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 וכשהגיע לשדה / עוזי שביט

  

ה דֶׁ ִהִגיַע ַלשָּׂ  ּוְכשֶׁ

ה רָּׂ ַיִקיפּוהּו ֲעשָּׂ  וָּׂ

ר. רֵּ ַע ְולֹא מֵּ  הּוא לֹא ִשּוֵּ

ה רָּׂ ַעק מָּׂ  ְולֹא זָּׂ

 

א קֹולֹו ִבְבִכי שָּׂ  ְולֹא נָּׂ

ְנתֹו ת כֻּתָּׂ ְשטּו אֶׁ פָּׂ  ְכשֶׁ

ה  ַתח ִפיו ִבְתִחנָּׂ  ְולֹא פָּׂ

ְרקּו אֹותֹו  ַלבֹור זָּׂ    -ְכשֶׁ

 

ִרים ה: ַמה מּוזָּׂ הָּׂ  ַרק תָּׂ

ֱאֹלִהים  י הָּׂ  ַדְרכֵּ

ם  דָּׂ ד יָּׂכֹול ִלְהיֹות אָּׂ ה בֹודֵּ  ַכמָּׂ

ה ַאִחים. רָּׂ ין ֲעשָּׂ  בֵּ

 )מתוך: לנצח אנגנך, אנתולוגיה בעריכת מלכה שקד( 

 

בכור לאמו האהובה.  , ובן זקונים לאביויוסף ונורי. נורי ויוסף. האחד הבכור לאביו ואימו, השני 

שניהם זוכים להיות המועדפים על אביהם, שניהם זוכים להיות מוקצים על ידי אחיהם. האחד 

מעל אחיו, השני מתקשה עם הבידול ומנסה להתקרב ולהדמות לאחיו. שניהם מתנשא עצמו  חש

  - בעקבות החלטות אביהם והקורות אותם בגינןו  ,על ידי האחים מההווי המשפחתינהדפים 

מוצאים עצמם בודדים בחברה חדשה ולא מוכרת. שני צעירים שחייהם הם סיפור של נדודים,  

בין שני הסיפורים דרך והנרטיבי את הקשר הרעיוני  בחוןקנאה, געגוע, אהבה והצלחה. בחרתי ל

הקשרים שיש לכל אחד מהגיבורים עם האב, האחים ועם המשטר/שלטון. הקשרים הללו, מקורם 

 מיקומם במשפחה וכישוריהם הטבעיים של השניים.   ים חשובים:בשני מאפיינ

הם המניעים את עלילת שני הסיפורים, מצליחים להפריד בין הגיבורים  –קשרים וכישורים 

 בסופו של דבר לאחד ולחבר ביניהם.  אך  –לאחיהם 
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 והקשר עם האב המיקום במשפחה 

נורי הוא הבכור למשפחת חלסאצ'י,    מאביו:המיקום במשפחה משפיע על היחס לו זוכה הבן 

משפחה של עולים חדשים מבגדאד, שעלתה לארץ בראשית שנות החמישים. הוא זוכה להקרא על  

אשר אינו מוזכר   –כנהוג במשפחות מארצות המזרח, ומקבל מאביו  -בעודו בחיים  –שם אבי האב 

נושאת עימה חוץ ממעמד גם עול יחס מועדף כממשיך דרכו במשפחה: הבכורה,  –בספר בשמו כלל 

ואחריות כלפי האחים והמשפחה כולה. בעוד האם מגלה יחס מועדף כלפי האח מושי, לעיתים גם 

   על חשבון היחס לבעלה, מעדיף האב את נורי , והעדפה זו אינה נסתרת מעיני בני המשפחה:

"היא העדיפה את מושי על כל ילדיה וגם על בעלה, ובכל זאת טענה כי נורי הוא שזוכה 

 ( 63") אביו...זה הבן של אבא שלו-להעדפה כי נקרא על שם אבי

 של יעקב: בנה הבכור של רחל אשת יעקב האהובה, מתואר כבן זקונים –יוסף 

ת ַהב אֶׁ ל אָּׂ אֵּ ל -ְוִיְשרָּׂ ף ִמכָּׂ יו ִכי-יֹוסֵּ נָּׂ ן-בָּׂ ִנים הּוא לֹו -בֶׁ  ( 3)לז, ְזקֻּ

לבן הצעיר,   –יינתן לבן הבכור, וידרוש אחריות, דאגה למשפחה כולה. יחס מועדף  –יחס מועדף 

אך בהחלט מועדף מבחינת הדרישות )בהמשך אתייחס להבדל בדרישות  –אמנם לא ממשיך הדרך 

 יוסף ואחיו( והיחס:העבודה בין 

נים". ר' יהודה דורש שיוסף היה דומה ליעקב במראהו  תנאיםה נחלקים בדבר הביטוי "בן זקֻּ

ן, חכם. יוסף הוא הבן שאליו  נים" בהוראה של זקֵּ החיצוני, ואילו ר' נחמיה דורש את המילה "זקֻּ

נות המילולית, העביר יעקב את חכמתו ותורתו. נראה שהמחלוקת בין שני החכמים אינה רק בפרש

אלא אף נובעת מעניין מהותי. ר' יהודה סבור שיעקב חש ִקרבה מיוחדת ליוסף בשל הדמיון הגדול 

שהיה ביניהם. הוא ראה ביוסף השתקפות שלו עצמו. העדפתו ליוסף נבעה מתחושה פנימית בלתי 

בחר ביוסף רצונית, ואילו ר' נחמיה סבור שהעדפתו של יעקב הייתה עניין רצוני ומושכל. הוא 

במודע להיות ממשיכו הרוחני, והעביר לו את כל תורתו. מכאן אפשר להבין את שנאתם של 

האחים ליוסף. לשיטת ר' יהודה, הם שנאוהו בשל הקרבה המיוחדת שהייתה בינו ובין אביהם.  

מתוך הדף השבועי, אונ' בר לשיטת ר' נחמיה, הם שנאוהו כי אביהם ראה בו את יורשו הרוחני )

 (  אילן

יש לציין כי האחים הקודמים ליוסף בסדר ההולדה אינם מבוגרים ממנו בשנים רבות, ומכאן כי  

של גוררת מיד יחס  –אהבה זו המוזכרת כאן . הכפשוט  המשמעות בן הנולד בזקנותו של האב אינ

  מצד האחים:שנאה 

יו ִכי חָּׂ ל-ַוִיְראּו אֶׁ ם ִמכָּׂ ַהב ֲאִביהֶׁ יו ַוִיְשְנאּו ֹאתֹו -ֹאתֹו אָּׂ חָּׂ  ( 4)לז, אֶׁ

אולי הוא זרע   -המוביל בשתי המשפחות להעדפה ברורה ולאהבה מצד האב  –המיקום במשפחה 

כי מנהג הזקנים שיקחו  " –הרמבן אומר    יוסף ונורי.הקנאה והשנאה שחשים שאר האחים כלפי 

ממנו והוא נקרא לו בן   לא יפרד ,אחד מבניהם הקטנים להיות עמו לשרתו והוא נשען על ידו תמיד

זקוניו בעבור שישרתו לזקוניו והנה לקח יעקב את יוסף לדבר הזה והיה עמו תמיד ועל כן לא ילך  

עם הצאן ברעותם במקום רחוק ואונקלוס שאמר "בר חכים" ירצה לומר שהיה בן דעת וחכם 

https://www.biu.ac.il/JH/Parasha/vayeshev/ket.html
https://www.biu.ac.il/JH/Parasha/vayeshev/ket.html
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רה ומצאו משכיל כל מה שלמד משם ועבר מסר לו לומר שמסר לו חכמות וסתרי תו בעיני אביו .... 

 " .ובעל סוד בהם כאלו היה זקן ורב ימים

וש אינו נשלח לשדה כאחיו לרעות את הצאן, נורי נשלח לירושליים על מנת שירכש , יוסףוכמו 

אהבת והעדפת הבן ולא יסתפק בעבודות הפשוטות בהן מסתפקים אחיו הצעירים.  –השכלה 

 :  מתבטאת אצל שני האבות בסממן ברור

  –אצל יעקב ויוסף בסממן חיצוני 

ת ַפִסים  ה לֹו ְכֹתנֶׁ שָּׂ  ( 3)לז  ְיעָּׂ

 ועשה לו כתונת פסים לאות שיהיה הוא המנהיג בבית ובשדה.   אומר ספורנו:

ההעדפה : מחוץ לבית –מסומן על ידי האב כבר מראשית הספר כמנהיג בבית ובשדה  ,כך גם נורי

מבקש ממנו לנטוש הוא ו –אביו את בכורו ללימודים גבוהים  מקבלת ביטוי בהכוונתו שלשל נורי 

לעלות לירושליים על מנת לדאוג  ואף לא להיוותר עם המשפחה בכפר, אלא את חלום הקיבוץ 

 בהמשך להעלות את כל המשפחה לעיר הבירה ולקדמה:לעתידו, ו

פוחי "בני אתה צריך לסיים תיכון, אוניברסיטה, אתה חושב שגידלתי אותך שתאסוף ת

רציתי לשלוח אותך לאוקספורד! חזר באוזניו על הפזמון הידוע, שבפי אחיו כבר  אדמה?

   (78היה לבדיחה...)

  גם אצל יוסף, היחס המעדיף של האב, שאינו מוסתר מעין האחים, גורר את קנאתם ואיבתם:

ֹלם  (4)לז,  :ְולֹא יְָּׂכלּו ַדְברֹו ְלשָּׂ

שני האבות זקוקים לעזרת הבנים האהובים בדאגתם לבניהם  האהבה הגדולה וההעדפה, יחד עם 

 ויוצאים למשימה.   –נאותים לבקשת אביהם  , יוסף ונורי, . שניהםהאחרים

ל יג ל אֶׁ אֵּ ר ִיְשרָּׂ נִ -ַויֹאמֶׁ ר לֹו ִהנֵּ ם ַויֹאמֶׁ יהֶׁ ֲחָך ֲאלֵּ ְשלָּׂ ה ְואֶׁ ם ְלכָּׂ יָך ֹרִעים ִבְשכֶׁ ף ֲהלֹוא ַאחֶׁ  ייֹוסֵּ

 )לז( 

 

ַע   –הנני  –רש"י מפרש את התשובה  יָּׂה יֹודֵּ הָּׂ ִביו, ְוַאף ַעל ִפי שֶׁ ז ְלִמְצַות אָּׂ רֵּ ה ּוְזִריזּות, ִנְזדָּׂ וָּׂ "ְלשֹון ֲענָּׂ

שֹוְנִאין אֹותֹו יו שֶׁ חָּׂ ניתן רק לשער את תחושותיו של יוסף ביציאתו למשימה המרוכבת כל כך     :ְבאֶׁ

מצד אחד לא לאכזב את האב האוהב, מצד שני להסתכן שוב ביחסם של   –מבחינה משפחתית 

 אחיו השונאים.

אחרי שלוש שנים בהן התאקלם ופרח בו, כדי בקול חנוק מבקש האב מנורי לעזוב את הקיבוץ 

    לעזור למשפחה:

בני, אמר אביו, אתה חסר לנו...האחים שלך לבד, עושים מה שרוצים, אני לא יודע איך "

הלימודים שלהם, מתבייש לשאול בבית הספר...אולי תעזור לנו, נעבור למקום אחר...  

 ( 14לירושליים...)עמ' 

 אינו מסתיר את מורת רוחו מהחלטותיו ובקשותיו של האב.  –שלא כמו יוסף  –נורי 
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באבא, למה אתה לא שואל מה  שאל אביו בשובו מהעבודה.  בני, מתי תיסע לירושליים?"

 אולי אני רוצה לחזור לקיבוץ? אולי אני לא רוצה ללמוד? אני רוצה לעשות בחיים שלי?

ולמה אתה לא שואל אותי על מושי סבאח שלא רוצים אותי, אפילו לא מעוניינים שאעזור 

מה לשלוח אותי לירושליים ומי בכלל אומר שהם ילכו להם בחלקת האדמה האחורית. ל

 (  98הקשה ועפעפיו רטטו.) בעקבותי?

חה, יוצא יוסף אל השליחות שתוביל למכירתו שפמתוך כבוד ואחריות כלפי האב והמ –וכך 

ונורי עוזב את הקיבוץ ועובר לגור בירושליים. בעוד מטרת משימתו של נורי ברורה  –לישמעאלים 

 לבדוק את שלום אחיו. חה לירושליים, מטרת משימתו של יוסף שפיר את המלדאוג להעב  –

 שני הגיבורים נודדים למקום חדש ובדרך חווים את קנאת ושנאת אחיהם.  

 בין אחים   –קשר ה

ה  ה ִכְשאֹול ִקְנאָּׂ שָּׂ ה קָּׂ ת ַאֲהבָּׂ וֶׁ ה ַכמָּׂ  ( 6)שיר השירים ח ַעזָּׂ

יוסף אינו   משפיע על יחסם כלפי העדפת האב?האם המיקום השונה של הגיבורים בתוך משפחתם 

אך מועדף ואהוב על ידי יעקב. על מנת לזכות בבכורה ובהעדפה גם בין אחיו הוא חייב   –הבכור 

מנסה  –אולי זו הסיבה הגורמת לו לחלום למשול באחיו? ומולו נורי הבן הבכור  לשלוט בהם:

י מגיעה מתוך המיקום במשפחה, גורם דווקא להשתחרר מעול הבכורה. נראה כי העדפתו של נור

אב למרות היותו מצעירי בניו, אולי בשל -רנדומלי שאינו מתייחס לאישיותו. יוסף זוכה להעדפת

 בזכות אישיותו וכישוריו אותם מזהה יעקב. –היותו בכורה של רחל האהובה, ואולי 

 –ית הצאן )גונקל(כתונת ארוכת שרוולים שאינה מאפשרת רעי –כתונת הפסים, על פי פרשנים 

מקבעת ומחצינה את מעמדו של יוסף כאהוב על אביו מצד אחד וככזה שאינו יכול לרעות צאן  

מצד שני , מרחיקה אותו מאחיו  –)כתונת הפסים ארוכת השרוולים אינה מאפשרת זאת( 

  :2היוצאים למרעה. הוא נמצא במעמד מיוחד וזאת על פי פס 

ףב  ן יֹוסֵּ ת-ְשַבע-בֶׁ ה אֶׁ יָּׂה ֹרעֶׁ ה הָּׂ נָּׂ ה שָּׂ ְשרֵּ ת-עֶׁ יו ַבצֹאן ְוהּוא ַנַער אֶׁ חָּׂ ת-אֶׁ ה ְואֶׁ י ִבְלהָּׂ י -ְבנֵּ ְבנֵּ

ת ף אֶׁ א יֹוסֵּ ִביו ַויָּׂבֵּ י אָּׂ ה ְנשֵּ ל-ִזְלפָּׂ ה אֶׁ עָּׂ ם רָּׂ תָּׂ ם-ִדבָּׂ  )לז(  :ֲאִביהֶׁ

בני גבירה  נמצא שנוא מכולם, בני הגבירות יקנאו בו למה יאהב אותו מהם, והם " ע"פ הרמב"ן:

כמוהו, ובני השפחות אשר לא יקנאו בזה למעלתו עליהם, ישנאו בו בעבור היותו מביא דבתם אל 

 ." אביהם

מה שמרחיק אותו מאחיו הנותרים במעברה  –נורי נשלח לירושליים על מנת שיצא ללימודים 

לעבוד בחקלאות ובגן הירק שלהם. שני הגיבורים זוכים למעמד מיוחד בקרב אחיהם, וזאת 

 ובכך משפיעים על יחסם של האחים כלפיהם:  –בהכוונתו המלאה של האב ובעידודו 

ל מה באבא, למה אתה לא שוא שאל אביו בשובו מהעבודה.  בני, מתי תיסע לירושליים?

 אולי אני רוצה לחזור לקיבוץ? אולי אני לא רוצה ללמוד? אני רוצה לעשות בחיים שלי?

ולמה אתה לא שואל אותי על מושי סבאח שלא רוצים אותי, אפילו לא מעוניינים שאעזור 

להם בחלקת האדמה האחורית. למה לשלוח אותי לירושליים ומי בכלל אומר שהם ילכו 

 (  98טטו.)הקשה ועפעפיו ר בעקבותי?
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מושי וסבאח, האם והאב נקראים לאורך הספר כולו   –בעוד אחיו של נורי מוזכרים בשמותיהם 

"אם" ו"אב". שמותיהם אינם ידועים כלל. בפרק לז המציג את יוסף ואת משפחתו, את היחסים 

אחיו, )למעט ראובן ויהודה המגלים דאגה מסויימת   –מזוכרים האחים כיחידה אחת  –ביניהם 

  אח/אבאושמות העצם  –פעמים בלבד  3יעקב/ישראל  –יהם הצעיר( האב מוזכר בשמו לאח

פעמים. שימוש מוגבר זה במילים מעצים את הקשר המשפחתי הסבוך   32והטיותיהם מוזכרות 

 בן.-בין הבן לאביו ובין האח לאחיו, כשאופי הקשר בין האחים מושפע מאופי הקשר בין האב

 

והם  – לפגוש את אחיהם , כל אחד בדרכו, מפגשים טעונים מאד מתרחשים בבואם של יוסף ונורי

כישורים יוצאי  אולי בהמייצגים היטב את הקשר הסבוך. הקשר שראשיתו בהעדפה של האב, ו

 דופן, הוא בעוכריהם.  

 מתוארות מחשבותיהם ואמירתם: –וסף אל השדה בו רועים אחיו יבהגיע 

ם ַוִיְתַנְכלּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתֹו ַוִיְראּו  יהֶׁ ם ִיְקַרב ֲאלֵּ רֶׁ ֹחק ּוְבטֶׁ רָּׂ  :ֹאתֹו מֵּ

ל יט א-ַויֹאְמרּו ִאיש אֶׁ ה בָּׂ זֶׁ ה ַבַעל ַהֲחֹלמֹות ַהלָּׂ ִחיו ִהנֵּ  ( 19-18)לז  :אָּׂ

 

לֹא ִדְברּו ַאַחת   -הכנות שלהם, אומר רשי  ם, שֶׁ ַמְדנּו ִשְבחָּׂ ם לָּׂ בִמתֹוְך ְגנּותָּׂ ה ְוַאַחת ַבלֵּ    :ַבפֶׁ

"מריחוק הלבבות שלא ראוהו כראיית אחים  -ויראו אותו מרחוק   -אור החיים מפרש את הביטוי

   ".לאחיהם אלא כאיש מרוחק מהם

בשונה מיוסף המרוחק והמרחיק. אינם מסתירים את יחסם  וכך גם מושי וסבאח אחיו של נורי:

 – חלומותיו הנוהג להתנשא על אחיו בסיפור 

ינּו ִאם  ח  לֵּ ֹלְך ִתְמֹלְך עָּׂ יו ֲהמָּׂ חָּׂ נּו ַויֹוִספּו עֹוד ְשנֹא ֹאתֹו ַעל-ַויֹאְמרּו לֹו אֶׁ שֹול ִתְמֹשל בָּׂ -מָּׂ

יו ְוַעל יו-ֲחֹלֹמתָּׂ רָּׂ  )לז(  ְדבָּׂ

אדמה מהעגלון אצלו עבד, הוא ה מלאה בעגל  שרכשלאחר : אחיו נורי מנסה לשווא להתקרב אל

מתוך דאגה ורצון להייטיב עם עבודתם של אחיו, אך זוכה ליחסם הצונן  שופך אותה בגן הירק 

 וכועס:

התכעס מושי....וסבאח בחיוך מעושה שאל אותו למה לו  מה עשית, מי ביקש ממך?"

חלקה, אני ללכלך את הידיים היפות שלו באדמה. זה לא בשביל וזיר, אמר......אל תיגע ב

אחראי פה. מושי הרים את קולו...אל תיגע יותר בחלקה! לא די שברחת אז והשארת עלי 

 ( 54)"הכול, אז עכשיו אתה עושה לנו טובה?...נורי חש דקירות בבטנו...

והנה כמו אחיו של יוסף, גם אחיו  , אך נותר מאופק.נורי חש כאב פיזי ממש בעקבות הריחוק

 חשבו כי הוא מתנשא עליהם:

אחרי הקטטה על החלקה האחורית התמעטו אף יותר השיחות בינו לאחיו, והכאיב לו "

מאד שכל נסיונותיו להתקרב אליהם לא הועילו. כשעבדו בחלקה והביט בהם לתומו מיד 

ניו נצצו הם חשבו שהוא חשבו שהוא בוחן אותם, וכשהסתכל על הירקות הפורחים ועי
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מלגלג עליהם. לא רצו שיתערב בשום דבר שנוגע להם, כאילו בעצם נוכחותו הוא מפר את  

 ( 64סדרי חייהם ופוגע בעצמאותם. )

ארוכת השרוולים, בא  בכתונת הפסים–הופעתו של יוסף בשדה, מול אחיו הרועים, כשהוא לבוש 

מצד האחים בכלל  תוקיצוני ות ררת כמובן תגובגו  -ולא לרעות עימם את הצאן  –לדרוש בשלומם 

  :וראובן בפרט

הּו ְבַאַחד ַהֹברֹות  הּו ְוַנְשִלכֵּ ה ְלכּו ְוַנַהְרגֵּ נּו ַאל... ְוַעתָּׂ אִלים ְויָּׂדֵּ נּו ַלִיְשְמעֵּ בֹו -ְתִהי-ְלכּו ְוִנְמְכרֶׁ

יו-ִכי חָּׂ נּו הּוא ַוִיְשְמעּו אֶׁ רֵּ ִחינּו ְבשָּׂ  ( 20,27)לז,  :אָּׂ

מאחדת אותם מולו כחזית  –שנאת האחים, קנאתם  -בדומה לתוכנית הבור והמכירה של יוסף 

 –אחת כמעט. הם מחפשים כל הזדמנות על מנת להטיח בו האשמות ולעג על עליונותו, התנשאותו 

 .  לתחושתם

  דיון דומה מתרחש גם בקרב אחיו של נורי:

 שוב אתה בורח, הא, סינן מושי בחיוך לועג.

 עקץ סבאח את אחיו.  אפשר לחשוב שיחסר לך?

אבל מי יביא לנו אדמה טובה, מי ישב כמו וזיר על המדרגות ויפקח על הפועלים  

 המשיך מושי. שמעבדים את אדמתו?

אללה גדול, נסתדר בלעדיו כמו שהסתדרנו עד עכשיו, אמר סבאח וגנח בצער מעושה.  

(102 ) 

לשווא מסביר נורי כי לא .  בין אחיו עולים בתוהווו בבית חלק מהווי המשפחהנסיונותיו להשאר 

באחד מביקוריו בכפר, נתקל שוב ביחסם המלגלג של אחיו כלפי   הוא שבחר לעלות לירושליים.

 התנשאותו כביכול:

 . אמר מושי "אפנדי,-תראה תראה ג'א, בא אל"

וה אמר ותהה בפעם המי יודע כמה על קבלת הפנים הזאת. לשווא קיו "שלום עליכם,"

שיחסם אליו ישתנה אחרי שעזב את הקיבוץ, וגם עכשיו, כשהוא בירושליים במצוות  

 ( 160הם, הם נוהגים בו באותו אופן. )ביא

בביקור נוסף בבית משפחתו בכפר העיוורים, לאחר ששינה את שמו לשם עברי )שלא מוזכר  

 בספר(, הוא נתקל שוב ביחסם המשפיל: 

  (424) קיבל אותו סבאח בפנים צוננות לך?  יפה שנזכרת בנו, הבאת כביסה שנעשה

להפוך  םבניסיונאך בהמשך השיחה האחים מבקשים את עזרתו בשינוי שם המשפחה שלהם, 

 לצברים ולהתרחק משמם הקשה להגייה בישראל. 

להתקרב לאחיו כל העת. בהגיעו לספריית האוניברסיטה הוא מבין כי עליו  עושה נסיונות –נורי 

 לשמר את שני העולמות: 

      (335הוא יהיה בגדאדי בביתו ובן המערב בצאתו". )
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 . והוא מוצא עצמו מדלג בין שני עולמות אלה לאורך הספר

   

שני לאורך  עובר כחוט השני  -ויוסף ואחיהם  יהם, ובין נוריותיוסף ונורי עם אב שלהקשר 

פוגעת בהם פעם   םאחיהשל והשנאה הקנאה , בעוד האהבה העזה דוחפת ומקדמת  .יםרופיהס

   אחר פעם. 

 – למצרים תו ובעבודתו. יוסף יפגוש באחיו כשיגיעו כלנורי סופג עלבונות ככל שהוא מתקדם בהש

ינסה להסתיר את  כמו נורי המאופק לאורך כל הספר, גם יוסף מבלי דעת כי יוסף אחיהם לפניהם.

 :תיו כלפיהם בעוד הם רואים בו את קרש ההצלה הכלכלי שלהםשורג

ת  ף אֶׁ ר יֹוסֵּ הּו-ַוַיכֵּ ם לֹא ִהִכרֻּ יו ְוהֵּ חָּׂ  ( 8מב, ) :אֶׁ

ף ִכי ר יֹוסֵּ ל-ַוְיַמהֵּ יו אֶׁ ִחיו וַ -ִנְכְמרּו ַרֲחמָּׂ האָּׂ מָּׂ ְבְך שָּׂ ה ַויֵּ ש ִלְבכֹות ַויָּׂבֹא ַהַחְדרָּׂ  (30)מג,  :ְיַבקֵּ

להשיג  השניים   וצליחי הםכלכלי, ובכישורי-מעמדיקרש הצלה  הםעבור אחי יםמהוו  שני הגיבורים

בה יוכלו אחיו להתקדם מבחינה אישית    את אישור ההעברה המיוחל לירושלייםזאת: נורי ישיג 

 , יוסף מזמין את אביו ואחיו לעבור לגור במצריים בשנות הרעב הגדול:מקצועית ואקדמית

ל ל-ט ַמֲהרּו ַוֲעלּו אֶׁ דֹון ְלכָּׂ ַמִני ֱאֹלִהים ְלאָּׂ ף שָּׂ ַמר ִבְנָך יֹוסֵּ יו ֹכה אָּׂ לָּׂ ם אֵּ ִבי ַוֲאַמְרתֶׁ ִים -אָּׂ ִמְצרָּׂ

ַלי ַאל ה אֵּ  :ַתֲעֹמד-ְרדָּׂ

ץ י רֶׁ ל-ְויַָּׂשְבתָּׂ ְבאֶׁ ְרָך ְוכָּׂ יָך ְוצֹאְנָך ּוְבקָּׂ נֶׁ י בָּׂ יָך ּוְבנֵּ נֶׁ ה ּובָּׂ ַלי ַאתָּׂ רֹוב אֵּ ִייתָּׂ קָּׂ ן ְוהָּׂ ר-גשֶׁ ְך-ֲאשֶׁ  :לָּׂ

ם ִכי יא ן-ְוִכְלַכְלִתי ֹאְתָך שָּׂ ב פֶׁ עָּׂ ִנים רָּׂ ש שָּׂ מֵּ ל-עֹוד חָּׂ יְתָך ְוכָּׂ ה ּובֵּ ש ַאתָּׂ רֵּ ר-ִתּוָּׂ ְך-ֲאשֶׁ  ( )מה :לָּׂ

 

על האדמות הרבות שהיו למשפחה בעירק,   –הוא נורי   – אלי עמירמספר  דן מרגלית,בראיון עם 

והמשפחה התפרנסה בכבוד.  –בהמשך הקים אביו מפעל גדול בה היו אבותיו עובדי אדמה. 

בהגיעם לארץ, הפכו למהגרים דלי אמצעים, ללא שפה והשכלה, התקשו להתמודד עם תרבות 

בדומה למשפחת יעקב, משפחה עתירת נכסים החדש.  םלהטמע בביתהמקום אך ניסו תמיד 

ומקנה היורדת למצריים לשבור שבר בעת רעב בארץ, מחפש אבי המשפחה כל דרך על מנת לקדם 

יזכה יוסף  –ולהייטיב את תנאי החיים של המשפחה. בעוד נורי נשלח ביודעין לקדם את המשפחה 

 לכך שלא בידיעת משפחתו, אשר מגיעה אל מצריים ומתארחת אצל יועץ המלך הבלתי מוכר להם. 

הקיבוץ   לבראשית א  –הוא מגיע פעם אחר פעם  הנסיון של נורי להטמע בחברה החדשה אליה

למרות  .שונה מאחיו ומהוריו הנותרים גלותיים –ובהמשך אל ירושליים, הופכת אותו לאיש אחר 

מזינים את הקונפליקט של   –בוד שהוא רוכש להוריו, ורצונו העז ליחס מעריך מצד אחיו זאת, הכ

המהגר שעלה לגדולות ובכך התרחק מתרבותו וממשפחתו. בכל ביקור בכפר העיוורים, הוא 

ולהתערות  שנמצא בכפר, לבית הקפה של הרומניהמקפיד לצאת לטיול עם אביו, ללכת עימו  

והפך גם הוא מנער צעיר  –יוסף, שנטמע במסדרונות השלטון המצרי  אנשי הכפר.  את עם מחדש 

פרשנים אומרים כי כשנפרד מהם לא היה לו  –מתקשים האחים לזהות  –לאדם בעל מעמד וכבוד 

 נרגש לראותם ודואג למלא את כליהם במזון:בעוד הוא  -זקן וכעת כבר היה לו, 
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ף ַוְיַמְלאּו  תַוְיַצו יֹוסֵּ ל-אֶׁ ם ִאיש אֶׁ יהֶׁ ִשיב ַכְספֵּ ר ּוְלהָּׂ ם בָּׂ יהֶׁ ְך -ְכלֵּ רֶׁ ה ַלדָּׂ דָּׂ ם צֵּ הֶׁ ת לָּׂ תֵּ ַשקֹו ְולָּׂ

ן ם כֵּ הֶׁ  ( 25)מב,  :ַוַיַעש לָּׂ

 

האחריות שחשו שניהם כלפי בני משפחתם בעת מצוקה, מהדהדת במעשיהם וביחסם 

כיאה למי שעלה   –נה הקונפליקטואלי. אל מול אחיהם, פועלים גם נורי וגם יוסף מתוך דאגה כ

יוסף  –הקערה מתהפכת על פיה בסיפור יוסף, בסולם הדרגות אך לרגע אחד לא שכח מהיכן בא. 

לא לפני  זכה לעדנה מאחיו,  אחרית הסיפוראך ב  -שראה עצמו מורם מעל אחיו, ספג עלבונות 

 שניסה לנהוג בהם ביד קשה ולהאשימם בריגול:

ת ַהֲחֹלמֹו  ף אֵּ תַוִיְזֹכר יֹוסֵּ ם ִלְראֹות אֶׁ ם ְמַרְגִלים ַאתֶׁ הֶׁ ר ֲאלֵּ ם ַויֹאמֶׁ הֶׁ ַלם לָּׂ ר חָּׂ ְרַות -ת ֲאשֶׁ עֶׁ

ם אתֶׁ ץ בָּׂ רֶׁ אָּׂ  (9)מב,  :הָּׂ

 

גם כשהוא מצליח להעבירם   –שכל ימיו ניסה להתקרב אל אחיו, לא זכה לעדנה  –נורי   לעומתו,

  נשבר:אך הפעם   –נתקל בלעג ואי הכרת תודה לירושלים, הוא 

אם לא תבואו לראות את השיכון לא אתעסק בזה יותר, ולעזאזל הכל. אני לא אקח על 

 עצמי יותר את האחריות הזאת, הותש והרים את קולו.

 מושי שמעת, אל וזיר לקח על עצמו את האחריות? סבאח צחק בקול רם.

אז התפרץ והטיח בהם את כל מה שאצר בקרבו, נמאסו עליו עקיצותיהם. הרי אין להם 

מושג מה עבר עליו עד שהשיג להם את הדירה, לא יודעים איך הוציא את נשמתו  

 ( 612בשבילם.) 

ממש כמו כתונת פסים , מעוררים פעם אחר פעם את  - הלימודים הגבוהים המיודעים לנורי

ה  כללהתקדם בחיים ולרכוש הש כשמעודד אותם נורי ,ולקראת סוף הספר –קנאתם של אחיו 

  –לאחר שאושרה בקשת ההעברה  מטאפורית: כתונת פסיםהם אף מטיחים בו את אותה  –בעיר 

קת ספהדירה הקטנה אותה קבלו אינה מ ממשיך נורי לספוג עלבונות:  -ומשימתו של נורי צלחה

 לנורי יש תכנית עסקית:ו ,הםרצונותיאת 

 י לומר.נחסוך ונקנה את הדירה...התחיל נור

( ובהמשך כשנורי מציע להם 611וואללה, אל וזיר נהייה לי גם סוחר, קטע אותו סבאח)

 הם סונטים בו עוד:   –את האפשרויות הטמונות בעיר הגדולה מבחינת תעסוקה ולימודים 

 אוניברסיטה! בקושי יש לנו בגד ללבוש, תראו איפה הראש של האפנדי... 

 , אמר ובכל ליבו האמין בזה. מי שאין לו חלומות לא יגיע לכלום

 ( 611נהיה לי יוסף בכתונת פסים, לגלג סבאח )

את קנאתם ויחסם המלגלג של אחיו,   זינה היא כתונת הפסים של נורי. היא המ –האוניברסיטה 

  והוא חוזר ונפגע מהם בכל מפגש ומפגש.
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זוכה להערכה  נרכש בכישורים ובאישיות יוצאת דופן ה –כמו יוסף  –המעמד אותו משיג נורי 

ביחד עם אישיות  –נדמה כי העדפת האב אשר הובילה להרחקה מהבית דווקא ממוסדות השלטון. 

שלבים   , ומהווים לוחמת ויוצאת דופן, אלה המניעים בהתקדמותם של שני הנערים הצעירים

ואשר בסופו של דבר מוביל להצלת  , זוכה כל אחד מהם בובסולם הטיפוס למעמד החברתי הגבוה 

 המשפחה כולה. 

 

 הקשר עם השלטון

ומה עובר על אותו אדם   – מה קורה לאדם שמהגר/עובר למקום חדש ועליו למצוא את דרכו

כשהוא מבין שגורל משפחתו תלוי בו? יוסף ונורי מתקדמים בסולם הדרגות של השלטון בזכות 

לא זוכים להעדפה בשל מיקומם  ם בפני עצמם:כישוריהם. זהו המקום הראשון בו הם עומדי

המשפחתי, ולא זוכים ללעג בשל ההעדפה של אביהם. הם פשוט הם. בלי אף אחד מאחוריהם. לא  

 אב, לא אחים. רק הם והכישורים המיוחדים להם. 

ת   ה אֶׁ יו-ַוְיִהי ְיהֹוָּׂ ית ֲאֹדנָּׂ ף ַוְיִהי ִאיש ַמְצִליַח ַוְיִהי ְבבֵּ  :ַהִמְצִרי יֹוסֵּ

ר ה ִאתֹו ְוֹכל ֲאשֶׁ יו ִכי ְיהֹוָּׂ ה ַמְצִליַח ְביָּׂדֹו-ַוַיְרא ֲאֹדנָּׂ ה ְיהֹוָּׂ יו  :הּוא ֹעשֶׁ ינָּׂ ן ְבעֵּ ף חֵּ א יֹוסֵּ ַוִיְמצָּׂ

הּו ַעל ת ֹאתֹו ַוַיְפִקדֵּ רֶׁ ל-ַוְישָּׂ יתֹו ְוכָּׂ ַתן ְביָּׂדֹו-יֶׁש-בֵּ   (2-4 )לט :לֹו נָּׂ

אמנם שהותו בבית פוטיפר בבית פוטיפר סריס פרעה. כישוריו של יוסף בולטים והוא מקודם 

נדמה ובהאשמת שווא מצד אשת פוטיפר המובילה את יוסף אל הכלא, אך  –מסתיימת במפח נפש 

כשרון אשר  –יכולותיו בפתרון חלומות לזמן לו הזדמנות להפגין את נועד על מנת כל זאת כי 

שבע השנים הרעות הצפויות בארץ מצריים.  בעתיד יקדמו להיות יד ימינו של פרעה בניהול משבר 

 איש חשוב אשר אחיו עתידים להשתחוות בפניו.   –כך בעצם יגיע יוסף למעמד אותו חלם בילדותו 

וכמו יוסף, גם נורי זוכה לקידום מקצועי ומעמדי בזכות כישוריו. לאחר תקופת עבודה במשרדי 

 לעבודה במשרדי ראש הממשלה: ועמד הבונדס, הוא מ

 

ראש הממשלה! בישרה מזכירתו של החבר מזרחי וחייכה אליו חיוך רחב. אתה משרד 

מועמד ראשון מבין שלושה. בהצלחה. בשורה כזאת משמיעים רק בסרטים, והוא התקשה 

הוא, נורי, יעבוד   משרד ראש הממשלה? ראשון מבין שלושה?  להאמין למשמע אוזניו:

  (278) בהוליווד קורים דברים כאלה, לא בחיים הרגילים. רק  במחיצתו של המנהיג הדגול?

 :מתקיים בזכות ולא בחסד בארץ החדשההקשר עם השלטון 

 :להזכיר כי ה' הוא המצליח את דרכיו כחיוסף מפליא בכישוריו ולא שו

ת  ף אֶׁ י ֱאֹלִהים-ַוַיַען יֹוסֵּ דָּׂ אֹמר ִבְלעָּׂ ת ַפְרֹעה לֵּ ה אֶׁ  ( 16)מא,   ְשלֹום ַפְרֹעה-ַיֲענֶׁ

מתקבל לעבודה  ,(277)המנהלת ממשרד הבונדס,  –ונורי, שזוכה בהמלצתה החמה של צביה  

בסיום ראיון העבודה אצל   -בקידוםזוכה הוא  המכובדת במשרדו של בן גוריון בכבודו ובעצמו.

 המעדיף אותו על פני מועמד אחר שהתקבל זה מכבר: –מנהל הארכיון 
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...המנהל הרים את השפורפרת וביקש שוב את עליזה. הבחור החדש מתאים יותר, אני 

 (280ממליץ עליו, לחץ את ידו של נורי ואיחל לו בהצלחה)

ראש   מזכירי שרים )דב יוסף( –ועי הארץ למעמד רם ואף להתחכך בש נורי במשרד החדש, בו זוכה 

)יצחק נבון, טדי קולק( פגש נורי את הפקידים שטארק וקלינסקי שילוו אותו מעתה  הממשלה

 בצעדיו החשובים כל כך, להתקדם בעבודתו ולקחת חלק בציונות ובבניית המדינה הצעירה. 

חבריו למשרד  .חריצותו, צניעותו, עדינותו ורגישותו    -זוכה להגיע לפסגה בזכות כישוריו  נורי 

 שטארק וקלינסקי אינם מסתירים את חשיבות ורגישות התפקיד:   –הדואר 

נכנסת בשערי ההיכל, בישר לו החבר קלינסקי, מוקד ההכרעות הלאומיות הגורליות של 

חרי אלפיים שנות. אתה עובד בצנטרום, העם היושב בציון שמחדש את עצמאותו א

במשרדו של האחד בדורו, מקים המדינה, הקברניט, מנהיג מפלגת פועלי ארץ ישראל, 

 ( 286נבחרת להיות בצוות המובחר המשרת בקוידש הקודשים...)

 שני הפקידים לומדים לזהות את ייחודו וכישוריו של הנער הצעיר: 

ר נימוסין של חנה בבלי, תוהה החבר שטארק כשמציע החבר קלינסקי לנורי לעין בספ 

  האם נורי מיועד להחליף את אבא אבן כשגריר ישראל באו"ם, והחבר קלינסקי מסביר:

"וכי מה בני תמותה רגילים כמונו יודעים. אולי בעוד שלושים, ארבעים שנה, עם הרבה 

 ( 366)עמ  ויטמין פי ועזרה מחברים, יגיע....צריך להכשיר אותו לרגע הגדול!

שר המשקים ושר האופים זוכים להכיר וכמו שטארק וקלינסקי, שותפיו לתא האסורים של יוסף, 

  את כישוריו המיוחדים של יוסף בבית האסורים,: 

ר יב ִחים ַוְנַספֶׁ ד ְלַשר ַהַטבָּׂ בֶׁ נּו ַנַער ִעְבִרי עֶׁ ם ִאתָּׂ ר-ְושָּׂ ת-לֹו ַוִיְפתָּׂ נּו אֶׁ ינּו ִאיש ַכֲחֹלמֹו -לָּׂ ֲחֹלֹמתֵּ

ר תָּׂ  :פָּׂ

ַתר יג ר פָּׂ ִשיב ַעל-ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ יָּׂה ֹאִתי הֵּ ן הָּׂ נּו כֵּ ה-לָּׂ לָּׂ  :ַכִני ְוֹאתֹו תָּׂ

א אֶׁ  יד הּו ִמן-תַוִיְשַלח ַפְרֹעה ַוִיְקרָּׂ ף ַוְיִריצֻּ ל-יֹוסֵּ יו ַויָּׂבֹא אֶׁ ף ִשְמֹלתָּׂ  :ַפְרֹעה-ַהבֹור ַוְיַגַלח ַוְיַחלֵּ

ל טו ר ַפְרֹעה אֶׁ אֹמר ִתְשַמע -ַויֹאמֶׁ יָך לֵּ לֶׁ ַמְעִתי עָּׂ ין ֹאתֹו ַוֲאִני שָּׂ ר אֵּ ַלְמִתי ּוֹפתֵּ ף ֲחלֹום חָּׂ יֹוסֵּ

 ( 14-12 )מא :ֲחלֹום ִלְפֹתר ֹאתֹו

 ק לו טבעת המלך:וענואף ממצעידים אותו בבטחה להיות יד ימינו של פרעה, כישוריו של יוסף 

ל לט ר ַפְרֹעה אֶׁ ת-ַויֹאמֶׁ י הֹוִדיַע ֱאֹלִהים אֹוְתָך אֶׁ ף ַאֲחרֵּ ל-יֹוסֵּ ין-כָּׂ מֹוָך- זֹאת אֵּ ם כָּׂ כָּׂ בֹון ְוחָּׂ  :נָּׂ

ה ִתְהיֶׁה ַעל מ יִתי ְוַעל-ַאתָּׂ ל-בֵּ ךָּׂ -ִפיָך ִיַשק כָּׂ ְגַדל ִממֶׁ א אֶׁ  ( 40-39)מא   :ַעִמי ַרק ַהִכסֵּ

 . בכך משלים יוסף את חלומו ושאיפתו למעמד רם, הרי מעתה על פיו יישק דבר

אש רכקשריו המתפתחים של יוסף עם פרעה, כך מתפתחת מערכת יחסים בין נורי ובין יצחק נבון 

צניעותו של נורי מונעת ממנו לנצל את קשריו עם נבון כדי לקדם את בקשתו . בן גוריון לשכתו של 

   העברת המשפחה מכפר העיוורים לירושליים:ל

כיוון שכבר הרגיש בנוח , היה צריך לרסן את עצמו לא אחת...ולא העז לנצל את היכרותו 

 (  385לענייניו הפרטיים. )
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לאחיו אוכל וכסף רב   ספקזאת על מנת ל יכול לנצלהנהנה ממעמד רם בארמון,  יוסף בעוד 

 בם את הארמון בדרך חזרה לכנען.: זבעו

ןכא  לֹות ַעל  ַוִיתֵּ ף ֲעגָּׂ ם יֹוסֵּ הֶׁ ְך-לָּׂ רֶׁ ה ַלדָּׂ דָּׂ ם צֵּ הֶׁ ן לָּׂ  :ִפי ַפְרֹעה ַוִיתֵּ

ֹלת כב ש ֲחִלֹפת ְשמָּׂ מֵּ ף ְוחָּׂ סֶׁ אֹות כֶׁ ַתן ְשלש מֵּ ִמן נָּׂ ֹלת ּוְלִבְניָּׂ ִאיש ֲחִלפֹות ְשמָּׂ ַתן לָּׂ ם נָּׂ  :ְלכֻּלָּׂ

ה ֲחֹמִרים ֹנְשִאים ִמטּוב ִמְצרָּׂ  כג רָּׂ ַלח ְכזֹאת ֲעשָּׂ ִביו שָּׂ ם ּוְלאָּׂ חֶׁ לֶׁ ר וָּׂ ר ֲאֹתֹנת ֹנְשֹאת בָּׂ שֶׁ ִים ְועֶׁ

ְך רֶׁ ִביו ַלדָּׂ זֹון ְלאָּׂ  כג(- )מה כא :ּומָּׂ

    הצלחת משפחת יעקב ובניו במצריים מתוארת בפרק מז:

ת יא ף אֶׁ ב יֹוסֵּ ת -ַויֹושֵּ ִביו ְואֶׁ ן-אָּׂ יו ַוִיתֵּ חָּׂ ץ  אֶׁ רֶׁ ץ ְבאֶׁ רֶׁ אָּׂ יַטב הָּׂ ץ ִמְצַרִים ְבמֵּ רֶׁ ה ְבאֶׁ זָּׂ ם ֲאחֻּ הֶׁ לָּׂ

ה ַפְרֹעה ר ִצּוָּׂ ס ַכֲאשֶׁ  :ַרְעְמסֵּ

ת יב ף אֶׁ ל יֹוסֵּ ת-ַוְיַכְלכֵּ ִביו ְואֶׁ ל-אָּׂ ת כָּׂ יו ְואֵּ חָּׂ ף-אֶׁ ם ְלִפי ַהטָּׂ חֶׁ ִביו לֶׁ ית אָּׂ  )מז(  :בֵּ

 

סופם של שני   משפחתיים ומקצועיים, אלה המניעים את העלילה אל –כישורים, קשרים 

 .  הסיפורים

 

 חלומות מתגשמים  – סיום
 )ברכות נ"ה(  " כל החלומות הולכים אחר הפה "

 

    - לאחר שקרא לבניו בשמות המנציחים את עברו

ת נא ף אֶׁ א יֹוסֵּ ה ִכי-ַוִיְקרָּׂ ם ַהְבכֹור ְמַנשֶׁ ת-שֵּ ל-ַנַשִני ֱאֹלִהים אֶׁ ל-כָּׂ ת כָּׂ ִלי ְואֵּ ִבי -ֲעמָּׂ ית אָּׂ  :בֵּ

ִים ִכי נב ְפרָּׂ א אֶׁ רָּׂ ִני קָּׂ ם ַהשֵּ ת שֵּ ְנִיי-ְואֵּ ץ עָּׂ רֶׁ  )מא( :ִהְפַרִני ֱאֹלִהים ְבאֶׁ

  (מבית אבי.  -הרחיקני, כמו גיד הנשה -נשני –מסביר רש"י )

 :  קונה יוסף אדמות רבות במצריים ומגדיל את כוחו  בסיום הסיפור מתואר כי 

ִנים כב ר שָּׂ שֶׁ עֶׁ ה וָּׂ אָּׂ ף מֵּ ִביו ַוְיִחי יֹוסֵּ ית אָּׂ ף ְבִמְצַרִים הּוא ּובֵּ ב יֹוסֵּ  ... :ַויֵּשֶׁ

ן כו ף בֶׁ ת יֹוסֵּ ר -ַויָּׂמָּׂ שֶׁ עֶׁ ה וָּׂ אָּׂ ִים : )מֵּ רֹון ְבִמְצרָּׂ אָּׂ ם בָּׂ ִנים ַוַיַחְנטּו ֹאתֹו ַוִיישֶׁ  נ( שָּׂ

 

 ואומרים ליוסף: –לאחר מות יעקב חוששים האחים 

ְלכּו ַגם יח ִדים-ַויֵּ נּו ְלָך ַלֲעבָּׂ יו ַויֹאְמרּו ִהנֶׁ נָּׂ יו ַוִיְפלּו ְלפָּׂ חָּׂ   )נ( :אֶׁ

 :אך הוא מרגיעם

ִני-ַאל אּו ִכי ֲהַתַחת ֱאֹלִהים אָּׂ  ( 19)נ,  :ִתירָּׂ

אחיו  בסיום הסיפור מתגשם חלומו של הנער הצעיר החולמני, המתנשא, המועדף. וכך,  

 משתחווים בפניו. 

והם תוהים "איפה הראש   –רגע לפני המעבר לירושליים, כשיחסם המזלזל של האחים ניכר שוב 

החלומות של נורי ושל (. 611) מי שאין לו חלומות לא יגיע לכלום". " –של האפנדי", הוא עונה להם 

  :אם במהלך הסיפור עצמו ואם במציאות שלאחריו –יוסף מתגשמים 
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ולמרות , האחים מתקבלים לעבודות וללימודים, בירושליםמשפחת חלסצ'י עוברת לגור בשיכון 

ניסה לעודד את עצמו שיבואו  הוא " –עצבונו של נורי על חוסר התלהבותה של המשפחה מהמעבר 

  (623ימים טובים יותר, והימים באו לאט. ")

 התגייס לצבא, הצליח להגשים את כישוריו וחלומותיו: לימודיונורי, אלי עמיר, שלאחר סיום 

באוניברסיטה העברית בירושלים שפה וספרות ערבית והיסטוריה של  לאחר שירותו הצבאי למד

רכיון במשרד ראש הממשלה. עמיר עלה בתפקידיו עד להתמנותו עבד כמנהל הא .המזרח התיכון

כיועץ לעניינים ערביים. התרכז בענייני עליה וקליטה ונתמנה כסמנכ"ל משרד קליטת העליה.  

היה שליח ומנהל  1978עד  1975שימש כמנכ"ל מחלקת עלית הנוער של הסוכנות היהודית ובשנים 

בת ישראלים לארץ. את פעילותו הספרותית החל  הפדרציה הספרדית בארצות הברית ופעל להש

( זכה להצלחה  1983וספרו הראשון, "תרנגול כפרות" ) 1975-בפירסום סיפור ב"מעריב" ב 

אלי עמיר כתב ופרסם מספר ספרים, ובינהם   .תורגם לשפות זרות וזיכה את עמיר בפרסים  רבה,

מבגדאד   –את טרילוגיית חייו   המתאר את חייו בבגדאד. נער האופניים משלים –מפריח היונים 

 המתוארים בספר. בירושליםוהחיים   )הילדות במשמר העמק( דרך תרנגול כפרות )מפריח היונים(

שנים לקח לו לפרסם את הספר נער האופניים, ספר המתאר   7סיפר אלי עמיר כי  באחד הראינוות

מה  –שנים הוא צפן את סיפורו מתוך חשש  7את המעבר שלו בין תרבויות, מקומות ומעמדות. 

יאללה, שיקומו. לא  –איזה בושות עשית לי! אמרתי לעצמי  –אמי תקום מקברה ותגיד  ?יגידו

  !קמו

השנים שתמו עם פרסומו של הספר הפורט ברגישות רבה   7השנים עליהן חולם פרעה, אלה  7כמו 

 את סיפורו המופלא.  

 

ר ַהתנ"ך   פֶׁ ס ְלסֵּ נֵּ ה ְלִהכָּׂ  ֲאִני רֹוצָּׂ

ְך. ם כָּׂ י ַעְצִמי ִמְשַתְקפֹות שָּׂ  ְפנֵּ

ח  י ַהִנידָּׂ א, ְלַחיֵּ י ַהחֹוטֵּ  ְלַחיֵּ

מֹוִני  מֹוָך,  –כָּׂ חכָּׂ ה ִלי אָּׂ  ַאתָּׂ

ה ִבְשִביִלי ִמְזמֹור ַלתנ"ך.   זֶׁ

 

 )נאווה סמל, מתוך "מזמור לתנ"ך"( 
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