
היסטוריהשעושיםאנשיםעםראיונותואמתנזמן

באוניברסיטהמזרחיתמיסטיקה
בכלנוחומרגישהושירהמיסטיתחוויהלביןרעיונותשלאקדמיניתוחביןנעהפזיהחביבה

נוימןטלורביםבעולמותביתבןשהיהומקובלרבשלבמשפחהכשצומחיםזהככההעולמות.

עםשללהיסטוריהבמחלקהבכירהמרצה / /

תרבותחוקרתגוריון,בןבאוניברסיטתישראל

וסופרתמשוררתויהדות,

באוניברסיטהישראלומחשבתקבלהלמדה//

חזותילתאטרוןהספרביתבוגרת .העברית

בירושלים

בירושליםלירוןבמכוןבכירהעמיתההייתה / /

שללהחייאתה'היונה'אנסמבלמקימת / /

מהמזרחומיסטיתליטורגיתמוזיקה

יהדותמורשתלחקר 'שר'אליימרכזראש / /

גוריוןבןבאוניברסיטתוהמזרחספרד

לשירה ''הליקוןהספרביתבראשעמדה / /

מחקר,וספרירביםמאמריםפרסמה//

ושירהפרוזה

ספריהעלדניסבפרסיםזכתה / /

דודהיהדותלחוקרנשואהשבע.בבארגרה//

לבתואססורוצקין

rn משפחתך?שררשימחם

הרבהיהאמימצדשלידנהסבא

 .בבגדדמקובלדבשהיהפתיהיהודה
ידיעל 17בגיללרבנותהוסמךהוא

השארביןכתב ,סומךעבדאללההרב

ספדועלחיים''עץהספדעלפירושים
חלומותלפירוששיטהפיתח ,הזוהר

זה.בתחוםוהתפרסםהקבלהפיעל

והדנהקהילתימנהיגגםהיההוא

שהאמיןמשוםבביתואנשיםלקבל

שלהתופעהעםלהתמודדכדיכי

למגיקוניםהולכיםשהיובבגדדיהודים

המאגיהצדאתלספקצדיךמוסלמים

הבקשותלכלסירבהואהיהדות.בתוך

שלטענתוכיוון ,לדייןאותולמנות
בדיניטועיםדייניםרבותפעמים

הסכיםשבהםנזידיםבמקדיםנפשות.

ימיםהמדוכהעליושבהיההואלדון

הואטעות.לידייגיעשלאכדיולילות

המאהשלהעשריםבשנותלארץעלה
שנהבאותה .-1942בונפטרהעשרים

התקרה''אסיריהפיוטיםאתחיבר

השואהעלהשמועותבעקבותשבהם,

הואבאירופה,הסופיהפתרוןועל

האמהותארבעשלבפיהןדבריםשם

בשואה.היהודיםרצחעלהמקוננות

אחדותפעמיםצםהואתקופהבאותה

נהג ,דמעותיואתושתהבכהבשבוע,

בתחנוניםוהדנהנוספיםאבלגילויי

הרבאביו,רחל.קברלידובסליחות

אותיותבהבאתמעורבהיהפתיה,משה

 ,לבגדדהראשונותהעבריותהדפוס

.אחדחולושידתפיוטיםספרים,וחיבר

גנביםבשניעסקשכתבהחולמשידי

 .לביתושפרצו
פתיה.שאולהחכםהיהאמיאבי

שהואקרובותלעתיםהדגשתיבילדותי
בירושליםלשוטטאהבהוא .עולמיכל

כדיתוךדניםדבריםמסבירוהיה

אליוהולכיםהיינובשבתותהליכה.

בבוקרובערב.בבוקרפיוטיםושומעים

 ,הראשוןלמנייןהולךהיההואשבת
כדיקוםלהשכיםאהבנוואניואחי

בוקראתאתוולחוותאליולהצטרף

התפילהלאחד .שלוהמיוחדהשבת

הזוהרומנגינת ,הזוהרבקריאתהחל

אחדימים.מאותםמאודחזקבינחרתה

ביצהואוכלערקשותהמקדש,היהכך

פרשותאתלמדתיממנו .ומלפפוןקשה
שיטתואתהזוהרספדאתהשבוע,

מדגישהאני .אביושלהחלומותפירוש

יודעתשאנילמההבסיסכלשאת

 .ממנוקיבלתי
היאגםהגיעהאבישלמשפחתו

בסמרהגרוהםבתחילהמעיראק.

לפרסוםשזכתהעירעיראק,שבדרום

הבנוישלההארכאולוגיהתלבשל

מסתלסלות.מדרגותשלבצודה

סמל ,עבוריסמלהןהללוהמדרגות

וסמלהירדנית,ולאהדרגתיתלעלייה
אבילבגד.דעבדוהםמשםלמוזיקה.

אחיוודובמשכילה,למשפחההשתייך

בבתיומנהליםמודיםשימשוואחיותיו

משובחתערביתדובראביערביים.ספד
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היההואעם.ובמעשיותבקוראןושולט

ובגילבעיראק,הציוניתבמחתרתחבר

 .לארץלעלותכדיאיראןדרךברח 17
לנומספרהואשלוהבריחהסיפוראת

בשנותלארץעלההואפסח.ערבבכל

שעלתהלמשפחתווהצטרףהחמישים

 .חוקיבאופןלפניו

[2J שערבומענייןמשפחתיסיפרו

לזרד?מזרד

ביכולותהאמינוהיהודיםרקלא
יהודהרבי ,אמיסבשלהמיוחדות

כשהיוהגויים.גםאלאפתיה,

המוסלמיםהפורעיםבבגדדפוגרומים

 .בולפגועשלאכדיביתואתעקפו
כאשרכימספרתמפורסמתאגדה

הייתהוהעירשיטפוןבגדדאתהציף

משלחתרבהסבאאלהגיעהבמצוקה,

ממנווביקשהמוסלמיםחכמיםשל

םיפתקארבעהלהםנתןהוא .לעזור
 ,בגדדברחביאותםלהטמיןלהםואמר

 .נעצרוהשיטפון
המאגיותביכולותהאמינובארץגם

רבניםעשרהעלמסורתיש .שלו

התקרבוכשהנאציםמאגיטקסשעשו

הרבהיהמהםואחדישראל,לארץ

מטוסלונתנוהבריטיםפתיה.יהודה

כפרותטקסוערךהארץבשמיטסוהוא

המשפחהברשותיש .הארץמעל
שבואנגליבעיתוןכתבהשלצילום

שהטיסהבריטיהטייסכךעלסיפר

אותו.

באמצעותלמוזיקההפריפריהפרצה

'טיפקס''אלג'יר',הלהקותהרוק.

הרוקתופעתעםהשתלבוו'שפתיים'

שבביםלתוכההכניסואךהבינלאומית,

הגיעהבאהשלבומזרחיים.אתניים
קוראתשאנישלבזהוהאלפיים,בשנות

שיצאהמשאבהקדושה'.'פריצתלו

סוףסוףפרץמתווכיםדרךעכשיועד

ביתמלבממש ,לגמריחשוףכשהוא
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[2J ובחקרבפירטוכרתעוסקתאת

אנסמבלאתייסדתהיתררביןהפירט,

שלחזרתהאתמסבירהאתכיצדהירכה.

הישראליתלחברההמזרחיתהמוזיקה

שכים?במשךשחוזרהלאחר

הודחקההחמישיםמשנותהחל

לבנותרצוןמתוךבמדינההמזרחיות

קרבהמפניומחששהישראליותאת

זוהדחקהלמרותלערביות.היהדותשל

והצליחההמזרחיתהמוזיקההתפתחה

השישיםבשנות .בציבורלהתקבל

הצלילבאמצעותהיההתיווךוהשבעים

והעניקהערביותאתשעקףתיכוניהים

המוזיקהדרךלמזרחיותלגיטימציה

זהשלבהיוונית.

מהגווניםאחדיצר

המוזיקהשלהחשובים

בשנות .בארץהמזרחית

שלגללארץהגיעהשמונים

ביןהרחוק,מהמזרחמוזיקה

הטבעית''הבררהלהקתדרךהיתר

 1המתווךדרךההודית.הסיטארונגינת

המוזיקהגםנכנסההרחוקמהמזרח

התשעיםבשנותהמזרחית.
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היהודיהלחןשבומהמקוםהכנסת,

 .הערביבלחןשלוב
למוזיקהשיבהשלהזוהתופעה

רבתהדחקהשלתוצאההיאהמזרחית

אותנומשוויםרבותפעמיםשנים.

אבלהגירה,מדינתהיאשגםלאמריקה,

לאלאמריקהשהמהגריםהואההבדל

מטאבאמצעות ,כמונומחוברים,היו

לגלות.שיצאאחדעםשלקדוםנרטיב

הגירה,מדינתבאמתאנחנואחדמצד

ידיעלמחובריםכולנושנימצדאבל

קולותלהמוןשהתפצלדומהנרטיב

כיסברושבהןתקופותהיווצבעים.

ויצירתהקולותכלהתכתהיאגאולה
הגמוניים,ליחסיםהוביל.זהאחידעם

היהדותולשלילתהגולההקוללשלילת

רעביצרהזוהדחקה .העברשלכסמל

בשניסמויהיהזהרעבלשורשים.

בדורהתפרץאךהראשוניםהדורות

שלהדינמיקה .הרביעיובדורהשלישי

דינמיקההיארביעיודורשלישידור

ובטראומות.הגירהבסיפורישחוזרת

עלמדוברהכתריםביןבבריתאפילו

מבנהזהו .לארץשישובהרביעיהדור

 :רביםבהקשריםושיבהגלותשליסודי

המכהאתסופגהראשוןבדורהמהגר

הזיכרון;אבדןושלהטריטוריהאובדןשל

ההוריםשלשתיקהישהשניבדור

הישראליות;עםלהסתנכרןשמנסים

בתוךשגדלהשלישיהדורמגיעואז

גםבוישאך ,אומץלווישהישראליות

מהסבא.כללבדרךאליושעברהזיכרון

השלישיהדורשלהחריפהההתקוממות

שהועברהמסורתשלחימרצףנובעת
הקולשלושיבתואילמת,בצורהאליו

המזרחיהקולאתשהשיבההיאהמודחק

הדורהישראלית.המוזיקהאלהאותנטי

בקבוצתלמשלשרואיםכמו ,הרביעי

חשוף.כעסמבטאכיום,פואטיקהערם

 /~ב:יח;ךליםזזtדיםכ;פלים"~לזt~ים [2)
ס,כרט;ת ח~~למר~י;ת רכ~,:~ז;יר

שורהזרחיררדים".!;נלז;כ~יקים~ת;ך
שירייךבספרלהידפסשעתידמשירך
אתפנימית'.והשתוותמסע'שיריהבא

בתוךיוצרתאךבמסתוריןרבותעוסקת

שמאמיןמודרכיפוסטאקדמיעולם

האםהשטח.פכיעלנמצאחבלכי

העולמות,שכיביןפנימיתסתירהאין

לפלסטיקיםוהשדיםהמלאכיםבין

הוורודים?

שלתרועהבקולהתחילהמודרניזם

העולם.מןהקסםוהסרתהמלאכיםמות

כמושנפתחיםלשמיםזאתדימיתיפעם

ריק.שהארוןרואהואתהבגדיםארון

קולבים.בוישאםיודעלאאפילואתה

מודרניהפוסטשבעידןחושבתאני

מותעלבמודרניזםכמומדוברלאשלנו
עלאלאהא-לוהים,מותאוהמלאכים

תחתוניםחיצוניים,כוחותשאיןאשליה

צרכניםהםהאדםבניאבלנגדיים.או

יכוליםבאמתלאוהקסםוהסוד ,סודשל

מתמקמיםרקהםהעולם,מןללכת

יכולהקסםוכךאחרים,במקומות

מלאכיםכנפיבתוךלאעצמואתלחנוט

פעמיםורודים.פלסטיקיםבתוךאלא

כיוחושביםמתבלבליםאנשיםרבות

רובדעלנשעןמודרניהפוסטהעולם

המציאויותכלאתהכוללואחידאחד

שהקסםעולםזהכינראהואזוהישויות,

מאבדגםאתהכזהובעולם Iממנופקע

לאשזהמאמינהאני .ליצורהחשקאת

לאהואהפרד"סכזהשבעולםאלא Iכך

שאתהסולםכמומתפקדולאהיררכי

הדרשאל ,הרמזאלהפשטמןבועולה

מהמישוריםאחדכשכל Iהסודואל
הביניים,בימישסברוכפיבצירמחובר

'גןכמוהואכאחדשנראהשהעולםאלא

לואיסחורחהשלהמתפצלים'השבילים

וכלרבים,אופקייםמישוריםישכורחם.

אחרלמישורלהיכנסיכוליםאנחנופעם

הממדים.ארבעתכלאתבוולמצוא

 .דבראותושלהעמקהישמישורבכל
לפוגיכוללאשהקסםמאמינהאני

הסודשלשהפקיעהמשוםמהעולם,

היצירה,ושלהאהבהשלהפקיעההיא

לפחותאוממקמים,אנחנושכיוםאלא

שונהבצורההקסםאתלמקם,מבקשים

החרדהואלימה.שתלטניתבצורהולא

כשייךשלומזיהוינובעתמהקסם

שרואהומיואלים,מיתולוגילעולם

דמוקרטיתערכיםממערכתחלקעצמו
-החילוןפרישהיא-והומניסטית

מפתאתלשרטטרבותפעמיםמנסה

ממערכתסטייהמהיולהגדירהעולם

 .כךלאשזהמאמינהאני .הזוהערכים
זה.לצדזהלהיותיכוליםהמישוריםשני

 .לגופואחדכל

שבחביטוןועדתשלהמלצותיה [2)
אתמחונח.לביקורתזכוהשתתפת

הוועדה?המלצותעלחושבת

שאשתתףוביקשואלייכשפנושמחתי

רוחשאנשימאמינהאניבוועדה.

והציבור ,הציבורבשירותלפעולצריכים
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בזקנתופתיהיהודההרב

הזיתיםבהרוקברו

הסימבולישההוןציבורהואהמזרחי

פריצותרב.זמןכברונדחקמעוכבשלו

רבותפעמיםמגיעותתרבותיות

להתעוררויותגבולישאבלמלמטה,

כליםהקנייתאיןאםמלמטהשמגיעות

כיוםההתעוררותחדש.לדורחינוכיים

פה,בעלשחיהתרבותשלצירעלנעה

 ~בדורמלמעלהצעדיםיינקטולאאםאך
 ~אניייעלם.זההשישיבדוראוהחמישי

החינוכיותהמטרותשהגדרתחושבת

במערכתהמזרחיהדותהפנמתשל

קריטית.משימההיאהחינוך

הטרוגניבאופןהורכבהביטוןועדת

ואג'נדההשכלהבעלימאנשיםמאוד

מורכבבמבנהפעלההוועדהמגוונות.

שימוע.והליכיועדותותתיועדותשל

שכללצפותאפשראימכךכתוצאה

כלעליחתוםהוועדהמחבריאחד

באהשהוועדההשינויים .וסעיףסעיף

ללמדאלא ,לחנךנועדולאלחולל

אםכיהחוששיםיש .ההיסטוריהאת

מזרחיתמסורתועלקמעותעלנלמד

ריקודשלהמנהגיםלהטמעתיגרוםזה

זהומדורות.מעלוקפיצהקבריםעל

 .השלטתבקבוצהשמקורועיוורון

ללמדנועדובוועדהשהומלצוהשינויים

החינוךספראתולכתובההיסטוריהאת

אתלהציגלהפסיקהזמןהגיעמחדש.

שלהסיפורהואכאילוהיהודיהסיפור

קטנותתוספותכשלצדואירופהיהדות

יהודיותקהילותהמשקפותוהשלמות

היציאהעללכתובישהעולם.בשאר

אתהמכוננתכנקודהורומיבבללגלויות

אתלתארלהובהמשךהפזורה,התחלת

למזרחהיהדותשלהאיטיתההתפצלות

ם
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כזהתיאורהשונים.גווניהעלולמערב

היהודיהסיפוראתיותרנכוןישקף

באופןההיסטוריהלהוראתקץוישים

 .אחדדומיננטירכיבשמכיל

חלקשאתחייובמחלךהרגשתהאם [2]

משמערתי?חיסטררימתהליך

מודעתהייתיתמידלא .הזמןכל ,כן

הגדילהשחווייתחושבתאניאבל ,לכך

ישכיהבנהעצום.מטעןהיאסבילצד

נושאיםכשהםארצהשהגיעואנשים

והיסטוריהמורשתרב,זיכרוןאתם

בהוויהביטויילידיבאיםשאינם

הרגשתירבותפעמיםהישראלית.

אהבתילא .אותיקוברהזהשהמטען

משום ,לעברהמחויבותתחושתאת

להתעסקהיהשליהטבעישהרצון

העברכיהרגשתיאבל ,ובעתידבהווה

מחויבותליישוכימעליינמצא

היאשהיהדותמרגישהאני .כלפיו

במרחבנכוןלאשנחתהחלליתכמו

קשריםלמערכתוגרמההישראלי

 .תיקוןוליצורתירהלהשצריךמסובכת
החברתייםשהתהליכיםספקליאין

בעליהםלאחרונהכאןשמתרחשים

ולמוטב.לטובגבוההיסטורימשקל

מיוחדחיסטרריספרארמסמךחפץ, [2]

בושרתן?שיש

 ,מסמךכלוקטלגהשמרהשליאמא
שלה.לסבאהקשוריםכתבהאוספר

והדבריםביותרליהחשוביםהדברים

בקופסתנמצאיםאותיהמעניינים

שםשישמרגישהאני ,הזוהאוצרות

 .אחרלעולםעקבות
אושמצאתיספריםישבנוסף,

 .עבורימאודחשוביםוהםלידישהזדמנו
הנפש''מוצאהספראתכשפרסמתי

ואמרהישורוןחליתאלייהתקשרה
להזדהותרצהשלא-שלהחברכי

לילתתורוצההספראתאהב-בשמו

שירתשלהראשוניםמהדפוסיםאחד

בדואראלייהגיעהזמןכעבורביאליק.

ביאליקשירתשליפהפייהמהדורה

והדבראדומותאותיותעםבירוקכרוכה

שנמצאנוסףספר .מאודאותיריגש

'בחינתהואמאודאוהבתואניברשותי

משורר ,הפגיניידעיהרבישלעולם'
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לאכלל .לילקדותיכולומהלהתמקםזהו ,-14ההמאהסביבבפדובנסשחי

לעצמהלהרשותיכולהשאישהבטוחשידה.כמובחרוזיםשכתובהגותספד

נתעלםאםכזה.במצבניידתלהיותאחתכשמצאתימאודהתרגשתי

תקופותהדנהישאישה,מהיותיכיסכספרשלוהראשונותמהמהדורות

והצלילותהמשחק•אלוףעזראאגן 13-9הבמאהספרדאותי.שמרתקותמצאתיאחדיםספרים .ושחודקטן
שלדיכוים .במיוחדמרתקתלינראית'ומעיןהקונטרסובהםגניזה,בשאריות

געגועים.משוררהלוייהודהוני ~יצירהרמתומיסטיקנים,משודדיםיצא.'ה'מבית

מהבפועללהדגישהיכולתגבוהה,קטניםדבריםאוספתאנילפעמים

היהודיהמודרניזםאתחסידות•כוננה 1-היהודים,ביןבקשריםשהתרחשוחפציםצעצועיםכמוחשוביםולא

תקופהוהמוסלמים.הנוצריםהדנהבהםמוצאתאנירגעשבאותו

התקופההיאבעיניינוספתמרתקת .אצליאותםשומרתואנימשמעות

הזיכרוןשלהתהודה•תיבתפיוטיםיי

הדרשנים .החסידותעלייתשלשנפלומפלסטיקאותיותלמשל'

שירהשלקצה.דוגמתוולךיונהרהגבוהההרמהבגליציה,הנודדיםמשמעותיליונדאהתינוק,שלמצעצוע

עוצמתיתרוחניותהמיסטיקה,שלבדיוקשהיאטי"תהאותאתשמצאתי

המודחק~שיבתפריפריהראותימסקרן .האוויראתשחותכתולפיהדיברות,בעשרתשחסדההאות

מעניין .הזולהתפוצצותגדםמהמאודשנעדרלטוברומזתהיאהתמונה''ספד

פנורמימבט•גאון,יוסףעובדיההונךהממסדמולעולהאיךלדאותאותידבריםברשותיישהזאת.בשמיטה

ההלכהעלשלפחותחדשהמיסטיתתנועההרבניזה.מסוגנוספים

שמץובלירעננההייתהבהתחלה

במציאותלעודפות•שפהמיסטיקהרמיסוד.חייך?כלתשכחישלאעיתוןכותרת (2)

לאחרונהבזיכרונישנחרתהזבד

מחחיסטרריחללמודאפשרמה (2)שלתמונהאלאכותרתאינומהעיתונות

ד
המיסטיקנים,הונקוק•מגדולי

אקסטטילשפרלדעתךשיכולוהכלליתחיחרדיתלעלותומנסיםידייםהשולחיםפליטים

נירם?כעםמצבנואתהתמונהאתשמדתיבאלבניה.רכבתעל

.מתעתעתלאומיות ~שלכמרסןהגלותמתודעתמעטלאמץהיאהיסוד'עדאותיזעזעההיאכיהזו

הזמןכללמציאות.בזיקהיתדפנטזייתלדאותקשהכותרת.מכליותרחזקה

לכבוש,להשיג,להספיק,ניסיוןישזה.את

ו
המציאות,אתשנת•מווסתת

מיקודמאפשרתשצדיךחושבתואניהלאה,וכןלשלוט

המציאות,כלפיריסוןשלשמץלהיותנערץ?יחרדיגיבור (2)

עשוידיועוצםכוחידקלאכיהבנהמבדסלבנחמןודניטובשםהבעל

שנדמהמדומיין.עולםפייסנוקו

כמציאותשבהןבתקופותשהיהכפיהכל'והםמאודאוהבתשאניגיבוריםהם

אומדתלאאני .בשפלהייתההדותיהשניהם .ענודיבמיוחדמשמעותיים

המשמעות.ממוקדיהוראה iעצמה,אתלהחלישצריכהשהיהדותהמודרניתהיהדותאתשעיצבודמויות

בחייהחשוביםהדנהשהמשיחיותחושבתאניאבלשלהרוחניהכליםארגזאתוקבעו

וצדיךטובההיאהגלותבזמןשהייתהדבתוכןמוצאתאניההתמודדויות.

הפקר.שטחשנעגאו j=ימדינתשלהקמתהבתקופתגםלאמצהמקודזהשבהוויה,המיסטיתבעמדה

הובילהתמידיתדמשיחיות .ישראל .ענודינדלהבלתיהשראה

מתקופתללמודכדאיבנוסף,לאסונות.
דתיהביןהשיחשבהבספרד'הזהבתורורצחשחייתהיסטוריתזמןתקופת (2)

במכללתלאמנותהחוגבוגרתיתונאית. u~ז 1 · 1 לספרותבחוגשנילתוארמרתלו ,אמונה /; . ; 1הדדיותהשפעותוהיויותרפתוחהיהנח?לחיות
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