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קשת מזכרת בתיה
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הזיכרון הראשון שלי

“שורשיי בשני נופים שונים” – ריאיון אישי עם בן לנדאו

עצמי  את  זוכרת  אני 
עם  ביד  יד  הולכת 
זוכרת  לא  שלי,  אבא 
גדולים  נורא  נראו  סביבי  שכולם  זוכרת  רק  הייתי.  כמה  בת  בדיוק 
היה  עלול  איתנו,  יחד  שם  שהסתובב  מי  כל  כמעט  אכן,  ומפחידים. 
לגרום לי ולאבא שלי לרצות להימלט, לו רק היינו יכולים... אך כשאתה 
נמצא באצטדיון כדורגל עם עוד כ-70 אלף אוהדים אין לך ממש לאן 

לברוח. האופציה היחידה היא לזרום.
ואכן זרמנו עם המשחק המלהיב, מייחלים ששום מהומה לא תפרוץ 
וללכת  כדורגל  לאהוב  התחלתי  שלי,  אבא  עם  יחד  וככה,  כדי.  תוך 

למשחקים. 
עוד  שמתחילים  וההתלהבות  הצבעוניות  הדגלים,  העידוד,  שירי  כל 
לפני המשחק ומסתיימים הרבה הרבה אחריו )כמובן, רק אם הקבוצה 
ניצחה... אם היא הפסידה זה סיפור אחר לגמרי(, ממכרים כל  שלך 

ברזילאי וגם כמה ברזילאיות בדרך. החוויה הייתה אדירה ונהניתי כל 
פעם מחדש, שלא לדבר על אוצר המילים העשיר שלמדתי תוך כדי 
צפייה במשחקים. תתפלאו מרמת היצירתיות המילולית שמפגין העם 
הברזילאי כשהוא לא מרוצה מתפקודו של השופט. את רוב המילים 

האלה לא אוכל לפרסם על דפים אלה....
ההתלהבות,  השמחה,  המונדיאל:  במשחקי  שנים  ארבע  כל  חזר  זה 
המתח הבלתי פוסק. מדינה שלמה שעוצרת את נשימתה, מפסיקה 

לתפקד למשך חודש ימים, ומתיישבת מול המסכים. 
עם  למשחקים  ללכת  יותר  רציתי  לא  וכבר  התבגרתי  עברו,  השנים 
ואחר כך עליתי לארץ. בארץ,  אבא שלי. התחלתי ללכת עם חברים 
נסו בעצמכם להבין   - לי ההתמכרות לכדורגל  מהר מאוד התפוגגה 
מדוע - אך הזיכרון המתוק מהשעות שביליתי עם אבא שלי באצטדיון 

יישארו אצלי תמיד בלב.
ויוי הופשטיין

למילה  שלך  הראשונה  האסוציאציה  מהי 
“ארץ”? ארץ ישראל.

מה ההבדל בין “ארץ ו”מולדת”?
על  חושבים  אנחנו  “ארץ”  כששומעים  אולי 
בסופו  כך.  להיות  חייב  לא  זה  אבל   ,country
לחבל  גם  להתייחס  יכול  “ארץ”  דבר,  של 
מולדת  לאום.  של  בהקשר  דווקא  לאו  ארץ, 
של  קשר  ישנו  לגמרי.  אחר  משהו  כמובן  זה 
באופן  אבל   - מסוימת  לטריטוריה  מולדת 
מקרי יותר. מולדת דווקא קשורה יותר ללאום: 
לקהילה שבה אתה נולד, לשפה אותה אתה 
אתה  שלמענו  למקום  שלך,  לתרבות  דובר, 

מוכן להילחם, אם יש צורך, ודברים כאלה. 
אז במובן הזה המולדת שלך היא צרפת.

מלשון  גם  היא  “מולדת”  המילה  מורכב.  זה 
לי  נולדת”, אבל מצד שני, אני בחרתי  “איפה 
לעשות  בכלל  אפשר  אם   - אחרת  במולדת 
מוכן  שאני  המקום  שאפשר:  כנראה  זה.  את 
ישראל  זה  חשבון,  של  בסופו  בשבילו,  למות 

ולא צרפת. 
וכשיש התנגשות בין השתיים, למשל כשיהודי 
מת בצרפת בשל היותו יהודי, האם יש תחושה 

אחרת מאשר אנטישמיות בכל מקום אחר?
שהיה  זה  כמו  יהודי  ספר  בבית  פיגוע  כשיש 
אותי  זורק  מיד  זה  כן.  אז  שעברה,  בשנה 
לאנשים שאני מכיר, אני חושב על אחותי, על 
הילדים שלה ועל חברים שלי שגרים בצרפת. 
אבל בסופו של דבר התשובה היא לא. זה לא 
חמור יותר בעיניי כשזה קורה בצרפת מאשר 

בבואנוס איירס. אולי יש לי בזה נגיעה אישית 
“איך  כמו  משהו  מרגיש  לא  אני  אבל  יותר, 

המולדת שלי לשעבר עושה דבר כזה?”.
“אורן”  השיר  את  כתבה  גולדברג  לאה 
תחושותיה  את  תיארה  בו  בצד(,  )במסגרת 

מה  לארץ.  כעולה 
כשאתה  מרגיש  אתה 

שומע את מילותיה? 
כמה מדויק! טוב, זאת 
אבל  גולדברג.  לאה 
פחות  זה  את  לי  יש 

ממה שהיא מתארת. 
לי  כואב  לפעמים 
כי  שלי,  המבטא  על 
שאני  לזהות  אפשר 
הדקה  על  מכאן  לא 
הראשונה. אני מקדיש 
להיות  רבים  מאמצים 
אבל  מכאן,  חלק 
את  לי  יש  בבד,  בד 
אם  שגם  התחושה 
זה  את  לטייח  אנסה 

כמה שאני רוצה – אני צרפתי, לא יעזור כלום. 
של  נוסף  רובד  לי  יש  שפשוט  חושב  אני 
שאני  צרפתיים  גינונים  צרפתית,  תרבות 
מאוד אוהב ושמח עליהם, ואני מקווה שאוכל 
להעביר אותם לילדיי, אבל מבחינתי זו שכבה 
שאפשר לגרד. בסופו של דבר בחרתי לחיות 
כאן, את השפה העברית אני אוהב עד מאוד, 

אותם  כותב  אני  היום   - שירים  כותב  וכשאני 
בעברית.

הייתה לי אולי בעיה בתחילת הריאיון להגדיר 
ארץ ומולדת, אבל עמוק בלב אני לא מרגיש 
שיש לי ממש את שתיהן באותה מידה. אין לי 

באמת שתי מולדות.
יהיו  שלא  לך  היו  ילדות  חוויות  אילו 

לילדים שלך?
ראשון  יום  ברור:  באופן  כל,  קודם 
יהיה  לא  בצרפת  לנו  שהיה  זה  כמו 
ביום  שלנו  הבילויים  שלי.  לילדים 
ראשון היו שונים מאלה שיש לנו פה 
מיני  כל  לעשות  יכולנו  שם  בשבת. 
ויש  שונים  למקומות  ללכת  דברים, 
מהימים  מאוד  טובים  זיכרונות  לי 
שזיכרונות  לעצמי  מתאר  אני  ההם. 
הילדות המקבילים של הילדים שלי 
שבת  לפני  באטרף  שנמצאים  יהיו 
- ואז שבת -  ואחרי זה כבר חוזרים 
הראשון  הדבר  זה  הספר...  לבית 

שעולה לי.
מקום  עוד  לך  היה  אם  לסיכום, 

במזוודה, מה היית מביא איתך מצרפת?
בניגוד למה שיחשבו, לא הייתי מביא את מזג 
האוויר. הייתי ללא ספק מביא את יום ראשון, 
נוף מסוים פה ושם, את המתכון לאפיית בגט, 
לצאת  לפחד  ולא  לשני  לוותר  לדעת  וקצת 
פראיירים. את כל השאר – אני חושב שהייתי 

משאיר שם.

חוזרים ל”ארץ, עיר”
טוב, אנחנו לא ממש חוזרים למשחק עצמו,  אבל במהלך השנה נפרסם חמישה גיליונות נושא, שכל אחד מהם יעסוק באחד המוטיבים הבאים 

- ארץ, עיר, חי, צומח ודומם. כפי שכבר ודאי הבנתם, הגיליון הראשון - ארץ – נמצא כרגע בידיכם או על הצג שלפניכם. קריאה נעימה!

אורן/ לאה גולדברג
ָּכאן ֹלא ֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ַהּקּוִקָּיה. 
ָּכאן ֹלא ַיְחֹּבׁש ָהֵעץ ִמְצֶנֶפת ֶׁשֶלג, 

ֲאָבל ְּבֵצל ָהֳאָרִנים ָהֵאֶּלה 
ה. ָּכל ַילדּוִתי ֶׁשָּקָמה ִלְתִחָיּ
ִצְלצּול ַהְּמָחִטים: ָהֹיה ָהָיה 

ֶלג,  ֶאְקָרא מֹוֶלֶדת ְלֶמְרַחב-ַהּׁשֶ
ְלֶקַרח ְיַרְקַרק ּכֹוֵבל ַהֶּפֶלג, 
יר ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה. ִלְלׁשֹון ַהִּשׁ

אּוַלי ַרק ִצֳּפֵרי-ַמָּסע יֹוְדעֹות - 
ֵהן ְּתלּויֹות ֵּבין ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים -  ְּכֶשׁ

ֶאת ֶזה ַהְּכֵאב ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהּמֹוָלדֹות. 
ִאְּתֶכם ֲאִני ִנְׁשַּתְלִּתי ַּפֲעַמִים, 

ִאְּתֶכם ֲאִני ָצַמְחִּתי, ֳאָרִנים,
ְוָׁשָרַׁשי ִּבְׁשֵני נֹוִפים ׁשֹוִנים. 

גיליון בנושא “ארץ”

ודברת בם



דברים שרואים משם...   

פרשת “נח”פרשת השבוע למשפחה
ודברים  אחת  שפה  הארץ  כל  “ויהי 

אחדים” - 
גדולה  בעיה  עורר  בבל  מגדל  של  הסיפור 
המבול  דור  “מעשה  התורה.  פרשני  בקרב 
נתפרש”  לא  ָגה  הַּפָלּ דור  מעשה  נתפרש, 
)בראשית רבא, פרשה ל”ח(. כלומר, ברור מה 
היה חטאו של דור המבול ועל מה נענש, אך 
מה היה חטאם של אנשי מגדל בבל? בעקבות 
זאת ניסו דרשנים שונים “להדביק” לאנשי דור 
ָגה חטא, בהגדירם את עצם בניית מגדל  הַּפָלּ

בבל כמרידה באלוהים. 
יש בבניית  נראה מוזר. איזה חטא  זה באמת 
כך?  על  מעניש  אלוהים  ולמה  גבוה?  מגדל 
קצת  העניין  כל  את  לקרוא  שאפשר  ייתכן 
מ”החטא  הסיפור  ציר  את  ולהסיט  אחרת, 

ועונשו”.
מה בעצם היה לנו פה? כל האנושות באותה 
תקופה משתפת פעולה - שפה אחת ודברים 
אחדים. הם רוצים לבדוק את גבולות היכולת 
יצליחו  האם  שלהם.  הבנייה  שיטות  של 
לבנות מגדל - מונומנט ענק - ו”לעשות להם 
ייתכן שהם מחפשים ליצור איזה סמל  שם”? 
יפקוד  נוסף  שמבול  למקרה  האנושי,  לקיום 
החידלון  ברקע,  מבול  בלי  ואפילו  הארץ.  את 
מקור  ומהווה  כך,  כל  מתסכל  הרי  האנושי 
השראה ליצירות אמנות רבות, עד שבהחלט 
ניתן לראות את מגדל בבל כיצירה הראשונה 

מפזר  אלוהים  אז  אבל  זה.  בנושא  העוסקת 
אותם לכל הרוחות.

את  להשוות  שלא  יכול  לא  המודרני  הקורא 
 “Imagine אנו.  לימינו  זו  בפרשה  המסופר 
”,there’s no countries ביקש ג’ון לנון, והיום 
נדמה לכאורה שזה מתקיים וקל יותר לדמיין: 
ל  “ָכּ של  המצב  את  מחדש  מייצר  האינטרנט 
)בראשית  ֲאָחִדים”  ּוְדָבִרים  ֶאָחת  ָׂשָפה  ָהָאֶרץ 
הפיזיים  המרחקים  נופלות,  המחיצות  א(:  יא 
במקומות  הנמצאים  ואנשים  מתקצרים 
שונים, דוברי שפות שונות, מתרבויות שונות, 

משתפים פעולה. 
האינטרנט  שונה.  במקרה  שמדובר  אלא 
בתרבויות  שצמחו  אנשים  מחדש  מחבר 
בערים:  דווקא  התפתחו  ואלו  שונות, 
ואף  המוזיאונים  התיאטראות,  האקדמיה, 
נולדו דווקא בכרכים  רבות מיצירות האמנות 
רוויי  הקטנים,  בכפרים  ופחות  הגדולים 
אין  כי  מדוע?  וזאת  ונוף.  טבע  של  ההשראה 
לשיתוף  דמיון  מתוך  פעולה  שיתוף  דומה 
תפיסות  בעלי  אנשים  אחרּות.  מתוך  פעולה 
כוס  על  הגדולה,  בעיר  יחדיו  יושבים  שונות 
חדשים.  רעיונות  מוליד  הזה  והמפגש  קפה, 
רק כאשר משיקים זו בזו שתי אבנים שונות, 

נוצר הניצוץ שמסוגל להדליק אש. 
של  תוצרים  שהן  למשל,  שונות  שפות 
אחרת.  לעולם  מתייחסות  שונות,  תרבויות 

שפות  ישנן  צבעים:  לגבי  אפילו  אמור  הדבר 
שם.  באותו  קוראים  ול”כחול”  ל”ירוק”  שבהן 
מחקרים הראו שכאשר מראים לדוברי שפות 
הפעילות  כחול,  או  ירוק  הצבעים  את  אלו 
אינם  הם  כלומר  זהה,  שלהם  המוחית 
עוד  שישנם  הייתכן  בהבדל.  כלל  מבחינים 

המוני צבעים שאנו מפספסים?
ָגה,  וכעת שוו בנפשכם שלא היה קם דור הַּפָלּ
היה  לא  ואלוהים  מגדל  בונים  היו  לא  שהם 
את  ובולל  מזה  זה  מבדילם  בארץ,  מפיצם 
בין  גדול  הבדל  היה  שלא  כנראה  שפתם. 
היחיד הקדום  לשבט  אנו  ימינו  של  האנושות 
ותפיסות,  רעיונות  באותם  שבויים  היינו  הזה. 

אולי אפילו לא היינו מבדילים בין כחול לירוק.
העניש  לא  שאלוהים  בלבד  זו  לא  כך,  אם 
היפה  את  לה  העניק  אלא  האנושות,  את 
שבמתנות: את היכולת לפתח עושר תרבותי-

חשיבתי שיאפשר לה להגיע לאן שהגיעה.
ייתכן שלא היה כאן חטא ולא עונש, אלא  כן, 
ממנו  ללמוד  שניתן  השכל  מוסר  עם  סיפור 
יש יתרונות,  ימינו. לעולם גלובאלי  לקח לגבי 
בו:  הטמונה  הסכנה  את  גם  לזכור  צריך  אך 
שהשפה האחת והדברים האחדים ימחקו את 
הצבעים, הטעמים והריחות הייחודיים של כל 

תרבות ותרבות.
יאיר הרטמן

סבתא שלי תמיד אומרת שחשוב לשמור על 
צדדים,  שני  יש  מטבע  שלכל  פרספקטיבה, 
ועוד  בירידה,  שאתה  סימן  לך  קל  שאם 
כשאומרת  יותר  חכמים  שנשמעים  דברים 
בעניין  רגע  נתמקד  בואו  אבל  סבתא.  אותם 
אוחזים  הגיליון שאתם  לרגל  הפרספקטיבה: 
רצינו  “ארץ”,  לנושא  כולו  המוקדש  בידכם, 
הקטנטונת  ארצנו  נתפסת  כיצד  לבדוק 
לעשות  בחרנו  הצד.  מן  המתבונן  בעיני 
על  המידע  ים  אל  צלילה  באמצעות  זאת 
של  התנ”ך  ְּפָלֶנט”,  “לֹוְנִלי  שמציע  ישראל 
התרמילאים. למתעניינים, יש כבר אפליקציה 

לסלולר.
מדריך “לונלי פלנט” לישראל מציג אותנו ואת 
השם  תחת  אחד,  כיעד  הפלסטינית  הרשות 
 .“Israel & the Palestinian Territories”
הדבר הראשון שבו נתקלים הוא אזהרת מסע 
באותיות  הבריטי.  החוץ  משרד  של  מבהילה 
הקטנות בהמשך כתוב שהאזהרה מתייחסת 

רק לגדה המערבית ולעזה. 
מפגש  כנקודת  אותנו  מתאר  המדריך 
ועמים  דתות,  תרבויות,  יבשות,  בין  מרתקת 
על  הבעלות  על  ביניהם  הנאבקים  שונים 
פלנט”  ה”לונלי  מעניק  זה  בהקשר  הקרקע. 
“בהיכנסך  לתייר:  מעניינת  מאוד  עצה 
הפוליטיות  דעותיך  את  השאר  לישראל, 

הסכסוך  יחלחל  מסוים  בשלב  בש”ג... 
החיים  ומציאות  שלך  הטיול  אל  הפוליטי 
תתברר  זו  בטוחה  בלתי  במדינה  המרירה 
שהישראלים  בעולם  דבר  שאין  נכון  לך. 
להתווכח  מאשר  יותר  אוהבים  והפלסטינים 
שאם  מובטח  לך  אולם  ביניהם,  ולהתנצח 
פוליטית,  הטיה  מכל  נקי  לישראל  תגיע 
שהן  כפי  לך  ייראו  לא  לעולם  הערב  חדשות 
חשק.  עושה  ממש  האמת?  כה”.  עד  נראו 
האיזראל-אנד-דה-פלסטיניאן-טריטוריז 

הזה נשמע פיצוץ.
“אחרי  אומרת,  תמיד  שסבתא  כמו  אבל 
“לונלי  הדוד  ואכן,  עלייה”.  גם  יש  ירידה  כל 
פלנט” הטוב אינו חוסך בשבחיה של ישראל. 
מצדה  הקלישאות:  כל  את  כאן  תמצאו 
והערים  אביב  בתל  הלילה  חיי  המלח,  וים 
העתיקות בירושלים ובעכו, הסתלבט באילת 
הגולן. מצאנו אפילו כמה  והמסלולים ברמת 
משבעת  שאחד  למשל,  הידעתם  הפתעות. 
בישראל?  נמצא  בעולם  הביזאריים  הברים 
ממש  פלנט”  מ”לונלי  שהחבר’ה  מסתבר 
התרגשו ללגום קוקטייל על הבר של מסעדת 
“כוכב הים האדום”, במצפה התת-ימי באילת. 
“לונלי פלנט” אילת היא סוג של  כן, לפי  כמו 

מיאמי. מעניין אם מיאמי יודעת מזה.
ומלון  המכבייה  שכפר  לגלות  גם  הופתענו 

אביב.  בתל  נמצאים  ים”  בת  “לאונרדו 
“בניגוד  כי  מצאנו  השימושי  המידע  בפינת 
מקובל  לא  דווקא  בישראל  שחושבים,  למה 
מי  לשתות  שלא  והאזהרה  אה,  להתמקח”. 
הברז  מי  להיום  נכון  שונתה:  בישראל  ברז 
להם  ש”יש  רק  לשתייה,  בטוחים  בישראל 
באילת(”.  )במיוחד  נעים  בלתי  לוואי  טעם 

לידיעתכם.
את  רואה  לא  שהגמל  אומרת  תמיד  סבתא 
כן דבשת לא  אומר:  ואני  הדבשת של עצמו. 

דבשת, אין לנו ארץ אחרת.
אורי נוי

הידעת? מי ִׂשרטט את המפה הראשונה 
של ארץ ישראל?

ישראל,  בארץ  עבר  בשנים 1799-1798 
לזמן קצר יחסית, המסע של נפוליאון. לאחר 
לכבוש  נפוליאון  ִתכנן  מצרים  את  שכבש 
ארץ  את  ובראשונה   – התיכון  המזרח  את 
ישראל. בסופו של דבר התכנון לא יצא לפועל 

ונפוליאון חזר לצרפת.
פייר  על  נפוליאון  פקד  כאן  שהותו  במהלך 
של  מפה  לשרטט  מדענים  וצוות  ז’אקוטן 
כשהצוות  עבודה,  של  שנים  לאחר  האזור. 
כבר היה בצרפת, הסתיימה העבודה והמפות 
ישראל,  ארץ  של  הראשונות  )המדויקות( 

בקנה מידה של 1:100,000 באו לעולם.



פינת חלש האופי
“הקבוצה של המדינה” עאלק

צסק”א,  את  הייתה  המועצות  לברית 
ליוגוסלביה את “ספליט” ולישראל את “מכבי 
בימי  המדינה”.  של  “הקבוצה    - אביב”  תל 
נפש חיה ברחובות.  הייתה  חמישי בערב לא 
אני זוכר איך ישבנו מול הטלוויזיה - אמא שלי, 
נועץ  ברקוביץ’  במיקי  וצפינו   - בקרבה  ואני 
)מצטער,  היריבה  של  בסל  נקודות  שתי  עוד 

עבר הרבה זמן, לא זוכר מי הייתה נגדנו(.
יוגוסלביה  התפרקה,  המועצות  ברית  אבל 
המדינה”  של  “הקבוצה  וגם  התפרקה, 
התפרקה. בעיני רוב הישראלים זו כבר מזמן 
לא קבוצה שמתיימרת לייצג עם וארץ, כי עם 
זרים,  ללגיון  אביב”  תל  “מכבי  הפכה  השנים 
לשחק  שיודעים  ִּכדרּור  שכירי  של  לחבורה 

כדורסל, אבל לא יודעים עברית.
האימפריה הצהובה, שבעבר הייתה מבוססת 
של  להרכב  הפכה  ישראלים,  שחקנים  על 
כהה  שחור  חלק  נו,  )טוב  שחורים  שחקנים 
אינם  שכלל  פיני(,  הסביר  מוקה,  וחלק 
שכר  להם  תציעו  רק  ישראל.  את  מייצגים 
והופ – באמצע הלילה הם עולים  יותר,  גבוה 
ראשונה  מחלקה  אותם  שייקח  מטוס  על 

לגרמניה.

מקבוצה של כ-ו-ל-ם, הפכה “מכבי” לקבוצה 
לקנות  אפשר  אם  מדבר.  הכסף  כולן.  כמו 
שחקנים רק כדי לייבש על הספסל ביד אליהו, 
בקבוצה  מצליח  שחקן  אם  לא?  למה  אז 
עצמו  את  ימצא  הוא  הבאה  בשנה  אז  יריבה, 
מול הצעה צהובה שלא יוכל לסרב לה. ככה 
זה, בקבוצה שבה הניצחון הוא לא הדבר הכי 
חשוב, אלא הדבר היחיד שחשוב, ההוגנות לא 

משחקת תפקיד. היא יצאה בחמש עבירות.
אני  בעיה.  בלי  לדקלם  יכול  אני  זה  כל  את 
האלה.  הדברים  מאחורי  לעמוד  יכול  אפילו 
כי  בערב.  חמישי  בימי  לא  במחילה,  אבל 
כש”מכבי” משחקת, אל תבלבלו לי את המוח, 
ותנו להיכנס לאטרף: חולצה צהובה, מכנסיים 
)היי,  עליה  לצעוק  וטלוויזיה  צעיף  צהובים, 

מישהו צריך לסדר פה את ההגנה!( 
חז”ל אמרו “גירסא דינקותא לא משתכחא” – 
וכהרגלם הם צדקו )ראה “נשים דעתן קלה”(. 
כנראה  יישאר  אפס,  מגיל  “מכבי”  שינק  מי 
תמיד  “מכבי”  בשבילי  ועד.  לעולם  מכביסט 
הייתה ותמיד תישאר “הקבוצה של המדינה”. 
הכי  גם  לי  נראה  )ודקלה(,  השם  ירצה  ואם 
הגיוני לשנות את שם המשפחה ל”מכבי”, זה 

יותר ממתאים לבן החדש – אוהד.
יואב פרידמן

אנגליה 
צודק:  אכן  וקני  אבוד  הזה  שהקרב  מודה  אני  אז  קובע  הגודל  אם 
אפשר  אי  מוחלטת.  כמעט  הגמוניה  יש  האמריקנית  לתרבות 
להציף,  וממשיכים  אותנו  הציפו  שהאמריקנים  לעובדה  להתכחש 
האמריקני  המטבח  שלהם.  המדהימה  הפופולארית  בתרבות 
דונאטס.  ודאנקן  ביג-מאק  כמו  גסטרונומיים  פלאים  לנו  המציא 
טלוויזיוניות  סדרות  צמחו  והמקורי  היצירתי  האמריקני  מהדמיון 
ספרינגר”.  ג’רי  של  ו”המופע  ובאטהד”  “ביוויס  כמו  דרך  פורצות 
מוזיקלי  כישרון  לגדל  מסוגלת  הייתה  בעולם  אחרת  מדינה  ואיזו 
את  לכבוש  ממשיכים  כך  כל  המרגשים  ששיריו  ביבר,  ג’סטין  כמו 

העולם? עם עובדות אי אפשר להתווכח.
קובע.  תמיד  לא  הגודל  שבו  בעולם  חיים  שאנחנו  מקווה  אני  אבל 
גילינו  חלקנו  האמריקנית,  התרבות  של  וגדולתה  גודלה  כל  עם 
התרבותיים  הצרכים  כל  את  לספק  מסוגלת  לא  הברית  שארצות 
שלנו. אם מחפשים איכות, צריך כנראה לחפש אותה במקום אחר, 
והמקום הטבעי והנכון הוא כמובן בריטניה. נכון שלבריטים יש כמה 
נקודות תורפה: האוכל חסר טעם לחלוטין, מזג האוויר אכן מדכא 
והספרים של ג’יין אוסטין באמת נורא משעממים, במיוחד אם אתה 
גבר. אבל אם מסתכלים מעבר לסטריאוטיפ של הבריטי המאופק, 
מגלים תרבות מרהיבה שבה מלכות צונחות ממטוסים עם ג’יימס 
גירלס”  וה”ספייס  “אואזיס”,  “החיפושיות”,  כמו  רוק  ולהקות  בונד 
משגעות את העולם. אפשר לעשות רשימה אינסופית על התרומה 
התרבותית של הבריטים, אבל לדעתי מספיק להזכיר סמל אחד, 
גם  אחד  שיום  לחלום  להתחיל  מדינה  בכל  לאנשים  גורם  ששמו 
להם יהיה סמל דומה – כזה שמשנה ומעצב את פני עולם התרבות. 

מדובר כמובן בבי.בי.סי; ועם עובדות, כאמור, אי אפשר להתווכח.
עמנואל סיימון

ארצות הברית 
התקפה  הייתה  השישים  בשנות  הבריטית”  ש”הפלישה  החושבים  יש 
צבאית על אחת הטריטוריות בבעלות בריטניה, אך לא. בפועל מתייחס 
מושג זה לתרומה התרבותית היחידה של בריטניה לעולם – להקות הרוק. 
שלקחה  זו  היא  הברית  ארצות  ועמיתיהם,  “החיפושיות”  תקופת  מאז 
המערבי  העולם  של  התרבותי  לתוכן  הקשור  בכל  המנצח  תפקיד  את 

במוזיקה ובקולנוע.
הדגל  נישא  ומשם  הברית  בארצות  נולדו  בידור  של  חדשים  זנים 
מייקל  היא  לכך  המובהקת  הדוגמה  העולם.  לרחבי  החדש  התרבותי 
ג’קסון, שהפך להיות אייקון “גדול מהחיים” בשעה ששילב שירה וריקוד 
כשלים  אף  על  ג’קסון,  את  חיבק  הגלובאלי  העולם  חדש.  מוזיקלי  בזן 
הביא  ג’קסון  סנסציוני,  טרי,  חדש,  כך.  על  להקשות  שאיימו  אישיותיים 
לשלושים  הדלת  את  שפתחו  וסגנון  קליפים   -  moonwalk-ה את 
וז’אנרים  גלאם  הופ,  היפ  ראפ,  פופ,  ברייקדנס,   ,R&B הבאות.  השנים 
וכוכבי  וברברה סטרייסנד, להקות  כמו מדונה  פופ  כוכבי  נוספים;  רבים 
רוק דוגמת “גאנז אנד רוזס”, “מטאליקה”, להקות ורטיקאליות – בריטני 
תרומת  על  מצביעים  כולם   – אחרים  ורבים   Backstreet Boys ספירס, 
המוזיקה  העולמית.  למוזיקה  האמריקנית  והיצירתיות  החדשנות 

האמריקנית פלשה לכל מקום ומקום.
ששנות  למרות  כן.  גם  תקופה  באותה  פרחה  שהוליווד  מקרה  זה  אין 
הוליווד,  של  הרשמי  הזהב  לתור  נחשבות  השישים  שנות  עד  העשרים 
ניתן לומר שתור הזהב האמיתי התחיל במקביל ל”פלישה האמריקנית” 
לתחום המוזיקה. בעת הזאת שווייה של התעשייה הקולנועית ההוליוודית 

הוא עשרה מיליארד דולר בשנה, בזכות הקלות של הפצת הסרטים.
כור  מימוש  של  הצירוף  פשוטה:  תשובתי  הברית?  ארצות  דווקא  למה 

ההיתוך לתפיסת ארצות הברית כארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות.
קני צויבל
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ילדים מגדירים את “ארץ ישראל”

המלצה לטיול: תל גזר - עיר שהייתה ארץ
פעם,  אבל  למדי,  קטנה  מדינה  היא  ישראל 
הייתה  הארץ  לפניהם,  ואף  התנ”ך  בימי 
בהרבה.  קטנות  מדינות,  להרבה  מחולקת 
שלו  בעיר  ששלט  שליט  היה  עיר  לכל 
“מלך”.  בתואר  והתגנדר  סביב,  ובכפרים 
עיר  ואפילו  למדי,  קטנה  הייתה  שלו  הארץ 
עד  אלפים  עשרת  רק  מנתה  שלו  הבירה 
יותר ממזכרת  עשרים אלף איש - לא הרבה 
הבלעדי.  השליט  היה  עדיין  הוא  אך   - בתיה 
של  רשימה  יהושע  בספר  מוצאים  אנו  וכך 
ישראל  בני  שִהּכו  מלכים  ואחד  שלושים 

כשהתנחלו בארץ.
לכאן,  קרוב  ממש  שכן  מלכים  מאותם  אחד 
ימימה,  מימים  בעיר  שלטו  קודמיו  גזר.  בתל 
יש  כי  אף  לפנה”ס,   1700 משנת  לפחות 
עיר  הייתה  זו  יותר.  קדום  עוד  ליישוב  עדויות 
מבוצרת  ימים,  אותם  במונחי  וחזקה  גדולה 
ציבור.  ומבני  במקדשים  ומעוטרת  כיאות 
לגלות  זו  בתקופה  שהחלו  מצרים  פרעוני 
יצאו  ואף  לארצם  מחוץ  בקורה  התעניינות 
זו  בעיר  במהרה  נתקלו  כיבוש,  למסעות 
שעמדה בדרכם צפונה, וניהלו איתה מערכת 
התנגשויות  שכללה  שנים,  ארוכת  יחסים 
מאידך  בריתות  וכריתת  גיסא  מחד  וכיבוש 
מתעדים  העתיקה  מצרים  ארכיוני  גיסא. 
הממשל  לבין  גזר  מלך  בין  מכתבים  חליפות 

המצרי.
לפי התנ”ך, לאחר ששלמה המלך התחתן עם 
בתו, כבש פרעה שוב את גזר ומסרה לשלמה 
ישנם  מחדש.  אותה  בנה  ושלמה  כמתנה, 
מהביצורים  חלק  המייחסים  ארכיאולגים 

במקום לשלמה. 
לתמונה.  גזר  חוזרת  החשמונאים  בימי  גם 
שמעון  כבש  כיצד  מתאר  המכבים  ספר 
תושביה  את  סילק  העיר,  את  החשמונאי 

והושיב בה יהודים.
מתקיימות  גזר  בתל  ארכיאולוגיות  חפירות 
ובמהלך  שנה,  ממאה  יותר  כבר  לסירוגין 
חשובות,  תגליות  מספר  שם  התגלו  השנים 
העבריות  הכתובות  אחת   - גזר”  “לוח  בהן 
הקדומות ביותר שנמצאו. בֵקיצים האחרונים 
מכללה  עם  בשיתוף  חפירה  שם  מתנהלת 
בקיץ  שלום  לנווה  שהזדמן  ומי  אמריקנית, 
אמריקנים  בסטודנטים  לחזות  היה  יכול 

ממיינים ומנקים חרסים.
איך מגיעים ומה לראות? 

פונים  הראשונה  ובכיכר  יוסף  לכרמי  נוסעים 
הופך  הוא  שם  סופו,  עד  הגפן  ברחוב  ימינה 
השביל  ימינה.  בחדות  הפונה  עפר  לדרך 
מטר  כ-600  היישוב,  למרגלות  ממשיך 
)סימון  שמאלה  פונים  שבילים.  לפיצול  עד 
ובצומת  מטר  כ-400  עוד  ירוק(  שבילים 
הגבעה  במעלה  ימינה  פונים  הבא  השבילים 
עפר.  לחניית  שמגיעים  עד  מטר  כ-200 
עם  ומשולט  מעגלי  הליכה  שביל  במקום 
כשמוקדי  בשטח,  הממצאים  על  הסברים 
מפעל  הם  לעין  הגלויים  העיקריים  העניין 
עד  ללכת  אפשרות  כיום  )אין  הכנעני  המים 
סופו(, שערי העיר ו”מקדש המצבות” - מתחם 
פולחני עתיק. ַּבָמקום תצפיות יפות על האזור, 
מירוק  גם  ליהנות  אפשר  ובאביב  ובחורף 

בעיניים ומפריחה יפה.

לפיקניק  יפה  מקום  ולכן  התל  על  עצים  אין 
לו. חוזרים עם  ורד, הנמצא מזרחית  עין  הינו 
פונים  הראשון,  השבילים  למפגש  המכונית 
קצת  ונוסעים  אדום(  סימון  )שמאלה,  צפונה 
איתי  לזכר  מטופח  המעיין  מקילומטר.  יותר 
במלחמת  שנפל  יוסף  כרמי  בן  שטיינברגר, 
השנה,  כל  מים  מלא  והוא  השנייה,  לבנון 
לצערי,  צל.  לו  מספקים  וקנים  תאנה  כשעץ 
בקיץ גם הדבורים אוהבות את הביקור באתר 
להגיע  אפשר  האכילה.  על  קצת  ומקשות 

למעיין גם בהליכה בשביל היורד מתל גזר.
ישי להמן

ולקראת גיליונות הנושא הבאים...
מה מעוררות בכם המילים “עיר”, “חי”, 

“צומח” ו”דומם”? 
יש לכם רעיונות, ראיונות, תחקירים, 

הגיגים או שירים שאתם רוצים לפרסם? 
שלחו מייל לכתובת

  yairhartman@gmail.com
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פתרון למפה:

המדינה שלנו היא 

כיפית כי מאמינים 

בה’ והחיים בה טובים. 

יהונתן רבל, ב’ 2
ארץ באסיה. אני 

אוהב אותה כי 

יש דברים שווים 

בחנויות - כמו לגו. 

אמיר וולף, ב’ 1

אני אוהב את האנשים 
גם כאלה שרעים, אבל הרוב בישראל כי הם נחמדים. יש 

טובים. אני אוהב ללכת 
לפארקים ולטיולים בארץ. 

יובל קינן, גן “אולגה”

זו המדינה שלי, שאני 

אוהבת אותה, כי יש לי 
בה בית ומשפחה. 
נטע נמיר, גן “ארז”

ארץ שבה נולדתי, ארץ 
שכיף להיות בה, כי היא 

טובה ויש בה מלא חנויות. 
אוריון עמר, ב’ 1

אני הכי מכיר אותו, והכי זה המקום שאני אוהב, כי 
טוב להתחיל ממנו את 

המסע במטוס שאני בונה. 
עילי פרידמן, ב’ 1

זו המדינה שבה נולדתי 
ואני אוהבת אותה, 
למרות שלא הייתי 
בארצות אחרות. 

נוגה הוסיאסקי, ב’ 2

אני באתי לכאן מארצות 
הברית לפני שנה, ואני 

אוהבת את הגנים 
ואת בית הספר. 

גבריאלה טרואן, א’ 1


