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אבלבמערהלאליםמתפללים
מנותקיםבכנסייהמבקריםגם
באוטובוסנוסעיםאבלמטכנולוגיה
האינדיאניםתרבותהגדולהלעיר
מאודרחוקהבמקסיקוהמאיהבני
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כסףתכשיטיחנית,פנים,בעי
אלההראש.אתהמעטרותונוצות

שלבמחשבתוהעוליםהדימויים

נתקלכשהואמערביאדםכל
הםכך"אינדיאנים".במילה

קומיקסבחוברותבסרטים,מופיעים
כשאניאבלצעצועים.ובחנויותלפוריםבתחפושות

מהחיפהמאוניברסיטתמגדעמוספרופ׳אתשואל

כמעטמשיב:הואהזה,הפופולריבדימוימוטעה

הכול.

רקילידיים,שבטיםוחוקרהיסטוריוןכשמגד,
השונות,האינדיאניותהקבוצותעלללמודהתחיל

בהרבהמורכבתשהמציאותמהרהעדהביןהוא

אחריהפופולרית.התרבותאותהשמציגהמכפי

הואבמקסיקו,נידחבכפרחייםשלמכוננותשנתיים

מופרך.ממשאלאשגוי,רקלאשהדימויידעכבר
שבטהמאיהבניאתלחקורכדילשם"יצאתי

שנים",אלפיזהובדרומהאמריקהבמרכזשחיעתיק
המאיהשלכפרלצ׳אנאל,"הגעתימספר.הוא

אתביקרתימקסיקו.שבדרום־מזרחצ׳יאפסבמדינת

אותישלחהואקשרים.ליצורוהתחלתיהכפרנשיא

להגיעשכדיצ׳אנאל,שלבפריפריהמבודדליישוב
חשמלבליכפרזהק"מ.20ברגלללכתצריךאליו

בלבד.משפחותעשריםבושמתגוררותמים,ובלי

טרנספורמציה,עברתי"לאט־לאט
מוכרות.לילהיראותהתחילוופניהם

אנשיםלישהזכירופניםתוויזיהיתי

נראההכפראפילומכיר.שאניאחרים

בפוליןיהודיותעיירותליוהזכירמוכר,
בוץ,אדמה,מרוצפים,לאשבילים

מלפניבתמונותשרואיםדבריםצריפים.

השנייה"העולםמלחמת

מולנחיתותרגשי

הדובריםהמקסיקני?

במדינתאינדיאניותספרדית.

)משמאל(צ׳יאפס

עבדתיצריף,בתוךאחתמשפחהבניעםחייתי

למערות,לרגלאיתםעליתיבחקלאות,איתם
בתשבההעירלסן־קריסטובל,חזרתישבועובסופי

דירה".שכרנוואנישליהזוג

המקום?ילידיאותךקיבלואיך
ידעוהםכיאיתם,לתקשרקשההיה"בהתחלה

בעצמילמדתילאט־לאטאבלספרדית,מאודמעט

אותיקיבלוהםהרבה,להפתעתישלהם.השפהאת

אפילוהייתההראשון.מהרגעבטבעיותמאוד

אותירצוחסותו.תחתאותיייקחמיביישוב,הצבעה

בעירסחורותובמכירתבחקלאותלעזורשאוכלכדי

תרבותי.תיווךמעיןעבורםעשיתיאניהגדולה.

כפרייםאינדיאניםעלמדברים"אנחנו

בסיסייםדבריםשמגדליםדבר,לכל

קטניםירקותפלפל,שעועית,תירס,

לאמאודהםעבודה.בהמותוקצת

עםוהלאום,המדינהעםמזוהים

השלטוןמוסדותעםהפרלמנט,
מדבריםלאהריבונותסמליכל

אנשיםעםבקשרכןהםאליהם.

המאיה,בתוךאחרותמקבוצות

בשווקיםאיתםנפגשיםבעיקר

השפהמבחינתומחובריםאזוריים,

והתרבות".

שם?שלךהיוםסדרנראהאיך

בחמש,בוקרבכלקם"הייתי

המשפחהעםבשדהלעבודוהולך

היינוימיםלכמהאחתאצלה.שהתארחתי

שעות,חמשבמשךרוכביםסוסים,עלעולים
לנושההכירהבחווההסוסיםאתמשאירים

לסן־שעותשלוששנסעאוטובוסעלועוליםאותם,
קריסטובל.

$TS1$.לסןקריסטובל$TS1$
$DN2$.לסןקריסטובל$DN2$מגיעיםבאזורהכפריםמכלאינדיאנים

הייתיואניסחורות,למכורכדישםהעירונילשוק

השמיכותאתלמכורועוזרהמשפחהראשעםעומד

טוו.שהם

לסךבאוטובוסהנסיעהבזמןאיךזוכר"אני
tg;וחשתיסביבי,באינדיאניםהתבוננתיקריסטובל

הערה




 לטריטוריה הבאים "ברוכים
 שלט במרידה": האוטונומית

באזור גרילה ארגון מטעם

PATRIA HfXICANA'

TENIMIO AUfliNMiO IN,  לאחד "הפכתי
 בני מהם".

 המשפחה
 האינדיאנית

 איתם חי שמגז־
 שנתיים במשך
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 שלהם הגוף שפת מטמורפוזה: עוברים הם איך >
 ונראים הראש את מנמיכים היו הם משתנה, הייתה

 כאינריאנים שלהם הנחיתות רגשי בגלל אבלים, כמו
 כשהם בערב, הספררית. רוברי המקסיקנים מול אל
 והם אליהם, שבה הגאווה פתאום לכפר, חוזרים היו

קודם". כמו נראו

האובייקטיביות את לאבד
 מרוחקים בעמים להתעניין החל )64(מגד

 הייתה צעיר "מגיל .14 בגיל כבר נידחים ובאזורים
 במירכאות פרימיטיביות, לתרבויות חזקה משיכה לי

 אוכלוסיות, בין מגעים לחקור לנסוע, רציתי כמובן.
 ספרים קראתי קטנות. קבוצות פועלות איך להבין

 וזה קיר, ציורי ועל הקדמון האדם של מערות על
 משהו בזה ראו שלי ההורים מאוד. אותי עניין

אותי". עודדו אבל אזוטרי,
 משפחת בתוך חריג היה שפיתח העניין תחום
 אביו גדל: שבה התל־אביבית הספרותית האצולה

 שהלך ישראל פרס חתן מגד, אהרן הסופר הוא
 וחוקרת הסופרת היא אמו שנים; שלוש לפני לעולמו
 וצרויה מגד אייל וגיסתו, אחיו צורית: אידה הספרות

 כתבתי שלי העשרה "בשנות הם. גם סופרים שלו,
 לכך. מעבר לא "אבל אומר, הוא ושם", פה שירים

 מתוך אולי אחרים, למחוזות הזה מהעולם התרחקתי
יותר מי של בבית, פנימית מתחרות להימנע רצון

פחות". ומי טוב
 לטינו־אמריקניים בלימודים בחר הוא

 כדי מלגה קיבל ובהמשך העברית, באוניברסיטה
 שם, שהותו שנות בשתי במקסיקו. למחקר לצאת

 המאיה בני של דתם את חקר ,1982ל־ 1980 בין
 נצרות של מעניין שילוב שהיא המקומיים,

 המקורית הדת "את ופגאניות. קתולית
 אלפי במשך מקיימים הם שלהם
 אליהם חלחלה והקתוליות שנים,
 הספרדי. הכיבוש בזמן ,16ה־ במאה

 לאזור שהגיעו הספרדים הכמרים
 אינטנסיבית במלאכה התחילו

 את למדו כך ולצורך ניצור, של
 והשתלבו המקומיות השפות

 הוא שמעניין מה במרחב. היטב
 התנגדו כך כל לא שהאינדיאנים

 התקרבו שהכמרים ברגע לנצרות.
 התכנים עם הזדהות והראו אליהם

 ההתנגדות - שלהם התרבותיים
נעלמה.

 הייתי הזה. הדתי בעירוב "התעניינתי
 הם שבהן למערות איתם לרגל׳ ׳עולה

 האלים את שמייצגים נציבים למעין מתפללים
 נרות להניח נוהגים המקומיים שלהם. הקדמוניים

האלה לנציבים להשתחוות המערה, קרקעית על

 הוא לקולנוע המציאות בין "הפער
 מתארים הילדים וסרטי המערבונים עצום.

 אמריקה בצפון־מערב אינדיאניים שבטים
 קשורים לא המאיה ובני מסוימת, בתקופה
 עם נפגשים לא בכלל הם היום לזה.

הברית" מארצות האינדיאנים

 וממשיכים מהמערה יוצאים הם כך אחר ולהתפלל.
 שנמצא קתולי קדוש של לפסלו לרגל בעלייה

 הליכה". שעות תשע מרחק אחר, בכפר בכנסייה
 הפעילויות בבל משתתף איתב, חי אתה אחד מצד

 להתבונן מנסה שני ומצד שלהב, היומיומיות
 לא מחקריים. לצרכים מידע ולאסוף מהצד

דיסוננס? חווית
 הרגשתי לא בכפר, עצמו, "ביומיום
 בגובה המקומיים עם דיברתי דיסוננס.

 שגרתי במשפחה השתלבתי העיניים,
 עם עמוקה הזדהות והרגשתי איתה,

 לא שלה. העוני ועם שלה הצרכים
אינפורמציה. להשגת אותה ניצלתי

 לאסוף כשניסיתי עדין מאוד הייתי
 זקנים עם בערב ישבתי מידע.

 לשווקים יצאתי אותם, והקלטתי
לרגל, עליתי בחגים, בין־אזוריים

 בצריף אנשים ראיינתי גם ולפעמים
 כשהייתי שבוע, בסופי גרתי. שבו
 כל את הכתב על ומעלה לעיר חוזר

 יותר מדעית לפאזה נכנס הייתי ההקלטות,
העיר, אנשי היו מסביבי משונה. קצת היה וזה

 בכפר. איתם שחייתי מאלה מאוד שונים שהם
 חשתי אבל בעיר, נוח להרגיש אמור הייתי לכאורה

> שם. ולתושבים האינדיאני לכפר יותר מחובר
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;tgמהם".לאחדשהפכתיהרגשתי

מהם.אחדלאהריאתהבעצם?קורהזהאיד

לראשונה,אותםכשפגשתיבהדרגה.קורה"זה
עברתילאט־לאטזרים.שונים,לינראוהם

להיראותהתחילוופניהםבתוכי,טרנספורמציה

אנשיםלישהזכירופניםתוויזיהיתימוכרות.לי

לינראהעצמוהכפראפילומכיר.שאניאחרים

יהודיותעיירותלישהזכירומראותבוהיומוכר.

צריפים.בוץ,אדמה,מרוצפים,לאשביליםבפולין

מלחמתמלפנישחור־לבןבתמונותשרואיםדברים

השנייה".העולם

קבוצותלשתימחולקיםבמקסיקוהאינדיאנים

והמאיה,המדינה,במרכזשחייםהאצטקים,עיקריות:

לאהמאיהשבט"בניובדרום־מזרח.בדרום־מערב

כוללשם"זהמגד.אומר׳מאיה׳",לעצמםקוראים

המשותפתהתרבותיתהשייכותבגלללהםשניתן

המקומי,הניבפיעלעצמםאתמכניםהםשלהם.

בו".גריםשהםהיישובאוהסמוכההעיר

עומדתהאלההכפרייםהאינדיאניםמאחורי

"בשנותבאחת.שנכחדהומפותחתמפוארתתרבות

למאההשלישיתהמאהביןהמאיה,שלהשיא

עשרותבנותעריםלהםהיולספירה,השמינית

ודתארכיטקטורהדרכים,מקדשים,תושבים,אלפי

980בשנתשקרסשלםעולםהיהזהמפותחת.

הגדוליםהמרכזיםברורות.שאינןמסיבותלספירה,

כשהספרדיםעבר.לכלנפוצווהתושביםהתפרקו,

בהם,להילחםניסוהמאיהבניה־61,במאההגיעו

אחוזיםשישיםהיוםוהתנצרו.נכנעולבסוףאך

לזהותואפשרמעורבת,היאבמקסיקומהאוכלוסייה

הבירה.ברחובותאינדיאנייםפניםתווי

מהוליוודבראשלנושישהאינדיאנים"דימויי

שלמהמציאותמאודרחוקיםדיסני,ומסרטי

ישראליםעצום.הואהפעראמריקה.ודרוםמקסיקו

וכמוך,כמוניבאנשיםשמדובררואיםשםשמטיילים
המערבוניםשלהם.התפיסותאתמשניםולאט־לאט

שהיואינדיאנייםשבטיםמתאריםהילדיםוסרטי

בניאבלמסוימת,בתקופהאמריקהבצפון־מערב

וגםלזה,קשוריםמרגישיםלאבכללהמאיה

פעםמדימארה"ב.האינדיאניםעםנפגשיםלא

ילידייםשבטיםשלבינלאומייםכנסיםמתקיימים

שלנציגיםכמובןשםונוכחיםאמריקה,מיבשת

קבוצהכללכך.מעברחיבורשוםאיןאבלהמאיה,
הקבוצותביןמגעואיןעצמה,בפניעומדתכזו
מורכבת׳אינדיאנים',הזו,הגדולההמילההשונות.

שחושבים".ממהיותר

פגשת?שאתההאינדיאניםאתמאפייןמה

שלכפריותאוכלוסיותעלמדברים"אנחנו

הםיומרות.חסריחייםשמנהליםאדמהעובדי

להסתנוורלאכדיהגדולותמהעריםמספיקרחוקים

באיםכשהםאליהן.להגרלרצותלאמהעושר,

ושמאלה,ימינהמסתכליםלאהםלמכור,כדילעיר
לכפר.וחוזריםהגבעלשלהםהסחורותאתנושאים

מתקיימיםוהםלגמרי,רגיליםמשפחהחיילהםיש

ביותר".בסיסיבאופןאבלבכבוד,

טכנולוגיה.אוחשמלבליאומרשזה

מוצריםכמעטאיןטכנולוגיה:רקלא"נכון.

תראההמודרנית.המערביתהתרבותמןחומריים

לפניבעירקנהשמישהופלסטיקקערתאולישם

עלמבשליםהםכלום.מזהחוץאבלשנה,עשרים
עץ".וקורותדלייםבעזרתמדורה,

האנתרופולוגי,לענייןמעבר
לושישהרגישהואמגד,אומר

אידיאולוגיתחברתיתשליחות

הרבהבכפר"היושם.להגשים

להגיעיכלושלאשחפתחולי
עזרתיהקרוב.החוליםלבית

אותםשיובילוטנדריםלארגן

האפשרית,במהירותלשם
כמהלפניבדרכים־לא־דרכים.

שיגיעולסדרניסיתיגםשנים

מארגוןשליחיםהזהלכפר

ביחסחדשניתתפיסה

ילידיים.עמיםלכיבוש

דה־ויטוריהפרנסיסקו

הספרוכריכת

הסרטמתוךמהמציאות.רחוקדימוי

זאבים"עם"רוקד

טיפולשיעניקוכדיגבולות/ללא׳רופאים

סובליםשמהןתורשתיותעינייםלמחלות

במבטהלך.לאזהלצעריהמקומיים.

מעורבהייתיאוליאקדמי,מקצועי,

לאבדגורמתשכמעטברמהמדי,יותר

הרגשתיאבלהאובייקטיביות.את

יכולתי".ככללעזוררציתישליחות,

980בשנתקרסשלם”עולם

ברורות.שאינןמסיבותלספירה,

המאיהבנישלהגדוליםהמרכזים

עבר.לכלנפוצוהתושביםהתפרקו,

ה־61,במאההגיעוכשהספרדים
נכנעולבסוףארבהם,נלחמוהאינדיאנים

מהאוכלוסייהאחוז60היוםוהתנצרו.

מעורבת"במקסיקו

לגיטימיאבלמשחית,
חדשספראורראהלאחרונה

האינדיאנים"עלמגד,שלבעריכתו

האינדיאניםעל
למלחמההזכותועל

Uftי׳ויטיי’דד.סדנסיסקו

פרנסיסקומאתלמלחמה",הזכותועל
הוצאתרון,נתן)תרגום:ויטוריהדה

הרצאותשתיכוללהספרמאגנס(.

ופילוסוףתיאולוגויטוריה,של
שהניחוה־61,המאהבןספרדי

המלחמהלדיניהיסודותאת

הבינלאומי.ולמשפטהמודרניים

לחימהבמוסרמקיףדיוןבכל

שנחשבויטוריה,שלשמועולה

תקופתו.רקעעלחדשןלהוגה
דתמלחמותשלבימיםפעל"הוא

סוערעידןואינטנסיביות,עזות

ודתית",צבאיתפוליטית,מבחינה

בחזיתניצב"ויטוריהמגד.מציין

אתמחדששבחנהאינטלקטואליתמגמה

הואבהרצאותיוהאירופית.המערביתהאתיקה

בדיניגםשעוסקכמשפטןשלו,הידעעלמתבסס

הגדולות,לשאלותמשםועוברורכוש,פלילים
שלהספרדיהכיבושמתוךשעולותהבינלאומיות,

שלהםההשתלטותאתראוהספרדיםהחדש׳.׳העולם

שוםבלימאליו,מובןכדברהילידייםהעמיםעל

אוצודקתמלחמהזואםוהתלבטותמצפוןנקיפות

שאלה".בסימןזהכלאתמעמידוויטוריהלא,

לכבושלהםשאסורזמנובנילספרדיםאומרוהוא

האלה?השטחיםאת
מנסההואאבללכבוש,לאלהםאומרלא"הוא

ונאור.מוסרילמעשההזההכיבושאתלהפוך

יציאהעללהחליטאמורבכללמישואל:ויטוריה

הזוההחלטהאתראוההיאהתקופהשליטילמלחמה?

למשלשדתקובעויטוריהאבלהטבעית,בזכותם

רכושהשבתלאוגםלמלחמה,לצאתסיבהלאהיא

אתהלך.שנעשונזקיםעלנקמהאוממך,שהופקע

טריטוריותלעצמךלהחזירכדיביריבלפגועיכול

הנכסיםעלעצמךאתלפצותלךמותרשנכבשו,

להפריזאסורלהגזים,אסוראבלממך,שנלקחו

הנגד.בתגובת

דורשתויטוריה,קובעלמלחמה,"היציאה

החלטותמקבלימעגלכךלשםונחוץהתלבטות,

הואתקופה.באותהנהוגמשהיהיותרהרבהגדול

עצמוהשליטבידירקתהיהלאשההחלטהדורש

יוסברשבורחבדיוןצריךשלו.הקרוביםוהיועצים

רוציםאנחנומההגורמים,מהלמלחמה,הסיבותמהן

מטרות,איןאםהיום.שישהדיוניםכמולהשיג.
tg;מוצדקת".לאהמלחמה

צילום:

באדיבות
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;tgבאמריקהמדמםפצעעדייןהואהספרדיהכיבוש
אנדרסמקסיקו,נשיאפנהשעברבחודשהלטינית:

האפיפיורואלספרדממשלתאלאוברדור,מנואל

האלימהההשתלטותעלחרטהשיביעובדרישה

מצידההספרדיתהממשלהה־61.במאהשהתרחשה

הספרדיםהגעתאתלשפוטאפשר"איכיהודיעה

לפימקסיקוכיוםשהיאלטריטוריהשנה500לפני

מגדהאלה,הדבריםלנוכחזמננו".בנישיקולים

שלוביחסגםויטוריהשלהחדשנותעלמצביע

שנכבשו.העצומיםבשטחיםשחיוהאינדיאניםכלפי

אינםהאלהשהמקומותזמנולבנימזכיר"ויטוריה

שחליםהרכושדיניוכלמיושבים,הםמאדם.ריקים

במשפטגםלחולצריכיםעצמם,וביןהספרדיםבין

עללהשתלטפשוטשאפשרלאזההעמים.בין
להם,ולאלנומגיע׳זהולהגידאחרעםשלנכסים
ברברים׳.הםכי

שלכלאומרהואהכיבוש.אתשולללאהוא"ושוב,

מסחריים־תרבותייםלקשריםלמגעים,זכותישאומה

חדשות.טריטוריותשלולמיפויאחרים,עמיםעם

עללהשתלטאוטומטיבאופןאפשראיזאת,עם
שלנו׳.׳זהולהגידטבעיים,נכסיםועלטריטוריות

בינלאומייםהסכמיםליצורכדילגששרקמותר

זהטריטוריות.אותןשלהריבונייםהשליטיםברשות

בזכותמכירהואענקית:דרךקפיצתמעניין,דברעוד

הטענההחלטות.לקבלהילידייםהשבטיםשליטישל

לוחמניתפיזיתהתנגדותאיןעודשכלאומרתשלו

למלחמה".צידוקאיןמצידם,

מצדהתנגדותתהיהשתמידלהניחאפשראבל

במעטבפועל,ולבןארצו,אתלבבוששמנסיםמי
להילחם.מוצדקיהיהתמיד

גבולוישתקופתו,בןהואויטוריהנכון."זה

יכולכמוהוויצירתימקורישאדםלמהגם

מלמדכשאניזמנו.שלהמוסכמותלנוכחלעשות

פעםלאהסטודנטיםכתביו,אתבאוניברסיטה

הפגמיםעלומצביעיםשלובכוונותמפקפקים

סחור־הולךהואשבהםהמקומותעלשלו,בהצהרות

סחור.

$TS1$.סחורסחור$TS1$

$DN2$.סחורסחור$DN2$משוםויטוריה,שלמהחידושגורעלאזהאבל

מותרמהעלבינלאומידיוןהיהלאכמעטשלפניו

למשל,לא.ובמילפגועמוצדקבמיאסור,ומה
במלחמה:מעורביםשלמעגליםמתווהויטוריה

ספרדמממשלתדורש

עלמרטהלהביע

מקסיקונשיאהכיבוש.
אוברדורמנואלאנדרס

משפחתילטיול"כשנסענו

הסתכלהלאמאיבגוואטמלה,

פניםלראותקשהלההיהמהחלון.

מזה.להתנתקרצתההיאלשלה,שדומות

הזהות.ענייןעםקונפליקטיםישלשחףגם

תוויהעור,גווןהזמן:כלקייםהאישיו

מאיפהבדיוקמביניםלאאנשיםהפנים.

כמודבריםלנואומריםהם,מההם,

שלר?,"הבןזהימה,

סביבושאיגדומורכבמתוחכםאדםהואמרקוס,

האליטהידיעלגםונתמךמהכפרים,חופשלוחמי

מיןיצרוהםמקסיקו־סיטי.מהבירההאינטלקטואלית
ופתחוצ׳יאפס,שלהמזרחיבאזורכפריםשלרשת

הזו.האוכלוסייהשללאוטונומיהפתח

אתראיתישניםשלושלפנילשם"כשהגעתי

אלשמובילהכבישלאורךהגרילהתנועתסמלי

אגב,החדש.הפוליטיהמצבעללינודעוכךהכפר,
מסוימת:אוטונומיהלכפריםהייתהלכןקודםגם

ילדיהם,שלהחינוךסוגאתלקבועלמשליכלוהם
הענייניםיתנהלוואיךשלהם,האדמותיתחלקואיך

זהאתלקחתרוצההגרילההפנימיים.המשפטיים

קדימה".אחדצעד
הרבההתפתחהאינדיאניםעםמגדשלהחיבור

שנותבאמצעאקראיים:ולביקוריםלמחקרמעבר

ילדיםשנילאמץזוגוובתהואהחליטוהתשעים

לעולם,ילדיםלהביאהצלחנו"לאהמאיה.משבטי
הקשרבגללאחרות.דרכיםעללחשובוהתחלנו
משם,שנאמץטבעיזההיהוהשפה,האזורעםשלי

שכמעטלגואטמלה,נסענולליבנו.שקרובממקום

ובמשךמאיה,בניהםשלהמהאוכלוסייהחצי
הבןשחף,אתהבירה.בעירחיינוחודשיםשלושה
אמאשנולד.אחרישעות12אימצנושלנו,הבכור

היישראלינועברוהואאותו,לגדלרצתהלאשלו

בצה"ל,שירותאחרי,25בןהואהיוםהחולים.מבית
דבר".לכלכישראליכאןוחי

בתרבותצעירמגילהתענייןמגד,מספרשחף,

כשלושולפניהאינדיאניים,השבטיםעלקראהמאיה,

הביולוגית.אמואתלפגושרוצהשהואהחליטשנים

והיאהאם,אתאיתרוקצרהבילושמלאכתבתום

שחיהאישה"זובנה.אתלפגושהסכמתהאתהביעה

לאוקיינוסקרובגואטמלה,במערבשכוח־אלבמקום
אנחנוממנו.להשישילדיםושניבעלעםהשקט,

לאגםוהיאשחף,שלהביולוגיהאבמייודעיםלא

שחף,שלהבכוראחיואתגםהכרנולהגיד.רצתה
קיומו,עלידעלאכללוהואבשנתייםממנושגדול

מרגשהיההמשפחתיהמפגשנוספות.אחיותשתיוכן

בשבילשמחתיבעיקרבשבילנו.מאודומשמעותי

חיונישמאודחושבאניהזה.החיבוראתשקיבלשחף,

יהיושלאשלו.השורשיםעםהמשכיותתהיהשלאדם

הואהשלמה:מעיןיוצרזהפנימיים.קונפליקטים

לחייםחוזרואזעליהם,ויודעשלוהמקורותאתמכיר

בארץ".כאן,שלו
למשפחתםשצירפואחרישנתיים

זוגוובתמגדשוביצאושחף,את

שהייתהמאי,אתואימצולגוואטמלה

"היאשבועות.כמהבתתינוקתאז

עםקשרשוםרוצהלאדווקא

בתו,עלמגדאומרשלה",העבר
שירותאלובימיםשמסיימת

משפחתילטיול"כשנסענולאומי.

הדרךכללאורךבגוואטמלה,
לההיהמהחלון.הסתכלהלאהיא

לשלה,שדומותפניםלראותקשה
לשניהםמזה.להתנתקרצתההיא

הזהות.ענייןעםקונפליקטיםיש

עליהם,שמקשהפתורלאנושאזה
הזמן:כלקייםהאישיושונות.במידות

מביניםלאאנשיםהפנים.תוויהעור,גוון

כהוריםאנחנוגםהם.מההם,מאיפהבדיוק

שאמרורוחגסיאנשיםעםפעםלאהתמודדנו

שלך?׳"הבןזה׳מה,כמודברים
להתמודד?לילדיםהמלצתםאיך

ספרבבתילמדווהםבחיפה,גרים"אנחנו

הערותספגולאוכמעטיחסית,ונאוריםפתוחים

גווןעלהערותאוליהיוושםפהפוגעניות.

כשאנייותר.חמוריםדבריםלאאבלהעור,

דבריםאומריםאורחעובריושומעאיתם

בלב.סכיןכמוכואב.זהלעניין,לא

מגילכברלהםהצענואופןבכלאנחנו

העניין,עםלגמריפתוחיםלהיותשלוש
נולדושהםכךעלמלאבפהלהצהיר

שלהםהסביבהכלואומצו.בגואטמלה

בעיה.שוםזהעםהייתהולאידעה,

זה".אתהעריכואפילוההפך,

dyokan@makorrishon.co.ilלתגובות:

דיפלומטים,כמומעורביםובלתיעקיפים,ישירים,
וילדים.נשיםסוחרים,

בתקופתו.האלהלרעיונותהקשבה"הייתה

דעותוהוגילשעברתלמידיםשלגדולמעגל

ברומא,בפריז,מקומיותאסכולותבעקבותיויצרו

אתלגלגלוהתחילוובליסבון,בסלמנקה

למעשיים.אותםולהפוךהאלההעקרונות
מלךהחמישי,שקרלגםיודעיםאנחנו
הרומית,האימפריהוקיסרספרד

u־־   ־־

)u־־
$1ST$ u($1ST$

$2ND$ u($2ND$
מאוד,מרכזיאדםהיהשהואאומר

תאנה,כעלהאולילמלוכהמאודנחוץ
רק".שלאחושבאניאבל

השלמהיוצריםהשורשים

עםקשרעללשמורמגדהמשיךהשניםלאורך

לבקרחזרואףמחקרו,לצורךהתגוררשבוהכפרבני
מוביל"היוםב־6102.שבהןהאחרונהפעמים,כמהבו

הואהשמונים",בשנותקייםהיהשלאכביש,לשם

התחברוהםשניםעשר"לפנימספר.

הואהעיקריהשינויאבללחשמל.

פועלת1994מ־הפוליטי:המצב
שמנסהגרילהתנועתבאזור

בשמםהמרכזי,בשלטוןלמרוד

האינדיאניים.הכפריםשל

קולונלהתנועה,מנהיג

הערה



