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ומציפהבממדיהוגדלהההולכתההגירהתופעת
המזרחמןוהאסייתיהמזרחמןהמערביהעולםאת

ומאפריקה,האמריקניתהיבשתמדרוםוהערבי

הרביםהספריםשלבכמותגםביטויהאתמוצאת
במיוחדההגירה,שעניינםלאורהיוצאים

ספריםשלבמרכזםהרומנים.בסוגת .,.,, r שלהאישיההגירהמסעשזייאלה
מסעשלבסיפורוהמהגרתאוהמהגר  .. ~t.יז.מ;ןגוlו

ו,פוו'ו;ן
 .a;..וד-יי-"וכנג
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שותפיםשלו ,הכלליההגירה
העולם.ברחביאנשיםמיליוני
ביניהםאחרים,רביםספרים

באקדמיהאורהרואיםמחקרים

ההגירה,בתופעתוהדנים

הגירהגירתסרבחקרממוקדים

אישונב·כלליותתוניויע
תרבות,דמוגרפיה,כלכלה,
מפגשיםבריאות,דת,

החברהביןועימותים

הקולטתלחברההמהגרת
ההגירהנושאהצפתרווחתבדומה,ועו.דאותה,

והולךגדלמספרהמציעהקולנוע,בעולםגם
המהגריםעלמופת,סרטיבכללםסרטים,של
השונים.ומכיווניההשוניםמהיבטיהההגירהועל

מסעות,מעטלאבזהזהשזוריםהמהגרתבספר
יבחיןאףהשיטיןביןבקריאתושיעמיקומי

כשלעצמם.מרתקים·מסעות,תתשלבקיומם
המסעות.ביןהגומליןקשריגםהםמרתקים
נינהשלההגירהמסעותשזוריםהרומןבמרכז

שלמסעוקנדה.אלהודים,ואשהגברואננדה,
(שאותהנינהשללזהקשרללאהתנהלאננדה

שלהמסעלמסעה.שקדםובזמןאז>הכירלא

לביןבינהשנערךמשידוךיוצאפועלהיהנינה
כדי ,להודומחוץאותההובילואשראננדה,
 ,לושבחרהחדשההחייםבמציאותעמולחיות

התגלגל.שאליההחייםבמציאותדיוק,ליתראו
התבררהחדשה",ב"מולדתמפגשםעםשגםאלא
רקעעלתמו.לאמסעותיהםכימהםאחדלכל
אננדה,ושלנינהשלההגירה,מסעותשני

הודואזרחישלכללייםהגירהסיפוריהמייצגים
במהלךפוגשיםאנוושאותםלקנדה,שהיגרו
-נוספיםמסעסיפורישנימצטרפים ,הסיפור
אלמהםאחדכלשל-אינטימייםמסעסיפורי

כלביניהם.עימותאומפגשנקודותעםעצמו
בחייהםתהפוכותמחוללהאלההמסעותמןאחד

חדש.מסעאלאותםומובילביניהם,הזוגיובקשר
לבהכימרגישהאךשלושים",בת"כמעטנינה
עליושעברוהרבות"השניםבשלמאהבןהוא

האלמנהאמהעםחייהתוחלת",חסרבגעגוע
בבריסלשכיהןדיפלומטהמנוח,האבבצלבהודו

ומעמדההמשפחהתהילתמהןנלקחומותועםאך
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נינהשתיהן.מעלבכבדותהמרחףצלהכלכלי,
אשרשני>,(תואראקדמיתהשכלהבעלתהיא

נטועההיאאמה.ובפרנסתבפרנסתהמסייעת

לאמה,וקשורהוערכיהההודיתהמציאותבעומק
רקעעלמדכדכת,בשגרהמתנהליםוחייה

לאיש.להשיאהם, 'tהשלהמרכזיתהציפייה
הכלכלישמעמדהממשפחהצעירגברהואאננדה
נסיבותאךנינה,שלממשפחתהיותרעליהשפר
שלהמזרחיהיםחוףאלגלגלוהוטרגיותחיים

בהיותועודסקוטיה.שבנובהלהאליפקס,קנדה,

וממקצועשיניים,ברפואתלעסוקהוכשרבהודו
קנההוא .בעמלונחתורואהמתפרנסהואזה

לכאורהמתנהליםוחייומגוריםודירתמרפאה
במציאתמתקשההואעקא,רהאופטימלי.באופן

קשריבלחץמיניים.מקשייםסובלואףזוג,בת
המענהכימשתכנעהואהישן",מ"הביתמשפחה

יוכלעמה ,מהודוכלההבאתהואלציפיותיו
החדשה",ב"מולדתביתלהקים
הרומןמספר ,לעיןוהבולטתהבסיסיתברמה

חייםמציאויותשתישלסיפורןאתהמהגרת
(אקלימיתהחמההודו-האחתגיאוגרפיות,

האופקיםוחסומתהמוכשרתהענייה,ורגשית>,

מסיבית,הגירהלכךאיהמייצאתוההזדמנויות,
עבורורגשית(אקלימיתהקרהקנדההיאוהאחרת

אותםוהקולטתלהםהנזקקתמהגויה>,
זושונותהכההחייםמערכותשתיבהמוניהם.

ביןהקשרלהתפתחותתפאורהמשמשות ,מזו
החברהלנציגימהםאחדכלוביןלאננדה,נינה

ביניהםבכלל;המהגריםחברתלנציגיאוהקנדית

 ,מטרינידדלמהגרתהנשויאמריקניאזרח-אנטון
"במרחקנמצאעצמווהואבקנדהבלעדיהחיאך
לעלילהנכנסאנטוןרוסי",מאיכרדורותשני

מפנהשהואואגרסיביתממוקדתמיניותבפרץ

 ,וכךלחיזוריו.ונעניתמפתיעהוזונינה,כלפי
ומשפיעחודרהזוגייםלחייהםשייךולאזרגורם

חייועלגםכךועקבנינהשלחייהעלבעוצמה
עושהגםכךלכך.מודעשהואמבליאננדה,של

אתהמעצימה ,במרפאתוהקבלהפקידת ,מנדי

מרחבלוומעניקהאננדהשלהגבריותתחושת
על .אשתוועםעצמועםקשייועלופיצויחיים
הזוגבנישלהכפולותיחסיהםמערכותרקע

ילדיםלהביאכישלונםשלהכבדההעננהרובצת
מעגלאתהסובביםנוספיםחייםמרחבילעולם.
שלאלההםאננדהושלנינהשלהמיידיחייהם

בעיניהנתפסים ,וסרגאריהקנדים,חבריהם

היאעצמהסרכיאףהקנדיות,כסמלאננדה
שלהחייםמעגלוכןיוונים,מהגריםשלנכדתם
שהיגרהודישינייםרופאהואגםדודו'משפחת

נישאואשראננדהלהגירתקודםעודלקנדה
קנדית.אשה-לננסי
מהיתהיות:מעלההמהגרתהספרקריאת
היאוכיצדהמהגריםאותהרואיםכיצדהצלחה?
המבנהמשפיעכיצדהחולף?הזמןבממדנבחנת

עלמהמהגריםאחדכלשלהרגשי-נפשי
אםמסתיים,מתיצפיותיהם?רףועלהסתגלותם

מתייחסיםהםכיצדהגירתם?תהליךבכלל'
הישן"?"הביתאליחסםומהוהחדש"ל"בית

שאלותמהדהדותהמהגרת,הספרשללזכותו
לאחררבזמןהקוראשלבראשוואחרותאלה
 ·:·הזה.המענייןהספרשלקריאתוסיום

רונןיהודית

אסלאםבנושאיוחוקרתמרצההיארונןיהודיתפרופ'

ותל-אביבבר-אילןבאוניברסיטאותוהגירה,

בקבוצהישמנוולים"כמה

איש?"מאהשל

כתרהוצאתהערב,ארוחתקוך:חרמן

 ,זילברשטייןענבלמהולנדית: , 2010
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חרמןההולנדיוהסופרהטלוויזיהאיששלספרו
שבועותכיכבהערב,ארוחת , 1953יליד ,קרן

 .בכדיולא ,בהולנדהמכררביברשימתרבים
אחיםשנישלבפגישתםנפתחתהספרעלילת

גורמהבמסעדתערבלארוחתונשותיהם
מפלגתמנהיג ,לדמןסרג'האחים,באמסטרדם.
הממשלהוראשביותרהגדולההאופוזיציה

לפרוששנאלץמובטלמורה ,ופאול ,המיועד

פסיכיאטריות,בעיותעקבההוראהממקצוע

נוראמשהוילדיהם.עלשיחהלקייםכדינפגשים
מהםאחדאףאבלזאת,יודעיםארבעתםקרה,
זורמתשהשיחהכך ,בשמולדברלקרואיכולאינו

עלאוכל,עלמדבריםאחרים:בנתיביםתחילה
סרטים.עלנופש,אתרי
באמצעותהשהיההואהרומןשלהמרכזיהציר

 ,באלימותוחריגמעשההמסתירהשתיקהשתיקה.
האבטחהמצלמתמלבדראייהעדילושאין

משוםביתחסרתמכיםנעריםשנישתיעדה

באש.אותהומעליםלכספומט,דרכםאתשחסמה
ההורים,אךבטלוויזיהשודרוהמעשהצילומי

שמטרתכךבבניהם.שמדוברמזהים ,בלבדוהם
למצבבקשרפעולהדרךלנקוטהיאהמפגש
 .המיידיבטווחמענהלתתשנוצר'החדש
טיפיןבפניוהנחשףהמידעאחרמגששהקורא

כאמורמושהההמידעהארוחה.במהלךטיפין
אחרים,נושאיםעלשיחות-השתיקהבאמצעות

המערערתוכנואתמגישקרן .העבראלגיחות
 ,לעיכולנוחיםקצרים,בפרקיםהספרשל

(אקדם>,"אפריטיף"חלקים:בחמישההמאוגדים

ו"דיז'סטיף"עיקרית""מנהראשונה","מנה

שלהמוקצנתהאקסקלוסיביתההתנהלות(אפטר>.
האפליםהתכניםאתמדגישהבמסעדה,המלצרים

שמותדווקאהצחורות.למפיותמתחתהרוחשים
מכלומקובציםמחשיבותהמנופחיםהמאכלים

-קטנטנותבמנותוהמוגשיםהגלובוסחלקי
זיתבשמןמפלופונסוסדפוקיםיווניים"זיתים



הראשוןמהמסיקמעולהכתית

-סרדיניה.""בצפון
לכפרהעולםאתמגמדים
מקרינהזוועודבה ,גלובלי

האלימות.תופעתעלגם
בקרבהאלימותהתפרצות

תופעהרקאינההנוערבני

הולנדית.
האחתחילהרוכשרבבתחכום
להיסטוריהמורה ,פאולהמובטל
את ,המספרגםשהוא ,לשעבר

התבוננותוהקורא.הזדהות

המתרפסתבהתחסדותהביקורתית

המסעדהמנהלושלהמלצריםשל
הקוראאתמטהה"סלב",האחלנוכח
בנושאיםגםדעתוחוותאתלקבל
מחוויותומסקנותפרטיםנמסריםכך .אחרים

בלבד.מבטומנקודת ,ולאחיולומשותפות

הן ,זוחלבאופןמתרחשהקוראעמדתערעור
אתלשמוטלוקשהעקרונישבאופןמשום

לעמודעליויהאאזשהרי ,המספרעםהזדהותו
ההיתכנותאתרבבמאמץולבחוןהמשמרעל
משתמששקרךמשוםוהןהנמסרים,הדבריםשל

הואהבלבול;אתיותרעודהמקצינהבטכניקה
פאולשלאמינותואתסודקאלאבאחתמכהאינו

בהםישאשרסיפוריםבאמצעותבאיטיות,

אמת.שליסודות
לקבלעליואםתוההשהקוראלאחררקלדוגמה,

ההולנדיםהשתלטותבדברפאולשלתיאוריואת
רגעית,כהתלהמותהצרפתייםהנופשאתריעל

הרבהוזאתהמכרעת,המכהאתקרןעליומנחית
 .עמוהזדהותתוךהספרמחציתאתשעבראחרי

בירורמפגשבתיאורהיאהאמורההמפנהנקודת

 ,בנושלהספרביתלמנהלפאולביןשהתרחש
עםשההזדהותמשמעיחדבאופןשמבהירמפגש

יסודם.בהטעיה-בושניתןוהאמוןהמספר

השקפתואלהקוראמתוודעהמנהלמולבשיחה
העולםולמלחמתבכלללמלחמותביחספאולשל

האנושות,עלשהשפעתהמלחמה-בפרטהשנייה
חיתהלהיסטוריה,מורהעדייןכשהיהשלימדכפי

"מנקה":

כמהאיש?מאהשלבקבוצהישמנוולים"כמה
הילדיםעלשמתפרציםאבותהםהמאהמתוך

שמסריחיםמטומטמיםהםמתוכםכמהשלהם?

וכמהבנידון?משהולעשותמסרביםאבלמהפה
החייםשכלעצלניםלא·יוצלחיםהםמתוכם
 ]".[להם?שנעשודמיוניותעוולותעליתלוננו
שלקורבנותמיליוניאותםכלעלחשבוועכשיו

באופןדיברתילא-עכשיועדהמלחמותכל
רקאניהשנייה,העולםמלחמתעלספציפי
זוכיכדוגמה,קרובותלעתיםבהמשתמש
אותםעלותחשבו-אליהםקרובהשהכיהמלחמה

מתיםאלפיעשרותאפילואולימתים,אלפי
 ,אפשריבלתיזהבתחת.קוץכמולנושחסרים

היוהקורבנותשכלסטטיסטית,מבחינהרקולו
אשרטוביםשלההגדרהותהיהטובים,אנשים
המנווליםשגםבעובדהטמוןהצדקאיתהיה.

הערבת nךו
קוך lהרמא

מפשע,החפיםהקורבנותלרשימתנכנסו
עלחקוקיםשלהםהשמותשגם

המלחמה"קורבנותלזכרהאנדרטה
בכך,דילאואם .) 157-156(עמ'

דםזובעדבמכותהמפגשמסתיים

שמאלץמה ,המנהלאתפאולשמכה
ולפנותמהוראהלפרושאותו

 .פסיכולוגילטיפול
מינימליסטיעלילהגרעיןסביב

כספומטלידאלימההתפרצות-
החברהמראהאתקרןרוקם-

 ,מחדבהאשרההולנדית
פשוטים,אנשיםגםיכולים

להגיע ,כישרוןמעטעם
מידרדריםאחרים, ,ומאידךמפתחלעמדות
ולחייםמתמשכתלאבטלהבורגנייםממקצועות

נהפכיםילדים,כמעטצעירים,נעריםברחוב.
מפעפעתוהאלימותלרוצחיםלמשנהואחדמרגע

לבנות.למפותומתחתמהוגניםקירותמאחורי
הילדים,חינוךעלמטרידותשאלותמעלההספר
לתאפולשאשרהחברהשלהאלימותמצעעל

מנסיםשעליההקרקעאתומזיןהמשפחתי
חינוךביןלהפרידאי-אפשראנוש.יצורילהצמיח
אלימות,החברה.שלהתנהלותהלביןהילדים
מוגבלותלהיותיכולותאינןודורסנותכוחנות
חברהלמישורים,יהחישלמסוימיםלרבדים
הןהיסודות.תחתחותרותשהןמשוםנפרדים,

הטפותתוכניות,נאומים,המרקיב.החומר

סרק.כדוריאלאאינםועקרונות
ראיתמונתמציגאלאתשובותמספקאינוהספר

אשרהוריםערכית.התפוררותשלביותרמטרידה
ילדיהם,שלהרגשיעולמםעלדבריודעיםאינם

אין-אוניםתחושתוקול.כלחסרימולםעומדים
המגששיםההוריםעומדיםבהםהספרמדפיעולה

כךלשםיםומרכבילדיהםאהבתאחרנואשות
ברורומאליולשתיקה.לפשע,לשותפיםליהפך

כולה.החברהתשלםכךעלהמחיראתכי
יכולשהייתיהאבא"על ,פאולאומר ,"חשבתי
האבאלהיות,צריךהייתישאוליהאבאלהיות,
כברלהטפותהזמןמשנה!כןשזהאומרשהיה

 ·:· "".מזמןעברנוהזההשלבאת .עבר

שוזרצשטיין-כסרטלי

צחייקששון

מוחזרותלאאהבות

~חים Rס~~~רי~ת

~או~הד~ש

ב;ן 7 ~~פור~זןח
לע,ב;ןהי;~א

ך~ש;ת~רו~י~~tיי-ע,ב;ךה

חקרי-לב~קן~ים
חל;מ;ת~ד~ר~ים

 ח~~~:~יש~לך~יש

rז~ים~ליל;ת

 ה~~,ע~ 7ע,מו~ים
~ר 7~~ןרב;ן 7 ~

סה;ם תד~'-rז 7 ןי~~~ךסחל;ם

ק~ח rר.~~~אן

~ח 9ע;ך ש~~~
מחןך;תא'לאהב;תשל

:• :-T T : ·.. 

צחייקיפעת-סלה
חלדיאמתימאנגלית:

הנשכחיםהיהודים

הנשכח.הההודיהמזרחיהההודיאני
 T : •- • :- ' •ז: .- • :- •-:

כההשערישחוםע;רי
 ' ·:"יז : 'ז .

 ,רך~~~~~דלי ,;ק;ר~~~ך~ךה;ת~יצ:יי
 .ס;רוקים~יר;~ה ת;ר~;~ל'א
הנשכח.הההודיהספרדיהההודיאני

:-' -: ' -: T -' ו-: ' -' : T 

כזימהסבהסליםשמי
: ' ' T T ' T' - - , , 

~ o/ זךד;~בולע,~~ה,~ריק,~~ז:ויr
 !~י /o~תזpנ;ת 7ךשות ~ 7~ין

הנשכח.הההודיהערביהההודיאני
:-• -: ' T :ו '-ז-: ' -' : T 

o/ ~~לי'~מו י~
~רים, 9 ~ 7סייי w~קן
 . י~~~~ח 7 ~~י 9 ~דס, va~יצ:יי
הנשכח.הההודיהשחוםהההודיאני

:-• -: ' -T : - ) ' T : ' -

סךסב,~ת;רליחל,ק
W סירליrס~דולים,סת;ןה י~~ז

 .ישראלזמיר;תנעימי
: ' " : • • : T " 

הנשכח.הההודיאני
:-• -: • -• : T 

יזנרני?מימאה."שנ;תנעב;ך
-:-: •• T • • : :·• • 

 2011ינואר 2010-דצמבר
15 


	99995019-351-14
	99995019-351-15

