנזים

דומהבשוליהם.אובחיים,מקומואחרהמיוסרהאנטי-גיבורשל

קוויאתשלהםהביקורתבמאמרישרטטואשרהמבקרים,שראשוני

החייםמרזוןשובעחשוואילן,מאזיצירתותישפטשלפיהםהמתאר

שהציעהארציתהשורשיתלהוויהונמשכוהתלושיםבספרותהמעוצבים

 sהראשונות.ביצירותיובורלא

שלבניתוחרבינוביץ;יעקבשלבדבריונמצאיםזולתחושההדים
שחלהמפנהעלדגששימתמתוןהחדשההעבריתהספרותהתפתחות

מולדתי,סופרבורלאאתהגדירהואישראללארץמהגולההמעברעם
יהודי"עולםוהמדבר:דמשקגםאלאישראלארץרקאינהשמולדתו

 6מולדתו".הואוהערביםהמזרח

ניסחשביאליק(כפיהביקורותבמרביתמוזכרתבורלאשלהמספרמעלת

הקיימת"טבעית"תכונהמעיןבהראווהמבקריםלספר"),אתה"יודעזאת:

למרותמוגבלהאמנותיכוחוכיחשוהםואולםמזרחי,היותומעצםבו

אחדות:חוליותשלחולשהניכרתביצירתוואכן,הטבעי.הסיפוריהפרץ

ותשתיתפסיכולוגירובדבהיעדרהדמויות,ובהתפתחותהמבנהביצירת

דווקאולשבחהחולשהעללסלוחנטוהמבקריםמרביתאןועו.דעומק
ואניניהסופריםבחיריבארץ,העברי"הישובביצירתו.ווהחשובהחיוביאת

עליובירכולהפ,ךאלא,בכשדונו,ספקכלהטילולאהקוראיםביןהטעם
אחרבזהנתפרסמוספריובחיבה.נתקבלבורלאשלספרכלהנהנין.ברכת

 sהופיעו".חדשותומהדורותהשוק,מןואזלונקראוזה,

הסקירהבורלא.שלביצירתוהמחקריהענייןפגוהתשעיםהשמוניםבשנות
אשרשק,דגרשוןשלזוהיאהשמוניםמשנותביותרהבולטתהמקיפה

הציונייםברומניםלדיוןההווייבסיפוריבדיוןהכובדנקודתאתהעביר

אשרהקודמים,המבקריםידיעללדיוןזכולאאלורומניםבורלא.של

אתלפטוראוהאותנטית,מדרכוכסטייהולהגדירםמהםלהתעלםהעדיפו
התייחסותמתוןבורלאשליצירתואתבחןשקדי.דכלאחרחולשותיהם

ממשירהפשטניתעיצובוובדרן"בנאיביותוכיומצאהציוניתלעלילת-על
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 ~ולא:בויהודה(עורך),ברשאיאבינעם . 4

 ~אביבתל•צזרתו,עלמאמריםמבחר
מןהםשםהמקובציםהמאמרים . 1975

 . 1970-1929השנים

המבקריםרובשלההתלהבותרקעעל . 5

שמעוןשלהשליליתביקורתובולטת

זו,מזרחית'/ספרדית//יהדותהלקין:

והחטטנותהחולניותמןבהשאין

החריפותמןגםבהאין-ה'אשכנזיות'

הרוסית-פולנית-שביהדותהמגרה

הישראלי-גלותיהתבליןמןגליצאית,

השנאה,ואפילוהתורןכלשעםהמובהק,

הטועמיםבלבלפעמיםמעירשהוא

לשבת,לחייםטעםנותןהואממנו,

התרשיםלהתעוררותמתוק-מ,רלעושר

ה'ספרדיים-החייםנעים.והרגשות

בריאים,יותראמנםנראיםמזרחיים'

אידאולםותמימים.פשוטיםיותר

השרשיות,מןובתמימותםבפשטותם

ופורחתופורהבשפעלשדההיונקת

החיים,שבעניותפשטותזוהיבשפע.

מקרקעהיונקיםתשושים,ביבושת

המזותמתרדמתהרבה ] ... [מזכרית

כבזה,תרדמהאלה,בחייםמורגשת

ראוחלום".וללאחזוןללאמטומטמת,

גו,הדוא,רההורי","נחחלקיך,שמעון

טיעוניאתביקרהלקין . 44עמ'(תרפ"ז),

החריפיםובזכריוהאחרים,המבקרים

הספרותשלעלבונהאתתבעכמוהוא

לנוכחלרגעירדשקרנהאירופיתהמזרח

שביצירתווהעלילתיתהסיפוריתהעצמה

בורלא.של

ספרות,מסלוליובינוביץ,יעקב . 6

 . 72עמ' , 1971ירושלים

ישורוןשלמאמריהםלדוגמהראו . 7

ורביםפיכמןיעקבקריב,אברהםקשת,

ברשאישלהמאמריםבקובץאחרים

לעיל). 4(הערה

בורלא",יהודה"עלילותכהן,ישראל . 8

 . 443עמ'(תשכ"ו-תשכ"ז),כגמאזנים,

ו"
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נפתוליגםנמניםההווייסיפוריעם . 10

עקביהעלילות ,) 1929אביב(תלאדם

הסיפוריםקובצי ,) 1939אביב(תל

 ,) 1935אביב(תלבאהבהאובקדושה

ועוד. ) 1949אביב(תלנשים

החוליותאתהבליטשקד 9המרבהקת".הז'אנדיתהספרותאתברדלא
לסיפורתהנאיביתמנטייתושנובעותברדלא,שלביצירתוהחלשות

בקרואליצרושאמוריםמוגזמיםאפקטיםיצירתאחדומנהייתוהז'אנדית

המנקדים,לשבחישזכהברדלא,שלהמספר""כוחמועצמות.תגרנות

האידאולוגיההשתלטות-בסיפוריוהליקוייםלמדניתעתהאחראי
קיבוץ"אקס"זאוספתרונותאמינות,חרסורעדערדר,העלילההגירןעל

מסעיריםתיאוריםדיברימופרזת,ומלודרמטיותשקד)של(בלשונו

המתרחש.כלעלדמהבידהאפקטושליטת

ההווייסיפורישלהזדקסמםאחדשביהלכוהראשוניםהמנקדיםבערד

שלהשוואמקסםאתחזהבסכיןניתחלהם,המאוחדשק,דברדלא,של

אחדפרשנימהלךלהציעמבקשתאניזהבמאמרשלו.הז'אנדיתהסיפורת

משקפתיצירתוהתפתחותשברהאופןואתהירצואתבמרכזולהעמיד
בשולייםהמצריהילידהאחד,רביןהתרבותיתהזרמיננטהביןהמפגשאת

התרבותיים.

ג.

ורומניםסיפוריםברדלאכתב ) 1930-1919 (הספרותיתזוכרבתחילת

ביישובהיהודים-ספרדיםחייאתבמפורטתיעזראלויצירותהרריי.סרשל

זר.סרגההמאפיינותמסורתיותדיכוטומיותעלונשענובירושליםהישן
עיצובוזוכיתמותברוישמפתח,סיפרוהואהראשון,סיפורולונה,

בהתנגשותעוסקהסיפורברדלא.שלההווייסיפורימדניתאתהמאפיינות

לגיבוריםמאפשרותאינןבחברההנהרגותהנרדמות-לחברהאהבהבין

ונאלצתאמצעיםדלתממשפחהבאהלרנההגיבורהאמת.אהבתלממש
דחייה,בהוהמעודדדנותבשניםממנההמנוגדעובדיה,למ~לאלהינשא

נדוניה.בליארתהלקבלמוכןשהואמשרםדק

ההוויי,ספורתשלמובהקנושאהןאףותוצאותיובמעמדהפערבעיית

שמציגלאדםנישואיהבעזותלהיבנותמנסההנערהכיצדמתאווהסיפור
מעוצבתהמציאותהחנותי.מעמדהאתולשנותעשיואזםעצמואת

ההוויישלהעזתיייחרדואתלהדגישנטהרברדלאסימנים,דבמלא,עיצוב

הספרדית.השפהמןובביטוייםבמיליםתכוףשימושידיעלהמעוצב
העזהבןאינועיניולנגדהעומדהנמעןכיהשיבוץמאופןניכוזאתעם

בסוגרייםוהעדותשולייםהעדותעמוסהסיפורשכןחיצוני,קרואאלא
העזתיים.המנהגיםואתהזרותהמיליםאתלהסבירשמטרתן

וקשהאפודהמציאותבתרךנתונותהןנמרך,ממעמדהןבסיפורהדמויות

מונעעובדיהמולאוכלכליים.חברתייםאישיים,מניעיםידיעלרמ~נערת

שהותירהקשהלאישהתחליףשתהיהצעידהלאישהתאורהידיעל
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הכלכליממצבהלהיחלץורצונהמצוקתהידיעלמונעתולרנהבבוכרה,

הקשה.והחברתי
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משמערתיגרדםהיאהחברהלביןהאדםביןהמורכבתהיחסיםמעדנתגם

ומופעלבדודיםחברתייםהקשריםבתרןחיהאדםההוויי.סיפורבעיצוב

מנהגים,שלוסבוכהעדינהדשת-בסביבתוהרווחותהנרדמותידיעל
הגיבורים.שלההתנהגותדרכיאתמכתיבהיח,דגםוחברתייםעדתיים

שלהמפורטהתיעודהשתנהברדלאשלהספרותיתדדנוהתפתחותעם

דוגמההספרדית;החברהשלדריעדכילתיאורבלונהשישההווייחיי

פרסם.שהואהראשוןהאדוןהדומןהשנואה,באשתוישלכןמובהקת
 ,) 1923-1922 (תדפ"ב-תדפ"גבשניםבהתקופהבהמשכיםנדפסהסיפור

אתלתארלרצונונאמןברולא.שלהמובהקהעדתיההוויידומןוהוא

לעיל).ו(הערהירדניואווו.אתהציגהואודדבקה",רכוסהויינהנוסהאתירסרף,ואת"מוסה

לפרטימועצמת,הצגהבירושליםהישןהיהרדייספודיהיישובהוויית

מחדכפול:מבטמתוןהגיונית,מבחינהלעתיםמסתבריםהבלתיפרטיו
מבחוץ;ולאמבפניםשהביוםכפיהקהילהבניעלאינטימיתהתבוננות
לפנילהדגיששמטרתהמערבית,בעיןוחיצונית,חדשההתבוננותומאידן

המבטנקודתואמונותיו.מנהגיועלהזההעולםשלייחרדואתהזוהנמען

מץמדהגדלשבתוכההמוכותהחברהשלבחינהלברולאהכתיבההשנייה

הקוראבעבודוהמסקרןהשרנההמיוח,דאתמזההאשדוהיאמדוחקת,

ביקורתי.מבטמהורההיאולמעשההמערבי,

שאינהעלילהירצומועצםעדתידגשעםההווייסיפרושלעיצוב
בלתיהנמקותעלברדלאנשעןקרובותלעתיםשכןלחלוטין,ראליסטית

הנמקותמיסטית.עולםומהשקפתעממיותמאמונותהנובעותראליסטיות
העדתיצבירנואתלדומןומעניקותהאירועיםהתגלגלותאתמכתיבותאלו

העמדהביקורתי.בארדהמתוארתהחברהאתמעמידותגםהןאןהמיוחד

הולכתהראשונה,בפעםמופיעהזהשבסיפורהמספר,שלהדריעדכית

ברולא.שליצירתוהתקדמותעםומתעצמת

מחייו,שנים 30לאודןמרוקני,בחרוחד,דאחדדארדעוקבהשנואהאשתו

שבחוסרהשלמהלידיהגיעשברליוםרעדרחלאתלאישהשנשאמיום

ובים:הררייסיפורימאפייןבסיפורהמרכזיהניגודזר.בחידהעםבווה

חברתיילעדןסגידהרביןוהאהבההיצרלמימושכמיההביןהתנגשות

בפתיחה:ביטוילידיבאהזרהתנגשותכלכלי.

כבודבהדגשתחדד,ואודכואג'ההבדיותבפיהואנקראכיום

אך ]".[(לידות)אלף"עשרותל"בעלהואידועכיוחשיבות,

התדנגולן,חדדואודדקהיהבעד.ךשנהשלושיםלפנילפנים,

בירושליםהעתיקה,שנעידהיהודיםברחובוביציםעופותמוכר

 .) 7עמ'השנואה,כאשתו
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מבגידתונובעבסיפורהזאתהזמןבנקודתלוזוכהשדאוןהמכובדהמעמד
הסיפוראתהמנחההפטליסטיההיגיוןפיעלאןהאמתיים,וביצריובעצמו

החברתיהקודושלהגורלשלמשלטונםאלאמבחירהנובעתבגידתואין
גורםהואהאחדחזקים:כוחותשנישולטיםואודשלבחייובו.חישהוא

שגידלהלאמו,ואודביןעצמהרבבקשרהמתבטאחברתי-פסיכולוגי,

כלתה-כלתו,תהיהמימחליטהבנה,בחייהשולטתהאם,לבדה;אותו
כימשוכנעתשהאםברחל,ובוחרתבהןחושקשבנהמועמדותפוסלתהיא

משכנעתהיאהמיועדתמהכלהנרתעשהבןאףלבנה.כלכליתברכהתהיה

 .לן"אומרתאמןבני;יהיה,ככהתהיה,עליוןמזל-היא"מזלןאותו:
האישהכישמתבררבשעהנגליתועצמתומיסטי,גורםהואהשניהגורם

שלה,רגלהשנכנסה"מיוםדופן:יוצאכלכליבמזלהתברכהאכןשנבחרה
היא"'מבורכת'שרגל ] ... [ניכר ] ... [מאדהעסקיםגדלובביתרחל,של

זו,באישהיינתקבלקשרקשורואודשלהכלכלימזלו .) 13עמ'(שם,
לאהוב.מסוגלהואשאין

מהתקופתולאחרקבועה,מחזוריתבתבניתמתגלגלהרומןואילןמכאן

עםקשריואתומנתקמחייוייאוששללמצבמגיעואודהשלמהשל
הפ.רדה,מרעיוןבוחוזרהואבעסקיופוגעתשהחלטתובראותואשתו.

רגיעה,תקופתחלהשובאזאןהכלכלית,הצלחתוואלאשתואלשב

חלילה.וחוזרייאוש,אחריה

טקסיםאמונות,מנהגים,בתיאורימשופעהספרהוויילרומןכראוי
היטבאותוומעגניםהמעשהסיפוראתמעביםהםמיסטיים;ואמצעים

זו,מערכתהיטב.מושרשיםודתייםחברתייםקודיםשלמערכתבתוך

ובלתימפורטלתיאורזוכהמבחוץ,למתבונןהגיוניתבלתיאוליהנראית
חיים.הסיפורגיבוריפיושעלהרוחניהעולםמןחלקבהיותהשיפוטי

החתונהטקסושלהשידוךמנהגישלפולקלוריסטייםתיאוריםסיפקבורלא
בעיןמגיים,בטקסיםאמונהעממיות,ואמונותמנהגיםשלשפעוכן

החברהבקרבלהתנהגותברוריםקודיםהםאלהכלועו.דבכישוףהרע,

קשות.ותוצאותיהבגורלמרדמשמעהלהםוהתנגדותהמתוארת;

הזר,הקוראאתלמשוךכמובןנועדהזההייחודיהצבעוניההווייתיאור

מחויבותועלמעידוהואהמזרחי;העולםשלמנהגיועלאמוןשאינו
והואיצאהואשממנוהמתוארהעולםכלפימחד-בורלאשלהכפולה

המתהווההחדשההתרבותנציגיקוראיוכלפיומאידןליצירתו,הבאר
דוןאתהכתיבהזוכפילותלהתקבל.רצההואשלחיקהישראל,בארץ

ואחוותו.שונותוכלעלהקוראלפנינפרסהמזרחיהעולםסיפורו:
שהואוכדיהמיועדבקוראענייןלעוררכדידגשמשנהמודגשתהאחרות

רגילכברשהואבחברההמענייןאתלתארכדיזאתעםאותה.לקבליוכל
הזדהות,שלולאריחוקשלעמדהמתוןבהלהתבונןבורלאנאלץלה

שנועדהבורלא,שלהחיצוניתהעמדהוכןחולייה.כלאתשחושףבאופן
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גםבהכרחנהפכתהזר,אתשירתקוהמענייןהשרנהאתלאתרמתחילה

המרכזיהמאפייןהואכאןהמובלטהשונידווקאשכןביקורתית,לעמדה
המדכאתפטריארכליתחברההמצטיירתהמזרחית,החברהחוליישל

ומנהגיםאמונותוהשטופהנשיםהמדכאתהאדם,שלהטבעייצרואת
אבדנו.כזיעזלעתיםהאדםבחייהשולטים

ו.
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בתהליךהראשוןהשלבאתבררלאהשליםלכתיבתוהראשונותבשנים

זכתהיצירתוהתקבל,הואהתרבותית-חברתית:ההגמוניהאלד:ובררתר

הביקורות-במגבלותיההכיורחלקןאםגםחיוביות,לביקורותכללבזרך

החדשה"שבט"שלצירופוואתמוכרהלאההווייבפריסתזוכראתאהדר

שלהשנייהבתקופהבארץ.ונוצרשהלךוהספרותיהיצירתיהמארגאל

רומניםלכתובוהתחילממנהגובררלאשינה ) 1964-1930(בשניםיצירתו

אליו.שנקלעההיברידיהמצבעלמאותתזהשינויהז'אנרי.בנוסחציוניים

(לפחותנחיתותשלעמדהמתוךהעבריתהספרותאלבאבררלאכאמור

אנשישלבאישורםתלויהיההספרותיקיומותפיסתוולפיספרותית),

ומערבית.אשכנזיתבעיקרהשהיאהספרותית,לעיליתהמשתייכיםמרכז
העיליתלביןבררלאביןהמגעאתלבחרןמאפשרתזריחסיםמערכת

תופעתהפרסט-קרלרניאלית.בתאוריההנהרגיםבמונחיםהספרותית

השליטביןהמורכביםהיחסיםשלההשפעהאתמתארתההיברידיות

אליונושאהשליט,בעיניהנחותהעמדתואתשהפניםהנשלט,-לנשלט

 H.K. Bhabha, "Culturalואו: . 12הסובייקטאחרות,"במילים 12כמןהן;להיותכזילחקותן,ומבקשמבט

 Divcrsity and Cultural Differences '",לןהמאפשרתכפולה','תודעהלפתחהחלחייו,נסיבותבגללהמדוכא,

 T/1e Pr1.1·f-C()/011ial Strrdres Reader ·• 13הקןלןניאליסט".שלעיניוןךךןגםהשולייםמןגםבן-בזמןלהסתכל

והואזר-ערכי,מהלךהואבררלאשנקטהחקייניהמהלךלהלןשיתבררכפי

התרסהיסוד:עמדותמשתינובעתזראידאולוגית.ספררתבכתיבתמתבטא

בספרותחשףהואחולייהשאתהשמרניתהחברההעצמית","הזהרתכנגד
לאמץהיינוההתקבלות,לכירוןנוסףצעדלצעודגלוירצוןבעתרבהההוויי;

הסמויהלציפייתולהיענותובכךולחקותם,הציוניתהאידאולוגיהעיקריאת

אתהמבטאאחר,פןגםישהשנייהלעמדהערכיו.אתלאשררהרובשל

סופרבהיותואליהשנדחקהשוליתמהעמדהלפורץבררלאשלניסיונו

הרוב,עמדותאתבקבלו-בלבדהמזרחיתההווייספררתעםהמזוהה

הבמה,מרכזאללהתקדםביקשהואהבכירה","הספרותשלשפתהאת

הרוב.מןממשילחלקולהיותהמזרח""סופרשלהתוויתמןלהשתחרר

עלשקפאהמזרחי,בעולםמהפךבררלאהציעהאידאולוגיתבספרות
היסודותכללפיכךהמתחדש;בעולםרלוונטייםאינםכברושערכיושמריר

הרומניםלכלשהציע.השינוילזרךמפרושביטויהםביצירתוהגלויים

n וfd H. Til ווB. Ashcroft, G. Griffiths a 

(cds.), London and New-York 1995, 

pp. 206-209; idcm, "Of Mimicry and 

Man: The Ambivalence of' Colonial 

• /- C11/t111·c ~ 11 ( (כcafi (כe L וDiscourse", Tl 

London 1994, pp. 85-1IJ1 

"המבטחבו,וחנךשנהביהודה . 13

וביקורת,תיאוריההפוסטקולוניאלי",

 . 15עמ' ,) 2002 ( 20
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להמותמתכוונתאני"היסט"במונח .ו 4

החברהעםהמזוהיםהכוחמוקדי

המרחבהדמות,ברמותהמזרחית

אלהמכלוכתוצאההעולם'ותפיסת

חלופייםכוחבמוקדיהסוגה,נומתגם

אךהציוניבעולםובמשקללהםשיש

להשפעתםהנוגעבכלשינייםחסויהם

 .המזרחיהעולםעל

לתבניתהעוניםראשוניםרומנים .ו 5

ובנגלה,בנסתרנעמה:הם:כאןהמוצעת

כתביראשונה/',/!סנוניתד; l/תוצאביבתל

לדיוןתשכ"ב.אביבתלבורלא,יהודה

זהותו"גיבוששמעונ.יבתיהואומפורט

הישןהעולםמןיוצאתהגיבורהדרמה:עלילתישלדיששלוהציוניים
היאדרךוחיפושיתהיותשלתהליךלאחוערכיו;בכלשבעטהלאחו

אחוותבמיליםנכרנה.מנוחהברומוצאתהציוני,החדש,לעולםמגיעה

הקודמתזהותהעללחלוטיןמוותרתהיאמושלםחיקוישלבתהליך
 .דברנותרלאהישןהעולםמןהאשכנזית;העיליתזהרתבתרךונטמעת
מזרחיים,מאפייניםנטרלתמלאכותית,זהרתנרצותהתהליךשלבסופר

החדשה.העוניםלמעוכתבהתאםרחיהמגיבההמתנהגת,

המקררהיאהמזרחיתלחברהמבשרהאמורשהתהליךהקץשחזרתייתכן

רכ,ך .האידאולוגייםבסיפוריםהמפוזריםההתנגדות,ארההרחקה,למנגנוני

שלמוצרןהתבוללותשללמדייפשטנימהלךמציגשהסיפורפיעלאף

בתמרוריבהתבוננותהויוהחברתית,התרבותיתהעיליתעםהמזרחיהודי
מתגלהבסיפורמרכזיותבנקודותהמפוזריםההרחקהובטקטיקותהאזהרה

ושישהציונית""התכניתעםבאמתהסוף"עד"ללכתהעזלאשברולא

ולאבדןלהיטמעותהתנגדותועלהמעידיםוביםמעכביםגרומיםבטקסט

ממנה.הנובעהמזרחיתהזהרת

מתרחשאינושהציעהשינוי-הציוניתהאפשרותלדחייתרמזברולא
אחרים,במרקדיםאלאהמזרחיתהחברהשלהשמרנייםהכרחבמרקדי

הדברלהשתנות.שאמורההחברהעלממששלהשפעהלהםשאיד
בתנאימורחק,בשדההשינויאתלבצעשנועדו 14היסטיםבסדרתמתבטא

הדמותברמתהואהראשוןההיסטובטוח.זהירמוחקומתוךמעבדה

מוסלמיתאישהדווקאולעתיםאישה,אלאהמזרחי,הגברלא-המבצעת

העומדתהיאהמזרחית,החברהשלהשולייםשולישהיאמתאסלמת,אר

אינוהשינוי-הטריטוריאליתברמההואהשניההיסטהסיפור.במרכז

ערבבעריהמסורתיתבחברהארבירושליםהישןהיישובבתרךמתבצע

מנטליותהרריי,מנהגים,מבחינתהירושלמיליישובבמהותה(הדרמה

ארהמושבהקיבוץ,החדש:היישובעםהמזוההבטריטוריהאלאוכדרמה)

מתבטאזההיסט-הנוסחברמתהואהשלישיההיסטאביב.תלהעיר
אתעוזבהמספרוחברתיים.אידאולוגייםלעוניםהקשוריםבשינויים

מטמיעהואהרוב:עםהמזוהההאידאולוגיתבלשוןומדברההוויילשרן

אותםומחזקהעבודהוכיבושסוציאליזםשוויון,כמרערכיםבסיפוריו

חלהגיבוריםשלהעולםבתפיסתגםציוניים.במיתוסיםשימושידיעל
גורלפיעלנחוציםהאדםשלחייולפיהפטליסטית,מתפיסה-שינוי

חיצוני.בגרוםולאעצמובאדםהתלויהאישיתלבחירהמראש,שנקבע

ספורתואכןהז'אנוית;התפיסהעלבהכרחמשפיעיםהללוהשינויים

ז'אנוית.ציוניתבספורתמרמותעליהאמרןהיהשברולאההוויי

ושלרשתזה,למהלךמובהקתדוגמההיאציוןבתההיקףוחבתהטרילוגיהיהודהביציותהאחושלהתרבדתית
המהלךשלמקיףביטויהם-ר"התחייה""כישלון""במיצו",-חלקיההאוניברסיטהמוסמ,ךעבודתבוולא",
 15כרלר. . 1998בירושלים,העברית
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אךההוויי,סיפורשליסודותיועלעדיין,נשען,-"במיצו"-א'חלק

סביבתהבתוךהגיבורה,רודוביץ,ורזהכאןהעקבית.הריסתםמתוך

הטבעיתהווייתהובתוך-הישןהירושלמיהיישוב-לכאורההטבעית

לקודיהיענותהחוסרהפטריארכלי.המזרחיהערכיםעולם-לכאורה
הראשוןהנתקאתשיוצרהואזהלעולםמשייכותההמתבקשיםההתנהגות

ייחודית,ראשיתדמותביןהתנגשותכאןחלההציונית.לדרךאותהומוביל

המזרחיתהחברהוביןרגילבלתיהתנגדותכוחובעלתעצמאיתמפוכחת,

ההוויימתיאוריניכרחלקהברורים.ההתנהגותודפוסיהעקרונותבעלת

ישלכךמעניינתדוגמההגיבורה;שלההתפכחותחווייתמתוךנפרס

בה:המושרשותהעממיותהאמונותעםורזהשלהתמודדותהבתיאור

שלוהתחתונההעליונההעפעףבפרכוסהרגישהזהברגעאך

מדודותיהמאמה,שקיבלהכפיילדותה,מימי 1 ." 1הימניתעינה

מתוךונשענת,סומכתורזההייתהאמה,מצדומקרובותיה

(כשרוטט"פרכוסים"וכןסימניםרמזים,עלשבנפשאמונה

ולהביןלחושלאדםניתןפיהםשעלשבגוף),אברמאיזהחלק

 ; 84עמ'א,ציון,כבתקטנותוגםגדולותוצפונות,עתידות

במקור).ההדגשה

ובהמשך:

קרבהאלקלטתםהיאמילדותה;גדלהאלהוהרגליםאמונותעם

גופניותוכהרגשותמהווייתה,מעצמותה,כחלקיודעיםבלא

שש·שללגילעתהוהגיעהכשגדלה,גםכן,על 1 ." 1האדםשל

הולכיםהיודת,מצוותובייחודאמונה,מדבריוהרבהעשרה,

היותהעדימחשבתה,מחוגונדחקיםהולכיםמעליה,ונפרקים

הסימנים,זאתבכל-מאמינהובלתי"אפיקורסית"נפשהבסתר

ערעור,כלבליבנפשהעתהעדושכנונחווהפרכוסיםהאותות

עד-לנפשכל-כךנחוציםהםערעור:שלמחשבהבליאף

 .) 85עמ'כשם,הנפשחשבוןעמהםעושיםשאין

אתתיאראלה,כגוןומרתקיםאקזוטייםהווייתיאוריעלהאמוןבורלא,

עמ'(שם,הפולקלורגבולשעלובפירוטבאריכותהפרכוסים""תורת

חלקכפשוטן,אלואמונותהציגהואההווייבסיפוריאםברם, .) 89-84
הדמות(מצדהכרהאיזושהימתחוללתכאןהריהמתוארת,ההוויהמןטבעי

עדייןורזהזהבשלבאמנםהללו.המנהגיםשלבהגלותםהמספר)ומצד
אךמדורות,להשהורשווהאותותהסימניםעםנפש""חשבוןעושהלא

גםלהיפטרבמודעמנסההיאמתמימותה,מתפכחתשהיאככלבהמשך,

 16אלו.קלוקליםממנהגים
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אביבתלא,ציון,בתלדוגמהראו .ו 6

"ברווה : 150עמ' 'תרץ-תרצ"א

התלנפשה,מערכיובכלברוחהעצמה,

הרגליהוערוהשקפותיה,ממחשבותיה

וב'דבריב'פרכוסים'ב'אותות'הכמוסים

שניבמשךחלוהריחהבכלבכל,-קבלה'

תמורותהחופשהשלהאחרוניםהחדשים

מערכותאתשדדואשרותהפוכות,

אחרותכלילכמעטלעשותןעדנפשה

'אמונותיה'כה.ערהיומאשרושונות

חדריםבחדרימאוהמסותריםו'סימניה'

נעקרואחור,נהדפוכמו-בנשמתה

כי(אףעצמההאיתנהבידהונתלשו

רב,ומןעודושקעונחובנפשהעמוק

גםוראוכליל)".שורשוולאכלולאכיוהאמונותהאותותהסימנים'מובהק,הוויירומןהשנואה,באשתו

 . 86עמ'שם,הכול-הדמויותברמתהןהרמות:בכללאישורזוכיםהעממיות
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עצמו,וארדהמעוננים,(האם,וארדשלמזלוהיאשווידהמסכימים

הןזאת;מאשריםהאירועיםכל-ההתרחשויותברמתהןחיים);החכם

בשלבכאן,ואילודרך.בשרםהקביעהעלמערערשאינוהמספר,ברמת

בסימןמועמדיםהמתוארההווייאתהמאפייניםהיסודותכלהמעבר,

 .מגוחךובאורשאלה

היאורזהשללחייההמתוארההוויישלהרלוונטיותשמתערערתככל
נישאתוממשפחתה,ישראלמדתנפרדתהיא-ממנווניתקתהולכת

שלהראשוניםהחלקיםשניהחדשה.לדרכהעמוויוצאתמוסלמילבעל

שלקריסתםואתהישןהעולםשלהתפוררותואתמתעדיםהטרילוגיה

דמותומגוחכות;חלשותהגבריותהדמויות-שלוהיסודותמןכמה

להארהכאןזוכהטרגי,באוראחריםברומניםשהוארההאישה·קרבן,

ומכתיביםהקהילהבחייהמושרשיםוהאמונותוהמנהגיםיותר;אירונית

הרגלאלאגורליסימןערדלאועלובים,מגוחכיםמוצגיםצעדיהכלאת

הוא-הדתיהחייםאורח-אחרמרכזייסודממנו.להיפטרואפשרשראוי

מוותרתהיהודי,הדיןביתלפניהעומדתרררזה,מספקת,בלתיאפשרותכאן

היהרדית·דתית.זהותהעלרעדהעםקבל

מעוצבתציוןבבתהדמויות.ברמתבררלאשביצעההיסטאתלבחרןמעניין

בחכמתה,ביופייה,בולטתהיאבסביבתה;וחריגהמיוחדתנשיתדמות

המזרחיתלדרךבניגודלעצמה,מנתבתשהיאוהעצמאיתהייחודיתבדרך

שטיבההמטרה,אלולהגיעלעצמהנאמנהלהיותובעקשנותההמסורתית,
והמושפלהמהוססהנדכא,הנשיהקולקלה.לאובדרךלאטלהמתברר

עצמה,רבנשילקולמקומראתמפנהובלונההשנואהבאשתושהופיע
ואסרטיבי.בעצמובטוח

מתבטאזהושינויורקע,חזיתיחסישלדרמטיבשינוימתגלההמהפך
באשתואםלהן.המיוחסובכוחבעלילההנשיותהצלעותשלבמיקומן

הרעיהרידה·רחל,שלדמותההיאהמרכזיתהנשיתהדמותהשנואה

הנשיתהטריטוריהאתשסימנההיאהקרבןועמדתוהנדכאת,השנואה

האישהאתהיאאף(המייצגתהשנואההאישהדונה,כאןהריבעלילה;

דמותהופכתשמרני),ערכיםעולםשללחסדיוהנתונההקרבן,המזרחית,

זאתלערמתזמנה.שעברנשיתאפשרותשמסמנתלמדיי,מינוריתשולית,

ביטוילידישבאההשמרנית,ההוויהמערלהמשוחררתהציוניתהאפשרות

בדמותהכאןמתממשתהבת,שרינהשלהמשניתבדמותההשנואהבאשתו

ההוויימרומןבמעברובמצביםבתפקידיםההיפוךורזה.שלהמרשימה

ציון.בבתבררלאשנקטהמהפכניתהעמדהאתמדגישהאידאולוגילרומן

מגוחכתנראיתהיאולעתיםעליבותה,במלואמשורטטתהאםשלדמותה

שליציאתה 17עמה.המרוכךשכלוהמנהגיםהחייםבהווייתבדבקותה 26-24 , 17 , 15עמ'א,שם,ראו . 17

הכלחשאבדבהכרהאפואמותניתחדשהלדרךהצעיר,הדורנציגתהבת,ועוד.

האישה·קרבן.האם,שמייצגתהדרךעל
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חלשיםגבריםזהבסיפורבורלאהציבהנשיתהעמדההתחזקותמול

אךאשכנזי,אמנםהואבמוצאוורזה.שלאביהנפתליובהםומגוחכים,
המזרח.שלקריקטורילמייצגונהפךמזרחיתהתנהגותלעצמומאמץהוא

הסובביםבקרבגוזמעוררהואובהתנהגותובמבטאובלשונו,בלבושו,

ההוויי,לסיפורימוברקבניגודעומדזהמאפייןבתו.שלבלבהובעיקראותו

כבו.דהדרתובעלינוקשיםמזרחיםגבריםדמויותעוצבושבהם

לנגחמנתעלנשיםשלבדמויותהשתמשבורלאכילטעוןמבקשתאני
מספריוספרובשוםמקיפאונה,ולנערההשמרניתהמזרחיתההוויהאת

מבפנים;המהפכהאתשיבצעמזרחיגברשלדמותהעמידלאהואהציוניים

ממנהושנרתעלהמחויבשהיההציונית,האפשרותנגדחתרבורלאכלומר

גברשלנלעגתלקריקטורהוהפיכתואשכנזיבגברהבחירהעצםבזמן.בו

בסמכותלמרודהיכולת)חוסרגם(ואוליהרצוןחוסרעלמצביעהמזרחי

האמתי,לדברתחליףהיאנפתלישלהנלעגתהדמותהאמתית.המזרחית

לכאורה.מרדהואבמזרח /1ה"מרדוכך

מןהאירועיםזירתשלהסטההואבקצרהעליושאעמודאחרוןעניין

הציוני,למרחבהספרדית,הקהילהבניחייםשםהירושלמי,המרחב

לקדשכדיבסיאובוולהאירוהישןאתלשלולביקשהמספרהקיבוץ.

התיאוריםמןלכמהלפיכךזוכהורזהשנטשההיהודיהרובעהחדש;את

ורקמאודמעטמתוארהואההווייבסיפוריבעודוהעלובים,הכעורים

מראהשםמתוארכאשרגםהעלילה.בהתקדמותהקשוריםבעניינים

שהעינייםכמראההערכה,מילותובלאכפשוטומתוארהואסלידהמעורר
ו sגועל.שלתחושהכלעודמעוררואינובורגילות

נפעמיםלתיאוריםזוכההירקועטויהפתוחהחדש,המרחבזאתלעומת
המקדשתהז'אנרית,הסיפורתמןכמתבקשתעמולתית,רטוריקהורוויי

מחברההמעברעצמו,השינויכילהדגישחשובשובהציונות.הגשמתאת

הדו-ערכיותהחדש.היישובבמרחבימתממשציונית,לחברהמסורתית

הפניםבורלאכאן.ומתבטאתשבההיברידי,במצבהמצוי , 11ה//נשלטשל

מןנרתעגםהואאךלו,ולהידמותלחקותווביקשהרובשלמבטואת

באורומציגםעולמוואתאותומייתרהואשכןהחיקוי,שלהמשמעות
 19נלעג.

ה.

נעשה ,) 1962 (ב 11תשכמשנתבורלא,שלהאחרוןהרומןבעמיו,בבעל

הרומניםמןבשונההמזרחית.החברהמתוכניהשינויאתלבצעניסיון

שהיו-הרחקהשלבטקטיקותבורלאהשתמששבהםהאידאולוגיים,
אתהמוכרהשדהאלהשיבהואכאן-מחייבמהלךמפניהגנהמנגנוני

s .1עמאה, 1השנאשתולדוגמהיאיו a 
i':: 

 aהמרובעת,הרחבה,"מהחצר : 53-52
R 

 ~אדיםעםיחדחריפיםזבלריחותעלו

אבוסיםידעלהשמש;מתוםקלילים

לעסואתרים,סוסיםעמדוארוכים

שובע.מתוךבגילוצהלובטלהבשלוות

במרביתרבצולטחנהאשרהפרותשתי

עבהזבלשכבתהתפוחההאדמהעלגופן

כמצפותלצדדיםראשןתכופותוהרימו

ב,ציו~.בתראוזאתולעומתמה".לדבר

שלאשנים,כשלוש"זה : 224-223עמ'

אםהיהודים.רובעאלסרהולאעברה

ומאחריהי'שן'מאחרינטותהמעתמאז,

המהבילים,המאובקיםהחייםדשות

המצוותנטלכלאתמעליהזרקהמעת

אזאם-והאסוריםהמנהגיםוהחוקים,

ברובעהנההעתיקה,העירכלאתשנאה

בסלודנפשה.ובחלהמאסההיהודים

הרחובותאלהאלתמידהביטהנפש

המראהרעיהמזוהמים,העקלקלים,

החצרותביןלפניםבעברההצורה.וכעורי

שחוקות,מפוררות,אבניםהבנויותהללו

עכבישיםוקוריאבקטתב,העטויות

נטפיבכלתשההיתהדורות,מדורי

ומסותר,סמויכלימהרגשעלבון!-דמה

עברהמדיאותהאופףהיהוחודרחדאך

ומפעפע,צורבוהיה-אלוברשויות

כמקוד).(ההדגשותומשפיל"מכלים

בענייןבורלאשלהדואליותעל . 19

גםללמודאפשרלשינויהאפשרות

הואלדוגמה,חוץ-ספרותיים;ממקורות

הואאיןחדשים"דבריםבריאיון:סיפר

יצירותלשפרמנסהאלאעכשיוכרחב

ועתהבחפזוןאותםהעלהבזמנןאשר

לתיקונים.זקוקותהןכימרגישהוא

שנותבראשית . 11ציבתהרומןכדוגמת

 ]".['מצפה'בעליאתועשוהשלושים

מןחלקשנהחציכלשיספקחוזה,

ידו.תחתישנוכילהםשאמרהרומן,

יד:כתבהבהב,גבו:עלורדועמדוהם

ובראשיתהעשריםבסוףההםבימים

השוקהיהלאעודהשלושים,שנות

מיהרהואעבריים.קריאהספריגדוש

מפאתוהשני.הראשוןהחלקאתוהכין

פרקיםאלהאייצאועבדשבוהחיפזון

להביאה•הצו•ןהשלישיבחלקפגומים.
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זהרומןזכהבשעתו ]".[ברפתבלול,

בירושליםהגימנסיהתלמידילהצלחה.

השולחן"תחת 1ציובתאתקראו ~

גנזים, 11ארכי .)ש"ב-שלי(ההדגשות ~

3 g , ,אחמחזקיםאלודברים .ו 4עמ'א
..... 
הסמויהלציפייהנענהשבורלאהמסקנה "'":! ,..... 
ולימדממנוהחדשהיישובקברניטישל ~
i':: 
ואתהציונותעולםאתלקבלעצמואת .....

ואשכנזיבביתו"ספרדיהיהבורלאערכיו. ~
הכותב:סיפרריאיוןבאותובצאתו".

הזוגעםבשבתיהופתעתיהפתעות"כמה

להיוודעהייתהשבהןהראשונהבורלא.

בתאיננההסופרשלנעוריושאשת

אודסה•לידתהיאאלאהספרדי,השבט

בקנהעולהזהענייןכידומהשברוסיה".

בספריוהמסתמנתהמגמהעםאחד

השבטאתלעזוב-בורלאשלהציוניים

.ברםהאשכנזיהערכיםבעולםולהיטמע

המציאותכימתבררהריאיוןבהמשך

הגברתשל"אמהלחלוטין:שוגההייתה

הבתכיבאודסר.,להכשנודעבורלא,

דמעות.קצתשפכהלספרדי,נישאה

לזיקגהבהגיעהרבות,שניםכעבור

לארץ-וחתנהבתהאלבאהמופלגת,

כליל'נטמעה'הבתכינוכחהוכאןישראל

בוולאמריםהגבות ]".[הספרדיםבין

הבית.עלאישיותהחותםאתהטביעה

השאירהשלהה'אשכנו•ות'אתאבל

בביתהחייםאורחשייו.ללאמאחוויה

מראשיתו"כולוספוד•היהבוולאיהודה

שם. .)ש"ב-שלי(ההדגשות

מעבדה,בתנאימלאכותיניסיוןנעשהשםאםשהורחקו.היסודותכל
חלזרבמסגרתהאמתי.ההתרחשותבמקרםהתרחשהניסיוןכאןהרי

בררלאשבז'אנריתמבחינהקודם:שהראיתיהציונית"ב"תבניתהיפוך

הגאוגרפיהמרחבמבחינתההוויי;ספררתאלהאידאולוגיתהספרותמן

ומבחינתהציוניים;המחוזרתאתונטשירושליםאלשבהואהעלילהשל

הגיבורלהיותגברזמרתהעמידהואאישהגיבורהבמקרם-הדמויות

השינוישלובמסגרתוויסודי,אמתישינוילהשתנותאמררוהגברהראשי,

הציוני.המהלךאלויצטרףהישןהיישובשלהחייםמכבלייתנתקהוא

ציפיותמעורר-הראשיהגיבור-פנחסגדעוןשלזמרתועיצוב

שרנות,בדרכיםנבנההציפיותמערךשלו.השינוימהלךשללהתממשות
שעוצבוהנשיםרביןבינואנלוגייםקוריםיצירתהיאבהןהחשובותואחת

ליעדעזמגיעוכמעטזרךכברתהולךגדעוןואכן,האידאולוגית.בספרות
ובעלילהנסרג,הואלמדייצפריבלתיובאופןממשהאחרוןברגעאךהציוני,

שהוטבעהציוניהדגםאללאחור,המחזירהמפתיעהתפניתמתרחשת

שלבדרכושיאנקודתמהורההרומןבררלא.שלהאידאולוגיתבספרות

נסיגהגםהואבעתבהאךהמזרחי,העולםשלהמחודשבעיצובבררלא

שהייתהמזריותרוסופיתעמוקהמשמערתישזרולנסיגההזה,המהלךמן

האידאולוגית.בספרותלה

האידאולוגיתבספרותשנוצקההציונית""התבניתאתהפךבררלאכאמור,

מיטבפיעלופעל-ההוויירומן-מחצבתוכוראלשבהואפניה.על
(עולםהזר-ערכייםהניגודיםמערךפיעלהסיפורעיצובהז'אנר:מאפייני

מולחברתיתדרישהשלתוצאהשהםנישואיםהבנים,עולםמולהאבות

ואותנטימלאעיצובהעלילה;רצףשלאטיתפריסהועוז);הלבשלרצונו

כרוכההמזרחיההווייעולםאלהשיבהוערד.המתוארתהחייםהווייתשל
החדשהיישובמןגיבוריואתהשיבבררלאהטריטוריאלי:המרחבבשינויגם

ממשישינוישלאפשרותובחן-ושכונותיהירושלים-הטבעילמקומם

שהשינויספקאיןואולםהשוליים.מןולאהמרכזמןשיבראשינוימבפנים,
הגיבורלהיותבגברבבחירהטמוןלמרכזהשולייםמןבמעברביותרהחשוב

שלבזרךלהובילהוהניסיוןהסיפורבחזיתגבריתזמרתשלהצבתההראשי.
היהשהואנראהולפיהםבררלא,מצדונועזמענייןמהלךהםציוניתהגשמה

יותר.ממשיתבזרךהציונילמוזלההידמותמשימתאתלבצענכרן

שונההואשורשית,ירושלמיתלמשפחהנולדהגיבור,פנחס,שגדעוןאף

דרכיאתדווקאמזכירותאפיונוודרכיבסביבתו,האחריםהילדיםמן

בלידהנולדהוא-האידאולוגייםבסיפוריםהנשיםדמויותשלהאפירן
לימודיעלבחוץהעבודהאתמעדיףהוארבות,עקרותשנותלאחרפלאית

אוזרתעלהגבורהסיפוריואלהפתוחיםהמרחביםאלנמשךהואתורה,

הואכאשרלארמית.גאווהשלראשוניםזרעיםברשזורעיםוהםסבר,אחי

מטמורפוזה:ברחלהבמדברולרעותםעזריםלקנותחריגבצעדמחליט
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ועקאלנופיהחבשרועים,חלוקלבשהרגילים,בגדיוגדעוןיפשוט"אז

בתנועהשכמועלהציידיםרובהתלהלבסוףאשפתו,וחגרראשועל
לחוויהמאודדומההתיאור .) 43עמ'בעמיו,(בעלשמחה"ובהדרתקלה

חיקושבההראשונות,העליותתקופתשלהנאיביתבסיפורתהמעוצבת

אתבכןולהחישלהםלהידמותבמטרההארץערבייאתהחדשיםהעולים

מדומה.רבהבמידהשהייתההתערותהחדש,במקוםהתערותם
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והואמחייורצוןשבעאינוגדעוןהאידאולוגיתבסיפורתהנשיםכמו

אפשרותהיאבדרכוהנקריתהראשונההאפשרותפתרונות.אחרמבקש

מוזרלאישלסייעכדיהביתהראתלמדודמנסההוא-מיסטית-דתית

כישלונהעלמאותתהמשימהכישלוןהגאולה.אתלהביאשפגשותימהוני

הלאומית.לאפשרותהדרןאתומפנההדתית-משיחיתהאפשרותשל
לסייעומתבקשההגנהאלנקראגדעוןתרפ"טמאורעותשלבעיצומם
ביןהקבלהנוצרתוכאןשבקסרקטין;במחסןהמאוחסניםרוביםבקניית

מבוססתלגדעוןהפנייהבשתיהןהלאומית:המשימהלביןהדתיתהמשימה

הםערבים,ידידיםועםהשפעהבעלהיותועלומכאןהמקום,בןהיותועל

בהם.נעזראכןהואהפעמיםובשתיהמשימה;להצלחתמפתחשמהווים

נכשלתהמעשי,הצדעלעולהבהההזוישהצדהראשונה,המשימהברם,
רבתי.להצלחהזוכהקיומי,בכורחשמקורההשנייה,ואילוחרוץ;כישלון

ממנה.פעילחלקהופךוגדעוןכאן,מתאשרתהלאומיתהדרןנכונות

מתחזקכןמורעהתורכיהשלטוןשלעולותחתהיהודיםשלשמצבםככל

ציוניםיהיולאשהספרדיםסיבהאיןכימחליטוהואהלאומי,הרגשבגדעון
נצא"אםבמיליםמסייםהואהעיראנשיעםבשיחהדבריואתבעצמם.

(שם,ומנפש"מלבציונילהיותאבקשאניהזאתמהמלחמהבשלוםחיים
הספרדיםאנחנואין"מדוע-שיחהבאותהגדעוןשלשאלתו .) 195עמ'

שלהציונייםספריובתשתיתהעומדתהשאלההיא-(שם)ציונים?"
להוויהולהפכםהעולמותשניביןלחבררצונועלמעידהוהיאבורלא,

לביצועשלוהמוצאנקודתהאחריםבספריםאםברם,אחת.אוטופית
הצורןעלהלאומיות,עלהדגשמושםכאןהריחברתית,היאהמהפכה

יותר;ומפוכחתזהירהגישהכאןנקטבורלאכלומרהעמים.ככללהיות

המזרחיתהחברהכנגדקשהביקורתהעלההואהקודמיםבספריםאם

הוא-ומשותףרחבלאומירגשאלפנההואכאןהרישמריה,עלשקפאה

ליצוראלאהחדשאתההריסותעלולבנותהישןאתלהחריבביקשלא
במינוהשונימןגםנובעתהשונההמוצאנקודתהעולמות.ביןהרמוניה

הדגלאתמרימותשהןוטבעיקרבנות,הןהנשיםבעודהראשי:הגיבורשל
מ~נעהחברתית,ההייררכיהבראשממילאהניצבהמזרחי,הגברהחברתי,

לאומי.כבודשלרגשידיעל

תפיסהזוהיהציוניות.הנשיםשללזוזההגדעוןשלהציונותתפיסת

שלהסמליתההתיישבותוצורתהציונייםהרעיונותובהנאיבית,
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חשופההאידאולוגיהכאןגםכאידאל.מוצגים-הקיבוץ-הציונות

ביותר,והפשוטההמפורשתבצורהמבוטאיםהציונייםוהערכיםלחלוטין

שחלההברורההלאומיתההתפתחותביותר.הפשטניתגםלומרויש

וסופי,גלויצעדיצעדהואהעלילהשבסוףציפייהיוצרתגדעוןשלבדמותו
כךובתוךאחרת,ציוניתלהתיישבותאולקיבוץויצטרףשהבטיח,כפי

נישואיםאהובה,לאלאישהנשוי(גדעוןבחייוהרומנטיהסבךאתיפתור

ברם,הערבייה).אהובתו-חמאדהעםרומנטייםיחסיםומקייםחברתיים,

אתפתרוןלידילהביאאמנםמנסהגדעוןהפתעה:עמונושאהסיפורסיום

הוא-המקובלתהמזרחיתבדרךזאתעושההואואולםבחייו,התסבוכת

רוצה"אניחד-משמעית:להומודיעהאחרתאהבתועללאשתומספר

רחוקאחר,בביתלבדה,תהיההיאלאישה.לקחתהשארצהתדעישאת
 .) 313עמ'(שם,מכאן"
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מןמתפעלגדעוןאמנםהפטריארכלי.המזרחלדרכיאישורהואהפתרון

הגברנותרהואפנימהבביתואךבקיבוץ,שראהלנשיםגבריםביןהשוויון

מתבררבה.פגיעהשלבמחירגםאשתו,עלרצונואתהמשליטהמזרחי

החברתית;ברמהולאבלבדהלאומיתברמהשינויהיהבושחלהשינויכי

אתהמזרחית:החברהבדרכיהקיפאוןאתמנציחהואחברתיתמבחינה

לקרבןאותהשהופךהאישהמעמדואתלנשיםגבריםביןהשוויוןחוסר

שנייה.אישהלשאתלגברהמתיריםהחברתיים,הדפוסיםשל

האהבהבחיילהרסמביאההמקובלתהחברתיתבדרךהברורהבחירתו

לאישורזכתההגיבורהבהשבחרההדרךהאידאולוגייםבסיפוריםשלו.

לעומתכאן,אמת;אהבתשלהגשמה-קבועעלילתימוטיבידיעל
חמאדהלו(שהציעההציוניתהאפשרותעלמוותרשגדעוןבזמןזאת,

מוותרהוא )] 288עמ'[שם,אהבתםאתשםולקייםבקיבוץלהתיישב-

חברתייםנישואיםלהשנישאהאישהעםונשארהאמת,אהבתעלגם
אהבה.נטולי

חמאדהדווקאהיאלקיבוץומצטרפתהציוניתהדרךאתשמאמצתמי

מספרתהיאברחובגדעוןעםמקריתבפגישהלחמדה.שנהפכתהמוסלמית,

חברהאניחמדה,עכשיואניחמאדה,לא"אניהמרבית:בתמציתיותלו

שלום!-הסמוךברחובלימחכהשליהבחורשנה.מחצייותרזהבקיבוץ

חייהעלהגוללאתסותמתחמאדה .) 321עמ'(שם,ללכת"ופנתה

ונטולתסופיתפרדהמגדעוןונפרדתחדשהאהבהמוצאתהיאהקודמים;
בספריםשתוארהדפוסשלחזרתועלמעידזהמפתיעסיוםחרטה.

הואהגבר,שגדעון,נדמההיההרומןשלאורךפיעלאףהאידאולוגיים.

דברשלבסופוממנהנסוגהואערכיה,אתויגשיםהציוניתבדרךשילך

הערבייה,האישהודווקאהמזרחיים;החברתייםלדפוסיםנאמןונותר

החברתימעמדהעלהמעידיםתארים-והפילגשהמשרתתגםשהיא

להפסי,דמהאיןשלהמשוםהסופי;הצעדאתשעושההיא-הנמוך
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ולשינוימחאהשללעמדהלהגיעאפשרהחברתייםהשולייםמןשרקמשרם

היהלאבררלאהמובלעשברובדמשרםגםאבלהחיים;באורחמהותי
דרמההיההרומןבתחילתאםהמזרחית.בזהותמהותישינוילבצענכרן

במסגרתהראשונהבפעםומתממשתהבמהלחזיתעוברתהמהפכהכי

הריפועלת,המזרחיתהחברהשבתוכהוהאנושיתהגאוגרפיתהחברתית,

ארתהומממשהחברתייםלשולייםהמהפכהאתמסיגבררלאהרומןבסירם

שולית.נשיתדמותידיעל

ו.

אותנטיתהרריימספררתבררלאשלהמעברמהרתאתלהביןהניסיון
האופןעלמשהרמלמדהווייתומשורשישאינהאידאולוגיתלספרות
שלטתמערביתחברהבתרךה"אחר"המזרחי,-עצמואתברתפסשהוא

שלהצטלבותבתרךשלוההילכדותעלמלמדהואתרבותית;מבחינה
המבטהרוב.שלהמבטדרךבעצמוהתבונןהואשברהאופןרעלמבטים

זה,בעבורחיקואלואימצומזרחיתאקזרטיקהשלנציגברראההשליט

נתבעהואוככזהמזרחית,אחרותשלמייצגברראהגםמבטאותראבל

נעלה,תרבותשלמייצגהעצמואתשתפסהרוב,אתלחקותלהשתנות,

ערכיו.אתולאשר

אתייצגאשרנדנד,ידיעללהתקבלותומכרעתחשיבותייחסבררלא

מסורתמהיעדרנבעבהכרהבררלאשלהצורךהתרבותי.הממסדשלקולר

שקבלתוהביןהואולפיכךבה,להיתלותשירכלחילונית-מזרחיתספרותית

אתארחייואתיקבעוהאשכנזיהתרבותיהממסדידיעלאי-קבלתואר

שמבטאתהאידאולוגית,הספרות-בלבדזאתלאאךהספרותיים.מותר

התרסהשלעמדהמתוךגםנכתבההרוב,שלערכיולחיקויהיענותואת

היההואושעמהיצאהואשמתוכההחברהכנגדהעצמית","הזהרתכנגד

ההוויהכנגדבררלאשללביקורתנרמזנוההווייבספרותכברמזוהה.
גלריהנהייתהביקורתהאידאולוגיתבספרותואילוהמזרח,שלהקפואה
הרגל,אתפשטושערכיהכחברהמוצגתהמזרחיתוהחברהיותר,וחריפה

חלופית.חייםדרךמאמצותהחדשהדורנשימכךוכתוצאה

רצון.אותרכלפיובסרבנותלחקותברצוןמתבטאתבררלאשלהדר-ערכיות

הציוני,המעשהעלחקייניתפרודיהלהיתפסעלולותהציוניותיצירותיו
 20נלעגת.הצגהכמציגהאדוןבעינינתפסאדונואתהמחקהשהילידכמר

הואהמזרחיתהחברהשלהתפוררותהתהליךאתכתבשבררלאעםולכן

עמדהנקיטתידיעלזאתעשההואהתהליך.שלתוקפואתביטלגם

המהפכהאתהמעבירספררתיבעיצובביטוילידישבאהומהוססתזהירה

ובלתימרוחקשדהאלהספרדי,היישובשללברלבלה,הראויהמרקדמן

המזרח.בהבראתהניסוינערךשם-מחייב
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בלשוןהמדבריםהשחוריםהילידיםאת

השליט:שלהלבנה
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גודםבהיותההאישה,שלהמרכזיתפקידהביטוילידיבאבדיוקזובנקודה
הזהותאתמממשתהאישהמסווהגודםבהיותהיחד.גםומסיטמסווה

שלו.-אחדאני-אלטד·אגוהיאובכןלולאמץביקששבודלאהאחדת

החברהבשוליהמהפכניהשינויאתמימשהואהנשיתהדמותבאמצעות

האחרוןבניסיוןהמהלך.שלתקפותואתביטלגםהואבכןאןהמזרחית,

החברהובתוךגבוידיעלהסוף,עדהמהפכני,המהלךאתלבצעשלו

אתהחליףהואהאמתוברגעממש,האחרוןברגענסוגהואהמזרחית,

למערב.ממזרחהקוויםאתשתחצהאישהבדמותהגבר

בסוףגםסיומואלבאלאהמאהבראשיתבושהוחלהזהותגיבושתהליך
כאבלעומתלשנותהרצוןהסעיפים,שתיעלהפסיחההשבעים.שנות

עצמיותואבדןמפניהפחדלעומתהדובמןחלקלהיותהרצוןהאבדן,

דו-ערכיתפנימיתהתמודדותליצרוכדייחדחבוראלהכל-המיעוטשל
הישן.מןלהתנתקמסוגלאינואןהחדשאלשפניואדםשלומרוכבת

שלתהליךבתרןתמידמצויההיאקבועה,במהותמתממשתאינההזהות

יצירתמכלולאתלהביןכדיבלב.דייצוגבתרןלעולםונותרתהיווצרות

קריאהאותולקוראישבודלאשלהפסיכו·תדבותית-חבדתיתהזהות

לפעילותוגישותומתוןהז'אנרלשאלתהתייחסותמתוןומקיפהשיטתית

המותמתוןהעולהדחייהשלמשמעותאותההטקסט,שלהסרבנית
שליצירתומכלולקריאתאשכנזיים.כוחבמוקדיהמזרחייםהכוחמוקדי

ומעמידההביקורתלהשייחדההאקזוטיתהפינהמןאותהמחלצתבודלא
ממורכבותההנובעתמיוחדתפסיכו-חבדתיתתופעהבתודתאותה

הנדונה.התקופהשלוהחברתיתההיסטורית
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