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פרוזה

"מסעודה": רומן סוחף על נשים שסיפורן מעולם לא סופר
בספר המבוסס על קורותיה של סבתו, יקיר אלקריב מגולל את הנרטיב המושתק של נשים יהודיות
במרוקו ולאחר מכן כמהגרות בישראל. אין בו איכויות ספרותיות גדולות, אולם יש לו ערך היסטורי

וחשיבות חברתית רבה
אינס אליאס

| עקובעודכן ב-12.04.20פורסם ב-09.04.20

שם הספר: מסעודה

סופר/ת: יקיר אלקריב

מו"ל: הוצאת עם עובד

עורכ/ת: סימונה באט

מס' עמודים: 324

מחיר: 88

רוצים לקרוא תקציר של הכתבה?

"מסעודה" של יקיר אלקריב אמנם אינו יצירת מופת ספרותית, אך הוא ספר

שהיה חייב לראות אור ולהיות חלק מעולם הספרות בישראל. הוא מביא סיפור

היסטורי הכתוב בשפה פשוטה ומטרתו להעביר חוויית חיים של נשים שסיפורן

מעולם לא סופר.

תחילתו בקהילה של יהודים; קהילה שמנסה לקיים את עצמה ולשמר את

אמונתה, ובתוכה הנשים (כמו הגברים) פוגשות בהיסטוריה הלאומית

והבינלאומית של העם היהודי. מהסיפור הזה, של עולם אחר, מגיע אלקריב

לסיפור על מדינה של מהגרים, של אנשים שאיבדו את הכל ומנסים לבנות את
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עצמם מחדש. מסיפורן של הנשים היהודיות בעיר מקנס שבמרוקו ועד סיפורן

של נשים מהגרות בישראל, מציג המחבר היסטוריה עממית ברומן קצר וסוחף.

ספריםתגיות:

Advertisement:  פנטהאוז על גבול תל-אביב במחיר של רמת גן

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

מגזין /

"הם אומרים לי: אני
לא יודע מה המציאות.

תגידי לי מה
המציאות"

ספרות /

עוצם עין אחת |
מתבונן מבחוץ

בחלומות של אחרים

ריאלי /

ניצחון מוחץ
לפנסיונרים: מדינת

ישראל מחלקת הטבת
מס של 40% למי

לפני שנולד

ממומן

…מכשיר שמיעה | מוד
מה המחיר של מכשיר

שמיעה ב-2021?

ממומן

ספרות /

שלושים למותו של
איתמר יעוז־קסט |

מורה על נתיב
המסתורין

ספרות /

שלושים למותו של
איתמר יעוז־קסט |

ַהבַּיִת ַהזֶּה, / ַהּסָפוּג
ֵריַח…

/ Kamedis

מצאנו את המוצר
המושלם לקשקשים

ולקרקפת מגרדת

ממומן

/ PARTNER TV

לא תאמינו כמה אפשר
להוזיל את התשלום

החודשי של הטלוויזיה
שלכם

ממומן

Recommended by

תגובות
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הזינו שם שיוצג באתר

לבחירת השם
ככינוי קבוע

תגובה

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ

שם
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21:17 15.04.2020איך עם עובד פרסם דבר נורא כזה?13

0 1

טקסט ילדותי ושטחי ועריכה , או שמא לא ערכו את הספר??
מה קורה עם עובד, בתור מנוי שלכם אני מאוכזב מאוד.

12:37 13.04.2020יורב12

1 4

שוש ושוש חוזר בכי המרורים של אינס ודומיה/דומותיה המבכים/ןת את העובדה שהלבנבנים הגזלנים
לא סיפרו את סיפוריהם של היהודים הערבים אלא רק את סיפוריהם שלהם.

פשוטט אפליה וקיפוח נורא.
מעניין מדוע לא קמו מתוך הקהילות הללו מי שיספר את סיפוריהם?

אולי אין מוכשרים מספיק?
אולי אין מה לספר?

סביר שגם וגם.
וכמובן שגם בכך אשמים הלבנבנים השודדים הפריבילגים.

08:52 13.04.2020חלי11

0 0

וואו איזו ביקורת אמינה.

20:17 12.04.2020עכשיו תנסו להחליף את הגיבורה הראשית ממרוקאית ל פולנייה למשל10

2 6

ואפשר לדמיין כבר איבט ביקורת אונס אליאס הייתה כותבת.

עכשיו תנסו להחליף את הגיבורה הראשית ממרוקאית ל פולנייה 12.04.2020 20:25 טל

למשל

3 3

איך אפשר להשוות את ספריו של ברדוגו לערמת הדפים החלולה הזאת? מדובר ברמת כתיבה
של חטיבת ביניים. מי הכותב הזה ומה לו ולכתיבה.

שלחו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

מהאחרונה לראשונהסדרו את התגובות
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19:50 12.04.2020תקראו את "זה הדברים" של סמי ברדוגו9

1 5

מספר את הסיפור הנשי הקשה וספרותי לעילא ולעילא.

תקראו את "זה הדברים" של סמי ברדוגו 13.04.2020 22:22 לא מתלונן. רק אומר.

0 0

הספר של ברזוגו טוב אבל היה לי קשה לקרוא אותו. בגלל המשחק עם הצורת דיבור של
האישה שמספרת את הסיפור שלה. זה חמוד שבספר יש שורה פה ושורה שם של דיבור אמיתי
כמו שהוא נשמע במציאות, בתחביר לא נכון ומילים שהאישה אומרת מצחיק, אבל לקרוא ספר

שלם עם הדיבור הזה היה מעייף. לשמוע את הדיבור המשובש של המבטא והמילים
המצחיקות, אפילו שעות, זה נעים. אבל לקרוא את אותו הדיבור על מאות עמודים, זה לא כמו
לשמוע. מעייף לפצח מה היא אומרת. בגלל שקריאה היא עם זיהוי של מילים שלמות. יחידות
מילים. צורות של מילים. לא כמו שמיעה שעובדת אחרת. כשהמילים כל הזמן לא מזוהות בעין

צריך לעצור ולעצור.

18:45 12.04.2020חבל8

3 4

כי יש סיפור יותר מעניין, איך האוסטיודן אונסים ותוקפים נשים וגברים מזרחיים שעולים עליהם בכל רמה
ויכולת, והם מכשילים אותם כי מדינת השטייטל ומדינת ישראל טרם קמה. לא מפליא שהאוסטיודן היה

כל כך שנוא ועדיין

חבל 12.04.2020 21:14 השואל

1 8

התחלת עם האוסטיודן הזה לפני איזה שבועיים. אפשר לקבל קצת רקע על הקטע שלך?
אוסטיודן זה כמו איסט-יודן? יהודי המזרח? מזרח אירופה? באיזו שפה זה, בגרמנית? זה שם

שאת נותנת לאשכנזים? זה אשכנזים מסויימים או בכלל? פולנים, רוסים ורומנים הם למשל יהודי
מזרח אירופה. אוסטיודן מתכוון להם? או ליהודים גרמנים כי המילה אוסטיודן היא בגרמנית? את

שונאת אשכנזים? המילה אוסטיודן זאת מילה של שנאה בשבילך? את שונאת את כל האשכנזים
או חלק? יש כאלה שאת שונאת יותר? זה תלוי במדינה שהם באו ממנה באירופה או במשהו

אחר? למה את שונאת אוסטיודן? כתבת בטוקבקים שהם אנסים או משהו, למה כתבת את זה?
למה התכוונת? מותר לשאול מה המוצא שלך? אם היית אוסטיודן בעצמך עדיין היית שונאת

אוסטיודן? אם היית אוסטיודן ומישהו היה כותב "אוסטיודן" כמו שאת כותבת מה היית חושבת
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עליו? מה את רוצה שיקרה לאוסטיודן? אם את פוגשת אוסטיודן את רעה אליה בכוונה? את
שונאת עוד אנשים חוץ מאוסטיודן? שואל מסקרנות.

18:28 12.04.2020שרה7

1 4

"בספר המבוסס על קורותיה של סבתו, יקיר אלקריב מגולל את הנרטיב..."
בעברית אומרים: "בספר המבוסס על... מגולל יקיר.. את הנרטיב" אם המשפט מתחיל בתיאור, משלים

לפועל, אמור הפועל להקדים את הנושא. וזה גם פוטר אותך מהפסיק המטומטם של מי שמתרגם
תחביר מאנגלית.

שרה 12.04.2020 19:46 רק בעבר או בעתיד

0 0

לא בהווה.

שרה 12.04.2020 23:38 מוסטפא

0 0

שרה המתקנת,
דברייך נכונים רק אם הנשוא הוא פועל בעבר או בעתיד,אך אם הפועל הוא בהווה,אזיי אפשר

גם וגם,עם עדיפות לנושא לפני הנשוא. מקווה שעלה בידי להשכילך.

16:15 12.04.2020מירתה6

4 14

האם אפשר לקרוא לדבר הזה ספר בכלל? בושה להוצאה. גיבובי מילים כמו כתבה ארוכה בעיתון זול.
ואם כבר הכותב שאינו אמור לעסוק בכתיבה, מה עם עריכה? מישהו ערך את הדבר הזה? חבל, הנושא

מעניין דווקא.

15:31 12.04.2020קוראת5

2 14

מרתק לקרוא במדור הספרות, שספר לא צריך להיות ספר טוב כדי לקבל ביקורת טובה. כי לדעתה של
כותבת, שהיא יותר פוליטיקאית מאשר אשת תרבות, יש לו "ערך היסטורי וחברתי". רוצה לומר - "הוא

לא טוב, אני מודה בעצמי, אבל הוא מקדם אג'נדות שלי אז יש לו ביקורת טובה". אז בשביל מה לנו
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ביקורות ספרות? הקימו במקום זאת מדור לחינוך הקוראים למחשבות נכונות "חברתית" ותכתבו להם
ישר, בפשטות, מה לחשוב. והאם כל זה זה אומר שגם ספר טוב יקבל ביקורת רעה אם לדעת

פוליטיקאית כזאת, אין לו "ערך היסטורי וחברתי" בעיניה לפי איך שהיא הייתה רוצה את ההיסטוריה ואת
החברה? דהיינו, האם זה גם עובד בכיוון ההפוך? אני באמת ממליצה לעיתון לבטל את מדור הספרים
ולפתוח מדור לחינוך הקוראים למחשבות נכונות "חברתית", ולכתוב להם ישר ולעניין מה הם צריכים

לחשוב.

קוראת 12.04.2020 22:31 קוראת את הקוראת

0 2

המגיבה צודקת. למה צריך לשלוח אותנו לקרוא ספרים לא טובים בשביל ללמד אותנו איזה
מחשבות צריך לחשוב. שיפרסמו בעיתון רשימה פשוטה של המחשבות שצריכות להיות לנו

ושמותר לנו לחשוב אותן. למה ללכת מסביב? גם תגיעו ככה ליותר אנשים אם פשוט תפרסמו
רשימה של המחשבות החוקיות לחשוב אותן. כמה אנשים כבר קוראים ספרות ישראלית? גם
מה זה הקטע הזה של ביקורות רצחניות על ספרים עם מחשבות שאסור היה לחשוב? למה

אנחנו צריכים לקרוא קללות בעיתון? תנו לסופרים הלא חוקיים קנס ועזבו אותנו. מה זה ענייננו.
אם הם ממשיכים אחרי הקנס - כלא. שיבינו כמה אתם צודקים וכמה המחשבות שלכם טובות.

אם הם ממשיכים בכלא - אפשר לשלוח לחינוך מחדש. זה לא חדש. בשביל מטרה כל כך
חשובה, זה לא רק מותר, זה מוסרי. זה הדבר המוסרי לעשות. כמו שאיזה ימני אמר לי פעם, ולא

הסכמתי איתו אבל עכשיו אני מבינה אותו קצת - הבעיה בשואה לא הייתה עצם השואה אלא
העם, זה היה העם הלא נכון. זה היה צריך להיות הערבים. אותו הדבר במחנות חינוך מחדש.

הבעיה שם היתה רק המטרה, היא לא היתה נכונה. השיטה בעצמה בסדר, כמו שהימני גרם לי
להבין. וכולנו יודעות שזאת מטרה כל כך צודקת, שזה מוסרי.

14:15 12.04.2020קוראת ספרות4

0 10

אינס אליאס, איפה את חיה? את כל כך לא מעודכנת. כאילו לא שמעת מעולם על הספרות היפה
הנהדרת, או על הספרות ההיסטורית הענפה, העדויות וכו׳ וכו׳ שנכתבו מאז התעוררות תנועות הנשים

בשנות השישים, שהביאו סוף סוף לקאנון את החוויה הנשית, מזווית ראייה נשית, כולל ״פרטים
מזעזעים ומבישים מעולמן של הנשים במלואם, ללא צנזורה״. רק דוגמה קטנה אחת, רלוונטית במיוחד.
את משבחת את הספר הזה על ש״כבר בפרק הפתיחה הקצר מופיע תיאור מזעזע של אונס ילדה בליל

כלולותיה על ידי מי שהוכרז כבעלה״... ובכן, קראת את ״אבני שיש טהור״ מאת הרצל כהן, שיצא לאור
ב-2004? אותה חוויה בדיוק (כנראה אפיינית לחלקים היותר-פרימיטיביים של קהילת יהודי מרוקו)

מתוארת שם, ודווקא בכישרון ספרותי רב. ומלץ

קוראת ספרות 13.04.2020 09:40 האיש הקטן שאוכל גרעינים

0 0
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רכשו מנוי

בלוגים

תנאי שימוש

צרו קשר

פרסמו באתר

שירות למנויים

הכל אצלה קורה בפעם הראשונה.
זו המדיניות של הארץ, כל ספר מזרחי היא הספר הראשון בנושא.לא היה לפניו אף אחד שכתב

עליו עד שהארץ לא כתב ביקורת על הספר.
כל השאר לא קיים. מאה שנות ספרות נשית יהודית נמחקות. מטרת הביקורת היא למחוק. אם
על הדרך אפשר לבטל את הערך הספרותי (אבל איך אין ערך ספרותי אם זו הפעם הראשונה

כתבו על זה?) אז מה טוב.
אליאס היא רק חלק ממערך המחיקה העצום של היצירה המזרחית שהארץ דוגל בו מאז

ומתמיד.
זהו גם המאמר הזה יימחק,אלקאיב יימחק בתורו, ואליאס גם תימחק.

יבוא כתבן אחר ויגלה מחדש כל ספר מזרחי ראשון ועוד פעם ראשון בדורו.
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