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וגםעצמה,הגיבוהרלשה mאמיזושאיןלבגםנשיםאבלהאמת.מן
במידתניצבתשהיאעבדוהפגנה","כמורקאלאממש,הפגנהזושאין
הרבדים.פנימעלמה

קדוםשבעמדולאחרעדתהעלעוליםבסיפורהגיבוהרשלאלהההרורים
אשכנזיםדנושבה"מגעים")או("מפגשים"טלוויזיהתוכניתתיארה

ית mמזתרבותיש ,אמרוים mהמז .במדינההתרבותמצבעלים mומז
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יעדויםולארשימותרוצים"הםבלעג.חייכוהמזדהיםדוגמאות.וביקשו

 .) 16(עמ'העניין"שלביתהאלףאת
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הקלוותלכלתיכנע"אלהיאהמצבמןלשההמסקנההאלה".השחת

לשטשטליאסרואמת,בידישישמרגישהאניהכיוונים."מכלהנשמעים
משמעותאת .) 17(עמ'לומר"הלפסיקאלואתרהלומראלאאותה,
מתךואלאמדבריה,לאיותרטובלהביןנוכללשההמצוהרתהעמהד
שיצרתימןיהדוישלמסורתיצורפותמשעההתשכיטים,מכירתמעשיה:
(היאכמשדרותפעילותהוגם"ענלב",בלהקתכרקתיתפעילותהאביה,
אדושארהשקל,כשלשריםמפתחבספרלשיריהפעםימדאותנומפנה

שמבקשיםל"חגמאות"התשובההםאהלכל .) 1986פעולים,בספרית
אמנותיבמעשהבדברים,לאבמשעיםהאיתשובתהכלומר, .האשכנזים

פללרוזיםלאותולוהגעיהתברתויתזהתוהאתלבצרדרנהשהאואתונטי
מדברת.היאלעיו

שלדךדגםהיאהסיפורדךדאלוםהזהות.נשואשל"הגלוי"הצדכאןעד
משפטיםשלהואבאחרותוגםהארשונהבנובלהכתיבהסגנןו"הסתר".
אותהוחותםמסוימתעובהרמוסראחדשכלאפילו,מקוטעיםקצרים,
הנפשחייהריברורים,לכאוהרהדבריםהזהותבנושאאםלפשר.מבלי
נסתרים.נותריםהגיבוהרשל

אינהאולוםהרחובאלהחוצההגיבוהרוצאתיהתכשיטים'ב'מוכרת
מזדמנותאקאריות,הןהמדרכהעלהפגישותהביתה.אליהמזמינה

מהקוניםחלקדמויות).אותןלפעמיםבהןעיםימופאם(גםוקטעוות
חוסרהפגינו"הםשלפניהם.מהאתמביניםאינםכללפוגשתשהיא
שליאבאאםשאלמהםאחד .בתכשיטיםיסודייםהבנהוחוסרידע

התכשיטים .לגמריאחרסגנןוזהשיציקהלוהסברתי .יציקהגםעושה
חרטישלשזירהפיליגןר,שמכונהתימניתעבהדוזאתעשרהשלישאבא
עלעסקלעשרתשרוציםאנשיםשלהםאחריםמקרים .) 26(עמ'כסף"

שרצוההיהלומיםמתווך ,יוסףכמושלה,עדתהבניאפילוחשבונה,
החטטיםעםקומהקטןהתימניהאישאת"אריתי .יורקלכיואותםלייצא
בושאיןחיךואליחייךהאוראוות.לאהכאילוהועינייםהפניםבעור
כשהעסקה .חיוךאינויוכו mראוהאוינוראוההזההאיש .) 32(עמ'חיךו"

האומסרבתוכשהיאיםיאינטימיחסיםלהמציעהואלפועל,יצואתלא
זההתימניותאצלידועתאתכאלה,קיצונייםלהיות"אסורלהאומר

אתשמסתיריםהתימניםמסוגלאשאתמקוהואני ,הקיצוניותאופייני
"זהות"מלו"זהות"לנוהרי .) 47(עמ'בזהותי"מתביישלאאניזהותם.
הצונןהגגעלבלילההראשונההנובלהשלסופהמזו.זושונותהןוכמה
שיכלוהשליהאמנותעלדברים,שניעלחשובת"אני .שלהבדיהר

מוותדיןגזרזהאדם.לאף ,מקוםלשוםלהגיעלואעצמיעםלהישאר
גםמהלהקה.ניצןעלזההשני,הדברובכלל.שליהאמנותיתלהתפתחות

(עמ'בהופעות"להשתתףשירכלכדיהמילאויםמןשוחררהאוהפעם
הנובלותשתישלהמובהקלנשואאותנומכניסיםאלההרהורים .) 64

הארשונה.הנובלהמןהנעדרתהאהבה,נשואהבאות,
לגיבורתהדומהאורית,היאבמשמרות''עבוהרהשנייההנובלהגיבורת

הציבוריהשידורשלב'א'

ב'משרתבדריוהתחנותמחוןראתאחדיוםידיהזיזההעדתבהסח

שניםוחבהר".תרבותיעד-א'"שרת :לינגלהחשרעולוםא'לרשת
ב'שרתעלמקובעקדומות,דעותאובורות,הרגל,מתוךהמחוון,היה

השעה,ומחציתשעהכלמבזקים,יומנים,מעדתי.אותיהצויאהשכבר
בליואינסינאוציותאינטונאציותעםעצביםומורטימתלהמיםשורדנים

אחר.דריופוניעלוםגםשיש ,ממנינשכחכבראושיערתי,לאסוף.
עםאקדמיתהצראותתוכנית ,בששהבוקרעל ,'"א-ב"אקדמיהלמשל,
תלודותעודהעלוםבתלודותקבוהרמטקסישונים,נושאיםעלשחר

מספריםפרקיםקורא(הנפלא)סלטןרצביסיפור","שעתובשבע .המחזמר
יומית.ספריםסקירתהמדף"על"חשרוחמישיםובשבעוישנים,חדשים

עשהעדוכךלגעת".שמנסות"מיליםאולספרות""מוסףלופעמים
הועורכיםוהשדרנים .ומעדוכןערנןקםטוב,מכלמלאכבראנישמונה

אפרתמדרג,אורלי ,ישושנאפרתכמו .ומסוריםצנועיםציבורעובדיהם
מסקין,אמנןוהשכל,אילנהגשרןו,רונהאסקרוב,ברךרשחר,בזרקןר
וטובים.רביםועדו

ישהריהשידור,בשרותברפורמהעכשיודניםואםמ-א:זזלאאניאז
ממנה.ללמדושאפשרומעולהצנעוהשרת

ונסתרגלוישסע

 ) 2014 ' 77'עתןר(ספריהפגנהכמולוי-וייסרוניתמאתהנובלותשלוש
הסיפוריםבנושאיאלאבעלילה,מקורושאיןאףובמתח,בענייןנקארות
לביןבמוצהרשנאמרמהבין ,להסתרגילוישביןמתחסיפורם.ובדךד

 .בעקיפיןשנאמרמה

גםאךעבדינות,לוי-וייסמציגההתשכיטים; m'מוכהשארונהבנוהלב
לילה .לשהמצוהרכנשואית mעהוהאישיתזההותשאלתאתבנחישות,
אתלמכיהרומציעהחזהעלנשואתשהיאאבנטמעיןלושבתהגיבוהר,
באחת-עשהרהצףרו.אביהשיצרששרחת)טבעתו,(עגילים,הכסףתשכיטי

אתמציגההיאגוןרדר,וב mלהכיכרשביןבקעטדזינגוף,וב mלציאות"י"
אזתעשרההיאאבלאמיץ,צעדלשכעצמוזהשובים.עלובריםמרכלותה

גםאלאב"ענלב"),כרקתיתעלבתדוההכנסה(תוספתהכסףלשםקרלא
אומרים,הםמהלשמעורצוההאנשים,עללהסתכל"צורהשהאימשום
"עבהדולשטתלוימאחדוגבהעל .) 11(עמ'משהו"לאנשיםלומררצוה

מקרויתתימניתעבהדועצמהשהיאלההמעיריםוישמקורית"תימנית
הפעלוהעשרהמה" :תהוהעצמהשהיאישלקנותה.אפשראםשואולים

פלטהעםדזינגוףוב mבמטיילתמטופחת,היתימניבחוהרלשי,הזאת
עשרהזהמהלארוהו."אותםומציגהחהז,עלתימנייםכסףתשכיטילש

תרבותן mופית mהמזעחת'תחייתשוובשובמתעסקיםשבולעניין
"זהפעם:להאמהרוב mבפניהלעעשבהרמישהיבישארל"?שדוכאה'

וקה mאינהאולויהספר mלכותשנבחהראמיהר ,) 17(עמ'הפגנה"כמו
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עוסקתהיאוגםב"ענבל"דוקרתהיאגםלילך.הראשונההנובלה
האהבההואכבארשונה,שלאזו,בנובלההעיקריהנשואאלוםבכתיבה.

הואשלההקבועהחברהנפש.שלהעומקכחייגםלהגדירהשאפשר
נדבאליהם,נמשכתשהיאאחדיםלבחורים(בנוסףעמוסבשםסטודנט

שישילילבארוחותאשכנזית.ממשפחהשהאומביניםואנוהאביק),

להתגבר.למדהאבלבנוח,מדגישהאינההיאעמוסשלאבאאצל

בחברתם,דעמדגישהשהיאלהודותלעצמההרשתהלא"במציאות

יותר"אופחותוהצליחהמהם,חלקלהיותכאילוליהנות,השתדלה

לוהתגברהלבבעקבותללכתלהתקרב,מדועניסיוןישהפעם .) 69(עמ'
ולשלוטפניםלהעמידלומדתהיאמאוד.מצליחההיאבכךקשיים.על

ממשמדגישהשהיאבחייםראשונה"פעםוכיופיה:בעדנהלהנידבמצב.

פניםאילולעצמה,ואומדתבדאימסתכלתהיאהעדתית."בזהותהגאה

תימן".שנקארתמארץשלהשהמצואנעהרשלעדיניםתוויםעדינות,

"'דואיםלה:שאומדיםענבלבלהקתמחבריהחיזוקלכךמקבלתהיא

ריקודיאתמבצעתשהיא ""זהמשפטשלפירושותימנייה'.שאת
אבלדב,אמנםהאוהעצמיבטחונה .) 73(עמ'מושלמת"בצוהדהסגנון

מעתוצציםהשטחלפנימתחתקיימיםהוםלגמדיסולקולאהקשיים

החייםאודחביןההבדל"מהעמוס:אותהשואלהפעמיםבאחתלעת.

שלובמשפחההחייםאודחלביןתימני,ממוצאמשפחהשלה,במשפחה

אתשאל"הואאותה:מסעירההשאלהעצם .) 79(עמ'אירופי"ממצוא

הפלנטהעלזהאיךאחרת,מפלנטהיצודאיזהעלשואלשאדםכמוזה
האשכנזיםעםלדוןהמזדהיםמסרביםשבוהראשןובסיפורכמושלו".

כזהדבר"עלהנושא:עלעמולדןומסדנתאודיתגםכךב"דוגמאות",

שלתמצותולאשלמיםחייםשלענייןזהאחת."דגלעלמדבריםלא
 .) 79(עמ'הנושא"נחתםבזהשיחה.

אלאלדיבוריםנשואלאהםהגיבורה,תפיסתפיעלכאלה,דבריםשוב,

השסעשאתבעצם,אומדתהיאבכךשלמים.לחייםובפעוללמעשים,

כךכלייעלםלאהואולכןגריאד,בהצהרותלפתוראי-אפשרהזה

 .שרטוןעלעולההשנייםשלשהזוגיותבדודנחשףשהשסעמרגעמהד.
להמשךעמוסנוסעהקיץבסוףכיכ.ךלשםשלמיםחייםלהםאיןהדי

יימשך.לאביניהםוהקשרהבריתבארצותלימדוים

אתמעטלאמסתיהרהסיפורדדךגםבעלילה,הסיבךומלבדאבל
כלפיוהפוכותסותרותתחושותהןהגיבורהאתשמאפייןמהפנימיותה.

חשה"היאעמוסעםהקשרניתוקלפניעודאותה.הסובבוכלפיעצמה
במשמרות",ל"עבודה(חברהמנדבולבקשלמלןוללכתחייבתשהיא

אלכמואליונמשכתשהיאחשההעבודה.אחדיאליהשיבואע"ל)

הואאיןבאכשנדבאבל .) 74(עמ'אימה"עדמתרגשתשהיאמגנט,

אמהד,והיאבדיחה.זאתשיריםשכתיבתאמד"נדבאמנותה.אתמבין

עמדותעודועדושישמיערצתההיאהמציאות."עםהתמודדותזאתלא,

ובסוףההצלפותעוצמתאתוהפחיתהלךלאכזבתהאבל ".קיצוניות

בעתבערבוביהכאןמשמשיםהויפוכודבר .) 78(עמ'לאלסקה"נסע
ושנאה,אהבהודחייה,משיכהעמוס,עםביחסיםגםכךאחת.ובעונה

הזיותכדיעד<לעתיםמתחלפים mדממצביכתוצאהקבועהוטלטלה
באיזהעופראתלבקרנוסעתשהיא"חלמהלגמדי:גוגלויותמטורפות,

 ,) 68עמ'מדבר",הואהזהוהצפוןהדחוק,בצפוןשבעבאדשנקראיישוב

חשבהפיפי,דחוףצריכה("חיתהבצנצנתפיפיכמוביזאדייםמעשיםאו

ואסתכל",המנודהלאודקרובאותהאשיםכךאחדבצנצנת."אעשה
נהירהשאינהמסוכסכת,מורכבת,דמותמסתיריםאלהכל .) 107עמ'

גםאלאעודות,תרבויותביןדקלאכאןעובדשהשסעבדודלגמדי.

פנימה.הגיבוהרבנפש

עללגשריותרעדולכתיק mמניסיןונעשה'כפר'השלישיתבנובלה

ומנסהבעירמגוריהממקוםיצואתהשם,חסרתהגיבוהר,הפעםפערים.

בתקוהוכתפיים,חרובשושרימשובניקבעוז,עםגולדהאתלקשרו

ובחדדבילדצרונהמשותף.ילדלהביאלהםתסייעהפסטלרויתשהסביבה

הזאת.למשימהיה mmכלכאתלגייסמוכנהשהיאכךכלגדלויםמשלה

 : mהמספומוסיפהבתמרןו"אלופה"אנימכריזההיאהנובלהבפתחכבד
 ,) 139(עמ'הזמן"כלמתמרנתהיאכמהעדיעדויםבאמתאליה"הקרובים

ובאמתכפשוטו.האולהלןשיסופרמהכללשאלקוארהמבהיהרהנחה

ני mהדעבלומהמתענייןאינובעוזפשוטים.אינםהשנייםביןהיחסים
נשים("אצלגוףתודתישלבועזבכתיבה.לואבמחלולאהואמנותי,

באשה,מחפששהאומהחהקצת")בלוטתהפוניםעצםלמשל,חזקות,

("אדםנפש mתומעיןישהל . mבוגבאהבהממששלניסיןולואיןאבל

 mהתודשתיכיצדבדודלואכלום")לשניחייבלאאחדאוףחופשי."האו
מוכנההיאבקלות,מוותרתהיאאיןהפעםאבלאחת.בכפיפהידרדרהללו

שהםמהעסק"זהחלקיות:מטרותלוהשיגעקרונותלעלהתפשראפילו

שבעוזלהנאדהזאתובכלאהבה.ביניהםאיןעסק.פשוטחשבה.עשוים,

 .) 154(עמ'אוהוב"נאהבלהיותיכלו

לשניהםהמשותפתהמטהרגםהמזללרועאולם

היו"ואזבקלות.מושגתאינה-ילדלהביא-
מעליו,חיתההיאשלהם.הילדאתלעשותנכונים

היההואובתחתונים.ענקיתבחולצהלבושה

התבצעלאקלה.זקפהלוחיתהקצרלזמןעירום.

 .) 158(עמ'משגל"

המקוםמןוכןמזהזההוהתרחקותההתקרבות

היאסופה.עדהנובלהכללאודךנמשכותעצמו

באחתונוסעת.שבהאליו,ושבההכפרמןנוסעת

לשם?לנסוערוצה"אנימהדהדתהיאהפעמים
שאניחושבתאניבדודה.שאלהעצמהאתשאלה

בכלנוסעתאניאבללעצמה.ענתהרוצה,לא

הסביבהגם .) 168(עמ'הגיעה"לאמשמעיתחדתשובהלמה?זאת.

במיוחדמכביד.גודםהיא-הושכניםבעוזשלמשפחתו-האנשוית
בחצרותיהם.המשוטטפוני,שלה,מהכלבנוחההמקוםאנשיעדתאין

באורחלהיפריעשהחשדמפחדתהוותיקה"הקבצוהמהדהדת:היא

אינהבשתיקותיההיאאבללחץ'.'עליומפעילההיאלוכןהרגילחייה
להתנהגליתנואזאותי,להנידרוציםאתם"אםפעלוה.איתםמשתפת

לאשכנזיםלספק(הסירובהראשונהבנובלהכמו .) 173(עמ'דרכי"פיעל

חייםאודחמהולעמוסלהסביר(הסירובהשנייהבנובלהוכמודוגמאות)

הצדאלההוכחהנטלאתמעבידההיאכאןגםתימנית),משפחהשל

זהלאהפעםאבלחיי.אתכלקודםשיכבדאותי,להכירשרוצהמיהשני:

אתלחיותכדילגמדימהםניתקלואהרדיואחדכדרךבועזשקוהד.מה

לנסעו.עומדתאבלבכפרהיאדואות.באימסתיימתהנובלהעמה.חייו

נמצאובעוזההודיםלדירתדירתםביןמחיצהעםאבליחדדדיםהם

נמשךזהאיןלמיטתה,נכנסכשהואבלילהנדידתם.מאשדיותרשם

גבה."עלשוכבתברפת,חולהפהד"ישלהעירו.באאביוכידבזמן
מסתיימתזופסימיתבנימה .) 175(עמ'דגליה"עללהעמיהדוצדיך

לחייםאופטימידימוישהיאממליטה,פדהלאכולו.הספדועמההנובלה

וגםדחוקעדייןהמיוחלהתיקוןגבה.עלשוכבתחולהפדהאלאחדשים,
בעינו.נותרהשסע

לים-תיכוניותממזרחיות

בעיקרגדלוה,קרבהאליהםחששאני mהדמאנשיאחדהואקאמיאלכד
העשרים,המאהשלהטוטליותהאידיאולוגיותאתהאמיצהביקורתובשל

כךעלשמצביעכפיקאמי,הצרפתית.במהפכהכבדנעוציםששורשיהן
וגבולותקאמיאלבר-והצלובהעקו,דהכבול,בספדואוחנהדוד

מאי-יוני
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