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המעוקרת:האחרות

בהודןושואלבושראל'הןךן

עלוןקצועהבוץ,מרקןהדלו

האחרונותבשניםמקבללישראלהודוביןהמורכבהתרבותיקשרה
התרבותיתלדינמיקההישראלי.התרבותבשדהבולטביטויו

גםולאחרונהרבים,מופעיםלהודוישראלביןהאינטנסיבית
מעטלאהודים.יוצריםשלעטםפרירבים,ספריםלעבריתתורגמו

אתממצביםשהםתוךמכר'לרביוהפכורבהלפופולריותזכויצירות
נכתבתהודובעת,בההמקומי.התרבותיבמרקםההודיםהיוצרים

ומגוונות.רבותבדרכיםהישראליתהיצירהתוךאלהאחרונותבשנים

בסיקורואףבמחזאות,עיון'בספריבפרוזה,מופיעשהיאכפיזו'יצירה

יזה.מאמרבמוקדתעמודהעיתונאי'

שאלותכמהמעוררבישראל'הודואתהקושרהעצוםהיצירתיהפרץ
הקולחתימתמהיבישראל?הודושלההתקבלותמנגנונימהםמפתח:

אופקיםואלו ?הישראליתבהוויהההודיתהתרבותשמייצרתהייחודית

הישראלי?הקוראבפניפורשתהיאחדשים
התיירותבישראל:הודושלצריכתהאתמאפשריםמרכזייםאפיקיםשני

הספרותשלצריכתהאופןגםכמואלו'אפיקיםלטענתנו'והרוחניות.
הממדמןההודיתהחוויהאתמעקריםבישראל,והאנגלו-הודיתההודית

כמרקםבעיקרההודיתהתרבותאתומתווכיםבה,הסמוךהעמוקהפוליטי
וצבעים.ריחותצלילים,שלסואןאקזוטי
סובייקטעמדותשתיבאמצעותמתאפשרבהודוהישראליהביקור

מנגנון .הרוחני-מערביוהמבטהמקומי'האתנוצנטריהמבטמרכזיות:

שעורכיםהממשיהתרמילאיבמסעמעוגןבישראלהודושלההתקבלות
הישראליםהמטיילים 3מעוז,דדיהפיעל 2היבשת.תתאלרביםישראלים

סיוםעםחניכהלמסעהיוצאיםצעיריםהגיל:שכבותכלאתמייצגים
החלטותלפניהעומדיםהעשריםשנותבסוףצעיריםהצבאי'שירותם
המבקשים ,) 50-40<בניהחיים""באמצעאנשיםבחייהם,גורליות

המבקשיםהעמידהבגילותייריםהרפתקה,שלקורטובלחייהםלהחזיר
מקנההיבשת,תתאלהממשיהמסעוביטחון.עוצמהמסוגלות,להוכיח
החניכהמסעיח.דגםוסימבוליותתרבותיותמשמעויותההודיתלחוויה

הספרות,בתחוםרבותמקומיותביצירותמופיעהישראליהתרמילאישל
הכתב,עלחוויותיואתהמעלההישראלי,המטיילוהתיאטרון.השירה

המאפיינתהתקניתבביוגרפיהחובהכפריטההודיתההתנסותאתמתאר

הישראליתלחוויהקראה 4היכלעידיתהנורמטיבית"."הישראליותאת

באמצעותםהאופניםעלמרמזזהשםמטיילת"."לוקאליות-בהודו
המטיילההודית.החוויהאתהאתנוצנטריתהישראליתהתרבותצובעת

ואינוישראלית-לוקאלית,תרבותלהודועמוגוררהממוצעהישראלי

המקומית.ההודיתהתרבותעםמעמיקהלהכרותרביםמאמציםמשקיע
שלדפוסיםמשחזריםהישראליםהמטייליםכיטועןאף sאלוןנחי

הצבאי.שירותםבמסגרתלהםשהונחלוגברית-מיליסריססית,אחווה

מפורסם,הודיסופרמישרה,פנקגיאוחםמתארכך

היויותרבולטים"במספרים 6הרומנטיקנים:ברומן

הנוערבניהרוחניות,השאיפותנטוליהתיירים
השזופים,הישראלים,והצעיריםהאמריקנים

בצבא,שלהםהחובהמשירותעתהזהשהשתחררו

בבקתותהמאוחרותהערבבשעותלהצטופףשנהגו
טיבטיםצעיריםבידישנוהלומזוהמותוידיאו

<עמיובעגילים"מבריקיםבמקטורניםמטורזנים
208 (. 

ההודי'המרחבאלהישראלייםהטיולדפוסיהטלת
יוצאכפועלוהאחרות.עםממשימגעמאפשרתאינה

לידיבאההודיתהתרבותעםהרופףהמגעמכך'
לישראל.הודומיובאתבהםבאופניםבולטביטוי

שונים:"הודיים"במופעיםמנוקדהישראליהמרחב
הודיתמוסיקההודיים"'"פסטיבליםהודיות,מסעדות

אינםבישראלהנמכריםההודייםהמוצריםמרביתזאת,עםיחדועוד.

אתישראלאללהעתיקבוחריםרביםמטייליםאותנטיים.מוצרים
בזמןיצרועצמםשהםתיירותיהינדיואותוכלומר'-ההודיתהחוויה
מסעדותלמשל,כךרבים.באופניםמוגנהזהחליפיןזרםבהודו.הטיול

תרמילאיםעבורבהודושהשתקעוישראליםתרמילאיםשמקימים
התקןמתורבמרחקהרחוקות<מסעדותהודואתשפוקדיםישראלים

אחרות,במילים .הישראליהמרחבאלחזרהמשועתקותהאותנטי>,ההודי

זה .בהודוהישראליתהמסעדהאתמחקהבישראלההודיתהמסעדה
 •המקוראתמזמןכברשאיבדהסימולקרהציטוט:שלציטוטשלציטוט
כ"הודי",הנתפסהביגודהביגו.דבתחוםגםמתרחשתדומהמגמה

הבגדעלהמערביתהאסתטיקהשיצרההווריאציהאתלמעשהמשחזר
מתרבותהלקוחיםהפסיכדליים,השארווליםהםכאלוהמסורתי.ההודי

החשופותהגופיותהרחוק,במזרחשהתפתחההמערביתהסמים

ועוד.והשקופות

שהיגרהאותנטית,יהודית-הודיתקהילהקיימתבישראלכילצייןיש
ההודיתהקהילה .ומקוצייךמגרמנייבעיקרהחמישיםבשנותלארץ

החלק-בנגבנידחיםובאזוריםרמלההענייהבעירברובההשתקעה

תויגוההודיםהמהגריםישראל.מדינתשלוהעניהדרומי'המדברי'
דימוימפותחות.בלתימארצותשהיגרוכמיכלומרכמזוהים,בישראל

אומצההמזרחאלשהנסיעהמרגעאולםשנים.לאורךבהםדבקזה
-הודו-המסמןלפתעהפךהביניים,מעמדידיעלרווחתכפרקטיקה

בישראל.ההודיתהקהילהעלגםמקריןזהשינוינכסף.תרבותילמשאב

נבטיםהכושלבמושבהמתגורריםקוצייךיוצאיהחליטולמשל'כך
תיירותיבמיזםתחתיוולפצוחהחקלאותתחוםאתלנטושבנגב,אשר

לקוםמתוכננתלגד""קוצייך .בהודוהישראליתהחוויהעלהמתבסס
תיירותיותחוויותלשחזרלישראליםהמאפשרשעשועיםכפארק

עומדתאינה'הודוהפופולריהתרבותי'במרחבכךאוכך"אותנטיות".
 .כשלעצמוהקייםלעולםכקונסטרוקט

הנכתבותהמגוונותביצירותגםניסוילידיבאותאלועיוורוןנקודות
לצירבהודוהטיולאתהפכורביםישראליםיוצריםבעברית.הודועל

השיבההקאנוניהרומןהואלכךוראשוןראשיצירתם.שלהמארגן
ציטוטעלנשענתיהושעששוטחהעלילה sיהושע.א.ב.מאת •להודו
הגדולההודיהאפוסמןמרכזיחלקהמהווהגיטה,הבהגוודמתוך

לאולעולםלבדה;היאאךלפעולה,הרשותלך"נתונההמהברסה:

לחוסרתתמכראלגםאךמעשיך'/פירותיוליכוךעלפירותיה;
מוטוהמהווההציטוט, .) 45חרוז , 2פרקהמבורך",("שירתהפעולה
פועלאדםהיותשלהשוניםלמודוסיםמתייחסיהושע,שללספרו
בעולם.
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זוספרות 10 •בהודוכלאבבתישנכלאוישראליםמטייליםשלחוויות

מקריםשלהאינטנסיביהתקשורתיהסיקורשהכתיבהקודאתמאמצת
בישראל.אלו
עלהעלוהמקומית,התקשורתשטוותההשיחוהןהתיעודיהנרטיבהן

ההודית.המשפטמערכתכנגדהמופניםואשמהגינוישלנרטיבהכתב

לכאורהשביצעוהפליליותהעברותמןלעתיםמתעלםזהנרטיב
כמערכתההודיתהשיפוטמערכתאתמגדירזהמסר 11המטיילים.

והצדקהשיפוטמערכותלעומתוזאתבשוחד'ונגועהשרירותיתכושלת,
אתוסאתמשחזרזהמהלךרבב.מכללכאורההנקיותהישראליות,

התרמילאותתופעתעםיחדשהתפתחהלאומי'ההצלה
הגורסתיסודהנחתפיעלמנוהלזהאתוסהישראלית.

נעדרותמדינותהןבמערבמצויותשאינןמדינותכי

אתלחלץהחובהישראלעלמוטלתולכןוסדר'חוק
לאבכדי'לא .מחירבכלליםמעברהאובדיםבניה

שלחוויותסביבזומעיןכלא""ספרותהתפתחה
מעיןאשמההטלתבמערב.השוכניםכלאבבתיישראלים

נרקסיסטי-מבטמבססתמערבי'הלאהעולםעלזו
ולישראליותה"מערבית"לישראל'המחמיאאירופוצנטרי

היא.באשר

מייצוגיהגםנפקדיםאינםוהמיליטריזםהאתנוצנטריות

ביטוילידיבאזהיחסהישראלית.הבמהעלהודושל
הטובים",לחיים"המדריךהמצליחהבהצגהרפלקסיבי

הטיולחווייתאתמסמיכהרונן .רונןיעלוביימהשכתבה
בגדההמתחוללתהצבאיתההוויהאלבהודוהישראלית
היחסמותקבוהאופןאתחושפתההצגההמערבית.

בשטחיםישראליםחייליםשמפעיליםוהגסהאוגדתי
שהפכוהחיילים, .האזרחיההודיהמרחבאלהכבושים

קודאתבהודוהטיולדפוסיאלמתיקיםלתרמילאים,

טייליםהחיילים-אתהמאגדהמיליטריסטי'"הרעות"
התקתהאחר.כנגדהמתכוננתאחתמהודקתלמקשה
אתמכוננתלהודו'הגדול""הטיולאלאלודפוסים
אינוזהשטנימעגלאויב.שלכסוגהמקומייםההודים
למרחבלמזרח""המסעאתלהפוךלתרמילאיםמאפשר

שלהמורכבתדמותואתהחושףרפלקסיבי'מוראטורי
עמיתגישהחוקרתוההזו'למגמהבהמשך 12 •האחר

להיכתבהישראליתהיצירהתצליחמתיזה>,<בגיליון

עלתעמודזהמסוגקריאהרפלקסיבית.קריאהמתוך
המערבי'הכוחבשדהההודיתהתרבותמתףוכתבוהאופן

הודושלהנוכחותשיוצרתהמרוביםהאפקטיםועל
 13במערב.

החדש""העידןמספרותנכבדחלקהתופסהרוחני'השיח
תתעםדומהיחסיםמערכתמנכיהבישראל'הנכתבתאורנמנט , 2007 ,עבורןאסף

לפריחהבישראלזוכיםהרוחניתוהפרקטיקההשיחההודית.היבשתבו-זמנית:הפועלותיסודהנחותשלושבאמצעותמובנהזהמבט

עםומפגשיםיוגהחוגיסדנאות,פסטיבלים,פוקדיםאלפיםגדולה.לאחרותמדומיינתנגישותאוטוביוגרפיות:חוויותשל"מיסטיפיקציה
התרבותעלחותמהאתהטביעהזונרחבתתופעההודים.ונזיריםגורואיםאנשיםשלוראיפיקציהתיירותית:צריכהפעילותבאמצעותתרבותית
הישראליתלספרותמתורגמתאלוחוויותבישראל.הנוצרתהרוחניתהחוויהכידומה .>םש<סחירים"אסתטייםאובייקטיםאלומקומות

ובודהיזםהינדואיזםיהדות,יחדלאחותמבקשתהאחתאופנים:בשנישהשתלטהגלובאליהצרכניוהאתוסהישראלים,היוצריםשלהביוגרפית
הרוחניתהדרךאתמפחיתההאחרתבעודאחת,היברידיתלמקשהעלומאפיליםהודועלהכתיבהאופניאתמניעים 9התיירות,עולםעל

תועלתניות.אינסטרומנטליות-לפרקטיקותמנכשתהעכשווית,מהודוההתעלמותכילצייןחשובהממשית.הודו

לנסח'מבקשיםבישראללאחרונההמתפרסמיםשונים,רוחנייםספריםעלייתהיבשת:תתשלהאפלצדהאתגםהישראליתהפרוזהמן
ההינדיתהתרבותלביןהיהודיתהתרבותביןההשקהנקודותאתהקאסטותשלהנוקשההחברתיהמבנההאשה,'מעמדהעוניהלאומנות,

הוגיםכאן:עדמהודוהמאמריםאסופתלמשל,ה~אכזווהבודהיסטית.ועוד.
מורכבתמניפההפורשת 14שלהםוהיהדותהודועלכותביםישראליםעלמושתתבישראללאחרונהשהתפתחנוסףייחודיספרותיז'אנר

ו
זהבספרנתפסתהודוהרומן'שלהבולטותהאיכויותלמרותאולם,

כזירהולאאסוריםרומנטייםליחסיםוכמצערוחניתכזירהבעיקר
הישראלי-הודי'המפגשעלשנכתבהיותרמאוחרתספרותפוליטית.

הספרותיהושע.פרשאותההמורכבותעללעמודמצליחהאינהאף

רקרואהזה>,<בגיליוןגהרצועמרישטועןכפיהעכשווית,העברית
התרבותיהעיוורוןעלמצביעהרצוגההודית.במראהפניההשתקפותאת
עללהעלותשמבקשיםישראליםיוצריםשלהרפלקסיביותחוסרועל

הודושלהאקזוטיכוחהכיטועןגהרצוההודית.החוויהאתהכתב
וחד-צדדי.חלקימבטהודועללהטילהישראליםליוצריםמאפשר
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מסוגדתיביןדו-שיחשונים.רוחנייםמופעיםביןגומליןזיקותשל
במשותףשכתבו 15בודהה,אתפגשכשמשההספרבמוקדעומדאחר

בודהיסטינזיר-אמוןוגיסיםהדתית,הציונותאיש-לנגנטלנחום
שניהםכינראההספרים,שנישמעורריםהענייןלמרותישראלי.
וזאתההודית,הרוחניותעםבמפגשהטמוןהאיוםאתלצמצםמבקשים
ליהדות.המחויבותלהעמקתכגשרהבין-דתיהמגעתפיסתבאמצעות

היהדותשלהרליגיוזיהאופקאתלהרחיבמתיימרת'אינהזומעיןספרות
 16חדשתיאולוגי-מוסריפרויקטלנסחאונוספים,רוחנייםלאתרים

 11שונים.רוחנייםשיחיםבזהזההמכליב

כמכרהלרוב,הודו'אתתופסאחרמסוגרוחנישיח

שללעבריתהתרגומיםאסקפיסטית.רוחניותשל
זו.נרחבתלמגמהאחתדוגמההםאושרספרי

בלבד'מילוליתרגוםלרובעובריםאלוספרים
הםבההישראליתלהוויהעיווריםונותרים

פתחמציעההרוחניותכידומהלהיטמע.מבקשים
זוהתקההלוחצת.הישראליתהמציאותמןמילוט
 18פוליטי.ממדכלהרוחניתהפרקטיקהמןמעקרת

לפעילותהרוחניהפרקסיסהופךכך
שיחלהכיליכולהשאינהגרידא,אינדיווידואלית

שלמשנתושמספקתזהכמומפורש,פוליטי
 19 •גנרימהטמה

החוויהאתמפחיתהאחר'מסוגרוחניתספרות

פרקטיקותשלפונקציונלילרפרטוארהרוחנית
לספריאו 20פסיכולוגיים,קודיםתחתהמנוהלת

צעדים".בעשרהחייךאת"שנהנוסחזוליםעצות
באמצעותלגשר'מבקשיםאלומספריםחלק

המערבית,הפסיכולוגיהשמציעההטרמינולוגיה

גםולעתיםהאפיסטמולוגית,התהוםעל
המציאותתיארוביןהפעורהגית,ונטרלוהא

צחימהודו.המיובאהרוחניהשיחובין"היהודית"

מתנהלבוהאופןעלעומדזה>,<בגיליוןפרידמן
עלובעיקראלו,פרדיגמות-עלשתיביןהדיאלוג

למונחיםהבודהיסטיהשיחמוכפףבהםהאופנים
במדע.המגולמיםהאמפיריים

התעשרוהרוחנית""הספרותמדפירקלא
מדפיגםלעברית.תרגומיםבשללאחרונה
לטנאהאחרונותבשניםהפכוהיפה""הספרות

ההודי""הגלהודים.ידיעלהנכתבתבספרותגדוש
הציוןנקודתגלובלית.תופעהבבחינתהוא

היאההודי""הגלשלבהיסטוריוגרפיההמקובלת
עלהבוקרבפרסהצעיררושדיסלמןשלזכייתו
המופיעבמאמרחצות.ילדיהמונומנטליספרו

עללהתבונןגושבחרדרכו'בתחילתהספרותית.בזווהןהאקדמית
"האובייקטיבית"העדשהבאמצעותההודית>,זורק<לאהאחרות

רקבפרט.האנתרופולוגיתוהחקירהבכלל,החברהמדעישמעניקים
נרטיבלטובתהשוליים,אלהמערביהמדענדחהיותר'מאוחרבשלב

שביןבמפגשתמידהעוסקפנים,ורבעשיר"סובייקטיבי",ספרותי

זהותםאתלנסחנדרשיםרביםהודיםיוצריםכידומהלמערב.מזרח
מאפיינתאינהזומציאותהמערב.שמציבהתרבותיהאתגרמולאל

המחוגבשוליהניצבותרבות,תרבויותבלבד.הודיםיוצרים

המדומיין.המערביהמרכזאלכלותעינייםנושאותהאירופוצנטרי'

בחממהקקטוס , 2007 ,עבורןאסף

המורכבהקשראתמאורויעלמנתחתזה,בגיליון
ההודיתהמורשתוביןרושדי'שליצירותיואתהמשמשתהאנגליתבין

הנושאתהאנגלית,השפהבןההתנגשותבכתיבתו.הנוכחתהעשירה

בעולשנשאהההודיתהתרבותוביןקולוניאלי'תרבותימטעןעמה
מורכביצירתיבמרחבהאנגלו-הודיהסופראתמציבהכפוי,קולוניאלי

ממשיכיובידיגםשנכתבהבספרותבולטביטוילידיבאזהמתח •וטעון
הפוסטקולוניאליתהפרספקטיבההפכהרבותביצירותרושדי.שלהרבים

בוחנתזה><בגיליוןאלאורתמרהעלילה.משתברתעליוהמרכזילמתווה
באמצעותםהשוניםהאופניםאתגושאמיטבשליצירותיובאמצעות

לסופרשהפךמצליחאנתרופולוגגוש,בהודו.לבקרהמערבאישיכול
בעבודתוהןהפוסטקולוניאליתהפרספקטיבהאתמנכיהנערץ'

מביטיםלמערב,שעקרוהודיםלמהגריםשנידוראחרים,הודיםסופרים

היאלהיריג'ומפההמערבי.הכובדמרכזמתוךההודיתהחוויהעל
כותבתלהיריזה>.בגיליוןומרקוביץ'<עלוןזולמגמהבולטתדוגמה

שלהודוהוריה.שלתיווכםדרךאלאמעולם,חוותהשלאהודועל
המורכבבמארגוזר.רחוקמרחבגםאךלגעגוע,מושאהיאלהירי

השםהרומןבזו.זווהודו'הבריתארצותמשתברותלהירי'שמייצרת
מראותכשתימתפקדיםהמחלות,פרשןהקצריםהסיפוריםוקובץהטוב

האחרבעודבאמריקה,ההודיםשלדמותםאתמשקףהאחדהפוכות:

מפחיתההמערבאחריהנהייהבהודו.האמריקאיםשלדמותםאתמשקף

המערבשלהתרבותנכסיבעודאקזוטיקה,לכדיההודיתהמורשתאת
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הנוגעותמפתחשאלותמעלהבמערב,הודיםידיעלהנכתבתהספרות
במערבהכותביםההודיםהסופריםוזהות.אתניותיצירה,שללסוגיות

ההגמוני.המרחבבתוכניהאחרשלהדיבוראפשרויותאתלדיוןמעלים

אתלהשמיעהאחרשלהאפשרותעצםהיאלדיוןהעומדתהסוגיה
האחרות.הוספגהבהםהסטריאוטיפייםהדימוייםלסבכתמבעד ,קולו

פיתחוהאנגלו-הודית,הספרותשמציעההרפלקסיביתהעמדהעםיחד
באבאהומי .הפוסטקולוניאליהשיחאתמוביליםהודיםתיאורטיקנים

הומיבעודזה.בתחוםהבולטיםהשמותהםספיווקצ'קרוורטיוגיאטרי
המצבאתהמאפייניםוהחיקויההשתברותמופעיעלעמדבאבא

"כלוםיחד:גםורטוריתנוקבתשאלהספיווק,שאלההפוסטקולוניאלי
השיחבפניעצוםאתגרהציבואלוחוקריםלדבר?"המוכפפיםיכולים

לתהודהזומגמהזוכהבישראלגםכילצייןישבמערב.המתחולל
במגדלומסוגרתתחומהנותרתהיאאולם ,ענייןמעוררתתיאורטית

 ,ההודיהמדרשמביתהאקדמיוהשיחהספרותבעוד .האקדמיהשן
היצירהבוחרתמזרח-מערב,הדיכוטומיהמתחאתלהבניהמבקשים

הכוחמרכזאחרשיפוטיתהלאהנהייהמןלהתעלםהישראלית
 21 •האירופוצנטרי

שמוצעתהפוסטקולוניאליתהפרספקטיבהאתמאמצתאינהישראל
באמצעותהלנתחכדימובילים,הודיםותיאורטיקניםסופריםידיעללה

פרויקטים ,האוכלהאסתטיקה,תיכוני.המזרחבמרחבמיקומהאת
התרמילאים,תרבותשלהיברידייםומופעים 22פוליטיים,לאאקדמיים

ישראלאתומנכיחיםהישראליבמרחבהודואתהמייצגיםאלוהם
המערב.מןוכחלק"מתקדם"כמרחב

ההודיתלהוויהבזיקהשנוצרואמנותעבודותמשובצותזהבגיליון

עבודתהמופיעההשערעלהישראלי.החייםבמרקםולהשתברויותיה

הבוליוודיתבאסתטיקהמשתמשתשוחטשוחטים.-שוחטטלשל
הרומנטיקהמזיגתהוריה.בחיירומנטירגעהממסגרתססגוניתכתפאורה

מתחמייצר-שוחטים-האליםהכיתובעםהמתקתקההמזרחית
במרקםהמזרחיתהתרבותשלהנוכחותאלהןהמופרדדיסוננטי
הזוגיות.ביחסיהטבועהאימננטיהמתחאלוהןהישראליהתרבותי

הלבושפרטיוילדיהן.אמהותשלתצלומיםסדרתמציגהדניאלאפרת
מזרח-הדיכוטומיהקיטובאתמנכיחיםהמצולמים,עצמםעלשעוטים
האמהותבעוד ,עדכנימערביבלבושלבושיםהצעיריםהילדיםמערב:

דורי,הביןהמתחאתחושףהמנוגדהלבושקודמסורתי.סארילובשות
עבורןאסףתרבותית.ונדידההגירהשלבחוויותאגוזבקליפתהמגולם
יוצאיידיעלשאוכלסנבטים,המושבשלהפנימיהנוףאתתיעד
המושבשלהנטושותבחממותהמצלמהעדשתאתמיקדעבורן .קוצ'ין

הבאים.פניאתהמקדםהאוריינטליסטיהכניסהובשער ,החקלאי
הקשהלמצבוכמטאפורההמשמשאנשים,נטולמרחבמגלותהעבודות
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השפעותיהבמזרח","הטיולחוויתבמזרח,נודדתישראליתלוקאליות . 2000היכל,עידית . 4
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בהיפוךשובמופיעטובה,כפוייל"ילידים"ביחס

נטבעכךההודים.הסופריםשלבכתיבתםאירוני
לתפקידםאירוניכביטויהשחום"האדם"משאהמושג
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בעברנשוי,שהיהרושדיהאנגלית.והספרותהתרבותאתולפניםלפני
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שהוזכרוהיוצריםכלפוסט-קולוניאלית.כתיבהבכינוישנודעההכתיבה
ששלטהבריטיהכובששפת-באנגליתכותביםאחרים,ורבים ,לעיל

הסופרים . 194ב-ועצמאותההכרזתועדעשרההתשעמהמאהבהודו

הכיבושסוףאתהמסמןעידן-הפוסטקולוניאליבעידןהחייםההודים,
לאחררבותשנים ,עדייןבוחרים-לעצמאותהמאבקותחילתהפיזי
ששלטהכובשעםהמזוההבשפהלכתוב-האימפריהשלכוחהשוך

הבחירהמודעת.בחירהפריאלא ,מקריאינוהזההשימושבארצם.
-משמעותיכליהאנגליתבשפהראההבריטישהכובשמשוםמעניינת

האג'נדהההודים.נתיניועלהשליטהבביסוס-ביותרהמשמעותילאאם
חדשגזעליצורהרצוןעלהתבססההבריטיהכובששלהאידיאולוגית

האנגלית,ובתרבותבשפההשולטיםהודים"אנגלו-הודים":של
מסועפתחינוךמערכתבאמצעותהבריטית.התרבותכסוכניהמשמשים

"כיבושלבססהבריטיםקיווהבריטית,והמורשתהתרבותהונחלובה

אחרישניםשהיום, ,כןאם ,לומרניתןשלטונם.אתלחזקואףנאור",
שאינםמערבייםסימניםההודיתבתרבותנותרוהאימפריה,התמוטטות

למחיקה.ניתנים
האנגלית,למורשתלעתים><האירוניתוההתייחסותבאנגליתהכתיבה

להתנתקיכוליםאינםהפוסטקולוניאליבעידןהסופריםכימעידות

כורחםבעללעתים-להםשהונחלהוהספרותיתהתרבותיתמהמורשת
היומיוםחייבתיאורלמצואניתןלכךדוגמההבריטי.הכובשידיעל-

סלמןשלביותרהידועבספרוהעצמאות,קבלתלאחרמיד ,בהודו
הגיבוריםאחד ,וולדמתלורד-הבריטיהאצילחצות.ילדירושדי

מתנההאצילההודים."ילידים"לאותהומוכראחוזתואתמפנה ,בספר
כמוהבריטיים,הטקסיםאתלקייםימשיכושההודיםבכךהמכירהאת

מסכימיםההודיםעזיבתו.לאחרהצהריים,אחרחמששלהתהטקס

הטקסיםמןלהתנתקיכוליםשאינםמגליםאךברירה,בליתלתנאי
הכובשאתלהוציאאפשרההסכם:תוקףשפגאחריגםה"בריטיים"

היחס ."מ"ההודיותהבריטיותאתלהוציאאפשראיאך ,מהודו
מופתיתבצורההמתבטאלילידים,הבריטיהכובששלהאמביוולנטי

10 
 321-320גליון

תמידיתהתמודדותתוךהחדשה,בארצםואחרת,מיניתתרבותית,

 ,להיריג'ומפה ,למשלכךהמסורתית.ההודיתהמורשתעםומייסרת
אתלתארמיטיבההברית,בארצותשחיה ,הודיממוצאצעירהסופרת

מצדאמריקאיםלהיותהמנסיםהודיממוצאצעיריםשלההגירהחווית
הסיפוריםבאחדשני.מצדההודיתמזהותםמשהולשמרגםאךאחד,
הביקורבהודו.ילדיושניעםכזהצעירזוגמבקרהמחלותפרשןבספר
בהודורואיםהזוגבניששכרו.הטיוליםמדריךשלעיניודרךמתואר
בנםמותקף ,בסיפורהשיאבסצנתמאיים.ואףמוזר ,אקזוטימקום

הודו.שלה"אחרת"המהותאתהמייצגתחמדנית,קופיםעדתבידי

הזוגבניהמדריך.בעיניכ"זרים"נתפסיםהםהודים,היותםלמרות



אתמאמציםהםבעתובהההודית,המסורתמןלחלוטיןמנותקים
להיריהאמריקאית.ההמוניםתרבותשלוהרדודיםהשטחייםהסממנים
המדריךביןהפעורההבנהחוסראתדקהובאירוניהבחמלהמתארת

המהגריםהצדדים:שנישלהאומללותאתבכךוחושפתהזוג,בנילבין

האם".ב"ארץשנשארוואלווהמופלא,החדשהעולםמןלביקורהשבים
גםלבנה.לאשהנשויהודיגברביןרומןלהירימתארתאחרבסיפור
ה"אחר"תפיסתשביןהפערעללגשרהיכולתאיבולטתזהבסיפור
בסיסייםאנושייםרגשותלבין"סקסי",הסיפורכשםאוושונה,כאקזוטי

וניכור.בדידותשל

בעייתי'אמנםהואה"הודית"והמסורתה"אנגלית"המסורתביןהשילוב
בוהרואיםישאךדורה,בניאחריםוסופריםלהיריאותושמציגיםכפי

נתפסזההינדיוופוליטי.תרבותילשוני,יציר-כלאייםלגבשאפשרות

ה"אנגליות"בעבורגואלת,אףואולימשחררת,כאופציה
רושדי'סלמןהואזוגישהשלבולטמייצגכאחת.וה"הודיות"

למשל'כךל"מערב"."מזרח"ביןהזההשילובאתהמתאר
בחווייתהיתרביןהעוסקרומןלרגליה,מתחתהאדמהבספרו

אתרושדימתארשםהפופולרית,המוסיקהבעולםהכוכבות
"מזרחיות"ביןהשילובאתלהפליאהמייצגתכעירברמני

עיר , Wombayדרושדיאליבאאו ,ברמניל"מערביות".

הסואנתההודיתהעירכלאיים.יצורהיאהוריו'רחםשהיא
ג'ייןשלהטקסיתמאנגליההןרושדישלבספרומורכבת
כעירוהןדיקנם,שלוהסוערתהמצחינהולונדוןאוסטין
שנילייםמגנטה,שלהאופיינייםההודייםבצבעיםהצבועה
ההרכבונוכלות.סרסרותשלבקומץומתובלתוארגמן'
נתפס"הודיות",ושל"אנגליות"שלהזהוהסוערהמשונה

שתיאתלשלבהמאפשרהמדומיין'כמודלרושדיבעיני
המספרביניהן.ההיררכיהאתלשמרמבליהתרבותיותהחוויות

הוארושדי'שלהאחריםמספריוברביםגםכמוזה,בספר
שאותההודו""אמאעלובחמלהבאהבההמשקיףהמהגר'דמות
לרגליהמתחתהאדמהבספרלשוב.יכולאינוואליהעזב

שלאלטרנטיביתהיסטוריהכתיבתשלאפשרותרושדימציג
המושגיםשניראייתאתפיהעלהופךהואבכךוהמזרח.המערב

הפופולריתהמוסיקהשלבסיפורהמשתמשרושדיכניגודים.
מוסיקתמגיעהבהמדומיינת,חלופהלהציעמנתעלהמערבית

היפוךידיעלהברית.מארצותולאמברמני'דווקאהרוקנרול
שלהקבועיםהמושגיםאתלזעזערושדימצליחזה,תרבותי
הרושדיתבלשוןאו •שונהדרךולהציעו"מערב""מזרח"

התפיסותשל"מזרח")"אוריינט",<מלשון"דיסאוריינטציה"
המקובעות.והמזרחיותהמערביות

זהותםאתהמעצבתהחוויההיאההגירהשחווייתלומרניתן

אתבוחניםהםדרכההפריזמהוהיאהצעיריםהכותביםשל

מעומתיםהמערבבארצותהמהגריםבניהקולוניאלי.עברם
עמדהמתוךדווקאהכבושה.הארץכבניעברםעםתמידית

הספרותנכתבתהספק,אתלשמרהמבקשתעמדהזו'
מייצרל"מזרח","מערב"ביןהשילובביותר.המשמעותית

אתלתארהמפליאהמחלוקת,ומעוררתמאתגרתספרות
הפוסטקולוניאלי.במצבהטמוניםהיופיואתהבעייתיות

הישראלישהקוראודאות,שלרבהבמידהלומר'ניתןכינדמה
וביןלכךמודעהואאםביןזה,פוסטקולוניאלילמצבשותף
רקהיאוה"מערבי",ה"מזרחי"בהגדרתהבעייתיותלאו.אם

חווייתגם .ההודילסיפורהמשיקותהדמיוןמנקודותאחת
ומטלטלתמעצבתכחוויהההודיתבספרותהמופיעהההגירה,
להתבונןחשובזהבהקשר .הישראלילקוראזרהאינהכאחת,

ואלבכללהמזרחאלרביםישראליםצעיריםשלהחניכהבמסעגם
מיאך"הודי":דברמכללהיפעמותהואאףתורםזהמסעבפרט.הודו

הודוכייגלהמהמזרח,המגיעההעשירהמהספרותחלקולושיקרא

לחיותואםעליה.שהושלכההמערביתהפנטזיהמןיותרהרבההיא

פוסט·טראומטי'אפילואולינפשי'מצבהואפוסטקולוניאליבעידן
הםמתקנת.חוויהמציעיםהזההמצבעלהכותביםשהסופריםהרי

הצומחתחדשה,זהותלייצרומנסיםהבריטיהכיבושטראומתאלשבים
אלוסופריםלו.מעברלהתקדםשואפתגםאךהעברניסיוןמתוך

אחדמצדשהיאלמציאות,חלון .הישראליםהקוראים .לנומציעים

שאינהקריאהחווייתמספקיםהםבכךכאב.עדמוכרתשניומצדזרה

 0לב.מפעימותשאלותמעוררתגםאלאמהנהרק

 " memi "הסדרהמתוךפרס , 2002דניאל,אפרת
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בוץימרקןךלוהעלון'קצועהצדוק,ועלמשוחחות:

בספרוהעווןנודדת:זהותו

להוןויומפהגשל

 2001המחלרת,פרשן : zoosהטוב,השםלהירי:ג'ומפה

עובדעםהוצאתאפל'שלומיתמאנגלית:

להירי'ג'ומפההודיממוצאהאמריקאיתלסופרתמוקדשתהתוכניתי:
פרשןהסיפוריםקובץהקודם,ספרההטוב.השםהרומןמחברת

שלההראשוןהרומןשנים.כחמשלפניהפוליצרבפרסזכההמחלות,
המתגוררתהודיתמהגריםמשפחתשלדורותבשניעוסקהטוב,השם-

המבקשיםילדיהם,וביןההודיםההוריםביןנעהרומןהברית.בארצות
מתייחסת-הטובהשם-הספרכותרת .דברלכלאמריקאיםלהיות
שםהברית,בארצותמאודוחריגמוזרשםג;ג;ל-נחיל,הספרלגיבור

מצליחששמו"ישבלבד:חלקיתבהצלחהלשנות,הגיבורמנסהאותו
ללבושנאלץשהואחולצהשלמגרדתתוויתכמוגופניסבללולגרום
אחריםנערים .איכשהואותולקצראותו'להסוותרוצהשהיהיש .תמיד
אולסרטאותןמזמיניםבנות,אחרילחזרהתחילוכברגילובני

בנסיבותאומרעצמואתלולדמייןיכוללאהואאבללפיצרייה,
לולדמייןיכוללאפניםבשוםגוגול',זה'חי'אפשריות:רומנטיות

כזה".דבר

מסעהעלילה.שלהמארגןהצירהןשמועםגוגול-נחילשלתלאותיו

שלהחשיבותומההמשמעותמהלתהותלנוגורםהגיבורשלהייסורים
בכלל?שם

המיסטיברובדהנוגעסימון'שלמשמעותיאירועהואשםמתןק:
-ניכוסשלתהליךגםהואשיום,שלתהליךכלהפסיכולוגי.וברובד

סימבוליבאקטנפתחבראשיתספר .אישילנכסמהדברהפיכתשל
החיות,האדם:שלקיומואתסובביםאשרהישיםלכלשמותמתןשל

שלולמרחבהסובבהמרחבאתהאדםהופךבכךכולו.והעולםהצמחים
שירהזיכרון.שלבהקשריםהשםאתמקדשתהעבריתהתרבותעצמו.
זו.בנקודהעינינואתמאירשם',ישאיש'לכלזלדההמשוררתשל

בכינונו:השותפיםהגורמיםבאמצעותהשירםתהליךעלמתבונןהשיר
אהבתו"),לו("שנתנהרגשותידיועלאדם,בניידיעלניתןהשם

השםלהירישלברומןגםההרים"),לו("שנתנוהטבעידיעלואפילו

וזההאינטימי'הפרטי'במרחבהמתקייםזה :ממדיםכמהבחובוטומן

האדםאתמשמשהאינטימיהשם .הפומביהציבורי'במרחבהמתקיים

מוצגהרפרזנטטיבי'-הציבוריהשםהבית:שלהאינטרינזיבמרחב
העולם.אתלכבושהחוצהיוצאיםשעמוהשםהטוב","השםזהולראווה.
שלהזהויותכפלאתהמגלמתככמוסה,מתפקדיםהשוניםהשמות

ונפש.זהותתמרונידורשתהמהגרנדרשאליההכפילותהמהגר.

שמותבשם.שמקופלהסוציולוגיהמטעןעלגםלעמודחשובו:
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 .ותרבותימעמדיאתני'מיקוםבתוכםמבליעים
זהותעוותכתלמעשההלכהמתפקדהשם

כלהחברתי.בעולםמהלכיםאנועמהחשופה,
מתווכיםגומלין'זיקתאואינטראקציהמפגש,

טפחפורשיםהשמותהשם.באמצעותגם

גדל-גוגם .לאחרביחסאותנווממקמיםמזהותנו

דמותואתלברואמנסההספר'גיבורנחיל'
"האמריקאי"לשמווביחסהאותנטילשמוביחס
אירוני'שבאופןלמרותוזאתנחיל'-יותר
שמו-גוגולהשםהוא"האמיתי"המערביהשם
אביוהעריץאותו-הדגולהרוסיהסופרשל
יחסיובכינוןמפתחנקודתהואהשםהגיבור.של
גםבסיפורנוכחתלכןהעולם,עםהגיבורשל

השמותאוסףסביבגדולהמאודהתלבטות
הוא.להיותשיכולים

להםקוראתשאניאנשים"לשניהרומן:אתמקדישהאגב,להירי'י:
אחרים".בשמות

חריגנשמעעצמולהיריג'ומפההשםגםכילהוסיףצריךזהעלו:
בתלאותספוגהלהירישלשהביוגרפיהלהניחאפשרהמערבית.לאוזן
במערב.ההודישמהלהשגרםרבות,

גוגול-שלהוריושלההגירהמשבראתרביםבמובניםמבטאהשםי:
אלהאותנטיתההודיתהמסורתבהעברתהטמוניםהקשייםואתנחיל'
שלאמו-אשימהיולדתבוהאמריקאיהחוליםבביתבמערב.החיים

אתהנולדלרךלהעניקהפקידמתעקשהבכור,בנהאתגוגול-נחיל,
שאתמשוםמסרבים,זוגהובןאשימההחולים.ביתאתיצאבטרםשמו

אולםבהודו.החיהאשימהשלאמההסבתא,לולהעניקאמורהשמו
לבוא.מבוששהסבתאמןשנשלחהמכתב

אתלברואהגיבוריםשלהניסיוןאתהמתאריםאירועיםרוויהספרו:
שלהדמיהליצורמנסיםגוגול-נחילשלהוריוהברית.בארצותהודו

לכלכהודיםלהתנהליוכלובהבטוחה,סביבהמעיןאנפין'בזעירהודו
הבנגליתהקהילהעםההוריםשמקיימיםההדוקלקשרהסיבהזו •דבר

שבוראיםהפרטיההודיהמרחבהברית.בארצותמגוריהםבאזור

שאינםוהתנהגויותדפוסיםשלמכלוללממשמאפשרהגיבורים,

אותהכילצייןחשובלוחצת.תרבותיתאינטרפלציהתחתמתנהלים
המהגר'שלתרבותואתלמשטרהמבקשתבוחנת,פנימית""עין

האםהעצמי:לדימוייםהחרדיםעצמם,במהגריםגםאחתלאמוטמעת
בנורמטיביות?נבללאניהאםתקני?"אמיתי",אמריקאיכמומתנהלאני
כאחר?כחריג,נוכחותיאתלעמעםמצליחאניהאם

מרחבאתלקייםגוגול-נחילשללהוריומאפשרהפנימיההודיהמרחב

האבולוציהאתמסמלתזופרקטיקהלמערב.ההגירהעםשאבדהמחיה

הארץאלהמהגריםשלההסתגלותדפוסיאתאנפין:בזעירהגירהשל
ההגמוניותהזהויותבתוךזהותםמתגלגלתבוהאופןואתהחדשה,

מקיימיםעמההבנגליתהקבוצהכילומראפשרבדרך.פוגשיםשהם

תהליךביקורת"."קבוצתכמעיןמתפקדתרציפיםקשריםההורים
וביחסיםאליהביחסנבחןההוריםשעובריםהתרבותיתהאקולטורציה

איתה.מקיימיםשההורים

עצמואתמוצאהפרטהיכןהיאהספרשמעלההמרכזיתהשאלהק:
גדל-נחילגוביןחריפהמחלוקתנקוותזו .זהותואתבונההואואיך



שיצרוהחברתיהעולםאתמבקרגוגול-נחיללמשל,כך,הוריו.ובין
חבריםלהםבוחריםאינםהםמדועלהביןמתקשההואבאמריקה.הוריו

הקריטריוןמדועהמקומית.הבנגליתלקהילהנצמדיםאלאכלבבם,
הבנגלית.לקהילהשיוךהואחברים,לבחירתהיחידיולמעשההראשון'
לביןהבןשביןהדורותפעראתאגוזבקליפתמגלמתהזוהביקורת

כאדםעצמואתתופסהואאמריקאי,כברהואגוגול-נחילהוריו.

קיומםאתמכפיפיםהוריובעת,בה .ואינדיווידואליפרטיאוטונומי'
כחלקעצמםאתלראותמבקשיםההוריםמהם.גדולהחייםלרקמת
 .גדולהודיממרקם

כיחשגוגול-נחילההורים,שמייצגיםהתרבותייםלדפוסיםבניגודו:

הבריחהנתיבההודי.למרחבמחוץעצמואתלבדוקמוכרחהוא
וזאתהסביבה,עםגומליןזיקותלקייםהגיבורשלהדרךהוא
כמעטמהלךזה"מאיימת",הודיתעננהמעליושתרחףבלי

בסוגיותהנוגעיםעמוקיםבלבטיםהנתוןמסובייקטמתבקש
שגוגול-למרותעולמות.שניביןשמכותרמאדםזהות;של

יכולאינוהואשכןההודית,זהותואתבגופונושאנחיל

המציאותאתלחוותמנסההואהכהה,מחזותולהתקלףכמובן
לממשכדיההודית.העדשהבאמצעותמתווךשאינובאופן
תרבותיבמרחבלהתמקםמבקשהואזה,מורכבמהלך

ההגמוניה.שמייצגתהדומיננטיבמרחבכלומר"סטרילי",

סיפורמפתח:סיפורישניבזהזהלשלבהצליחהלהיריק:
להיריקלאסי.חניכהורומןאוניברסליים,מאפייניםבעלהגירה
לידתומרגעגוגול-נחילשלחייוסיפוראתבפנינושוטחת

אתמותחלהירישפורשתהכרונולוגיהציראביו.למותועד
האבמותהאב.מותאלביותר:הרחוקהקצהאלהחניכהרומן
עםחדשה.לידהכמעיןהמשמשתדרמטיתציוןנקודתהוא
אךהשנייה,בפעםהעולםאלגוגול-נחיליוצאהאבמות

הרבותהסימבוליותהמשמעויותעלהאב,<חוק>ללאהפעם
לבדולבדו;הגיבורנותרהמוות,אחריהזה.במצבהגלומות
לבצעעתידשהואהתרבותיותההחלטות<המערבי>.בעולם
שלקודאוסמכותחוק,לשוםלכאורהכפופותאינןכבר

כבו.ד

עומדתהגיבורשלאמו-כשאשימההאב,מותלאחרואכן'י:
ספרו-מצהיבבספרגדל-נחילגונתקללהודו'חזרהלשוב
ספרותחובב[האב,נקראהואשמושעלגוגול'ניקולאישל

בהיותוקטלניתרכבתמתאונתהספרבזכותניצלרוסית,

שנים,לפניהישןהספראתלגיבורהעניקהאבסטודנט].
דווקאבעבר.הספראתפתחלאמעולםגוגול-נחילאולם

בקריאה.שוקעעצמומוצאהואהאםעזיבתלקראת

ותהייה.חיפוששלארוךמסעסביבמשתרגתהספרעלילתו:

אחרים,בחלקיםבעודיותר'דומיננטיתההודיתהזהותבחלקו'
לסייםבחרהלהירינראות.מקבלתהאמריקאיותהזהותדווקא

לבולטותההודיתהתרבותזוכהבהבזמןבנקודההסיפוראת
לאחרמעגל:סגירתבמעיןמסתייםהסיפורהגיבור.שלבחייו

הגדולההשיבהמגיעהההודית,לזהותהמוחלטתההתנכרות
היאפסוק,סוףאינה"הביתה"השיבהזאת,ועם"הביתה",

לעולםמכילההמהגרשלזהותובמסע.האחרוןהיעדאינה
מצליחהאינההמהגרתהזהותשלם.לאדברחסר'שלסרג

בסיסעללהתרפקמתקשההיאמוחלט;תרבותימצעעללנוח

המהגרתהזהותביטחון.תחושתלהלסגלמתקשההיאמאליו;ומובןיציב
לאפרויקטשלתחושהמשדרתהיאותהיות:שאלותהזמןכלמייצרת
בעיבוד'תמידמצויההיאלהשלמה.ניתןשאינופרויקטאולימושלם,
התרבותיתעינהתחתמתרחשתהזהותעבודת"בעבודה",בליטוש,

מבחןתחתמתנהלתהמהגרתהזהותהנורמטיבית.ההוויהשלהפקוחה
"חפותםבהוכחתנשאיהאתמחייבתהזוהכפיפותמחמיר.חברתי

לא- > to pass <"לעבור"מאודובכלמבקשהמהגרהתרבותית".
המקוםשייך.כלאכאחר,כזר,אותושיגלותרבותיותבמהמורותלמעוד

הגיבורשטווהביחסיםגדולהלבולטותלהירישלברומןזוכההזה,
בתיורק,נירמבהטן'ילידתמקסין.הראשונהזוגובתעםגדל-נחילגו

אתמקסיןשלדמותהמגלמתהגדולהעולםאנשימבוססים,לוואספים

 " memi " , 2002דניאל,אפרת
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הביטחוןאתנהדרתבצורהמתארתלהיריבעצמה.הבטוחההאמריקאיות
שלאביטחוןשלסוגזההתרבותית.בזהותהמקסיןשלהעצוםהעצמי

לעולם.הברית,ארצותילידהואשאףגוגול-נחיל,שלנחלתויהיה
בביתגרהשמקסיןהעובדהאתבתמיההלעצמומצייןגוגול-נחילי:

וההתרחקותההתנתקותמסעהפוך:פרויקטעלשוקדהואבעודהוריה,
ההורים.שמגלמיםמהתרבות

מנהלתאינההיאההורים.ביתאתלעזובצורךחשהאינהמקסיןו:
הבית.מןוהממשיתהסימבוליתבהיפרדותשמיוצג ,בין-דורימאבק

בין-זרימהמבטאתדמותההזה.המרדאתלחוללצריכהאינהמקסין
היאבבית,נשארתמקסיןלה.שקדםהדורוביןבינההרמונית,דורית,
לברוחדחףאוצורךלהאין •הטבעיביתההיאאמריקההבית.בעלת
 .אחרמקוםלהלייסד ,אחרלמקום

מבחןקשה.נפשיתכהתנסותלהיריאצלנתפסתההגירהחווייתק:
חווייתאולטימטיבי.כמבחןהסיפורגיבורידיעלמוצגההישרדות

לאורךאינטנסיביתהתמודדותשמחייבעצום,כמסעמתוארתההגירה
שלפוסקתבלתילעבודההופכיםהמהגרשלחייוהחיים.מעגלכל

והאחרונה"השלישית"היבשתבסיפור •תרבותיואיחויתפירההטלאה,
אנינופלת,שרוחופעם"בכלהגיבור:אומרהמחלות>,פרשן<בקובץ
שוםאיןיבשות,שלושפניעללשרודיכולתיאנישאםלואומר

כגיבוריםשהוכתרוהאסטרונאוטים, .עליולהתגבריוכלשלאמכשול
בעולםנשארתיאניואלוהירח,עלספורותשעותרקבילולנצח,
למדי.רגילשלישההישגיודעאנישנה.שלושיםכמעטהזההחדש

הראשון.לאגםובוודאימהבית,הרחקמזלואתשחיפשהיחידלאאני
ארוחהמכל ,שעברתיקילומטרמכלנדהםאנילפעמיםזאת,ובכל

שנראיםככלרגיליםבו.שישנתיחדרמכלשהכרתי,אדםמכלשאכלתי,

דמיון".לכלומעברמעלליהםלפעמי~אלה,כל

להיריג'ומפההמקומיהספרותיבמרחבצמחהלאלדעתכןמדועי:
ישראלית?

שלספריםלנואיןבעברית.נכתבוולאכמעטהזההסוגמןספריםו:
למרותמבטם.מנקודתההגירהחווייתעלהמספריםמהגריםבני

התרבותיהשדהבעולם,הגדולהההגירהמדינתהיאישראלשמדינת
הפצועבאתרשמטפליםאישייםנרטיביםמאודמעטמכילהמקומי

מעוררתכאןלהיכתבמצליחאינוהזההסוגמןשספרהעובדההזה.
"כורבאתוסבוודאינעוצההאפשריותהתשובותאחתרבות.תמיהות

משבריאלמצמידהההיתוך","כורשלהאידיאולוגיתהעוצמהההיתוך".
"קיפוח",כמו:מיליםשליליות.אסוציאציותשלמתייגתרשתההגירה
ניסיוןכלמידחונקותועוד,"בכיינות"עדתי","שדטובה","כפיות

אנחנושלאחרונהלמרותההגירה.שלהמושתקיםהאתריםאתלדובב
המאמץולמרותופלורליזם,תרבותיותרבכמולמושגיםנחשפים
הישראלית,החברהריבוישמבטאיםמונחיםהעבריתהשפהאללהכניס
עללוותר ,כלומר .דברלכללצבריםלהפוךהעוליםמןתובעת

שלמופעיהאתולהדחיקזיכרונותלגרורלא"הגלותיים",המשקעים
לבטאניסיוןכלשחונקתפטרנליסטית,חברתיתדינמיקהזוהאחרות.

הגירה.של"אותנטיות"חוויות

לעסוקהמזרחיתהספרותשלהניסיונותאתהזהבהקשרלצייןחשובק:
הצורםהתרבותיהמפגשאתכךבתוךולבחוןההגירה,שפערהבפצע

מבצבצים ,זוספרותיתמגמהשלניצניםלנקלטים.הקולטיםבין
כמוהאחרונות.בשניםשמתנסחתהרוסיתהמהגריםספרותבמסגרת

בנישכותביםקצריםולסיפוריםלשירהלאחרונהנחשפיםאנחנו ,כן
"ישראליםשלהגירהסיפוריגםכילצייןחשובהאתיופית.העדה

 .הישראליהספריםממדףנפקדיםהברית,בארצותהחייםיורדים"
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המיקוםעלשעומדיםבשליםרומניםהעבריתבספרותלמצואקשה
שנכפית-אמריקאית,הישראליתהבו-זמניות,ועל ,המהגרשלהחצוי
מרחבלאהואאחרים,הגירהמרחביכמוהזה,ההגירהמרחבגם .עליו

הישראליותאחת,לאלים.מעברמאודמתויגתהישראליתהזהותפשוט.
עלולסנגרפוליטיותתשובותלספקשנדרשתמטרה,שללסוגהופכת
ישראל.-האםמדינת

באמצעותמערביות,שלמגווניםמופעיםבפנינופורשתגםלהיריי:
שונות.אמריקאיותדמויותעםגוגול-נחילהגיבורשקושרהחברותיחסי

טיולזהאמריקה.ברחבילטיוללמעשהאותנומובילגוגול-נחילו:
הגיבורשמייצראינטימייםהיחסיםאחרשמתחקהכמעט,אנתרופולוגי

מבנותאחתכל .חייובמהלךגשפרשהואהאמריקאיותהזוגבנותעם
גוגול-נחילשלההתוודעותהאמריקאית.החברהמןמשהומייצגתהזוג
לתרבותבאנלוגיהתמידמלווהאמריקה,שלהשוניםהדימוייםאל

האמריקאיותעםהמפגשאתמנגידגוגול .בהוריוהמגולמתהמוצא
כלמשתייך.הואאליההבנגליתהקהילהומולהפרטיתמשפחתומול
אלמגיביםהיוהוריואיךדמיונו:אתמציתהללוהמפגשיםמןאחד

אותה?מקבליםהיוהםכיצדהזוג?בתשמייצגתהאמריקאיתהתרבות
~וקתאתההודית?המשפחהמבנהאתחווההזוגבתחיתהכיצד

 1הבית?משקמנוהלבוהאופןאתהמינים?ביןהעבודה
בלתיהשוואהוגם ,האחרהעולםאלמציצנותגםבו ,שישזה,המסע
כי'נבאלעמוקתרבותימסעהואההודית,המשפחהאלפוסקת

התרבותייםהדגמיםאחרשביגוגול-נחילהולךאחת,לאהאמריקאיות.
להיעלם,כמעטלהיבלע,להיטמע,מבקשהואלפניו:הפרושים
גוגול-הדרך.לאורךחוברהואאליהןהשונותהאמריקאיותבמשפחות

מאותה"התקנית",האמריקאיותמןחלקלהיותמאודובכלמבקשנחיל
מדמההואאחתלאבדמיונו.מציירשהואמשפחתית-רומנטיתתמונה

במפתח,שאוחזכמישהוהזוג:בתשלבמשפחתהביתכבןעצמואת
כברכשהואזאת,עםהאמריקאית.ההוויהלבאל ,וסימבוליממשי
במשפחהלחלוטיןכמעטמשדרג ,בסלוןבכורסהבנוחותיושבשם:

הזההמוותהאב.במותמגולמתהתפניתהתפנית.מתחוללתהמארחת,

אתומשיבהנכסף,ההגמוניהדימויאלהמדומייןהמסעאתקוטע
משמע.תרתיהביתה,גוגול-נחיל

גרםלהשתלבהעזהרצוןהחמצה.שלקשהתחושהבחובוטומןהמוות
 :עודףסרחמעיןלהיותהפכוההורים •מאחורהוריואתלזנוחגיבורל

שלהפראיתבדהירהמכשלהשמהווהמדבר""דור ,לעברששייךמשהו

רגשותהאבאשלהמוותמציתבכדילאהאמריקאיות.לתוךגוגול
מהלתיקון.ניתנתשאינההמוחלטתההיעדרותהואהמוותאשמה.
לתהוםצלללדעת,רצינושלאמה ,למדנושלאמה ,שאלנושלא

ההורים.בדורשיוצגההתרבותעלהגוללאתסתםהמוותהנשייה.
מיותמתכשחיתהגם ,איתןכסלעמאחורשםשניצבהתרבותאותה

לתרבותביחסמחדשגוגול-נחילאתממקםזהדרמטיאירועומזולזלת.
שכןהיום,מסדרכמובןיורדתאינההאמריקאיתהתרבותהאמריקאית.

הזהותזאת,למרותאךמלידה,אמריקאי ,אמריקאיגםהואגדל-נחילגו
שאינהאמריקאית,זהותזואחרת.היאהאבמותאחרימגבששהוא

בובאופןטמוןהחידושההודית.התרבותיתלמורשתלהתכחשרוצה
להציגמנסההגיבורוהמקומי.האותנטיוההווה,העברבזהזהמאוחים

עםאחתבשורהשעומדתומהודקת,שלמהכמקשההזהויותשתיאת
 .בדרכופגשאותםהאחריםהאמריקאייםהדגמים

כראוילטעמימטפלתאינהלהיריכילצייןחשובזאת,עםיחדק:
הרומן:מןשנפקדיםזהות,בסוגייתהקשוריםחשוביםהיבטיםבשני

מוזכריםהללוהנושאים .עורווצבע ,הגיבורשלהגבוההכלכליהמעמד
והרגשיהנפשיהמהלךאתבפנינופורשתלהיריהסיפור.שלבשוליים



הכלכלילמעמדמועטהלבתשומתמעניקהאבלגוגול-נחיל,של
רקעעלבעיקרבולטהמשפחהשלהמעמד .משפחתושלהמבוסס
הודו.-האםבמדינתוהבערותהעוני

מתנהלתהבריתארצותהצבע.מענייןלחלוטיןכמעטמתעלמתגםלהירי
מערכתלתוךנכנסיםההודיםחריפה.-גזעיתצבעיתהיררכיהפיעל

מראשאותםממקםהשחוםעורםצבעהתחתונה:עלכשידםזומרובדת
התייחסותאחתלאמזמיןהשחוםהעורהמעמדי.הסולםבתחתית

לחלוטין.כמעטלהתעלםלהיריבוחרתמהןגזעניות,

להירי,ג'ומפהשלהאישיתהביוגרפיהלדעתכןכאןמבצבצתאיפהי:
במוצאה?הודיתהיאשגם

שהיאהעלילהאתלהיריתולהעליהםהאנקוליםכילחלוטיןברורק:
חוויותשלעיבודועלביוגרפיים-אישיים,מרכיביםעלנשעניםטווה,

כמנגנוןלהיריאתמשמשהרומןזאת,עםחלקה.מנתשהיומשבריות
לאכדיוזאתאשה,ולאגברדווקאהואהראשיהגיבורהרחקה.
ערכית.חדהתאמהליצור

המעמדבנישלההגירהסיפוראתלשטוחבוחרתשלהיריהע~בדהו:
פעמיםהרומן.שלהחוזקמנקודותאחתגםהיאגבוה,הבינוני
,בערות,עונישלעגומהמציאותאלההגירהסיפוריקורסיםרבות,
למילההגירההמילההפכהכךגירת.ולופתואפילוקשות,בעיות
ההגירהחוויותבתיאורדווקאטמוןהספרשלהכוחבזויה.כמעט
מצליחה,משכילה,מבוססת,הגיבורשלהמשפחהחזקה.משפחהשל

וגולשיםאוניברסיטאית,בעיירהמתמקמיםהגיבוריםאנגלית.דוברת
הםגםזאת,עםהבינוני-גבוה.המעמדאלכמעטחלקהבצורה
מתקשיםהםגםזרות,חשיםהםגםעמוק,תרבותימשברעוברים

מגעגועיםסובליםהםגםמנוחות,מיעלחייהםאתלנהלאחתלא
היאהגירההיאהגירהכילנומראהלהיריאחרות:במיליםעזים.

משכיל,הלאהענילמהגראקסקלוסיבייםאינםההגירהקשייהגירה.
המעמדבקרבגםבקשייםעוסקתכשלהירי .חוקיהלאאףולעתים

הטמוןהאוניברסליהקושיעללהצביעמצליחההיאהבינוני-גבוה,
הפרוזהגםלעתיםנכשליםהזובנקודהדווקאהיא.באשרבהגירה

קישוריצרהישראליהסוציולוגיהמחקר ,למשל ,כך .המחקרגםו
וביןהאיסלאםממדינותהעוליםשלההגירהמשבריביןמאודחזק

ההשתכרות.ורמתההשכלהרמתהמהגר:שלהאישייםהמשאבים
פרמטריםבאמצעותמוחלטכמעטבאופןהובןההגירהמשבר

 ,המטריאליהניתוחשמאפשרהחלקיתהפרספקטיבה .אלוכלכליים
הבסיסכילהביןחשובהתרבותי.המשתנהאתהניתוחמןמחקה

המשתנה .המהגרבחייהיחידיהמחוללהמשתנהאינוהכלכלי
מרכזימשתנההוא ,להירישלהרומןגםשמעידכפי ,התרבותי

ומשבריה.ההגירהתהליךלהבנתוחשוב
מעשירהאואותומחלישהמהגריםבןגוגול-נחילשלהיותוי:

אועשריםבעודגוגולאתרואותאתןאיפהאחרון?בחשבוןאותו
שנה?שלושים

האמריקאיתהאופציהאתידחהשגוגול-נחיללהיותיכולק:
הצעירהגרושתו ,מרשומישלישית.באופציהויבחריחדגםוההודית

החייםעלגםמוותרתהיא :כזובאופציהבוחרת ,גדל-נחילגושל
התרבותאלדווקאופונה ,בהודוהחייםעלגםוהבריתבארצות

לצרפתעוקרתהיא ,מגוגול-נחילגירושיהלאחרהצרפתית.
היאהשלישי",ב"מרחבשם,כינדמהחייה.אתבהלחיותובוחרת
אתממושומישחילץמהוברורה.חופשייהשלהשהזהותמרגישה
אלא ,'בצדולאא'צדלאהוא ,ביותרוהאותנטיהעמוקהמקום
הזוהאופציהעלמרמזתלהיריהאולטימטיבית.האחרותדווקא

ברומן.הגיבוריםנקלעואליההזהויותלסבכתאפשריכפתרון

פעםאישהואממההודייותריהיהשגוגול-נחילחושבתדווקאאניו:
התרבותיתבמציאותלהיטמערוציםמאודמהגריםשלילדיםצפה.
התרבותאלהגעגועמתחיליותרמאוחרבגילרקהוריהם.היגרואליה

בלתיחזרהישכשמתבגרים,דווקאההורים.דורשייצגהמושתקת

שתמידשם,היהשתמידתרבותיאיזההזה.הראשוניהמקוםאלצפויה

שלמקוםקיבלהואהבגרותעםורקמודחקת,בצורהאותונשאנו
מיאתאיןכשכבר ,מדימאוחרמגיעההנוסטלגיהאחת,לא .כבוד

עתידלגוגול-נחילשגםחושבתאנילהתרפק.מהעלואיןלשאול
 0דומה.דברלקרות

 2005 ,'ארשתצדוק,יעללגעת",שמנסות"מיליםבתוכניתהתקיימההשיחה

 " memi " , 2002דניאל,אפרת



ןוזהלותתנואל

אלאורתמר

המקוםעלקראתילראות,שישמהכלראיתיכבר.שםייתי
עלקראתיזרים,ושלהמקוםבנישלאקדמייםמאמריםהזהה
זרים,ושלהמקוםבנישלרומניםהחופןמלואהזההמקוםו

סדרותסרטים,ראיתיבורגנים,ושלצעיריםשלמסעסיפורישמעתי

טלוויזיה.
לרחובותהגדולות,לעריםבעצם?לאןלשם?עכשיולנסועלימה

דווקאואוליהעזים?הריחותמדיפיהצפופיםלשווקיםהאדם,הומי
הטובלות ,בהרהתלויותהצפוניות, ,יותרהקטנותלעריםליאסע
מודרהכמהאליואשבהמנזריםבאחדעצמיאפקידאוליזכים.במים
התחתונההבטןמןנושפתהחזה,ולביתלשכמותשואפתמה,לזמן

מגמישהוהחוצהפנימהלאט,לאטככההחוצה.והצווארהחזהביתדרך
עיגוליםהעיניים,שלבנפניםשחוריםעיגוליםרואההשדרה,חוטאת

סאונד:עםתמונותתמונות,עולותשמתוכםשחורים
הנהרותממפגשאלכביראסנתשלהמופלאהמורהאתלייבטיחמי

יאסוףמיאלי?לדברבלילשיראותיילמדמישלמה,שנהששתק
לאאוכלבולמעלה,חדרליויקצהשלוהמשפחהביתאלאותי

שאבין?עדמאומהלעשות
מחפשתשאמהבורגניתנערהשליומיוםבחיילהתנסותארצהאםומה

כיאותושיבהירובחומצותעוריאתלרחוץאצטרךהולם?שידוךלה
למצואעליהויקלממניבהירההגדולהאחותישבשגר.הכההאני

 .שלנואבאבגללכלהימצאהפוחזאחיטוב,בחור
הסירים,לריקוןהארוךהתורהאחרת.עלהאחתעולותהתמונות
האינסופיות,העפרדרכיבכלכתה,הרגלייםבכפותהרותחהאספלט

בתתסניפיםלושישלנעלייםהצ'כיהחרושתביתברכבת,המסע
ההומותהספריםחנויות ,בנגלנהרותעלהיורדהערפלהיבשת,

רואהאניפתאוםדלהי.בפוכריהיוקרתיהספורטמועדוןבסטודנטים,
הליידיואת ,שאהבתיהג'ינג'יההואשבכתר",מ"היהלוםהקציןאת

 Bride andמהיפותהבנותה"בוי".עםשמדברתהמצחיקההקשישה
Prejudice מצוירתענקופרסומתהבית,בחצרבמחולפוצחות

חדש.סרטעלמבשרתליפולמטקירעלתלויה

רגלייםישרה.לישיבהעוברת ,שלימודרההמהאאתפורמתאני
מאחורימעטהגוףלצדיידייםבפל.קס.הכפותלפנים,מתוחות

אוג'איבנשימתשובשואפתלאט,למעלה'אותןמניפההישבנים.
למטה,אותילהוליךלידייםנותנתלמחצה.רקעינייםעוצמתשקטה.
רקנייחת.אנישובלמטה.עדומתקפלשהולךישרגב ,מורדסנטר

שלהמתיחותאתמלטפתהגב,אתמרככתובאה,הולכתהנשימה
מבפנים.הגוףאתומעסה ,החמצןאתפנימהמזרימההרגליים,שרירי

שראיתיהמעטהכבידה,כוחעםנשמטיםהעפעפייםנשיפה.שאיפה,

נשיפה.שאיפה,הדקה.הרקמהאתחודרהאורורקנעלם,לפני
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לאנתרופולוגיהבמבואכתלמידהשקראתיהשניהמאמר
בעיבודטכנולוגיםשינויים"הכנסתהזה.המקוםעלהיה

האדמהבעלישביןביחסיםהתלויוגורלםקרקעות
ומסורת,מודרניזםשביןבקשרחשובשיעורומעבדיה".

אתפורםהואאםטכנולוגישינוילקבלהסירובעל
ששינוייםשלנוהמקומותמןידענוהחברתי.המבנה

מידוהבנוחברתיים,מבניםבכיףמפרקיםטכנולוגים

חבלחזקותהקסטותשמה,אצלםחברה.בכלכךשלא
ההיררכייםהיחסיםאתבחשבוןייקחולאאם •הזמןעל

ולהקלהאדמהתנובתאתלהשביחיצליחולא ,הללו
לעומתשלהםהקדושההפרהעלגםקראנואיכריה.על

קסםאתהעמידהאריסויןמאור .שלנוהמשוקץהחזיר

מהאוכלמיאקולוגיה.שלשטוחמצעעלהתרבות
שכדאימהאוכליםמטאפורי.אוסימבולימיסטיענייןלאזהומדוע,
העבודהכוחהואהשוראוכל.עודשמביאמיעלושומרים ,לאכול
עלהתיכוןהמזרחיושביעםהתחרההחזירואילואצלם,ביותרהחשוב
מתיהםאתשורפיםאותםראיתישלהם.המיםמרבציועלמזונם

ועלעליהםמלחשיםממוריכמהשמעתיבספרייה,שהוקרנובסרטים
בנייתתוךשלהם,האחרותאתסופיתלפרקבניסיוןמנהגיהם

אדוותם.עלהדובריםשלהאוטוריטה

למדיטצייתזמןישרה.מישיבהויוצאתלמעלהידייםמרימהאני
ימיןידללוטוס.עוברת ,לישבןמתחתקטנהכריתשמהנשימות.
וקמיצההאגודלפנימה.מתקפלותואצבעהמורההאף,אלמתקרבת
ונושפתהנחיריים,משנישואפתלנחיר.מנחירלצד,מצדלהןיתחלפו

אנילהיפתח.אטאטמתחילהסתוםימיןנחירמזה.ופעםמזהפעם
בנימיןלנחלתהלכתישלהן.בגדיםלעצמילעשותהחלטתיאיךנזכרת
שנראיםמשםזוליםבדיםהביאההראשונה.הסנוניתשחיתהלחנות
מרשרשים ,כמשינוזליםוכסף,זהבבחוטישזוריםמלכים:כבדי

באחוריהצרבחדרמשם,הרחקלארחמים.ללאוצבעונייםכטאפטה
משם.חליפהלילעשותאיךאמאשללתופרתהוריתי ,חצרשל

הברכיים,עדשמלהוחולצתסירגיהבגזרתגומיעלפשוטיםמכנסיים
לחליפההתאמתיכפתורים.כפתוריםמלפניםועשויהבצדיה,שסועה
 ,שליתלמידלאוניברסיטה.כולנואתולקחתישטוחיםעורסנדלי
הנשיםנוהגותשבוהאזוראתבידענותלידייקהרבה,שםשהיה

היית ,מזכירממשאבלממש,"לא ,אמרהוא"בערך" ,כךללכת
שאיקטנותכךכלהנשיםששםאלאוייטנאם,שלאלהאתאוהבת
בגדיםלתפורהחלוו"ביקל."כש"חפצים"מאומה."מהןלקנותאפשר

אתגלגלתיאחרת,איכות;תבחורהאויוגיסטיתלכלכאלהמגניבים
הנזקקיםעגלתאלאותןושלשלתיניילוןלשקיתשליהמקורחליפות
השכונה.שבשולי

לאמריקהאזוראחריאזורנסעתיההוא.מהמקוםנפרדתילאטלאט
ריקה,קוסטה ,מקסיקובוליביה, ,פרוארגנטינה, ,ברזילהלטינית:

הבושובאזורימצריםשלהגדולבמדברבג'יפיםהיטלטלתיגואטמלה.
והריהדולומיטים,האלפים,במעברירגלייםגלגלתיאתיופיה,של

פעםוהחוצההנחירייםשנידרךפנימהנושמת.עדייןואניספרד

פנימה,מביטכלבפנימה,מביטחתולהשמש,~רכתמכאן.ופעםמכאן
נוסעתחברותשלקבוצה ,לטייללשםנוסעיםחברים .הגיבורתנוחת

חודשילכמהמסתלקלידמהמזרןמישהונשים",ל"טיוללשםדווקא
שליהמורהאיתם.רצינייםיבואעסקימנהלתאחרתשם,השתלמות

האחרים"."החייםבביתומוסיקהמחוללערבאותימזמינהליוגה
נוסעיםלאמצב.איןבשלי.ואניבאולם,קסםמקרקשות,רגליים

בבית.לטייל



 .הכלקלקלוכמעטגושאמיטבשבאעד
כךואחרעתיקה,בארץאותופגשתי

הגאותאברץולאחרונהכלכתהכברומוזום
ללמודשנסעמשםאנתרופולוג .והשפל

והפסיקבמצריםשדהעבודתערךבאנגליה,
אותולהחזירהחלטתיאנתרופולוג.להיות
הםשלי.התלמידיםבעבורלפחותהביתה,
בעצם •מחקרשיטותבשיעוראותוקוראים

להםמספרלאהוא •אותולקרואחייביםהם
לדברבוחרולאבגאנגס,גופותשויפתעל

פיתוחאואלמנותמנהגיעלאיתם
באהואהמיתולוגיות.בארץטכנולוגיות
אתבעיקרולהביןהדלתאבכפרילהסתובב

הם,אבלהכפריים.שלההשקיהשיטות

המקוםעלמשהויודעיםהמצרים,הפלאחים
אינןאוקספורדאואנגליהבא.הואממנו

בודוחקיםוהםרב,רושםעליהםעושות
שייךשכמוהוסביראישכיצדלהסביר

איננוזהכיצד .שכזומוזרהלציווילזציה
אתמכבדאיננוואיך ,מבושיואתמגלח
בנושאיםענייןמתהואמדוע ,יומת

דברוחצידברמביןואיננוטריוויאליים
לשםאותילקחגושורבייה.במיניות

היםבאגןלבית,קרובהתחילבערמומיות.
נברספר.דודרוםסיציליה, ,מרוקו .יברךחת

לקרואולמדהקהירית,הגניזהבמסמכי
סוףליםהיבשתאתעברערבית,יהודית

לסוחרעוזרבעקבותלאט,לאטלעדן.וירד
הואהגניזה,מןדלהמעלליושאת ,יהודי

בעקבותהביתהלכאורהחוזרלשם.מתקרב
דרךעוברלביתם.ביתואתשהפכוזרים

חדשותשפותוגנזכים,אוניברסיטאות

הימיםמעבריאתצולחעתיקים,וגיבורים
ומקומות,זמניםביןמדלגכבלש,והיבשות

העתיקה,קהירלטייפה, ,מנגלורפילדלפיה,
סוחריםוערבים,יהודים .ופלרמומסינה

שוצפים,נחליםמים,תעלותועבדים,
חדשיםמרחביםמייצרים-יםומשברי

לשםהדרךנפתח.ונסתם,שהיהמהישנים.

נושמת.ואנימתמידאפשריתלרגענדמית
ארוכהלשון •שיטאליבנשימתהפעם

לאסוףהחוצהמושטתצינור'כחצימקופלת
 .העליוןבחירונתקלתפנימהנכנסת ,אוויר

אטיאווירושחרורנשימהעצירת

הולכותהמסעתמונותמהנחיריים.

משתלטתמקומיתומציאותומיטשטשות

מדברתריקה,שקטה,יוגית,מציאותעליהן.
אוחריזה,עםחכולוקאלי.מזרןעלעברית,

ברמתיש"הכלשפירא,טליהשאמרהכמו
 0גן".

בדעלאקריליקכותרת,ללא , 2005בנגה,צ'בצ'ל



ארכימדיתכנקודה-כדיתוךגםולעתים-

"האנינחשףשבהכנקודההאוטוביוגרפי:בסיפור

ההנחהכנותו.ובכלהדרובכלומתגלההאמיתי"
-תרמילאיםשטיוללאשליה,מתייחסתהשנייה

-האשרמיםלאחדרוחניטיול ,מכךגרועאו
עםההיכרותרקעועל ,הודועםהיכרותמאפשר
 ,הגיבורשללחייוביחסהזרהמתרחשתהאחר

באמצעותנרכשותהעצמיעלחדשותותובנות
"ההתחברותבאמצעותכלומר ,התרבותיהבידוד

המנגנוןאתמתארתהשלישיתההנחהלעצמי",
המומנטלהתרחש:לקודמותיהשמאפשר

מוכללתלהיותלהודומאפשרהתיירותי-מסחרי

בעלותלהרגישהישראלילמטיילולאפשרממדית,חדרוחניתכסחורה
-תרבותיייצוגשלשונותבזירות-שמופצתההודית","החוויהעל

תרבותייםהקשריםעלידעשלתרבותיהוןלבעליההמעניקהכסחורה,
רוחניות.השפעותאו

שמאפשרמהובראשונה,שבראשמשוםצרכנילפטישיזםמתייחסאני

הנמוכההחייםרמתהואהישראליבדמיוןהודושלהרוחניקיומהאת
בדרךצעירהבורגניתתיירותמושךולפיכך ,זולהואלהודוהטיולבה:
האקזוטיקה .סבירבמחירשלההאקזוטיקהמנתאתשמבקשת ,כלל

שלכהרחבההפראיהנוףאתלתפוסהישראלילגוףמאפשרתההודית
וכעתחסרשהיההנפששלכחלקהרוחניהמסתוריןואת ,שלוגופו
העצמיהגילויההתפעמות,אלבניכוסומלווהומציאתו-נמצא

 .העצמיאלוההתחברות
מאתריםמבאליומולמלוןבספרה,הכלוליםהגנישירישלהיפיםשיריה
והחוםהקרבהברוחהעצמי:אלהנוףשלהנרקיסיסטיהניכוסאתהיטב

לתיירשישמרוחקת,מתרבותכחלקנתפסאינוההודיהנוףהישראליים,
מנכסתהמשוררתהדמותשהיות,ללאאורחותיה.אתוללמודבזהירותבה
ובעליבותובומשתמשתהיאועלוב;חלולאותוומותירהלעצמההנוףאת

היאומורכבותם.רגשותיההעצמתאתלהדגיששתפקידהכתפאורה

אכלנוואני./אתהליערהגענוליער;בדרךשטעינו"אחריכותבת:
מלריב>./חוץלעשותיכולנו<מהובנך;כךאחרמעט,ונחנוחטיף

האמנולאמתפרקים;ובתיםפחשלגגותעםלמטה;העירעלהשקפנו
סופהעולם;ועל 2000שנתעלדיברנושם;גריםבאמתאדםשבני
השני;אלאחתמספיקלהתקרביכולנו;ושובזמןקצתעברכךאחר

להתנחם".
מעורריםהמראותהמוכר:אללשובכדיבהודוזרותהאתממקמתהגני
ושובשובליפולולאהובהלהמאפשרתהזוהפליאהאולםפליאה,בה
שלבחדרים ,מלוןבבתימתרחשתביניהםוהקרבהזה,צווארעלזו

בשיררקבצערו","המלא ,בדלהימההמוןהרחקוברכבות:אכסניות

הדוברת:אתשאופףהממשיהמרחבאלפתיחותמתרחשת'פונה'שנקרא
אלובשורותהבא".אללביופתחתיאדום;לבשתיההוא"ובקיץ

ולאהמקום,אלופתיחותהשתלבותשלאחר:מסוגהצהרהמצטיירת
דווקאמתרחשתהזוהדופןיוצאתשהתנועהתמה,איןאולםניכוסו.של

לשלםשנדרשיםהמערב,לאנשישמיועדאקס-טריטוריאליאתרבפונה,
 .אליונכנסיםשהםלפנירפואיותבדיקותולעבורכניסהדמי
בהנכתבפונה.אתשמתארתעיתונאיתתיירותכתבתקראתימזמןלא
כלשלבמסלולומבוקשנ.צ.להיותהפכואושרשלוהאשרם"פונהכך:
ובוחרהזההרוחניבסופרמרקטמסתובבאתהישראלי."רוחניותטייל
התיאור 2מטרד",מכלמוגנתבסביבה ,לךשבאמהאתמהמדפיםלך

 ,הצבאיבסלנגהשימושבהודו:הישראליותרוחאתמכילכברהזההקצר
החוויהעםשמזוההממהשנפערהמרחקובעיקרהמסחריתהמאטפוריקה

משחקכלליושלעוניזרות,שלחוויה-המטרידהאוהקשהההודית

כלמזמיןהואבפונההאשרםכךבשלבדיוקמוכרים.בלתיתרבותיים

העברותבספרותלהןןןהמסע

 i11הרצעמןו

ראשית, .בכךמהשלדבראינוהעבריתבספרותלהודומסעה
עבריותדמויותישראל;לגבולותמחוץאלבמסעשמדוברמשוםו

גםשמגדירים ,הארץגבולותאתלנטושכללבדרךנוטותאינן
ספרותיותדמויותבעבורהעברית.הספרותשלהלאומיהדגםגבולותאת

רובפיעלמתפקדתהגבולותחציית ,לחו"לשנוסעותישראליות
המחולליםהגבולותאתלשחזרמבקששהרומןלקוראנהירכמטאפורה:

עצמיותואלכלומר-ישראלארץאדמתאלהגיבוראתולהשיב
בפנטזיההשתקעותמשמעההארץלגבולותמחוץאלנסיעההמשוקמת.

הפנטזיהשמציעההפיתוימשפחתי;אומיני ,ערכישחרורשלמוקצנת
בדרךהישראליהגיבורשעוברהחניכהבטקסמעברלשלבמתכנס
היציבה.הלאומיתזהותולמימוש

והמערבי-הישראליהתרבותיבדמיוןמדינהסתםאינההודואולם
הצלחהשלהאמריקאיהחלוםאתמציעותהמערבמדינותאםככלל.

מתגלים<שלבסוףמדומייניםלשורשיםהתחברותשלאומטריאליסטית,
מניעמכוחלהודוהנסיעהמונעתלרובהמולדת>,באדמתכמשוקעים

מאשריותרלרגל,עוליםהםלהודוהנוסעיםהרוחני.המניעשונה:מעט
אלפיעםשכםלצדשכםעצמם",את"לגלותמבקשיםהםתיירים;

מדבריםכברהמקוםבניהסוחריםשבהםבאתריםאחרים,ישראלים
לישראלים.ייחודיתמחיריםמערכתומנהליםשוטפתעברית

הםהמקודשיםאתריהשלהאניגמטיויופייםבהודוהדתיתהמיסטיקה
הבינונימהמעמדצעיריםישראליםבעבוראקזוטימשיכהכוחבעלי

 ,הבורגניהיהודיהישראליהאזרחשלהחניכהעלדובררבותוהגבוה.
-ההוריםבמימוןכללבדרך-למזרחונסיעהמצה"לשחרורשכוללת

הספרותאולםבקריירה.הראשוניםהצעדיםאוהאקדמייםהלימודיםלפני
המבטשבוהאופטיהאופןאתלהבהירמאפשרתלהודושנוסעתהעברית

התשעהמאהבסוףהמערבמצדישראלארץאלשכוון ,האוריינטליסטי
שמשליךמבטהאקזוטית:הודואלהישראליבמבטומשתברחוזרעשרה,

גםהתנשאות;וגםהיקסמותגםושכוללהמובטחת,הארץעלפנטזיות
בערות.וגםגילויגםפרובינציאליות;וגםקוסמופוליטיות

והרבה-הודועלמאודמעטלומדהללוהמסעסיפוריאתשקוראמי
העצמיתההגשמהשלהמסחריכסימנהמתפקדתהודוישראלים.עלמאוד
יוכלולנהרותיהובסמוךלמנזריהמתחתהישראלית;האחווהושל

עצמיתתפיסהועםמודחקותטראומותעםלהתמודדהישראליםהגיבורים
לאהוביהם,משפחתם,לבניולסלוחלהביןיוכלוהםמספקת;בלתי

הםהמפתיםוהחופיםהשוקקותהעריםרקעעללעצמם;גםולעתים
לאלוולהתחברלהשתקםלאהוב,הכוחאתוימצאועצמםאתיאבדו

-השלמהלהםמאפשרהודושלהאקזוטיכוחהמאחור.שהותירו
ההנחותשלוששלבמקבילהפעלהשליוצאפועלהיאהזווההשלמה

אוטוביוגרפיות,חוויותשלמיסטיפיקציההצרכני-רוחני:הפטישיזםשל
תיירותית,צריכהפעילותבאמצעותתרבותיתלאחרותמדומיינתנגישות

סחירים.אסתטייםאובייקטיםאלומקומותאנשיםשלוראיפיקציה
בדיעבדמדומיינתהטיולחווייתשבולאופןמתייחסתהראשונהההנחה
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מגרשימסעדות,קפה,ביתמופלאה,ריקודיםרחבתמטופח,"נויכך:
חוליםקופתסניףטלפונים,אינטרנט, ,דוארבנק,שחייה,ברינתטניס,

הפתיחותהודית".חוויהמכלהמנותקתעדןגןפיסתמערבי."רופאעם
לגמרי;מערביאלאכללהודישאינובאתרמתרחשתהגנימתוודהשעליה
רוחניות.מוצרישלומגה-חנותקלאבקאנטרישלמערבישילוב
מושבותלהןקמותהודושברחבינדמהמסוגו;יחידאתראינופונה

הנבנה ,מדומייןבאתרהממשיהאתראתהמחליפותקולוניאליסטיות,
כללמעונייןלאאךקסם,רבכמרחב"המזרח"אתשיוצרמיבעבור

ידיעלשמופעלתתרבותעםבמפגשאוהממשיהמזרחעםבהיכרות
הזההתיירותיהקולוניאליזםאתמתארסעידמשלו.שוניםנרטיבים

מערבי-בורגניתרבותיבדיסקורסהמעוגנתפרקטיקהחוזרת",כ"נוכחות

"שהיאהעובדהמתוקףמתקיימתהחוזרתהנוכחותסעיד,פיעליציב.
 3'האוריינט".'כדוגמתאמיתידברכללמיותרהפכההחליפה,סילקה,

לאופןאלאלנוף,מכווןאינוהתיירשלהנרקיסיסטישמבטומדגיש,סעיד

רקלאליופישראויכמיחשהתיירהנוף.אתקולטהואבומראשהנתון
שהנוכחותבגללגםאלא ,שלובחייוהזההיופיאתמוצאאינושהואמפני
מערכתיצירתתוך-קולוניאליבאופןעצמהאתמצדיקההתייריםשל

הנוכחותכיהנימוקבראשםונימוקים;רציונליזציותשלמתוחכמת
-משחזרתזותפיסההילידית.אוהמקומיתהנוכחותעלעדיפההמערבית
המקומיים.פניעלהתיירשלהעליונותאת-ומפורשמודעבאופןלעתים
 ,בהודוובנואבשלהמשותףמסעםאתמתאר 4יביןיונתןשלספרו

אתבעיקרלהכירלומד"הוא ,הספרכריכתעלמצויןכך ,שבמהלכו
שתסייעשלומית,עםלפגישתוהרקעאתנדבהגיבורמתארכךעצמו".

גמלהבעלים,שלהבןאתהערתיהחדש"בגסט-האוסהזו:במשימהלו
התנהגותהוראותנכתבושעליולקיראותיגררהואפנים."מחוטטאנושי
למסעדהמגיעהואהמקום,אתעזבשהצעירלאחרלהקשיב".אותיוהכריח

המזון ,יותרמאוחרטעם".אותוהיהשלכולםתבשיליםשלושה"עם
שללאוכלראשונים"געגועיםמראש:הצפויהאפקטאתיוצרההודי
בביתלטעוםיוכלהואשאותוהמוכר",המזוןלנחמת ,אותיהציפוהארץ

פחותהרבההיהמאהאל"הטאג'מבפנים,חב".דשלהמקומיהכנסת
הצריחיםארבעתאתצילמנואיום.רעשעשוהודיםנעריםועשרותמרשים,

שכתוב".מהכלעשינוהשממה,רקעעל
ספק,איןתרבותית:התנשאותעלמעידיםבהכרחלאהללוהציטוטים

מלווההתיירותיתהחוויהוהזנחה.עונישלבאתריםגםמתאפיינתשהודו
האתריםלביןהמצועצעותהנוףגלויותביןבפערשנעוצהבאכזבה,לעתים

והנמנה,החומוס-המוכרהמזוןנחמתבדברההערהאולםהממשיים.

שלהאמיתייעדולהנצחתכתפאורהההודיהנוףאתמבהירה-דיוקליתר
 .עליונותוואת ,בישראלהבית ,להודוהמסע
עםחדשהבהבנהמצויד ,לביתויותרמחוזקחוזרהגיבור ,הרומןבסיום
אמת,כסםמתפקדתההודיתהאקזוטיקהתמה:איןחדשה.אהבהועםאביו

שלמשונהמזיגהמהווההיאעצורים;ויחסיםחסומותתובנותשמשחרר
ומאושריםיצרנייםחייםלקראתמעברנקודתושלרוחניכיסופיםאתר
טהוריםגםאךומלוכלכים,עלוביםהםעצמםההודיםבישראל.יותר
באותומתפקדיםהללוהסותריםהתיאוריםושני-רוחניתמבחינהיותר

לאחרבהודו.המטיילהישראלישלהזדככותואתלהדגישעצמו:האופן
להותירהביתה,הגבולאתמחדשלחצותיש ,הספרותיההיטהרותטקס

הגיבורהחניכה:טקסשלסיומואתמתארתמהודוהשיבהמאחור.הודואת
הסתיים.הפסיכולוגיבמסעוהודושלותפקידה ,לחייומחוזקחוזר

ואתהפרידהגעואתמבהיר 5 ,מעוזוויהמאת ,אותיתאהבהודוהרומן

והרגשיותהמיניותמעכבותיהמשתחררת ,הרומןגיבורת.הילה,משמעותו

כ"בחורהראשונהבפגישתםשמתואר ,לרייקיהמורה ,ראג'ובאמצעות

מחייכותהכהותועיניומצחועלברכותנופלהשחורשערוצנום,הודי
משותף,עתידשוקליםוהםמתהדקת,ביניהםהיחסיםכשמערכתבחום",

גליווולפניוהולכתבטנוקירח,כמעט ,יותר"שמןבחלומהמופיע'ודאג

דבעלאקריליק , New era , 2005בנגה,צ'נצ'ל

שמחכךכל'ואניהתגאה,בישראל',טובאוכל'אניודקות.עקומות
זנבהיה ,מוזרבאופןומזדקרעכוזועלתלוי ,מאחורכאן."שאני
הופכתראג'ושלוהמסמאתהשוצפתהמיניותוחלקלק",,משומןארוך

עלחולמתהגיבורהכאשרבמקומה,ושאינהמבהילהלגרוטסקית,
כאשרהקצהאלהקצהמןמשתנהדמותובישראל;משותפיםחיים
הבלהותחלוםהישראלית.השפעמחברתכחלקמדומייןהוא

החלוםלשלום.מהודולהיפרדשעליהלה,מבהירהילהשלהפרנואידי
שמלכתחילהמכיווןלהתקיים,יכולאינותרבותיביןשמיזוגלהמבהיר

שראג'והרומן,במהלךהיהנדמהאםלקיומו.התנאיםהתאפשרולא
,שהילהמתחוורהריהילה,אתמיניתומנצלהרוחניתמסמכותוחורג

-להודושמטיילותאחרותישראליותספרותיותלדמויותבדומה-
מנתעלוהגיאוגרפייםהאנושייםדמותובניאתאוראג'ואתמנצלת
הישראלית.העצמיותאתלשקם

בדמיוןהודואתשמציירתוהתרבותיתהרוחניתהארוטית,הפנטזיה

ההבדליםעללעטותהאוריינטלילמבטמאפשרת ,הישראליהספרותי
מיסטיפיקציה.ושלפנטזיהשלברדסהממשייםתרבותייםהבין

המוכר.הנוףאתמשרתתאלא ,הזרלנוףמכוונתאינההזוהפנטזיה

מבוססלא-זרעצמואתמרגישאדםשבו"המובןהיטב:זוניסחסעיד
לטריטוריהמעבר ,בחוץשנמצאמהעלמדויקלאמאודרעיוןעל

תהליךבמיןשכלית,ואפילורגשיתמשמעותמקבלהביתשלו."
מומריםשבמרחקיםהאנונימייםאוהריקיםהמחוזותשבו ,פואטי

הסחרחרהפואטיהמהלךתמציתאוליזו 6כאן". ,בשבילנובמשמעות
האחראתלעצבהואתפקידהכלהעברית:בספרותלהודוהמסעשל

ובאמצעותם ,בדמיוןכתריםלולקשורה"אני",צרכילפי"שם"שמצוי

 0ה"כאן".אתולתגמללשוב
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 11בשבן 11הושראלוהתואטרןן
שבתחילתהצחוקאז,אושהתפוצץ.הקפהבבית

טעםעםהצופיםאתומותירלמועקההופךהמופע

איומה.ופסימיותמר

הןןןאת

טובשםנפתלי

חברתיותחוויותהבמה.עלעצמואתלראותאוהבישראליה
הבמהעלושובשובונפתריםמעוצביםפוליטייםוקונפליקטיםו

בנימהכללבדרךהביקורת,ידיעלשמכונהבמההישראלית,

הטיולחווייתואקטואלי.ז'ורנליסטיאודוקומנטריכתיאטרוןמזלזלת,
העשוריםבשניהפכההמשוחררהחיילשללהודו><ובעיקרהרחוקלמזרח

האמיתיים",ל"חייםהכניסהלפניוהכרחיתחשובהלתחנההאחרונים
זוחוויה .הבורגניהמסלולכמיטבומשפחה,קריירהלימודים,קרי

בתיאטרוןזהובכללשונות,תרבותיותפר;ת 9בומנוסחתמעוצבת

מועטת.להתייחסותזוכההיאבתיאטרוןדווקאאךהישראלי'
ו"שפההטובים"לחיים"המדריךמופעים:שניביןלהשוותבחרתי

הישראלי-פלסטיני.בסכסוךלדיוןמצעהודומשמשתבהםמשותפת",
ומתמיהמענייןלמזרחהאסקפיסטיהמסעבאמצעותהסכסוךליבון
הישראליהסכסוךשמייצרהמכלולתוךאלהודושלניכוסהכאח.ד

טומנתשהיאהאחרותעםאמיתילמגעהאפשרותחוסראתמנכיהערבי
בחובה.

הפקההיארונן>,יעלובימויכתיבה , 2004 (הטובים"לחיים"המדריך

לאחרואומצההקיבוציםבסמינרלמשחקסטודנטיםידיעלשנוצרה
משותפת""שפהשבע.בארותיאטרוןהבימהתיאטרוןידיעלמכן

הצגותשלוששהעלתהוערביםיהודיםשלסדנההיא ) 2004-2002 (
עלנוצרוההפקותשתיאחר.ישראלילתיאטרוןעכופסטיבלבמסגרת

הזרםידיעלאומץהטובים"לחיים"המדריךצעירים.ישראליםידי
בשולייםהוצגמשותפת""שפהבעודהישראלי,התיאטרוןבשדההמרכזי

זה.שדהשלהמרתקים

הצבאיתהמשקפתדרךהודוהטובים:לחייםהמדריך

קשהשירותלאחרהרחוקהלהודוהנמלטמשוחרר'חיילהואאורן
המספרשלדמותואתאורןמגלםבהצגההכבושים.בשטחים

) storyteller (. תלצעיריםמככביםבהןשונותעלילותפורשהוא
עלמספרהואהבינוני;המעמדבניטריים,משוחרריםחלקםאביביים,
הלוחצתהפוליטיתבמסגרתחוויםשהםוהמשפחתייםהאישייםהקשיים

השנייה.האינתיפאדהשל

שישטחים,לענייניהכתבביןלוהטתסקסבסצנתמתחילהההצגה

מחבלשלפיגועעלכיפרבהודעתהנקטעתשרון'ומפיקתוצורים,
צוריםשיהפיגוע,במקוםנוכחאינושהואלמרותאביב.בתלמתאבד
קלישאותשלאוסףומוסרהנייד'הטלפוןבאמצעותעליומדווח

חוזרתזוסצנה .לפניוהנגליתהציניותמןהצוחקלקהלהיטבהמוכרות
היושביםלגיבוריםהתוודעשהקהללאחרההצגה,בסוףגםעצמהעל
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החסוםהחלל

בזהזההמשתרגיםהשונותהדמויותשלהסיפורים

במקומותמתרחשיםהסיפוריםהקטלני.לפיגועעד
ובהודו'הכבושיםבשטחיםאביב,בתלשונים:ובזמנים
המחסום.-אחדמסומןבחללממוקמיםכולםאולם,
ההפרדה><גדרבטוןחומתהוצבההבמהבעומק

שולטהאפורכשהגווןשמירה,מגדלנבנהובמרכזה
הנצורהחסום,החללוהאבזרים.התפאורהחלקיבכל

מלחמתמאזהעבריתבדרמהחוזרמוטיב'הואוהמסוגר
שללסגירותהביטוימהווהוהואימינו'ועד 1948

 ' 1989 (שוהםחייםאויבים"),מוקףקטן<"עםעויןערביבמרחבישראל

חללהעברית:בדרמהנצוריםחלליםשלסוגיםשניאבחן ) 254-239

המובנים.בכללדמויותשחרורמאפשרתשפריצתופיזי'באופןהנצור
יגיעו"הםבמחזהלמשלכמותש"ח,מחזאיאתאפייןזהמסוגחלל

החלל ' 19 73לאחרבוודאיו 196 7מלחמתלאחרשחם.נתןשלמחר"
הישראלי'שחווהולמועקההנפשילמצורכמטאפורהמתפקדהנצור
מעליוהסירולאהשטחים,כיבושקרי ,הפיזיהחללפריצתגםשהרי

הקיומית.החרדהאת

אתהבמהעלשניצבהמחסוםמלווההטובים",לחיים"המדריךבהצגה
זואםביןפונים;הםאליומקוםבכלהצעיריםהישראליםשלחייהם
הימלטותזואםוביןאביבבתלהמתקיימתו"בועתית"בורגניתזוגיות

התוחם,הסוגרהמפריד,הפיזי,המחסוםהרחוקה.הודואלאסקפיסטית

חלק .האישיממצבןהנובעתחסימההדמויות,שלנפשיתחסימהמבטא
הןשם ,להודועדבשטחיםהנוראיםממעשיהןבורחותמהדמויות

הןבהןבגואה,סמיםמסיבותבאמצעותמעצמןגםלהתרחקמבקשות
לשווא.נפשןאתלהשקיטמנסות

 " •..גואה ...אלאיתיבואותרמילקחמקל"קח

הםממנוהשמירה,מגדלעלההצגהלאורךמוצביםודניאלאורן
לבושיםהשנייםהקהל.ועלהבימתיתההתרחשותעלמתצפתים
אתומחליפיםישראלים,לטייליםכיאהצבעוניתובחולצהבשרוואל

ואינדיווידואליות.שחרורכביכולהמסמניםהודו"ב"מדיהצבאמדי

הצעירה,הרועשת,המוסיקהבדיג'.ואורןחשמליתבגיטרהמנגןדניאל
העמום,הדיג'שלהקוטביכהיפוךמסומנתוהמערבית,הרוקנרולית
ביניהםהקצוותשניאתמסמניםאלוקטביםוהמזרחי.הרגועהמדיטטיבי
שהואעללותוחתזוועהמעשיעלמספראורןהדמויות.מתנדנדות

צעירפניעלהשתינובשטחים:במחסומיםבפלסטיניםביצעוודניאל
פלסטינינערבאכזריותהכו ,שכןלכפרחתונהאורחיעיכבו ,ערבי

אורןההצגהבתחילתפלסטיני.מפגיןהרגוואףשכלימפיגורהסובל
מצהיר:

הראשאתליפתחוגואה,שלהמטורפותהאנרגיותחופשי.אניעכשיו

המסריחהבעזהאותיתקעתםאתםאני.מי[."]שכחתיהצ'אקרות.ואת

אז ]".[העינייםלינפתחועכשיו ]".[המוחאתלישטפתםזהולפני
פעם.אףחוזרלא ]ינא".[להזדייןלכו
הישראלית-ציונית-המוחמשטיפתלכאורהמתנקההואבהודוכעת

אתלשחררמנסההואהחופשוהרגשתהסמיםובאמצעותדכאנית,

 ,שבוהמטעןכלעל"המחסום",אךהמעיקות.הצבאיהשירותחוויות



 .בהודוגםחבריוואתאורןאתמלווה
הםההודי.המלצר ,לראג'יוקוראיםבגואהבהוסטלנמצאיםואורןאבי

ללעגלמושאהופךהואמהרהעדאךושתייה,אוכלממנומבקשים
להםמשקרשהואמצודקת,סיבהללאבוחושדיםוהשנייםולהשפלה,

הםהצבא,מדיאתמעליהםהסירושכברלמרות .במחיראותםומרמה
הסטריאוטיפאתעליוומשליכיםהצבאית"המשקפת"דרךבומביטים
והם ,תבורישימיהמזרחיהזמראתלהםמזכיר'ידאג .ביוהערהמזרחי

הםמכןלאחרלזו".זה"הבטחנואתלשירממנומבקשים/דורשים

בעתלפלסטיניםלעשותשנהגוכפי ,אותוומשפיליםעליוכועסים
כפי ,והצייתןהכנוע ,הערביהמשרתדמותבשטחים.הצבאישירותם

 ) 1996 (אורייןדןידיעלמכונההעברית,בדרמההתבססהשזו

שהופיעלדיןחנוךשלהמערכוןבעקבות"סמטוכה",
אביבים,התלאתמציגהמערכון .) 1970 (אמבטיה"ב"מלכת

העובדהערביסמטוכה,אתמשפיליםהקפה,ביתיושבי
 ,המזרחישלבדמותוגםמקנןזהסטריאוטיפבמקום.
בתרבותהבית.עוזרתשמגלמתהנשיתבדמותובעיקר
האפור-אמריקאיתום""הדודשלדמותובןהואהמערב

בתודעתםההודיהמלצרמתמקםכך .> ••כושועד<מהודו
'שחור',כפועלאוהפלסטיניכ"סמטוכה"אביושלאורןשל

וחבריואורן .ואנושיהגוןליחסראוישאינו-אדםכתת

הנובעותהאשמהומןהמועקהמןלהשתחררמצליחיםאינם
בשטחים.הדיכוימנגנוןעםהאקטיביהפעולהמשיתוף
ובוכים"."יוריםהקלישאהאתנאמנהמייצגיםהשניים

כשהםגםאותםמלווהזואוריינטליסטית"משקפת"
הואמזרחהרחוק.המזרחאלהתיכוןהמזרחמןמרחיקים

החיצונייםהדימוייםאתמאמציםכשהםגםמזרח.הואמזרח

הניו-אייג'יתהמושגיםשפתהשרוואלים,כמו ,הודושל

בעיקרהמציאותאתמכיריםהםמזרחיים,מוסיקהוכלי

אתמאפשרתאינהאשרהמחסום"גיית"אידיאולודרך
המטיילידיעלהודוגםנכבשתכך .הנצורמהחללחילוצם

נושאשהואצבאיתערכיםבמערכתהחמוש ,הישראלי

 .בתרמילוקבעדרך

לפלסטיןישראלביןמתווכתהודומשותפת:שפה

שהתקיימהסדנהמתוךצמחהמשותפת""שפהההצגה

ערביםליוצריםויועדה ,ביפוהערבי-עבריבתיאטרון
אתבמרכזושהעמידכפרויקטהתחילהההצגהויהודים.
הדיאלוג,עובדייחודיבאופןלערבים.יהודיםביןהדיאלוג

יוצרת ,אלכביראסנת .ההודיהמופעשפתבאמצעות
הנחתהומוסיקה,מחול ,תיאטרוןטכניקותבהודושלמדה

עלהנשעןיהודי-ערביסיפורתיאטרוןובנתההסדנהאת
שפתאתגםאימץהמופעההודי.התנועהתיאטרוןמסורת

יהודיםעםמסיפוריהשראהוקיבלהמזרח-תיכוניתהגוף

והולחנושנכתבובשיריםשולבוהעםסיפוריוערבים.
הודייםבכליםגנהשנוחיה,במוסיקהולוובסדנה,

מסורתיים.

הוקדש ) 2002 (הראשוןהמופעעסקבוהמסגרתסיפור

האדםאתלהרוגוהחליטנאחס"יום"אלשקםלמלך
אומללבדואיהיההראשוןההלך •בדרכושיקרההראשון
הבדואיקיבלשחוזרה,סיפורעלבפרפרזהלמוות.שנידון
שלזמנואתהממלכהנתיניינעימועודכלזמניתחנינה
 ,המלךשלדמותואתשגילםהשחקןבסיפורים.המלך

והרסחורבןשכללוהאירוניים,בסיפוריםוצפההקהלמאחוריהתיישב
הצגהשלזומטא-תיאטרוניתתחבולהודכאני.עריץשלטוןבעקבות

פסטיבלושלבכללהאמנותשלמקומהעלמרמזתהצגה,בתוך

בפרט.הכיבושמצבאתלחנניההמבקשאלטרנטיבי
הייצוגמןיהודים-ערביםיחסיעלהמשלחרג ) 2003 (השניבמופע

יעקב:ברשיהמבקרשאבחןכפי ,הישראלירןיאטובתהשגורהפסימי
הישראלי-פלסטיניבסכסוךעוסקיםממופעיושרביםפסטיבל"בתוך

הפוכיםמסריםמעבירההזוההצגהופסימיים,קשיםמסריםומעבירים

אתלשנותכדיהמוותבאלהמתגרהנסיכה,עלאגדהסיפורבאמצעות
קוסמיתאופטימיותהמקריןתיאטרוןלעשותהזההתמיםהניסיוןגורלה.
בויששמחת-חיים,ומלאחינניכךכלבביצועיהודית-ערבית,ואחווה

הימהבתיאטרון ,"םיהטובלחיים"המדריך



מהמציאותמנותקקצתנראההואאםגםהכואבת,לנפשמבורךמרפא
 .) 14.10.2003אחרונות',('ידיעותשמסביבנו"הפוליטית

"פנצ'האתהקבוצההעלתה ,יובלחציחגגעכוכשפסטיבל , 2004בשנת
העוסקיםחיותמשליחמישהוהציגהספרים,חמישהשפירושוטנטרה",

המלך,מחפשהמסגרתבסיפורואויב.אוהבושלום,מלחמהשלבסוגיות

הטיפשיםאתשילמדחכםיועץ ,זריו"ואהבלכביר"אהבלשלאביהם
מחליטהחכםשארמהךי~נו .לכתואחריהממלכהאתלנהלכיצד

שיוכלוכדיאמתחברותמהי°חיות,משליחמישהבאמצעותללמדם,
 .ממנוולהתרחקאויבלזהות

ובאבזריםגוףבשפתוהשתמשו ,צבעוניהודיסארילבשוהמבצעים
שנפרשכחולסאריוהדמויות.הזמןהמיקום,אתלשנותכדישונים

התעטפהאחרתכשמבצעתאךלים,הפך ,הידעלתלויוהוחזקלרווחה
ובעורבבעכברעסקהמסייםהמשללעכברה.מנערהאותההפך,הואבו

אתשגילהומפתיע,קיצונימעשהרקוחשדנים.מנוכריםמרוחקים,

זקוקיםאנו"האםאמונו.אתבולתתהעכבראתשכנעהעורב,כנות

ההודיתבמסורתרקשמאאו ,באמוןכות tוללזכותכדיקיצונילאקט
אדוהשואלת ,) 36 , 2005 ,<ורדיאפשרי?"כזהדברלכאורההתמימה

 .עצמוובפרויקטהמופעבסיוםהמגולמתהזהירההאופטימיותעלורדי

לאלגוריהדוקומנטציהביןסיכום:

מסמןאינומשותפת""שפהוביןהטובים"לחיים"המדריךביןהמרחק
תלביןשנפערהמרחקאתגם,אלאלהודוישראלשביןהמרחקאתרק

הראשונהבעוד .האלטרנטיבילזרםהמרכזיהזרםבין ,לעכואביב

השנייההמחסום,לפריצתאמצעיכאלהאקזוטיתהודואלמתייחסת
לישראללהציעמהבאמתחתהשישומגוונת,עשירהתרבותבהודורואה

כמרחבמשמשתהודוהטובים"לחייםב"מדריךוהמשוסעת.המסוכסכת
דרךאותהחוויםאךהסוערת,הפוליטיתהמציאותמפניבורחיםאליו

בוחרתמשותפת""שפהההצגההאוריינטליסטית.הצבאיתהמשקפת
ההודיתהמופעשפתדרךישראלי-פלסטיניהסכסוךעללהתבונן

דוקומנטציההואהטובים"לחיים"המדריךאחרות:במיליםהייחודית.
לשחרורכושלניסיוןהיאלהודוכשהבריחההישראלית,המציאותשל

אופניואתהאלגוריהאתרותמתמשותפת""שפהבעוד ,זוממציאות
הצבאית""המשקפתהמסוכסכים.הצדדיםביןלדיאלוגההודייםהמבע

היוצריםמנסיםדרכןומנחמות,רכותהודיותמופעבטכניקותמוחלפת
מתחילכןאםהמיוחלהשינויוערבים.ליהודיםמשותפתשפהלשרטט
פינהרק"ישההודי:הפתגםכדבריאובמציאות,ואחרתחדשהבהכרה

כשאתםאבלעצמכם.אתםוהיאלשנות,יכוליםשאתםהיקוםשלאחת

 0כולו".היקוםאתמשניםאתםזופינהמשנים

ביבליוגרפיה

עם.אורהישראלי,בתיאטרוןהערבידמות . 1996דן.אוריין,
 • 36 • 35 : 14'תיאטרון',עורב",עםעכבר"וגר . 2005אדוה.ורדי,

 .אביבתלאחרונות','ידיעותואופטמיות","קעקועים . 14.10.2003 .שייעקב,בר

עם.אורבארץ,דורשלהדרמה . 1989חיים.שוהם,

1 
מעורבתטכניקה , Tsadaly , 2006 ,זוהרציפי



האחרהמשחק

לרוחנוהחולונונוןפעולהשותוף

פרידמןצחי

עליהם?להתגברנוכלאיך-הרסנייםרגשותגולמן:דניאל
הוצאתגפן'ברוךמאנגלית:לאמה,הדלאיעםמדעידיאלוג

עמ' 499 , 2005מורן

הלבגלוייהדבריםחייו.דרךעלאיתישוחחבתאילנדשפגשתיאחדנזיר
ליסיפרהואללבי.נגעולהתנסח,והיטיבורגישנבוןשהיההאיש,של
לעומק,עצמואתלשנותתוצאות,חסרכמעטהיהשבעיניוהמאמץ,על

המסעבעקבותהתבגראםכששאלתישנה.מעשריםיותרשנמשךמאמץ

פשוטיותר'ילדותישנעשהמרגיששהואשלהיפר'אמרשלו'הרוחני
כעתיוכללאכישנראהאמרהוא .יותרמוגבלרביםובמובניםיותר'

הדרךאחר.משהולהיותיודעאינושכברכיווןהנזיר'גלימתאתלהוריד
שלאחרסוגפשוטהיאהאדם,בנירובשללדרכםביחסאמר'כךשלי'

הרוחניהעולםהאםצדק?האם ." a different ballgame "משחק:
העולמותשניהאםכך?כלשוניםהאדםבנירובשלהחילוניוהעולםשלו

להיפגש?האלוהעולמותיכוליםהאםנפרדים?משחקחוקיתחתמתנהלים
הדיוניםעלמבוססהואהזה.הסוגמןבמפגשעוסקהרסנייםרגשותהספר

הדלאי'בהשתתפותשבהודובדהרמסלהשהתקייםכנסבמסגרתשנערכו
קבוצהחלקבכנסנטלהעמםיחדאחרים.בודהיסטיםונציגים-14הלאמה
קבוצתלגבשביקשהכנסמובילים.מערבייםוחוקריםפסיכולוגיםשל

גייספסיכולוגילוייםואלימותגילויי-ולמנוע-להביןשתסייעלימוד
הטיבטיבבודהיזםשמקורוידעשלוהצלבהשיתוףידיעלאחריםשליליים

מדעי-מערבי.ידעעם

מאוצרהןעיניים,ומאירתחשובהמעניינת,אינפורמציהמכילהספר

זהומכך'יותרהמערבי.מזהוהןהטיבטיהבודהיזםשלהפסיכולוגיהידע
וקשובמכבדכן'דיאלוגלקייםניתןכיצדמדגיםשהואכיווןחשובספר

הטמונותהמגבלותעלמשהומלמדגםהואכךובתוךזרה,רוחניתלמסורת
זה.מסוגבמפגשים

לאהנוגעמתח,אפילומרחק,קייםלבודהיזםהמערביתהפסיכולוגיה .ביד
החילונית-העולםתפיסתשביןלניגודגםאלאתרבותיים,להבדליםרק

הבודהיסטיתהנירוונהלמשל'כךהרוחנית.העולםתפיסתוביןהתועלתנית
ניתןאותומצבוגםלתשוקה,מעבראלהתעלותגםבו-זמנית,מכילה
משתתפיאתשהעסיקאחרנושאאישית.אוחברתיתלהצלחהלפרוט
שהעיקרון"נראהגולדמן:שלבמילותיואולרגשות,היחסהיההכנס

שכללבעודטובה,הרגשהלנומספקהרגשהאםבשאלהמתמצהבמערב

בדרךלהתקדמותסיועשלבמובןהרגשאתשוקלהבודהיסטיהיסוד
לרגשותהמערביהיחסכיטועןגולדמן .) 158<עמ'עיכובה"אוהרוחנית

הכנסלמתח.פרגמטיפתרוןלנסחביקשהכנסהבודהיסטי.היחסמןשונה
אלהדהיינוכשליליים,המשתתפיםידיעלשנתפסוברגשות,התמקד

בשיתוףלפעולכדילחברה.אולסביבהנזקאומיידיסבלהגורמים
ואנשימזההמערביםהפסיכולוגים-הכנסבאינדרשואמיתי'פעולה
להתקדמותהמפריעים"רגשותעללוותר-מזההבודהיסטיםהדת

שלהמבטנקודתאתלמעשהאימצוהםבכךלדיון;כנושאהרוחנית"

ביחסבדיון>והחילוניהמערביהצד<כלומרוהמדעניםהפסיכולוגים
גמישותובזכותשהתאפשרהפשרה,למעשהזוהיהשליליים.לרגשות

המוצהרתעמדתואתמשקפתזופשרה .בדיוןהבודהיסטיהצדשל
מטרתוהואבעולםהחמלהקידוםכיקובעתאשרלאמה,הדלאישל

לתפקידביחסמשניתפקידמבחינתוהבודהיזםלהפצתהעיקרית.
פרקטיקהעללאמההדלאימוותרבכךהחמלה.קידוםשלהמרכזי
משתייך.הואאליוהרוחניהדתיהזרםוהפצתקידוםמקובלת:דתית
אתרותםלמההדלאימקיים.ונאהדרשנאהבבחינתהואזהמעשה

עמו'שלאושלולאינטרסיםולאכולה,האנושותלטובתפעילותו
מרכזיכצירהרוחניההישגעלהוויתורהסיני.הכיבושתחתהנתון

משותפת.ומטרהמשותפתשפהליצירתהשטחאתמפנהבדיון'
מןכאמורהגיעהומעשי'פורהדיוןשללקיומוקריטיתשחיתההפשרה,

יותררבהגמישותלגלותיכולהרוחניהאדםבכדי.ולאהבודהיסטי'הצד
אתלהביןהיכולתאחרות:במיליםרוחנית.מפעילותשרחוקיםמאנשים
מהאלמכוונתעקרוניבאופןשלפחותעשייהלעומק,הרוחניתהעשייה
ערכיםמעולםשמגיעלמיניכרקושיבתוכהצופנתאישי'לצורךשמעבר

בדהרמסלה,בכנסשהשתתפווהמדעניםהפסיכולוגיםכמוחילוני-מערבי'
בראשם.גולדמןודניאל

החייםדרךשלהאמיתיותהמטרותאתלעומקלהביןגולמןשלהקושי
בהרחבהבתארו ,למשלכך .בספרמקומותבמספרמתבטאהבודהיסטית,

מדיטציהבעזרתשהופקו ,לדעתוהמדהימותהאנושיותהיכולותאת
תפיסתעלנשענתאלה,ליכולותמקנהשהואהרבההחשיבותאינטנסיבית.

לפחותנתקלת,זוותועלת;רווחשלבשאלותהעסוקהמערבית,עולם
הרואהלאמה,הדלאימצדצוננת>לא<אםמאופקתבתגובה ,אחדבמקרה

בפנימטרותולאהבודהיסטיתהרוחניתבדרךלהתקדמותסימניםבהן
שאינהלפסיכולוגיהלהתייחסגולמןשללקושינוספתדוגמהעצמן.

בדיוןעולהבה,ולעסוקהפרטשלהאישייםבהישגיוכולהממוקדת
 ,גולמןבעבורמדיטציה.שלהשפעותשבדקההמעבדהבממצאיהמתמקד
מיידי""רווחמעניקהחמלהשלתרגולכיחיתההעיקריתהמסקנה
בסתירהלהכרהאזכורשלבדללספקמבלימטעיםהואזאתואת ,למתרגל
לעצמך.רווחלהפיקמנתעללאחריםחמלהמתרגולהנובעתהפנימית

הרוחניתהעשייהמהותאתבאמתלהביןגולמןשלשהקושילינראה
מדבר<ואניהמודרניתהחילוניתהתרבותבני ,מאיתנולרביםמשותף

לבודהיסטווה,להידמותלרצוןמניעלמצואלנוקלעצמי.>עלגםכמובן
שחימישלההנעהמקורותעםלהזדהותיותרהרבהקשהאולם

מדגיםלאמההדלאישבההדרךהזה,בהקשרולהבינם.כבודהיסטווה
היאהחמלהכאשרמשנינעשה"לעצמך"הרווחכיצדלמעשההלכה
המוסרישאופיואףעללאמה,הדלאיהשראה.מעוררת ,העיקריהמניע

בהרחבה,בספרהמודגשת<עובדהבספקמוטליםאינםהחיוביתואישיותו

עצמו"ב"שיפור-עסקלאומעולם-עסוקאינולהביך>,עדכמעט
סובליםאנשיםשבמערבלראשונהכששמעהופתע<ולכןהחילוניבמובן

בעצמועסוקשאינולמימוכרתשאינהבעיה-נמוךעצמיערךמתחושת
ויכולותיוכוחושעיקרלינראה ,להיפרהחילונית>.בתרבות,כמקובלתדיר

בזכותדווקאכימענייןבזולת.אלאבעצמומרוכזשאינובכךטמונים

הבודהיזםמעמד<קידוםפוליטיכמנהיגהאישייםמניעיוקידוםעלהוויתור
הרוחניתבסמכותוגבולותוחוצהרחבהלהכרהכיוםזוכההואבעולם>,

המוסרית.בסמכותוובעיקר

לוויש ,אחרמשחקהואהרוחניהמשחקהנזיר.צדקדברשלבסופו
כימעידהרסנייםרגשותהספרבו.הורגלנושלאמשחקאחרות,מטרות

שכולםכזהחדש,למשחקלהפוךיכוללרוחניהחילוניביןהמפגש
שהתווהזו-משותפתמטרהלהיותיכולההזה"משחק"ל .בומשתתפים

אורוחניתאחרת,מטרהכלבצדלהניחהדורשתכזולאמה:הדלאי

שלאנושיוהכללהבסיסיבמובןהטובעשייתאחרולבקשחילונית,
 0המילה.
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ןאפשרוןםבןאוהאם

המקוםעלבלנתןוהוה

דאלרוםפל?כמןהזה

עמותגוש

שרונהמאנגלית ,כדלהישנה-הג'ינים,עירדאלרימפלויליאם
 2004עובדעם ,גורי

הגנובהמכתבכמוהן,האתנוגרפיתהכתיבהשלהמכריעותהייחודיות"התכונות

למשל,בהן:מבחיניםשאיןעדלעיןניכרותכהפך),אלןאוגרשל<מסיפורו

המאודטיבותקנה.חסרותמקביעותמורכבממנהגדולכהשחלקהעובדה

עםהזה,במקוםהזה,בזמןהזה,האתנוגרף-האתנוגרפיהתיאורשלנסיבתי

מעמדבןמסוימת,תרבותשלנציגהאלה,המחויבויותהאלה,האינפורמנטים

<קליפורדיש'"מה'זהשלאיכותשנאמרמהשלהארילחלקנותן-מסוים

 ,) 2005רסלינג,זהבי'אוהדתרגםרחיים,עבודותגירץ,

לאחרדאלרימפלויליאםשלהג'יניםעירעללכתוברוצהאני
מהכלאת ,שליהידעאת ,האפשרככלהרחק ,גבימאחורישהשלכתי

אתמה,לזמןולולהשתיק,בידישעלהלאחר ,השקפותיאתשמתנה
 ,כךכלרחוקיםשחייהם,-ומתרביםהולכיםוהם-אלהשלקולותיהם

הםסעידואדוארדפאנון<פרנץהמערבשליהירותועלאותילימדו
לפחותאפוא,להםלהניחבדעתי>.שעוליםהראשוניםהשמותכמובן

"השיחשמכונהלמהסביבהמנשבתרעהרוחאותהבשללאשעה:לפי
להיפטרשלההתשוקהעםלבורות,געגועביאין-הפוסט-קולוניאלי"

אלא-ראשןאתלזקוףמתעקשותעדייןמהשמשוםרפאים,מרוחות
שלמסויםסוגחש,אני,כךמאיתנותובעדאלרימפלשלשספרומפני

בעקבותכתיבה:שלחדשותאפשרויותבפנינומנסחבעתובההקשבה,

מעטאולפנימעטקראתירחייםעבודותספרושאת ,גירץקליפורד
סתמי>,בפשטותלהיותיכולשאינומקרים<בצירוףהג'יניםעיראחרי
וסופרעיתונאי ,סקוטי ,דאלרימפלשלכתיבתועללחשוברוצהאני

לאתוקפהאתששואבתכמי ,כורחובעלאנתרופולוגכלומרמסעות,

היוםשגםשפה,שלתיאטרוןמאותועצמה,הלשוןמןאםכיהתוכןמן

אפואחושבאניבשתיקה.עליולעבורמדיקרובותלעתיםנוטיםאנו
מילים,אוצרלמרחק,קרבהשביןהתנועה-סגנוןשמכונהמהעל

החתימה","שאלתמכנהשגירץמהגם,אבלטיעוןשלצורהרטוריקה,

 ,הדברמהועצמו:הטקסטבתוךמחברתנוכחותשלביסוסהכלומר
 ,כךכללבלשובהדאלרימפלשלספרואתההופכיםהדברים,למעשה
הבלתי-רציניתהרצינותמידעולהבדעתיתקנה?חסרבאורחלמשכנע

ראש,<כובדרצינותשל-כךכלנדירה-תערובתאותההכתיבה,של
סוגאפילואולי ,כמותומאיןמרשיםארכיונימאמץמדעית,יסודיות

שווהמידהמגלה<דאלרימפלרצינותוהיעדראובייקטיביות>שלמסוים
 ,הסגנוןשלהבוהקתהבהירותעלגםאבלעצמית>,ואירוניההומורשל
התחביר-כךכלרהוטה ,מאמץנטולתכתיבהשלהעמוקהרושםעם
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תמידהלשוןקטוע,אושבורמגמגם,אינולעולם
ניצבתאינהלעולםהיאהנכונות,המיליםאתמוצאת
בלתיזאתועםנכוןזהכלהעולם:מולמיליםחסרת
פעםאחרת:בדרךלנסותעלייהאולפיכךמספק,
דאלרימפלמזכירהספרעמודימאותארבעבכלאחת
הודועלמספרכשהואקורהזההפלשתינאים.את
הגדולהההגירהאתשיצרה"החלוקה",ועל 1947של

כותב,הוא"בחוץ",המודרני.העולםבתולדותביותר

תנועתשלהעצלזמזומהאתלשמועהיה"אפשר
הפליטיםנמלטואליה[העירבקרצ'יהמכוניות
מדינותאתושובשובליהזכירההעירמדלהי].

גבוהיהבנייניםהחדשות,האוטוסטרדותהמפרץ:

כששוחחתאבלהיפניות.המכוניותהבוהקים,הקומה
שעלוהפלשתינאיםדווקאאלההיוהגולים,עם

כאילוילדותםזיכרונותאתנצרוכאחדכולם .בדעתך
הטבחהקטסטרופה,סיפוריאתפהעלידעוכולםקניין.שטרהיו

אחדכלמשפתיזרמוהשנהארבעיםבניהעלילותסיפוריוהבריחה:
אתלהזכירעודשבאינודארלימפלטרייה".רכילותהיוכאילוואחד

שלאיכולאיני , 1948מלחמתעלשכותבכמיואולםהפלשתינאים,

דארלימפל:שלזולביןכתיבתיביןהמכריעיםההבדליםעללחשוב
היותךעלוההתענגותבההכרוכההבדידות,עםמכאןתהומיראשכובד

 ,הספרעטיפתגביעלשתמונתו ,דאלרימפלכנגד ,"הנכון"במקום
סוגכמעט,שערורייהבגדרהיא ,פיובמלואצוחקעליצות,שופע

פעםחושבאניכותב,בעודיעתה,אבלקודש.חילולשלספציפי

תמימהשנהבמשך ,בדלהידאלרימפלהנההכותבת:הפרסונהעלנוספת
אותה>,להבליע ,נוכחותואתלהעליםמתיימרהואאיןאחד<לרגע
ורעשים:מראותשלאינסופיתסחרחורתתחתהקורסיםברחובותמשוטט

הארורות,המלחמות ,הבריטיהקולוניאליזםהאימפריאלית,הראוותנות

שם,הכללאטיינז,שלהעל-אנושית,הפאשיסטית,הארכיטקטורה

שללעונגוהצדקנות,הקדושהזעםלפיתוינכנעאינוהואזאתובכל
גביעללעמידה ,מבחוץלהתבוננותלאגםאבלחטא,עלההכאה
חכם-צודק-שהואמפני ,לונוגעאינוזהשכלמישלהבטוחההקרקע

זההאיןלפניו.שםשהיומאלה-בעצמכםהמיליםאתבחרו-מוסרי
 ,המצפוןנקיפותשלהיעדרן-הטקסטבתוךנוכחותואתהמגדירהדבר
זאתמכנההייתי<לאמרחקשלמסויםסוגעלההקפדההלב,רוחב

לאמידהגםו ,מופגןבאורחילדותיתעצומה,סקרנותאםכיאדישות

עםדברוחצידברלהשאיןההיסטוריה,כלפיסלחנותשלמבוטלת
מסויםלסוגדווקאאמיץקשרקשורהבהיותהנפש,שוויוןאומוסר
-שלההמתארקוויאתלכתיבתוהמעניקהדברזההאיןצניעות>?של

כמעטויתורבעתובה ,כאחדומוסריתפוליטיתעמוקה,מעורבות
המלאכהאתלמעננושמבצעזההמוכיח, ,הקטגורעמדתעלמוחלט
שלכתיבתוכיסבוראניבקצרה,השדים?גירוששלהטובהכפוית

לכךמתמשכתמודעותלמדי:ייחודיתמתערובתעשויהדאלרימפל
כלכתובמאליומובןאופשוט ,טבעידברשוםשאיןמ"שם",באשאתה

שיהיה,ככלכנותושופענלהב ,סקוטיתיירשללעיניומבעדדלהיעל
מודעותאותהמתוךהנובעאפולוגטיקה,שלהמוחלטההיעדרבבדובד

שלמידותיהםפיעלתמידעשוייםשגיבוריוהעובדהובנוסףעצמה,
כמעטהלאה,וכךונדיבים,קטנונייםחכמים,נלעגים,-תמותהבני

במפגשלמשלתומם,פיעללדברלהםלהניחישולפיכךסוף,איןעד
שנותעדבדלהישהתגוררואנגליות,קשישותשתיעםדאלרימפלשל

סימלה:שמעללהריםעברוכךואחרהשישים
רעהתקופהעוברותאנחנוואמרה.המשיכהלמכור,'רוצות'"אנחנו
אומריםהםהמוות.אתלנושעושיםזונותבנימתגורריםמעלינומאוד.



 •.•שנים!'ושמונהשבעיםאחריפה.להיותלנוושאסוראנגליותשאנחנו
באותושבדיוקארית,אמרהלארובה',חשישזורקיםשההםרקלא'זה

'תשמע ..•הריצוף'לוחותדרךבלילהנכנסים'הםבדלת.נראתההרגע
לחישהבחצילדברוהמשיכהלעבריהתכופפהפיליס,אמרהמשהו',
חבצלות,כמולבניםהםכ-ו-ל-ם.יהודים.כולם'הםמזימות.חורשת

כמולהיראותכדיהאלההחומותהמסכותאתעליהםשמיםהםאבל
שנה'.עשריםכבראחרינורודפיםהםילידים.

פיליס'.שנה,'שלושים
מתכוונותלאאנחנויקירתי?נכוןלהיכנע,מתכוונותלאאנחנואבל

ולברוח'".להםלוותר
עללכתובאפשרהאםלאחריה:ומידעזה,קנאהנתקףאניואז

אוגירץ>,שעושה<כפיואתיופיהקונגו ,בסודןהאירופיהקולוניאליזם

עלשכותביםכפידאלרימפל>,שעושה<כפיהקולוניאליתדלהיעל
 ,לכךעזדחףבימתעוררשלפתעאףעלהישראלי-פלסטיני?הסכסוך

 ,עוזוובמלוא ,עדייןנמשךשהעברמפניכן:לעשותכמובןיכולאיני
כורע,שאנימפנינמשכים,והאלימותשהעוולמפניההווה,תוךאל

יכולשאינימפני ,המצפוןנקיפותשלהמצמיתעולםתחת ,כהרגלי
שאניבשעהגם ,בעקיפיןאםגםזה,לכלשאחראיכמילחוששלא
להיפטרלמעשה,-מפניהלהתגונןאוהזוהאחריותמןלהסתלקמבקש

עללכתוביהיהואפשריוםיבואהאםהכתיבה.באמצעות-ממנה

הזו?בשאלהטעםישהאםדאלרימפל?כמוהזההמקום
הנפלאהספרשלתרגומועלגמורהבשתיקהעברההספרותביקורת

אתרשלהתיירותבמדורמשהועליוכתבשיזףצורלעברית.הזה

YNET שלסקירהכדיתוךהספראתשהזכירהנוספת,רשימה,וחיתה

לאאףגלות,לבידישעלהככל ,לכךמעבר .בהודובוטיקמלונות
-הזההגילויעללהתנפלהיה ,כמובן ,ביותרהטבעיהדבראחת.מילה

המעטלמוניטיןאפילואוליהמסע,ספרותשללשוליותגםהקשור
התחמושתארסנלאתכךלשםמגייסבעודיזעם,בחמת-שלהמפוקפק
חייבאניאבל-לנומספקתניאליתוהפוסטקולשהמחשבההרטורית

שקראתיבידיעהגםנזכרואני .כןלעשותדחףכלחששאינילהודות
הגדול","האחבשםבריטיתריאליטיתוכניתעל ,בעיתוןמכברלא

הקולנועשחקניתהמשתתפות,שאחתלאחרגדולהשערורייהשעוררה

עמיתיהמצדמכועריםגזענותבגילויינתקלה ,שטישילפהההודית
הימנית,ידהאתללחוץכדאיאםבקולתההמהםאחד-לתוכנית

כך?עלאומרהיהדאלרימפלמהקודם".חיתההיאהיכןיודעש"מי
ברגסוניבצחוקפורץאותולראותיכולכמעטאנידבר.שוםהסתםמן

 0 .ראשוןממבטנראהשהואמכפייותרהרבהערמומירועם,

אמיהודו

 1rחצי
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פעםלאדומיםשלווהשיריםמצלמותהןעיניונוד.דהודימשוררהואג'ידרשןמיפםו
 ,שמוכןלמיאותןושולחמאודאופטימיבולמדביקהואהאלההגלויותגבעלנוף.לגלויות
 .הודולאמאכףלמחוא ,כמוהו
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 ,~tיבר ן~י~~~נכזבת,ס~ל~ןב;ת~~ת;נכי~ן
ף 'tש;~ע;ךיזב~~ית, י.;~ה; ,ה~·קד~~

ע'מ /oל:כ;ל י~~ , ן~י.;~~יו

 ,חיt~~סס~דח ן~~~ל-סכ;~ךת~ל.י~ת
ת;ן~ה,~ל.יספ;ךץס~דיזסח~זףך~ת
 .ם;ק~ ל~~ ,ףנ~~;ת n;ך 1ססא;רך;.י i2ך~ת

~נקרעז:וים 7ך;~~יםלה 't:םגל.יס~יטף!
 ,ךין p:9~ך~ה~לסםס~צףםס~ךסב~נף~ה,~לא

~ת;ת 7מ; p:א;נכת 7ע,שף:יםם ry:נףעף,לאסק~לים

ר;ב, w ~ ט#~אףלי~עיףלקרי~ה~~~עיםג#ם,עלל~~בא;tינף
נלמדז;בדממהצלףל;ת,עינינףואם

: 
0 •• •• : " : T T • : -

 ת~; ii ~~ם 9קס:ם,ע~קס:ם, ן;א~~~ת

סחי~נ;זקיס~זב~~לסק~בס:ם,ר~זףת t ~~ס:ם,
סש~הלה 'tסנ:ו~~ךתהףאס:םק~בס:ם.~ל

רש /oס~דסח.יק~לס~נגס~קךםס~~יבע;~תז;ס~ם
כ;ת p:סוp~זבדס~פ;תס:ד:ם~ל~ה wמךף nס.זהס~ם
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 :ג.ר~ד?~~חיל;ת~ה;נ;תע.ת:ז iP:ב.ןהא w ~א;
;די ה~,ע~:ב~מףנ;ת~י~י ,י ryסףןא~'מףק ,לי~~רף

ך? fל f~פף:יםלארים, tמף~י;נ;ת ry ?ה;~כ;ת ן~~~~
-~ד~שת;ק w:ב~~בףך~זסע;ל;ת~ב;ת ry ~ב:
~ ry9 ס ,םי~~~~ב:סע,לףמ;ת,ם 9:בק,א;תt' י;מ;ת, 9ק

:ב~מףןסא;~ף;ר nw:ב;ר nלה;~~יםם ry~י~י

"ךה?ח;~ק·:פל;קףם~ל ףח~~~ ם~~~ת;ך
:ב~;דנ;ת ן~י.?ר;~ל:בפ;ךהסךי 9:בר ij:בז.ןה:ב~ם
~~ים t ~,זר;ע;tיי~ןי wר w ~ םי~~~~ש;דתא;

ראשדעיך~ל ף~~ע,נף~יםד~ריםל.ס w ~ב: ;א;ל~~ס~~יבא;
~סד? P:ד~~שגףףנזיר 9 ~ב:סע;נ;ת,ש wז;ר q ~א;

 ת;ק~~ ז~~~מף~ךת~:בןמףת ה~~ ,ר f.ןה:ב~ין
:בש;~עח.י~rזם ry:ב~ין ?ן.?לאש;~ים,~~נזים~ל
ד~ים R ~ב: ק~~ב:-י.ל p:ם ry:ב~יז ?ן.?לאהףת, wס~~ל

ד~ים ,םי~~;פ:ב:ם ry:ב~ין ?ן.?לא:ריס,ך~ע 'tן~~tקים םי~~~ב:
~~ריס? ת~~צףןת:בל;~~ים ,פ;ר 9?~ין
 ?ע~~ ל~?:ב~ך~דיםדעףךיםנ{קו;ת~~קים ry:ב~ין
סדע,~ן?;ס n:ב~י ף~~~:ב~~:ברים:ב~~ב~יםם ry:ב~ין

א;ת;ת nמ;ש ,עגףלמתרה ,הפ;דד;ל nהחצראתמטהרת
: -:•:• :• :----•• -: T • --

ןבה ry:ב:וךש, R ~ ח~~ p:א;ת; ת~~ P ~~ןה, י.ל?~~
ע pך jP:בעלא;סןךז;ןה ,ת;ק~~סע,ןת p~ת~רי~ה

ן:ב~?קלה:ב~נףןה~לה:ב~ין ;ה~-ר~ן ת~~;ר ,ה~-ר~ן ת~~ך~~
:ב~~נזים,.ןךם~ת;ך םי~?~ל~~?יםר.ןת q ~~ל
ה w ~~ל םי~!~~~ית;ת q~ל~דם:ב~ג~ליםן ryדי Q ?ן.?לא
 ,הל~~ל~י p: ר~; qך~כ"ס ,ה~~ד;קב:~תף~נזי~יםה, t ~ס~ םי~~~ tף~
ה, 9q ~~ס~~יםם ryס~יןזאת,את wל;כ?ת~לאזאת,ש;~נזים ?ן.?לא
~א ה.; ry~~סןש,ר;ן ryק;לאם, ה~~ ה.; ry ?ן.?לא

~א;ת ה.; ry ,ת;א~ ה.; ryל~ח~ה,ם w ~ז~ן, , ר;ע.;~ע;לם

~~נזים,על~ר;ת t ~ ,ג;נ~~חיףךק;ךנ;תעם, t ~ ת;ס~?~
לע,ט;ת,ד 9ryןח.ןלחךש ת;ס~~~:ב~~נזים,~תק;ת qiמ
ry ;.ת;א~:בס~~ית י~~ ה! 

 ,,משוררפאניקראייאפהד"ר ; Ayyappa Paniker> 2006-1930 (פאניקראייאפה
השפיעהודו.שבדרוםקואלהבמדינתהמודרניסטיתהכתיבהמחלוציומורה,מבקר

פלועודדבידיתורגםלהלןהשירמלאיילאם.בשפתהכתיבהעלניכרתהשפעה

שפאניקר ,) 2003 (שאנניםבמשכנותהשישיהבינלאומיהמשורריםפסטיבללרגל

חלק.בושלקחוהאורחיםהמשורריםביןהיה

 2007-יונימאי
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התשןקהבנגלוןת:שורהמנחןת

האפשרותהוחודה

בהר i11אלמ

Rabindranath Tagore, Gitanjali, translated from 
Bengali into English by the author, 1913 

משחרכולנובחייתדירנוכחתדמותהואהמלך'האדון'האב,אלוהים
~אג;ררבינדרנאתשוכחלאלאלוהיושירהמנחותלהציעבבואוילדות.

בשפהגםהאלאללפנותומוכןיודעבנגלמשורראבלאלו;ציורים
באחוזתצמיתרקאינוטאגורופתאוםאחרים:דימוייםשלאחרת

גםאלאמלכו'לפנימשרתאואביו'שולחןאלהסמוךבןאואדונו'
קטורת,שלוריחותפרחים,לפניומפזרהוא .לאלוהיוומאהבאוהב

נוחםאתלולהעניקלפחותאואליולקחתובו'ולגעתלבואלווקורא
ומאהבאוהבהואאלוהיםגםלבדו:מחזראינוטאגוראבלחברתו.

רטורית:כמעטבשאלהאלוהיואלות·לפנהמשורריכולכןועללטאגור;

אלמלאשוכנתאהבתףחיתההיכןכולם,השמיםאלוהיאלוהי'"הר
 .) 56<שירקיים?"הייתי

פניו'עלחולפיםאנשיםמאובקת;דרךבצדלאלוהיומחכהטאגור
עצמןהשעות .מאהבולבאתלקנותביקשבהםהפרחיםמןלוקחים

העינייםהערב.אתלהביאשיקדימובצהרייםמתחלףובוקרלאות,כבר
אינםלציפייה,קץשמיםאינםהמראותכלכימלראות,מתערפלות

חוזריםגבריםהאנשים.צלליתחתפניושהעליםהאהובאתמביאים

ממלאחיוכםמבט;בוומעיפיםמרוחק,במקוםמעבודהאוליהביתה,
יושב"אניעצמו:עלמדברוטאגורחדש,דימוינולדבושה.בטנואת

אותישואליםוכשהםפני'מעלשלמתימושכתנדבות,מקבצתכעלמה

 .) 41<שירעי~י"מטהומשפילהתשובהמעניקהלאאנירצוני'מה

גםמגלההיאהאםלפנים,מסתורהמעניקהמעלה,הנמשכתהשמלה
תשוקהגםמתעוררתלאהגדולההבושהברגעהאםהגוף?מןטפח

הגבריםאתרקלאהמשורראללמשוךזאתתשוקהתוכלוהאםגדולה?
המשורר-הקבצניתסלסילתהנחבא?המאהבאתגם'אלאבדרךההולכים

לאהבה,אויביםהםהחולפיםוהגבריםמפרחים,כמעטריקהכבר

אוויר;היהכאילואלוהים-המאהבדרךלחלוףיכוליםהיובעיוורונם

באמת,איך'"הר'ושואלת:נאנחתעיניים,נושאתוהנערה-טאגור
 ?>םש<לבוא"הבטח.זכושאתהמח~ה,אנישלףלהםלומריכולתי
לבטאשאסורעדואינטימית,אישיתכההיאלאלהמשוררפניית

כ~להיאלאלהפנייהובשירים;בספריםרקאלאקהל'לפניאותה
איןמתאחר:לאהובכמולבואומחכיםאשראינטימית,לתשוקהמושא
בשמים,בוההטאגור-הנערהובינתייםמרכבותיו'גלגלילקולרמז
שלהפתאומיההודעלבחלומותושוקעתהדשא,עלישובהשהיאבזמן
"שומרתהיאל~דו.ויושיבהויגביהמעפרשירימהאלילה,אהובה,בוא

לקולומאזינהלבה,בסודזו"גאווה"מחבקתערביה,אתכנדוניה"
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מאהבה.רכבישלשאינןהאחרות,התהלוכותקרקוש

והןלההןהרגע,ייחודיותאתיודעתהאהובה
מאחורידומם~צלשיעמודהיחידיהואלאהובה:

ותייחלותבכהלושתחכההיחידהוהיאהאנשים,קהל

שווא.בערגונותלו
צעירהאשהשלשאףלהלזהותזקוקאינוטאגוראבל

אוזניו'עלאהבהלדברהזכר'לאלאהובלהיותכדי
דמותטאגורלובשאחרבשירמאהבו;אתבוולראות

שיעוראחדיוםלומדאשרקבצנית,ולאקבצן'
בדרךמהלךכשטאגור-הקבצןאלוהים.באהבת
לעיניומתגלהנדבותומבקשלביתמביתכפרית

באופקמופיעהמלכותיתזהבמרכבתמדהים:חזיון

ר"תותקוזה,מלךהואמיתוההטאגור .לפניוועוצרת

תמו'הרעיםשימיומשערהואגואות,שבוהקבצן

ועושרלבקש,צורךבליניתנתהצדקהתהיהושמעתה

מבטואתמפנההמרכבהמןהיוצאהאלהדרכים.שבצדי~אבקיפוזר

חייובמזלשמחאשרוהקבצן'חיוך;עםמרכבוויורדהקבצן'אל
אתפוקחימינו'אתפושטאלוהיואתלראותמופתעבא,שסוף-סוף

הראשוןברגע .) 50<שירלי?"לתתבידךיש"מהושואל:ידוכף
ואולימלכים,שלמהתלהמעיןזובהתנהגותורואההקבצןמתבלבל

ואזנדבה?ויבקשכקבצןקבצןאליבואשאלוהיםבוטה:לעגאפילו
ומעניקו.הקטנים,ביןהגדולהתירסגרגראתלאטמוציאהואמ~קלונו

אותושלבגודלזהבשלגרגרומוצאלבדונותרכשהקבצןהיוםבסוף
עלומצטערמתייסרמר'בכיבוכהטעותו'אתמביןהואתירסגרגר
 .>םש<כולי"אתלףלתתהלב"אתלוהיהשלאכך

גופנימפגששלתמונהמציירשלו'השירהמנחותבראשיתטאגור'
שלהלידהלרגעהופךהגשמיהמגערגעבדבריווהאדם;האלבין

דהנאהגבולותיומאבדהקטלביידיףשלבן-האלמוות"~מגעהשירה:
האדםשלדרכוהיאהשירה .) 1<שירלבטאו"שאיןלניבחייםונותן

הנפרשתשירי'שלהכנףקצה"בעזרתהאל:שלמגעועלבמגעלהשיב
אליה"שאגיעמעולםלקוותיכולתילאאשרברגלףנוגעאנילמרחק,

כמעטלהתפוצץללבווגורםלשיר'טאגורעלמצווההאל .) 2<שיר
עונגשואבשאתהיודע"אנילהבין:ולפיולדמוע,לעיניומגאווה,

עונגחשהאל .>םש<לפניף"נוכחאניכזמרשרקיודעאנימשירתי.

והצורמיםהקשיםהחלקיםמכלהנובעתהמתוקהההרמוניהצלילילשמע
האדם,שלגבולותיואתמבטלהואשיר;אליהנתכיםהמשוררבחיי

מתוכנו'ושובשובמרוקנושברירי'שהואהאנושי'הקיבולכליאתלוקח
חדשים.בחייםוממלאו

משמחת"מבושםלאלוהי:האדםשביןהגבולותלארנוןתורמתוהשירה

 .>םש<אדוני"שהנףאתהחבר'לףוקוראעצמישוכחאניהשירה
התמכרות:שלעוצמהמתוךבשירהלאלוהיולהצטרףמבקשהמשורר

אדבר,קול. 7נאבקלשוואאבלבשירתף,אליףלהצטרףמשתוקק"לבי
אתהאח,במבוכה.זועקואנישירה,תוךאלמתפרקאינוהדיבוראבל

אדוני!"שלך'האינסופיותהמוסיקהברשתותלשבוילביאתהפנס
 .) 3<שיר

כדילאהבהמחכהרק"אניברורה:מטרהישטאגור'חייכמולחיים
להישארהטעםמהוהרי :> 1ו<שירידיו"תוךאלסוף-סוףעצמילהסגיר

לפנילהתחנן"לבואטאגורשלהקבצןלדמותלויועילומהלבד'
הרבותהתשוקותמזו?גדולהטיפשותהיש ?) 9<שירשלך!"דלתך

התשוקהכךלאאבלטאגור'בעיניבזויותאלוהישאינולמהוהקטנות
אוהמגע,סףשעלקרבהבקרבתו'להיותהתשוקהלאלוהים,הפשוטה
אתהתפנקות.שלאחדלרגעלצדףלשבתמבקש"אנילו:מעבר

ביןהמרווחכאשר .) 5<שירמכן"לאחראסייםלעשותשעליהעבודות



לאיודעלאחלב ,גדול ,אלוהיופניומראההאדםביןלאהוב,האוהב

חסרביםאינסופית"יגיעהנעשיתהיומיוםועבודתרווחה,ולאמנוחה
 .>םש<יגיעה"שלחופים
כלומראישית,שהיאזואפשרית:היאאחתתשוקהרקדברשלבסופו

שהיאזומפרטים:עירוםלרעיוןולאמסוימתלישותמכוונתשהיא
שישהדדית,שהיאזוולהינגע:לגעתרצוןבהשישוממשית,גופנית

אשרוזותפקידים:החלפותשלתמידייםומשחקיםעונגשלשיתוףבה
אינסופיתשהיא ,זולתשוקהראוישבאמתזהאלהנשגב,אלפונה
יוכללאשכברהמוחלטהריקוןשלהרגעאתבהאיןולכן ,כמוחו

ביאליקמספרעליורגעאותוהתשוקה,מותשאחריהרגעלהתמלא,
עם-אביבי.;וחמיתיני ...על-גורליומלכיוגאלי;"צאי :'ך.ך~'בשיר

אוציא".יומישדייךוביןניצוצי;ינבח-נאשפתותיךותחת

שאינומגעהואהאלטאגור:בידיהאלשלהאנשהכאןשישלומראין
האיבריםבכלמורגשתאשרפשוטהאמתאלאמטאפורח,אודימוי

אינושאף ,האלשלביותרהכמוססודואתטאגורחושףכןעלהחיים:

 Ram Rahman, Capital Studios, Delhi , 1998ראהמן,ראם

במקדשמושבףאתקבעtי"אתהשר:כשהואחדרים,בחדרינלחש
וטאגורהדדיות,תובעבקרבההצורך .) 4<שיר "י~;:בלשלביותרהפנימי

בשמילהיעלםלאלוהיםלהניחמוכןהואאיןעליה:לוותרמוכןלא
שלאלמיתשוקהקץאיןעדתימשךאיךכיוכוכבים,ענניםביןמרום
בחום ,שלוהמתוקבעונג ,בטובואותךימלאלאפעםשאףמיעונה?

עקרה.פלספנותקסמיבעזרתבחייךלנוכחלהפוךיצליח,לאזרועותיו

איךיודעאיני ...פניףליתראהלאאתה"אםומכריז:זאתיודעטאגור
הפחדהואזה .) 18<שירחללו"הגשומותהארוכות,השעותאתאעבור
ביותרהגדולההאהבההצהרתגםזואבל ,האוהב-המאמיןשלהנורא

 0שלו.

גיטאנג'אליהכותרתתחתבאנגליתלאוריצאטאגוררבינדרנאתשלשיריוספר
Gitanjali שפרסםבנגלייםשירהספריארבעהמתוךמבחרוהיווה , 1913בשנת

בעצמותרגםגםוהואטאגור,ערךהמבחראת . 1912-1901השניםביןהמשורר

לאנגלית.מבנגליתהשיריםאת<בפרוזה>
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נתווןןתןשורההןןושחמט
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בקג'וראו'בוורנסי'רחובשחקניעםמשחקיםרצופותבהודובמסעוששלדרכיוהיומושבעשחמטחובבכ
מהרהועדולהתבונן'המשחקיםלידלעמודנהגהואבהם.ששוטטוהכפריםהעיירותהערים,ובשארבקוצ'ין

מחטיפהבטוחגישה,בטווחהתיקאתמניחשהיהואזלשחק?""רוצהושואל:מבטזוקףההודיםאחדהיה
השחורים,בכליםלשחקמעדיפיםרביםהודיםומשחק.החדשים,בחבריושנתןמופגןלאמוןגםכסימןאךפתאומית

כמהעדתוקפנים,אינםהםבשחמטגם .הראשוןהצעדאתלעשותמשמע,תרתיללבן'ולתתלפסיביות,סימןאולי

ואלילית.חברתיתהיררכיהמשקףוהואבהודושמקורוהזה,במשחקבלתי-תוקפןלהיותשאפשר
עמומותתחושותהחזרימועצמים,אנושרגשותשלגילוייםהםמספורהרביםההודיםהאליםששלמבחינתו
גופנייםונפשיים,רוחנייםשבטושלחסדשלומשונותשונותפניםהאלילוהיםמשרתיםועתהעליהםשהושלכו
אלשללזודמתהשלושכרסוגםמהאליל-הפיל,גבש,שלומתכתיקטןפסלוןלשיםהיססלאגםלכןוחברתיים.

לאינטראקציהסימןבהודו'כךכלהחומריהרוחלעולםמתתלא?למהשיווה.במקדשהמזבחעלהחביב,ההודיהמזל
אלגםהואוההורסהמחריבשיווהבכרס.ולובו'שמאמיןבמיהמצוישהגבלביןשבגבשהאנושיביןהרצויה

הואלהסתבך.כדאילאשיווהעםהאלים.ביןגםסדרשיהיהגבש.שלמזהגבוהומעמדווהמחול,התיאטרון
עוד-לשיורהגבשלתתתיאטרלי.זהבכלללתתהזה.בתחוםועסקתיאטרוןאהבשהמובילה.האליםבשלישיית

יותר.

משחקניםלחופכםששלדעתועלעלהולפתע-שיווהדורגה,גבש,פסלונימצאבברמניבשוקהדוכניםאחדאצל
בעצם,מקוריים,דיגםופונקציונליים,נשלטיםשחמטלכלידתית,מבחינהלוברוריםממשולאמיתר-פואטיים

דיהיולאהרוכלשלבקופסה .בלבןאובכסףומחציתםבאדוםאובשחורמחציתםאתייצבעהראשונהובהזדמנות
המתגבשיםצבאותיובשנישבההבינתייםהדוכן.באחורישםאיקטןממחסןעודלהביאהלךולכןפסלונים

שחמט,ככליאליםלייצגראויאםתמהובעיקרהמוזרה:התיילדותועלממתכת,צעצועחייליעלחשבוהולכים,
גנשים.והרבהודורגותשיורתהמוניהיושהגיעההחדשהבקופסהמאלים.שחמטוחייליפסללךתעשהלאשהרי

הצריח.תפקידאתהפילממילאממלאהודיבשחמט

שמהמצחו'עלמצולבאדוםכתםהרוכל'שלהבסיסיתאי-ההבנהאףעללמדיהידידותיהממושך'ומתןהמשא
חילולשלההדק-מן-הדקמהניחוחהסתייגהאםבלמים.שלמואטתחריקהכמונשמעבאלילוניו'לעשותמבקש
הכתםעלליצלן?רחמנאאמונותיו'שלמכוונתהזניהעםפעולהמשתףשהואש,חשבהרוכל'חשבהאם ?שמות
ובחזרה,הנאצי'לסמלעתיקהינדומסמללשמאל'מימיןשבצלבהקרסיםאתלאטומטהקמט,הסתמןהרוכלבמצח
נמשכההעסקהלפחות.שלו'בתרבותוהזה,הדו-משמעיבסימןמהשינויהשתאותואתלרוכלגילולאשפניולאט.

מציעהרוכלכלכלי.כשיקוללהיטותו'אתשהצניעשבגללמאשרפחותלאהרוכלשלההודיותבגללבעצלתיים
רצים,שניפרשים,שניצריחים,שניחיילים,שמונהשחמט:כלישנייםכפול 16מהםלחברמנסהושאלילוהים

מהקומהיושלכואואחרים,אואלהכליםשיאבדולמקרהאלי-מילואיםכמהגםצריךאבלבלתו.שאיןומלךמלכה
סתםאונשבריםאובדים,תמידאליםלמטה.שםהשיחיםביןלעולםעודיימצאוולאהגינהאלאביבבתלהרביעית
התלהב.ולאשבמצחו'השלישיתבעינוהזהההגיגאתקראכאילוהרוכל'שלבצלבהבהבצהבהברשףנעלמים.
טיהרכאשרמנתץהיהודאיהידועבמדרשאבינושאברהםהפסילים,וחמישהארבעיםוכלהעסקההסתיימהכאשר

הפחות,לכלמזלמספררופי' 7.77רקעולהאלאםבזול'דיושולמו'נארזונספרו'זרהמאמונהאביוביתאת
לשמועדימהללכתפונהבעודובתרמיל.בעופרתהיצוקההכבודהכלאתששםאחד'ישראלימשקלפחותכלומר
מהתרמיל'עולותומשאלות,הבטחותלאוהשבעות,חרמותלאנבואות,אוקללותלאודאיקלושות,מחאהזעקות

להמירבזכותוהסוףעדבטוחלהיותכדישחמט.כלי-מהרגעשלי'האליליאדהאתלייכייסולאהאלהושההודים
חביבילדוןעםאלגנטיבסארילקבצניתנדיבהנדבההעניקשלו'השעשועבצרכיההודיתהאמונהאיקונותאת

החיבור.שלבפוליתאיזםחשד-זלזולעלתחפהספקוללאממוותתצילצדקהכימותניה,עלכרוך

שלמדכפיביניהם,הראשון'לאודאיאימתני'לקרבאותםולערוךהמחוללתהחבורהאתלסדרהחלהסמוךבמלון
המונותאיזםבערששיקבלוהכההאוהבהירהצבעהואביניהםהמבדילכשכלההודי'המסורתיקליהקתמתיאטרון
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תאורתבגלל ,המאולתרהקרטוןלוחבגללבקרוב.ממש ,במולדתו
לאמזוויעהודיוויסקיקצתששתהבגללהמזוויעה,ההודיתהניאון
שלמידיוואחתמעטנועדואלאהלוחעלהתייצבולאהאליםפחות,
נע,מהראהלאתנועה,ראהשקלילות,נעהשיווהמפסלוניאחד

כשהסיעבוגםעברחולףפרכוסהגנשים.אחדשלהחדקזההיהאולי
הגמביטעלההמעומעם-מעטובמוחו-4לה-2הממשבצתלבןגבש
שהסיטההיאהמזרןעלגופושלבלתי-רצוניתתזוזהאוליהידוע.הדני
עדיין,סביר,אבלנדירמקריםצירוף ; sלה-מה-והשחורהחיילאת

משועשע.הרהר

חיילבתפקידגבששלהמחודדראשועלואגודלאצבעמניחהואעוד
להסיעועצמושזימןמאמש,הנוכלהמוניתבנהגנזכר ,-2דהמלכה

כמיןעשויהיהשזקנוגבוהושמןהודיברכבת,נסיעהשעות 23אחרי

עלשוחחווהשנייםהיא,גםהגנשיתדמותובןישבבמוניתלידוחדק.
שאליודורגהבמלוןהעולם.כלכלתועלחרופי ,האירומטבעמצב
מופקע.נסיעהמחירדרשוועוזרוהנהגאבלפנויחדראכןנמצאהוסע
והלךהתפוגגהודיםלביןתייריםביןהוגןזעירבמסחרשאמונוכמי

במשטרהאמונוגםלשלם.תחילהשסירבבתת-היבשת,השהותבמהלך

ניאותלבסוףלהם.לקרואטעםשאיןהביןומידמוגזםהיהלאההודית
כועסבעודומטושטשים,איומיםמלמולבלילאאךהרמאיםלנהגים

הקצרבמשךזהוכלכעסועלכועסהנוכלים,עלכועס ,רפיסותועל
יזוזעכשיוגםודאי .-4לדוהסיעו-2דגבששלראשובציציתשאחז
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מהפתיחהשמתבקשכפיהלבןשהגגאתויכה ,גיחךהיריב,שהגגמעצמו
צורמתבלמיםחריקתנשמעהמבחוץאבלקרה.לאזהבשחמט.הזאת

מתכת.חבטתואחריה

הכבישלקריאתההודיות,הנהיגהטכניקותשלזה-לא-מכברכמעריץ

מוניות,פרות,כלפימגליםשהםהאדישהלעדנהשלהם,המופלאה

תשתית,ומפגעיילדיםואופנועים,עורביםריקשות,כלבים,עזים,

לראותאפשרהיהלאהמאובקתמהשמשהקרה.מהלראותלחלוןשעט
ובןהשמןהנהגמאמש,מכריואתלמטהראהכשפתח,אךהרבה,

אותםושמעידיים,ופורשיהלבנותכיפותיהםשמוטי ,הנמוךבריתו

וחטיוהמזדקרחדקוכלפיגידופיםשליציבאךעכורזרםפולטים

אלוהי?צדק .הסמוךגבשממקדשיצאעתהשזהפילשלהבוהקים
שלמבטלחלונושזקף ,הנוכלהנהגשלבמבטוהבחיןברגעובו ,הרהר

נעלב.רשע
אתשחזרחוזרבהילוךאך ,חזרלאבמלוןהמיטהעלהשחמטלמשחק
לד-להגיעהספיקשלא ,החיילגבשפסלוןבקדקודשנגעהעדיןהמגע

מותכתכעופרתאותםומזגהאליםכלאתאסףשנים-ולא-נים . 4
מקדשימאפלוליתדאהוהולךמתנמנםלמידתם.המתאיםעורלתיק

כשפיליםבהמפיהסלעיםמקדשישלהיוקדלאורבאלורההמערות
והניעוידיהםכלאתלקראתונפנפוואלוהימיםאלילותוקדשות,
ובלתיעדין ,שלואדיב, ,הודיבכן-לא-בטח-אולילצדמצדראשיהם

 0מתחייב.

 Ram Rahman, Rajghat, Delhi , 1998 ,ראהמןראם
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לאלוהיםגלויותמתוך-דהארקראימטיאז

סוסיםובימאיתעודנתמשודדת,בהודו.וחיהבבריטניה'חונכהכלאהוד-1954בנולדה

דוקומנטריים.

ם"זר,ל 1נ;ע,דד~רים
.זה. ~;ת~,דה
~דלל 1נ;ע,דחם
,ה 1מנ;יחך~תמזP~ם~תלד~ת,דה:ןת;ך.זה
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 ,ת; n ·לזפ

 ,ק~~~ז:;?~נכע~ץ J/ך~ץ j/ך~ל
f 1 ??מנ:י~יםדיP-נ;ו~ריpמ~ן~קיםמז~;; . 

ל;~ך~םז
 : 1;:זנ;וr:זילמ~~י;ת~~אן

f ב 1ל~ל 1 סן.~~~מד~רים
ליס;סהבאי i ~ ,הך~~~ל

י. /v~רא ם'·י~

דהארקראימטיאז

~יק 9 ~~יןט 1~ש
j( ן;;'וים.ףים

 Jj1'ט~ינ;ך~ר .ה~~~מ
 ת;נז,.,א~ק;ך;ת .~ק~ילא;

~~ליכ;תמ;כ;ת 9ל i~ק"ם
 •ס~~ר~תן ry~ע,ל.י

r:זים. 1~תלנ;ו~רים~~~ךים~ךים 9 ~
מסנכנתננט!!ההזפבנהנכל
 ·:·: ··.:ם~~לא:דאת ?iל

מזאתה 9מ~~ךת 9מזpןת;ך
ךrבס 1~י~ה

q לל~ ry ה~

ל~ים 1~;ולךחע.ז
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למיטהמוזריםשותפים-סוזאזהשומייך
ועוסקתמשודדתשידתה.עלבפרסיםזכתהמומבאי.באונירבסיטתולמדה-1955בנולדה

משפחתית.בתרפיה

Q מזאת.ס~'ה~תל;~.ןז:יי
~~ ry 1נ ~ ry ה~j? iךים 1זז~ ry ךו

~י wמארי 9 ~
 .זr~ך~ל

~יב 9 םי~~~ ע~~
 .יכנ;!!ך;~ש

~~~ינ:וי~ה
ה w .ע~

 • 1נ;ןד~לא י~~~ל ן~~?

~לrזזקךה* 1מ~.ן~ןס
~לי~ ה~. ryז:י

 .זrץ~למזה

א 1ה~לים~ר
ס~ל

?~~ארי~יב 9 ~

rבךה~ה ?jן

מז;ןןת.ת;ך~ל~;:זיךה 1

נישואיםלטבעתמקבילהסמלית,*שרשרת

אחרתהיסטוריה-בהאטסןזוטה

בפרסיםוזכתהשידהקבציפרסמהברגמניה.וחיהבאדה"בחונכה '-1956בנולדה

ומתרגמת.משודדתחשובים.

 :ת~לאמ~ד;ל~אן
 • 1ןה;ך ר~ז:;ט 1~שא 1ה

:ים, /vס~~ש;זקזקיםים 7ס~~אן
~ Q ל.ןס~~יםv/ ןק;;ןים:א;ים
~ך;שע.ץ~ל

ת. 1 ש~~~ר g ~ל.ןחגtקא [lך
l] לןזקאn מ~ךהףg ד~ל:ר~ר~, 
l] בא 1הזקאrיpמז?g סד~ל~ר?~, 
/j קאtלמא 1הv/ מ י~~~לא;ת;לירl] ןר• 

ת 1דינ i ;מי~ים~תל~פךלן7נד~ב Jj~סה
 *אזקי iQך Q ??מ~רי~~לי
~:ןץל~ג~~לי

 •.ן~רנ;~ך ;ע~~pז~

בספריותלהעודביםלאמנויות,האחראיתהידע,אלת *



המר~ה-דאסקמלה
אנגליתהכותבתדו-לשוניתמשוררתבמומבאי.וחיה-1934במאלאבארדברוםנולדה

סיפורים.גםופרסמהומלאיילאם,

p א;נכר~יאמב ר;~ס"לנ;ופל

 ר:~ך~ד~~י ה~~ י:~רק
:P ~ w .מ~רל~~יע.יר~הע~דיהt' ,ת~ה; 
:p מ~~ ה~ך~~רי; tQ י;~רק

י;~רמך~ה 1fל fך~ז;יןה,,~ה f ~ך~~~יז
ה;ךי ...ף~צ;ךךת~עיךה,ה, fר

ל~ל.מףתל.ב~י~י~לי·;מע,ך~ה
~נכסתמ~~דימ;תע.י~יו~י~ךיו'~ל

 ,ה:'ל;~~סדר qר~~ת י~~~ל ש~~~מל:ךלףךלזpקלסת,
~הףא p:מק;~~~יתה oנף.לז;יר;ת, /oנ;ן~;ב;ת

~ o/ ס~הף~יםמ~ךזקים ל~? .ז:ויזry א;ת;ע;~ים
t מנ"ל'ל;יקימע,~ .~לרי:מ~ח ר;~ךל~ר
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התרבותביקורתבנושאדוקטורטכתבהב."ובארהבמומבאיוהתחנכה-1940בנולדה
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והמצד

לו•תועמוס ~~-~--------------~

אוןןעוםספרום,מןספום,

כושועדמהודו

יהושעשלהחדשברומןמשתלבתלאלילותמתבדלתמאלוהות

הקדמה-עשתורתוהאלהעשתורגב'

ידידותיתאשיהושעא"בשלהאחרוןספרואחדותמרכזיותמבחינות
המעסיקותמגמותממשיך ) 2007המאוחדהקיבוץהחדשה,<הספדיה

בן-דבניצהשהצביעהכפיהזקן"."מותהראשוןבסיפורוכבראותו

העשתורית""הפרדיגמהמועתקתתשס"ז> ,<שוקןתהילתךוהיאבספרה
מסיפורבחיים>בעודוהזקןאתהקוברתהחזקההאשה ,עשתור<גברת

לדעתיאולם, .מהודרהשיבהאלובמיוחדיהושעשלהרומניםאלזה
שמציעהלפרדיגמהמעברהרבהלכתיהושעמרחיקידידותיתאבש

מסוגיההופנהשהואעדרעיוניתמבחינהאותהומעציםבן-דב,

קיומיתלאומיתלסוגיהחזקות,לנשיםהחלשהגבריחסישלפסיכולוגית
יותרהדומה ,הראשוןמהסיפורעשתורגב'אחרות,במיליםממש.של
היאעשתורתהאלהשלבדמותהמתגלגלתפנים,זעוףיהודילאל

שביןהקשרכאןנדוןרעיוניתמבחינההאחרון.ברומןהשמים""מלכת
בכללדתיותלאמונותשישולהשפעהכנעניות><ואפילולציונותיהדות
נושאכיום,ישראלומדינתישראלעםגורלעלבפרטהיהודיתולדת

ועלהנורמליותעלבספריוההגותיתבכתיבתוגםיהושעאתשמעסיק
האנטישמיות.

מלווהוהיאשלוברומניםמגוונותפניםזאתהגותיתספרותיתלחקירה
היא ) 1994 (מהודרהשיבהברומןתרבותיים.גיאוגרפייםבמסעותגם

ההודית:היבשתבתתוהבודהיסטיותההינדיותהאמונותרקעעלנעשית
<הצפוןספרדיהדותאתחוקרהוא ) 1997 (האלףתרםאלמסעברומן

 ) 2001 (המשחררתבהכלה<האירופית>:אשכנזיהדותמולאפריקאית>

תוךאיסלאמיתהטרוםהג'אהיליהושירתהאיסלאםבחקרמעמיקהוא

המערביתהגדהולבירתהכבושיםהפלסטינייםהשטחיםללבמסע
היאהגיבורה ) 2004 (אנושמשאביעלהממונהשבליחותרמאללה:
ואילוהאסיאתית.רוסיהלמרחבידרכועושהוהמסערוסית,נוצרייה
האמונהעםהמקראיתהייחודאמונת,מעומתתכאמורידידותית,אבש

ובטנזניהבישראללסירוגיןמתרחשתהעלילהכאשרהקדומה,האלילית
אתאקשורכךואחרהחדשברומןבהרחבהתחילהאעסוקשבאפריקה.

בסיכום.הקצוות
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הרומן-ירמיהונגדיומי

שלהחדשבספרוהראשייםהגיבוריםשניהם ,ויומיאמוץגיסים,שני

המקראנביאישניאת ,כמובןמהדהדים,והםידידותיתאשיהושע

חלקיהבןירמיהוהחורבןונביאאמוץבןישעיהוהנחמהנביאהגדולים,

הדומיננטיתהדמותשניהם,ביןהסיפוריהאיזוןחרףאולםמענתות.
 ,יומיאו ,ירמיהוהחורבןנביאשלדמותוהיאיותרוהמשמעותית

 ,גיסושלדמותוועלישעיהושלדמותועלהמאפילה ,בספרככינויו
 .יעריאמוץהמעליותמהנדס
למעצרבפעולהכוחותינומאשנהרגאיילישבנו ,שכולאבהואיומי

 ,גיסובאוזניהמרההבשורהאתלרכךברצותוכרם.נטולמבוקשים
נהפוךלהתרכך.מסרבהגיסאולםידידותית","אשיומיאותהמכנה
אתומקשיחדמואתמרתיחידידותית","אשהזה,הביטוידווקאהוא.

מישראלשאפשרכמהלהרחיקמבקשהואהבןמותלאחר .דעתוואתלבו
שוליאשתועם ,החוץמשרדכאיש ,יוצאהוא .ישראלידברומכל

ביבשתלהישארמחליטיומיאולםהאשה.מתהשםבאפריקה,לשליחות

שלכמנהלןפרטיבאופןומשמשתפקידוסיוםלאחרגםהאפריקאית
הציוויליזציהערשאתבטנזניההמחפשתשחורה,אנתרופולוגיתמשלחת

גיסהאלדניאלהשלבנסיעתהנפתחהרומןכולה.האנושותמקורואת

נוסעתהיאאחותה.עלולהתאבללהעמיקכדיא-סאלם,בוארהאלמן
<מ"נרהחגנרותשבעהשםעלקרוייםהספרשעריושבעתבחנוכה,

לסירוגיןהמתרחשיםפרקים-112למתחלקיםהםשמיני")."נרעדשני"

שקודמו<כפי"דואט"הרומןקרויזהמבנהבשלובאפריקה.בישראל
"פואמה").נקראאנוש,משאביעלהממונהשליחות

מחפשאמוץמטרידה:לשאלהתשובהמחפשיםברומןהגיסיםשני

שלושיםבןבמגדלהמעליותבפירהרפאיםקולותשללמקורםתשובה
ואילושתכנן.המעליותהותקנושבופנסקר","מגדלהקומות,ושתיים

בפעולתידידותית"מ"אשבנונהרגכיצדלשאלהתשובהמבקשיומי
למבוקש"?"ממבקשבנוהפךכיצדזאת:מנסחשהואכפיאובגדה,צה"ל
שכמותיתאף ,ולכן ,יותרהרבהמשמעותיתיומישלשהחקירהברור

הפרקים-כקוראהריהגיסים,שניביןבשווהשווההרומןמחולק
שהואהרדיקליותהעמדותבשליותראותיריתקוביומיהעוסקים

לב,וטובאופטימיבורגני ,טיפוסיישראליהוא ,לעומתו ,אמוץמביע.

באבגםהמטפל ,ולנדילנטעוסבולנופולמורןאבמשפחה,בעל
ושבבואעתה,עומדהואשבראשוהמהנדסיםמשרדאתשייסדמיקשיש,

<יחסיולמדימשעשעיםבוהקשוריםהפרקים .מורןבנואותויירשהיום

הטיפול ,נכדיועםשלוהמטורפותהשמרטפותשעות ,וכלתובנועם
דבורהד"רהמסתוריתאהובתובביתאביושהתקיןהירושלמיתבמעלית

המגלה ,לחקירתואולםיהושע>.שלהטובהכידווכהנהכהנהועודנבט,
אותםהרוחות","עוגבאחראיבמעליותהרפאיםלקולותכילבסוף
אומרומניההזריםהפועליםבזדוןשהותירוהמעלית,בפירסדקים
אם ,אפשרבלב.דשוליתמשמעותיש ,בקבלןנקמהכמעשה ,מסין

לשוועתכמשלי"ב>ב'<חבקוקתזעק"מקיר"אבןעלכאןלדבררוצים,
רבהדאגהמוגזמת.פרשנותתהיהזואבלוכדומה,הזריםהפועלים

התשוקהולמצבלגיסה,לבדהשנסעהדניאלהלאשתואמוץמגלהיותר
הראשונהבפעםנוסעתהיאנפרדושלאשניםאחריביניהם.והזוגיות

משהוכידומה ,הרומןבסוףמאפריקהשבהכשהיאובאמתלבדה,
ביניהםוהענייניםרבזמןיעבורלאכיברורכאןגםאולםבה.השתנה
לקדמותם.ישובו
מאשתווהתאלמןבנואתששכלכמי .יומישלהסיפורלחלוטיןשונה
כשבאהשמו.אתלושהעניקהנביאעלוגםישראל,עלכעסמלאהוא
ועיתוניםחנוכהנרותעמהומביאהבאפריקה,לביקורדניאלהאליו

להינתקהחליטכילהואומרלאשמידאותםמשליךהואישראליים,



אינוהוא ,) 60<עמ'הישראלית"היהודית."הדייסה"מכלזה,מכל
לאאנימנותק.להיותרוצה"אניהארץ.עלדברלושתספררוצה
אולמרטעל<כשחושביםהממשלה",ראששלשמומהאפילולדעתרוצה

בהחלט>.מובןנשמעזו

מנתחמסקנות,מסיקהוא .אחרבמקוםכברנמצאכאמוץ'שלאיומי'
ישראלעםגורלעלהרהוריםביקורתיות.עמדותונוקטמצבואת

הצרות.כלמקורהוא"ךשהתגלמסקנה,אותומביאיםשלווההיסטוריה

אותולשרוףויש ) 263<עמ'והקללה"הבלבולכלהתחילוהזה"בספר
פרודיהעורךהואשבהמשךבעמודיםהישראלים.העיתוניםאתכמו
ותובעניתתקיפה"דתשלסיפורהאתמגלההואבהםהתורהסיפוריעל

מגיעכשהואחמתועולהבמיוחד ,) 273<עמ'קטן"לעםשנטפלה
"הואישראלאלוהי .ירמיהוהחורבןלנביאמכולםויותרלנביאים,

וממשיךבמדברעליהשהתלבשאחתלאשהקנאימטורף,בעלמיןבעצם

ובתוךהשורות"ביןמגלהשהואהכלוהסךבפקודותיו",אותהלענות
מגפותהרסעונש.ועודעונשגלות.חורבן'"מוות,הואהשורות"

עלבחושנוהתרגשות,בומעוררבלבדהשיריםשיר ,) 275<עמ'ורעב"
ירמיהואבללה.יזכהלאכבראיילי'שבנו'הזוהנפלאההארוטיקהכל
בכךלשכנעבבקשו ,) 276<עמ'ומסוכן"חולניהכי"הנביאבעיניוהוא
ממנהומבקשהשוואתיתבספרותתרגיללהעורךהואדניאלה,את

כךלעברית,בחזרהכךואחרלאנגליתבירמיהומ"דפרקאתגםלתר
האלימותהשנאה,לעיניהיתגלוהעברית,המליצהסלסולישללא

זה.נביאשלהבוטהוהקנאות
באותםהיאלדעתי'הרומן'שלוהרעיוניתהסיפוריתפסגתואולם

שעליוכרםנטולהביתגגהפעולה,לזירתיומייוצאשבהםפרקים
שלושקרה.זהכיצדבדיוקלדעתבבקשושנהרג,בעתבנוהוצב

בביקוראולםצה"ל'קציןבלווייתתחילהבמקום.יומימבקרפעמים
עושההואהבאותבפעמיםבאמת.שאירעמהעלהרבהלומדאינוזה

נורהבנוכילומתברראזירושלמי:פלסטינירוקחשלבתיווכוזאת
כןעשהוהואלו.שנקבעההשעהלפנימהגגלרדתשהקדיםמשום
לעשייתהדייריםידיעללושניתןהדליאתלרחוץשביקשמשום
בספרוהוצב.ביתהגגשעלהפלסטינית,למשפחהנקיולהחזירוצרכים

המטומטם,התמים,יקיר"הבןיומי:אומרגיסתו'לדניאלהזאת

להשאירמתביישכבושה."משפחהשלגגשמפקיעהזההחיילהתרבותי'
לשמוחרדהואכיבו'שמילאבמהמלאלו'שנתנוהדליאתאחריו
החייליםוכך, ,) 283<עמ'הפלסטינית"המשפחהבעיניולכבודוהטוב

חשבושבחצר'לבארהבנייןבמדרגותחומקתדמותשראובמארב,
שנודעוהללו'הפרטיםאת .והרגוהובאשופתחושלהם,המבוקששזה

לשולי'אפילוסיפרלאהפלסטינית,המשפחהבןשלמסיפורולו

מעורבתטכניקההודיות,רקדניותשלוש . 2006זוהר'ציפי
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האשמה,כלאתעצמהעל"לוקחתשחיתהמחששבנו'ואםאשתו
ולניקיון".לסדרלושנתנההחינוךבגלל

לונותנותאינןעדייןאותן'שלמדלאחרגםכשלעצמן'אלהעובדות
"מדועבנו:שלהמעשהאתהפלסטיניםרואיםאיךתוהההואמנוח.

נראהלאבכללסיפורו'עבורקטןלאתשלוםממנושקיבלהפלסטיני
מילתבלילווהלךהכסףאתלקחרקהואאייל?שלמהמעשהמתפעל
להתחשבותשבחאיזהאובצער'השתתפותשלמילהבליוגםתודה,

 .) 308<עמי "".הפשהתגלוהטוביםולנימוסים

המשפחהאצלכרםנטולנוספתפגישהלעצמומארגןהואוכך

"סטודנטיתבהריוןצעירההמשפחה,בתהיאהפעםהדוברתהפלסטינית.

הסטודנטיתשלה.המתוקה"העבריתעםודפיךבמכללתלהיסטוריה
דווקאהיאאייל'שללמעשהואהדהלקצתיומיציפהממנההזו'

מכולם:הקשה
אתםלמהבמדרשה.שלמדהההיסטוריהבעקבותתוכחהבדבריהתחילההיא

קללמההנשמה?בתוךלאחריםולהתיישבזרמקוםלכללחדוריכוליםהיהודים

ישבתםאםאפילועם,שוםעםלהתקשרמבלילמקוםממקוםלנדודלכם

שבזכותובטוחיםואתםשלכם,רקמיוחדאלוהיםלכםיששנה?אלףבתוכם

כאלה?אתכםירצהמיככה?אתכםיאהבמיאבלמקום.בכללהיותלכםמגיע

 .) 321<עמ'מעמד?תחזיקואיך

דבריהכאשרהרומן'שלהרעיונייםמשיאיוהואספק,בליזה,פרק
שהביעכפיהאנטישמיותעליהושעשלהשקפתותמציתבעצםהםאלה

תשתיתשלוהבנהלזיהוי"ניסיוןהפרובוקטיביתבמסתואותה
שאיננויהושע, . 28מס''אלפיים'העתבכתבשפורסמההאנטישמיות",

היהודית.האנומליהאתלקבלזאתבכלמתקשהציוני'אנטיאופוסט
אתלבססמנסההוא ) 1980 (הנורמליותבזכותשלוהמסותבספרכבר

פרטיקולריזםעלולאאוניברסליים,לאומייםיסודותעלכעםקיומנו

אחר'נורמליעםשוםאצלקייםשלאבאופןולאוםדתהמחבריהודי

נמשכתידידותיתאבשבעולם.כלפינו<מובנת>לשנאהשגורםדבר
כללגלותמסרבתהפלסטיניתהסטודנטיתוגםהזאת,ההתדיינות

הישראלי:החיילשלהמחווהכלפיאמפתיה

עלרחמיםשאתןלמהשלך?החיילעלרחמיםלךשאתןממני?רוצהאתהמה

שלגגלותופסמאיתנו'לואכפתולאלו'שייךשלאלמקוםשפולשחייל

דלילנווישאירטובהלנויעשהשאם'וחושבמשלנואחדלהרוגבשבילמשפחה

<עמ'נקי?בדליאפשראותנולקנותוההשפלה.העלבוןעללונסלחשטוף."
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הנביאבלשוןתוכחהדבריהפלסטיניתהסטודנטיתבפיכאןשםיהושע

גילויקצתשעםהחושבהישראליהליברלאתלפינהודוחקירמיהו'
דבריהאתהמפרשיומי' .הסכסוךאתלפתוראפשרטוברצוןשל

רב:היגיוןבהםמוצאדניאלה,באוזני
שולטיםאתםמים,לקחתםאדמותלקחתםאמרה.היאמכם,מיואשיםכבראנחנו

נתאבדאחרתאליכם,להצטרףגםאפשרותתנולפחות'אזשלנותנועהכלעל

בתוךסגוריםאתםאחרים,אללחדוריודעיםשאתםכמואתםאבלאיתכם.יחד

אתכם.לשנוארקלנו?נשארמהאזלהתמזג.נותניםולאמתמזגיםלאעצמכם,

 .>םש(מפה."ותסתלקוהמקלאתפעםעודקחואז

ישכון;לבדד<"עםזרנטעהיהודיםלהיותהמכרעתשהסיבהנראה
חוזרולכןאמונית,דתיתאכןהיאיהושעבעינייתחשב")לאובגויים
באותולקרואשבהדניאלהכאשרהרומן'סוףלקראתיהושעאליה
פונהפרק,באותוכזכור'חדשה.לבבתשומתאבלבירמיהו'מ"דפרק

נבוכדנצרמאימתשנמלטוהיהודיםכלפיגםקשיםתוכחהבדבריירמיהו
מצריםבארץהיושביםעל("ופקדתילהכריתםעליהםומאייםלמצרים
כךבשלזאתוכלובדבר".")ברעב,בחרב,ירושלים:עלפקדתיכאשר
לומשיביםשהפעםאלאזרה.לעבודהופנואלוהיםמעבודתשסרו

מפתיעים:דבריםהגולים
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אחרים".לאלוהיםנשיהםמקטרותכיהיודעיםהאנשיםכלירמיהואתויענו

השם,בשםאלינודיברתאשרהדברלאמור:מצריםבארץהיושביםהקהלוכל

למלכתלקטרמפינו'יצאאשרהדבראתנעשהעשהכיאליך'שומעיםאיננו

לקטרחדלנואזומןואבותינו".אנחנועשינוכאשרנסכים,להוהסךהשמים

מ"דירמיהותמנו".וברעבובחרבכל,חסרנונסכים,להוהסךהשמיםלמלכת

 .) 366<עמ'טז-יחפסוקים

שענווההכנענית,התקופהמןידועהאלילההיאהשמים""מלכת

בפרס,אסתתרבבבל'אשתובכנען'עשתורתשונים:שמותתחת
שמבקשמהוונוס.אפרודיטההןוהרומיתהיווניתמקבילותיהואשר
 :בתחילתולנורמזשכברמההואהרומןשלבסופולנולומריהושע

קבלתואילווחורבן.איבהשנאה,אךעלינומביאההיהודיתההיבדלות
"התמזגות"שתאפשרהאזורית,הים-תיכונית,המקומית,האלילות

בלבדבהתושביו'ועםהאזורעםהפלסטינית>הסטודנטית<כדברי
המרומזתהמסקנהשעםנראהוהצלה.שגשוגשלום,שיבטיחסיכויטמון

גםבייאושוהואואילויומי'גיסה,אצלמהביקורדניאלהשבההזו

 .מאמיןלאכברבכך

סיכום-ידידותית""אשמחזיר

רבים,הםהרומןשלזהלסיומובקשרהמצטבריםהפרשנייםהחומרים

היאכאמור'השמים","מלכתקצוות.כמהאחברורקארחיבלאלכן'
בפרס.ואסתתרבבבלאשתובכנען'עשתורתהקרויהמזרחיתאלה

המולךאחשוורוש"בימיאסתרשבמגילתאסתרהיאאיסתר><אואסתהר
<במסכתנחמיהו'"אמרמדיגה".ומאהועשריםשבעכושועדמהודו

קוראיםהעולםאומותשהיואסתר?נקראתולמהשמההדסהמגילה>:

אסתתר".שוםעלאותה

במקרהולאישראל'לאלוהיידידותית""אשיהושעכאן'החזירלדעתי
המגילהראשית,סיבות:מכמהוזאתאסתר'למגילתספרובסיוםמרמז
שנית,בו.נזכרלאאלוהיםששםהתג"ךספריביןהיחידהטקסטהיא

עלהקרוימרדכי'גםאלאבבלית,אלילהשםעלקרויהאסתררקלא
בנבואותישראלעםעלמאייםירמיהואםשלישית, •מודרךהאלשלשמו

אנוכירעה("כיאלוהיםבידזעםכמטהנבוכדנצרעליהםשיביאחורבן

שלפיאחשוורוש,בימיאסתרהרי ,>זו'גדול"ושברמצפוןמביא
אחר"ממקוםוהצלה"רווחמביאהנבוכדנצר'שלאחיוהואהמדרש
המקורותכלשלפיליהדותכאן>בהנדוןולאתהיהאשרמשמעותו<תהיה
מתבוללת.דווקאחיתה

היסטוריהעלהמגילהבסיפורלפנינולהצביעמבקששיהושעספקאין
יומישאומרכפיוחורבן'זעםנביאישלקדושההיסטוריהלאאחרת.
ארציתהיסטוריהאלאקטן",לעםשנטפלהותובעניתתקיפה"דתברומן

<אחדאוניברסליאנושיכסיפורהמתרחשתקדשה>היסטוריה<אפילו
את"שהסתירהמשוםכךנקראהכיאומראסתרלשםהפירושים
<פרופיהמלך.שלהמיטותחדרדרךגםהשארביןהעוברתיהדותה"),

ראשון''מקורבעיתוןכתבבכך'שחשאמונים,גושמראשיוייס,הלל
סיכויישבהשרקהיסטוריהמיהדותו>.היהודיחילוץשלמעשהזהוכי

נוסף.מאסוןלהיחלץ

יהודיתלאלוהותיותרכאמור'הדומה,הראשון'בסיפורעשתור'גברת
האליםעולםבזכותמעט<לאליצירהמיצירהמתעדנתפנים,זעופת

מושלםכמוהאחרוןשברומןעדמהודו)השיבהשלהפוליתאיסטי
עמילכלהמשותפתעשתורת,האהבהאלתאתמייצגתוהיאהמהפך
היהודים,שוועתעולהבירמיהו'מ"דפרקמתוךודווקאהקדום.המזרח

 0חיקה.אלאותםשתאסוףלההקוראים



חומהעון

דודאסתר
פרצ'קרונימאנגלית:

אני

שעליהחומההשערים.עשרארבעהבתהחומהבעירנולדתי . 1940
אתלשבוראותימזמיניםכזקיפים,הפניםשחוריהלנגורקופייושבים

מתבוננותהקטנות-בוהקות,השחורות,עיניהםגופם.שלהאפורהקו

דודשלאלהכמובדיוקכשיח,מעובותאיינשטייןלגבותמבעדבי

מנחם.

קאליןמחכהבהדראמבצרשלהריקשבלבוהגדותועליבש,הנהר
 ,חלומותיאתממלאיםהאדומהולשונההשחורותפניהבסבלנות.
בבזאר.שקניתיבקליידוסקופהדוגמאותכמועיניהמהבהבותולפעמים

כנגדעצמהומחככתבחולצולעתככלובסדורותצלעותעםפרה
זנבואתלצודמנסהשחיןמוכהכלבהעיר.שלהמתפוררותחומותיה
חדשהאהמדאבאדובוניםהמנגועציאתעוקריםהםהקרירים.בצללים

המנגו.פריחתשלהגסיסהריחאתלהריחיכולהאנילנהר.מעבר
צפופיםשיכוניםשבהםהצריםהרחובותוגםהבתים,גםהחומהבעיר

והשמשהגשם,ביערותעציםכמווצפופיםגבוהיםגדליםקופסה,דמויי

המרפסות.אתשמעטרהלבןהפסיפסאתמאכלתהקופחת
 2המנדאפ,מתוךואז,סובהאדרהחברתיעםיחדהמקדשאתסובבתאני

פורצותדםשטיפותהלבנה,הצדףעיןשלה.האלבפנימתבוננתאני
עלרקדניםרגליכמומקומןעלקופאותרגלילי.לועגתבפינותיה,

ומציתבאווירמתפשטהסנדלעץמשחתשלריחה .האימוןברעמודי
שתסמןמבקשתסובהאדרה,שלבפניהמתבוננתאנימוזרות.תשוקות

אדומה.אבקהשלנקודהעלי
מנצנצתלהבהנוע.וללאתלויהנותרתוידהבשאלה,בימתבוננתהיא

הסנדל.עץאבקתשלקרירותהלקראתמתלהטומצחיהפליזבמגש
מקוםהמוות,עמקזהועבורהתהום.היא 3הבינדי ,נעמי ,אמיעבור

עיגולתוךאלאותהגוררתאניבחלומותיהלהלך.רוצהאינהשבו
בדם.מוצפתשהיאיודעתאיניאניהסרבניות.עיניבאמצעותאדום

אבקהשלעיגוללענות.יכולהאינהונעמילה,קוראתאמהכינדמה
 .בינןמפרידאדומה

לילדים.המצוירהתנ"ךעםשבספהלשקעצונחתאניבבית.בחזרה
המרקחת.מביתחוזרמנחםודודהערב,ארוחתשלשעתההגיעהכבר

ובמגשירוםשלגבוהיםבבקבוקיםהעמוסהאוכלשולחןעלמנצחהוא
הואבעודמצחימולמסתלסלשלוהסיגריהשמעלההעשן 4סמוסה.

קדום,נביאכמונראההואבחינה.הצבועהידיכףשעלבקוויםמתבונן
מחולקהחלק,הארוך,שערושפתיו.לאורךשמתעקלענקשפםעם

בהורוסקופמתענייןהואנבהלת.ואניבראשונדהואמצחו.באמצע

מספרים,רושםהואקטנה.ניירפיסתעלועיגוליםקוויםומציירשלי
אנילשוואעיניו.למראיתלהאמיןומסרבההואואתזהאתמחשב

ירחנטוללילהרואההואהכוכבים.שלנבואותיהםאתלקרואמנסה
עלימטילההורוסקופאבל 11משמעות.שוםלקווים"איןוצוחק,בעיני
לדלת.שמעברהחשוךהרחובמןמפחדתואנימוזרכישוף
הלילהתוךאלהחלוןמןנעותהןהסיגריות.עשןמתוךמסתמנותפנים

צ'אקלה.דלהיהאוטובוסמתחנתהקבצניתאתמכירהאניהאפלולי.
בכלאמיאומרת 11עליה,תסתכלי"אל .מלוכלךבסאריעטופההיא

היהמהבה.ננעצותעיניזאתובכלפניה,עלחולפותשאנופעם

בודדהעיןצהוב.אולי ,עצמיאתשואלתאנישלה,הסארישלהצבע
שלשפעמתוךמבצבצותזוהמה,ומצופותיבשותוידיים,בימביטה

צווארי.סביבהנכרכותבידיהלחושיכולהאניאריגים.

הורוסקופ.עםקטנהילדהכמושהיאחושבתאני

נעמי.אתמכשףהמוות

שנאחזיםפיתוןלנחשינעשיםובגדיהבעקבותיהדולקתהמצורעת
בה,תיגעשהאשההמחשבהמןנחרדתהיארגליה.בכפותבחוזקה
היא 511 ,ואחו"דורנוח.ביתלהעליםתוכלידיהשעלשהזוהמהכאילו

מפחדת.אמאלעומתה.מכניתנעההביתמחוסרתאבל ,בהינדיצווחת
ומגלגלתהמטבעאתקולטתהידמטבע.לעברהזורקתהיאבמהירות

מזויף.שאינולוודאהמלוכלכת,המדרכהעלאותו
בביתאותי.עוצרותאמישלועיניהמטבע,נושכתאניגםבעצבנות

יכולתירבים.מצורעיםשלבידיהםעברודאישהמטבעמשוםננזפתאני
למנודה.ולהיותבצרעתללקות

 •אמילרחםלשוברוצהאני
עללשבתמתקשהאנידקדקני.בסירוקאותימענהאמאיותרמאוחר
 ,שעריתוךאלקוקוסשמןמערהשהיאבזמןשעה,במשךהרצפה
אותןומוחצתואגודלאצבעבעזרתכיניםביצילוכדתקשרים,מתירה

ומגלגלתגביבמורדקווצותקווצותשעריאתמסדרתהיאבציפורניה.
אדום.בסרטמהודקשקציהלתפארת,לצמהאותן
אמההאםשערה?אתפעםאימסרקתהקבצניתהאם •הצווארליכואב

שערהפריעתילדה?פעםאיחיתההאםלמקלעת?פעםאיאותוקלעה
נעמי.שלהמשומנותבידיהנרפאתואנילשלינדדה

המלופפותהשחורות,הארוכות,בצמותיהומשחקתמחייכתסובהאדרה
אבללה,מציקהשלהאמאגםהנחשים.משביעשלסלובתוךכנחשים

תוכללאאחרתלטובתה.עושההיאהכלשאתאומרתסובהאדרה
אשה.שלגורלה-עליהשיבואוהרביםבהריונותלעמוד
 .לחייךיכולהאינני
במורדניגרורוקמלוכלךששערהמשוגעתאשה ,אחדחורףבליל

לשאולמעזהאינניוזועקת.חובטתהמדרכה,עלעירומהשוכבתסנטרה,
אישכאילופניםומעמידהאותילהרגיעמנסההיאמדוע.אמאאת

חדרהאלזוחלתאנימשמעות.נטוליםהקולותכאילו ,בחוץזועקאינו
היאמאנישלה.הסארישלהאפרוריותתוךאלומצטנפתמאנישל

חושבתאנישהם.כפיהדבריםאתורואהשומעתהיא .שלנוהמשרתת

 .האפלבלילההזועקהואשהשטן
אומרת 11 ,ילדיולדתהיאוכעתשעברהבשנהנאנסההזאת"האשה
לנפשה.יניחולאהםהזאתלמשוגעתגםבהמות.הם"גבריםמאני.
יעזרו."האחריםהקבצניםברחובות.יגדלהילדעכשיו

האלימה.הזועמת,בהתגלמותההאלה . 1

המקדש.קומפלקסבמרכזמקורה,במה . 2

מצחן.עלהינדואיותנשיםשמתוותאדומהנקודה . 3

ומטוגן.ממולאבצקחטיף . 4
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1 
טבועההאשכבה,טקסיאתעורכיםשבוהמקוםלידהבניאן'לעץמתחת

לאחרשחיתהמשוגעתהיאגםאוליאנונימית, 6סאטישלידהכף

היילודשלבכיוקולותמהדהדיםלמיטהחוזרתכשאנילקדושה.מותה

חיוכיםלחייךסובהאדרהיכולהאיךעצמיאתשואלת~יבאוזני.
היאהאםאותה,משלהבנודעלאאהובעלחלוםכך.כלמסתוריים

 ?הזעקותאתשומעת
חלוםהיהזהבלילה,כלוםשמעת"לאאותי.לפייסאמאמנסהלמחרת

שומעיםשאנולנונדמהרקאמיתיים.אינםהלילהשלהקולותרע.

באמת."קיימיםלאהםאותם:
לאואולינעמי.שלבעולמהמציאותיובלאבמציאותימהרהרתאני

בשרה.אתהמבקעבראשיחשהלאמעולםוהיאמעולם,להנולדתי
מדומים,הריונותשניהיולאמאשמים.מתנתשאניאומרתסבתא

אניאבלקיימת.בכללשאניבטוחיםהיולאהםשוב,הרתהוכאשר
רקאניהאםבו.יבשהדםכלכאילותחושה,נטולגופישם.הייתי

הירוקותהפניםעםזאתהמכשפה,שלהבתכמורפאיםרוחתעתוע,

לראותתוכללאלאחור?פונותורגליההתמרהינדיעץעלהיושבת
נעהכשהיאמשקשקיםשלההזכוכיתצמידיאתלשמוערקאותה,

 .לשביאחדמעץ
שלחייםיוכלואיךתוההואנילשמלה,מתחתקטנהכהנראיתבטני
בלבד.בשבילינדמה,כךמקום,בהישבה.להתחוללאחרתישות

בירושליםהבאהלשבח

 7 'וישנושלהאחרונהההתגלמותעלחולמתאנילברוח.אפשראי

אומרת 1/המשיח,"כמוסוס.עלרכובשיבואהרוע,מחריבקאלקי'
 .'יעםג'רוסלםמבטאתסבתאבירוסלם."ייפתחו"והשעריםסבתא,

"הצמידיםשואלת,היא 11"איפה,החשופים.במרפקימשתעשעותידיה

 11צמידים.לענודחייבתאתשלך?

קנתההיאברפואה.סטאז'לעשותלאהמדאבאד'שבהירושהדודה
 .הדודשלהביתלידואדי'אמנונעברוהנהר'שלהשביבעברודירה
הכנסתלביתגם .בעברלהיפגששנהגנוכפינפגשיםלאכבראנחנו

אתלהדליקשוכחיםאינםלעולםאבלרחוקות,לעתיםרקהולכיםהם

עושים.לאכברזהאתגםבביתנוהשבת.נרות

אנוווטסאלה.פרטיבההעם 8הנאווראטריחגאתלבלותלימרשהאמא
ראשינו'עלומחורריםקטניםכליםמלא,ירחתחתורוקדותשרות

ריקודדורגה.לאלה-האםמנחותהרחם,ואתהשמיםאתמסמלים
אחר.דברמכליותראותימהנים 9הגארבהושיריראאסהדאנדייה

בפרוזדוריושבתפעם,מאייותרומקומטיםזקניםכברפניהוסבתא,

 .והעברההיסטוריהזיכרוןשלהיחידיםהשרידיםהדהויות.התמונותעם
לביקור.באיםהישראליםהמשפחהקרוביכאשרהזדקנהשהיאמבינהאני

סנטריםעםמדימגודלותגברותזוחלים.כמומתפשטיםודודותדודים

נדחסותמשתפלותכרסיםוהדבש.החלבמארץהישרכבדיםכפולים
שעליהןמניילוןסארייריעותלתוךאווחצאיותג'ינסמכנסיתוךאל

אסוףלפעמיםמטופח,לאשיערגבוהים,עקביםרחבים,גרגירםפרחי
ומחרוזות,זהבצמידיעונדותהןמהודקת.לאלצמהקלועאוסוסלזנב

נושאיםהםשחורות.חליפותולובשיםמגבעותחובשיםוהגברים

סקוטששקדים,-מתנותיהםאתומציעיםקלועים,ותיקיםמצלמות

הם 11לישראל'"בואוכשרות."מאגי"מרקאבקתוקוביותויסקי
טוב."כךכלבזול,כךכלועופותשקדיםנהדרת."היאמפצירים,

פרצופיםאדיר.הפיתויהדודים.בנישלצבעוניותתמונותלנומראים

מכשירהמטבח,המשפחתית,המכוניתקצרים,במכנסייםמחייכים

מוצגשבוהאורחיםוחדרהכביסהמכונתהכלים,מדיחהטלוויזיה,

כיכרעלכיאםעומרשלאחדפסוקביןממייסדונמנעהבלתיהפיל
הודו?ו-הר!הייןכוסהלחם,

באיםרחוקותלעתיםרקהחתונה.תמונותגםלידמידמועברותואז
אחיות,אחים,-ממשיכההמסורתלא-הודיות.ממשפחותוהכלההחתן

אומרסמואללרעהו.אישכךלפנותממשיכיםאנחנוזהבגללאולי

בקבוצותמצטלמיםהםויין.ג'וןשלבמערבוןכמונשמעיםשאנחנו
בתיהםאתהוריהם,אתזוכריםובוכים,אותהמנשקיםסבתא,עם

מתיישביםישניםמשפחתייםסכסוכיםחתונות.מאורעות,הישנים,

אניתמידרב.זמןשרושבההאשמהמןמשתחרריםהםסוףוסוף

 11 •יותרקלבלבלחזוראוכל"עכשיורווחה:אנחתאותהאתשומעת

גשרלידהמיסיוןכנסייתשלהמדרכהעלובהיחבא,לטיילהולכיםהם

הםבביישנותנעוריהם.ימישלהעתידותמגידאתמחפשיםהםאלים,

עללהקלמנסיםשלהם,הידמתיקישחוקיםהורוסקופיםמוציאים
העתי.דמפניחששותיהם

שיערכוטיוליםעלמדבריםהםבקשמיר'מחופשהחוזריםהםכאשר
בניכמולהרגישלנוגורמיםהםלפעמיםואמריקה.לאירופהבעתיד
אובנומקנאיםהםאםלהביןהצלחנולאמעולםהעניים.הדודים
 .עלינומרחמים
עינינותוךאלמסתכלתבידינו'מחזיקהסבתאעוזבים,הםכאשר

סעוסעו'צעירים.עודאתםאבלמדי'זקנהכבר"אניבלהט.ובוכה
אנחנומא.בשקט'אותם"תעזביואומר'בזעםבהמביטאבא 11 •לישראל

 11 •בהודוכאן'ונמותנחיה

עונה.לאסבתא

נשכחות,קרובותלעתיםבעברית.שלנוהתפילותכמושהיאחושבתאני
בתודעה.תמידצצותזאתובכל

שכברובטוחהאותהשישדדופרנויהפיתחההיאהשתנתה.ירושהדודה

אתכוללהכל'אתנועלתהיאסופית.אותהלחסלמזימהזוממים
יוצאתכשהיאהכניסהדלתעלנתליםפליזמנעולישלושההסוכר.

בהמתרההיאבבית,לבדסבתאאתעוזבתהיאאםסבתא.עםהחוצה
אח.דלאףלפתוחתעיזושלאהדלתאתשתנעל

הרפאיםרוחותעםסבתאמשתעשעתהנעוליםוהחלונותהדלתותבחוג
הישןהביתעלמדבריםואנורחוק,חלוםהיאהפתוחההחצרהעבר.של

 .שהושלךחפץכעלהישנהבעיר

מןאחדגםנסגרוכךהתפוררה,העיראתהמקיפותהחומותאחרונת

שלתחושהשיוצריםאשליותשלמגדלים 9המיטלטלים.המינוסים

השאלותשכמונראה,והבלתיהנראההעולםשלמסתריוהםאלהתנועה.
תשובה.להםאיןלעולםושלי'סמואלשל

התשובההיא"האמונהאומר:הזקנים,במועצתחברנעשהשעכשיואבא,

 0היחידה."

 .> The Walled City <חומהעירדודאסתרשלהראשוןמספרהקטעים
גוג'ראט.במדינתאהמדאדבבעירחיהאנגלית,הכותבתיהודייההודיתסופרתדוד,אסתר

והיהודית.ההוריתהזהויותביןהמיטלטלבספרה,הח;מה""עירהיאזועיר

ימים.עשרהבמשךשנחוגדורגה,לאלהמרכזיחגלילות";"תשעה . 8

לאל.אהבהשמבטאיםפולחנייםריקודים . 9

גוררתמהםאחדשלמכניתהנעהשלו.המינוסיםשניבשלשהתפרסםבעיר,מסגד . 10
השני.שלספונטניתתנועה

המת.בעלהגופתנשרפהשבוהמוקדעלחייםשנשרפהאלמנה . 6

העולםאתלגאולועתידבהיסטוריההמתערב ,המשמרהאלההינדואית:האמונהפיעל . 7

החרבתו.ידיעל ,שהידרדר
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אקזןטוקה
פרציקרןנו

אתחורצתמעצמה,כמווהתנהלהומוכרת,צפויהחיתהתאוצהה
עלחבוקהיהשעדיין ,המתכתיהגוףאתשעטףהסמיךהחושךו

לאטיהפוךשהבוקררכיםערפיליםידיעלחמימה,דחיסותידי

המטוסרחמים.חסר ,עיוורלהטשלברורהלנוכחותבנחישותאבל

אבל ,לכבודופונהכולושהשטחמישלבביטחוןהמסלולעלהחליק
מטושטשותדמויותהשתופפוהתעופהלשדההמוביליםהכבישיםבצדי

ומעברושם,פהשחלפוהבודדותלמכוניותמעברוהביטוהחמיםבערפל
באותהממש.שלגופיםאלההיולאכאילו ,באווירשחגולמטוסים

באורןמאירותהצפופות,העירבסמטאותחשופותנורותדלקושעה

חייהתנהלושביניהםצרים,בטוןבקירותמפויחותגומחותהצהוב

מנחמת.כבדה,חשכהתוךאלולהיעלםלגוועשעמדהערבהערב.
ואלהפחביתניאלהסמטהשוכניהתכנסונחת,כמעטשלזובשעה

השמנוניותזרועותיההיהכמוהבטוןתוךאלמצטנפיםגומחותיהם,

הלילהאתשהציפוהנורותשלהעיקשמאורןמתעלמיםאוהבת,אםשל
אתעמוויביאשיבואהבוקראתגםלהציףויוסיפו ,מלאכותיבאור

סילוניואתוהשביםהעובריםהמוניאתהמתעוררים,הרחובותקולות

האגזוזים.מתוךהנפלטהפיח

לעולם.יגיעלאכיהיה,נדמההבוקרמןשעותכמהשל,במרחקעכשיו

,שליוותההסחרורשלהקלהוהתחושההקרקע,מןניתקוהמטוסגלגלי
הכלשבוהבוקרלזיכרוןהצטרפההמדרונית,המחושבת,נסיקתואת

כמהלפנישזרחהוהשמש,צדהעלהמתכתכנףמעטנטתהאזהחל.
באחת.שהתלהטוהעגולים,החלונותאתהמעוורבאורההציפהרגעים,

בעלטה,שהבהבוצהבהבותנקודותאלפיעתהנגלוהאלההחלונותמן

אינספוראנשיםשבהן ,אינספורבסמטאותשהבהבוחשופותנורותאלפי

הנקודות.גםוהיטשטשוהלכוכךאחרהגובה.צבירתעםנעלמים

* * * 

המונוטוניהמנועיםרחשרקמעט.מיטלטל ,וארץשמיםביןתלויהגוף,

חרחורלקולהסמטאותשוכניייעורושעותשלושעודעכשיו.נשמע

באטמוספרהנראיתבלתידרךיפלסבתנועההגוףאבלהאגזוזים,

הגוףאבל ,בעקבותיותדלוקאוליהשמשמוחלטת.בעלטההשרויה

הסמטאות,עלשיעלה ,האורמןומתרחקההולךבמסלוללנועיוסיף
יגיעוהבוקרבערפיליהאפופיםהדוכניםפינותאלעדיין.רחום

ויקיץהסמטאותעלהאוריעלההזהבבוקרלא.הראשונים.המתעוררים
ללהטימתינומורגלת,בתנועההאוראלעיניהםשיישאוהישנים,את

שאיןהשגרהזוהיוכייהיה,וכךהיהכךכיוידעו ,השגורהצורב,החום

לישוןיוסיפוהםאבלהישנים,מעלהאוריעלההזהבבוקרלא.בלתה.
תפנהכאשרגםלישוןיוסיפווהםלראשם,מעלהאוריקפחכאשרגם

יםחישבאבל ,יוקלהשמשוחום ,לאטויתעמעםוהאורמערבה,השמש

הערבאותםהשאירשבההתנוחהבאותהייוותרואםכייקיצולא
ומתרחק.ההולךשלבזיכרונוהקודם

בחשכהמלביניםענניםגושיצוננת.המתכתיהגוףשלהעגלגלהבטנו

כשלעגוליםחלונותהמחוררתדופנוגםוצוננת ,מתחתיוקרחכשדות

מרחב,תחושתכלחסרומתרחק,ההולךעתהנשעןזודופןאלארנייה.
גוףכיהממחישההנענועתחושתאתממנומנעהנוחהאווירמזגשכן

משלה.חייםהרוחשתהאוויריתבממשותאחיזהלוישזה,מטוס,זה,

 ,המתכתיהמרחבפיסתוכי ,פסקוהאווירזרמיכיהיהנדמהזובשעה
רשתאלאאינההמערסלתהמייתהוכיהומה,אלאנעהאינה ,המסוגר

נשעןבעודוכיובאמונההתנועהבאשלייתהנוסעאתהלוכדתקורים
השלווה,הנפשבדמדומישרויבעודו ,ממתיןבעודוהצוננת,הדופןאל

ולעמקיםלמישוריםיכולמדבריות,גומאוימים,יבשותהואחוצה

שנסקהיבשה,מתוךשיצאהוא,דברשלשלאמיתושעהולהרים,
ופחות,פחותממשיונהיההולך ,שלוכוחותיובזכותולאלמרומים

במרומיםלשהותומודעיםשאינם ,ארץיושבישלמדעתםלחלוטיןנשכח
 .ובהיעדרובנוכחותויחושוולא

* * * 

שזרחהוהשמש,צדה,עלהמתכתכנףנטתההחלהכלשבובבוקר

שהתלהטוהעגולים,החלונותאתהמעוורבאורההציפהרגעים,לפני
היהצפויהרגעיםשעברווככל ,וצללהלךושקע,הלךהמטוסבאחת.

ברכותשעטףהלבןהערפלאבל .ממשיולהיעשותלהתקרבהזרהמרחב

הקרקעאחרבבקשוהמטוסששקעוככל ,והסמיךהלךהמתכתיהגוףאת
שכבה.אחרשכבהלכסותוהערפלהוסיףכך

שבהבהתאמהבוטחומתרחק,ההולך ,כעובר ,נשעןהמטוסדופןאל
עלהנקודהבאיזויודע ,גופואתהמתכתיהגוףשלהמתארקווייקלטו

ללאאמוןנמלאהרוחשת,המרחבבפיסתשרויועתה,שנסק,הגוףאל

המכסההמתכתיהגוףמןשיגיחברגעהקרקע,שתימצאברגעכיסייג

במחוזאחרת,בנקודהשרוייהיההגבהים,מפניעליוומגונןעליו

עתהמתנהלאליווהמסע ,בוולהיותלזכותחלםרבכהשזמןהחפץ

שהותורגעשבולתעתוענתוןהיהעדייןזהשברגעאלאוחרישי.סמוי
 ,מאחוריווהותירהחלףשכברהרגעאותובדיוקהיהבחללבנקודה
במקוםהיהשרויסימן.בהלהותיראוזהכהואעליהלהשפיעמבלי
מקוםלאמקום.מכלונעדרהרףבלאמונעבעתובהתנועהוללאאחד

הנעהגוףשלהעיקשת,הממושכת,תנועתוהתוותהמקוםלאולא

לחלונותמבעדעתההמתבונןמיהו .הזמןקדמתוכלפיהשמשמוצאכלפי

הלאהקרבה.הקרקעעלהחייםסימניויתגלושיילכדמבקשהעגולים,

לאכאילוהמתגברהלבןבערפלעיניושלוטשומתרחק,ההולךזה

מעולם.קרקעחיתה
במרחבהמתכתיהגוףשלהנמשכתשקיעתואתהפרהעמומהחבטה

לרגעהתנערוהואגלגליומחיכוךהיתמרקצרמטחמובחן.הבלתי
חשברצוןלאממורמר.צורמניוקולעשןשובלמעלהשוב,ונחבט

כבדה,לתנועהמורגשתהבלתיהרחיפההופכתכיצדומתרחקההולך
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השקועהמרווחעללהחליקמתקשהלצד'מצדמיטלטלתמגושמת,
וגוועתוהולכתהאפורה,המסלולקרקעאתהמרפדיםהבטוןלוחותבין

שיהוקבקולותשקרטעהמסורבל'הגוףחלונותדרךחדלה.שהיאעד
ממנועיונפלטושעודהאווירזרמיכיומתרחקההולךהבחיןצרודים,

החליקמבטו .למסלולסמוךשצמחהאפרפרהעשבאתמשטיחיםהיו
שבאופק.הגדולההריקותעםזהשהתמזגעדונמשךהשומםהמשטחעל

דברכילדמותומתרחקההולךיכולעודהמתכתיהגוףאתיצאבטרם

אתלפקוחיוכללכשיחפוץ'מעט,ועודחלםחלוםרקכיאירע.לא
ברחובותיהינועיומו'לשגרתויפנהיקוםומידבביתו'הואוהנהעיניו

רוחשיםלאכאילומלבדה,מקוםעודאיןכאילועירושלהמוכרים

יורקביו , Bose Paciaוגלריההאמניתבאדיבותוידיאו, , Indian Lady , 1997 ,.בפושפמאלה

הבוחנות.מעיניוהנעלמיםהמקומותספורבאיןממשהרגעבאותוחיים

כילדמותומתרחקההולךהיהיכולעודהמתכתיהגוףאתיצאבטרם

לאהרקיע,לובןאלהמתאבךהאפרפר'האופקקומאחורישם,אי

והנשיםהאנשיםולאהחמדהושכיותהחפץמחוזותלאדבר.צפון

פעמוניודנדוןהבטוןתחרתומרפסותהטיטובתיהעציםולאבהמוניהם
ומאייםהמשכרהזר'הניחוחנושאותהחוליות,והסמטאותהמקדשים

ומתרחקההולךהיהיכולעודהמתכתיהגוףאתיצאבטרםכאחת.

כךלאאבלתגוז.שמידהזויהבאפרוריתהואשרוילרגעאךכילדמות
שאיןחלוםהואוחולםחזרה,ממנושאיןהגבולאתחצהשכןהוא,

 0יקיצה.ממנו

בכתוביםנובלהמתוךקטע

Pushpamala N., Indian Lady, 1997 Video, Image courtesy of the artist and Bose Pacia, New York 



ow the Other. This חe bridge for getting to k חui חprose have served as a ge 

dia studies at חacademic circles devoted to l חifested i חterest is also ma חi 

y of these חote that ma חt to חlsraeli universities. However, it is importa 

g חaddressi חsio חdevoid of a clear political dime חtations are agai חreprese 

. lsrael חסs חd its clear implicatio חial debate a חthe postcolo 

lsraeli literature with the חsitivity revealed i 13ח. Amit parallels the lack of se 

authors, such as City of Djinns by חby wester חtrip books that were writte 

glish by חslated from the E חBritish author William Dalrymple (2004, tra 

Sharona Guri , Hakibbutz Hameuchad Publishing House, Tel Aviv). Amit 

ce with a degree חg the lndian experie חtraci חclaims that Dalrymple succeeds i 

. f the lsraeli corpus סof sensitivity and reflexivity that are not characteristic 

Nir (Ed.) 2006. From lndia to Here: lsraeli Thinkers write about 14ח. Elhana 

. lndia and their Jewishness. Reuven Mass Publishing House, Jerusalem 

. 2005. When Moshe Met Buddha ,חסd Nissim Am חgental a 15ח. Nachum La 

. Yediot Ahronot, Tel Aviv 

the 16ח. lt is evident that the JuBu - Jewish Buddhist - option that exists i 

. doxy סspace poses a threat to lsraeli Orth חAmerica 

Classic חok Silence and Liberty i סhis b חi ,חGrinshpo חhana 17ס. Researcher Y 

ts חYoga (2002, the Ministry of Defense Publishing House, Tel Aviv) , prse 

offer- the Sutras סthat yoga has t חthe Jewish reader with the spiritual optio 

ption for the סg חas a leveragi חw סחof Patanjali. This option could also be k 

ess חother חtrast the lndia חdiscourse. Other books that attempt to co חdia חl 

Philosophical -חwith the lsraeli reader include the books by Shlomo Biderma 

,) g House, Tel Aviv חJourneys: lndia and the West (2003, Miskal Publishi 

g חthe Pine Forest (1999, Keter Publishi חd those of Ofira Gamliel , Shiva i חa 

g חd Yogi, Kings and Divine Women (2001 , Keter Publishi חHouse, Tel Aviv) a 

. gy סl סdian myth חt stories from l חHouse, Tel Aviv), which prese 

Leaf חf the Gree סders חg the fou חסlsrael were am חs students i '18ס. Osh 

its סft drugs. Due t סf s סmote the use סpr סlitical party, wh ich attempted t סp 

, litics סf lsraeli party p סrld סthe w חut i סod סal nature, this party st חסti חve חסunc 

s חia חd the Palesti חlsrael a חnflict betwee סs are the c חncer סse main c סwh 

. lsrael חcial issues i סing s חus bur סd the vari חa 

Autobiography חgraphy, A סbi סdi 's aut חted that M. K. Gha סחuld be 19ס. lt sh 

m the English סor the Story of an Experiment with the Truth ( 1957, translated fr 

. slated חtly retra חuse) was rece סetz Levy, Asia Publishing H חby Ya 

, gy סl סpsych חlink spiritual experiences with wester סthe attempt t 20ח. O 

k, Destructive Emotions, how we can overcome ססs b 'חlma סsee Daniel G 

g חPublishi חda סM ,חm the English by Baruch Gefe סthem (2005, translated fr 

 Hס use, Beח Sheme ח(.

, ski ("Eyes Half Shut חg article, researcher Sarah Hi 21ח. ln a groundbreaki 

Colonialism חism in lsraeli Art" 2004. l סf Acquired Albin סme סdr חut the Sy סab 

Leer חhav, The Va חand the Postcolonial Situation , edited by Yehuda She 

lnstitute, Jerusalem, pages 257-285). lsraeli plastic art's pursuit of dominant 

g חski claims that "the bleachi חthe west. Hi חg i חati חrigi סdels סesthetic m 

f creativity, at a סcal patterns סt practice that guides l חwder" is the domina סp 

m the סrted to lsrael fr סs that were imp חסther esthetic traditi סtime when 

ges of the local חthe despised fri סrld were rejected t סslem w סd M חdi a חHi 

. e חcultural sce 

ne סiversity) are a l חi Parchak (Tel Aviv U חסducted by R 22חס. The studies c 

d חdebate a חm the lndia סsights stemming fr חial i חסl סstc סg the p חki חice li סv 

ior חst se סk by David Shulman, lsrael 's m ססte is the b סחf ססlsraeli reality. Als 

g חdia, Bitter Hope (2007, Carmel Publishi חf l סthe subject חסresearcher 

the activist חg his experiences i חti חcume סuse, Jerusalem), a diary d סH 

 pס liticalס rgaח izatiס n Tayush, which wס rks fס r the welfare of Palestiniaח s iח

. k חthe West Ba 

Translated from the Hebrew: Sue Goldian 

pictures manage to capture the pealing of the wonderful bell 
that is heard at mass festivals; Tzipi Zohar uses lndian 

. esthetics as a platform for linking lndia and the Middle East 
wooden boards used חסZohar paints colorful lndian motifs 

for playing backgammon. Her works bear a complex feminist 
message addressing the tension between the masculine 
game and the feminine presence that serves as its 
background. Chanchal Banga, an lndian artist who lives in 
lsrael, presents western images, lndian motifs and western 
esthetics. Banga has had a number of exhibitions in lsrael 
that have presented a different form of visual art than the 

o one that is generally shown at lsraeli galleries. 

NOTES 

f סg 25 years חspective nature summarizi 1ס.This article may have a retr 

the article סg t חrdi סent: acc חti חסdian subc חce in the l חsive lsraeli prese חte חi 

, ewspaper חpular סwhich was published in the p ",חסerati חti, the Next Ge חSha " 

nger סl סחple are סung pe סMarch 29 , 2007, lsraeli y חסYediot Ahronot 

ice. The article deals with the סf ch סn סati חdia as their desti חl סg t חtraveli 

mbamela Festival , a festival that ססduce changes in the B סintr סattempt t 

 has beeח clס sely identified with thס se whס have visited lח dia. Accס rding tס

umber חthe חp i סa sharp dr חrecent years there has bee חthe interviewees, i 

ew חf the סthe character סvisit the festival , due t סf merrymakers wh ס

d חd achievements a חey a חסw seeks m ססחple, wh סg pe חu סn of y סerati חge 

lve סv חrial experiences that i סrat סther m סce and חrejects the "spiritual" experie 

. r a way סg f חr, and searchi סtrial and err ,חסtati חexperime 

. d 60,000 lsraeli backpackers visit lndia each year 2ח. Between 50 ,000 a 

" lndia סurney t סf the lsraelis' J סz, 2005. "Lifecycle Aspects 3ס. Darya Ma 

f סiversity חr a Ph .D., Hebrew U סt f חEssay submitted as a requireme 

. Jerusalem 

the סthe East, the 'Trip t חg i חami סcalism r 4ס. ldit Heichal, 2000. "lsraeli L 

f Life" Essay סn סthe Travellers' Percepti חסce, its Effects חEast' Experie 

f סiversity חr a master's degree, Hebrew U סsubmitted as a requirement f 

. Jerusalem 

. 35-38 :) 34 ( ' litics סg" 'P חd Travelli חg a חn, 1990. "Livi 5ס. Nachi Al 

slated חTra .חסslati 6ח. Pankaj Mishara, 2001 . The Romantics. Hebrew tra 

. 208 ra Beitan, page סfrom the English by Tzila Elazar, Zm 

as we speak, a חtly taking shape, eve חurism is appare סf t סrm סew f 7ח. A 

lunteer system סnal trip. The v סteerism and a traditi חlu סmbines v סrm that c סf 

, livia סB חg sea turtles in Greece, rehabilitating wild animals i חcludes savi חi 

, z סr further details see: Darya Ma סdia and Nepal etc. F חl חglish i חg E חteachi 

. 35-48 :) 127 ( ' ther Life סds of the Earth" 'An חthe E סteers t חlu 2007ס. "V 

ur Parts, Hakibbutz סF חvel i סshua, AB , 1994. Return to lndia : a N 8ס. Yeh 

. use, Tel Aviv סHameuchad Publishing H 

slated חet Bauman, 2002. Globalization: the Human Aspect. Tra 9חס. Zigm 

g חov. Hakibbutz Hameuchad Publishi חHaza חסfrom the English by Gersh 

. use, Tel Aviv סH 

, lndia Nobody Asks Why /2003 .ח , vich סAbram סm 10ס. Ravit Shriki and Shl 

. za , Tel Aviv סTexts; Gili Haskin, 2006. A Prisoner of her Charm , Pr 

st חled agai וfthe charge sheet חd difference betwee חu סf 11ס .There is a pr 

uld merely like סthis article we w חled against Haskin. l וfe חסd the חShriki a 

e חסf any סdeal with the details סt t סחand חסח,me סחte the basic phe סto n 

. specific case 

ce חdian experie חf the l סn סgside the reducti חסnote that al סt t חrta 12ס. lt is imp 

creating a fruitful סticism, lsraeli culture is als סf cheap ex סint סto the p 

urce סculture. Many perceive lndia as a s חdia חship with l חסdialectical relati 

d חetry a סce , music, p חdian da חal l חסy cases traditi חma חn. l סspirati חf i ס
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Barry Friedlander, 2000, Dreamers 

urse. These סthe lsraeli cultural disc חdia i חt l חthat represe 
" ced חadva " חs establish lsrael's status as a חסtati חreprese 
 cultural space aח d as aח iח tegral partס f the westerח

. urse סdisc 

 This issue iח cludes wס rksס f art that were created iח
 cחחס ectiחס with the lח diaח experieח ce aח d its refractiחס s iח
, chat סrk by Tal Sh סf lsraeli life. Shochatim, a w סthe tissue 

d esthetics as ססllyw סchat uses B סver. Sh סthe c חסappears 
the חt i חme סtic m חma סery that captures a r חrful sce סl סthe c 

e חf the sacchari חססati חmbi סts. The c חf her pare סlives 
Shochatim -חסt capti חle סd the vi חticism a חma סr חeaster 

the סg t חreferri חסsi חt te חa חסslaughterers] creates diss [ 
d חe a חthe lsraeli cultural sce חculture i חf easter סce חprese 

iel חd. Efrat Da ססupleh סc חt i חhere חi חסsi חt te חe חthe immi סt 
d their חthers a סf m סgraphs סt סf ph סts a series חprese 

by the subjects highlights the חr סThe attire w ח.childre 
are חg childre חu סthe y חס:larizati סus east-west p סm סt סdich 

thers סattire, while their m חrary wester סtemp חסc חdressed i 
de סg dress c חtrasti חסal saris. The c חסtraditi חare garbed i 

a חdied, i סthat is emb חסsi חal te חסerati חterge חreveals the i 
d חa חסf cultural migrati סce חthe experie חutshell, i ח

f סal space חter חted the i חcume סd חסAssaf Evr .חסemigrati 
m סts fr חshav Nevatim , which was settled by emigra סM 

ed חסd חthe aba חסs חcused his camera le סf חסEvr ח.chi סC 
-tal חrie סthe חסd חshav, a סf the agricultural m סuses סh חgree 

rks reveal a סrs. The w סmes visit סtry gate that welc חstyle e 
r the dire סr f סg as a metaph חple, servi סf pe סid סspace dev 

d חed a חסd חaba חat Nevatim, which has bee חסsituati 
. try חu סf the c סter חd satiated ce חg a חby the thrivi חtte סrg סf 
f סs חסtati חd represe חf the agricultural activity a סts חa חRem 

g חlizi סt symb חume חסg m חme a livi סculture have bec חdia חl 
der's large חs. Barry Friedla חd what it mea חa חסthe visi 

42 
 321-320גליון

. dia חl חs i חf the America סther reflects the character סthe 
the סheritage t חdia חr the west reduces the l סg f חi חThe year 

f the west are סticism, while the cultural assets סf ex סt חi סp 
 experieח ced sס lely as a superficial pheסח me.חסח

the west raises key חs i חdia חby l חThe literature writte 
d חicity a חf creativity, eth סissues סg t חi חs pertai חסquesti 
rs סauth חdia חraised by the l חסr discussi סpic f סe t חtity. O חide 
r סs f חסpti סf the Other's סthe west is that חwrite i סwh 

the חסus space. The issue סi חסthe hegem חg withi חspeaki 
ice סg his v חf the Other maki סssibility סda is the very p חage 
 heard thrס ugh the deח se thicketס f stereס typical images iח
g חסsaturated. Al חf the Other has bee סwhich the character 
, literature חdia חl ס-gl חffered by A חססsiti סwith the reflexive p 

ial חסl סstc סped the p סs have devel חreticia סthe חdia חg l חleadi 
rty Spivak are סd Gayatri Chakrav חmi Bhabha a סgue. H סdial 

mi Bhabha סthis field. While H חames i חt חe חmi סst pr סthe m 
that חסd imitati חa חסf refracti סa חme סחevaluated the phe 

Spivak asked חס,ial situati חסl סstc סf the p סare characteristic 
the חrical: "Ca סd rhet חted a חi סth p סthat is b חסa questi 
us סd חsed a treme סSpeak?" These researchers p חSubalter 

the west. lt חg i חurse that is wagi סr the disc סge f חchalle 
g a חyi סj חd is e חlsrael as well this tre חted that i סחuld be סsh 

terest, but it חg i חusi סthat is ar חסretical repercussi סthe 
ry סthe academic iv חlated withi סd is חs delimited a חremai 

d literature חurse a סacademic disc חdia חwer. While the l סt 
the סt חסsi חus east-west te סm סt סg the dich חbri סattempt t 

 surface, lsraeli literature chסס ses tס igסח re theחסח
21 . f gravity סter חtric ce חce סr the Eur סg f חi חtal year חjudgme 

ial perspective that is חסl סstc סpt the p סt ad סחes סlsrael d 
ס ffered tס it by leadiח g lח diaח authס rs aח d theס reticiaח s, iח

ס rder tס use it tס aח alyze its lס catiחס withiח the Middle Easterח

litical academic סd, the ap ססspace. lt is the esthetics, the f 
ces חrma סd the hybrid backpacker culture perf חjects22 a סpr 
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. wing with literature written by lndians סverfl סpia סrnuc סc 
n. The accepted סmen סbal phen סThe "lndian wave" is a gl 

" f the "lndian wave סgraphy סri סf reference in the hist סint סp 
ung Salman סy סker Prize t ססf the B סis the awarding 

k, Midnight's Children. ln ססnumental b סr his m סRushdie f 
rer analyzes סan article that appears in this issue, Yael Me 

nship between the English used in סmplex relati סthe c 
rks and the rich lndian heritage that is present סRushdie's w 

, in his writing. The clash between the English language 
nial cultural charge, and the lndian סl סwith its attendant c 

nialism, place סl סrced c סf f סculture, which bears the burden 
mplex and charged creative סlndian writer in a c ס-the Angl 

n is clearly expressed in the literature סspace. This tensi 
. rs as well סthat was created by Rushdie's many success 

me סnial perspective has bec סl סstc סrks the p סln many w 
t is refracted. Apparently סwhich the pl חסutline סthe central 

rmulate their identity vis-a-vis the סthe lndian writers must f 
cultural challenge presented by the west. This reality is not 

f lndian writers exclusively. Many cultures סcharacteristic 
centric space סf the Eur סthe fringes חסned סsiti סthat are p 

cast yearning eyes at the imagined western center. Other 
 lndian writers, the secס nd generatiס nס f lndians whס

m סthe west, view the lndian experience fr סimmigrated t 
f gravity. Jhumpa Lahiri is a salient סthe western center 

.) vich in this issue סn and Mark סf this trend (Al סexample 
, ut an lndia that she has never experienced סLahiri writes ab 

f her parents. Lahiri's lndia סn סugh the mediati סexcept thr 
reign סa distant and f סf yearning, but als סbject סis the 

ven by Lahiri, the United סmplex tissue w סspace. ln the c 
, vel סther. Her n סe an חסStates and lndia are refracted in 
, ries סrt st סf sh סn סllecti סThe Namesake and her c 
: inverted mirrors סlnterpreter of Maladies function like tw 

f the lndians in America, while סOne reflects the character 

k, When Moshe Met Buddha, 15 which was סf the bo סfocus 
nist Nachum Langental and lsraeli סus Zi סred by religi סcoauth 

used סn. Despite the interest ar סBuddhist priest Nissim Am 
reduce the threat inherent in סth appear t סks, b ססby both b 

unter with lndian spiritualism, by means of perceiving סthe enc 
ntact as a bridge for deepening the סthe interreligious c 

es not סf this type d סmmitment to Judaism. Literature סc 
nal סf Judaism to additi סn סriz סexpand the religious h סattempt t 

ject16 סgical-moral pr סl סrmulate a new the סspiritual sites, or to f 
17 . gues סthat intertwines various spiritual dial 

gue generally perceives lndia סf spiritual dial סther type סAn 
f סas a mine of escapist spiritualism. Hebrew translations 

fthis widespread trend. These סe example חסks are סs bo ס'Osh 
ks are generally translated verbatim, remaining blind to סbo 

me סthe lsraeli experience in which they attempt to bec 
ffers an escape hatch from סassimilated. Spiritual apparently 

the stressful lsraeli reality. This displacement eliminates any 
18 from the spiritual practice, and thus the חlitical dimensio סp 

mes purely an individual activity that סspiritual praxis bec 
e that חסgue like the סlitical dial סntain an explicit p סt c סcann 

Mahatma Gandhi's19 doctrine provides. Another type of 
spiritual literature that reduces the spiritual experience into a 
functional repertoire of practices that are conducted under 

ks of the ססr inexpensive self-help b סdes סgical20 c סl סpsych 
Change your Life in Ten Steps genre. Some of these books 

gy offered by western psychology סl סuse the termin סattempt t 
metimes סgical abyss, and s סl סbridge the epistem סin order t 

the ethnological abyss as well, which yawns between the 
gue סf "Jewish" reality and the spiritual dial סn סdescripti 

. imported from lndia 
nes that סThe "spiritual literature" shelves are not the only 

Hebrew. ln סhave recently been enriched with translations int 
me a סrecent years the belles lettres shelves have also bec 
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ו
urists. 11 This message סmmitted by the t סsibly c חste סses חffe ס

d חlegal system as a failed, arbitrary a חdia חes the l חdefi 
d justice חmpared with the lsraeli legal a סrrupt system, as c סc 

sullied. This act חd u חsibly pure a חste סsystems, which are 
g חסped al סs, which devel סal rescue eth חסati חrecreates the 

s is סg. This eth חf lsraeli backpacki חסחסme סחwith the phe 
ce with the basic premise that חrda סacc חducted i חסc 

id סtries dev חu סthe west are c חcated i סt l סחtries that are חu סc 
ס f law aח dס rder, aח d therefס re lsrael has theס bligatiחס tס

t by סחy price. lt is חverseas at a ס" s חסdigal s סrescue its "pr 
d חu סp ar סt devel סחliterature" did חסce that such "pris חcha 
. the west חcated i סs l חסpris חf lsraelis i סce חthe experie 

a חסrld is based סw חwester חסח-the חסg such blame חCasti 
ח arcissistic-Eurס ceח tric perspective that is cס mplimeח tary tס

. ess per se חlsraeli סd t חlsrael a ח"the "wester 
the חt i חprese סd militarism are als חtricity a חce סחEth 

the lsraeli stage. This attitude is חסdia חf l סs חסtati חreprese 
the successful play, The Guide to חifested reflexively i חma 

 the Good Life, which was writteח aח d directed by Yael Rחס e.ח
dia with the חl חce i חequates the lsraeli trip experie חe חסR 
k. The play חthe West Ba חg place i חce taki חmilitary existe 

d rude חg a חizi חסwhich the patr חer i חחses the ma סexp 
the Occupied חldiers i סyed by lsraeli s סattitude empl 

, ldiers סspace. The s חdia חl חthe civilia סries is shifted t סTerrit 
f סde סme backpackers, displace the c סhave bec סwh 
 militaristic "cס mradeship" that uח ites the sס ldiers-tס urists iח tס

st the Other. The חtity that is agai חhesive e סgle c חa si 
dia חl סthe "big trip" t סs t חf these patter סt חdisplaceme 

lical סemy. This diab חf e סs as a type חdia חestablishes the l 
 circle dס esסח t eח able the backpackers tס turח the "trip tס

ses the סrial space that exp סrat סa reflexive m סt חthe east" i 
, d חg this tre חui חti חסf the Other. 12 C סmplex character סc 

the lsraeli חders whe חסthis issue) w חresearcher Gish Amit (i 
. g חf reflexive readi סut חסg writte חbei חrk will succeed i סw 
 This typeס f readiח g will evaluate the maחח er iח which lח diaח

the חסd חwer field, a סp חthe wester חculture is mediated i 
the west חdia i חf l סce חmultiple effects that the prese 

13 . creates 
 The spiritual dialס gue, which accס uח ts fס r a sigח ificaח t pס rtiחס

ts a similar חlsrael, prese חi חf the New Age literature writte ס

urse סt. Spiritual disc חe חti חסsubc חdia חship with the l חסrelati 
f lsraelis סds חusa סlsrael. Th חg i חmi ססd practice are b חa 

ters חu סc חd e חga classes a סps, y סrksh סt festivals, w חfreque 
 with lח diaח gurus aח d mחס ks. This widespread pheסח meחסח

g created חthe spiritual culture that is bei חסhas made its mark 
lsraeli סt חslated i חces are tra חlsrael. These experie חi 

, e Judaism חmbi סc סe attempts t חways: O סtw חliterature i 
tity, while the חgly hybrid e חa si סt חd Buddhism i חduism a חHi 

ס ther reduces the spiritual way iח tס iח strumeח tal-utilitariaח

. practices 
lsrael attempt חtly i חks published rece ססus spiritual b סVari 

 tס fס rmulate the pס iח tsס f cחס tact betweeח Jewish culture iח
r סr example, f סlds true, f סd Buddhist culture. This h חdi a חHi 

titled From lndia to Here: lsraelis חf articles e חססllecti סthe c 
s a חpe סwrite about lndia and their Jewishness, 14 which 

us spiritual סvari חships betwee חסterrelati חf i חסmplex fa סc 
gue is the סus dial סterreligi חf i סther type סחa. A חme סחphe 
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ge חurce. This cha סly became a desirable cultural res חsudde 
r סlsrael. Thus, f חity i חmmu סc חdia חthe l חסreflects סals 
g חthe faili חg i חlivi חchi סf C סts חrmer reside סexample, f 
d חagriculture a חסd חaba סllective farm] decided t סshav [c סm 

the lsraeli חסject based סurism pr סa t חסstead חembark i 
 experieח ce iח lח dia. Cס chiח Laח d is plaחח ed as aח

recreate סable lsraelis t חt park that will e חamuseme 
the חces. Be that as it may, i חurism experie סtic" t חauthe " 

struct חסstitute a c חסt c סחes סdia d חpular cultural space, l סp 
. f itself סd חa חrld, i סg w חf the existi ס

the diverse literary חifested i חma סts are als סd sp חThese bli 
y lsraeli writers חHebrew. Ma חdia i חut l סab חrks writte סw 

f their סtral theme חthe ce סt חdia i חl סed the trip t חhave tur 
Return to lndia וve סחic חסחst is the ca סrem סd f חrk. First a סw 

shua is סby Yeh חve סt w סshua.8 The pl סr AB Yeh סby auth 
m the Bhagavad Gita , which סfr חסtati סa qu חסbased 

, em סepic p חdia חr l סf the maj סtral part חstitutes a ce חסc 
act, but it סrity t סthe auth חu are give סThe Mahabharata: "Y 

s חסur acti סf y סmes סutc סmes / the סutc סever its חd חe / a חסal 
me addicted סt bec ססחu must als סu / but y סever lead y חmust 

.) 45 f the Blessed, Chapter 2, Verse סg חסThe S ( חסacti חi סt 
shua's סr Yeh סf סtt סstitutes a m חסwhich c חס,tati סThe qu 

 bסס k, refers tס the variס us mס desס f beiח g aח active persחס
. rld סthe w חi 

dia is חt qualities, l חvel's salie סחwever, despite the סH 
d a basis חa a חly as a spiritual are חk mai ססthe b חperceived i 

. a חlitical are סt as a p סחs, but חסtic relati חma סr חrbidde סr f סf 
 Later literature that was writteח abס ut the lsraeli-lח diaח

ted by חmplexity prese סaddress the c סfails t סter als חu סc חe 
g סrary Hebrew literature, as Omri Herz סtemp חסshua. C סYeh 
 claims (iח this issue), perceives the reflectiחסס f its face iח
d חess a חd חtes the cultural bli סחg סr. Herz סmirr חdia חthe l 

mmit סc סattempt t סf lsraeli writers wh סf reflectivity סlack 
dia's חg claims that l סpaper. Herz סce t חexperie חdia חthe l 

d חcast a partial a סables lsraeli writers t חwer e סtic p סex 
f סs חk is structured by mea ססdia. This l חk at l ססe-sided l חס

 basic premises thatס perate simultaח eס usly: "mystificatiחס
ס f the autס biס graphical experieח ce; imagiח ary access tס

; sumer activity חסurism c סf t סs חess by mea חther סcultural 
tiable esthetic סeg סחd places t חple a סf pe חססd reificati חa 

f the lsraeli סce חgraphical experie סbjects." (ibid) The bi ס

ver חסs that has take סsumer eth חסbal c סd the gl חwriters a 
 the realmס f tס urism9 drive the way iח which lח dia is writteח

te ססחt t חrta סdia. lt is imp חw the real l סvershad סd חut a סab 
extracts the סdia als חrary l סtemp חסf c סthat this disregard 

f סse: The rise סm lsraeli pr סt fr חe חti חסf the subc סdark side 
cial סthe rigid s ח,me סf w סverty, the status סalism, the p חסati ח

. caste structure etc 
ped סtly devel חre that has rece חique literary ge חther u סחA 

 iח lsrael is basedחס the experieח ceס f lsraeli tס urists whס
pts סs. 10 This literature ad חסpris חdia חl חcarcerated i חwere i 

verage סsive media c חte חde that was dictated by the i סthe c 
. lsrael חf such cases i ס

gue created סd the dial חarrative a חtary חcume סth the d סB 
f סarrative חpaper the סmmitted t סcal media have c סby the l 
 the deח uח ciatiחס aח d accusatiחס directed agaiח st the lח diaח
al חres the crimi סחarrative ig חlegal system. At times this 



ess." ldit Heichal4 called the lsraeli חlsraeli 
g localism." This חdia "traveli חl חce i חexperie 

tric חoce חwhich eth חts at the ways i חame hi ח

. ce חexperie חdia חlsraeli culture colors the l 
gs his חThe average lsraeli backpacker bri 

d חdia a חlocal lsraeli culture with him to l 
 does'ח t iח vest much effort to acquire aח i-ח

. culture חdia חowledge of the local l חdepth k 
claims that lsraeli 5ח eve חNachi Alo 

s of חbackpackers recreate the patter 
ity that were חe frater חmilitaristic masculi 

the framework of their חthem i חstilled i חi 
military service. This is how the famous 

ovel, The חhis חkaj Mishra describes them i חwriter Pa חdia חl 
umbers the tourists were חt חe חmore promi חRomantics:6 "l 

d חts a חlesce סad חs, America חסy spiritual ambiti חf a סid סdev 
m their סtly discharged fr חg lsraelis, rece חu סed y חחta חthe su 

the late חgregate i חry army service, who would co סmpuls סc 
tly dressed חby elega חshack ru סthe filthy vide חgs i חi חeve 

f 208ס gs" (Page חd earri חy jackets a חshi חs i חg Tibeta חu סy 
 the Hebrew editi.(חס

space חdia חthe l חסs חf lsraeli travel patter חססsiti סThe imp 
ess. 7 As a חtact with the Other חסe c חui חable ge חt e סחes סd 

es סculture d חdia חtact with l חסf this, the weak c סdirect result 
dia is חwhich l חthe ways i חi חt expressio חe חmi סd pr חt fi סח

lsrael. The lsraeli space is scattered with סt חrted i סimp 
 variס us "lח dia"ח pheסח meח a: lח diaח restauraח ts, "lח diaח

st of the סwever, m סre. H סd m חmusic a חdia חfestivals," l 
. ducts סtic pr חt authe סחlsrael are חld i סducts s סpr חdia חl 

ce חexperie חdia חve the l סm סse t ססy backpackers ch חMa 
urist hybrid that they themselves סlsrael, i.e. that selfsame t סt 

ative makes its חdia. This alter חl סg their trip t חcreated duri 
ts חr example, restaura סy ways. Thus, f חma חce felt i חprese 

dia חl חsettled i סthat are created by lsraeli backpackers wh 
ts that חdia (restaura חt l חfreque סr lsraeli backpackers wh סf 

dard) are חsta חdia חtic l חm the authe סare light years away fr 
rds, the lsraeli סther w חסthe lsraeli space. l חduced i סrepr 

. dia חl חt i חlsrael emulates the lsraeli restaura חt i חrestaura 
a simulacrum ח;tatio סf a qu חססtati סf a qu חססtati סThis is a qu 

g חtaki סd is als חurce. A similar tre סst the s סg l חסthat has l 
g perceived as חthi סof attire. The cl חmai סthe d חplace i 

 " lח dia"ח actually reprס duces the variatiחסחס traditiחס lח diaח
esthetics have created. Such are the חg that wester חthi סcl 

ts with elastic חpa חסg cott חse-fitti ססpsychedelic sharwals [l 
drug culture which חm wester סds] that come fr חwaistba 

k tops חty ta חd sca חthe Far East, the sheer a חdeveloped i 
. etc 

Jewish חdia חtic l חauthe חted that there is a סחuld be סlt sh 
ly חthe 1950s, mai חlsrael, which emigrated i חity i חmmu סc 

ity settled חcommu חdia חThe l ח.chi סd C חmbay a סm B סfr 
f the סte areas סrem חd i חr city of Ramla a ססthe p חly i חmai 

. f the State of lsrael חססdesert regi חuther סNegev - the poor s 
, lsrael חtals" i חts were labeled as "Orie חimmigra חdia חThe l 

tries. This חu סped c סdevel חm u סemigrated fr סse wh סi.e. th 
m the סy years. However, fr חr ma סthem f סimage adhered t 

t was adopted as a widespread חthe Orie סt a trip t חme סm 
-dia חr - l סdicat חg the middle class, the i חסpractice am 

The Sterilized Otherness: 
lndia in lsrael, lsrael in lndia 

Dalya Markovich and Ktzia Alon 

d lsrael חdia a חl חbetwee חסecti חחסmplex cultural c סThe c 
the lsraeli cultural חi חסt expressi חe חpromi חgive חhas bee 

 field iח receח t years. The iח teח sive cultural dyח amic betweeח
y חtly ma חd rece חa, a חme סחy phe חdia has ma חd l חlsrael a 
. Hebrew סt חslated i חtra חrs have bee סauth חdia חoks by l סb 

siderable חסrks have met with c סf w סumber חsmall סN 
 pס pularity aח d becס me bestsellers, pס sitiחס iח g their lח diaח
 authס rs withiח the lס cal cultural tissue. At the same time, iח

f lsraeli literary works סdia has become a part חt years l חrece 
 iח maח y aח d varied ways. These writiח gs, as they appear iח
, g חrti סewspaper rep חחd eve חks, plays a ססce b חse, refere סpr 

1 . f this essay סcus סwill be the f 
d lsrael חdia a חg l חki חg li חuri סutp סus creative סd חThe treme 

s: What are the חסf key questi סumber חrise to a חhas give 
lsrael? What is the חdia i חf l סce חf accepta סisms חmecha 

the חg i חculture is creati חdia חature that l חice sig סique v חu 
g חs is it spreadi חסriz סew h חd what חce? A חlsraeli experie 

? before the lsraeli reader 
 Twס priח cipal chaחח els eח able the cחס sumptiחס of lח dia iח

d spiritualism. We claim that these חurism a סlsrael: T 
 chaחח els, as well as the maחח erס f cחס sumptiחסס f lח diaח
 aח d Aח gl-ס lח diaח literature iח lsrael are steriliziח g the lח diaח
t חhere חi חסsi חlitical dime סd p חu סm the prof סce fr חexperie 

isy סחly as a חculture, mai חdia חg the l חd are mediati חit, a חi 
. rs סd col חrs a סd ס, ds חu סf s סtic tissue סex 

 The lsraeli visit to lח dia is made pס ssible by meaח sס f twס
tric perspective חce סחs: The local eth חסsiti סtral subject p חce 

ce חperspective. The accepta חd the spiritual - wester חa 
the actual חred i סch חlsrael is a חdia i חf l סism חmecha 

2 . y lsraelis take חt that ma חe חti חthe subco סg trek t חbackpacki 
t all חurists represe סz, 3 the lsraeli t סg to Daria Ma חAccordi 

f passage סey חur סa j חסg חi סple g סg pe חage groups: You 
 upחס completiחסס f their military service, yס uח g peס ple iח

their חs i חסg fateful decisi חare faci סties wh חtheir late twe 
g חbri סt t חwa סmidlife" (aged 40-50) wh " חple i סlives, pe 
-d middle חtheir lives, a סture t חf adve סre a little bit סrest 
d חwer a סve their capability, p סpr סt t חwa סu_rists wh סaged t 

t imbues חe חti חסthe subc סt חey i חur סce. The actual j חfide חסc 
s חסlic implicati סd symb חce with cultural a חexperie חdia חthe l 

ey of passage appears חur סalike. The lsraeli backpacker's j 
d חetry a סf literature, p סs חmai סthe d חrks i סcal w סy l חma חi 

ces חmmits his experie סc סdrama. The lsraeli backpacker wh 
" ce as a "must have חexperie חdia חpaper describes the l סt 

rmative סgraphy that characterizes "n סitem in the standard bi 
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