מסע השחרור מכבלי
ההיסטודיוגדפיה הבן -גוריונית

המקרה הישראלי היה עד לפני זמן לא רב דוגמה
מובהקת לקיומה של היסטוריוגרפיה

שלטת.

הדברים אמורים לפחות בכל הקשור לדרך
הקמתה של המדינה ! לקורותיה בחמש  -עשרה

.

השנים הראשונות לקיומה דומה כי לפחות עד

מוטי גולם

השמונים

שנות

עוצב הזיכרון הקולקטיבי

הישראל ' בצלמו ובדמותו של האב המייסד  ,דוד

.

איל כפכפי  ,לכון  :אנט  - ,משיח ( ספריית תוק תל -

אב ,

ב:

עם עובד. .

.

תשנ ט 570

עמ ' .

.

בן  -גוריון ה ' זקן ' לא רק הנהיג את המדינה עד
שנות השישים אלא אף ביקש לעצב את הזיכרון
הלאומי כדמותו  ,לפי מעשיו ובהתאם לאופן

העבר.

הביוגרפיה של פנחס לבון שכתבה אייל כפכפי

שבו פירש הוא עצמו את

ראתה אור לפני קרוב לשנתיים וכבר זכתה

אניטה שפירא כתבה באמצע שנות השמונים

לביקורות רבות  ,חיוביות מאוד בדרך כלל  .אני

בחיבור שהיה מחלוצי הביקורת על ההיסטוריו -

מבקש להאיר כאן בקצרה עניין אחד הנובע

גרפיה הבן  -גוריונית כי

מחיבור זה  ,עניין שדומני כי טרם דנו

בו .

' שפר הלקו של דוד בן -

גוריון  :לא זו בלבד שהיה מנהיגה של מלחמת

הביוגרפיה המקיפה של לבון שכתבה כפכפי

השחרור [ העצמאות ,

מאירה תהליך היסטיריוגרפי ישראלי מעניין

תולדותיה .

שהמחברת אמנם לא הוללה אותו  ,אך ספרה הוא

נוגדות לאלה של הנביא  ,המחוקק  ,המצביא

1948ן xTn

אף כתב את

רק מעטים טרחו לדגיג עמדות

לנין . . .

חלק חשוב ! בולט בו  :תהליך השתחררותה של

נוסח

ההיסטוריוגרפיה הישראלית מן ההגמוניה הבן -

אדריכל הניצחון נתקבלה גרסתו על תולדות

בשל ההתבטלות הכללית בפני

כמעט '  .י

ג ! ריונית.

המלחמה

הגמוניה היסטוריוגרפית אינה מצב מזבן מאליו

אולם בן  -גוריון לא הסתפק במלחמת

תקופה

בכל

ובכל

נושא .

במקרה

של

היכטוריוגרפיה המתמודדת עם זיכרון היסטורי ,

[ בשנת ] 1948

כתב את תולדותי

.

ללא ע ! ררין

1948

.

הוא

של המפעל בציוני ואת

תולדותיה של מדינת ישראל בשני העשורים

לקיומה  ,ואף הוסיף

לאומי בטווחים שונים ( בוודאי בזה הקצר )  ,נמצא

הראשונים

לעתים קרובות פרשנות דומיננטית  ,אפילו

ארוכה מנאומיו בסוגיות שונות הנוגעות לבעיותיו

.

קנונית פרשנות מוסכמת דרושה במיוהד להברות

לאומיות בהתהוות או לכאלה החוות  -באופן

אובייקטיו ! י או סובייקטיווי

 -איום קיומי נמשך.

1

א'

שפיך

"

,

מפ

 .טוי .

ופרסם שורה

הרמ  ,א עד צידוק הפלמית :

.

מזגיות במאבק על השהגה הביטה ! נ ת  , 1948 ,תל -
אב ב תשמן  ,עמ ' . 9

.

-

ץתדוה 158

-,

,

מיס  ,יי1נ
של היישוב בתקופת המנדט הבריטי ושל מדינת

והשישים  .י

ישראל בשנת החמישים

.

גרבת

.

להיסטוריה

המדינית

של

הביטחונית

ישראל בעשור הראשון לקיומה  ,אלא שבר היה

מול העצמה הפוליטית ההיסטוריוגרפית הזו של

אחרי הכול מרגל ובוגד שכתב את כפרו בבית

.

על

הסוהר גם אורי אבנרי  ,שהתמודד כבר בשנות

גרסתו  .הפרסומים והסיפורים שהציגו פרשנות

החמישים עם הפרשנות ההיסטורית של בן -

היאחד

בדור ' ,

העזו

היכטורית חלופית

,

רק

מעטים

לחלוק

בלבד.

בו לתהודה דלה

עשוריס .

גוריון  ,הקדים את זמנו ביותר משני

ו

ב ' ספר הפלמ " ה ' ביקשה קבוצה שהייתה ממילא

לבן  -גוריון היו ממשיכים שכתבו  ,ועדיין כותבים ,

גרבה

ברוחו את ההיסטוריה של התנועה הציונית ושל

והבמאית רחבת יריעה של תולדות המלחמה

מדינת ישראל  ,ותקצר היריעה מלהזכיר כאן את

באופוזיציה
בשנים

קשה לבן  -גוריון

1949 - 1947

.

לפרסם

ישראל בר ניסה לכתוב את

כולם .

עם זאת לא כל היבור היסטורי מהקרי

שמסקנתו מחזקת את גישת בן  -גוריון יש בו
בהכרח הליכה עיוורת בעקבות ההיסטוריוגרפיה

שלו  .יתר על כן  ,ביקודת ההיסטוריוגרפיה הבן -
גודיונית אין
הכלטותיו

פירושה שלילה

ומעשיו

מוחלטת של

כדמות היסטורית מרכזית

בתולדות התנועה הציונית ומדינת ישראל' .
ההיכטוריוגרפיה הבן  -גוריונית זכתה לממשיכים

.

רבים החשובים שבהם הם כותבי הביוגרפיות של

טבת .

בן  -גוריון  :מיכאל בר  -זוהר ושבתי

,

טבת

.

בביוגרפיה המונומנטלית שלו שטרם הושלמה ) ,
בספריו הנוש 'איים שבן  -גוריון במרכזם ובמאמרי

הפילמוסיים שבהם הוא תוקף את אלה הפוגעים

לרעתו ברבו  ,הוא הדוגמה הבולטת ביותר לניסיון
בוטה להשתיק היסטוריוגרפיה החשודה בביקורת

על גרסתם של בן  -גוריון ושל שבתי טבת עצמו ,
המזדהה ללא תנאי עם גיבורו עד שלא ברור על

.

מימיו ישמ אל  :מ " מ
לבון  ,ראש הממשלה

דוד בן  -גוריון ,

חייי יי ז
מרדכי מכלר ; מאחור
משמאל  :תשלוף אזילין ;
תעלוס משנת 1953

ד ' בן  -גודיץ  ,זכרונות  ,א  -ו  ,תי  -אביב תשל " א -

תשל " ד ( לא מרובד גףכרונות

' סתם ' ;

בן  -גיריון

ו

המשולבות עם קורותיו שלו

);

אגגדי-
מהר  ,תל
קורתית של
היום ,
אתמול ,
נתיבתו הב
עלשדאל :
גיסה ;~ 1ן '
בך  ,תשב
אגיב
"
-

הנ " ל  ,מדינת ישראל

בשנות

המחודשת  ,א  -ב  ,תל -אביב תשכ " ט ( ספר זה על שכי
כרכיו הוא מעין המשך מבחיגת הענין והסגגץ
ל ' זכדוכות ' ו ; וראו גם  :הכ " ל  ,במערכה  ,א  -ד  ,תל -
תשי " א  -תשט " ו

אביב

,

על השגים שערב דקרת

המדינה ) ; הנ " ל  ,חוץ ודרך  ,א  -ה  ,תל -אביב

,

- 19 ~ 1

.

ההמשים

4

. . .

 1962על שנותיה הראשונות של המדינה ) ; וראו גם

קובץ נאומים  ,תל -אביב

תש " ך ;

הטל

; עויך ) ,

"

.1

ראו למשל דוגמא ל ; שה ב קודת ת אוהדת :
צהוך  ' ,לעצב מיתוס '  ,הניל  ,ההוון וההשגה  ,תל -

קבצים ממוקדים יותר  ,כגון  :הנ " ל  ,מערכת סיני :

הנ " ל  ,יחוד

השישים

.

את הפיק

דברים על בטון ישראל  ,תל  -אביב תשל" א.

ראו :

מ'

בר  -און ,

~
ומבקריו , ' 196 ; - 1949 :
' הב סהןניזב
אתגר הריבונות  Q ' ) TTT ' ,תשג ט  ,עמ ' 1 - 62

אגיג תשנ  ,ד  ,עמ '

וייעיד :

ביבא -

.

.

הבש בכרכים הללו את פרשניתו לקורות הישוב

.

ז ' גלעד ; 17רך )  ,ספר הפלמ  -ה  ,ג  ,תל אביב תש ' ג ;

של

211 - 211

.

לא בכדי סיים צהר

.

הוה במובאה משל ס  .יהר על בג ומנו

.

כן  -גוך ' ן שניהג ' גם ביאייה
~
הגדול ' שם  ,עמ ' ) 211

בעיוויי

ז'

,

:ס

הגדולה
~

9ט דד
מ ' הוא מגן  .לא בכדי טרה טבת להתעמת שוב

' הנגוע ' בביקורת על בן  -גוריון ועל פרשנותו

ושוב עם גרסתה של כפכפי לאירועי שנות

את דברי הימים  .הדברים אינם הדשים  ,חדש

החמישים

והשישים ' .

התיאור האמיץ של כפכפי את מאבקה  ,שזכה

הביקורת על בן  -גוריון ועל ההיסטוריוגרפיה

בסופו של דבר לגיבוי מצד מבקר המדינה.

מבית מדרשו היא במקרים רבים תוצאה מעיסוק

כפכפי מצאה הקבלה בין מאבקו של לבון לטיהור

מהקרי בתנועות או באישים שהציגו בזמנם

שמו בזמן ה ' פרשה ' לבין משבקה שלה שלושה

גישר אחרת מזו של בן  -גוריון  ,בדרך כלל גישה

עשורים מאוחר יותר לבדוק הן את ' עסק דביש '

חיבורה של כפכפי

לבון.

עליו .

שהייתה בה ביקורת

הוא מן הזן הזה  ,ולכן ככזה סכנות לא מעטות
אורבות

לפתחו .

והן את ה ' פרשה '  ,מזווית הראייה של

מדבריה עולה שעדיין פועלים כיום בישראל ,

כוהות רבי עצמה המבקשים ל ' הגן ' על ה ' אב

דומה כי די היה בהחלטתה של כפכפי לכתוב את
הביוגרפיה של פנחס לבון על מנת שתציב עצמה
בהזית הביקורת

על ההיסטוריוגרפיה הבן -

גוריוגית  .גם אם נרשה לעצמנו להניה כי כפכפי
ההלה את מחקרה רב השנים מתוך קבלה של
עיקרי

,

הבן  -גורי נית

הגישה

הקשור

בכל

להיסטוריה של היישוב ושל מדינת ישראל בכלל
ושל ה ' פרשה ' בפרט  ,אזי כביר כי החומרים
שבהם עכקה הכריחו אותה להתעמת עם גישותיו
של בן  -גוריון  .להוציא את משה שרת לא היה מי

שהגיע כמו לבון בשעתי לעימות כה הריף עם

בן  -גוריון שעה שהיה  ,לפחות לכאורה  ,שליטה

הכל  -יכול של מדינת

ישראל .

מאלף לא פחות מן הספר עצמו הוא סיפור
תלאותיה של המחברת במאבקה מול מערכת
הביטחון שעה שביקשה לעשות שימוש במסמכים

_ _

השמורים בארכיון צה " ל ובמערכת הביטחון ,

המייסד ' מפני ניתוח היכטורי ביקורתי שיאינו

נחשפת כאן מסכת

עולה בקנה אחד עם האופן שבו פרש הוא עצמו

מחקר

את האירועים  .עיקר העשייה בתחום זה מרוכזת ,

סיפור המובא

בהקדמה.

מרתקת שעיקרה החלטה נחרצת

ימגוע

.

. .

לפי כפכפי  ,במשרד הביטהון  :בארכיון צה " ל

י

מ ' בר זוהר  ,גן  -מדיון  ,א  -ג  ,תל  -אביב תשלב -

עצמו ואצל עוזרו המיוחד של שר הביטחון זה

במסגרת הבפעל

כחמישים שנה  ,היים ישראלי  .ישראלי  ,דמות
מיתולוגית  ,מופקד למעשה על החומר הארכיוני
של בן  -גוריון הנמצא ברשות מערכת הביטהון

ג,

;

יקע הבועי ,

"הנ ' זגדפ '

.

ביבא -

תל אביב

. 1957

פרסם טבת גם את הספרים :

בז  -גוך ' ון

וענביי ארץ  ' -שדאל  ,תל  -אביב  : 1961קרבין  ,חל -
אב ב  ; 1992השנ ם הנעלמות ובהוך משהזר  ,תל -

.
.

אב ב

תשנ  .ט .

.

.

ן

על ההקפדה שזכרו

א אף ממונה ( מטעם מי ? )
ה
של בן  -גוריון לא ייפגם בביקורת
-

' לא אחראית ' .

יגו יי ' יז

נמם

בטקס
7

1

די=

%0
ידו הארוכה של ישראלי מגיעה אל כל מה

גוריון .

שמתפרסם במערכת הביטחון ובהוצאה לאוד של

חופשית לכל מסמכיו של בן  -גוררן על מנת

אין ספק שדמות מרתקת זו

שיוכל לכתוב ' בהתאם לקול מצפונו המדעי '

משרד

הביטחון .

עצמו .

מבקשת מחקר בפני
יחייב

גם

של

בדיקה

מחקר ביוגרפי זה
המעניינת

העובדה

שבישראל של תחילת המאה העשרים ואחת עסיין

( עמ '

תנאי לעבודתו הייתה דרישתו לגישה

) 391

הכתיבה  .כלום ביקש בן  -גוריון שליטה גם על מי
שיכתוב את תולדותיו

יש לדמות ארכאית זו ולעושי דברה בארכיון

בר TnTT -

צה " ל עצמה כזו שיש בה כדי לחבל באופן

הדברים .

משמעותי במחקר על תולדות מדינת

ישראל.

החלקים המרשימים יותר בביוגרפיה שכתבה

.

.

מבוקשו לא ניתן לו והוא נכ ג מן

שלו ?

דומה שספרו של

שהוזכר לעיל מראה כ '

כך היו פני

.

מבחינה ז ממשיכה כפכפי בנאמנות את דרכו
של גיבור ספרה  :ביקורת על הזיכרון לפי בן -

יש בהזדהות זו יתרונות

רבים .

החשוב

כפכפי הם אלה העוסקים במאבק רב  -העצמה

' T1
T ' TT

שניהלו בן  -גוריון וחסידיו בלבון משלהי שנת

שבהם הוא נכונותה של הכותבת לבדוק  ,אגב

המחברת מצטטת את א רוול שכתב ברומן

תל 3חייו של לבון  ,שורה של סוגיות באופן לא

1960

.

,

הידוע שלו  ' ,אלף תשע מאות שמונים וארבע ' ,
כי ' הזיכרון הוא אויב השלטון ' ( עמ '

) 364

.

מפרק

שגרתי.

כך למשל בודקת כפכפי  ,במגבלות

החומר הקאם  ,את מעורבותו של משה דיין

.

שלושים ושישה ואילך מראה כפכפי בפרטי

ב ' עסק הביש ' אף שלא היה בארץ בזמן האירועים

בן  -גוריון ( בהייתו ראש

בקהיר ובאלכסנדריה  ,דומה כי אי אפשר שלא

אנשיו ( במיוהד חגי אשד

לשאול למעורבותו של ראש המטה הכללי

שמונה לכתוב את גרסת בן  -גוריון ל ' עסק

בהכנתן ובאישורן של הפעולות הלא  -שגרתיות

הביש ' ) שימוש נרחב ' בחוצי אמת ' על מנת להציג

הללו.

פרטים

כיצד

T7
T

ממשלה וגם אחר כך

את שאירע בקיץ
לא

)

1954

.

באופן שבו שמו של לבון

יטוהר .

יחד עם זאת  ,בלהיטותה הרבה להגן על לבון -
ומשום

כך

לצאת נגד בן  -גוריון

-

שכהה

הדרושה.

המחברת מציגה בפירוט רב ובתיאור מרתק ( אף

המחברת לעתים את מידת האיזון

כי לא תמיד קולח ) את המלהמה על הזיכרון

ביקורת על בן  -גוריון  ,עם שהיא הכרחית בדרך

הקולקטיבי שהיא למעשה עצם מהותה של אותה

לעיצובה של היכטוריוגרפיה כלאוזנת  ,אבור לה

כלפ ' לבון בלהט העימות

להיות טוטלית  .אין צורך בגישה מעריצה  ,אך

הוא  ,בן -

שלילה סוחפת של כל מעשיו של המנהיג אף היא

' פרשה '  .בן  -גוריון

1 YD

ביניהם בראשית שנות השישים כ '

במקומה .

.

גוריון  ' ,מביט ישר בפני ההיסטוריה בלי עיניים

אינה

רמות והוא לא יחשוש ולא יסרב לעמוד בפני כל

מן ההערצה ללא

,

כי מה מותר השלילה המוחלטת
ביקורת ?
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בסופו של דבר לפגינו ספר מעורב מאוד ומפורט

כפכפי מראה כי אכן בן  -גוריון הביט ישר בפני

מאוד ,

ועל אף ליקויי העריכה הקריאה בו

ההיסטוריה אך הייתה זו ' היסטוריה ' מבוימת

מרתקת  .כפכפי מרחיבה את ראייתנו אל מעבר

משפט ובפני כל חקירה משפטית '

מאוד  -פרי

עמ '

רוחו .

לזיכרון ההגמוני נוסח בן  -גוריון  .כיום  ,שוב לא

לאותו עניין שייך גם הסיפור על ניסיונו הכושל

ניתן ללמד וללמוד את ההיסטוריה של מדינת

של ההיסטוריון הנודע ' עקב טלמון להתחיל

ישראל ללא עיון במחקרים כמו זה של כפכפי

באותה תקופה בכתיבת הביוגרפיה של בן -

המציע אלטרנטיבה ראויה לגרסה הבן  -גוריונית.

