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אלי בן-גורמבט אישי

יוני - חודש של ארועים הסטוריים # האופרה "טוסקה" 
למרגלות המצדה # בחוות צמחי מרפא מהמסורת הבדואית 

–אסעד ומשתלת הנגב # פלמנקו עם אדוה ירמיהו  

1. חודש יוני. עכשו. זהו כבר תחילת הקיץ וחם . 
בכל שנה . אבל זהו גם חודש של ארועים הסטוריים 
בלתי נשכחים . כך מבצע הפלישה בנחיתה אמפיבית 
של כוחות בעלות הברית ביוני 1944 בחופי נורמנדי 
שבצרפת . כך גם פרוץ מלחמת ששת הימים וכיבוש 
ירושלים העתיקה, יהודה ושומרון, רמת הגולן, עזה 
שבתחילה  הראשונה  לבנון  מלחמת  גם  כך   . וסיני 
כך  על  עמדנו   . הגליל  שלום   – של"ג  מבצע  נקראה 
בטורנו זה מספר פעמים ואי אפשר שלא לציין זאת 
המספיק  המקום  כאן  לנו  שאין  אף  עתה,  גם  שוב 
לכדי תיאור אפילו תמצית ארועים אלו ומשמעותם 
והשלכותיהם לשנים שלאחר מכן . בפני המתעניינים 
כדאי  וכדאי  שונים,  במקורות  והמידע  הספרים  יש 

לדעת ולהשכיל מהם . 
 

ולצפות  לשמוע   . קוינו  תמיד   . רצינו  תמיד   .2
מצדה  הר  למרגלות  השמים  כיפת  תחת  באופרה 
שליד ים המלח . השנה זה הסתייע . ובאמת הדבר 
משתתפים,  ומאות  ענקית  במה   . מאד  מרשים 
תזמורת גדולה – הסימפונית של ראשון לציון ומנצח 
נודע, דניאל אורן . תפאורה מדהימה ומנופי ענק עם 
פנסי תאורה גבוהים. כולם כולם במסגרת האופרה 
מתרחשת  העלילה   . פוצ'יני  ג'אמוקו  של  "טוסקה" 
נגד  נפוליאון  מלחמות  רקע  על   1800 שנת  ביוני 
איטליה, אך הסיפור הוא סיפור של אהבה וקינאה, 
בגידה ונקמנות, אכזריות ומוות, רומן תשוקה ואהבה 
. אמנם השפה  לשכוח  ומשפטים שקשה  מלים  עם 
בכתוביות  התרגום  אך  הנשמעת,  היא  האיטלקית 
התוכן  להבנת  מאד  מסייעות  ובעברית  באנגלית 
. מי שהקדים למקום הארוע  והשתלשלות העלילה 
נהנה בכניסה ממרחב גדול של דוכנים , פינות ישיבה 
, תאורה ססגונית ותפאורה איטלקית , הכל על רקע 
העולה  השני  המופע   . והמיוחדת  המוארת  המצדה 
בורנה" מאת  "כרמינה  זה הוא  במצדה בסוף שבוע 
קרל אורף אודות אהבה וגם על שמחה לבוא האביב 

. בשנה הבאה, כך בישרו לנו, תוצג האופרה "שמשון 
ודלילה" . אז הנה לכם למה לקוות ולצפות. החווייה 

בלתי נשכחת. כן, אופרה למרגלות המצדה . 

וים המלח,  ערד  לכוון   31 בכביש  מי שנוסע   .3
כדאי שייכנס ליישוב הבדואי המוכר והמסודר לקייה, 
ויבקר ב"משתלת הנגב" אצל אסעד הממוקמת אחרי 
הככר השלישית ברחוב הראשי . אסעד, מספר לנו, 
נהוג  היה  בילדותו  כי  עימו,  בפגישה  וגם  בכתב  גם 
בעזרת  הזקנים  ידי  על  פצע מטופל  או  שכל מחלה 
שימשו  הצמחים  מהמדבר.  שנאספו  מרפא  צמחי 
רבות  מחלות  שמרפות  טבעיות  תרופות  להכנת 
כמו כאבי בטן, בעיות בכליות, שברים, כוויות ועוד. 
אסעד החליט לשמר את מסורת הרפואה והתבלין 
המדבר  צמחי  את  ומגדל  אוסף  הוא  הבדואים, 
ומעביר את הידע לכלל הציבור. הוא אף הקים אוהל 
מקיים  ואף  המעוניין  לכל  ומסביר  מארח  מסורתי, 
סדנאות. בנוסף , יש לו בחווה ובמשתלה מבחר של 
פרחים ועצים ואפילו דבש מכוורות לקיה. אנו בקרנו 
שם, התרשמנו ונהנינו מעוד  פנינת חן בנגב הצפוני, 

מעוד מקום אותנטי ומעניין .

חלקנו  מנת  היה  ומרתק  מרגש  מופע   .4
 Las זה  היה  באשדוד.  מדיטרנה  פסטיבל  במסגרת 
Flamencas  , הרכב פלמנקו נשי בעיקרו, עם אתי 
 - מאסטרו  גל  גיטרה,   - דרזנר  נועה  שירה,   – גורי 
יואנה  הקשה,  כלי   - דוארי  מעיין  בס,  קונטרה 
והמרשימה  הראשית  והכוכבת  כינור,   - ריטמולר 
רקדנית הפלמנקו אדוה ירמיהו. גם אורחים מספרד 
מורנו  וריקארדו  גוררו  ,דייגו  וגיטריסט  זמר  הגיעו, 
שהוסיפו נופך מוסיקלי ספרדי אותנטי למופע. אדוה, 
הפלמנקו   אמנות  חייה  שכל  יבנה  ילידת  ישראלית 
ריקוד  בקטעי  הצופים  את  וריקוד,ריתקה  ביצירה 
מדהימים ובמיוחד עם השמלה האדומה כאילו היא 
ספרדיה מלידה. לאוהבי הפלמנקו לא כדאי להחמיץ 

את הופעותיה.


