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)כנרתהשיבה"זכות
,(2018,דבירזמורה
מטעםלשעברוח"כ

העבודהמפלגת

.Kהש־הספריםבחנותיוםבאותונחתוספריםשני

כונתית

$TS1$השכונתית$TS1$

$DN2$השכונתית$DN2$יערי(:מאירשברחובסמלי)וכמהשלי

הואהאדום""הספרהעתיד.עלאחדהעבר,עלאחד

ו"וזטנק"."הביתה"לאחרענבריאסףשלהשלישיספרו
השמאלאדמי"רי"שלושתשלסיפורםאתבומתארהוא

בע־סנה",ומשהיערי,מאירטבנקין,יצחקהישראלי

שורים

$TS1$בעשורים$TS1$

$DN2$בעשורים$DN2$הש־"ישראלוביסוסה.הקמתההמדינה,בנייתשל

נייה:

$TS1$:השנייה$TS1$

$DN2$:השנייה$DN2$השלישיספרוהואהמר",הדיכויהמתוקה,הבשורה

האידיאולוגיהההשקפה:"אישאחריבן־חיים,אבישישל

הספריוסף".עובדיההרבו"מרןשך"הרבפיעלהחרדית

שהציעההמתוקההמזרחיתהבשורה"סיפוראתמגולל

והמהלכיםשלההמרהדיכויסיפורואתהשנייה,ישראל

אותה".לדכאמנתעלשננקטו

ואףשונהסיפורהמספריםספריםשניאלולכאורה

הש־ישראלעלהשניהראשונה,ישראלעלאחדהפוך:

נייה;

$TS1$;השנייה$TS1$

$DN2$;השנייה$DN2$שלהלילהתוךאלהתפוגגותהעלמספרהאחד

האחדהמתמשכת;עוצמתהעלהאחרהראשונה,ישראל

עמים,באחוותשהאמינוקומוניסטיםחילוניםעלמספר

צרמרכל"עםהיהודיתלדתובזוסטליןאתהעריצו

העולהמאמיניםציבורעלמספרהשני־הבליה";ניותיה
העממיותהתרבותיותהתופעות"אחתצדיקיםלקברי

וקמעות,במיסטיקהומשתמשבישראל"מגניבותהכי

נקראיםהספריםכששניאךהחלש".שלהדל"נשקו

יהודיםשלדורותעלמתמשךסיפורמהםעולהיחדיו,

מאב־שלסיפורבדרכו,אחדכלמציגים,הםויהדותם.

קים

$TS1$מאבקים$TS1$

$DN2$מאבקים$DN2$,מדינתעיצובעליהודיםביןוכוחנייםקשיםיצריים

היהודים.

עלמהשותו
סיפורענבריטווההעמיםושמשהאומותאחוותבין

אדוקים,חילוניםיהודיםרבניםעלסיפורזהומאוד.יהודי

שהםתוךנאמנים,חסידיםשלחצרותלהםהמקימים

בציורוכמולגאולה;האדומההדרךעלביניהםמתווכחים

חייםיוסףנראהשבוהספר,בעטיפתאופקאברהםשל

שעלו"תפיליןטלית,כמואדוםדגלבידומחזיקברנד
בנייןפועלישללפיגומיםחזהועלהנהפכיםזרועותיו

היוקדתבתקווהבלהט,שביניהם,בוויכוחיםבעבודתם".

ברגעיהגורלבשותפותובאיחודים,בפילוגיםלגאולה,

השמאלאנשישבורגעאיןהניצחוןובהתעלותהאסון

מאוד.יהודים.אינםהאדום""הספרשל

שלהיהודיתהבשורהאתנושאתענברישלשפתוגם

מקמצתקצרה,קשה,תנ"כיתבעבריתכותבענבריספרו.

ושוברתנשימתנואתמעתיקההמקראיתשפתובמילים.

מכההקוראבראששהולמיםמשפטיםבכמהליבנואת

לעיןהביתה,חזרוטבנקיןויוספל׳ה"מוישל׳המכה:אחר
שלהמריריבולביא,שלמהניצחון.הילתעטוריחרוד,

קברהמולחרודעיןשלהקברותבביתלבדועמדטבנקין,

ירו־בניו,שנישלהטרייםהקבריםומולאשתושלהישן

בעל
$TS1$ירובעל$TS1$

$DN2$ירובעל$DN2$,(142)עמ׳במלחמה"שנפלווהלל.

נכתבענברישלספרוכאילונדמהמידהבאותהאך

אירוניהספוגתלאוזן,המתנגנתרכהשפהזוביידיש.

"שקעיערימאירמשפט:בסוףבאנחהומסתיימתוהומור,
ונשםולראש,לגבבכריותהמצוידשלו,המרגועבכסא

המלוטשבאגםהשתקפוורודיםענניםהצח.האוויראת

שבעהבמרפסתקראהואמהנוף,ליהנותלאכדישלמטה.

התוכן,כמו.(187)המשמר׳"'עלשלרצופיםגיליונות
לע־היידישביןשחיהדוראתמספרתענברישלשפתו
ברית

$TS1$לעברית$TS1$
$DN2$לעברית$DN2$הסי־אתנושאתהספרשפתהמתחדשת.התנ"כית

פור

$TS1$הסיפור$TS1$

$DN2$הסיפור$DN2$,צומחתהמקראיתוהעבריתהיידישכשמתוךעצמו

הישראלית.העברית

הנאבקיםביהודיםהואגםעוסקבן־חייםשלספרו
לפיהיהודים.ומדינתהיהדותשלמהותהעלבאלהאלה

במו־להשתלבהשנייהישראלשלניסיונותיהבן־חיים,

קדי

$TS1$במוקדי$TS1$

$DN2$במוקדי$DN2$פו־כוחצבירתידיעלבעיקרהמדינה,שלהכוח

ליטי,
$TS1$,פוליטי$TS1$

$DN2$,פוליטי$DN2$הראשונה.ישראלידיעלאגרסיביבדיכוינענים

"אפליה".או"קיפוח"לא"דיכוי",זהובן־חייםפיעל

מתמצהאינולשנייההראשונהישראלשליחסהבעיניו,

שהיאבכךאלאחלקו,אתמסויםלציבורלתתבסירובה

אתולהדירלהנמיךלהשתיק,כדידרכיםבשללפועלת

אתמונהבן־חייםוהשפעה.כוחממוקדיהשנייהישראל

המזרחיאתשמציגהוהסטריאוטיפיזציההקרימינליזציה

פוליטי,ככליהמשפטבמערכההשימושאתכעבריין,
השנייהשישראלככלהפוליטיתהמערכתהחלשתאת

הלגלית.האלימותואתפוליטי,כוחצוברת

מונה,שבךחייםהספציפייםהדיכוילאמצעימעבר

בלבהיאמתארשהואהרחבהשהדינמיקהלומרצריך

ליהודים,ייחודיתאינהזובכלל.כוחמאבקישלליבם
של־משהוישאםוהשנייה.הראשונהולישראללציונות

מדתי

$TS1$שלמדתי$TS1$

$DN2$שלמדתי$DN2$טבעושמעצםהואבפוליטיקה,הקצרהבתקופתי

צריךכוחשרוצהמימרצון.עליומוותריםשאיןהכוחשל

שה־להביןצריךכוחשרוצהמימכך,יותרעליו.להיאבק

מאבק

$TS1$שהמאבק$TS1$

$DN2$שהמאבק$DN2$להתחבאמהגםאיןלעולם.מסתייםאינועליו

המאבקשלפיהלכאורה,מאיימתהפחותהטענהמאחורי
לשוויוןמאבקגםלשוויון."רק"הואהשנייהישראלשל
חלוקתוידיעלהכוחיחסילשינוימאבקבמהותוהוא
מסגרתבתוךשוויוןהמבקשתקבוצהכללכן,מחדש.

הכוליעשובידיהםכברשהכוחשמיתמידתמצאקיימת

לקחתכדייפעלוואףכוח,להשיגממנהלמנועכדי
אותו.שהשיגהמרגעאותולעקראוהכוחאתממנה

שננקטיםהאמצעיםשללביןדמיוןישלמשל,כך
לאלהבן־חיים,שלתיאורופיעלהשנייהישראלנגד

ונכסיםכוחצוברותשהןככללנשיםביחסהננקטים

נכנסותשנשיםמקצועותשלביוקרתםהירידה)למשל

בעמ־נשיםשלהלעגהאומשמעותיים,במספריםאליהן

דות

$TS1$בעמדות$TS1$

$DN2$בעמדות$DN2$.)שמעלהוטיעוןדוגמהכללקבלצורךאיןלכן,כוח
הדיכוי,עצםלגביהיסודיתטענתואתלקבלכדיבן־חיים

והנכונההרחבהטענתואתלקעקעשמנסיםמיוטועים

באמצ־לשנייההראשונהישראלביןהכוחמאבקילגבי

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$אחרת.אוזודוגמהעםהתפלמסות

בן־גוויוןשלההדרהממשלת
ההיסטוריהאתמאפיינתבן־חייםשלטענתולמעשה,

הדיכויאתמתארשבן־חייםבעודעצמה.הציונותשל

בתולדותוקשהייחודיתכאפיזודההשנייהישראלשל

האפשרותאתמאירהענברישלבספרוקריאההציונות,

ויצרימתמשךממאבקחלקדווקאהואהמר"ש"הדיכוי

נדמהישראל.ומדינתהציונותשלדמותהעליהודיםבין

הרא־ישראלביחסיבן־חייםאצלשמתוארמהכלכי

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$בקיצוניותואפילוענברי,אצלקרהכברוהשנייה
והשלישית.השנייההעלייהבניביןיותר,עודמוטרפת

האופןביןמרתקתהשוואהמעלההאדום"ב"ספרהקריאה
אהולהרחיקלהדירכדיפעלוומפא"יבן־גוריוןשבו

הרא־ישראלשבוהאופןוביןהכוח,ממוקדימפ"םאנשי

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$השנייה.ישראלאתולהדירלדכאפועלת

מפ"םהפלמ"ח,מולניהלשבן־גוריוןהמאבקכינדמה

בעוצמ־עלהאףואולינפללאהשלישיתהעלייהובני

תו

$TS1$בעוצמתו$TS1$

$DN2$בעוצמתו$DN2$שבן־גו־רקלאהשנייה.ישראלדיכויעלובאמצעיו

ריון

$TS1$שבןגוריון$TS1$

$DN2$שבןגוריון$DN2$זאתעשההואהפלמ"ח,אתאכזריתבנחישותפירק

הכי"ביוםהבולשביקית,המהפכהיוםבנובמבר,בשבעה

הקי־אחדאתשמובילמהמפ"ם",בשבילבשנהקדוש

הערה




אבלתסגור,לנולסגוררוצהאתהלומר:בוצניקים

אינהההגמוניהכלומר,.(531)להתעלל?מהבשביל

להשפיל.צריכההיאבניצחון,מסתפקת

הואהשנייהישראלדיכוישלשהשיאטועןבן־חיים

נפתליבראשותהראשונהישראלשלההדרהבממשלת

התרחהמדינהבראשיתשכברעולהענבריאצלבנט.

ללאממשלההוקמהכאשרדרמטית,פוליטיתהדרהשה

ענבהטבעי.הפוליטיוהשותףהמרכזיהיריבשהיהמי

ממשלהכיצדיערימאירשלמבטומנקודתמתאררי

הראשונה,לכנסתהבחירותלאחרומפם,מפאישל

מנדטים.וחמישהשישיםשלמוצקמרובנהניתהייתה

הראשונה.מהממשלהיותרוגורליתחשובהממשלהאין

היאאםהמדינה.שלדמותהאתשתקבעהממשלהזו

תהיהישראלמדינתהפועלים,מפלגותמשתיתורכב

סוציאליסטית.

הנפהבאלפרקענבריעוברהמצומצם,בסגנונוואז,

ומאירהכנסת,בפניממשלתואתהציגבן־גוריוןכך:תח

הנואמים.דוכןעלאחריועלההאופוזיציה,מנהיגיערי,

הואבפלמח,חורמהמלחמתנלחםשבן־גוריוןלאחר

ממשלהוהקיםפוליטיתהדרהשלבאקטלשיאהגיע

מעשה(כלומראמוניםכהפרתתיארבנאומושיערי

שכןהמדינה,להקמתשלחמומיכלכלפינוכלות)

והבורהדתיהימיןבחסדיורקאךקיימתהזוהממשלה

אתמתארובורגנידתייערי,שלמבטו(ומנקודתגני

לאמזעזעתממשלה,להקמתביותרהגרועההאפשרות

הנשענתממשלהעלמדברנתניהושבומהאופןפחות

טרור).תומכיעל

לממפםאתהפךשבן־גוריוןאחריממשיך.וזה

זיהההואבכך.הסתפקלאהוארלוונטית,לאפלגה

מהקצוחצירלוונטית.הייתהעדייןהיאאחדש"בתחום

לשעמפלמחניקיםמורכבתהייתהבצהלהבכירהנה

אלימותהפעילבן־גוריוןמפמניקים".ככולםרובםבר,

כדיבן־חיים,עלהאהובהמונחאתלשאולאםלגלית,

הואמפם.מאנשיצהלשלהבכירהפיקודאתלטהר

להוציאכדיפלמחיוצאישללכאורהתמיםכנסניצל

להבצהלוחיילקציןכלעלהאוסרתצהליתפקודה

הבכירההקצונהאתטיהרוכךפוליטי,בכינוסשתתף

מהצבאסופיתנפטרבן־גוריוןמפם.מאנשיצהלשל

ענברי.מסכםטבנקין,שלהאדום

אםביןהללוהמאבקיםשכלבכךנעוצההאירוניה

וביןביניהןאווהשלישית,השנייההעליותביןניטשו

הראשונהישראלביןאווהחמישית,הרביעיתהעליות

אפשכדבריפשוטים,יהודיםביןמתנהליםוהשנייה

ועבנו,זלזלוהגוייםשבהםממקומותבאוקישוןרים

אנחנורקשבהמשלהםמדינהלקייםנחושיםהםכשיו

ולנלבגיןהרצלביןקוטווהבן־חייםבשני.אחדנזלזל

נוגעבאופןומספרהעם,פשוטילאהדתשזוכיםתניהו,

מיאבלהשנייה.ישראלעלאהודהרצלכמהעדללב

ומפאיבן־גוריוןהראשונה,ישראלההגמוניה,אנשיהם

חזואחרישנהובזמנםהעםפשוטיאותםלאאם

החולמיםכמהעדמראהענברישלספרוהרצל?שלנו

אדמה,עובדישזופיםאיכריםכשהםגםהסוציאליסטים,

בבן־מטיחעצמוטבנקיןמהשטעטל.יהודיםעדייןהם

באת.מניןלךמזכיריםאנחנוכיבהםנלחםשהואגוריון

פלונסק.אתרואהאתהקיבוץעלמסתכלכשאתה

וצאצאיהםהשטעטלליהודישקוראבן־חיים,דווקא

הרצלשלגדולתםאתמוכיחהראשונה,ישראל

הזשאיתםהמערבשיהודיגילהכשהרצלוהציונות.

רעיוןאתדוחיםהאירופיים,האמנסיפציהיהודידהה,

לבנייתלהצטרףמתכווניםואינםוכולמכולהציונות

אמרלאהואבדמיונו,רקםשהואהתיכוןהיםעלוינה

דווקאהםחזונואחרשנוהיםשמינוכחכאשרנואש.

אתשינההואבתחילה,בזשלהםאירופה,מזרחיהודי

המעליהודינכתבההיהודיםמדינתאםהסיפור.

באלטנוילנדהמזרח,יהודיידיעלאומצהאךרב

הפשוטיםהמזרחיהודיאתנסעלמעלהכברהרצל

יבנוהםהיהודית;הלאומיותבשורתאתשנושאיםכמי

שמדינתהביןהרצלשבדמיונו.המתקדמתהמדינהאת

למכברשהםמיידיעללהיבנותצריכהלאהיהודים

המדינהאתשבבנותםשלמטה,מיידיעלאלאעלה,

למעלה.יעלו

לרעיונותכבוד
ומזלזמדיריםמדכאים,רבים,שנאבקים,היהודים

עלאלאוכסף,כבודכוח,עלרקלאבסוףנאבקיםלים

רעיונותביןהתנגשותמתאריםובן־חייםענברירעיונות.

לתוךשזולגיםעולמייםרעיונותוביןשונים,יהודיים

מבצעבן־חייםאבישיזהבהקשרהיהודים.ביןהוויכוחים

בשורתאתממצבכשהואמבריק,אפילומרתק,מהלך

עלהנאבקתרעיוניתעולםכתפיסתהשנייהישראל

מאחורמשאירדווקאהואבכךהציונית.הפרהסיהעיצוב

עלקלאסיציונימאבקלטובתהזהויותפוליטיקתאת

באפוענייןקשביוצרזהמהלךהמדינה.שלדמותה

רעיוניתבבשורהמדובראםושותפות.שוויוןשלשרות

איננההיאשכןאותה,לאמץוגםאיתהלהתווכחאפשר

אשכנזי.אומזרחיאתנילזיהויורקאךמוגבלת

ישבעיניו,מעניינת.אכןבן־חייםשמתארהבשורה

טבעיתמתינותשלרעיוניתבשורהמציעההשנייהראל

הןלחילוניות,החרדיותשביןבעימותהן

ביחסיוהןליהדות,הישראליותשביןבזה

השישראלבשורתהערבים.עםישראל

הישראוביןלחילוניותהחרדיותביןנייה

מודרנייםחייםלאפשרהיאליהדותליות

שליותרמקילהפרשנותידיעלומלאים

ידיעלוגםעין,העלמתוקצתההלכה

האינטימיוהקשרהשמחההרגש,השבת

ישראלביחסיהיהודיים.לחייםהא־לעם

פיעלהשנייהישראלבשורתהערבים,עם

בעיהלכלשלאבכךלהכירהיאבן־חיים

כבודמתוךלהתקייםושצריךפתרון,יש

התרשביןלדמיוןוגםלהבדליםהדדי

בויות.

המזרחית־ספרהבשורהשליתרונה

בן־חיים,ידיעלמתוארתשהיאכפידית,

מלאההזדהותמעוררתאינהאםשגםהוא

מעואינהגםהיאאחרת,שזהותםמימצד

אצלוכמומאיימת.ואינההתנגדותררת

שבההשפהבן־חייםאבישיאצלגםענברי,

בן־עצמו.הסיפוראתמספרתכותבהוא

זומתובלת.עממית,בעבריתכותבחיים

עבשמחה;ישירה,ברורה,חדשה,עברית

עבזואותה.לטעוםכמעטשאפשררית

ישנה.גםאךחדשהמאוד,ישראליתרית

בית.היאבה,לחיותנעים

הספריםשניאידיאולוגית,מבחינה

כשמוושברו,חלוםעללכאורהמספרים

האדום.הספרעטיפתשעלהציורשל

מנהיגיםשלושהעלמספרמהםאחדכל

וסנהיעריטבנקין,וציוניםיהודים

בגיןיוסף,עובדיההרבהאדום;בספר

חזושהציעוהשנייהבישראלונתניהו

וגילוהיהודי,העםלגאולתמסעיריםנות

איתמאבקמנהלתזמנםשלשההגמוניה

לעיובעיקרהכוח,ממוקדילהדרתםנים

בן־חייםהיהודים.מדינתעלהשפעתםקור

מוחלטותאידיאולוגיותארבעמתאר

החהדתית,הציונותהחילוני,השמאלשקרסולדבריו

השישראלבשורתוחמישית,והרוויזיוניזםרדיות

הכואבתההתפוגגותאתמתארענברישדוכאה.נייה,

המתקהמשולב,והסוציאליסטיהציוניהגאולהחזוןשל

רצונםועםסטליןשלהראווהמשפטיעםלהתמודדשה

בחדרם.פרטיבקומקוםהקיבוץחברישל

לרעיונות,כבודנותניםהספריםשניבפועל,אך

הביתלהקמתלבניםהניחובדרכובזמנואחדשכל

הרעיונית,ההתנגשותדווקאוביסוסו.השלישיהיהודי

ענבשל(תיאוריווהאלימותהדיכויואפילוהוויכוחים

תיאוריםמפאישביןלמאבקרי

לחלוטין,חיים.סימןהםלפנתיאון)

וממשיכיםאםוגםלגמרי,קרסולא

וההתנגשותהפרהסיהאתלעצב

הציונות.אתמאיריםהתמידיים

לריב,סיימורגע,ישהאדוםבספר

שברורמכותוללכתלדכא

איןרעיונית,הגסיסה.מתחילהשממנו

ישויכוח,שישבמקוםחיים.

שישראלנראהבטוויטרהציוציםלפילשפוטאם

ישואילוענברי,שלספרובקריאתמתהדרתהראשונה

בן־חיים.שלספרועםמזדהיםוידידיההשנייהראל

שלהחיוניותעלאחדסיפורלקרואשמבקשמיאבל

לקרואייהנהמתמדת,התנגשותמתוךהקיימתהציונות

שניהם.את

הערה



