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ַעל־ִּפי

ֶרְך ָאְבַדן ּדֶ ַלִים ּבְ ר ֶאת ְירּוׁשָ ֶרֶנר ַהּתָ מֹו ּבְ ּכְ
י ְיֶחְזֵקאל ֵחֶפץ הּוא ָיֹכל ְלָהִפיק  ֲאָבל ַרק ִמּפִ

ה ֶאת ַהֲהָזָיה ֶאת  יֹון ַהּזֶ ֶאת ַהִחּזָ
ֶרְך  ַהּדֶ

ָלִעים  ּסְ ּבַ
י ַאֶדל ַמַמן ֵמִפיק ִלי  ּפִ

יַח  ּכִ conte de fées ְלַהׁשְ
ים ֶאת ֲעַמל ַהַחּיִ

בּועֹות  ָ ַחג ַהּשׁ י ּבְ נֹוַלְדּתִ
ֶרת  ּנֶ יפּו ֶאת ַהּכִ ִלים אֹוְסְטָרִלים ְוהֹוִדים ִהּקִ ַחּיָ

ַלִים רּוׁשָ ְדָהָרה ְמדּוָדה ִמּיְ ּבִ
ה ַוֲאִני ַיְלּדָ

ָבר ֵמָאִביָה  יָרה ַהּדָ ֲעָרִבי ְוִהְסּתִ ִהְתַאֲהָבה ּבַ ְטֶבְרָיה ָהְיָתה ַנֲעָרה ׁשֶ ַעם ּבִ ּפַ
א ָהֲעָרִבי ַלְיָלה ֶאָחד ְוָחַטף אֹוָתּה ַעל סּוסֹו ֶאל ֶהָהִרים  ּבָ ַעד ׁשֶ

יח' ֲאִבי ָהֲעָרִבי  ית ַהׁשֵ י ַאּבּוְלָעאְפָיה ּדֹוִדי ֶאל ָהָהר ֶאל ּבֵ אׁשִ ָעָלה ָחָכם ּבָ
ֶקט  ׁשֶ ר ִאּתֹו ּבְ ְוִנְדּבַ

ֹאָרעֹות  יַח ֶאת ַהּמְ ּכִ ִריז ְלַהׁשְ ַלח אֹוָתּה ְלּפָ ֲעָרה ְוָאִביָה ׁשָ ְלַהְחִזיר ֶאת ַהּנַ
ל  ִמים ַעל ִלּבֹו ׁשֶ ּיָ ר ּבַ ּבֵ ּדִ ּגֹות ְודֹוִדי ָהָאהּוב ֵמִאיר ׁשֶ ּנּו ַעל ַהּגַ ים ָיׁשָ ילֹות ַהַחּמִ ּלֵ ּבַ

יר ִלי  ּתִ ּיַ ָאִחיו ׁשֶ
ָפָניו ין ּבְ ְדִקיַרת ַסּכִ ְצַפת ּבִ ־1929 ּבִ ְרַצח ּבְ ּנִ ִריז ְוׁשֶ ּפָ ִלְלֹמד ּבְ

ים  ּפִ ָהָיה ְמׁשֹוֵטט ַעל ַהּסִ
ֵכִנים קֹוְרִאים: ָיא ָחוָואָג'ה ֵמִאיר ִאְרַג'ע ְ ְוַהּשׁ

ָנתֹו.  ׁשְ ה אֹוָתם: ֵאין ְלָהִעיר ַסֲהרּוִרי ּבִ ְוָסָבִתי ְמַהּסָ

ַקִיץ 1937  הֹום ּבְ י ּתְ ַעל־ּפִ
ֲאִני ּוַבֲעִלי עֹו"ד יֹוֵסף ַמַמן 
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י ַוֲאִני ֶיֶלד ְקּתִ ֲאִביב 1974 עֹוד ִהְסּפַ לֹום )ּבַ ָ ָעָליו ַהּשׁ
ק ֶאת ָסִבי ַעל ִזיִפים  ֵ ְלַנּשׁ

ְלָבִנים נֹוְדִפים 
ינֹוק מֹו ּתִ ק ּכְ ה ּוְמֻפּנָ ֵריַח ָאבּוד ְוָאִבי אֹוֵמר: הּוא ָהָיה ָקׁשֶ

יִרים( ִ ם ֶאת ַהּשׁ ָך, ְלָהִבין אֹוְתָך, ּגַ ּלְ ַוֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ָחֵבר ׁשֶ
ִרי ֹראׁש ָהִעיר ֵחיָפה  ּכְ ר ֶאת ַחַסן ׁשֻ ָנַסְענּו ְלַבּקֵ
ַזְחֶלה  ירּות ַההֹוָמה ֹלא ּבְ ּבֵ ֹנֶפׁש ֹלא ּבְ ָהָיה ּבְ ׁשֶ

ֶג'ִזין ּבֹוא  א ּבְ ֶאּלָ
ה ַקח־ָנא ֶאת ַאְבָרָהם,   ִעם ָהֶרנֹו ַהֲחָדׁשָ

ר ֹלא ָיַדע ִלְנֹהג יר ֹראׁש ָהִעיר, ֲאׁשֶ ֶאת ַמְזּכִ
ים ׁשִ ְוֶאת ַהּנָ

]ּבַּדֶֶרך[

ם  ד ֶזה ַהּיָ ִמּצַ
ָמָמה ד ֶזה ׁשְ ּוִמּצַ

ְכנּו ְלֹלא ֲעִציָרה  ים ִהְמׁשַ ְנִתיִנים ָצְרָפִתּיִ ָנאקּוָרה ּכִ ּבְ
ֶרְך  ּוְבַצד ַהּדֶ

ֶגד ִמּנֶ
ם  ַהּיָ

ָפִנים  ָעלֹות ַמִים ֻסּכֹות ּגְ ּנֹות ָיָרק ּתְ ִסים ּגִ ְרּדֵ ּפַ
ם  ׁשָ

ִתינּו  ָחִנינּו ׁשָ
ֵדי ֶחֶרס ְוָקֶפה ַמִים ִמּכְ

ֶרְך:  ְוָנְתנּו ָלנּו ִסיָמֵני ּדֶ
ֶרְך ְצָדִדית ֹלא ְסלּוָלה  ְקָצת ִלְפֵני ִצידֹון ּדֶ

ֲעֶלה ֶאל ָהָהר ֶאל ֶג'ִזין  ּתַ
ֶרְך ָהְלָכה ְוָגְבָהה ְוָאְבָדה ּוְתהֹום  ְוַהּדֶ

ּה  ִנְפֲעָרה ְלִצּדָ
יר  ּבִ ַג'ּו ּכְ

ְויֹוֵסף 
ְמקֹום  ל ּבִ כֹוִנית ִקּבֵ ֶאת ַהּמְ ׁשֶ

ַכר ִטְרָחה ִנְבַעת ׂשְ
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Vertiges
ֶכת אֹוִתי ֵאֶליָה  הֹום מֹוׁשֶ ַהּתְ

ירּו ׁשִ
ים ׁשִ ַהּנָ

ָאה ְמנּוָחה  הֹום ּבָ יַח ֶאת ַהּתְ ּכִ ְלַהׁשְ
ֵגַע ּוַמְרּגֹוַע ֶלָעֵמל  ַלּיָ

ֲאֵתי ֶג'ִזין  דֹול ּפַ יׁשֹור ַהּגָ ֶרְך ֶאל ַהּמִ ָחה ַהּדֶ ִנְפּתְ
ְלָבנֹון ֹלא ֶאְנַהג עֹוד.  ָאז ָאַמר יֹוֵסף: ֲאִני ּבִ

ִרי  ים ַוֲעֵצי ּפְ ים ְקַטּנִ ּתִ ין ּבָ ּבֵ
דֹוָלה מּוֶצֶלת ְרָחָבה ּגְ

רֹוב  ְזָרח ַהּקָ ל ַהּמִ ָבִרים ִמּכָ ְוִלְגיֹון ּגְ
ּוְבִליל ְלׁשֹונֹות ִנְפָלא

אן  ָאַמְרנּו: ּכָ
אן  ם ָאנּו ּכָ ה ּגַ ן ַהּזֶ ּגַ ּבַ

ה ַעּתָ
ֵבָדה ִעיָראִקית, ֲעָרִבית ְמֻצֲעַצַעת ִמְצִרית ֲעָרִבית ּכְ

)ַמְדֵרגֹות ָאנּו אֹוְמִרים ַדַרג' ְוֵהם ַסָלאֶלה(
ְזָרח נּו ַעְרִבית ַהּמִ ּלָ ֲעָרִבית ָסעּוִדית, ְוָהֲעָרִבית ׁשֶ

ילּו  עֹוד ֹלא ִהְבׁשִ ים ׁשֶ ְלָחנֹות ֱאגֹוִזים ְיֻרּקִ ֻ ַעל ַהּשׁ
ֵחיָפה  ִית ּבְ ּבַ ֵקד ּבַ ָ ַחת ֵעץ־ַהּשׁ ָצאִתי ּתַ ּמָ ל ָסִבי ׁשֶ ָהב ׁשֶ ַעת ַהּזָ ים )ֶאת ַטּבַ ֵקִדים ְיֻרּקִ ּוׁשְ

ִמּלּוִאים( ִתים ַוֲאִבי ּבְ ּלֹא ְלעֹוֵרר ֶאת ַהּמֵ יר ׁשֶ ַאְסּתִ י ׁשֶ ה ִאּמִ ׁשָ ּקְ ־1977 ּבִ ּבְ
ְבֲחלֹום ְוָאז ּכִ

א ַהּיֹום  ְיָלה ּבָ א ַהּלַ ּבָ

ח אֹוָתנּו ְלַזְחֶלה. ּקַ ּיִ ָהג ׁשֶ ָקָרא יֹוֵסף ַלּנָ
ם ָלנּו  -Hôtel de Paris הּוׂשַ ּבְ

ִים  ִבים ַעל ַהּמַ ַחל ְוָאנּו יֹוׁשְ תֹוְך ַהּנַ ְלָחן ּבְ ׁשֻ
ֶנה, ֵזיִתים ִויָרקֹות  ֶלֱאֹכל ַלּבָ

ֵחק ְטִריק־ְטָראק  ְויֹוֵסף ְוַאְבָרָהם ִנְפנּו ְלׂשַ
ִים  ִים ִמן ַהּמַ ַעל ַהּמַ
בֹוהַּ ַהר  ֶאל ָהָהר ַהּגָ

ָהֲאָרִזים
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מֹו ַמְדֵרגֹות לּוְלָיִנּיֹות ֶלת ּכְ ה ּוְמֻפּתֶ ֶרְך ָקׁשָ ַהּדֶ
א יׁשָ ַחת ְמָעַרת ַקּדִ ָהג ּתַ ֳהַרִים ֶנֱעַצר ַהּנָ ּצָ ֶרְך ּבַ ּוַבֲחִצי ַהּדֶ

טּור ָעָרה ַצר עֹוִלים ּבְ ִביל ֶאל ַהּמְ ְ ַהּשׁ
ָאר  ְויֹוֵסף אֹוֵמר: ֲאִני ִנׁשְ

א יׁשָ ר ַעל ְמָעַרת ַקּדִ ֲאִני ְמַוּתֵ
ה  ה ַאַחר ִטּפָ ָעָרה ֵנרֹות ִטּפָ ְוַהּמְ

ה ֵנר עֹוֶלה ִמן ָהִרְצּפָ
ֲחָזָרה  ְקָרה ּבַ ְלֵנר יֹוֵרד ִמן ַהּתִ

ָיד  ָאַחְזנּו ָיד ּבְ
ְויֹוֵסף 

כֹוִנית ַהחֹוָנה:  ְלַיד ַהּמְ
ָעָרה. אִתי ַלּמְ ּלֹא ּבָ טֹוב ׁשֶ

דֹול ֶפה ַהּגָ ית ַהּקָ -cèdres Hôtel des ּבֵ ּבְ
 légion étrangère-ִלים ֵמַה רֹוֵחׁש ַחּיָ

דֹוִלים ָהָרה, ֵמָהרֹוָמִנים ַהּגְ רֹום ַאְלִג'יְרָיה, ִמּסָ ִמּדְ
דֹול ֶלפֹון ַלֲעֹרְך חֹוֶזה ּגָ ּטֶ ְויֹוֵסף ִנְקָרא ּבַ

ירּות. ָהג ְלּבֵ ְוָנַסע ִעם ַהּנָ

]ּבְבֵית־ַהָּקֶפה ּבַּלַיְלָה[

י ַמְעּתִ ִעם ַאְבָרָהם ְוִצּפֹוָרה ׁשָ
"Rosalie est Partie"

, ֹלא ָרֶזה בֹוהַּ ְוַאְבָרָהם ִאיׁש ֹלא ּגָ
ה עֹוֵמד מּוִלי ָקִצין ֲעטּור־ָחֶזה ְוִהּנֵ

ָניו ָהֲאֻדּמֹות ַלחֹות  ּפָ
חֹות ְמֻגּלָ

לּוקֹות הּוא ׁשֹוֵאל: ּוְבֵעיַנִים ּדְ
allez-vous me donner cette danse, madame )ֹלא ַמְדמּואֵזל(
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י: ֹלא, ֵאיִני רֹוֶקֶדת  ְבּתִ ֵהׁשַ
ם — ֶלְחיֹו יֹוֶקֶדת ָ ָנה ִמּשׁ ְוהּוא ּפָ

ירּות  ּבֵ ְויֹוֵסף ּבְ

ַני  )ֵרד, ֲחֹזר, קֹוְרִאים ּבָ
ָנָתם( ׁשְ ּבִ

]לְבָנֹון[

דּוִדים ְיָלִדים  דּוִדים ּגְ ָבנֹון ּגְ ִמּלְ
ְיָלִדים יֹוְרִדים 

ְלֹאֶרְך ַהחֹוף 
ָפה י־ׂשָ ָער ְוַרּכֵ י־ׂשֵ ֲאֻרּכֵ

רּוצֹות:  ּנֹות ַהּפְ ִסים ְוַהּגִ ְרּדֵ ין ַהּפַ ַוֲאִני ָצֵמא ּבֵ
ָהְרָגה  ַלִים ִלְפֵני ִמְלָחָמה ׁשֶ ירּוׁשָ י ּבִ נֹוַלְדּתִ

ֶאת ֶרֶצף ַהּדֹורֹות 
ָטר )עֹו"ד, ְמׁשֹוְרִרים, ּפֹוִליִטיָקִאים,  ָטר ְלִמׁשְ ׁשְ ִמּמִ

ם( ַלע ַהּיָ ם ּבָ ּלָ ּכֻ
דֹוָלה  ה ַהּגְ ּטָ ּמִ ַהֲאָפָלה ּבַ י ּבַ ַוֲאִני ְוִאּמִ

ָאִביב  ה ּבָ ָהְרָחָבה ְוִהּנֵ
א ֲאִבי ּבָ

ֵמַאְפִריָקה 
ֶרא  ְזָקנֹו ּפֶ

ים  ְרָחה ֶאל ֲעַמל ַהַחּיִ ְיָתה ֶאל ַהּטִ ַהּבַ
דֹוָלה  ִריָעה ַהּגְ נּוָחה ֶאל ַהּקְ ְוַהּמְ

יָרה  ִ ֶאל ַהּשׁ
ַקִיץ 2006 הּוא ֶנֱאַלם )ּבְ

ֶדֶלת  ים ָהעֹוְמִדים ּבְ ָבִאּיִ ֹוְטִרים ַהּצְ מּול קֹולֹות ַהּשׁ
ָטן ִלְלָבנֹון ַלִים ָלַקַחת ֶאת ָאִחי ַהּקָ ירּוׁשָ ִית ּבִ ַהּבַ

ּגֹות  ְוָאִחי ִנְמַלט ַעל ַהּגַ
ם  ֶאל ַהּיָ

ְיָלה( ֶאל ַהּלַ


