הציונות  SNA$ aההפרוה היפח
הערביה והעבריה של 9הוד 9ע9ראק :
בין " שיירה מן הכפר " לשלום דרויש ו " מפריח היוכים " לאלי עמיר
ראובן שכיר

הקדמה
העילית האינטלקטואלית של יהודי עיראק מאז תחילת שנות העשרים של מאתנו ועד
סוף שנות הארבעים היתה על טהרת חסידי " האוריינטציה העיראקית "  ,דהיינו ההשתלבות

בחיי החברה  ,הכלכלה והתרבות שבמדינה העיראקית  1 .אין תמה אפוא שהציונות לא
זכתה להתייחסויות משמעותיות ישירות  ,בוודאי לא חיוביות  ,בספרות הערבית של יהודי
עיראק עד הקמת מדינת ישראל  .בכתיבתם הספרותית בלשון הערבית התעלמו היוצרים
היהודים בעיראק מן הציונות ואף טשטשו את זהותם היהודית  .רק לאחר הקמת מדינת
ישראל מופיע ייצוג חיובי של הרעיון הציוני בספרות הערבית של יוצאי עיראק  ,אך
ייצוג זה נועד  -בעיקר בשנות החמישים  -לשמש משקל נגד לשיקופו של הרעיון

הקומוניסטי בספרות הערבית של היהודים והערבים בישראל  2 .לעומת זאת  ,נוכחותו
של החזון הציוני בספרות היפה בלשון העברית של סופרים יוצאי עיראק בולטת בכל
היצירות  ,הן בשירה והן בפרוזה  .הכתיבה בלשון העברית  ,לשונה של התנועה הציונית ,
הפכה את הרעיון הציוני לנושא מרכזי כמעט בכל מה שנכתב בעברית על ידי סופרים

ומשוררים יוצאי עיראק  ,הן הציוניים והן האנטי -ציוניים שבהם  .חלק מן היוצרים הללו
נישבו בקסמיו של הרעיון הציוני בכורח המציאות  ,או בעצם בכורח הנטייה הטבעית
המביאה אדם להצטרף אל הצד המנצח  .דוגמה בולטת למהפך זה הוא סמי מיכאל ,
שהפך מסופר קומוניסטי שהמסר העיקרי של יצירתו בלשון הערבית היה חתרני מתוך
כוונה לערער את מוסכמות היסוד של החזון הציוני  ,ליוצר שכתיבתו מאשרת את מוסכמות
החזון הזה ואת הרלבנטיות שלהן גם ליהודי עיראק .

מחקר זה הוכן בסיוע מענק מחקר של
1

2

3

3

) Memorial Foundation 10 ] Jewjsh Culture ( New York

על " האורינטציה
על הזרמים השונים ביצירה הספרותית של יהודי עיראק בישראל בשנות החמישים ראה שניר ,
היינו  ,עמ ' . 173 - 153
העיראקית " והמסכת

ראה  :שניר  ,יחסי ,

עמ ' ; 7 - 5

האידיאולוגית שמאחריה ראה קזז  ,היהודים  ,עמ ' . 73 - 54

שניר  ,מעגלים ( בדפוס ) .

שלום דרויש

החזון הציוני משתלב בדרך כלל  ,כסיבה או כתוצאה  ,בלשון הכתיבה שבה נעשה

שימוש  :הכתיבה האותנטית בערבית משקפת מלכתחילה תפיסה אנטי  -ציונית  ,בעוד
שהכתיבה האותנטית בעברית משקפת  ,בדרך כלל  ,אוריינטציה ציונית  .קיימת אמנם

כתיבה בעלת אוריינטציה ציונית בערבית  ,וכתיבה שבתשתיתה תפיסה אנטי -ציונית
בעברית  ,אך הן שוליות וחריגות  ,ומעולם לא הצליחו לצבור תנופה במערכות התרבותיות
הרלבנטיות  .סלים שעשוע ( נולד בשנת
) % 930

) % 930

בספרות הערבית ושמעון בלס ( נולד בשנת

בספרות העברית  ,מייצגים היטב שוליים אלה  4 .כך נוצר מצב שההשקפה האנטי -

ציונית  ,שזכתה לתמיכה בלתי מסויגת של העילית היהודית בעיראק אך נכשלה מבחינה
היסטורית  ,עם העלייה ההמונית לישראל  ,הפכה לשולית במערכת התרבותית הישראלית
שבהווה  .לעומת זאת  ,התפיסה הציונית  ,שהיתה שולית בעיראק  ,הפכה למרכזית בישראל .
מאמר זה יתמקד בסיפור קצר של שלום דרויש ( נולד בשנת

) % 913

שפירסם יצירות

ספרותיות בפרוזה  ,בערבית ובעברית  ,בעיראק ובישראל  ,וברומאן של אלי עמיר ( נולד
בשנת  , ) % 938שפירסם בעברית בלבד בישראל  .שני הסופרים משקפים ביצירותיהם
שתי תפיסות שונות  ,שגם אם לא תמיד נוגדות זו את זו  ,הן מציגות את הבעייתיות
הנוגעת ללשון הכתיבה ולהקשרים התרבותיים שבמסגרתם התפרסמו יצירותיהם .

4

על אופי יצירתו של שעשוע ראה שניר  ,היינו  ,עמ '  . 160 - 158על אופי יצירתו של בלס ראה ראובן
שניר  " ,גבולות השיח הנכון "  ,הארץ ,

עמ ' ב. 9

18

בספטמבר

 , 1992עמ ' ב; 8

שם ,

25

בספטמבר

, 1992
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א  .י ' שיייה

מן הכפריי מאה שלום דרויש

שלום דרויש נולד בכפר עלי אל -ע ' רבי במחוז אל -עמארה שבדרום עיראק  .כשהיה בן
שמונה שנים  ,לאחר מות אביו  ,עברה משפחתו לבגדאד  .הוא סיים את לימודיו בבית
הספר היהודי " ראחיל שתמון " ולאחר מכן המשיך ללמוד בבית ספר ערב  ,ובשנת
הצטרף לפקולטה למשפטים  ,שאותה סיים בשנת
הקהילה יהודית  ,ובפעילותו לא הצטיין ( בלשון

. 1938

בשנת

המעטה )

% 929

% 935

התמנה כמזכיר

בחיבה יתרה לציונות  .כך ,

למשל  ,התפרסם בכך שניסח את המברק ששלחה הקהילה היהודית לחבר הלאומים ובו

נאמר  " :הציונות פוגעת בשלוותנו וביחסינו עם המוסלמים  ,שאיתם אנו חיים בשלום
ובשלווה "  5 .בשנת

1 944

התפטר מתפקידו בקהילה כדי להתפנות לעסוק במקצועו כעורך

דין  .בעת ובעונה אחת היה פעיל מאוד בחיי הספרות הערבית בעיראק ופירסם שני

קובצי סיפורים  ,הראשון " אחראר

ועביד "

( בני חורין ועבדים ;  , ) % 94 %והשני הקובץ

שממנו לקוח הסיפור שבו אנו דנים (  . ) % 948מלבד לזאת פירסם סיפורים בעיתונות
העיראקית  ,ובעיקר בעיתון " אל -חאצד "  ,שבו גם פירסם מדור ביקורתי סטירי תחת הכותרת

" וסומאת אבלים " ( הרהורי השטן )  6 .דרויש גם השתתף בחיים הפוליטיים בעיראק והיה
בעל נטיות שמאלניות מתונות  .בסוף שנת

1946

הצטרף למפלגה הלאומית הדמוקרטית

והפך לדבריו לאחד ממנהיגיה  .אז גם החל לפרסם מאמרים פוליטיים בעיתון אל  -אהאלי ,
בטאון המפלגה  ,ולאחד ממאמריו עסק בההפגנות נגד הסכם פורטסמות  ,שהתקיימו
בינואר

, 1948

ונודעו בשם

" אל  -ות ' בה " .

בהפגנות השתתפו גם יהודים  ,דבר שחולל

שינוי מהותי ביחס השלטונות כלפי הקהילה היהודית  7 .בראשית שנת

1947

נבחר דרויש

כחבר בית הנבחרים העיראקי מטעם המפלגה הלאומית הדמוקרטית  ,אך התפטר יחד
עם חמישה נציגים אחרים של המפלגה במחאה על שחיתות שנתגלתה  ,לדבריהם  ,בבחירות .
זו היתה תקופה גועשת בחיים הפוליטיים בבגדאד  ,כאשר השלטונות ניצלו את המלחמה
בארץ ישראל כדי להכריז על מצב חרום ולדכא את החוגים הלאומיים  ,ובמיוחד השמאלניים .
היהודים לא חמקו ממסע דיכוי זה  ,ושלום דרויש עצמו הפך למטרה נוחה  .נעשו גם
נסיונות להאשימו בבגידה ובהפצת תעמולה ציונית  ,דבר שלא הותיר לו ברירה אלא
לברוח דרך הגבול האיראני ומשם  ,בשנת

, % 950

למדינת ישראל  .במאמר שפירסם בשנת

 % 975בעיתון אל -אנבאא ' הירושלמי  ,הנושא את הכותרת " יציאתי מעיראק " ,

8

מדגיש

דרויש שהוא לא היה ציוני כלל וכלל  ,וכי יציאתו מעיראק נבעה מרצון לברוח ממולדת
שהפכה לגיהינום  .דרויש מספר על שני מאורעות שעירערו את בטחונו באפשרות המשך

5

6
ן
8

דרויש  ,היחסים  ,עמ ' . 82
על פירסומיו ראה מורה  ,סיפור  ,עמ ' . 290
קזז  ,היהודים  ,עמ ' . 263
אל  -אגבאא '  9 ,בנובמבר  . 1975המאמר פורסם גם כנספח לספרו של סלמאן דרויש  ,אחיו של שלום
דרויש  ,הנושא את הכותרת " כל שיא האדא ' פי אל  -עיאדה " ( הכול שקט במרפאה )  -דרויש  ,כל ,
עמ ' . 235 - 227

הציונות בראי הספרות היפה הערבית והעברית של יהודי עיראק

ן

%3%

חייו בעיראק  :משפטו והוצאתו להורג של איש העסקים היהודי שפיק עדם  ,ומאסרו של
המשפטן היהודי ראובן בטאט באשמת שווא  .בישראל נדחק דרויש לשולי החיים
התרבותיים  ,וכמו אינטלקטואלים יהודים עיראקיים אחרים  ,נטל חלק בפעולות הממסדיות ,
שנועדו  ,בעיקר בשנות החמישים  ,לבסס את השליטה הממשלתית על חיי התרבות במגזר

הערבי הפלסטיני  .הוא פירסם מפרי עטו בבטאונים ממשלתיים כמו אל -יום ואחר כן אל-

אנבאא '  ,שבו ערך מדור הנושא את הכותרת " מן מלפאת אל -קצ ' אא " ( מתיקי

המשפט ) .

הוא גם תרם לכתב העת אל -מג ' תמע  ,שנוסד בשנות החמישים על ידי המשורר הערבי
הישראלי הנצרתי מישל חדאד ( 9 % 9ן 997 -ן )  ,ומלבד פרוזה ופובליציסטיקה פירסם בו

דברי שירה  9 .לצד פעילותו הפובליציסטית  ,המשיך דרויש לכתוב סיפורים קצרים בערבית ,
ובשנת 976ן  ,עשרים ושמונה שנים לאחר פירסום ספרו השני  ,פירסם קובץ סיפורים

שלישי שכותרתי " ביצ ' ת אל -דיכ " ( ביצת

התרנגול ) .

שוליותו בתרבות הישראלית בעלת

האוריינטציה המערבית  ,הביאה אותו לנסות את ידו גם בכתיבה ספרותית בעברית ,
והוא פירסם מספר סיפורים קצרים  ,וכן רומן שכותרתו " פריים

פריים " ( ; ) 1986

פירסומים

אלו לא זכו להתייחסויות ביקורתיות רציניות 0 .י כעת דרויש כמעט אינו פעיל מבחינה
ספרותית  ,לא בספרות הערבית ולא בספרות העברית .
בשנת

1948

11

התפרסם בבגדאד קובץ סיפורים של דרויש הנושא את הכותרת

אל -נאם " ( אנשים )  .אחד הסיפורים בקובץ הוא " קאפלה מן אל  -ריף " ( שיירה מן

" בעצ '

הכפר )

12 ,

אך למרות כותרת הקובץ שבו התפרסם הסיפור  ,המרמזת על סיפורים שעוסקים באנשים ,
גיבורת הסיפור איננה אדם אלא בעל חיים  ,עז ששמה " רבשה "  ,שנקראה כך משום

שנולדה השכם בבוקר .

13

הסיפור  ,שזכה לשבחים בביקורת הערבית של סוף שנות הארבעים

ותחילת שנות החמישים ,

14

סיכן את חייו של הסופר  ,כך לפחות לפי דבריו  ,וכמעט וגרם

לכליאתו באשמת בגידה במולדת ( עיראק ) .
אל -מג ' תמע  ,גיליון  , 6שנת  , 1958עמ ' . 19

9

ראה  ,למשל  ,השיר

10

סימלי הדבר שאחת הסיקורות הבודדות על " פריים פריים " התפרסמה בכתב העת השולי " במערכה "
על ידי ניר שוחט

" אל  -בעת " ' ( התחיה ) -

( , ) 1928

( במערכה  ,חוברת , 308

הנושא את הכותרת
11

גם הוא סופר יהודי יוצא עיראק מן השוליים של התרבות הישראלית

23

במאי  , 1986עמ '  . ) 11אחד הסיפורים הקצרים בעברית של דרויש ,

" נפט עליך ! " ,

התפרסם בעיתון  , 77גיליון  , 28יוני  -אוגוסט , 1981

על דרויש ראה גם  :בן יעקב  ,יהודי בבל ,

עמ ' ; 403 - 402

מורה ועבאסי ,

עמ ' ; 88 - 87

עמ ' . 37 - 36

בלס  ,תוג ' ה ,

עמ ' . 36 - 32
12

דרויש  ,בעצ '  ,עמ '  . 29 - 1תרגום עברי מלא של הסיפור ראה שניר  ,החזון ( בדפוס )  .על הסיפור ראה
גם  :מודהי ,
8

עמ ' ; 285 - 280

בלס  ,תוג ' ה ,

ש ' מורה ) ;

מורה וחקק ,

( הקדמתו של

עמ ' ; 52 - 49

עמ ' ; 109

מורה  ,סיפור ,

עמ ' ; 113 - 112

מורה  ,פריים ,

עמ '

ברג  ,עמ '  . 37ראה גם התייחסותו של עבד אל -חק

פאצ ' ל  ,שהיה קונסול עיראק באנקרה  ,במכתב ששלח למחבר לאחר פירסום הקובץ שבו התפרסם

הסיפור ( המכתב התפרסם בדרויש  ,ביצ ' ה  ,עמ '  . ) 86 - 85על יצירתו של דרויש בכלל ראה
אחמד ,
; 105
13

עמ ' ; 135 - 133

מרמורשטיין  ,עמ '

אמין ,

עמ ' ; 134 - 131

מלום ,

עמ ' ; 183 - 181 , 162 - 156

אל  -עאני ,

גם :

עמ ' - 104

. 102 - 91

במקור " ע ' בשה " ( העז נקראה כך בעקבות זמן לידתה וע ' בש אל  -פג ' ר = השכם בבוקרן )  ,אלא שהמחבר

השתמש ב " רבשה " מתוך מחשבה שהאות ע ' היא שיבוש של האות ר שיהודי עיראק נוהגים להגותה

כמו ע ' .
14

ראה  ,לדוגמה  ,דבריו של עורך אל  -אדאב מהיל אדרים  " :אנו יכולים להתייחס לסיפור ' שיירה מן
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אין בסיפור " שיירה מן

הכפר "

כל רמז לזהות היהודית של הסופר  ,ואלמלא ידענו

שמחברו יהודי  ,לא היה עולה בדעתנו הדבר  .הפיסקה הראשונה של הסיפור משקפת
את היותו של הסיפור חלק מן הספרות הערבית של שלהי שנות הארבעים

15 :

הוא זוכר היטב כיצד ניסה  ,בפעם הראשונה בחייו  ,לחצות את הרחוב הגדול בבגדאד .
אימו החזיקה אותו בידה האחת  ,ובידה השנייה החזיקה את גלימתה הרחבה
והארוכה  ,הביטה ימינה ושמאלה והורתה בצעקה לכל החבורה הגדולה לעבור .
יחד איתו היו אחיותיו  ,שחלקן היו מבוגרות ממנו ונשאו בידיהן חפצים שהמשפחה
העבירה איתה מן הכפר לעיר הבירה  ,וכן אחיו המבוגר ממנו בקצת למעלה משנתיים ,

שגרר אחריו את העז שלהם שאותה כינו " רבשה "  .העז שהגיעה יחד עם בני המשפחה
מן הכפר הקטן שבדרום נלוותה אליהם במסע הארוך והמפרך על סיפונה של
ספינת

קיטור  ,שנאבקה בזרם ימים ולילות והיתה כה איטית שאפילו חמור צולע

העולה במדרון תלול מהיר ממנה  .רבשה סבלה מן הרעב ממש כמותם והיתה
נתונה לסכנת מוות כאשר רבצה הספינה על קרקעית הנהר בשעות השפל ומדחפה
נאבק תשעה ימים ותשעה לילות במים ובחול  .לבסוף הצליחו הקברניט והמלחים ,
לאחר מאמץ

רב  ,לחלץ את הספינה ולאפשר לה להמשיך בדרכה המפרכת והארוכה

אל עיר הבירה  .גם העז סבלה כמו בני המשפחה שהרי כאשר הם הצטיידו בצידה
לדרך  ,עבורם וגם עבורה  ,לא הביאו בחשבון את התלאות והמכשולים שימנעו
באופן זמני מן הספינה להמשיך בדרך .
זהו סיפור האופייני לחברה העוברת תהליך של עיור  ,תהליך שהיה בעיצומו בעיראק
בשנות הארבעים  .מדובר במשפחה המחליטה לעקור ממקום מושבה באחד הכפרים
הנידחים בדרום עיראק ולהתיישב  ,בבגדאד  .המניע למעבר לעיר היה רצונה של

האם ,

לאחר מות בעלה  ,להבטיח לילדיה עתיד טוב יותר  ,בכך שיוכלו ללמוד בבתי ספר

מודרניים .

16

למרות זאת  ,גיבורת סיפורו של דרויש היא  ,כאמור  ,לא האם אלא דווקא

" רבשה "  ,העז שופעת החלב הנלווית אל המשפחה בדרכה לבגדאד  .העז הפכה לבת

משפחה  " :היא הפכה להיות יותר מסתם עז  ,היא ידידתם ושעשועם  ,וחברתם לשובע

הכפר ' כאל מיטב אמנות הסיפור הערבי  .הסיפור שמטפל בעז ומשפחה נראה חסר חשיבות  ,אבל
לאנייתו של דבר הוא נושא משמעות אנושית עמוקה  ,ותיאור שכבת העניים בסיפור מרגש

מאוד .

הסיפור הפשוט והאנושי הזה מזכיר לנו את מיטב הסיפורים הרוסיים ומשרטט לנו את פניה של
המשפחה האצילה הזו בעלת הרגשות הטהורים " ( אל -אדאב  ,שנה ראשונה  ,גיליון

4

ואפריל , ] 1953

עמ ' . ) 35 - 34
15

בעיקר בדרך ההתייחסות של הסופר הבוגר אל מאורעות ילדותו  ,כמו  ,למשל  ,פתיחת הסיפור
המזכירה מאוד את פתיחת האוטוביוגרפיה של טה חסין  .על הדמיון בטכניקת הסיפור בין שתי
היצירות ראה מודהי ,

16

עמ ' . 284

יש להעיר שהאמא בסיפור  ,ובעיקר במאבקה להעניק חינוך נאות לילדיה  ,יכולה לשמש קטיגורית
נמרצת כנגד " ויקטוריה " של סמי מיכאל  ,שהתעקש בריאיונות בעיתונות לאחר פירסום ספרו שלא
מדובר רק במבדה סיפורי אלא גם בתיעוד של החברה היהודית בעיראק ( השווה שניר  ,יחסי ,

עמ '
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ולרעב  ,אוכלת איתם בכלי המתכת הרחבים שלהם ומאכילה אותם מחלבה השופע " .
הסיפור  ,שנמסר מנקודת התצפית של סלים בן השמונה ,

18

17

מתאר את יחסי הקירבה בין

העז לבין המשפחה תוך ניסיון לשקף מבעד ליחסים אלה את קשיי ההסתגלות של בני
הכפר בעיר  .למשל  ,כאשר המשפחה מתארחת אצל משפחת מכרים בבגדאד  ,העז גורמת
לאנדרלמוסיה  ,בעלת הבית דורשת לסלקה מן הבית מיד  ,והדבר גורם לעצב גדול אצל
המספר  ,סלים  .העצב מתעצם ומגיע לשיאו כאשר מחליטה האם למכור את הען לרועה
צולע  ,ורגע הפרידה מן העז  ,המסיים את הסיפור  ,הוא אחד הקטעים המרגשים

בו :

הקטנים מביטים על אימם הבולעת את רוקה  ,פניה מחווירים נוכח נסיונו המכוער
של הרועה להפחית את מחיר עזתם  .לא מעניין אותה רופיה או שתיים פחות או
יותר  ,שהרי עזתם איננה למכירה ולכן לא ניתן להעריך את מחירה  .מה שכואב
לה מאוד הוא שרבשה מושפלת על ידי הרועה החצוף הזה  .סלים חש שאימו
סובלת מאותו קונפליקט שממנו סובל גם הוא במעמקי נפשו  ,ושהיא היתה מאוד
רוצה לסטור על פניו המכוערים של הרועה החצוף הזה ולהשליך אותו ואת מקל
ההליכה שלו אל הרחוב  ,אך היא חוככת שוב בדעתה ומבינה שמשמעות הדבר
שרבשה תשאר איתם ושהם יהיו אבודים בעיר הזרה הזו  .פניהם של בני המשפחה
המארחים והדברים הנפלטים מפיותיהם בכוונה או שלא בכוונה מצביעים על
דבר ברור לחלוטין  :הם מרמזים  -וייתכן שהם צודקים  -שהם לא מוכנים לסבול
את רבשה יום נוסף בביתם .
האמא מעמידה פנים שהיא מחייכת  ,מתמקחת עם הרועה על המחיר  ,וההתמקחות
מסתיימת לבסוף בשש רופיות שהרועה ישלם לאימם תמורת רבשה  .האם מקבלת
ביד רועדת את הכסף תוך שהיא מנסה להתגבר על דמעה העולה בעינה  .רבשה
פונה לסלים ובני משפחתו במעין מבט אחרון  ,מבט של פרדה  ,ואומרת להם דברים
שרק הם
-

מבינים :

מאא  ,מאא  ,מאא . . .

הרועה מחזיק בחוזקה בחבל הקשור לצווארה אך רבשה מייצבת את רגליה בקרקע
וממאנת לזוז  .היא צורחת ופונה לסלים בבקשת

-

עזרה .

מאא  ,מאא  ,מאא . . .

האם מתקרבת אל רבשה וטופחת על גבה  ,וגם הילדים רצים ונדחפים בעודם
מתייפחים כדי לחבק את ראשה וצווארה  .אפילו בני הבית המארחים בוכים יחד
איתם  .סלים מוצא את עצמו נדחף לעבר הרועה ושואל אותו בגבורה של
-

מה אתה הולך לעשות איתה ,

מיואש :

דוד ?

סלים מביט למעלה אל פניו של הרועה ונדמה לו שגם הוא מתגבר על התרגשותו

בעצ '  ,עמ ' . 5 - 4

17

דרויש ,

%8

הדמיון בין
בסיפור .

" שלום "  ,שמו

של המחבר ,

ו " סלים " ,

שמו של הנער בסיפור  ,מחזק את המימד האוטוביוגרפי

134
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ונושך את שפתו התחתונה  .הוא מבחין בתווי פניו הקודרים של הרועה בקצת
רחמים כאילו גם לבו התרכך למענם .

 אני אקח אותה למרעה  ,כדי שתאכל עשב ותשבע  .אני מבטיח שלא ייעשה להכל דבר רע .
 -אני מקווה שאתה לא מתכוון לשחוט

אותה ? !

לא בני  ,לא אשחט אותה  ,מדוע שאשחט

-

אותה ? ן

סלים רואה את ידו המזוהמת של הרועה המחזיקה באמצעיתו של המקל  ,מתנפל
על היד ונושק אותה בשפתיו ומרטיב אותה בדמעותיו  .לאחר מכן הוא מסתכל
ואומר :

שוב על הרועה
-

דוד  ,מתי אוכל לראות אותה ? האם תאפשר לי לראות

-

כמובן  ,כמובן  .כל שבוע אביא אותה כדי שתוכל לראותה .

אותה ?

הרועה יוצא ומושך אחריו את העז המתנגדת ללא כל הצלחה ומפנה את ראשה
לעבר בני המשפחה שיצאו אל הדרך כדי להיפרד ממנה .

 -שלום לך  ,שלום לך רבשה  :שאללה ישמור את

והיא משיבה על
-

רבשה !

תפילתם :

מ א ,מ א  ,מ א .. .

"

"

"

אילו לא התפרסם הסיפור בשנת

% 948

על ידי סופר יהודי בעיראק  ,איש לא היה מעלה

על דעתו לתת לו פרשנות אלגורית הנוגעת לציונות ולהקמת מדינת ישראל  .אך הנסיבות
הפוליטיות הפנימיות בעיראק והחיצוניות  -בעיקר בארץ ישראל  -הביאו לכך שבעת
פירסומו בשנת

% 948

היו שקראו את הסיפור קריאה אלגורית  :המשפחה הנוטשת את

הכפר הנידח בדרום עיראק לבגדאד איננה אלא משל ליהודים המהגרים לישראל ; העז
שליוותה את בני המשפחה היא היא הציונות ; ושש הרופיות ששולמו תמורתה לסוחר
הבקר הן ייצוג של מדינות ערב שצבאותיהן נלחמו בפלסטין .

19

קצת קשה להבין את

ההיגיון שמאחורי פירוש זה של הסיפור הנושא  ,כאמור  ,משמעויות של עקירה והתיישבות
מחדש  ,כאשר העז מסמלת את ערכי העבר שצריך לוותר עליהם כדי להסתגל למקום
המושב החדש בעיר  .הסופר  ,שהיה רחוק מן הציונות  ,בוודאי לא חשב על פרשנות זו .
יתרה מזו  ,גם ממרחק הזמן  ,כשאיננו נתון בסכנת חיים  ,חוזר דרויש וטוען שאין בסיפור

אלא ביטוי ספרותי לסיפור הגירת משפחתו מן הכפר עלי אל -ע ' רבי לבגדאד  " :העז היא
העז שלנו  ,רבשה  ,וסלים זה אני והאחיות הן אחיותי והאם אמי  ,ואין בסיפור כל סמלים
או חידות

" 20 .

יחד עם זאת  ,דווקא סיפור זה  ,שהיה צריך דמיון רב ומאמץ לא קל כדי להעניק לו
משמעות אלגורית פוליטית ולאומית  ,מלמד על הכלל  :הציונות לא זכתה לכל התייחסות

19

דרויש  ,כל  ,עמ ' . 233

20

שם  ,עמ ' . 234

ן
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פתיחת הסיפור " שיירה מן הכפר "

ישירה בספרות הערבית של יהודי עיראק עד הקמת מדינת ישראל  ,וכדי להאשים סופר

יהודי שכותב בערבית בזיקה כלשהי לציונות  ,היה צריך לנקוט אותה אקרובטיקה פרשנית
שננקטה כלפי סיפורו של שלום דרויש  .יתרה

מזו  ,בכתיבתם

הספרותית היוצרים היהודים

לא רק התעלמו מן הציונות אלא אף טישטשו לחלוטין את זהותם היהודית .

21

" שיירה מן

הכפר " אינו יוצא דופן בכך  ,ובכל סיפורי הקובץ " בעץ ' אל -נאם " אין רמז ליהדותו של
הסופר  ,וניתן להתייחס לסיפורים כמשקפים את הווי החיים הערבי הכללי בעיראק של
שנות הארבעים  .גם בכתיבה הספרותית בלשון הערבית של יהודים בעיראק לאחר , 1948
לא היה כל ניסיון לייצג את הרעיון הציוני  ,והזהות היהודית טושטשה במתכוון כדי
להעניק ליצירה הספרותית צביון ערבי ועיראקי .
הציונות נתפסה על ידי הסופרים והמשוררים היהודים בעיראק כמוקצה מחמת מיאוס ,
ואילו הזהות היהודית היתה צרה מדי מלהכיל את החזון התרבותי הערבי החדש שאותו
סברו האינטלקטואלים היהודים להגשים יחד עם שכניהם  .התעלמות היוצרים היהודים
מן המאבק להקמת בית לאומי לעם היהודי איננה מתמיהה  ,שהרי מעורבות יהודים
בתחום הספרות היפה בלשון הערבית ביטאה תפיסה מנוגדת בתכלית לחזון הציוני .
מעורבות זו התחילה בשנות העשרים של המאהי לאחר שהעילית התרבותית של קהילת
יהודי בבל אימצה את הלשון הערבית הספרותית ככלי להשתלבות בחברה הערבית -

העיראקית  .השתלבות זו התקבלה בזרועות פתוחות על ידי הממסד התרבותי הערבי
של אותן שנים  ,והסופרים והמשוררים היהודים צברו מוניטין כמשוררים ערבים ופטריוטים
עיראקים לכל דבר  " .הדת לאלוהים אך המולדת לכולם "  ,הם התריסו בפני כל מי שהטיל
ספק באפשרותה של אוטופיה  ,שבה התרבות הערבית תשמש מטרייה ליצירה בצוותא

21

.

על כר ראה  :שניר  ,תמורה עמ '  : 113 - 112שניר  ,בחסות  ,עמ ' . 193 - 161

ן
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של כל בני הלאום העיראקי  -מוסלמים  ,נוצרים ויהודים  .עד מהרה הפכה היצירה
בערבית לאחד הביטויים להיטמעות של האינטלקטואלים היהודים בחברה הערבית ,
המלווה בטשטוש הזהות היהודית ואף בניצנים ראשונים של התאסלמות  .גם לאחר
פרעות ה " פרהוד "  ,ביוני

לחזון הציוני

; 22

, 1941

אין מוצאים התייחסויות חיוביות כלשהן בלשון הערבית

אלו הופיעו רק לאחר העלייה לישראל וצמיחתו של זרם ציוני בספרות

הערבית של יוצאי עיראק  ,שנתמך על ידי הממסד הישראלי כמשקל נגד לזרם הקומוניסטי .
אצל דרויש מתחילות להופיע נימות של זהות יהודית ועיסוק בשאלות ציוניות רק בקובץ
סיפוריו " ביצ ' ת אל -דיכ " שהתפרסם בישראל בשנת

לטשטש את זהותו היהודית .

, % 976

בסיפור " רומיאו ויוליא

23

ולאחר עלייתם לישראל ; הסיפור " אבו לחיה " ( בעל זקן ) "
כך גם

ב " אל -צ ' חיה "

( הקורבן ) .

26

2

שאין בו כל מאמץ מצד המחבר

" 24

מדובר על יהודים בעיראק

מדבר על הווי היהודים

בעיראק ;

כלומר  ,בניגוד לסיפוריו שהתפרסמו בעיראק  ,הרי

בסיפוריו שהתפרסמו בערבית בישראל אין כל מאמץ של המחבר לטשטש את זהותו
היהודית  .לעומת זאת  ,בספרות היפה בלשון העברית של סופרים יוצאי עיראק הופיע
החזון הציוני מראשיתה ונוכחותו בכל היצירות התעצמה עם השנים  ,כפי שהדבר בא

לידי ביטוי ברומן " מפריח היונים " של אלי עמיר .

ב  .ומפייח היונים  ,י
הכתיבה בלשון העברית  ,לשונה של התנועה הציונית  ,הפכה את החזון הציוני לנושא
מרכזי כמעט בכל מה שנכתב על ידי סופרים ומשוררים יוצאי עיראק  ,גם אצל האנטי -

ציוניים שביניהם  .יתרה מזו  ,אט אט סיגלו לעצמם מרבית היוצרים אוריינטציה ציונית .
דוגמה בולטת למהפך זה
אלי עמיר  " ,מפריח

הוא  ,כאמור

היונים "

לעיל  ,סמי מיכאל  ,אך כאן אתמקד ביצירתו של

(  , ) % 992אחת היצירות העבריות הבולטות של סופר יהודי

יוצא עיראק  .י 2נקודת התצפית של המספר היא דו  -ערכית  :מצד אחד תודעת הנער היהודי
כאבי  ,בן דמותו של הסופר  ,בסוף שנות הארבעים  ,ומצד שני תודעתו של הסופר הציוני

המו ,

השו

יקפי

ו"י

,

עמ ' . 143 - 151

כותרת הקוץ לקוחה מתוך מכתב ששלח למחבר האשם וואד  ,ששימש בעבר שר חוץ בעיראק .

במכתבו  ,שנשלח עם פירסום הקובץ איחל ג ' ואד לדרויש שיצירתו הספרותית תהא כמו ביצת

תרנגול  ,דהיינו נדירה וייחודית ( דרויש  ,ביצה  ,עמ ' . ) 4
דרויש  ,עמ ' . 37 - 27
שם ,

עמ ' . 46 - 39

שם  ,בעצ ' ,

על

עמ ' . 69 - 59

ה " ציוניזציה "

הסיפור פורסם גם בכתב העת אל  -שרק ( פברואר  , 1976עמ ' . ) 10 - 7

של סמי מיכאל ראה שניר  ,מעגלים

עמי פיינגולד  " ,היבט היסטורי רחב
; 70

ראובן שניר  " ,בגדאד עירי

ואובייקטיבי " ,

האהובה " ,

הארץ ,

23

( בדפוס ) .

על יצירתו של אלי עמיר ראה בז -

מאזנים כרך ס " ז  ,גיליון

באפריל

, 1993

 , ) 1993 ( 5 - 4עמ ' - 69

עמ ' ב . 9עמיר פירסם לאחרונה

רומן נוסף הנושא את הכותרת " אהבת שאול " ( עם עובד  ,הספריה לעם תשנ " ח )  .פרק מן הרומן
התפרסם במוסף הספרותי של גיליון ערב ראש השנה תשנ " ח של ידיעות אחרונות
 , 1997עם ,

. ) 63 - 62

(1

באוקטובר
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אלי עמיר

אלי עמיר  ,המשקיף על המאורעות ממרחק הזמן ושוקל אותם במבחן ההיסטורי  ,על פי
תוצאותיהם  .הספר עוקב אחר תהליך התבגרותו של כאבי באחד הצמתים החשובים
ביותר בהיסטוריה של יהדות בבל בעת החדשה  -הקמת מדינת ישראל  -אך משמש
בעת ובעונה אחת גם כמסמך היסטורי של הקיבוץ היהודי בעיראק  .עמיר מנסח בבהירות ,
אם כי בהטייה ברורה הנובעת מן הפרספקטיבה ההיסטורית הרחוקה  ,השקפות
ואידיאולוגיות ששלטו אז ברחוב העיראקי המוסלמי או היהודי  .דוגמה לכך היא הצגת

התפיסה המוסלמית האנטי  -יהודית כפי שהדבר בא לביטוי בדרשת ההסתה כנגד היהודים

של בעל המסגריה  ,חאג ' יחיא  ,שמנמק את דבריו בציטוטים מן המקורות המוסלמים

,

2

הקורא גם נחשף לאידיאולוגיה של ההנהגה היהודית המסורתית בעיראק  ,כפי שהיא

מנוסחת על ידי עמיר מבעד לנאומו של ה " חכם באשי " לאחר הפגנת הנשים היהודיות
כנגדו  ,בקריאה להתפטרותו  .נאום זה  ,שה " חכם

באשי "

כדמות היסטורית לא היה

יכול לשאתו בשל היעדר הראייה הרטרוספקטיבית שנהנה ממנה הסופר  ,משקף את
התלבטותו של ראש קהילה ונאמנותו הכפולה לשלטון מחד גיסא  ,ולצאן מרעיתו מאידך
גיסא .

29

כדי להעניק מימד ריאליסטי לרומן  ,הוסיף עמיר דמויות החורגות אל מעבר לקיומן
הקונקרטי והופכות את היצירה לפנורמה של החיים היהודים בעיראק  ,ובעצם בכל
גולה יהודית במזרח בסוף שנות הארבעים  :האב  ,סלמאן עימארי  ,שהציונית שבתה את
ליבו ומדומה ליונה שאינה מוצאת מנוח לכף רגלה ; האם המסרבת לנטוש את מולדתה ,

28

עמיר  ,מפריח  ,עמ ' . 147 - 142

29

שם  ,עמ ' . 157 - 147
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אר לאחר העלייה לישראל מתגלות כעוגן ההצלה של המשפחה אל מול תמהונותו של
בעלה ; הדוד יחזקאל  ,שנכלא בעוון פעילות ציונית ; אישתו ראשל  ,שהנער כאבי מתאווה
לגופה  ,אך היא מתמסרת לעורך דין מוסלמי  ,שאמור היה לטפל בשיחרורו של

בעלה ;

הגביר  ,עימארי הגדול  ,המקורב לשלטון  ,שגזל את נכסי בני המשפחה האחרים  .אבו
אדואר  ,מפריח היונים האנטי  -ציוני  ,שעיסוקו העניק לרומן את כותרתו ; שליט עיראק
נורי סעיד  ,שמתגלה ברומן דווקא כדמות לא כל כך שלילית  ,בניגוד לאופן שבו מציירים

אותו בדרך כלל המקורות הציוניים ; השליח הציוני אנצו סירני  ,אריסטוקרט מעורר
קנאה ; חיאוי הזקן  ,הכואב את השפלתו של ה " חכם באשי " על ידי בני הקהילה ; המקובל
שמיל יוסף דרזי  ,שקורא בזוהר ורואה נסתרות ; אסתאד נאוי  ,מנהל בית הספר היהודי ,
שהוא כדברי הרומן " מן הגדולים שבסופריה של עיראק

" ; 30

האופה אבו צאלח אל -ח ' באז ,

המרקד סביב הממריאים לישראל ושר " ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם

אלי ' " ,

31

אך משלם בחייו על פעילתו הציונות המחתרתית ונתלה בכיכר  .דמויות אלה  ,ורבות
אחרות  ,מצטרפות למארג שאיננו דורש מאמץ לפענחו מצד מי שאמון  -ולו במקצת -

על ההיסטוריה של יהדות עיראק באותם ימים .
מבעד לרומן זה מנסה עמיר לשכנע שלמרות כל הקשיים שעמדה בפניהם

" התנועה " ,

היא המחתרת הציונית  ,היה הפתרון הציוני היחיד שאין בילתו  ,גם אם מתעלמים ממאזן
ההצלחה והכישלון ההיסטוריים  .אליבא דעמיר  ,אלמלא הוקמה מדינת ישראל  ,היה
מצב היהודים בעיראק בשפל המדרגה  ,והם לא היו מצליחים בשום פנים ואופן לממש
את סיסמתם " הדת לאלוהים והמולדת

לכולם " .

בניגוד לסמי מיכאל  ,שעושה ממרחק

הזמן קריקטורה מהשקפות אנטי -ציוניות למרות שהוא עצמו דבק בהן בנעוריו  ,עמיר

איננו מנסה  ,בדרך כלל  ,להפחית ממשקלה של ההשקפה האנטי -ציונית  ,ואף שם בפי
דובריה הראשיים  -ובכללם דמותו הטראגית של ה " חכם

באשי " -

נימוקים משכנעים .

אף אינו נמנע מאיזכור הפצצות שהוטלו ( או לא הוטלו ) על בתי הכנסת בבגדאד כדי
להאיץ ביהודים להגיע לפתרון הציוני .

32

המאמץ הספרותי -התיעודי של עמיר רציני  ,גם

מפני שהוא מתמודד עם הקונפליקט מבעד לפריזמה של יחידים ובודדים שאינם נחפזים
לדחות חדש ( הציונות ) מפני ישן ( אהבת המולדת

העיראקית ) ,

אלא מתלבטים

ומתלבטים ;

גם מפני שאיננו מסתפק בהצגת חוויות אישיות או משפחתיות  ,אלא מלווה אותן בתחקיר
עמוק ומקיף  ,שהופך את הספר להיסטוריה בזעיר אנפין של יהדות עיראק במאה העשרים ,
ובמיוחד של הטרגדיה שלה בסוף שנות הארבעים ותחילת שנות החמישים .

33

למרות התשתית ההיסטורית שהרומן מצטיין בו  ,ביסודו עומד הרעיון הציוני  ,תוך
30

שם  ,עמ '

31

שם  ,עמ ' . 356

32

שם  ,עמ ' . 361 - 359

33

על התחקיר המקיף של עמיר למדתי גם מניסיון אישי  :טרם פירסום ספרו  ,התקשר אלי עמיר

. 199

וביקש שאשלח לו מאמר מסוים שפירסמתי באנגלית על היצירה הספרותית של יהודי עיראק
( שניר  ,היינו ) ; לאחר שהתפרסם " מפריח היונים "  ,ראיתי שימוש בחומרים מן המאמר לבניית הרקע
ברומן .
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ניסיון לדחוק בדיעבד כל רעיון אחר שהוצע בשנות הארבעים לגאולה של היהודים
בעיראק ולתארו כחסר סיכוי מלכתחילה .

34

הדבר בולט  ,למשל  ,בציור דמותו של הקומוניסט

היהודי סלים אפנדי  ,המוצא זמן  ,לצד פעילותו המחתרתית  ,גם לבקר מידי ערב את
הזמרת המפורסמת בהייה  ,וגם לפתח קשרי אהבה עם המורה לאנגלית סילביה  ,הנשבית

בקסמי בגדאד  .ברור מלכתחילה שדמות זו סובלת מטיפול חד  -צדדי של המחבר  ,לא מן
הזווית האישית  ,שהרי דמות כזו היתה יכולה להתקיים בעיראק של שנות הארבעים ,
אלא מן הניסיון של הסופר להעניק לה סמליות שתלמד על ציבור שלם  .הקורא הנחשף
לסצינת הספינה על הנהר ולהרהורים המלווים את סלים אפנדי ,

35

עשוי לקבל את הרושם

שהפעילים היהודים הקומוניסטים היו אכולים ספקות בדבר יכולתם להשתלב בחזון
הקומוניסטי העיראקי  .כך  ,למשל  ,לאחר שכמעט קיפח את חייו באהבתו לבהייה  ,מהרהר
סלים אפנדי על החיץ החוצץ בינו ובין הלא -יהודים במחתרת הקומוניסטית  " :היהודי גם
אם ישא שבעים ושבע תעודות זהות עיראקיות  ,ויטבול בכל מקווה טהרה  ,לא יהיה

נאמן עליהם " .

36

כפרט  ,רשאי בוודאי סלים אפנדי לחשוב זאת  ,ובוודאי שהיו יהודים

שהשתייכו למפלגה הקומוניסטית שחשבו כך  ,אך בהצגת הרהורים אלה כמשקפים את
תודעתו של קומוניסט יהודי טיפוסי בשנות הארבעים  ,חטא עמיר לעובדות ההיסטוריות
כפי שהן משתקפות מן המקורות  .יתרה מזו  ,עדיין יושבים בינינו יהודים עיראקים המאמינים

בלב ונפש שהחזון התרבותי המוסלמי  -היהודי היה בר מימוש אילמלא התרחש אותו
" תקר

היסטורי " ,

מבחינתם  ,דהיינו הקמת מדינת ישראל .דומה שעמיר עיצב את דמותו

של הקומוניסט באופן כזה שיוכל לשקף בדיעבד את חוסר התוחלת של הרעיון הקומוניסטי ,
לעומת תקפותו של הרעיון הציוני מרגע הופעתו בעיראק  .לתפיסה זו אין כל אישור
במקורות ההיסטוריים  ,המאשרים דווקא את התפיסה ההפוכה  ,דהיינו שבנסיבות
ההיסטוריות של שנות השלושים והארבעים  ,החזון הקומוניסטי נתפס כבעל סיכויים
גדולים יותר להתממש מאשר הרעיון הציוני  .יתרה מזו  ,יש אף האומרים שכישלון

" האוריינטציה

העיראקית " ,

כלומר הקמת מדינת ישראל וקיצה של גלות בבל  ,נובע מן

" הרוח הרעה " שהישרתה התנועה הציונית על יחסי היהודים והערבים במזרח התיכון ,
ושהשנים שחלפו מאז הקמת המדינה אינן קנה מידה מספיק מבחינה היסטורית לשפוט
את הצלחת המפעל הציוני .

37

גם הנסיונות הנרמזים ברומן ליצור מכנה משותף בין הציונים לקומוניסטים בעיראק ,
ולהצביע על שיתוף הפעולה  ,שנבע הן משותפות גורל בשנאה שרחשו להם המוסלמים
והן מן הצורך לפעולה משותפת כדי למלט אסירים קומוניסטים ויהודים  ,הם מלאכותיים
31

השווה אבחנתה של תמר הס  -פגמן שבסיקורת על " מפריח היונים " כתבה שהתפתחות דמותו של
חיאוי הזקן ברומאי  ,שסבר שעד שיבוא המשיח מקומם של ישראל בגלות  ,מנווטת בכיוון ברור :

" הכרה באמת  -העל הציונית המגנחת על
 , 1993עמ ' . ) 27
35

עמיר  ,מפריח ,

עמ ' . ; 0 - 58

עמ ' . 63

36

שם ,

37

השווה אלקלעי  ,בלס ,

עמ ' . 187 - 180

הרומאן "

( ידיעות אחרונות  ,מוסף ספרותי ,

8

בינואר

% 40
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ובבחינת חכמה שלאחר

יהודי עיראק של שנות

מעשה  .הפתרון הציוני מוצג כמוצא היחיד הנכון שעמד בפני

הארבעים  ,ודומה שעמיר מייצג היטב את החשש  ,שעדיין קיים

בקרב אינטלקטואלים יהודים יוצאי ארצות ערב  ,שחשיפת פעילות אנטי -ציונית  ,או אפילו
היעדר פעילות מסוג זה  ,בקרב העדות היהודיות בארצות ערב בתקופה של טרם המדינה ,
תשמוט את הקרקע מתחת לרגליהם ותמנע מהם לדרוש את מלוא זכויותיהם בהווה .

38

לא פעם מוצא עצמו הקורא בתחושה שהסופר מתאמץ לשעבד את העבר לצורכי ההווה
כדי להעניק לגיטימציה לתביעות או למשאלות לב בנות הזמן  ,כאילו קומוניסט מושבע ,
שסירב לעלות לישראל גם לאחר הקמת המדינה ונאבק כנגד הציונות  ,איננו זכאי לחיות
במדינה ציונית  .תפיסה זו הובילה להצגת הציונות כתנועה שכשאך נחשפה בפני יהודי
עיראק  ,גרפה את תמיכת המוניהם  .הדבר בא לידי ביטוי ביצירות ספרותיות אחרות
ואפילו במחקרים היסטוריים מסוימים .
כאבי הוא  ,כאמור  ,בן דמותו של אלי עמיר  .לכך מרמזת הקירבה בין שם משפחתו
של הסופר ( עמיר ) וזה של גיבור ספרו ( עימארי )  ,הגם שאין מדובר באוטוביוגרפיה ,
שהרי  ,בשל אילוץ ספרותי  ,כאבי מבוגר מעמיר במספר שנים .

39

שתי תמונות מתוך

" מפריח היונים " מהוות את " האני מאמין " של עמיר עצמו  ,ובעצם של הנרטיב הציוני -

המזרחי שאותו מנסה הסופר לעצב לצידו  ,או אפילו כנגדו  -של הנרטיב הציוני המזרח
אירופאי  .התמונה הראשונה בפתח הרומן  ,היא הוצאתו להורג של שפיק עדם  ,שהשפיעה

גם על שלום דרויש ( כאמור לעיל )  .אירוע זה מסמל את גויעתה של " האוריינטציה

העיראקית "  ,שיסודותיה התחילו להתערער עם הפוגרום שנערך ביהודים בשנת . 1941
עמיר אומר לנו במובלע כי אין ספק שיהדות בבל היתה חייבת  -ברצונה או שלא

ברצונה  -להשתלב במפעל הציוני ולדחות את הפתרון של " ערבים בני דת משה " .
התמונה השנייה היא מתוך הפרקים החותמים את הרומן  :מצוקתו של היהודי יוצא
ארצות ערב איננה מסתיימת בעלייה לישראל  ,אלא לובשת פנים אחרות מן הרגע שבו

הוא עובר למעגל הישראלי  -היהודי -הציוני  ,כאשר התמוטטות דמותו של האב מול עיניו
הכואבות של כאבי מסמלת את המאבק הקשה יותר  .האב מגיע מעיראק לישראל כדי
לקחת חלק פעיל בהגשמת החזון הציוני שחלם עליו

בעיראק :

באור החזק היו פניו פני צעיר מאושר  .מחר מחרתיים יעזוב את שער העלייה ,

יזרע את שדות האורז ויבנה את הטירה  .פעמים רבות כל-כך ראה אותה בחלומו ,

והיא מתוכננת ברוחו כל כולה  .ים

כאבי  ,שעלבה בו אתמול לעיני משרתו  ,סופה

שתיווכח שלא חלום שווא חלם  .אילו ראתה אותו גם מלימה פאשה בכך ! לא אם

38

השווה דבריו של נורי  ,בן דמותו של אלי עמיר ב " תרנגול כפרות "  ,לתלמידי

ה " אזוריים "  " :אנחנו

עולים חדשים ואתם צברים  ,אנחנו צריכים ללמוד מכם הרבה  . . .אבל גם לנו היו גיבורים במחתרת

הציונית  .אתם תספרו לנו על הגיבורים שלכם  ,ואנחנו נספר לכם על הגיבורים שלנו " ( עמיר  ,תרנגול ,
עמ ' . ) 67
39

גילו של הסופר בשנים שמאורעות הספר עוסקים בהן איננו תואם את הנדרש מדמותו של כאבי
ברומן .
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כאבי ולא עאבד ולא המתלוננים הרבים ששמע במחנה אמש והבוקר אינם מבינים

שמחנה האוהלים הזה אינו אלא מחנה ארעי של התחלה חדשה  ,כמו המחנה של
משה רבנו בסיני  ,זול  ,נייד  ,אמנם לא נוח  ,אבל הכרחי  :רעיון ציוני גאוני .

40

אר מה שנדמה היה לו בתחילה כ " רעיון ציוני גאוני " הפר במהרה למציאות

מרה ,

והתמוטטותו של האב אל מול עיני בנו מסמלת אליבא דעמיר את הטרגדיה של יהודי
עיראק  ,ואולי של כל יהדות

המזרח :

עתה  ,כשעמד בערמות האשפה המסריחות  ,זכרתי אותו עומד וחולם את חלום
השיבה הריחני שלו  ,וכולו אבוקה של אושר  .ופה אני רואה אותו מדשדש והולך
לאטו  ,מוזנח למראה  ,עיניו עמומות  ,פניו שכחשו והאפירו כבושות בקרקע  ,כתפיו
שמוטות לו  ,ידיו מיטלטלות ברישול בצדי גופו  ,והוא ממלמל לעצמו בלי הרף .
כשהייתי הולך אחריו השתדלתי שלא ישגיח בי  .חרדתי לו .

41

תמונת התמוטטותו של האב המסיימת את " מפריח היונים "  ,פותחת גם את הרומן הראשון

של עמיר  " ,תרנגול

כפרות " ( : ) 1983

תמונות התחלפו ורק תמונה אחת חזרה  :על הגשר הגדול שעל החידקל בחליפתו
הכחולה עם הוורד

הלבן  ,הנצחי בלולאת הדש  ,ואבא  ,כמה אחר  ,אלוהים  ,באוהל

החקי הזה  ,בין ערימות האשפה של תפוזים מרקיבים יושב על ארת ירקות  ,מנסה
לשווא לתפוס את המתרחש  ,חלצתו פרומה  ,באותם מכנסים כחולים שפתאום

רחבו על גופו  ,מבטו נעוץ אי  -שם ורק צלילי מחרוזת הענבר המתגלגלת בידיו
מעידים איכשהו שעודנו כאן .

42

כך מעביר עמיר את ההתמודדות עם הקושי מן המסגרת היהודית -הערבית אל המסגרת

היהודית -הציונית-הישראלית  ,ומציג תפיסה נאיבית משהו  ,שבה הפעילות הציונית בעיראק
היתה אמורה לשמש כרטיס כניסה לחברה הישראלית  .אך החלום נכזב וסיומו של הפרק
העיראקי בחייו של המספר איננו אלא תחילתו של פרק חדש  ,לא פחות קשה  ,בישראל

הציונית  " :תם ונשלם  .מעכשיו אני אזרח של מדינת אויב  .אני ! אני אויב של עיראק

מולדתי  ,של בגדאד עירי האהובה ! יללת חתול על יריעת האוהל נשמעת באוזני כילל
געגועים "  43 .במילים הללו טמונה האהבה ל " בגדאד עירי האהובה " שהולידה את " מפריח
היונים "  ,וההתרסה של " אזרח מדינת אויב " שהולידה את ספרו הראשון של עמיר  " ,תרנגול

40

עמיר  ,מפריח  ,עמ ' . 425 - 424
עמ '

. 448

41

שם ,

42

עמיר  ,תרנגול  ,עמ '  . 10 - 9בריאיונות לעיתונות חזר עמיר והדגיש את הטרגדיה של התמוטטות
דמות האב בקרב יוצאי עיראק  ,ואת רגשי האשם שבני דורו חשים כלפי אבותיהם  .ראה ,
במערכה  ,גיליון  , 281מרץ , 1984
; 17 - 16

43

עמ ' ; 13 - 12

ידיעות אחרונות  ,מוסף ספרותי ,

עמיר  ,מפריח  ,עמ ' . 421 - 420

6

הארץ  ,מוסף ספרותי ,

בנובמבר  , 1992עמ ' . 22

8

לדוגמה :

בפברואר , 1985

עמ '
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ראובושניו

,

אלי עמיר בתוך קבוצת הנוער " עמיר יוצאי עיראק  ,במשמר העמק

כפרות " ,

הנפתח בתמונת " הנסיעה הזאת אל הרחוק והלא -נודע

" 44

שמטילה עליו פחד .

זו איננה הנסיעה מבגדאד לישראל  ,אלא מן המעברה אל הקיבוץ  ,כשלב ראשון בהתערותו

של המספר בחברה הישראלית  -הציונית  .התערות זו  ,ששלביה המכריעים מתוארים

ב " תרנגול

כפרות " ,

הגיע לשיאה בחייו המעשיים של הסופר עם מינויו למנכ " ל " עליית

הנוער " בסוכנות היהודית  .עמיר  ,ששמונה חודשים לאחר עלייתו לישראל מגולה יהודית
שלא נודעה בפעילות ציונית ענפה של בניה  ,נקלט בקיבוץ משמר העמק במסגרת קבוצת
הנוער " עמיר "  ,והמגיע לתפקיד מרכזי במוסד המרכזי של ההגשמה הציונית  .ברשימתו
" בין בגדאד למשמר העמק "  ,שהתפרסמה ביוני 991ן  ,משקיף עמיר על מסלול חייו
ומציגו בדיעבד  ,כמסלול של הגשמה ציונית  .אין תימה שהרשימה פותחת בתיאור המאורע
שהפך  ,בראייה הציונית  ,לנקודת מיפנה בתולדות יהודי

עיראק :

כשהייתי בן ארבע  ,פרץ ה " פרהוד "  ,הפוגרום של  . 1941אבא נשא אותי על כתפיו
וטיפס לגג  ,דילג ממעקה למעקה כדי לברוח מהמוסלמים דרך גגות הרובע היהודי ,

חרד שמא יפרצו את שער הבית הנעול  .ממרתפי הזיכרון המסויט עולה תמונת
אימים  :ערבי מחזיק בידו רגל קטועה של תינוק  ,ענודה אצעדה של זהב  ,זועק

ומתלהם בסמטה שלמטה  .אחריו נדחקים מאות  ,צועקים " אללה אכבר "  .ידיהם
עמוסות ביזה מבתי היהודים  ,ובגדיהם מוכתמים בדם .

44

עמיר  ,תרנגול  ,עמ ' . 9
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הפיסקה המסיימת של הרשימה משקפת את שיאו של תהליר ההתערות  :הילד היהודי

שחזה במוראות ה " פרהוד "  ,כשעמד על דעתו הוביל את ילדיו במסלול ההגשמה הציונית
הפרטי

שלו :

אחרי שהייתי אבא  ,הבאתי את ילדיי יעל והראל למשמר  -העמק  ,וכל הדרך סיפרתי
להם סיפורים  ,נסחף עם זיכרונות ילדות  ,עד שהיינו בשערי הקיבוץ  ,בשדרת
הדקלים  .משם נסעתי ישר לרפת ולסילו הישן  .עצרתי את המכונית  ,פתחתי את
החלון ונשמתי מלוא ריאותי את ניחוח הזבל  .הראל זנק

עליי  " :אבא  ,סגור את

החלון  ,אני נחנק  ,איזה סירחו " 17ואטם את אפו  .שנה  -שנה אנו באים לקיבוץ  ,ולפני

שנה  ,כשהיה הראל בר  -מצוה  ,בדיוק בגיל שבו אני הגעתי למשמר  -העמק  ,אמר
לפתע  " :אבא  ,אני מרגיש  ,כי משמר  -העמק היא בית שני שלי " .

45

סיכום
הואיל והעילית האינטלקטואלית של יהדות בבל מאז תחילת שנות העשרים היתה על
טהרת חסידי " האוריינטציה

העיראקית " ,

אי אפשר היה לצפות למצוא בתוך הספרות

הערבית של יהודים בעיראק שיקוף חיובי של הרעיון הציוני  .לאחר הקמת מדינת

ישראל ,

הייצוג החיובי של הרעיון הציוני בספרות הערבית של יהודי עיראק נועד לשמש משקל
נגד לשיקופו של הרעיון הקומוניסטי בספרות הערבית של היהודים והערבים בישראל .
לעומת זאת  ,כל הסופרים היהודים יוצאי עיראק שעברו לכתיבה בעברית במדינת ישראל
התמודדו עם הרעיון הציוני  ,ומרביתם נישבו בקסמיו .

עם זאת  ,חשוב לזכור שכל התייחסות לתולדותיה של יהדות עיראק אחרי הקמת
מדינת ישראל בכתיבה ספרותית  ,היסטוריוגרפית או

אחרת  ,כפופה להווה ולתפיסותיו

התרבותיות והפוליטיות של הכותב  .הכתיבה מושפעת מתבנית נוף ההוויה החיצונית -
הכללית והפנימית  -הנפשית  ,והיא איננה יכולה להיות מנותקת מן הנרטיב התרבותי
הדומיננטי  .בסיפור תולדותיה של יהדות עיראק אחרי מלחמת העולם השנייה  ,התגבש
בישראל סיפור  -מסגרת דומיננטי  ,הכפוף לנרטיב הציוני הקיבוצי  ,ובו מיטשטשים הגבולות
בין ההתרחשויות ההיסטוריות ובין בניית העבר לצורכי ההווה הציוני מאז קום המדינה .
מול סיפור  -מסגרת דומיננטי זה קיימים שרידים של סיפור  -מסגרת חתרני העוין את הנרטיב

הציוני  ,אלא שמעמדו של סיפור  -מסגרת זה בתוך מדינת ישראל מוגבל מאוד בשל

הדומיננטיות של סיפור  -המסגרת הציוני ודחיקתם לשוליים של מעצבי הסיפור הנגדי .
תפיסותיו של הכותב בהווה משפיעות אפוא על אופן התצפית על מאורעות העבר  ,בהתאם
למעמדו בנקודת זמן מסוימת בחברה ובתרבות הישראלית  .כך  ,למשל  ,הסופר היהודי
האנטי  -ציוני ממיר נקאש ( נולד
45

עמיר  ,בין  ,עמ ' . 11 - 6

) 1 938

מדבר מאז שנות החמישים מתוך השוליים הדחויים
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ראובן שניר

של התרבות הישראלית בעלת האוריינטציה

המערבית .

46

ההשפעה של נקודת התצפית

המשתנה על אופן " קריאת " העבר באה לידי ביטוי בוטה  ,כאמור לעיל  ,אצל סמי

מיכאל :

תפיסותיו לגבי העבר כאשר היה בשולי התרבות הישראלית  ,כסופר ערבי בשנות החמישים ,
שונות לחלוטין מתפיסותיו בשנות השמונים והתשעים  ,כסופר יהודי ציוני  ,לאחר שהצליח
לחדור למרכז הקנוני של התרבות הישראלית  .המודעות לצורך של כל מסגרת חברתית ,
לאומית או תרבותית  ,לנרטיב המגייס את העבר לצורכי ההווה מחייבת זהירות בהתייחסות
לכל הנכתב או נאמר על תולדות יהדות בבל במאה העשרים  ,בוודאי בתחום הספרות .
השיר העברי " בגדד  ,פברואר

" 91

של רוני סומק  ,שנולד בשנת

כתינוק ארצה ב  , 1953 -משקף את הבעייתיות של העבר המוצג

195 %

בבגדאד והועלה

בהווה :

ברחובות המפגזים האלה נדחפה עגלת התינוק שלי .
נערות בבל צבטו בלחיי ונופפו כפות תמרים
מעל פלומת שערי הבלונדיני .
מה שנשאר מאז השחיר מאוד ,
כמו בגדד
וכמו עגלת התינוק שפנינו מן המקלט
בימי ההמתנה שלפני מלחמה אחרת .
הו חדקל הו פרת  ,נחשי התפנוקים במפה הראשונה של חיי ,
איך השלתם עור והייתם לצפעים .

47

שנות ילדותו של רוני סומק בעיראק  ,בתחילת שנות החמישים  ,היו שנותיה הקשות
ביותר של יהדות עיראק  .למרות זאת  ,ממרחק השנים  ,כאשר טילים עיראקיים מאיימים
על מקום מגוריו של המשורר בזמן מלחמת המפרץ  ,הוא מצייר בצבעים ורודים את
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