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אפרת בן–זאב*

“כאן בארץ לא מלמדים את הילדים להיות פטריוטים”, אומר גרישה הזקן לסווטה רוברמן, 
וממשיך: “כאן הילדים לא יודעים כלום. כלום הם לא יודעים. בברית–המועצות היה מנגנון 
תעמולה מאוד חזק, וכולם ידעו שחלק גדול מהתעמולה הוא שקר. פה הכול אמיתי אבל פה 
לא מספרים על זה” )עמ‘ 95(. גרישה מתגעגע למנגנון התעמולה הרוסי ששתל פטריוטיזם 
הפטריוטי  הסובייטי  החינוך  אל  מתגעגע  הוא  על שקר.  מבוסס  היה  אם  גם  הילדים,  בלב 
ואל החשיבות הלאומית–היסטורית שהקנה לניצחון הצבא האדום על גרמניה הנאצית. עבור 
היהודים שהגיעו מברית המועצות לשעבר, ובעיקר עבור ותיקי המלחמה, מלחמת העולם 
מיליון  חצי  של  סיפורם  זהו  גבורה;  של  סיפור  אלא  שואה  של  סיפור  רק  איננה  השנייה 
יהודים ששירתו בצבא האדום ושכמחציתם נהרגו במלחמה. רוברמן, באתנוגרפיה הכתובה 
היטב, חושפת ומפענחת את עולמם של ותיקי המלחמה שהגיעו ארצה, ופעלו להערת תודעת 

הציבור ולביסוס הקשר בין מדינת ישראל ללוחמים היהודים של הצבא האדום. 
עבור ותיקי המלחמה, מלחמת העולם השנייה הייתה ועודנה אירוע מכונן בחייהם. לפי רוברמן, 
גם כשנקפו השנים וההגירה לישראל כבר הייתה מאחוריהם, חוויית ההשתתפות במלחמה נשארה 
הן שהפכו את המלחמה  יחד  שונות שחברו  נסיבות   .)13 )עמ‘  רבה”  בעל עצמה  סמלי  “משאב 
למשמעותית כל–כך עבורם; ראשית, מלחמות הן מטבען דרמטיות וחקוקות בזיכרון הפרט, בין 
 .)Schuman & Scott, 1989 השאר משום שהן הופכות לחלק ממעגל החיים בזמן העלומים )ראו
שנית, המדינה הסובייטית העמידה את מלחמת העולם השנייה כאירוע לאומי מן המעלה הראשונה, 
ופעלה רבות להנחלת מורשתה. שלישית, השתייכות לצבא האדום התפרשה כמאבק בנאציזם. אם 
הייתה קבוצה גדולה של יהודים שפעלה למיגור הכוח הנאצי באופן אקטיווי הרי שהיא כללה את 
יהודי ברית–המועצות, שהתגייסו בהמוניהם, ואף זכו לייצוג יתר בדרגי הפיקוד. נוכח נסיבות אלה 
אין זה מפתיע שוותיקי המלחמה חשו שותפות גורל, ושעם בואם לישראל ביקשו לאתר זה את זה, 

ויחד להביא לידיעת הציבור את החשיבות שנודעה להשתתפות במלחמה.
בסוף שנות ה–90, עת רוברמן פגשה את ותיקי המלחמה, נמצאו אלה בערוב ימיהם. רבים 
מהם אלמנים, חולים, בעלי ניידות מוגבלת, וסובלים מבדידות ותחושה של שוליות חברתית. 
התעכבותה של רוברמן על מצבם “הזקן” של מרואייניה מחדדת את שוליותם ביחס לעולם 
זקנתם מתעצמת מול צעירותה של המראיינת. עם זאת  ואפילו ביחס אליה;  הסובב אותם 
רוברמן היא גם המתווכת, המביאה את סיפורם “הרוסי” בעברית צחה ומדויקת. הווטרנים 
מקווים שרגע לפני לכתם הם עוד יספיקו להטביע חותם ולמצוא נתיב אל תוך ההיסטוריה 

הישראלית, כדי שזו תכיל את סיפורם ואת סיפור חבריהם שנהרגו במלחמה. 
ניכר שרוברמן כואבת את שוליותם של נחקריה, למשל כשהיא מתארת את האופן הגרוטסקי 
שבו הם מוצגים בתקשורת הישראלית. על מצעד הוותיקים שהתקיים בירושלים ב–1999 היא 

המחלקה למדעי ההתנהגות, המרכז האקדמי רופין  *
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כותבת: “העיתונאים רצו אחרי הפוליטיקאים, ואלו גררו את התקשורת לאירועי יום הניצחון 
של ארגוני הווטרנים בכל רחבי הארץ. המצלמות התמקדו במדליות שעל בגדי האנשים ־ 
קישוטים ששיוו להם מראה זר ומשונה ־ וצילמו פחות את הפנים, שבין קמטיהם העמוקים 
נסתתרו עולמות שלמים” )עמ‘ 112(. בדרך לאותו מצעד פוגשת רוברמן את לב, שהביע צער על 
נקודת המבט הישראלית הלעגנית. לב, שעשה קריירה בצבא הסובייטי והגיע לדרגת תת–אלוף, 
כבר כמעט שאינו יוצא מביתו. ובכל זאת, פעם בשנה הוא לובש את מדי הצבא הסובייטי וענוד 

מדליות הוא יוצא אל המצעד. כשרוברמן מתיישבת לידו באוטובוס הוא אומר לה: 

הייתי בכמה מדינות, ובכל מקום חוגגים את השמונה במאי. רק בארץ לא מכירים את החג 
הזה. סטלינגראד, קורסק, בלורוסיה ־ הישראלים חושבים שהאמריקנים ניצחו במלחמה. 
כאשר אנחנו יוצאים עם כל המדליות שלנו מסתכלים עלינו ושואלים: מה זה? מאיפה זה? 
צוחקים. אתמול בעיתון הופיעה קריקטורה: וטרן שם את המדליה בקלפי. אילו לא היינו 

מנצחים, מה היה כאן? אז איפה אנחנו חיים? את יכולה להגיד לי?! )עמ‘ 107(. 

לב, כשאר הווטרנים, מנכס לעצמו חלק בהקמתה של מדינת ישראל. מבחינתם של הווטרנים, 
מדינת ישראל אינה יכולה להיבנות על–ידי שלילת הגלות אלא על–ידי הכרה בהמשכיות, 
ובמילותיה של רוברמן: “מדינת ישראל אינה מצילה את היהדות ממוות ומהשפלות, אלא 

אנשי הגלות הם שמצילים את המדינה” )עמ‘ 101(. 
רוברמן מונה כמה גורמים שעודדו את ישראל שלא להכיר בחשיבות הניצחון הסובייטי 
ובתרומתם של הווטרנים לניצחון זה; קודם כול, חלקה של ברית–המועצות במיגור הכוחות 
המדינות  מן  אחת  שכל  מפני  הן  “המערבית”,  בהיסטוריוגרפיה  לשוליים  נדחק  הגרמניים 
הלוחמות ביקשה להאדיר את כוחה, והן משום שמדינת ישראל נטתה לגרסה האמריקנית. 
כמו כן, ברית–המועצות הפכה לאויבת המערב עם תום המלחמה )עמ‘ 117-116(. מלבד זאת גם 
גורמים מקומיים תרמו לכך: הציונות, לאורך שנים רבות, נטתה לשלול את הגלות, וטיפחה 

תחת זאת גיבור מקומי בדמותו של הצבר, העברי, הפלמ“חניק. 
ותיקי מלחמת העולם השנייה נותרו מחוץ למה שהוגדר כאן כ“היסטוריה חשובה”, ומידורם 
מהמרחב הציבורי קיבל ביטוי בחיי היום–יום. הם נאלצו לחזר על הפתחים כדי לקבל חדר קטן 
במתנ“ס או פיסת אדמה להקים בה אנדרטה. יוזמותיהם נחלו הצלחה בעיקר במקומות שבהם 
בני  היה מספר רב של מהגרים “רוסים” שהיו בעלי דריסת רגל בשלטון המקומי. העולים 
הדור הצעיר יותר, שהשתלבו בפוליטיקה הישראלית בשנות ה–90, עזרו להם בהשגת יעדים 
פרקטיים, כמו קבלת משרד או בניית אנדרטה. עם זאת, מטרתם להפוך לחלק מן הנרטיב 

הציוני ולהיכלל בפנתיאון המקומי מצטיירת, על–פי רוברמן, כחסרת סיכוי כמעט. 
פה ושם נדמה כי הצליחו להבליח אל תוך המרחב הציבורי, למשל בשנים שבהן התקיים 
מצעד הניצחון בתשעה במאי בירושלים )שנות ה–90 וראשית שנות האלפיים(. ותיקי המלחמה 
צעדו בלב העיר, מכיכר ציון ועד כיכר העירייה, כשמסלולם ברחוב יפו נסגר לתנועה לרגל 
האירוע. בהקשר זה מתארת רוברמן כיצד חלקם הסתירו את המדליות מתחת לסוודר )גם 
ביום קיץ חם( או בכיס, עד שהגיעו לקרבת חבריהם. רק אז העזו לענוד המדליות ולהראותן 
בפומבי. ברגע שקלאווה ענד את המדליות “החל לתקתק שעון של זמן אחר ־ זמן שבו לא 

היה מהגר זקן, שולי וחסר אונים, אלא חייל גיבור המעורב במעשה גדול” )עמ‘ 121(. 



ביקורות ספרים 496  אפרת בן–זאב 

רוברמן גם מדגימה כיצד הנרטיב של ותיקי מלחמת העולם השנייה לא רק שהיה שולי 
בעצמו אלא שהוא הפך גם נרטיוויבים אחרים לשוליים; עיקרו גבורתם של היהודים “הרוסים” 
במוזיאונים הקטנים של  מופיעה  אינה  כלל  יהדות המזרח  יהדות אשכנז.  היותר של  ולכל 
הווטרנים. בולטים בהיעדרם לוחמים יהודים יוצאי הרפובליקות האסיאתיות. רוברמן מייחסת 
זאת למתח השורר כיום בין יוצאי מערב ברית–המועצות ליוצאי הרפובליקות. באופן כללי, 
גישתה של רוברמן מתיישבת עם זו של מוריס הלבווכס )Halbwachs, 1992(, לפיה ההווה 

הוא משמעותי יותר בעיצוב זיכרונות חברתיים מאשר אירועי העבר. 
מחקרה של רוברמן משתייך לגל המחקרים העכשווי שעניינו הוא הזיכרון החברתי ]חלק 
 Olick & Robbins,( ורובינס  אוליק   .])Winter, 2006( memory boom–כ שהוגדר  ממה 
1998( וברלינר )Berliner, 2005( מתריעים מפני שימוש היתר במושג “זיכרון”, שעלול להביא 
לכך שה“זיכרון” יכיל בתוכו הרבה יותר מדי. שנים קודם לכן שימוש יתר שחק מושגי מפתח 
כ“תרבות” ו“זהות”. לאורך הספר מקפידה רוברמן ש“לא ללכת לאיבוד” ולהגדיר לעצמה שדות 
מחקר ברורים ־ המשרד השכונתי של ארגון הווטרנים, המצעד השנתי בירושלים, האנדרטה 
בכרמיאל, המוזיאון בקריית–ים ־ והרי אתרים אלה ־ מוסדות, טקסים ותרבות חומרית ־ היו 
ונותרו מחוזות המחקר הקלסיים של האנתרופולוגים. נכון שיש לנו כאן עניין עם יחסים בין הווה 

לעבר, אך איזה אנתרופולוג לא עסק בסוגיות של שינוי והמשכיות? 
בין אם לבו של מחקרה של רוברמן הוא הזיכרון החברתי, ובין אם כדאי לחפש מושגים 
והגדרות אחרות עבורו, הוא חשוב ופותח צוהר אל עולמם של ותיקי המלחמה, עולם שהולך 
ונעלם עם מותם. גם אם אנו עדים להיחלשותו של הנרטיב ההיסטורי הציוני הרי שהוא עדיין 
ונרטיווים היסטורים חלופיים עדיין נאבקים על הפיכתם לנחלת הכלל. הדיון  הדומיננטי, 
שמעלה רוברמן מתרכז בעולמם של הזקנים בעידן שסוגד לנעורים, ומזכיר לנו את קיומו של 
הנרטיב הסובייטי בעידן של הגמוניה אמריקנית. מחקרה, המשלב ספרות על זיקנה, הגירה 
)agency(, לוקח אותנו לנתיבים לא סלולים המרחיבים את  והמגבלות של הסוכן החברתי 

האופק. 
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