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אתלמצואניסיוןשללימינליבשלב,לדעתי,המתמקדיםמקריםשניאנתחלהלן
מפגשנקודתבאותהמצוייםהמקריםשני.העצמיתההגשמהמקום,הנכוןהמקום
שאובוהשניספרותי-בדיוניהואהאחדהמקרה.לשוויוןחירותבין,לעילנזכרת
המצורתולדות,סאראמאגווזה'זשלספרוגיבור.ומננובןהישראליהמשפטמעולם

ביטוילידיבא,'גבחלקשיידון,השניהתהליך.'כהלקשלנושאוהוא,ליסכון8על
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יום.ספריםבהוצאתומיומןותיקמגיההוא,העמידהבגילבודדגבר,סילקהכיימונדו
ליסבוןעלהפורטוגזיהמצורשעניינוהיסטוריהספרשלהגהתועלשוקדבעודו,אחד

"לא"המילהאתמוסיףוהואמוסברבלתידחףאותותוקף,12-הבמאההמףרית
גרסהלפי,הצלבנים.הספרנסבסביבהמרכזיתהיסטוריתעובדהמשתנהבכך.לטקסט

.ולכובשההעירליסבוןעללצררלפורטוגזיםעזרולא,זומקולקלת
נקרבאם?כזהחמורמעשה,ומסורותיק,יסודימגיה,סילבהריימונדועשהמדוע

מןעייףהואשבובחייובשלבאותותופסהספרכינראה,סילבהריימונדואלמבטנו
.טקסטיםעםלקייםשעליוהיחסים

משמעותיותהןבטקסטאצבעותיוטביעות.בצלפעולותיואתלשמורעליו,כמגיה
איננוהמגיה.וצנועותמדויקותלהיותעליהן,מורגשותלהיותלהןאלאך,וחיוניות
אומוערךמקצועאיננוגםזה.הטקסטעלבבעלותחלקאומשמעותיתהכרהמקבל

טכנאישביןמחניקדמדומיםבאזור,כןאם,מצויסילבהריימונדו.במיוחדמתוגמל
שמירהתוךאותוללטשרקועליועשויטקסטהמקבלמלאכהבעל,טקסטיםשל

המכונן,הבוראלבין,ושלמותואופיושלוהגנהממנוקורקטימרחקעלזהירה
מותשוהוא,עליוצר,כמגיהלתפוסאמורשהואהמקום.הטקסטשלוהבעלים
שעליורקלא:כיוונית-דוהיא,לומריש,המרחקשמירת.גבולותיועלמשמירה
לחדורלטקסטלתתשלאגםלהיזהרעליואלא,מהותישינויללאהטקסטאתלהשאיר
לפניויעמידאו,המידהעליתראותויעסיק,יציבותועלשיאייםבאופןלעולמו

.שינוישלממשיותאפשרויות
שהןיכרעשהואבטעויותנתקלהוא,ליסבוןעלהמצורתולדותספרהגהתבמהלך

להתעלםיכולאיננוהואאך,אותולהדאיגאולייסרצריכותשלא,כמגיהמעניינואינן
דגלכיקובעהמחברכאשר,למשל,מתגלהחמורהטעות.במקומןולהשאירןמהן

.(טבעון'מידיעלתורגם)(1998)ליסבוןעלהמצורחולדותסאראמאגוד8
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מעלשהונף,העירכובשישלנוצריסמל,המגניםחמשתידיעלנרמסהמוסלמיהסהר
רקהדגלעלמקומםמצאוהמגניםחמשתכייודעסילבהריימונדו.ליסבוןחומת

כיבושהאחרישניםמאותכמהמוסלמיכסמליאנוהסהר,הבאליסבוןמלךבתקופת

עשוישהמחבררקלא:יותרקשהכאןשלוהדילמה.העותמאניתבתקופה,ליסבוןשל
וקומפוזיציהעריכהשיקולי.בויתערבאםאנושותלהיפגעעשויהטקסטגם;להיעלב
:מגיהשלולא,כותבשלשיקוליומסדרשיקולים,אותומנחים

אבל,המגיניםחמשתעלהעטקצהאתהניחעודסילבהריימונדו"
אדמה-רעידתכעיןתתחולל,הסהרואת,אותםישמיטשאםחשבמייד

גדולתעםאחדבקנהיעלהשלאסוףבליסיפור,יקרוסוהכל,הדףעל
.10"הרגע

קשראובעלותכללנצחממנוושולל,מידותיואתעודהולםלאאמנםהמגיהתפקיד

החוצהלפרוץפשוטענייןזהאיןאולם,הטקסטעםחיצוניתהכרהובעליציב,מהותי
זהאיננוהוא.הגנהיילומספקתגםהטקסטמןהמרוחקתעמדתו.עולמומגבולות
ואתאותוויעריכויאהבוהאםלשאלה,הטקסטעללביקורת,הסופרכמו,התשוף
.יצירתו

,לעתיםנראיתהיא,כותבכלשיודעכפי.נודעתלאארץהיאהסופרשלהוויתו
מגודרתארץגםאלא,הבטחותורבתקוסמתארץרקלא,אליההכניסהטרםובמיוחד

.ומאיימתרחבה,שוממה,וטובעניתתובענית,מוקשיםשדותזרועת,היטב
,לדמיוןניתןבלתי,גדולהבאוהמקום,מהכילצרהנוכחיהמקוםשבו,הזההמצב
.הספרמתמקדשבוהשלב,הלימינלילשלבהכניסהנקודתהוא,ומוגןמאיים

Limen,הלטיניתהמילהמןגזורהמושג.הלימיניליותמושגעללרגענתעכב

גנפ-ון_ארנולדהצרפתיהפולקלוריסטהיהבולהשתמשהראשון.סףשפירושה
)Genaepטרנרויקטורזההיהאולם,2י(ת8ע)Turner((1920-1983),אנתרופולוג

תחילה,חברתייםתהליכיםבהבנתמרכזילכליוהפכוהמושגאתשפיתח,בריטי
השלב.י'תעשייתיות-בתרקפיטליסטיותבחברותגםכךואחרשבטיותבחברות

למיקום,בחייםאחדשלבאותפקיד,חברתימיקוםביןמעברשלשלבהואהלימינלי
כשלב.לימינלייםטקסיםהם,למשל,לבגרותמילדותמעברטקסי.חדשלמצבאו

.34'בע,8הערהלעיל,סאראמאגו10
.10'בע,שם,הספדבתחילתסיללהניימעד4אומר"משותלאתופעההואיעודמתוךמגיה"11

שלאחריםבספריםגםחוזרתכאמןדרךופילוס,יצירתיעצמימימושאחרחיפוששלהתמה
Painting,:כגון,סאראמאגו and Catligrap*y (Manchester"0[ManuaגSaramago.3

(1998,York-,0י)10צ2"4קSaramago The Tale ofthe Unboivn.3;(1997.
ח60ת1960,0)12

~
vanפ Gennep The Rites ofPaisage.14.

Liminality[ת:ראו13 and Reflexivity:קטBabcock "Mud, Min~ls, and Making.4.8

:Between the Acts" Victor Ttrner and the Conseuc

~

on of Cult~ral Criti~ism

,86%199,.Belween Litera
~

te and .'

Anthropology

(Bloomington, K.M . Ashley ed
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תירושיופי

שייךואיננולשלבכניסתוטרםהשתייךלהלקבוצהעודשייךאיננובוהמצוי,מעבר
שלשלב,ברוריםכלליםנטולבהיותוהמתאפייןשלבזהו.חדשהלקבוצהעדיין
לאהמבנהשבהופיזיתרגשיתאינטנסיביותשל;וחיפושמבוכה,ודאות-אי,לימבו
.מחדששאלהבסימןעומדהכול,ברור

פרידה:שלביםשלושה,וטרנרגנפ-וןלפי,כולליםוהטרנספורמציההמעברטקסי
)separation(,סףאו,שוליים)oimen,וכינוס)aggregation(.הפרט,הראשוןבשלב
ממיקוםמתנתקים,החברתיבמבנהיחסיתמקובעבמקוםעתהעדשהיוהקבוצהאו
התנסויותחווהוהואמעורפלהואהלימינליהטקסנשואשלמצבו,האמצעיבשלב.זה

המעברטקס,האחרוןובשלב.הבאמהשלבולאהקודםמהשלבלא-חלקשאינן
.ברוראמבנימיקוםעם,יציבבמצבשובמצויהטרנספורמציהונשואוהושלםמומש

מאפשר,הספרבתחילתנחת-אישלממצב.מעברטקסבספרעוברסילבהריימונדו

ולשובלכתובלושיאפשרווחיצונייםנפשייםתנאיםליצורהלימינליהשלבלו

.בעולםולמקומולחייובאשרנפשלשלוות
וכיצדמובילהואלאן,חוקיומהםברורלא.מפחידתהליךזהו,לימינליכתהליך

אימפולסיביביטויהיא"לא"ההוספת."לא"האתמוסיףסילבהריימונדו.יסתיים

.הסופרשללתחומוולעבורמצויהואשבוהדמדומיםגבולאתלחצותלתשוקתו
רעידתמעיןעוברהלימינליבשלבהמצויזה.קתרזיסשלאקטהיא"לא"ההוספת
שאלות.מוכרללאממוכרההופך,במרחבשלומחורשמיקוםהמחייבת,אדמה

14Rites de Passage" Theתןv.w. Turner "Betwixt and Between: The Liminal Period

94,93(1967,York-040עו~

ofNdembu

. Ritual'ון
"

Forest:שקוג ~'

ofSymbols

" לבחירהלהתייחסהמקוםזה
וברדונלד:השוויוןמשפטלניתוחלימינליותבמושגלהשתמששלי

ולימודיבכללהחברהמדעישלבשיחהאיתנהאחזתואתאיבדהלימינליותמושגכיטוען
Weber.(1.80-השנותוכתחילת70-הכשנותחלקומנתשהעתהאחיזה,בפרטהתרבות

file Legacy of Victor Turner forחסMeditation4:Border10"From Limen

525(1995)American Ouarterly4ו"Americam Cultural Studies.כמותיתלסקירה
א:ראוהאתרוגיםבעשוביםטרורשלהאוכוריםתרירותוגל

'Tie "Victor

Turnef

B1a.13
.[ו%1[:קאא://ל(ץחע.םא61ח%1.ע0/06/לע0,07זמית0/8תזט1[1ע!ח](visited1851ח2002.9.200)

עצמםהוכיחווהתנגדותגבוליות,שהיות,מפוצלתתודעה,תרבותיות-רבכגוןמושגים
שלימניבינייםשלברקהיא,וברשלביקורתוכך,לימינליות.תרבותללימודייותרכשימושיים

הלימינליםגיבוריו,כך.יציבחברתימבנהולשמרכנועלהסדראתלהחזירהשואף,יציבות-אי
מקוםמותיראיננוסתרשלוהמודל,מעורפלתולאברורהעצמיותאחרמחפשיםטרנרשל

,Weber,אק.532.בשולייםמתנגדתולהישארותאמיתיתלחתרנות supra.לטענתו,לכן,
להשתמשבחרתי,ווביקורתלמרות.מתקדמתבאצטלההומתימושגהואהלימעליותמושג

באשרהתאורטיתלעמדתימתקשרוהדבר,מארגןכמושגבשולייםאובגבולולאבלימינליות
אםגם.חבלתימבנהשלקיומוקבלתתוך,דומני,נעשיםלשוויוןמשפטייםמאבקים.לסובייקט

הדרהשלבעיותעםלהתמודדותהקיימיםהחברתייםלמנגנוניםבפנייתם,לשנותומבקשיםהם
וכלתינכוןלא.אחרתאוכוובמידהבהםלהשתלבושואפיםקיומםאתמקבליםהם,ואפליה

פעולותגם."קונפורמיים"מול"ם=חתרנ"שלה=נקחלוקהלפיחברתייםמאבקיםלסווגאפשרי
להיותעשויותהקיימתהחברתיתהמערכתשלובגבולותבערכים,בשפהשימושתוךהנעשות
.חתתיות
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ולשוויוןעצמילמימושבמאבקיםלימינלייםכמקומותוליסבוןקצירעל

,שלובעולםבסיסייםהכיהאלמנטיםאודות,מאליהןברורותהיולהןשהתשובות
הזההדמדומיםמאזורלצאתכדי.אחרותתשובותודורשותמחדשפתאוםמתעוררות

למקוםמחדשעצמוולעצבלהגדיר,טרנספורמציהלעבורהלימינליבשלבהמצויעל
נכנסשבעטיוהשייכות-ואיהנחת-אישלהמצבמןולהיחלץלהרגשתויותרנכון

.הלימינלילשלב
אלנוקזוכוחותיוכל,מותשהוא.לקרואהוסיףלאסילבהריימונדו"

שהיהמרבבהנקיהשםעלנוסף,עתהזההשליךשבאמצעותולאאותו

הרגעלמעןיחיהואילךמכאן.שקטמצפוןשלשלוותואת,לוראוי
יבואשבוהרגע,נמנעבלתיהואאבל,במאוחראובמוקדם,שיגיע

.5ן"השגיאהעלוחשבון-דיןממנולתבועמישהו
הטעותאתיגלהשמישהומחכההוא.לאורההוצאהלביתהמוגההספראתשולחהוא

.מזערי6ויהיההנזקואולילקדמותוהמצבאתלהשיביוכלעודאז.ההדפסהבטרם
הוא,בדלתדפיקהמכלמתייסרהוא.לגילוימחכההוא.לחנויותומשווקמודפסהספר

כילהכחישיצליחהאם?בדיוקוכיצד?אותויפטרומתי.הטלפוןמצלצולימתחמק
?שעשהמהעשהמדוע?כךלטעוןלנסותבכללעליוהאם?במעלהייתההזדוניתידו

בהלמישהואולהוצאהנדרשו"ש"ומזדחליםארוכיםימיםעשר-שלושה"אחרי
שלהערכתולשיחה,להוצאהסוףסוףסילבהריימונדונקרא,11"החטאאתלגלות
במקום.אותולפטרמתכווניםלאכילומתחוור,להפתעתו.הפיטוריןשיחתתהיה

.המגיהיםעלחדשהאחראיתלומציגים,זאת
stשלכשלבהלימעליותאתתיארטרנר

~

ucture-8כינהשהואמהשלאו,טה

communitas,לקהילההלטיניתהמילה,communitf,שהיוםבאופןלושקסמהמילה,
והספונטנייםהשוויונייםהמאפייניםבגלל,ואנכרוניסטי8ירומנטינראה,להודותיש

חברתי)structure(למבנהכמנוגדיםהעמידשאותםמאפיינים,לקהילתיותשיימס

אנושיותופעולותליכולותאפשרותנפתחתשבומצבהואקומהניטאס.ונוקשהמרובד
ההתנהגותנורמות,המגדרייםהתפקידים,המעמדייםשהכלליםמאחרדווקא

.41'בע,8הערהלעיל,סאראמאגו15
,בטעותנתקלוהיה[ההפקהעלןהאחראיקוששהדיפדףאילוכיסבורהמגיה":44'בע,שם16

סתירהשל,ושלילהלקשרשלמסובכיםמשפטיםשלושהאובשנייםאותולשכנעהיהיכולעדיין
:47-48'בע,שם;"וערפולהתאמהשל,עיןומראית

הרגעאתלמנועמאוחרלאשעדייןוחושבוהתלולותהצרותבמדרגותיורדסילבהריימונדו"
אתימצאודאישם,לדפוסוימהרלמוניתעלעלהדי,הנמהרמעשהוכשיתגלהלושממתיןהמר

,בצעקהפנימהסילבהריימונדויתפרץכשפתאום...יעילותואתוהוכיחששבהשמחקושטה
מחילתאתהאחרוןברגעלמוותלנידוןהמביא,ברומאניםנשימהקטועשליחכאותו,עכבו,עצרו
."הקלהאיזו,המלך

.62'בע,שם17
,לסטנפורדמאנגליהטרנרהגיעשבוההיסטוריברגעהזאתההיקסמותאתממקםוברדונלד18

,8,14Weber!ק.60.528-השנותשלההיפיםמקהילותולהתלהבותוקליפורניה ~uprtJ note.
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תירהביופי

שלובניגודיות.כתיקונםכבימיםתקפיםאינם,והסטטוסהכוחחלוקת,המקובלות
לחברההמשקפתמרטהמעיןהלימינליבשלבהמצויזהמשמשלחברהמחוץובהיותו

,הלימינלייםשמצבים.מצויההיאשבוהמצבואת,כלליהאת,שלההמבנהאתשלו
.עתידייםחברתייםלשינועםהזרעמצוי,"משםשרואיםדברים"בחשיפתם
האחרון,אחדעותקסילבהלריימונדומגישה,חדשהאחראיתאותה,שרה-מאריה

החנויותמןנאספוהספריםשארכל.עטופריהשגיאהעםשהודפסהספרשל,שנותר

יחסכלפיולשדרבמקום,להפתעתו.מחדשתשיופצולפניטעותתיקוןלהםויוסף
:אפילולעגני,מגוחך,מופרךלושנשמערעיתשרה-מאריהלומציעה,וחשדניחמור

שהוסיף"לא"העלשיתבסססיפור,ליסבוןעלהמצוראודותשלוסיפורואתלכתוב
.%2המקורלסיפור

תופסשהואבמקום,עצמואלשלובקשרמשהו.הביתהשבסילבהריימונדו
עםהפגישהמןבחוזרו.להשתנותמתחיל,במרחבממוקםשהואבאופן,בביתו
,כאילו,זרותשלמשונהבתחושה,תוכובתוך,הבחין"סילבהרחמונדו,שרה-מאריה

...אחרותותרבויותרחוקותבארצותוממושךארוךממסעהגיע,דמיוניתחוויהרקוזו
והרהיטים,שונההריחאפילו,זראדםוהוא,אחרלאדםכשייךנראההביתעכשיואבל
חוקיםאותהשקובעיםפרספקטיבהבאמצעותמעוותיםשהםאו,במקומםאינםכאילו
שהובילההמחנקתחושת.ככזהמרגישאיננוכבר,ביתו,שלושהיההמקום.ן2"אחרים

לקירותשנוצרו"שלוהשינהחדרברהיטיעכשיומבחיןוהוא,מתחדדתלמעשהו
.22"המרחבאתמכלימים,מאולציםהםוכאן,יותרגדולים

הספרמןשנותרהאחדבעותקשלושהיאהיחידההמילה,הקצרה,האחתהמילה
,טקסטעלהבעלותמתחושתטעימהלולהקנותכדימספיקה,השגיאהעםשהודפס
:היוצרשלכוחומתחושת

של,גודששלתחושהבוהתפשטהזהוברגע...הספראתלקחהוא"
,בלעדיבאופןשלושהואמשהובידיוהחזיקהוא,הכלשלחקה,כוח

עודהוא,יודעמי,כךמשוםדווקאאבל,לובזיםכמובןשהאחרים

,אותושיאהבאישאין,הזההספר,דברשלבסופו,בעיניומוערךיותר
.23"הזההספראתמלכדלאהובדברלואין,הזהוהאיש

קורמות,בדיוניותחלקןהיסטוריותחלקן,הדמויות.לכתובמתחילסילבהריימונדו
בצבאפשוטרגליםחייל,מגוייסהביןנרקםאהבהסיפור.בדפיווגידיםעור

סיפור.בקרבמתהאחרוןכשזהמעולוהמשתחררתקציןשפחת,לאורואנה,הפורטוגזי
חדשהאחראיתאותה,שרה-למאריהריימונדוביןגםנרקםויפהזהיר,איטיאהבה

.83'בע,8הערהלעיל,סאראמאגו19
.86'בע,שם20
.89'בע,שם21
.90'בע,שם22
.שם,שם23
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למעט,אישהעםמשמעותיקשרסילבהריימונדוקייםלאלחייולכניסתהעד.בהוצאה

למערכתכעתדרכומגששהוא.בתשלוםמיןאוידידות,זמניתנחמהשלקשרים
.נשיםעםביחסיוהן,טקסטיםעםביחסיוהן,מחייבתיחסים

,בביתואחרמקוםלעצמולמצואצריךסילבהרימונדו.מהוססהכתיבהתהליך
הוא.השינהבחדרלכתובועוברהעבודהחדראתעוזבהוא.סופרבולהיותמקום
יחסשלשניםלאחרשערואתלצבועמפסיקהוא.גופואתאפילומחדשלהגדירצריך

תהליךגםולצדו,האחרהמצורסיפורנטווהאטאט.הזה24לנוהגאמביוולנטי
הכתיבהדחףעםפניםאלפניםניצבהוא.סילבהריימונדושעברהאינטנסיביהתמורה

חומתאתפרץאףהוא.כמגיהמיקומוואתחייואתשאפףהמחנקאתופרץשלו
.נשבר,נתוןהיהשבוהמצור.אהבהששרוששרהשניםארוכתבדידותו
אם.ייתכן?חברתיריבודשלטיבוועלשוויוןעליותרגדולהאמירהפהישהאם

ריימונדושלהמצוקהנובעתסמהמבהיראיננוהספר,הסיפורלתהילתלרגענחזור
או,תפקידםשלטיבובגלל,ככאלה,כולםהמגיהיםמצוקתהיאהאם:כמגיהסילבה
?בלבדסילבהרימונדושלחייומנסיבותהנובעת,קונקרטיתמצוקההיאשמא

בהוצאתימיושבראשיתלנונרמזבספר.האחרוןבטעםשמדוברלחשובסיבותיש
כדירבותשניםלונדרשואולי.ספרים25ביקורותבכתיבתידולשלוחניסההספרים
גדלהשניםעםכייודעיםאנועוד.בכתיבההכרוכיםהעשבותועלהפחדעללהתגבר

מקורותשלנאהספרייהלעצמוצברוהוא,ושוניםרביםבתחומיםשלוהידעוהעמיק
.מגיה26ויהואהטקסטיםעםבהתמודדותשדרושמהכלכמעטלמצואלוהמספיקים

מצויהואשבוהמקצועיהמקוםמןסילבהריימונדושלנוחותו-אי,כןאם,אולי
.שלווהאינטלקטואליתהרגשית,האישיתההתפתחותמןנובעת,הספרבפתיחת
,מבניתהיאהמצוקהסיבתלפיו,הראשוןלטעםסיבותגםמספקהספראולם
,ומאהדמתקןרקלאבעצםהואטובמגיהכל.מגיהשלמתפקידו,בהגדרה,הנובעת

באזורלהיותנדרשהוא,ועדיין,עורךקצת,סופרקצתגםאלא,ומקציעמשייף
ההייררכיהעלבספרושםפהמצביעסאראמאגו.ליוצרטכנאישביןהזההדמדומים

טרחנותהעלגםכמו,ממנההנגזריםוהשכרהיוקרההבדליועלהדפוסמקצועותבין
ר"דשלבדימויסאראמאגובחר,זופרשנותלפי,בכדילא.העצמיתי2וחשיבותה

הם.28"לא"הבהוספתסילבהמונדו"רשלהפנימימאבקולתיאורסיידומיסטרייקל'ג
האפורבאזורהמצוייצורהואסיידמיסטר.לרעטובביןהמאבקשלדימוירקאינם
לתפקדכדירגשיתויכולתתבונהמדיביותרמצוןדבהיותו.אנושלבןרובוטשבין
.המוכנילקיומומוגבללהתפאריכוללאהוא,סגוריםוכלליםמוגדרותנוסחאותתחת

.94'בע,שם24
.86'בע,שם25
.21-22'בע,שם26
ספרלמחברסילבהריימונדובץוהטעוןהיפהפהוהדיאלוג,21,28,30'בע,שםלמשלראו27

.9-13'בע,שם,המקוריהמצור
28ew,40'בע.
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דקבהומורמתריססאראמאגו,זוהשערהלפי.הדמדומיםמאזורלהימלטחייבהוא
בין,יוקרהשלוחלוקההייררכיתחלוקה,הזאתפשוטההלכאורההחלוקהכנגד
,חפיפהשלאפוריםשטחיםיותרמהרבהמורכבתהמציאות,כאומר,לסופרמגיה
בשמירתענווהנדרשת.לחשובנוטיםשאנוסמהתפקידיםוהיפוךגבולותחציית

.םומולעמעלמתיחתםמוכנותותוךבצניעותהגבולותאתלשרטטיש.ייררכיה29הה
ותוכטכנאיםלהתגלותעשוייםמסוימיםוסופרים,סופרלהסתתרעשוימגיהכלבתוך
.לא30
:הספרסוףלקראתסילבהלריימונדושרה-מאריהביןהדיאלוגזה

אומרתאת,הארץמלכותלבואאמורהמהםכי,לאהאומריםאשרי"
לאלהשייכתהארץמלכות,הזאתבצורההשתמשתיבכוונה,אמורה

איזהשהגולאלהאו,הכןבשירותהלאאתלהציבהכישרוןלהםשיש

T1"t1sלכונןכדיאותולבטלממהריםוהם,לא

.וחירותשוויון,האדםכבודביןמפגשזימןהספרגיבורשעברהלימינליהתהליך
להתרחשות"לא"אמרהוא.חדשסיפורליצורכדי"לא"הוסיףסילבהריימונדו

.שהגיה32הספרלקהשבוהתשוקהוחסרהאדישלדיווח,הדבריםשלהאוטומטית
שבירתעקבשנפתחהחקירהמרחבאתלנצלשרה-מאריהשלועידודה,"לא"ההוספת
ופתחולאורבהוצאההתפקידיםחלוקתשלנוקשותהאתריככו,הזאתהכללים

ולהגיע,שלוהזהותשאלתעםלשחק,שלוהמיקוםאתלחקורחופשסילבהלריימונדו
לבין,תכליתםואתחייואת,עצמיותואתתפיסתוביןחפיפהשללמצביותרקרוב
.למעשהחישהואהחיים

ימידברילמשלראו)ומכוחמהייררכיהסלידהלמצואניתןסאראמאגושלבכתיבתוהשניכחוט29
;(טבעון'מידיעלחורגם)(2000)העיוורוןעל;(טבעון'מידיעלתורגם)(1990)מינזר

11s~pra note,%199)Saramago.
היסטוריוןבעיניושהוא,הראשךהספרשלהסופרעלסילבהריימונדושחושבמהעבהנראה30

.אותוהורגהואובכך,היבשותעובדותיואתרקאלא,גיבוריואת,הסיפוראתרואה12אינו,טכני
.13,18,31-32'בע,8הערהלעיל,סאראמאגו

.252'בע,שם31
ספרכתובשבה,והצניעותההיסוס,הספקותנטולת,הפסקניתמהנימהסולדסילקהכיימונדו32

שלנואלתעמדההיא,סילבהריימונדולדעת,היסטוריהלכתיבתזוגישה.המקוריההיסטוריה
,97'בע,שם,למשלראו,וחייהן,רגשותיהן,ההיסטוריותהדמויותכלפינפששוויוןשל,אדישות

שלקיומהכדברמחלוקתמתגלעת,למחכרהמגיהכין,הספראתהפותחתכשיחה.121
לחייםגישהלנוואין,סיפוראלאאימהההיסטוריה,המגיהעמדתלפי.ספרותללאהיסטוריה
-ההיסטוריותבדמויותלהבחיןנוכלהספקבאמצעותרק.13'בע,שם.גיבוריהשלהממשיים
,שוניאיננושוויוןשלהיפוכושלפיהגיורהזוהי.ביניהןמשמעותייםהבדליםולאפשר,ספרותיות

קשרעלעוד.הדמויותשביןוההבדלהייחודיותהואהשוויוןמןאינהרנטיחלק.נפששוויוןאלא
.להלן,בסיכוםראונפשלשוויוןשוויוןביןהניגוד
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אותוראתהשהיאבכךשוויוניובאורחכבודמתוךאליוהתייחסהשרה-מאריה
המהוססתהשאיפהאתזיהתההיא.הספריםהוצאתשלבהייררכיהלמיקומומעבר
.בעולםלתפוסיכולשהואאחריםמקומותלחקורהחירותאתלוואפשרה,שלו

בהתפתחותגם,מוחלטותמאמיתותסאראמאגושלהכלליתסלידתובמסגרת
גם.עצמילמימושברורמתכוןלנומלשווקלהימנעמתעקשהואסיוםלקראתהעלילה

שרה-מאריהעםויחסיו,שלוהספראתכתבכברסילבהכשריימונדו,הספרבסוף
היטבמודעעדייןסילבהריימונדו.פשוטיםכהאינםהדברים,ומתבססיםמתהדקים
אחראוכזהמיקוםשללהשלכות,מצויהואשבההחברהשלהרבודלאופייה

,בינוהחברתיבמיקוםלהבדללהיותשעשויותלהשלכותמודעגםהוא.בהייררכיה
האוניברסיטהבוגרת,אהובתוובין,הצנועהההכנסהובעלהפורמליתההשכלהחסר

עםחיהשהיאשרה-מאריהלביןבינוברררשיהיהרוצההוא.בהוצאהעליווהאחראית

.סופרעםולאמגיה
מהזהכי,המגיהשלהעבודה-ולשולחןלכיסאלחזורלימתחשק"

כדי,מגיההיותךעלהזאתההתעקשותלמה,דברשלבסופושאני
מתכווןאני,דבריךאתהסבר,לאורואנהמדוחסהביןברורישארשהכל
אהיהלאלעולםאני,קציןיהיהלאלעולםשהואכשםשבדיוקלזה
שלעולםכשתגלהלמתחיהעורףתפנהשאורואנהחוששואתה,סופר
אבל,מעולםדבריםהיושכברחושבאני,קציןשלאשתותהיהלא

,האבירעםכשהיתהיותרטוביםחייםהיוכברשלאורואנהשוכחאתה
אילץלאשהואמשערתואני,מסויימהאתרוצהזאת-בכלהיאועכשיו
מהאבל,עלימדבראתה,יודעתאני,אורואנהעלמדבראינני,אותה
שיימשכו,לךדע,לעצמימתאראני,בעיניהןמוצאלאאומרשאתה
אהבתי,עכוריםיהיושלארוצהאני,שיימשכוכמהבינינוהיחסים
לאהובממךמונעלאשאנישמהמשערתואני,שאתהמהבשלאותך

לכתובצריכהשהייתזאתטת,חייךסילבהריימונדו...בכךודי,אותי
עלשעלההרעיוןעולההיהלאמעולםדעתיעלאבל,הזההסיפוראת

גםהיום,במחלוקתכללשנויהשאינההיסטוריתעובדהלשלול,דעתך

,האמתלמען,חושבתאני,זהאתעשיתילמהלומריודעהייתילאאני
,לאלאומריםכןהאומריםביןהיאהאדם-בניביןהגדולהשהחלוקה

חזקיםשיש,ועשיריםענתםשיששכחתילאבהחלט,לישתעירולפני
מהםכי,לאהאומריםאשרי,לזהמתכוונתלאאניאבל,וחלשים
.33"הארץמלכותלבואאמורה

לכיסאלחזורמחליטהוא,כעת.בביתאחרלחדרסילבהריימונדועבר,לכתובבשביל

ביושבואולם,בהגההולהתמקדלחזורכוונתועלמצהירהוא.תמידעבדשבוהמגיה

.251-252'כע,שם33
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זהכיסאעליושבהואעתה.המצור34סיפוראתלכתובמסייםהוא,הישןהכיסאעל
בחיפושעודסוערתאיננהנפשו.שלווהמתוךאלא,הצרותממידותיומצוקהמתוךלא

.לוהנכוןהמקוםאחר
במובניםשונהאופיבעלשהוא,זהותניסוחשלאחרבתהליךאעסוקהבאבחלק

יותרהרבהרחב,פוליטייםבהקשריםהנתון,אישיולאקבוצתיתהליךבהיותו,רכים
תהליךבהיותו,בנוסף.סילבהריימונדושעברהתהליךהתרחששבתוכםמאלה

,זאתעםיחד.ידועאינו,הבדיוניהטקסטשלמסופולהבדיל,סופו,בהווההמתרחש
שוויוןשלבשאלותעיסוקם-הסיפוריםלשניהמשותפיםהאלמנטיםכיסבורהאני
למציאתבסיסלהוותעשוחם-בהשגתםהכרוכהובלימינליותבעולםמקוםושל

.אותםהבנתנואתולהעשיררעהואתמאיראחדסיפורשבהםאחריםאופנים

yet":קציר.ג classified*00longer classiiied and00once*8areצפאז)'"

ולאפהלא,לימינליבמצבמצויבישראל36הפלסטיניהמיעוט,מיעוטקבוצתככל
לעולם-זהותםשלמרכיבלכלכמעטישראלאזרחיהערביםשלשייכותם:שם

,חלקיתשייכותהיא-הישראליתולחברההפלסטיניהעצמאותלמאבק,הערבי
המדינההקמתושלהציונותשלבסיפור.וצרימות37סתירותורבתמוגבלת,מפוצלת
תוךנעשיתבונוכחותםעםוההתמודדות,מראשנכתבולאהם,למשל,היהודית
בתוךהנטועים,ישראליםאורחיםהיותם,גיסאמאידך.ובמשורה38שינייםחריקת

.251-253'כע,שם34
,14Turner,אק.96:הלימינליבשלבהמצויםעל,טרנרויקטורכך35 supra note.
בשיחזוקבוצהמכונהשבהםהרביםולצירופיםלגרסאותלבתשומתמקדישרכינוכיץדני36

תיאוריה"'ישראלערביי'להפלסטיניםהפכואיך:מזרחיתנוסטלגיה"רבינוביץ'ד)הישראלי
והלאיציבהלא,הלימינלילמצבסימפטוםבעינייהואאףהשמותריבוי.(141(1993)4וביקורת
,אפשרותבהיעדר,שוניםוצירופיםשמותננקטיםזוברשימהגם.זוקבוצהמצויהשבומוגדר

גםראו.הקבוצהשלזהותהאת"באמת"המשקף"אובייקטיבית"נכוןאחדבכינוילכתור,לדעתי
זהותשלדילמות:הישראליתבפוליטיקההערבים"זהויותבסבך-בישראלהערבים"רכס'א
אתהמשקףלשםיחסםלפיכישראלהערביםבזהותבשינוייםנקיון9(1998,עודךרכס'א)

.(נאמנהזהותם
חצויבכפרחברתיותוהשתקפויותפוליטיתחלוקה:חצויהזהותכבהא'וסאמארה'מראו37

מעמדם:היהודיתבמדינההערבים"מדאני'סשלמאמרוראוכן;88-97,131,168-175(1996)
המיליםמאוצרביטוייםהרצוף111'בע,36הערהלעיל,זהותשלדילמות"ובעתידבהווה

המדינה.יותראופחות,אזרח-חציאני.לנתיןאזרחשביןהאפורבשטחנמצא...אני":הלימינלי
והאוזן,בפניפותחים-הציוההכרההמדעהשערי.ראותימנקודתדמוקרטית-חצי,שלי-הציהיא

על;"משתלבוחצינפרד-חציאני,נוכח-נפקדאני.לומראולהציעלישישלמהקשובה-חצי
,0Tu~rת!140,אק.28:ראוהלימינליהשלבאתכמאפייןהשמותאבדן supra.

זרים"פלד";64(2001)1נוסףמשפט"שלכםבסיפורמקוםלנואין"דלאל'מ,למשל,ראו38
פלדמן'א;21(1993)3וביקורתתיאוריה"בישראלהפלסטיניםשלהאזרחימעמדם:באוטופיה

עיוני"המשכיותללאזמן,מקומותללאחלל:היהודיתהמדינהמולהדמוקרטיתהמדינה"
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והכלכליהפוליטיבשדהגוברתבמידהוהפעילים,ויהודיתעבריתדומיננטיתתרבות
.39הפלסטיניםאחיהםעםגורלשותפותשלמעמדהאותםמרחיקה,ישראליה

הקהילתיביישובלגורשביקשהערביתמשפחהשלמאבקה-קעדאןפרשתאת

לעשותהעקרוניתזכותהשתוכרכדיצ"בגשללסעדוהוצרכהקצירהיהודי
-זאת40

-לא-המיקוםמןלהיחלץ,ישראלאירתי,הפלסטיניםניסיוןשלאחדכשןלראותניתן
ניסוחניסיונותלצדמתרחששהואכיוון,אמרתיאחדפן.מצוייםהםשבומיקום
הואקעדאןמשפחתשלשמאבקהבעוד.בישראלפלסטינית-ערביתזהותשלאחרים
שלהתגבשותושלבהקשרהמתרחש,אזרחיזכויותלשוויוןאינדיבידואלימאבק
עולםבתוךהמעוגנות,אחרותמגמותישנן,'!בישראלהערביםבקרבבינונימעמד

הפלסטיניםהערביםבקרבמתעצמתמגמההיאכזואחתמגמה.שונהמושגים
פעולהדפוסיופיתוח,לאומציכמיעוטקולקטיביתמודעותגיבוששל,בישראל

המשפטיהמרכז,עדאלהארגון.כזהכמיעוטבמעמדםלהכרהלתביעהוהתארגנות
הזכויותעלוהגנה,שוויוןהשגת"הןשמטרותיו,בישראלהערביהמיעוטלזכויות

.זומגמהשלכמייצגזוברשימהישמש,43"בישראלהערביהמיעוטשלהקולקטיביות
רבת,יותרהרבהמורכבתתמונהשלסכמתיותמייצגותרקהןהאלההמגמותשתי

שתיהןביןהניגודאולם.בישראלהערביתהאוכלוסייהבקרב,ורמים-ותתרבדים
,כןאם,גיסאמחד.הנכוןהמיקוםאחרשלההחיפוששלהמורכבותלהדגמתמספיק

מגמת,גיסאומאידך,נבדלתולאומיתאתנית,תרבותיתזהותניסוחמגמתמסתמנת
השתתפותשלשוניםמודליםלפי)זכויותשוויכאזרחיםהישראליבמרחבהשתלבות
.(אזרחית44

לערביםיהודיםביןמפלהמשפטיתלהבחנההמגוונותהדרכיםעל;717(ה"תשנ)יטמשפט
'Israell,1990):ראובישראל

(

Jerusalem11וofthe .Arabs8708שKretzmer The

.

:

Legal

.ם.
לכינוןועדעלימוחמדנגדהמרדלמן:בהירצרוחועם,פלסטיניםמגדל'ש"וקימרלינג'ב39

ערבים"כבשטחיםהפלסטיניםידיעלנחשביםבישראלהערבים)157(1999)הלאומיתהרשות
טוברבותפעמים,רהוטהעבריתמדברים,בישראלהיהדתםכמותרבותאותהצורכים,"יהודים
.(ועוד,יהודיםמשליותר

שיקולאתלמדרהוהשאיר,המבוקשהסעדאתלמשפחההגישלאהמשפטבית,מעשיתמבחינה40
עדייןקעדאןמשפחת,אלהעירותכתיבהלזמןנכף.לעותריםהמקרקעיןאתלהקצותאםהדעת
.גרביה-אלבבאקהגרה

,39הערהלעיל,ומגדלקימרלינגלמשלראוישראלערבהכקרבבינונימעמדשלהיווצרותועל41
מעמדלביןהישראליתהזהותעםההזדהותמידתביןדקהשלקיומהבדברלטענה;159'בע

.165'בע,37הערהלעיל,וכבהאאמארהראומקצועי
קריאה:והשופטהבית,האורח"דלאל'מ."דרכובראשותנמצאישראלבתוךהפלסטעיםמאבק"42

שילוב-המגמותבשתילדיון;40,43(2000)2עלעלהמחסדות"קעדאןד"בפסהשורותבין
.114'בע,37הערהלעיל,זידאניראו-לאומימיעוטמולאזרחי

.אחוריתכריכה(2000)2עדאלהמחברות43
שלהישראליזציה"סמוחה'סשלכמחקרוהמנהיםהשוניםהדמוקרטייםהמודליםלמשלראו44

"מחדשבחינה-ישראלאזרחיהפלסטיניםשלהפוליטיתוהאוריינטציההקיבוציתהזהות
.41,48-50'בע,36הערהלעיל,זהותשלדילמות
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לפלסטיניםישראלביןהשלוםבתהליךהדרךפריצותאתמצייניםאחדיםכותבים
שלהצורךאתמחדששעוררכגורם(אוסלוהסכמיאתובמיוחד)הכבושיםבשטחים
.המשתנה45המציאותמולאלמחדשזהותואתלהגדירבישראלהפלסטיניהמיעוט
הפנימייםהפליטיםשלעניינםלקידוםף"אשארגוןשלמחויבותומידתכגוןשאלות
,שתקוםהפלסטיניתהמדינהאזרחילהיותהאפשרות;("הנפקדיםהנוכחים")בישראל
-השלוםמצבעקבבישראליותרשוויוניאזרחימעמדלביסוסהסיכוישניומצד
Aeסדרעלכולןהוצבו

~
ynידיעלפההמיוצגזה-התהליכיםשניאתלראותניתן

הניסיוןתהליךמצוישבוהלימינלילשלבכביטוי-עדאלהידיעלהמיוצגוזהקעדאן
הערביםשתפסוהקודםהמקום:חדשהזהות(perform10(לפועלולהוציאלנסח

מתאפייןהוא,לימינליכשלב.מגובש47לאעודהבאוהמקום,מספקולאצרבישראל
שבהםהאופניםמהם,שאיפותינומה,אנחנומי:הבסיסיותהשאלותכלבפתיחת
הפלסטיניתלאוכלוסייהשלנוהקשרמה,הישראליבמרחבלהשתלבלנוורצויאפשר

.התיכוןבמזרח,יותרהגדולהערביבמרחבהערביתולזהותנו,הכבושיםבשטחים
ניכרת,הזהותניסוחמגמותשתיבין,המאבקיםשניביןהניגודשלהמורכבות

היותואתהמדגישבישראלהערכיתבאוכלוסייהחלקאותושלהאמביוולנטיכיחסו
הלל"החוליםבביתאח,קעדאןעאדל.קעדאןמשפחתשלמאבקהכלפילאומימיעוט

-חיים48איכות,שחייהבריכת,לילדותטובחינוךביקשו,אימאן,ואשתו,"יפה
היהודיםשל,רובבוודאי,עצוםשיעורשלמרשימתושונהשאיננהשאיפותרשימת

;7,12,105,116(2000)1948מאזבישראלהפלסטיניםהפליטים:השכחיםהנפקדיםכהן'ה45

המזרח"השלוםבעידןבישראליהודים-ערביםיחסי"ממוחה'ס;10'בע,36הערהלעיל,רכס
.64(תששה)לזההדש

שאלותאתיותראףחידדההסתםומן,מחדשהקלפיםאתכנראהטרפהאקצה-אלאינתיפאדת46
נכתביםאלהדברים.לפגיהשהסתמנומאלהשוניםבכיווניםתשובותלהתגבשותותרמההזהות

הערביהמיעוטכקרבהמשתנותהזהותמגמותעלאמפיריותמסקנותלגבשזמןזהואין,בעיצומה
לשוויוןמשפסתםמאבקיםלמקםהמבקשת,זוברשימההתאורטיתהטענה,מקוםמכל.בישראל

.אלהבשינאתםתלויהאיננה,זהויותניסוחשלמורכבתהליךשלחברתיהקשרבתוך
מוגבללהיותצריךלאישראלמדינתאזרחיהפלסטיניםשלמיקומםעלהדיק,עקרוניכאופן47

,יותררחבבהקשרזולשאלהלהתייחסראוי.הישראליתובחברהישראלבמדינתמיקומםלשאלת
ישראלכמדינתבמיקומםמתמקדדיוני.הערביהעולםאתואףבשטחיםהפלסטיניםאתהכולל
אתהישראלילחוקהמפנה)קעדאןמשפחתשלמאבקהידיעלהןשהוגדרההזירהשזוהיכיוון
מעמדלקידוםכפועלעצמוהמגדיר)עדאלהארגוןידיעלוהן(במגוריםהזכויותשוויוןשאלת

שלהשחרורמלחמת:החכמהעמודישבעת"פלד"ראו.(ישראלמדינתבתוךכמיעוטהערבים
.239,242(1996)8וביקורתתיאוריה"הישראליתהסוציולוגיה

"בקרקעאפליהנגדבמאבקקטנהופוליטיקהגדולהפוליטיקה:ביתךבנה"שמיר'ורזיו'נ48
בתחילהעתירתםאתהעותריםבתפיסתהשינויתהליךעל.45(2000)16וביקורתתיאוריה
בשםעקרוניכמאבקובהמשך,שלהםההזדמנויותובשוויוןבהםהפגיעהשלאישיפןכמייצגת
?המטרהמהי?הציבורמיהו-ציבוריתמטרהלמעןדין-עריכת"זיו'נראויותררחבציבור

.129,163(א"תשס)ווממשלמשפט"בישראלמיעוטקבוצותשלמשפטיבייצוגאתיותדילמות
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איננוהזההאינדיבידואליהמאבק,מיעוטקבוצתשלבשפההמדברבעיני.בישראל49

שלהנוכחימגוריהמקום,גרבייה-אלבקהתושביאתמותירהוא.הנכוןהמאבק
,מודרניתחשמלמערכת,סלוליםכבישים,ביובמערכתללא,מאחור,קעדאןמשפחת
ועםתקציבמעוטיספרבתיעם,שחייהבריכותאוציבורייםגניםכמופנאישירותי
עלהיהודיבמרחבהיטמעותבעיניושמשמעותהשאיפהומבטא,אזבסט50תקרות

גיבוששלמגמה,עדאלהארגוןשמייצגהמגמהעםהמזדהיםרביםלגבי.אורחותיו
לגבי.תבוסהן5להיחשביכולהזההדיןפסק,בישראללאומיכמיעוטקולקטיביתזהות
ובעזרהישראלי-יהודיקהילתיביישובלגורקעדאןמשפחתשלבשאיפתה,אלה

היהודיתהמדינהניצחוןאתלראותאפשר,הישראליהמשפטביתלהשמושיט
וכציוניתכיהודיתהמדינהשלצביונהאישושתוך,הערביתאוכלוסייתהעלותרבותה
.הציוניתובמרחבהישראליתבחברההערביםשלההיטמעותומודל

ביטוילידיבאלא,קעדאןמשפחתמצויהשבוהמקוםשלהמורכבות,הזההפיצול
.עדאלהכמוארגוןשמובילהמאבקיםשללאופייםמאבקהשלאופיוביןבניגודרק
שתיבתוךנטועהקעדאןמשפחת.עצמוהמאבקשלבמאפייניוגםביטוילידיבאהוא

פוטנציאליות",טרנרימונחלנקוטאם,ומגלמת,ביניהןמצויההיא,וככזאת,תרבויות

,אילוץמתוךאםגם-המאבקשלמטרותיו.הסףאת,limen-האתהמאפיינת"טהורה

בעתידשישתנוהקטןוהסיכויגרביה-אלבבקההחייםבתנאימיאוסשלברירהבלית
-ישראליביישובוהשתלבותיהודי-ישראליבסגנוןחייםאיכותהיו-לעיןהנראה
להתקרבמשמעותוהישראליתוהחברההישראליהמשפטבתוךלשוויוןלטעון.יהודי

אלהגם,הקהילתייםהיישוביםועל,בישראלהלאומיהמרחבחלוקתשלהמעמדיההיבטעל49
'אראו,רביםישראליםשל"גינהעםבית"החלוםאתכמממשים,ספרכיישוביהמוגדרים
ופעריםקרקעות,התיישבות:'הישראליתאתנוקרטיה'בהמרחבוחלוקתאומהבינוי"יפתחאל
:ואדמהעוצמהעל"קדר'ואיפתחאל'א;637,645-650(ח"תשנ)כאמשפטעיוני"עדתיים

.67(2000)16וביקורתתיאוריה"הישראליהמקרקעיןמשטר
:בקעדאןעאדלשלדבריווכן,צ"לבגקעדאןמשפחתשלהעתירהלכתם8סעיףראו50

Israeliן,ש0-8ץ,1 Than Others"
~
he4070יSchmemann "Israeli Learns Some Are.5

1998.3.1Times.
אחדמצדכמשקף,קעדאןבפרשתהדיןלפסקעדאלהארגוןשלביחסוהאמביוולנטיותעל51

מעמדםאתבמובלעכשוללשניומצד,בישראלפלסטיניםאזרחיםבאפלייתכהכרהדרךפריצת
מבארין'חראוכן;2-5(2000)2עדאלהמחברות"המערכתדבר"ראולאומיכמיעוט

"פלסטיניזמןבליכמרחב,ציוני-יהודיזמןלפיהערביםשל'העתידפניהצופה'ישראליות"
.53,60-62(א"תשס)ווממשלמשפט

שלעמדתםאתוהןקעדאןמשפחתשלעתירתהאתהןהמאפינת,ללאומיהאישיביןהשניותעל52
:62'בעובמיוחד,48הערהלעיל,ושמירויוראולעתירההמשיבים

מדובר,הכלככלות:'ישנות'ההזהותקטגוריותבמונחימתנהלבקצירהמאבק,פניועל"
אינםקצירבסיפורהיהודים[אך]...ואתנילאומיבסיסעללרעההמופליםאזרחיםשלכמאבקם
שצמחהחדשהבינוניהמעמדבניהםאלהוגםאלה.נידחמכפראינםוהערביםבסקרחלוצים
אועוצריםשאינם,'חייםאיכות'שלגלובלייםקריטריוניםעםמגוריםמקוםמזההואשר,בארץ

.(הושמטוהשולייםהערות)"אתנייםלהבדליםאולאומייםלגבולותמצתתים
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לקעדאניםלהקצותמוכנהשהיאהמקוםאתלהגדירבניסיונותהמתפתלתלתרבות
.שפתםואתתרבותםאתולהחניקלצמצםומאיימת,ולשכמותם
מורגליםאנו,כמשפטנים:השוויוןמשפטשלחשובהתכונהמבהירהזונקודה

היאאםהשאלהלפיתיסמןמדיניותכל:אנליטיבאופןשוויוןשללשאלותלגשת
איננהשהיאכיוון,חסרההיאלשוויוןכזוגישה.אסורהאפליהעקרוניבאופןמהווה
שללשאלותשהתשובותרקלא.וזמןחברהשלקונקרטייםהקשריםלתוכהמגלמת
שלעתירתושמדגימהכפי,אלא,קונקרטיחברתיזמןבהקשרלהיבחןצריכותאפליה
מציאויותשלתוצריםהןהמשפטביתשללפתחוהמונחותהשוויוןשאלותגם,קעדאן

מביתשביקשוהסעד,קעדאןשניסחהשוויון-איטענת,שראינוכפי.אלהקונקרטיות
כלשלהשוויון-איסיפורשלאפשרייםניסוחיםשללמביןאחתגרסהרקהם,המשפט

שיטהבתוך,וחברתיכלכלי,אזרחיהזדמנויותשוויון-אישלגרסהזוהי.ישראלערביי
.לווכמחויבתכזהשוויוןכמקיימתעצמההתופסת

שלוהשאיפותהמטרותשלהנכונהההגדרהאחרבחיפושרקאיננההמורכבות

נתעכב.קשיםאתגריםמציבולניסוחולייצוגוהנכונההשפהאחרהחיפושגם.המאבק
נוכחיםבספרוגרוסמןכותבכך.קעדאןמשפחתשלהמאבקשלשפתועללרגע

:נפקדים

,בעברית,בשפתיאלימדבריםוהם,ישראלאזרחיפלסטינים,וכאן"
רימאכאשר:מבלבלוזה,שלההפנימייםובקודיםובמליצהבסלנג

מרווהכאשר;'שליהדוסיתהחברה:עלמספרתמאן'עות

~

שארה'

מבליטהשפה...'?הזההקטעמה'ו'כאילו'שנימשפטבכלמרשלת
והומוראלימות,וליבידוטמפרמנטבהיש.בהוויהמסויימיםניואנסים
הואשבההשפהשלורזיהמיכמניהלכלמודעשאינומיגם.משלה

,צפניםשלעצוםלמאגר,מילולית-על,חושניתבדרךמתוודע,משתמש
אלהתייחסותדרכילוומציעיםשוניםברבדיםעליוהפועלים
,אחריםשמותנוקטשהוא,הואאוייבשלמסממניואחד.המציאות
,הזוהבחינהמן.עולמיואתאותילתארכדי,שלילאלהמנוגדים

איןכבראך.אוייבגםלהיותבהחלטמסוגליםבישראלהפלסטינים
כפי,שפהלושסיגלמי.בלבדאויבלהיותהמפוקפקתהפריוילגיהלהם
.אליההסתגלגם,העבריתאתלעצמםסיגלושהם

:ותוההנבוךבימשהו,בעבריתאותיעוייניםאותוקפיםוכשהם

השימושעצם-ופעמים,השפהקירבתבגללמתעצםהאיוםפעמים

,לימבטיחנידאניסעידכאשר.המוצהרתהזרותמלממעיטבעברית
לךלמרראנסהאניאז'זכויותשוויוןולילדיולותעניקלאישראלשאם
וימררו'את,העבריתהתודעהבעמקיבימצמרריםדבריו,'החייםאת
הפלסטיניכיצדמסביריחיאזוהיתכאשראך;'קשהבעבודהחייהםאת

הוו'בוחותם,כ"השבעםכלשהםקשריםמפנילהישמרחייבבישראל
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שזהירין
~

גםאלא,שפהבאותהרקלאמדבריםשאנויודעאני,'ןטמת

.53"צופןבאותו
שלהאםשפתאת.הדמדומיםמאזור,לימינליתשפההיאקעדאןמשפחתשלשפתה

אליה,העבריתלשפההיחס.לשמועתהישראליהמשפטביתערוךלאהמשפחה
לשלוטצריךשבההשפהזוהי.סבוךיחסהוא,בקשתהאתלהמירהמשפחהצריכה
.מסוכסכותשפותשתיביןיציבלאמקוםזהו.בישראלנוכחלהיותכדי

המרחבבתוך,הקעדאניםשלכורחםבעלאולי,התרחש,עצמוהמאבקגם

שכל,היהודיתישראלמדינתשלהעליתהמשפטלביתהיאהפנייה.יהודי-הישראלי
משפטועקרונותחוקיםוציטוטיהודיםדיןעורכיידיעלייצוגתוך,יהודיםשופטיו

משפטכשיטתהקונסטיטוציונייםבמסמכיהעצמההמגדירהבשיטה,ישראליים

.55"ודמוקרטיתיהודית"
,להשתנותנדרשהוארקלא,שאלותניצבותהלימינליבשלבהמצויזהבפנירקלא
,קיומהבדברשאלותמולניצבתשמסביבוהחברהגםאלא,חדשלמצבעצמולסגל

.הזההשלבאתלעוקרניקצהשהיאוהמקום,שלההמבנה,הבסיסייםמאפייניה
מתרחשאיננו,למחנהמחוץמתרחשהואאםגם,הלימינליהשלב,אחרותבמילים

אך.אליהוחוזר,שייךהואאליההחברהמןיוצאאותוהעובר.חברתיהקשרללא
עברווהיאשהואהתמורותבגלל,יצאשממנהחברהלאותהיהיהלאששובוייתכן בעקבותיף5

.
העתירה.קשותשאלותעללענותהישראליתהחברהמןתובעתקעדאןפרשת
.המשפטביתשלולפתחוהמשפטיבהליךהמשיביםשללפתחםרקלאשאלותהציבה
מצוייםאנחנוהאםכגוןלשאלותנדרשוהשופטיםוהןלעתירההמשיביםהן,אכן
בארץקיומנועל,ותרבותיגאוגרפי,דמוגרפי,פנימיבמאבק,בישראלכיהודים,עדיין
כדה,בישראליהודיקהילתיביישובלתויםמזבתןקהילתיתוכןישנוהאם?הזאת

עודניתןהאם?היהודיהקולקטיבשלקבוצתיותזכויותשלבמושגיםדיבורהמצדיק

.45-46(1992)נפקדיםנוגהיםגרוסכן'ד53
?ערבים"ברוילי'גראובישראלופומביתרשמיתכשפההערכיתמוקרתשבהםהאופניםלניתוח54

.55,56-57(2001)1מסףמשפט"יחידבלשתרק
הזהשבמקרהכךעלעומדת.המשפטיהמאבקבתחילתקעדאןמשפחתאתשייצגה,זיונטע55

מדויותררבהבמידהעצמוהלקוחמןמרוחקיםהיוומהלכיושלוהאסטרטגיה,התיקשלהשפה
זיו'נ.הדיןעורכתשללהיההלקוחשלמידיועוברכשהואמשפטיתיקבכלהמתרחשת

(2000)2עדאלהמחברות"חברתילשינוימשפטיותואסטרטגיותדיןעורכי,קהילתייםיישובים"

אתגםשוכחתאינני.48הערהלעיל,זיוראוזהמסוגבתיקהחצוגבדילמותנרחבלדיון.34
,אחריםישראליים-יהודיםקולותידיעלבישראלהפלסטעיסשלחוכרתםשלהמצוגמוגבלות

.150'בע,36הערהלעיל,רבינוכיץראו.זוכרשימהשליהקולואףגרוסמןשלקולוכמו
מקוםואיזהמקוםכמהשלכשאלהבישראלהערביםשלמצכם)91'בע,53הערהלעיל,גרוסמן56

.("בתוכנו"להםיהיה
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חשובאולם.ועודל5בישראלליהודיםערביםביןפיזיתהפרדהשלהנצחתהלהצדיק
עתבכתבי,העבריתבעיתונותדיוניםשלעצוםגלעוררוהדיןופסקהעתירה,מכך

הסלוןבשיחות-מתרדמתהקלישאהלהעירלייורשהאם-ואףאקדמייםובכנסים
הללוהשאלותכלאתפתרלאהדיןפסק.בערבשישיביוםהיהודיםהישראליםשל

תרםהואאולם,(להפך-בעייתיתאינהוועובדה,בהמשךשאבהירכפי,ובעיניי)
היהודיתלחברה,הדיןפסקמתןאחריגם.ליבונןאתהמאפשריםתנאיםליצירת
משפחתכלפי,עצמהכלפיקשותשאלותעלמענהשלרבהמלאכהנותרהבישראל
.בישראל58הערביתהאוכלוסייהוכלפיקעדאן

באופן,כןאם,מצויקעדאןמשפחתשהחלהבתהליךהטרנספורמטיביהפוטנציאל
שלוהן,בישראלהערביתהחברהשלהשוניםגווניהשלהן,צורךמאבקהחוללשבו

אתמחדשלבחינהלהעמיד.לנראהנראההבלחיאתלהפוך,בישראלהיהודיתהחברה

.כאןהקיוםשלהיסודקווי
תפקידכממלא,יותררחבבהקשרהשוויוןמשפטאתהתופסתמבטמנקודת

כשלבהוהוהעיבודהתיפוששלבעלההתעכבות,קבוצותשלוהותניסוחבתהליכי
.קריטיתהיא,ומתוצאותיואליוהמוביליםהגורמיםמלנפרד

שהואהיאקעדאןבפרשתהדיןלפסקביחסשהושמעוהקשותהביקורותאחת
ואפליההפרדהשלעבר,הפלסטיניםלאזרחיהישראלמדינתשביןלעקרמתייחס
בלתימהםרבים,שוניםבאמצעיםערביםבאדמותשליטהקנייתושלרביםבתחומים

הוהלעברנותןהואבכך.מוגמרתעובדהוכאלבעייתיבלתינתוןכאל,לגיטימיים59

פיצוי,אחריות,צדקשלקשותשאלותכנגדולהציבהאפשרותאתוסוגרלגיטימציה וכולי60
אתומאששמאשרהוא,עתידפניכצופהעצמוהמגדירהדיןכפסק.

לשאלותבאשרקשותהתחבטויותשלעקבותיהןניכרותלעתירההמשיביםשלהחשוכהככתבי57
כאןהתכנסנו"שהכריזו,קצירהישובאתהמחסדיםלמסמכיםהתשובהכתביחוזרים,כך.אלה
המצפיםכשרשרתחולייה-קצירהקהילתיהיישובשלהקרקעעלעליתולצייןהשומרוןסלעבין

למעןהלוחםהאיכרבעקבותהולכיםאנו...היהודיהעםלמעןישראלמרחביעללשמורשנועדו
מטעםחשוכהתצהיר)"המדיניתתחייתולתקופתועדהעםתולדותשלהראשתיםהדורות
מעליםהתשובהכתבי.(5-6'בע,96.1.23מיום(קצירהשיתופיםהאגודה)5'מסהמשיבה
,החדשהמיקוםגיבושמתהליךכחלק,ונשקלותעולותשהןלכךרבהחשיבותשיששאלות
בחגיבקצירהערביםשלחלקםיהיהמהכגון,בישראלהפלסטיניםשל,המתהווההשוויוןנוסחת
בטיול"קרבמורשת"תיערךכאשרירגישוכיצד,העצמאותובימיהדגרתבימי,ישראל

במקרההיהודיםקצירתושביירגישווכיצד,"אחרתארץליאין"בציבורוכשיושר,המשפחות
.9-10'בע,שם,בעשובהערביםהתושביםידיעלהאדמהיוםשלפומביציוןשל

בינתיים":25,29(א"תשס)ווממשלמשפט"קעדאןץ"בגבעקבות?כישראלציונות"גכיזוןך58
כך-כלשהוא,הציבורילדיוןהכלליתהמסגרתבקביעתהיאההחלטהשלהעיקריתהתרומה
."חיוני

.45'הערהלעיל,כהןראוישראלמדינתידיעלערביםכאדמותשליטההעברתדרכישללסקירה59
ויו;55הערהלעיל,זיו;42הערהלעיל,דלאל;65-69'בע,51הערהלעיל,בארין'גלמשלראו60

"קעדאןומשפחתעתיד,עבר:2000ציונות"שמיר'ר;166-168'בע,48הערהלעיל,ושמיר
בעייתיותה":2,3(2000)2עדאלהמחברות"המערכתדבר";24(2000)2עדאלהמחכרות

122



ולשוויוןעצמילמימושבמאבקיםלימינלייםכמקומותוליסבוןקצירעל

שלהיותהואתהציונותברוחישראלמדינתשלופעולותיהמדיניותהשלהלגיטימציה

הוא,הביקורתטוענתכך,הדיןבפסקלעתידהיחסגם.יהודיתמדינהישראלמדינת

-שביקשההסעדאתקעדאןלמשפחתמלהושיטנמנעהמשפטשביתכיוון,בעייתי
.המדינהשלדעתהלשיקולאותומחזירוהוא-בקצירמגורים

ההקשרבתוךהמשפטביתהתמודדעמההמשפטיתהשאלהאתנמקםאם,לדעתי
חיפוששלבתהליךלימינליבשלבשעלתהכשאלהכלומר,לעילהמתוארהחברתי

ניגשהמשפטשביתניווכח,בישראלהפלסטיניםידיעלחברתיומיקוםזהותאחר
הנטועהגישהמתוךאלא,ואוניברסליתזמנית-עלעמדהמתוךלאשלפניולשאלה
השוויוןשאלתעלענההוא.עליהלהשיבעליושבתוכוהקתקרטיהחברתיבהקשר
שלמעמדםשאלתמצויהשבוהשלבשלבלימינליותהכרההמשקףבאופן

להתקיימותו,זמןמרחב,מסויםנשימהמרחבוהמאפשר,ישראלאזרחיהפלסטינים
.הזההשלבשלההיונית
שיחשלבמגבלותיוהכרהביטאהשאלהעםהמשפטביתהתמודדשבוהאופן
בקביעההמסתפקתהפסיקה.6!לכתליומחוץזהויותשיחשבקיוםובחיוניות,זכויות הצנועה62

ביןהכלל-משאביבחלוקת"לרעההופלוהעותרים,חשיןהשופטכדברי,כי

יוצרתובכך,לשוויוןזכותכבעליהעותריםאתמכוננת,63"בישראלהחברהיחידי
עבורזוקביעהשלהמשמעותאתשיעבהזהויותשיחשללהתקיימותואפשרות

.בישראלוהיהודיםבישראלהפלסטינים
משפחתהאםלשאלה,בינארימודלבתוך,חותכתתשובהלספקנדרשוהשופטים

עידודבאמצעותכזומאמירהלהימנעניסיונותיהם.לאואםלרעההופלתהקעדאן
עושיםאנו".צלחולא,דיןפסקבמתןהארוכההשתהותםואף,להתפשרהצדדים

הוקםקצירהיישוב.עצמוקצירההטובשלובקיומובהקמתומתחילה...המהשהשלומורכבותה
הגדהלביןהמשולשישוביביןחיץליצורהייתהשמטרתה,'הכוכביםישועי'מתוכניתכחלק

גםהואקציר.אויבבהםורואההפלסטיניםהאזרחיםאתהעוינתתכנוניתתפיסהמתוך,המערבית
עלהוקםאףקציר...ערבירובבעליאזורים'לייהד'המבקשת,יותררחבהתכנוניתמתפיסהחלק
שלכזרוע'הלאומייםמוסדות'בשימושידיועל,ציוניתתפיסהמתוך...היהודיתהסוכנותידי

."המדינה
החברה"שגיא'אראולזהביחסזהותפקידיהםזהויותושיחזכויותשיחשלמאפייניהםעל61

.73(א"תשס)טזמשפטמחקרי"זהותלשיחזכויותשיחבין:בישראלוהמשפט
הערת)48'בע,58הערהלעיל,גכיזוןאותםשמגדירהכפי,"משמאלצ"הבגמבקרי"בעיני62

כאזרחיםהעותריםאתמכוננתשהיאבכך,מזיקהאףואולי,מדיצנועהזוקביעה,(57שוליים
כילזכורמקוםישאולם.בישראלהפלסטיניםשלוהלאומיהקבוצתיההקשרמןבמנותק,פרטיים
כסוףאותהותופסים,כהחלטהצנתרתכלמוצאיםלאהישראליבציבורמבוטליםלאחלקים
כיגביזוז'פרופעםמסכימהאני.וכוליבישראלהיהודיההתיישבותלמפעלמוותמכת,הציונות

פסיקתו:חשובשירותהישראליתלחברהעשההמשפט-ביתכי,אומרבחצובותהזההגיווןעצם"
,26'בע,שם,גבתון,"בישראלוערביםיהודיםביחסיוכואבתמרכזיתבעיהיומה-סדרעלמעלה
שלהןעתידםבענייןזומעתירההעולותהסוגיותבכללהכריעהפורוםאיננוהמשפטביתוכי

.27-29'בע,שם,האפליהושלהציונות
.287'בע,9הערהלעיל,קעדאןפרשת63
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היאהזוהאמירה.64"ורגישהקשהבדרךראשוןצעד",ברקהנשיאכותב,"כיום
שלבתקופהנמצאיםבתוכהוהפלסטיניםהישראליתשהחברהבכךהמכירהאמירה
.זהלצדוזהזהבתוךזה,זהכלפיזהשלהםהפוזיציהעלמחודשתמחשבהושלשינוי

זמני-העלמהאופילהיחלץהמשפטביתשלדרכוהתתהחדשהדרךעלהדיבור
.שוויוןפסיקתשלוהמופשט
ביתמוותרהדיןפסקמתןעםהנפתחתהקשההדרךבענייןבהתבטאותו,אכן
.וטרנסצדנטליותאוניברסליותמשפטיותתשובותבשםשבדיבורהכוחעלהמשפט

המשפטביתשלהלגיטימציהאתמחלישהואכיהשארבין,פשוטויתוראיננוזהו
החברהמןמושפעתשאיננהועצמאיתסגורהכמערכת,תלויבלתיכמוסדתדמיתוואת
המשפטשלהיותואתהמשקף,כןויתורזהואולם.פועלתהיאשבהןהתרבותומן
.אליהומגיבידהעלמעוצב,פועלהואשבהבחברהנטוע
השיב,מקרקעיןבהקצאתלשוויוןזכותשלקיומהשאלת,המשפטיתהשאלהעל

הואאולם.אסורהאפליהפהיש,אכן:הנכונההמשפטיתהתשובהאתהמשפטבית
העברעלזוהחלטהשלהרחבההמשמעותאתכתבלאהוא;הנוסףהצעדאתהלךלא
השאירהוא.ישראלבמדינתופלסטיניםיהודיםשלהמשותפיםהחייםשלהעתידועל

.המשותףהעתידבעיצובהדיןפסקקליטתמלאכתאתוהפוליטיהחברתילשדה
מתשובותסאראמאגושלסלידתועלעמדתיליסבוןעלהמצורתולדותבניתוח
התאפשרסילקהריימונדושעברהטרנספורמטיביהתהליך.נחרצתומנימהמוחלטות

ספרסופרשל.היהירההנחרצות.להיסטוריהביחסהוודאות-לאי,לספקכבודמתוך
שכותבהמצורסיפור.הסיפוראתהרגה,סילבהריימונדולדעת,המקוריהמצור

המודעמאמץמתוךכתובים,סאראמאגושלספרוגםכמו,סילבהריימונדו
צניעותשללחשיבותהחדבאופןעריםסאראמאגווהןסילבהריימונדוהן.למגבלותיו

והמרב,חמקמקההיאההיסטוריתהמציאות.המציאותאתלארגןליכולתםבאשר
בכךהכרהומתוךבכבודאליהלהתייחסהואלהופיעלהלאפשרכדילעשותשניתן
בספרוהבדיונייםגיבוריואפילו.ובהחלטיותבוודאותדבריםלגביהלקבוענוכלשלא

לקייםעליו,שככותבמביןהוא.בשליטתולגמריאינםסילבהריימונדושלהחדש
,בטוחמקום,לחייםתנאיםלהםלאפשרעליו:דמויותיועםהורותמעיןשליחסים
אתלארגןשיכולתובכךלהכירעליו.בבחירותיהםהמידהעליתרלהתערבלואלאבל

הרי,להועיליכולמצדויתרמאמץראשוןשממבטושאף,מוגבלתהיאעבורםהחיים
הדרךאתלמצואמהםולמנועהתפתחותםאתלהחניקעלולהואדברשלשבסופו
עוורהמשפטבית.דומהגישהמתוךכתובקעדאןבפרשתהדיןפסק.להםהנכונה

שבוהאופןמןכמתחייבמזההשהואבכיווןלהתקדםוהחברתיתהמשפטיתלמציאות
מכירהואאולם,עצמםאתהישראליתהמשטרושיטתהישראליהמשפטתופסים

עבורלכתוביכולאיננוהוא.לבדוהזאתהמציאותאתלעצביכולותיובמוגבלות
.אהדדיהחדשותהזהויותיעוצבושבווהמלאהמדויקהאופןאתהישראליתהחברה

.285'בע,שם64
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,קעדאןמשפחתשלבשוויונההפגיעהבדברהפורמליתהשיפוטיתהקביעהעיבוי
שלהדרגתיתעבודהלהיותצריכים,שלההניואנסים,פרשנויותיה,השלכותיהעיצוב
אחדרקהואהמשפטשבית,רביםחברתייםלמוסדותמשותפת,הישראליתהחברה
.מהם65

,שמיררונןשלבניסוחולנקוטאם,קעדאןבפרשתהדיןפסקשלבהשתהותו

משוםגם,כןאם,יש,66"לעתידעברביןעמוםדמדומיםאזור,ההווהשלחללו"ב

התעכבותאיננהזוהי,אחרותבמילים.בוהמתרחשושלזההווהשלהחשיבותזיהוי
אתומכבדת,הזמןצירעלאותוהממקמתהתעכבותדווקאאלא,ההווהעלזמנית-אל

והעתידהמסוכסךהעברבגללדווקא.נטועהואשבוההיסטוריבהקשרההכרה
נפתההכולשבו,מסוכן,כואב,סכוךתהליךשזהומשוםדווקא,פחותלאהמורכב

תהיינהמהברורולאקשההואומקוםשפהאחרהחיפוששבו,באווירותלוי
.בוהתעכבותולאפשרהזהההווהשלבלימינליותלהכירראוי,תוצאותיו
בחברהסימבולימקוםעלמאבקרקלאהואקעדאןבפרשתהמתבטאהמאבק
היישוב,במחלוקתהשנויהמקוםשלזהותו.פיזימקוםעלמאבקהוא.הישראלית

בין-בישראלהערביתהחברהמצויהשבודמדומיםאזורבאותובדיוקמצויה,קציר
חלקהואהיהודיהלאומישאופיווככזהציוניותפונקציותהממלאספריישוב

מןמשפחותהמאכלסת,פרבריתביתךבנהשכונתלבין,לקיומווקריטיאינהרנטי
שאיפההמסמלמקוםלבין,הלאומיאופיואתהמדגישמקוםבין;הבינוניהמעמד

לא,כןאם,מהווהקציר.ונינוחיםטוביםשגרהלחייואינדיבידואליסטיתאוניברסלית
התנועות"ושלתושביושלהקולקטיביבדמיוןלפתותהואכוה)לאומיספראזוררק

מקוםליצירתפוטנציאליכרשהוא,תרבותי-חברתיספראזורגםאםכי("המיישבות

הדמוגרפיתהדיכוטומיהאיברילשנימעברחדשהקטגוריה,ותרבותזהותשלשלישי
.חוצץהואביניהם

ביתבפנישניצבהלשאלהקעדאןשלהשאלהאתברקהנשיאמקבילדינובפסק
"שוויםאבלנפרדים"ספרבתיבעניין,ונ"ש0"67בפרשתהאמריקניהעליוןהמשפט

השיפורולמרות,לשעתההמהפכניתהפסיקהלמרות.הבריתת-בארצותלשחורים

אפריקנים-האמריקניםשלובמעמדםבזכויותיהםהדיןפסקמתןמאזשחלהמשמעותי
בנוגעהלימינליהשלבאתעברההאמריקניתשהחברהלומרקשה,הברית-בארצות

לערביםהולםייצוגבענייןצ"בגפסק,קעדאןבפרשתהדיןפסקשניתןלאחרמשנהיותרמעט65
ממשלת'נכישראלהאזרחלזכויותהאגודה98/6924צ"כנ.ישראלמקרקעימנהלכמועצת
שלשוויונםבענייןהנורמטיביבמצבשיגףעלנסמכתזהבענייןפסיקתו.15(5)נהר"פ,ישראל
וביטויקעדאןבפרשתברקהנשיאהכריזעליההחדשהלדרךהד,לדעתי,כהלזהותוניתןערבים

.כאןהנדונההתהליכיתלתפיסה
.25'בע,60הערהלעיל,שמיר66
,347ט.483.5(1954)67

or
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תירושיופי

גםהמצביהיהשזהייתכן.בתוכה68למיקומםקיימאברמודלונמצא,זולשאלה
מצבאלא,שלבאיננובישראלהערביםשלשמצבםייתכן,אחרותבמילים.בישראל

לימינליבמצבנתונהכולההישראליתשהחברהגםייתכן,וכך)לימינליותשלנצחי
היאמהםהמסוכסכיםהכוחותעקבוהותהשלקוהרנטיניסוחיאפשרשלא,תמידי

המקוםמעצםשםולאפהלאמצותםבישראלשהערביםלטעוןניתןשהרי.(מורכבת
אתלזהותראוי,בינתיים.פוליטיות-והגאוההיסטוריותהנסיבותעקבנקלעושאליו

.קולהאתקעדאןמשפחתמשמיעהשממנוהמקוםשלהלימינליות

סיכום.ד

כיווןרומניםהכותב,מסאיבעצםשהואשייתכןבאומרופעםצוטטסאראמאגווזה'ז

וכותב,כפוליטיתכתיבתואתתופססאראמאגו.חיבורים69לכתובכיצדיודעשאיננו
עלהסיפורתאנר'בזששימושוייתכן.חברתיותבשאלותעמוקהמעורבותשלמעמדה

ביטויאלא,יכולת-אישלעניין,מעידשהואכפי,רקאיננההעיוניהחיבורפני
טיעוניםלהציגהאפשרותמל,יצירתושלרביםבממדיםהניכרת,להסתייגותו
.מסובכותבעיותלפתרוןפשוטהדרךלהתוותאואחתאמתבשםלדבר,מוחלטים

כחוטעוברים,מנחרצותוהסלידה,וצנועמהוססחיפושושלספקשלחשיבותו

טיעוניםלשמועבנוי,זאתלעומת,המשפטיההליך.ליסבוןעלהמצורבתולדותהשני
המשפטביתושללהליךהצדדיםשלהנימה,לכךבהתאם.נכונותופרשנויותפסקניים

בפרשתהדיןפסק.וספקותהצעותמאשרוטענותקביעותיותרבהרבהמתאפיינת

היאהמשפטיהשוויוןששאלתהעובדהאתהמשקףבאופן,לדעתי,מעוצבקעדאן

המשפטבית.יותרנכוניםוזהותחברתימקוםאחרחיפוששליותררחבמתהליךחלק
אתלהקיףלשאוףמצדושגויזהויהיה,זהבתהליךהמעורביםהכוחותאחדרקהוא
ואףהתהליךאתלהחניקעשויהדבר.פסקניתעטבאבחתאותםולעצבהיבטיוכל

.מחדשלהתעוררותואפשרותלחסום
זמןשלממדלהכניסמאפשרתלשוויוןבמאבקיםהכרוךהלימינליבאלמנטהכרה

שלזיהוי,תהליכיתראייהמגולמתהלימינליותבמושג.השוויוןשיחלתוךמקוםושל
רקלאהנדרשיםהמבנייםהשינוייםושל,לשוויוןשבתביעותקוליות-והרבהמורכבות

בהתרכזותו.הרובמקבוצתגםאלא,שוויוןהתובעיםהמיעוטקבוצתאוהפרטמן
כבודעםנפגששוויוןשבההנקודהאתלזהותהמושגעוזר,ומקוםמבנהשלבממדים
.חירותוועםהאדם

Brunerשגן(שע0א-York,2000):למשלראו68 Minding The.721A .G . Amsterdatn

281-246.
69verite novels because he10essayist Who has881'ום;novelist880181מ"[PJerhaps

forחג:swite essays". R.A. Preto-~Rodas "Jose Saramagoשhowשסתוdoesn't
11(1999)World ,' Literature T~day73"Reason' s Sake
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משפחתשלמאבקה.שונהמסוגמקריםהםברשימהשנותחוהמקרים,לכאורה
לעומת,סילבהריימונדושעוברבתהליךהשוויון.זכויותלשוויוןמאבקהואקעדאן
לוקחשהואברגע:עוברשהואהתהליךשליוצאפועלאלא,לעצמהמטרהאיננו,זאת

מאבדת,לוכנכוניםבעיניושנתפסיםהייםלחיות,עצמואתלממשהחופשאתלעצמו
נפגשיםוהחירותהשוויוןאולם.משמעותהאתבהנתוןשהואהמעמדיתההייררכיה

החיפוש.הנכונההזהותאחר,עצמיתהגשמהאחרהחיפושמןכתוצאההמקריםבשני
המוצהרתזולפחות)בחירותההכרההולידהישראליתבחברהחייםשלנוסחהאחר

המאוכלסביישובבינונימעמדשלחייםלחיותקעדאןמשפחתשל(העקרוניבמישור
אתהובילמחדשעצמואתלהגדירסילבהריימונדושלהצורך.ביהודיםכהעד

.שלוהעבודהבמקום(לפחותהזמני)השוויוןולתנאי,לכתובלעצמושלקחהחירות
אדםבנישלולייחודיותלשונותהמאפשריםאלההםוהחירותהשוויוןהמקריםבשני

.כבודםעלשמירהשלבתנאיםלהתקייםוקבוצות
כתנאידמיוןשלהרעיוןשלילתמחייבתעצמיתלהגשמהכתנאישוויוןתפיסת

שלמרכזיהיבטאם.לשוויוןחירותביןהמושגיתהסתירהמידתאתומפחיתה,לשוויון
השוויוןאוכי,וקבוצותפרטיםשלייחודיתלהתפתחותהאפשרותשמירתהואחירות
זוהיא,שוויוןשלהיפוכו,אפליה,וותפיסהלפי.חירותעללשמירההכרחיתנאיהוא

והביטויהיצירתיות,החיפוש,החייםלפוטנציאלאדישותשללמצבלהביאנוהעשויה
שלהגדוליםאויביוהם-הם,להבדליםהאדישות,הנפששוויון.בקיומנוהטמונים
.השוויון
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