העניין  ,הבעיות והאפשרויות
ממדים ספרותיים במאמרו של חיים הלל ברששור בגיליון הראשור

של " פעמים "

אורי ש ' כהר
מלאת עשרים וחמש שנה לתחום " מורשת יהדות המזרח " במשרד החינוך מעניק הזדמנות
לבחון מחדש את מאמרו החשוב של חיים הלל בן  -ששון  ' " ,מורשת יהדות

הענין  ,בעיותיו

ואפשרויותיו " ו

.

המזרח ' -

בדברים הבאים אנסה לבחון את המאמר מפרספקטיבה

של זמן ולעמוד על אופיו של הטקסט העקרוני הזה  .בשונה מהיסטוריונים שבחנו את
הטקסט  ,אני מבקש לבדוק אותו כטקסט ספרותי  ,ולשאול עליו שאלות שעוסקות בעיצוב
המשמעות שלו .

2

כל מי שקרא את המאמר יודע שאין שני אנשים שיחשבו שהטקסט " אומר " אותו
הדבר  .בהקדמה לאסופת המאמרים שהופיעה לאחר פטירתו של בן -ששון  5 ,ישנם שני
מאמרים  ,של ירסף הקר ושל שמואל אטינגר  ,וכל אחד מהם מתייחס אל המאמר כאל
מאמר שונה - 4הקר מכנה אותה " מסה מבריקה "  ,ואטינגר  ,שכינה את בן -ששון " היסטוריון
לוחם "  ,כותב כי " בהרצאתו  ' ,מורשת יהדות המזרח '  ,הוא מדגיש את האורגאניות שבדרכי

התפתחות האומה כולה ואת האסון שבפולקלוריזציה של יצירת הגלויות השונות " ( שם ,
עמ '

כג ) .

זו קריאה משונה של אטינגר  .המאמר " אומר " דברים רבים  ,אבל קשה לומר שיש בו
" הדגשה " של האורגניות של התפתחות האומה  .אם כבר  ,ביחס למאמרים מוקדמים יותר

של בן -ששון  ,יש בו הדגשה של חוסר האורגניות שבדרכי התפחות האומה  .הסיבות
לקריאה המוטעית של אטינגר  ,מעניינות ככל שיהיו  ,נוגעות בעיקר לשאלת " תולדות

האסכולה הירושלמית בחקר ההיסטוריה היהודית "  ,והן נושא לחקירה נפרדת .
יחד עם זאת  ,התגובות השונות למסה מעלות את השאלה האם זו כוללת בתוכה
מכשלה אינהרנטית להבנתה  .כלומר  ,האם יש משהו במבנה שלה  ,בסגנון שלה  ,שמתנגד

1

בן  -ששון ,

2

רולן בארת ' רואה בכך את האופי המיוחד של הכתיבה  ,שלהבדיל מהדיבור כוללת את המשמעות

3

כמבט  -ראו בארת'  ,אפס  ,עמ' . 28 - 9
בן-ששון  ,רצף .

4

גם חיים ביינארט  ,בדברים לזכר בן  -ששון  ,מצטט באריכות מתוך מאמר זה ( ואלו הדברים היחידים

מורשת .

של בן  -ששון המצוטטים על

פעמים

92

( תשס ' עה עמי

ידיו ) -

166 - 149

ראו ביינארט .
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אורי שיכהן
למשמעות אחת  ,או לפחות מצביע על
" שונה " ?

עצמו כטקסט

ראובן בונפיל

רומז לאפשרות כזאת בדברים לזכר
בן  -ששון  ,כשהוא בוחר לאפיין את
כתיבתו בדרך

הבאה :

ותמיד בסגנון המיוחד והעשיר
האופייני לו  ,סגנון רווי לחלוחית
ספרותית  ,שצמח ועלה מתוך
מערכת סבוכה של צלילים וצבעים ,
של סמלים ודימויים  . . .ההיסטוריה
נתפסה

בעיקר

אצלו

כצורך

קומוניקאציה של האדם  ,היצור
החברתי  ,עם רעהו  ,מתוך עושר
תרבותי שבא מירושת החוויה
ההיסטורית  ,המעוצבת בתוך עמו ,
הגות ראציונאלית ותודעת ברית
כרותה בין האומה לאלוהיה  ,וצורך
חיים

הלל בךששון

"

קימיניקאציה של האדם עם עצמו
מתוך תפיסת שורשי יניקתו

91נ ) 1977 -

האורגאנית .

5

הדברים מעט חידתיים  ,אך בכל המובנים הם מתייחמים אל עבודת ההיסטוריה של בן -
ששון  ,כעבודה שממד מכריע בה הוא ספרותי

;6

נובע מכך שיש לכתיבתו מטרה אסתטית .

אחד הסימנים המובהקים של הכתיבה האסתטית היא מודעות של הטקסט לעצמו  ,שביטויה
המובהק היא האירוניה  .חוקר הספרות פול דה מאן אפיין זאת באופן
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ראו בונפיל.
תפיסת הספרות כשדר לשוני בעל משמעות מוצגת בפירוט רב על ידי רומאן יעקבסון  -ראו
יעקובסון .

דה מאן אירוני כאן ביחס לדברים שכתב על אלגוריה  -ראו דה מאן  ,רטוריקה ( הציטוט מתוך דה
מאן  ,אירוניה ) .
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אף שהכתיבה של פול דה מאן נטועה בהקשר מרוחק מתולדות עם ישראל ,דבריו רלוונטיים
לכל כתיבה  ,ובמיוחד לכתיבת היסטוריה  .הטענה העקרונית שלו כאן היא שיש מידה
מסוימת של קושי בדיון על האופי של השפה הציורית

) ( trope

באמצעות שפת ההגדרות .

אירוניה היא סימן מובהק של מודעות עצמית של טקסט  ,של התכוונותו האסתטית .
סימנה של הכתיבה האסתטית הוא שהטקסט פונה מעצמו ומשתנה עד אינסוף  ,כתוצאה

מהיותו " מודע

לעצמו " .

דומה שבמאמרו הנידון של בן  -ששון יש יותר מנקודה אחת

שבה ניכרת מעין פנייה כזאת .
מאמרו של בן  -ששון הוא למעשה הרצאה שנשא בפני ועדת החינוך והתרבות של

הכנסת בי " ס באדר תשל" ו  .שאול שקד  ,עורך החוברת  ,כותב בתוכן העניינים שבן -ששון

שולל מעיקרו את המושג " מורשת יהדות המזרח "  .אין לדעת איזו עריכה עברה המסה ,
אך ברור מהמבנה הרטורי שלה הוא שהיא נכתבה על מנת להיקרא בציבור ולא נכתבה
כמאמר עיוני  .המבנה הרטורי של הדברים מבלבל מעט  ,ונועד לדעתי לטשטש את הקריאה
המפרקת שבן  -ששון מציע

למושג " מורשת יהדות המזרח " .

במובן זה שקד צודק כשהוא

טוען שבן  -ששון אינו מקבל את המושג  .ברם בן  -ששון נוהג  ,רחמנא לצלן  ,כפוסטמודרניסט

ומפרק את המושג  ,במקום להתנגד לו  .פירוק של המושג " מורשת יהדות המזרח " בוודאי

אינו דבר קטן כיוון שהוא גורר עימו בהכרח גם ערעור על עצם מושג " העם

היהודי " ,

ועל

המושג " חיי האומה " .
מהדברים עד כה עולה האפשרות  ,ואולי אף הצורך  ,להתייחס אל הקורפוס של בן -
ששון כאל קורפוס בעל אופי שהוא גם ספרותי  ,בדומה לאופן שבארת' מתייחס אל
הקורפוס של מישלה  8 .בן  -ששון עצמו מרבה להשתמש בספרות  -הוא מודע

ל " ספרותיות "

של הטקסט  ,והוא עושה שימוש מעניין בטקסטים ספרותיים ובכתיבה ספרותית  9 .יוצא
שכל בחינה של " בן  -ששון " תופסת את הקורפוס של עבודתו כמערכת של טקסטים הקשורה

ב " מחבר " .

כך עומד הטקסט שלפנינו בתוך ההקשר המצומצם של החוברת הראשונה של

" פעמים "  ,ומתוך זיקה לטקסטים אחרים של בן  -ששון  ,באופן שפוקו מדבר עליו במאמר
" מהו

מחבר " :

[ שם המחבר  ,ה  [ athor-מבצע תפקיד מסוים ביחס לשיח הנאראטיבי  ,מאשש תפקיד
מסווג  .שם כזה מאפשר לחבר יחדיו מספר מסוים של טקסטים  ,להגדיר אותם ,
להבדיל אותם ולהנגיד אותם לאחרים  .בנוסף על כך  ,שם המחבר מייצר יחסים בין
הטקסטים .

8

10

בארת '  ,מישלה  .בארת' כמעט שאינו מפרש את הדברים של מישלה  .הספר הוא אוסף מתוך כתביו ,
שמבקשים להתחקות אחרי דמותו של מישלה  ,רשת הקווים והאובססיות שמהווים את מיקבץ

המשמעות המכונה  -מישלה " .
9

דוגמה מעניינת לכך מצויה במאמר שלפנינו  ,באופן שבן  -ששון מפרק את הדברים שהוא מצטט

מאלבר ממי  -בן  -ששון  ,מורשת  ,עמ ' . 89
%0

ראו פוקו  ,עמ ' . 2 % 0
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אוריש ' כהו

בהמשך הדברים פוקו פוסל במידה רבה את הנטייה בת זמתו בביקורת להעדיף את

ה " טקסט " על פני המחבר של הטקסט  .בכך שאנחנו מעניקים לטקסטואליות מעמד מועדף ,
טוען פוקו  ,אנחנו מעדיפים פסיכולוגיזציות מפוקפקות על פני ודאויות אמפיריות שיש
לנו ביחס לסופר  .באופן בלתי צפוי יוצא שפוקו מנסה לשקם את עצם מעמדו של הסופר

כמי ש " מבטא " .

הניתוח הבא אינו מחויב לוודאויות האמפיריות שיש לנו ביחס לבן -

ששון  ,אך הוא בהחלט מביא בחשבון שאיפה של הניתוח הספרותי להיות אמצעי להנכיח

ולקרב אלינו את האדם הכותב  .פוקו מעלה בפנינו את השאלה המהותית ביחס לבן -
ששון כמחברו של טקסט " שונה "  :האם אפשר לראות את הטקסט במנותק מכלל יצירתו

של בן-ששון  ,או ששומה עלינו להבין את הטקסט כהתפתחות אורגנית של מחשבתו
כהיסטוריון  .הדברים נוגעים כמובן לקביעה המצויה כמעט בכל מאמר על בן  -ששון ,

הקובעת ש " בהיותו היסטוריון ציוני . " . . .

אין סיבה להתעלם מהאמת המצויה בקביעה זו ,

אך קשה להתעלם מהסיכון שמצוי בה להבנת משמעות הדברים

כ " יצירה " של היסטוריון

במלוא מובן המילה .

ס
נתחיל בהקשר הצר של החוברת .על העטיפה של החוברת מודפסת מפה של לשתות

היהודים  -דימוי ויזואלי שמתייחס ישירות לשני המאמרים המאוגדים בכותרת
לדיון " :

" נושא

מאמרו של פרופ' שאול שקד  " ,מורשת יהדות המזרח ומחקרה  -מגמות ובעיות " ,

שנדפס בפתח החוברת  ,ומאמרו של חיים הלל בן -ששון  " ,מורשת יהדות המזרח "  ,במרכאות

כפולות  " ,העניין  ,בעיותיו ואפשרויותיו "  ,שנדפס בעמוד . 85

עטיפת החוברת  ,הדימוי

הוויזואלי שנושא אותה  ,הוא דימוי של " מורשת יהדות המזרח " כדבר אפשרי  .ריבועי
הערבית היהודית משתרעים על פני כל צפון אפריקה והמזרח הקרוב  ,משולשי הלדינו

בספרד ובבלקנים  ,ובלב אירופה נקודות צפופות של יידיש  .הדימוי הוויזואלי מעביר לנו

תמונה של עולם יהודי שמרכזו הים התיכון  ,המחולק לשני גושים עיקריים  :ספרדי ואשכנזי.
באופן מובלע מצביע הדימוי הוויזואלי על כך שיש " מורשת "  ,ושהיא ניתבת לחלוקה
ולסיווג באופן נקי וברור יחסית .עצם ארגון המאמרים בחוברת מורה  ,שאכן מאמרו של
בן  -ששון גורם קושי לכוונת החוברת להיות " פרקי עיון במורשת יהדות

קושי שהחוברת " מתגברת"

עליו .

11

המזרח " .

זהו

במאמר שלו בחוברת מתייחס שקד מפורשות אל

הבעיה שמציב מאמרו של בן-ששון  ,וכך הוא מגדיר

אותה :

[ פרופ ' בן  -ששון ] עירער מכל וכל על המושג " מורשת יהדות המזרח "  .בצטט

מדבריו :

" הנושא הועד לדיוננו כיום כמו שנוסח  ,מתוך ההנחה שליהדות המזרח היתה

מסגרת משותפת של רקע  .אין זה נכון  .זה לא היה בכון בעבר  ,זה אינו נכון בהווה .
11

במאמרו מתמודד שקד עם שלילת המונח " מורשת יהדות המזרח  -על ידי בן  -ששון  ,מתגבר על
הקשיים באלגנטיות ומביא דוגמה פחיטיביסטית לאפשרות של " מורשת יהדות המזרח  -בדמות

העיסוק בלשונות היהודים  -ראו שקד.

ן
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זה כוזב לגבי התנאים והמסגרות  ,וזה ודאי אינו נכון לגבי עצם המורשת  .היו
אימפריאליזמים שונים  ,היו מסגרות כלכליות שונות  ,היו משברים שונים  ,חברתים
ורוחניים ; אף היו תגובות שונות לאתגרים השונים בתפוצות השונות  ,גם בארצות

הים התיכון  . . .כל המדבר על מורשת יהדות המזרח  ,לשון יחיד ויציקת גוש אחד ,
הרי הוא עושה עוול למורשות הרבות וגוניהן החיים ; ובשימו אותן בסד של דבר
מלאכותי  ,מונע הוא מהן את מה שהן יכולות לתרום לבניהן ולתרבות הלאומית

הכללית " .

אלה דברים המנוסחים ניסוח חריף  ,כדרכו של בן ששון המנוח  ,שנהג

לחדד דברים ולהעמידם על קיצוניותם  .את עיקר דבריו באותה הרצאה חשובה
ומעניינת  ,שקבעה תאריך בהיערכות הציבורית מסביב למחקר ולהוראה של יהדות
ארצות המזרח  ,הקדיש לבירור ולתיאור של פרשיות שונות בארצות שונות במזרח ,
תוך כדי הדגמה של גישתו היסודית  ,שלפיה אין מורשת אחת אחידה של יהדות
המזרח  ,אלא שפע של בסיבות  ,מתחים וארועים  ,מיגוון גדול של התייחסויות וסוגים
שונים של פרובלמאטיקה  .התמונה הכוללת המתקבלת לפי תפיסתו אינה הומוגנית ,
אלא תמונת פסיפס  .חלק אחר מדבריו הוקדש לפולמוס  ,מנוסח אף הוא בחריפות

ובהומור סארקאסטי  ,כנגד המגמה להבליט בגישה אל מסורת -העדות את הצדדים

של פולקלור  ,מנהג  ,תרבות עממית  ,ריקודי -עם ( עמ ' . ) 9
זאת עיקר ההתייחסות של שקד אל הדברים של בן  -ששון  .האורך הניכר של הציטוט
מתוך המאמר של בן -ששון מעיד בדרך כלל על התנגדות לשכתוב של הטקסט המצוטט ,
ועל ניסיון להראות את האמינות הרבה בהצגת דברי בן  -ששון  .כך עומד הטקסט של בן -
ששון בתוך המאמר של שקד  ,כמו שהוא עומד בתוך החוברת  ,כשאלה  ,אמנם " קשה " ,

אבל כזו שיש עליה תשובה  .מבט נוסף בדברים מראה שעיקר ההתגברות על הבעיה

שמציב בן -ששון נעשתה בדילוג מעליהם  .נבחן את הדברים במילותיו של
03

שקד :

אם נתעלם מן ההיבט הציבורי של העניין  ,מן הלחץ החיצוני על האונברסיטאות

ועל מכוני המחקר לתת ביטוי לשוויון האנושי  ,התרבותי והיהודי של המחצית
" המזרחית " של

העם בישראל  ,מורגש צורך עיוני פנימי בפיצוח הנושא ( עמ ' . ) 8

בתוך הפיסקה הזאת מובלעת הנחה שבן  -ששון מתנגד לה נמרצות והיא שיש בכלל מחצית

" מזרחית " של העם  .הביטוי " מזרחי " ניתן אמנם במרכאות כפולות  ,אבל מה שאינו ניתן

במרכאות הוא החצי השבי  .חצי זה מוצא את הלכידות שלו ביחס למזרחי  ,והמזרחי גם

אם במרכאות  ,נעשה לכיד מכוחו .
לא ברור אם החצי השני הוא אשכנזי או ישראלי  ,או שניהם גם יחד  .עד כמה שאני
מבין את דבריו של בן -ששון  ,הוא מתנגד התנגדות נחרצת למושג " מורשת יהדות

המזרח "

בדיוק בגלל הלכידות הישראלית המזויפת שממנה מורשת זו נובעת ושהיא מנביעה .
" מורשת יהדות המזרח " איבה " אגוז לפיצוח " או חידה  ,בעיני בן -ששון ; היא מונח פוליטי

שעניינו המצב הפוליטי ההווהי בתוך מדינת ישראל .יותר מעשרים שנה מאוחד יותר ,
העמיד זאת מאיר בחגלו
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"

יצרה אותם  .המושג " ישראלי

מזרחי "

-

ויהיה זה הישג או

כישלוני מכווז או בלתי מכוון -
הוא יציר מדיניות כור ההיתוך .

יאכן  ,לפני החלתה של מדיניות זו

ההבדלים בין ספרדי לאשכנזי  ,בין

מנ :

מזרחי

נךס""

םיןם

יאשכנזי ,

הביונ;

עיבתה

אותם

במשמעות גיאוגרפית של עיירות

פיתוח ושוכנותמולמרכג יהוסיפה

להם צביון מעמדי .

12

~

ההתנגדות של בן -ששון למושג

" מורשת יהדות המזרח " מצויה יאורך הקווים האלה  .בניגוד לטענה שמעלה שקד  ,היא
אינה נובעת מהמורכבות של

" הפסיפס היהודי "

אלא מהזיוף שיש בעצם ההאחדה -

ובמונחים של בוזגלו  ,מכך שעצם קיומה של מחצית מזרחית היא פיקציה שהמדינה

יצרה ושעכשיו היא נתבעת לממש  .בן -ששון אומר זאת מעט אחרת ובצורה

בוטה :

אותה בנייה הרסנית  ,אחדויות מפלגות של ספרדיות-אשכנזיות  ,עדות מזרח -עדות
מערב  ,שביסודן מזכירות קצת את הפאן גרמניות  ,פאן מלביות וכדומה לגבי עמים .

זהו הנסיון להעתיק גאווה מיחידות קטנות יותר אל יחידות גדולות יותר ( עמ ' . ) 94
בן-ששון מתייחס כאן בחריפות לענין חמקני  :ההתייחסות אל ה " אחר "  .בעשורים האחרונים
היה

ה " אחר "

לעניין מרכזי בדיון במדעי הרוח  .לכאורה דומה שהגישה הנאורה אל

" האחרות " הזאת היא הכרה בכך שהמזרחיים " אחרים "  ,כלומר לראות את המחצית
המזרחית בשונותה  .אלא שבהכרה זו יש פראדוקס  ,והוא שההתייחסות אל האחר כ " אחר "
משחררת אותנו למעשה מהצורך להתמודד עם שונותו  ,עם אנושיותו  ,ובכך פוטרת

אותנו מהתייחסות מוסרית אליו  .זו למעשה תמצית הביקורת של הומי באבא על הקטגוריות
הפשטניות של הקולניאליזם  ,וסוגי הנאורות
12

הקולוניאלית :

בוזגלו  ,עמ '  . 626הדברים נאמרו במסגרת הקונגרס הבין  -לאומי החמישי לחקר מורשת יהדות

ספרד והמזרח .
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כל ידע של אחרות תרבותית בתור סימן מחדיר הבדלים המעורב

בתנאים היסטוריים ושיחניים מוגדרים ומחייב הבניה במסגרת פרקטיקות או קריאות
שונות  .מקומה של האחרות במערב מקובע כחתירה תחת המטאפיסיקה המערבית
והוא מנוכס בסופו של דבר מחדש על ידי המערב בתור טקסט הגבול שלו  ,האנטי

מערב .

13

החריפות המאפיינת את בן  -ששון  ,מתברר  ,אינה תכונת אופי אלא עמדה עקרונית -

היא התנגדות יסודית למחשבה המקובלת ולהשפעה של הקטגוריות הפוליטיות שבהווה
על המחשבה ההיסטורית  .כדברי אטינגר  ,בן  -ששון הוא היסטוריון לוחם  ,ובמאמר הזה

דומה שבן  -ששון נלחם בעצם השפעתה של המדינה על ההיסטוריה  .באופן מעט מרחיק
לכת אפשר לומר שבטקסט הזה בן  -ששון מתקרב לראייה של ההיסטוריון כמי שחובתו
לספר את הסיפור ההיסטורי מחדש כל הזמן  .לפחות אחד הגורמים לצורך זה היא המדינה ,
כדברי הגל  ,אותו מוצר ויוצר של ההיסטוריה  ,שכל הזמן מאיימת לשבש אותה  .בנוגע

לציונות כגורם המשבש את ההיסטוריה היהודית בן  -ששון אומר דברים ברורים

ביותר :

כאשר אתה בודק את הדברים במהלכם  ,בתמונתם  ,כמות שנתהוו  ,אתה רואה
שאחד הדברים שקבעו בציונות  ,ואיני חושב שהוא יחדל לקבוע  ,הוא הרצון להתעלם
מן הפסיפס היהודי ולראות את האומה המודרנית כבניין בנוי עדי עד על מסד
אירופי בחינת צוק סלע של המפעל הציוני  ,שראשוני בוניו לא ידעו שהוא פסיפס

( עמ ' . ) 92
הרבה אירוניה מצויה בשימוש בפיגורה של הפסיפס כדי לתאר את ההיסטוריה היהודית .

14

אם לחזור למונחים של שקד  ,ההבדל בין " תמונה הומוגנית " ובין " תמונת פסיפס " אינו
מצוי במה שמרכיב אותה  ,שהרי גם תמונת פסיפס ממרחק סביר נראית הומוגנית וגם

" תמונה הומוגנית " נראית מקרוב כפסיפס  -ההבדל קיים במרחק שההיסטוריון מצוי
מהחומרים שלו  .לכאורה ההיסטוריון מביט בפסיפס ממרחק רב  ,אבל בן -ששון אינו רואה
זאת כך  .הבעיה  ,אומר בן -ששון כאן  ,היא לא הפרטים המזרחיים החסרים בתמונה  ,אלא
עצם הניסיון של המדינה לייצר לעצמה היסטוריה שרואה את הפסיפס כתמונה

לכידה .

האירוניה מפנה את מבטו של הקורא מהפסיפס אל מי שמתבונן בו  ,כלומר אל החוקרים ,
ודברה הוא פחות או יותר כך  :ההיסטוריה היהודית היא תמונה לכידה  ,מנקודת מבט
מסוימת  ,לא זו שלנו  .אנחנו  ,ההיסטוריונים  ,הם אלה שבמקרה הטוב משבצים את אבני
הפסיפס  -אונו דבוק לתמונה ואיננו יכולים להתרחק ממנה ; אנחנו בני

זמננו .

מהדברים האלה עולה קושי עקרוני שבן -ששון מוצא בניסיונות של המדינה לייצר
לעצמה תודעה היסטורית המנוגדת ומתנגדת למורשת היהודית  ,ורואה בציונות תנועה

13

באבא  ,עמ '

14

הפסיפס כפיגורה של ההיסטוריה נקוט בידי בן  -ששון במקרים רבים  -ראו בן  -ששון  ,רצף ,
עמ '

. 104
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שכוחה בהתנתקות משורשיה היהודיים ושפעולתה היא  ,במונחים בני הזמן  ,קולוניאלית .

וכך הוא כותב במאמר " דברים על תודעתנו

ההיסטורית " :

במה שניתן לכנות מערכת התרבות הציונית נפגעת התודעה ההיסטורית במידה

רבה אף מפגיעת גורמים שמגוף התעוררות התודעה הלאומית בעת החדשה  .בימינו
יש מורים בבתי ספר תיכונים עבריים בארץ האומרים  " :נמאס לי ללמד היסטוריה
יהודית "  .צורה משונה זו של התייחסות לעברנו הלאומי נתגבשה כיון שהתחיה
הלאומית באה אצלנו אחרי שלמעלה ממאה שנה רווחה בחוגים שעיצבו את התודעה
ההיסטורית המודרנית בקרב היהודים הרגשה של התפוררות הלאום היהודי כנושא
התודעה ההיסטורית  .כך נתגבשה בדרך פרדוכסלית התפיסה אצל ציונים  ,שלהיות
עם ככל העמים  ,פירוש הדבר להתנתק מתודעת הרצף בעבר ההיסטורי שלא ככל

העמים .

15

אין כל קושי לקשור בין המאמר

ב " פעמים "

לבין המאמר המצוטט כאן  .ב " דברים על

תודעתנו ההיסטורית " בן -ששון עומד על הפראדוקס המוזר שמצוי בתודעה העצמית
של הציונות  ,או ליתר דיוק של שכבה מסוימת בציונות  .לפי התפיסה הזאת הציונות
באה להחזיר את היהודים אל ההיסטוריה  ,והשינוי הזה התפרש לא רק כמעבר מסבילות

לפעילות  ,אלא  ,כדרכן של תנועות מודרניות  ,כשבר רדיקלי ומהפכני ברצף ההיסטורי .

16

דברים אלה מבהירים עד כמה עמוק ומשמעותי ההבדל  ,שלכאורה זניח  ,בין הלשון

הפיגורטיבית של בן -ששון ושקד  .בן -ששון מדבר על " אריג " ועל
מדבר על

" אבני הפסיפס " ; שקד

תמונה :

[ ישנה ] תחושה גוברת שהראייה שהיתה מקובלת  ,דהיינו ראיית ההיסטוריה של
העם היהודי במאות האחרונות כעלילה שכל התרחשותה באירופה המזרחית
והמערבית  ,בעוד ההתרחשויות במזרח אינן מקבלות את משמעותן אלא מתוך

התגובות וההדים שעוררו באירופה  ,היא ראייה חסרה  .החסרון הזה מורגש כמובן

גם בפני עצמו  -שהרי תיאור נאמן  ,לא רגשני ולא מצטעצע  ,של המציאות היהודית
בארצות המזרח מתבקש כדי לקבל תמתה בכונה של הקיום היהודי בדורות האחרונים

( עמ ' . ) 8

15

ראו בן-ששון  ,תודעתנו  ,עמ' . 319

16

יש פיתוי גדול  ,שבן  -ששון אינו נמנע ממנו  ,לראות את הציונות כתנועה יהודית שאיחרה את זמנה
ביחס ללאומיות האירופית  .אך אפילו מהדברים האלה עולה שהציונות היא בת זמנה  ,ובמובנים

מסוימים היא אפילו אוונגרד שרגליו ברומנטיקה המאוחרת וראשו במודרניזם  .הדברים של פיטר
בירגר עוסקים אמנם ספציפית ביצירות אומנות  ,אך הם רלוונטיים גם
break w th traastlon . What dist ngaishes the category of
same category 15 the

~
erfectly
~legitinlate ases of

לענייננו "We are dealing :

001 with developlnent bat wjth 2

the new 11 Modernisrn from earlaer,

" ~ 01 the break with what had prevailed heretofore
- radical qaality

ראו בירגר  ,עמ ' . 60
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ההנחה שהראייה המקובלת היא ראייה חסרה  ,נשענת על לשון המציירת את הסיפור
ההיסטורי כתמתה שיש לה מסגרת  .ההיסטוריה היא מסגרת שלמה ונכונה גם אם התמונה

מוטעית  ,כיוון " שבמסגרת חסרים פרטים וידיעות " .

" תיאור נאמן  ,לא רגשני ולא מצטעצע

שלהם "  ,יתן תמונה נכונה של מה שמצוי בתוך המסגרת  .באמצעות האירוניה שפיגורת
הפסיפס כראייה היסטורית מפעילה  ,בן -ששון אומר דבר עקרוני על עצם תפקידו של

ההיסטוריון  ,ובמילותיו שלו  " :השאלה ביסודה מבחינה קיומית היא אחרת ; איך נערוך

את הפסיפס שלנו " ( עמ ' . ) 94
קשה יהיה להדגים כאן מפנה בתפיסת ההיסטוריה של חוקר משיעור קומתו של בן -

ששון  ,ובכל זאת אפשר לומר שיש לפנינו ביטוי לשינוי מסוים בתפיסה של תפקיד ההיסטוריון

היהודי  .הציונות  ,לפי הדברים האלה  ,ניסתה למעשה  ,ומנסה  ,להשתלט על היהדות  ,כפי
שהיא ניסתה ואף הצליחה להשתלט על ארץ ישראל  .הדיבור על " מורשת יהדות

המזרח "

הוא אמנם תגובת נגד להשתלטות זו  ,אבל זו עדיין תגובה שמצויה בתוך המסגרת המושגית
של הציונות האירופית  .אירוניה היסטורית מרחיקת לכת מוצא בן  -ששון דווקא בתיאורים
של שורקי ושל אלבר

ממי :

בני אדם אלה סבורים  ,שהדעת היא בעולם הצרפתי  ,בבהירות של הרציונאליזם

שאחרי המהפכה  .אם אתה לוקח את הרב בן נאים  ,אתה מוצא בו אותו הלוך רוח ,
אותה אי אפשרות פסיכולוגית לחיות עם שלטון הערבים  .ואני מעז לומר  -זאת לא

היתה רק שאלה של הרמה הכלכלית ; זאת היתה שאלה של לחיות במסגרת החברתית ,
לחזור ; שהדג יחזור למצולות  .לפנינו פרשה  ,שבמידה רבה יש להקבילה עם מה
שקרה במחצית השניה של המאה

ה % 8-

ביהדות מרכז אירופה ומערבה  ,שגם היא

פנתה אל הדעת וראתה את עולמה כעולם של מחשכים  .אבל בין שתי התופעות
קיים הבדל מאוד חשוב ומהותי והוא  ,שבאירופה הפניה היתה לעולמות לאומיים
חיים  ,ובצפון אפריקה הפנייה היתה אל דפוסים אימפריאליסטיים נקבעים  .אם

אינני טועה  ,קראתי אצל פרופ ' שוראקי על הגאווה בכך  ,שאנחנו  ,ילדי יהודים
במארוקו  ,צאצאיהם של הגאלים

( עמ' . ) 89

את הטענה המובאת כאן בן  -ששון מעלה לאחר שהוא טוען בתוקף שאין לייצר האחדה

מלאכותית של ההיסטוריה  ,ושיש להסתכל על כל אבן בפסיפס בנפרד  .אמנם לא ניכר
בטענה שהיא טענה פולמוסית אבל יש בה מרכיב כזה  .האירוניה  ,אומר כאן בן  -ששון ,

היא עמוקה מאוד  .מצד אחד הקטגוריה של " מורשת יהדות המזרח " היא קטגוריה מזויפת
כצורת דיון בתופעות שונות מאוד זו מזו ; מצד שני  ,זו קטגוריה שהמדינה מייצרת כחלק

מעצם ראיית ההיסטוריה היהודית כתהליך שהמדינה מצויה בקצה שלה  .מנקודת מבט
כזאת  ,אנחנו רואים  ,אין הבדל בין התגובות של יהדות המזרח לאמפריאליזם הצרפתי ,

ובין ההתבוללות של יהדות מערב אירופה  .אלה גם אלה ראו ביהדות חושך ופיגור

לעומת האור והקידמה של הנאורות  .אלא שיהדות המערב הגיבה ללאומיות חיה  ,ויהדות

צפון אפריקה הגיבה לאימפריאליזם  .בעקיפין  ,ומבלי לציין זאת מפורש  ,מספק כאן בן -

% 58

ן

אורי ש ' כהן

ששון הסבר היסטורי לשאלה מדוע צמחה הציונות מ " יהדות

המערב "

ולא מ " יהדות

המזרח "  .אי  -אפשר להתעלם מכר שבמהלר זה קיים יותר מקורטוב של הצדקת ההגמוניה

האשכנזית המערבית בציונות ; יחד עם זאת יש כאן גם אירוניה חריפה מאוד ביחס למי
שמבקש לטעון שהיהדות המזרחית שורשית יותר ואותנטית יותר  .במובלע  ,טוען בן -
ששון  ,אם מבקשים לבחון את הדברים מהזווית הציונית  ,מגלים בהכרח שיהדות צפון
אפריקה מצויה בפיגור של מאה שנה ובזיקה לא נעימה של חיקוי לתרבות

הצרפתית :

" עמנו נתנסה פעמים אחדות במצבים  ,שתרבויות אחרות הציעו לשכבות העליונות שלו
להיתלש ממנו  .מעולם לא הצליחה תרבות בכך כפי שהצליחה התרבות הצרפתית בצפון
אפריקה "

( עמ ' . ) 90

17

בן  -ששון מפרק בטקסט שלפנינו  ,באופן עקיב  ,את המסגרת של התמונה  ,שלפיה קיימת

" יהדות מזרח " וקיימת מורשת שלה במובן אחדותי  .מי שרוצה להתעקש על קיומה  ,הוא
אומר  ,צריך להתמודד גם עם ההיבטים הלא נעימים של מורשת זו .
הפתרון שבן  -ששון מציע מצוי בהמשך דבריו  ,כאשר הוא פונה בדברים אל ההיסטוריה
ומציע לראות " ולו בהצצה חטופה ביותר  ,את מורשת התפוצות כמות שהיא _ לכל תפוצה

ותפוצה  ,ובכושרה להיות חלק ממורשת הכלל" ( שם )  .זו הבטחה וקדת משקל שהטקסט
הקטן הזה רק דוגם אותה  ,אבל בן  -ששון עונה על השאלה לא בכך שהוא מראה כיצד כל

תפוצה בונה את " התמונה

הגדולה " ,

אלא באופן ההעמדה של הדברים  .במאמר שבו

אנחנו דנים הוא אינו עונה על השאלה כיצד כל מורשת מהווה חלק ממורשת

הכלל ;

הדברים שלו בסוף המאמר על הוויכוח בין רציונליזם ומיסטיציזם ביהדות תימן עומדים
ליד הדיון ביהדות בבל  ,מבלי שקיים קשר נרטיבי מחייב ביניהם  .העמדה זו  ,היא בעצמה
דוגמה לכתיבת היסטוריה מבוזרת  ,שמעמידה את המורשות זו ליד זו ואינה מחייבת
קשר עלילתי ביניהן  .בכך מציע כאן בן -ששון פיגורה נרטיבית שונה של הלאומיות היהודית
והרציפות ההיסטורית שלה  .אל מול המגמות החדשות שמופיעות בחברה הישראלית
נוהג בן  -ששון במעין מגננה היסטורית  ,שגרעין שלה היה מצוי תמיד בכתיבתו  .הפיסקה

הבאה נפתחת במשפט משונה מעט שעוזר להבהיר את הדברים  " :אני מוביל אתכם אל

פסיפס שצריך לדעת ולשאוף להרכיבו " ( עמ '  . ) 92המשפט מעט משובש אבל הוא מתבהר
בסיום  .מתברר שהמאמר כולו מייצר פיגורה של כתיבת היסטוריה מבוזרת  .פוקו היה
רואה במהלך של בן  -ששון פנייה אל התפקיד האמיתי של ההיסטוריון כמייצר היסטוריות
חלופיות

; 18

או במילים אחרות  ,קונקרטיות יותר  :פנייה להיסטוריה יהודית  ,כניגודה של

ההיסטוריה הישראלית  .ההווה שלנו  ,המסגרת הלאומית  ,היא המסגרת הלא נכונה להבנת
ההיסטוריה

17

הבסיס להשקפה זו מצוי בדברים שבן  -ששון נשא בפני קציני צה " ל בשנת
רצף  ,עמ '

18

היהודית :

. 47

פוקו  ,עמ ' . 295 - 279

- 1974
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העניין  ,הבעיות ותאפשרויות
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159

במערכת זו של דברים עומדת עוד בעיה אחת מאוד יסודית  ,והיא היתור הדברים
בתרבות וחיטובם לא רק בדפוסים של ליכוד עם  ,לא רק בפיתרון של ליכוד המשברים
בתוך הרצף  ,אלא גם ביחס אל המסורת כאל מרכיב חי בתרבותנו המודרנית .
כאשר אני נמצא בעולם שבו דפוסי המסורת הפכו לנושא של מחלוקת אקטואלית ,
הרי השאלה של היחס אל המורשת מזה  ,ואל אלה שמרדו בה בעבר מזה  ,היא

שאלה נכבדה ונוקבת מאוד ( עמ ' . ) 93
הכוונה של בן -ששון כאן היא להצביע על האבסורד שהמדינה מייצרת בתוך ההיסטוריה .
הוא עומד בחריפות על האינטרס הלאומי שיש בהצגת הרצף הלאומי כהיסטוריה
שהמשברים בה הם לעולם דבר שהתגברו עליו והמשיכו הלאה  .השימוש בחקירה של
" מורשת יהדות המזרח "  ,כחלק מהמשא והמתן הפוליטי בן הזמן של החברה  ,הופך את

ההיסטוריה באותה מידה לחלק מהפוליטיות בת הזמן  .דבר זה  ,לדעת בן -ששון  ,הוא
מיפנה חמור משום שהוא מבטל למעשה את האפשרות שההיסטוריה תכלול בתוכה
קווי שבר בלתי פתורים  ,ובן  -ששון מספק בכתיבתו דוגמאות רבות לשברים כאלה
בהיסטוריה היהודית .

התרבות הלאומית " שלנו " עוד לא נוצרה  ,ואולי גם לא יכולה להיווצר  .הפנייה אל
" מורשת יהדות המזרח " היא בעיני בן  -ששון פירוק של ההיסטוריה היהודית והלאמתה .
במסגרת כזאת תפקידו של ההיסטוריון אינו

" לחשוף "

את הפסיפס  ,או להשלים את

התצוף  ,אלא " לדעת ולשאוף להרכיבו "  .זו פיגורה של נרטיב מבוזר  ,אסתטי  ,שרואה כל

אבן כשלעצמה  ,כל חוט  ,ומשתדל  ,במעשה יצירתי  ,סופרי  ,ליצור ממנו אחדות " על
תנאי "  ,שהמימד הגאולי בו  -אפשרות החיבור אל העבר  -נובע מהשאיפה אל

הדתי :

אין לנשמתכם אפילו מלאך אחד  ,ואף השטנים שלה זקוקים לעזרתם של פסיכיאטרים
כדי שיהיו מוחשיים  .נמצא  ,שהשאלות העומדות לפנינו  ,לפני כולנו  ,הן  ,איך באים
אל הכוחות שמאחורי המנהג  ,איך מגיעים אל עולמות הרוח שבנו אותו  ,שיצקו

אותו ? ואז נמצא מורשת מאוד עשירה  ,בתנאי שבאים אל עולמות אלה לא מתוך
גאווה האומרת  :תודה לאל  ,אני דוקטור ולא לצורך עצמי אני פונה אליהם  :אף לא

להבינם ; אלא כך טוב להמונים ולצעירים ( עמ ' . ) 95
אם יש אפשרות מוסרית לכתוב היסטוריה יהודית  ,היא מצויה במידה שבה היא אינה
כופפת עצמה לפוליטיקה הציונית של ההווה  ,ובכך שיש בה התנגדות לרטוריקה הפוליטית
באשר זו נזקקת למושגי ההיסטוריה  .לכאורה בן  -ששון מדבר על היסטוריזם פשוט  ,ללכת

אל העבר ולראות אותו " כפי

שהוא " ;

לכאורה זו עצה והשקפה שכל היסטוריון  ,בכל

תקופה  ,יכול לנקוט  .אך פתרון זה הוא פתרון קל כיוון שהציונות דורשת להיות

הפרספקטיבה ה " נכונה " של ההיסטוריה היהודית ושל הרצף היהודי .
19

19

המדינה  ,ובמיוחד

כמה אירוניה היה מוצא בן  -ששון היום בזיקה האנטגוניסטית והצינית של ש " ס לציונות  ,אפשר רק
לשער .
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המדינה הציונית  ,לעולם תנסה לכפות את עצמה כמסגרת לתמונת ההיסטוריה היהודית .

היידן וייט מסביר את מציאותו של מרכז חברתי -פוליטי כגורם שמבדיל בין כרוניקה
להיסטוריה  ,דבר שמעניק לשרשרת האירועים את מבנה המשמעות שהופך אותם לסיפר .

20

בהמשך לאותם הדברים על " נרטיביות בייצוג המציאות "  ,מעלה וייט את הסברה
שההיסטוריה נעשית סיפר רק כאשר היא חלק מרצף בעל משמעות מוסרית  .המדינה ,
על האינטרסים הפוליטיים שמניעים אותה  ,כגורם שמייצר את השיפוט המוסרי הזה ,

הוא הדבר שמרתיע את בן  -ששון  ,והיא הרתיעה אותו לאורך כל הכתיבה שלו  .דוגמה
מאלפת לכך מצויה

ב " פרקים בתולדות היהודים בימי הביניים " .

במהדורה הראשונה של הספר שהופיע בהוצאת " עם עובד " בשנת  , % 958אנחנו מוצאים
פרק ששמו " קידוש השם  ,חסידות אשכנז  ,אורח חיים ולימוד התורה " ; זהו פרק מרכזי
בספר  ,לפחות בעיני המחבר  ,כפי שניכר מהמבוא  .בראשיתו מסביר בן -ששון את הדברים
הבאים :

על רבים בימינו נתקבלה ההשקפה  ,שתולדות היהודים בימי הביניים הם פרשה
של פחדנות  ,שיטה של הגבה פאסיבית במשמעותו הגרועה של המושג ; האנשים
הלכו כצאן לטבח  ,וכבודו של ישראל  ,מבחינת הגנת האדם על ערכיו  ,חולל לא רק
מבחוץ כי אם גם מבפנים  .דעה זו אין לה מה שתסמוך  ,לא בהיסטוריה של היהודים
בימה " ב ולא במבנה הנפש האנושית  ,בפעולתה ובהגבתה בציבור וביחידים

( עמ ' . ) 172
בהמשך הדברים בן -ששון מביא דוגמאות רבות להתגוננות של יהודים  ,למעשי גבורה
שלהם  ,ובכך מייצר שוויון ערכי בין מושגי ההקרבה של החברה הישראלית בשנות

החמישים למושגי ההקרבה של היהודים בימי הביניים ; עמדה זו יוצאת בגד השלילה

המוסרית של קורבנות השואה כמי שהלכו כצאן לטבח .

21

מצד שני היא מוכיחה את

התפיסה שלו את ההיסטוריה היהודית  ,ובכללה ההיסטוריה הישראלית  ,כ " תולדות אומה
חיה " -

כפי שהגדיר את תפישתו מנחם שטרן - 22הוכחה שהיתה נחוצה בעיניו על

רקע מה שהוא פירש כניסיון כנעני ובן -גוריוני לדחוק את ימי הביניים מהישראליות .
וכך כתב בן-ששון במבוא

לספרו :

אם יש טעם למה שעשינו בארץ הזאת ובמדינה הזאת  -יתר על כן  ,אם יש טעם
למקצוע ההיסטוריה כדיסציפלינה המעצבת דמותם של בני אדם  -אין לברור
בתקופות .מכאן ההנחה הראשונה  ,שההיסטוריה היהודית רצופה היא  ,ולא יתכן
לחלום על קפיצה אל נעורים היסטורים  ,אם מבינים נכונה את ההיסטוריה ומחשיבים
אותה לחינוך האדם ולהעשרת
20

וייט .

21

ראו פונקנשטיין .

22

שטרן .

23

בן-ששון  ,רצף  ,עמ' . 15

חייו .
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עשר שנים מאוחר יותר ערר בן  -ששון את שלושת הכרכים המשפיעים של " תולדות עם

ישראל "  ,וכתב בעצמו את הכרר על ימי הביניים  .למרות שינויים מבניים נרחבים מרבית

החומר הכלול במהדורה הראשונה מצוי בשנייה  ,אר

כמה שינויים בכל זאת בולטים על

רקע העניין שאנו עוסקים בו  .אחד מהם הוא דלדול ניכר של הדיבור בגוף ראשון

ויותר של " היהודים " .

ההיסטוריה המסופרת בכרך היא פחות " שלנו " ,

רבים ;

אפשר ששינוי זה

בא להדגיש את הזרות בין הישראליות ובין היהודיות  .דבר זה בולט עוד יותר שקוראים

את המבוא  ,ורואים כמה מוזרה היא ההפלגה שמצויה בו  ,כשבן -ששון מתפלמס עם
שונאי ישראל בימי הבינים ובעת החדשה גם יחד  ,וכמוהם יהודים ששאפו בעת
החדשה לשוב אל ימי קדומים של

האומה . . .

ש " שיתפו פעולה "  ,שלא בטובתם

ולרוב גם שלא בדעתם  ,לסלף את תפיסת ההיסטוריה הכלכלית של יהודי ימי
הבינים  .בהרבה חיבורים ותיאורים ההנחה היא שפרנסה אחת דומינאנטית היתה
אצל רובם המכריע של היהודים בימים ההם  -הריבית  -שדבקו בה אם לרצונם
ואם מתוך

הרגל.

24

בן  -ששון משתמש במונח " משתפי פעולה "  ,מונח הלקוח מתוך " שיח השואה "  ,כדי להתנגד
שוב ל" שיח של המדינה "  ,שעכשיו היא כבר המדינה שאחרי 967ן  ,על כל המשתמע

מכך .
תפיסות ההקרבה של המדינה .
25

מהפרק על קידוש השם נשתיירו שלושה עמודים
26

( ) 44 - 41

נקיים מפולמוס עם

כמו במאמר שלפנינו עולה תפיסה שמבליטה את

הבעייתיות של המדינה כגורם בעיצוב הסיפור

ההיסטורי .

שקד  ,לעומת זאת  ,כותב בעניין המדינה דברים דומים ברוחם לאלה שבן  -ששון כתב
בשנת

. % 958

לפי שקד הצידוק לעיסוק ב " מורשת יהדות המזרח " " מודגש במיוחד על

רקע המציאות החדשה של מדינת ישראל  " :אם רוצים אנו לתאר את שורשיה של החברה
הישראלית  ,חיוני הוא לשחזר ולהבין במדויק את הרקע ואת ההתפתחויות של כל

מרכיביה "

( עמ ' . ) 8
כלומר  ,הבירור ההיסטורי הכרחי על מנת לייצר את התמונה הנכונה שבתוך המסגרת ,
ומסגרת כזו אינה יכולה להיות אלא המסגרת

החברתית  -הפוליטית של מדינת ישראל .

במאמר שלפנינו  ,לדעתי בן  -ששון נסוג מראיית המדינה כמסגרת שבתוכה צריך להבין

ולהרכיב תמונה היסטורית רציפה של " מורשת ישראל"  .אל מול הדרישה המזרחית
מתחדדת אצלו התחושה שהתקיימה במובלע בכתיבתו  ,שהציונות היא גורם שמפריע
להבנה ההיסטורית  ,גורם שמייצר קטגוריות מלאכותיות ופרספקטיבות מוטעות  .על

עמ '

. 17

24

בן  -ששון  ,תולדות ,

25

אין פירוש הדבר שבן  -ששון אינו מבטא שמחה גדולה על נצחונו וכוחו של צה " ל  ,כפי שניכר מהציטוט
שלו את נאום הניצחון של רבין בסיכום המבוא לכרך הראשון של הסידרה  -שם  ,כרך א ' ,

26

במאמר מאוחר יותר  ,משנת

 " , 1974נשכחות ולקחן "

עמ '

ל.

( בן  -ששון  ,רצף  ,עם  , ) 43 - 39 ,בן  -ששון מפתח

מחדש את הזיקה בין ימי הביניים להקרבה עכשיו  .אנחת יכולים רק לשער שמדובר בהשפעה של
מלחמת יום הכיפורים .
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הרקע הזה יש להבין חלק מההתנגדות שלו ל " מורשת יהדות המזרח " כפולקור  .נדמה לי

שיותר משעומד לנגד עיני בן  -ששון חקר הפולקלור כפי שמייצג אותו  ,למשל  ,כתב העת
" מחקרי ירושלים בפולקלור "  ,י 3עומדת בפניו הראוותנות  ,שגי דבור מתאר " כנטיה להראות ,
באמצעות תיווכים שונים המותאמים לכל צורך  ,את העולם שהגישה הישירה אליו נחסמה

" ; 28

כלומר אותו פוליטיקאי מתורבש הזולל מופלטות במימונה בגן סאקר כתחליף לעבודת

ההיסטוריה שאינה מאפשרת פשטנויות כאלה  .וכדברי בן -ששון

כל דרך קצרה של הליכה אל המנהג  ,אל המבגינה  ,אל הריקוד  -לא כמו שהם
עוברים באינטגראציה של מודרניות או לא כמו שהם עוברים תחייה של אמונה

אמתית  ,של חיים אמיתיים  -היא דרך ארוכה המובילה  ,אל התיסכול שבחיים

המלאכותיים ( עמ ' . ) 94
המורשת שבן  -ששון מתכוון אליה היא מורשת שבתוכה חבוקה המדינה ולא מורשת

שעליה היא בנויה  ,ובכך מהווה מעין סיכום שלה  .עצם המונח " מורשת יהדות

המזרח "

לא מקובל עליו והוא מחליף אותו ב " מורשת התפוצות "  .הבעיה לפי בן  -ששון היא בכך ,
שהתייחסות זאת מצד אחד מפוררת את הלאומיות  ,ומעוותת את היהדות בכך שהיא
רואה את הייחודי כדבר האמיתי

שבה :

אדם יכול לערוך קטלוג שלם [ של כינויי הפולנים על הליטאים  ,והליטאים על הפולנים

וכן הלאה ]  .הפרובלמה היא במשמעות החמורה של דבר קטלוג זה  .משמעותו  ,שמעבר
לכינויים ובשורש התהוותם מסתתרת הכרה מוזרה  ,שהיא חלק מהוויתנו  ,שהפולניות
של התרבות היהודית עושה אותה ליהדות אמיתית ושהליטאיות של התרבות היהודית
היא שמעצבת אותה להיות היהדות האמתית  ,וכן הלאה  . . .הערכת הגון הטריטוריאלי
חברתי כגורם מהותי היא הגורמת להרבה מן המתיחות התרבותית החברתית בקרבנו .
יש להכיר ולדעת כי אנו פסיפס ; לא אבן אחת  ,לא צרור אבנים מתנגשות .את הפסיפס
בונים כשמסתתים את האבנים  ,אבל את האבנים אין מסתתים על ידי כך ששמים אבן

על גבי אבן  .בונים אותו בשיבוץ ובתיאום יחד  ,שהגוונים והצורות יהיו מכלול נאה

יחד  .זאת אף זאת ; במערכת של תרבותינו עולה גם השאלה של מה שהוא בשבילי

אותה בנייה הרסנית  ,אחדויות מפלגות של ספרדיות-אשכנזיות  ,עדות מזרח -עדות

מערב  . . .השאלה ביסודה מבחינה קיומית היא אחרת ; איך נערוך את הפסיפס

שלנו ?

( עמ' . ) 94
בן  -ששון ממשיך לפתח את הפיגורה של הפסיפס והוא פונה אל המקורות של

הפסיפס .

כפי שאין מניחים את אבני הפסיפס זו על זו  ,כך היהודים נוצרו בנסיבות שונות בגלויות

27

באופן ברור ביותר נובע מהמאמר שבן  -ששון מחייב את חקר הפולקלור כפי שהוא נעשה באקדמיה

מזה זמן רב  " .מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי "  ,לדוגמה  ,מתפרסם באופן קבוע משנת תשמ " א .
28

דבור  ,עמ '

. 18
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שונות ומכאן נובע השוני שביניהם  .בן  -ששון מודע בוודאי לקושי לקבוע את החשיבות
המועטה יחסית של הייחודי  ,אך ההתנגדות שלו עזה והיא חוזרת בסיום הפיסקה וחוזרת

לקראת סיום המאמר  " :השאלה היסודית היא איך בונים את הפסיפס ? איך טווים את
אריג התרבות

השלם ? "

( עמ '  . ) 96הלשון הפיגורטיבית שבן  -ששון משתמש בה  ,אינה

משאירה מקום לטעויות  -כל מעשה של כתיבת היסטוריה משנה את הצורה של

ההיסטוריה  .השאלה שבן -ששון שואל ברורה  ,והיא אינה מציבה את ההיסטוריה כמסגרת
נכונה שבתוכה משובצים הממצאים  ,אלא כיצירת אמנות שכל ממצא משנה אותה  .הדרישה

לחקור את " מורשת יהדות המזרח "  ,אם תתקבל ,תשנה לדעתו את התמונה באופן שיעוות

אותה  ,אולי באופן שלא ייתקן .
הדברים האלה מובילים לסיום  .נקודת הסיום של כל יצירה היא נקודה הטעונה משמעות
רבה  .רבים  ,ובכללם וייט  ,מייחסים לסיגור

( clos

)

של הסיפר ההיסטורי את מקום

~ Te

משכנו של הסדר המוסרי שהסיפר מייצג  .כשאנחנו מסתכלים על הסיומים של שני המאמרים

שלפנינו  ,של בן  -ששון ושל שקד  ,אנו רואים שמאמרו של שקד מסתיים באזהרה מפני
העבודה

החפוזה :

הסכנה בפזיזות כזאת היא לא רק בכך שהדברים ייעשו אולי בצורה בלתי

מתוקנת ;

עוד יותר טמונה כאן הסכנה שבשל השטחיות של ההתחלות ייצא שם רע לתחום
כולו  . . .יש לנצל את שעת הכושר  ,את הרצון לעשייה ואת הפתיחות הציבורית
הרבה  ,כדי להניח יסודות טובים לפעולה ממושכת של גילוי  ,חשיפה ואינטרפרטציה

( עמ ' . ) 14
קשה שלא להסכים עם אזהרה כזאת  ,וקשה שלא לראות שהיא גוררת איתה הנחה שעצם
המשימה אפשרית ונכונה מוסרית אם תעשה
ב " מורשת

" כמו שצריך " .

עבודת ההיסטוריון שעוסק

יהדות המזרח "  ,דומה מבחינת הדימוי שלה לעבודה של ארכיאולוג באתר

חפירות במדינת ישראל .אולי כמו ידין במצדה  ,ההווה חושף  ,מגלה ומפרש את עברו .
בן  -ששון רחוק מתפיסה זו ומלא התנגדות לה  ,ולפיכך אין פלא שמאמרו מסתיים
בשתי הפיגורות של ההיסטוריה שהוא מפתח  ,הפסיפס

והאריג :

מן החלוציות החדשה ומן המסירות הישנה  -יחד ייארג האריג השלם וישובץ
הפסיפס היפה  .הזכרתי חוטים שונים ומשונים  ,שכן רק מהם יחד נוכל לשזור
תרבות אחת  .אף היא תהיה מלאת ניגודים  ,אף היא תהיה מלאת מתחים  .שלווה יש

רק בבית הקברות ( עמ ' . ) 97
בן -ששון מסיים את דבריו במוות  .סיום המאמר -ההרצאה בטענה ששלווה יש רק בבית

הקברות  ,מחזיר את הדברים אל הכותב  .השלווה של ההיסטוריון  ,התמונה הברורה
הלכידה  ,כמוה כמוות  ,בעוד שההיסטוריה החיה  ,החיונית  ,מלאה סתירות וניגודים וודאי
שאינה תמתה ברורה  .עבודת ההיסטוריון נתפסת כעביין קיומי שגובל בחיים ובמוות .
אם אנחנו מסכימים שהמאמר מתנגד לתפיסה שלפיה אפשר " לדבר על "  ,וצריך לחקור
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את " מורשת יהדות המזרח "  ,עולה מהדברים שקבלת הדרישה כמוהה כמוות משום

שיש בה שלווה והשלמה .
בלב הדברים האלה עומדת התפיסה של בן  -ששון  ,שרואה בניסיון לדבר על " מורשת

יהדות המזרח " התערבות בוטה של ההווה הריבוני בהיסטוריה היהודית הבלתי ריבונית .
האירוניה ההיסטורית היא שדווקא המדינה היהודית מנסה  ,ואף מצליחה יותר מכל

צורר אחר  ,למחוק שטחים שלימים של תודעה יהודית היסטורית  .תהליך זה מתואר
במפורש על ידי

בן  -ששון :

כאשר אתה בודק את הדברים הללו במהלכם  ,בתמונתם  ,כמות שנתהוו  ,אתה
רואה שאחד הדברים שקבעו בציונות  ,ואיני חושב שהוא יחדל לקבוע  ,הוא הרצון
להתעלם מן הפסיפס היהודי ולראות את האומה המודרנית כבניין בנוי עדי עד על
מסד אירופי  ,בחינת צוק סלע של המפעל הציוני  ,שראשוני בוניו לא ידעו שהוא

פסיפס ( עמ ' . ) 92
הדברים האלה אמורים באופן מיוחד בהרצל ,שבן -ששון רואה בו " מנהיג שהתנועה

הציונית חינכה " ,

29

ומפורסמת היא התעלמותו של הרצל מיהדות ארצות האסלאם  ,ובשלב

ראשון של כתיבתו אף מיהודי מזרח

אירופה .

30

0

לסיכום הדברים אפשר לומר שבן -ששון מגיב במאמר " מורשת יהדות המזרח " על הדרישה
המזרחית להכרה  ,לקבלת מקום ב " סיפור היהודי "  ,באופן מעט חידתי  .המאמר רחוק
לכאורה מלהיות ברור ולכיד  .הקושי בהבנתו מצוי בכמה מקומות  .הראשון הוא הספרותיות
של הטקסט  ,שכתוצאה ממנו הטקסט מתרחש במידה רבה בלשון הפיגורטיבית שלו

ולאו דווקא בתוכן הגלוי של הדברים  .השבי מצוי בהתייחסות שלנו אל בן  -ששון כאל

מחבר שאחדותו היא אחדות הקורפוס שלו  .כתוצאה מכך אנחנו מבקשים להצביע
מהביוגרפיה אל המאמר  ,ולכן אנחנו רוצים לדחות מכל וכל את הניתוח שנעשה

כאן .

בן  -ששון כפי שמעידים עליו כל מכיריו  ,היה אדם נפלא  ,סובלני  ,באמן  ,נקי מכל שמץ
של התנשאות וכמובן  ,היה ציוני מובהק  .ידיעה זו מקשה עלינו מאוד לקבל את הניתוח

שלפיו בן -ששון מגיב במאמר הזה לדרישה המזרחית באופן מעט כוחני  .הדברים של בן -
ששון נעים בשני מישורים שמקשים האחד על הבבת חברו  .מצד אחד טוען בן -ששון
שהייחודי בכל תפוצה יהודית הוא עניין משני  ,והחלק הפחות חשוב בהיסטוריה של כל

תפוצה ; מצד אחר הוא טוען שאם אנחנו רוצים ללכת ל " מורשת יהדות המזרח " הרי
איננו הולכים אל ההיסטוריה  ,אלא אל ההווה  .אם זה מה שאתם רוצים  ,אומר ההיסטוריון
לקהל שלו  ,בבקשה  ,אך המחיר של ראייה זו הוא פירוק של היסטוריה אחדותית יהודית
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בתור מסגרת המשמעות של המדינה  .בעצם  ,אומר ההיסטוריון  ,הייתי צריר לדעת  ,או
שהיינו צריכים לדעת  ,שזה המחיר של הצמחת מדינה כעוף החול מתור ההיסטוריה .
כאן יש לחזור על דבריו של פוקו שלפיהם כל הנסיונות לבנות את דמות המחבר מתור
הטקסט אינם אלא פסיכולוגיזציות  ,המחליפות ודאויות ביוגרפיות באי  -ודאות טקסטואלית .
בניתוח שהבאתי כאן ביקשתי להראות שבמאמר הזה  ,שלא במקרה הושמע בכנסת  ,בן -
ששון מייצר טקסטואליות שאינה לכידה  .אי  -בהירות זו  ,טענתי  ,נובעת בעיקר מהתנגדות
נחרצת לאופן שבו המדינה מבקשת להשתלט על ההיסטוריה היהודית באמצעות הפיכתה
לאמצעי בדיון הפוליטי ההווה  .זו כמובן אינה פרקטיקה חדשה של המדינה  ,אבל כמו

רבים אחרים  ,גם בן  -ששון בחרד במיוחד כשהיא מופעלת באופן שעשוי לערער על הכוח

וההגמוניה החברתית של היהודים ממוצא אירופי -מערבי  -נוצרי  .ערעור זה גורם לבן -
ששון להצביע על ההיסטוריה היהודית כרצף שהמדינה משובצת בתוכו  ,ולא כרצף שבו
היא הסיום והתוצאה ההגיונית  .דבר זה גורם לנו  ,בהכרח  ,לראות את הציונות כמעין
גולם שהיהדות פיתחה על מנת לנהל בשבילה את הכוח  .אלא שהגולם  ,כמו כל הגלמים ,

יותר משהוא מבקש לקום על יוצרו  ,הוא מבקש להיות בן אדם  .ההתנגשות בין השניים
בלתי נמנעת  ,כפי שבלתי צפויות הן העמדות והמסקנות של חוקרי ההיסטוריה אל מול
קרב הטיטנים הוה .
לגבי השאלה המצויה בכותרת דבריו  ,מה הן האפשרויות הגלומות בחקר " מורשת
יהדות המזרח "  ,דברי בן -ששון מעלים את האפשרות שלמחקר ההיסטורי הישר והנאמן
צפויה סכנה גדולה מצד המדינה וכוחות ההווה השואפים " להשיב עטרה ליושנה "  ,כלומר
להסתיר כיצד העטרה מושבת בכוח על יושנה .
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