
ג'ושוע כהן "הנתניהוז: אפיזודה שולית 
ובסופו של דבר אף זניחה בתולדות משפחה 

מפורסמת מאוד" )תרגם מאנגלית ארז 
וולק( הוצאת הבה לאור, 2021, 229 עמ'

ראשיתו של הספר שלפנינו באירוע שולי שלא ברור אם היה או רק משל היה. הסופר האמריקאי 
1930-( בלום  הרולד  הידוע  האמריקאי  הספרות  למבקר  התחבר   )1980 בשנת  )נולד  כהן  ג'ושוע 
2019(. בשלב כלשהו פלט בלום כי אי שם בשנות השישים, פגש את בן ציון נתניהו ואת כל משפחתו. 
וזאת למה? משום שנתניהו הגיש מועמדות ללמד במקום שבו בלום לימד, ובלום היה מארחו. על 

סמך האפיזודה הדמיונית הזו, רקח כהן את הספר שלפנינו. 

חלקו הראשון הוא תיאור ידוע למדי בספרות היהודית-אמריקאית, של שנות הארבעים והחמישים 
של המאה העשרים. פרופ' רּוּבן ְּבלּום הוא פרופ' להיסטוריה באוניברסיטה שכוחת אל בצפון מדינת 
ניו-יורק. הוא שירת בצבא האמריקאי, למד היסטוריה, והתמחה בנושא אמריקאי למהדרין "לימודי 
שהוא  נושא  פוליטיות.  מהפכות  ועל  פוליטיקה  על  המיסוי  מדיניות  של  השפעתה  קרי,  המיסוי". 

ג'ושוע כהן - "הנתניהוז: אפיזודה שולית ובסופו של 
דבר אף זניחה בתולדות משפחה מפורסמת מאוד" 

1



נקלע אליו במקרה ואחד מיתרונותיו הוא שאין לכך כל קשר ליהדות. בלום ואשתו ובתם היחידה, 
הם היהודים היחידים בכל הקמפוס )כולל הסטודנטים(, והם גם די מצניעים זאת. יהדותם אמורה 
אווירה  של  מעטה  לא  מידה  סופגים  הם  זאת  ולמרות  החופשית.  באמריקה  רלוונטית  לא  להיות 
אנטישמית הצבועה בחביבות וסובלנות לכאורה. ובלשונו של כהן "ברוב הזמן היה על אדית' ועליי, 
בתור היהודים הראשונים בקורבינדייל, להתמודד עם מעין התנשאות תמידית מתונה: התחושה 
שעלינו להרגיש בני מזל שאנחנו בכלל שם; שהתקבלנו, שכניסתנו אושרה. אנשים דיברו אלינו 
כאל נחותים, הואילו בטובם לעזור לנו, התנשאו מעלינו, בחנו אותנו.... ההתנגדות באה בעיקר 
בימים הראשונים, כשמועדון הגולף והטניס של קורבינדייל טען שוב 
יחס היהודים  זה של  ושוב שאיבד את טופסי ההצטרפות שלנו". חלק 
יהודים אמריקאים רבים.  ידוע אצל סופרים  גם  ידוע  יהודי,  לעולם הלא 
החל בברנרד מלמוד, סול בלו, פיליפ רות, ועד לחיים פוטוק ורבים אחרים.

הטוויסט בעלילה הוא התנגשותו של פרופ' בלום עם פרופ' בנציון נתניהו. 
להיסטוריה.  במחלקה  תעסוקה  אפשרות  לברר  כדי  לכאורה  מגיע  זה 
מסתבר שנפתח תקן למומחה ללימודים אירופיים ואחד המועמדים הוא 
פרופ' נתניהו. כמו כל מועמד, הוא מגיע לאוניברסיטה להציג את עצמו 
ולתת מספר הרצאות ושיעורים. ויש לו יתרון היות והוא יוכל גם ללמד ּביּבלָיה בסמינר התיאולוגי 
הקיים באוניברסיטה. ראש המחלקה מבקש מבלום כי יהיה חבר בוועדת הבחירה משום שנתניהו 
הוא 'משלכם', ואפילו יארח אותו בביקורו. בקשה שכמובן אי אפשר לסרב לה )ראש המחלקה יושב 

גם בוועדת 'הקביעות' של בלום(.

ופה מתחילה התנגשות הטיטנים. באופן בלתי צפוי בעליל מביא נתניהו את משפתו, אשתו ושלושת 
ועידו(. הרצאות הפרופסור אינן עוברות בשלום. בניגוד לבלום הצנוע, והמנומס  )יוני, בנימין,  בניו 
להפליא, הרי נתניהו קורא תגר על המערכת האקדמית. הוא לא רק מאשים את העולם באנטישמיות, 
ובשנאת יהודים )מה שעוד ניתן לסבול(. הוא גם מאשים את המערכת האמריקנית כי לא תשרוד 

התנגשותו ה הוא  בעלילה  טווי ט 
פרופ'  עם  בלום  פרופ'  של 
כדי  לכאורה  מגיע  זה  נתניהו.  בנציון 
במחלקה  תע וקה  אפשרות  לברר 

להי טוריה. 
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רבות. בעיקר, הוא טוען כי אין מקום ליהדות אמריקאית וזו תתבולל ותיעלם בקרוב מאוד. והכל 
בפרצופם הנבוך של הפרופסורים המנומסים )הלא יהודים(. לא רק זאת, אלא שעקב שלל תאונות 
מנהליות, רובן גם מארח אותם בביתו ונאלץ להתמודד עם שלושה ילדים מלאי מרץ ורוח סערה. 

הבנים מתוארים בסטריאוטיפים ידועים של ישראלים חצופים, והבית נהפך לשדה קרב )הרוס(. 

עולות  האבסורדית  לעלילה  מעבר  מכך.  יותר  הרבה  המכילה  הסיפורית/תיאורית  המסגרת  זוהי 
וכיצד  ישנו(?  )אם  הקהילות  בין  הקשר  מה  ישראלית(.  ולא  )ישראלית  יהודית  זהות  של  שאלות 
צריכות אלו להתייחס זו לזו? בעיקרו הוא תוקף הן את היהודי האמריקאי 
'המתבולל' לכאורה, והן את הטיפוס הישראלי התקיף-אלים, המבוטא 
על ידי משפחת נתניהו. ההתנגשות בין שתי הדמויות השונות מאוד היא 

עיקרו של הספר.

נעיר כי כהן לא חוסך את שבטו. גם אלו השייכים למחנה הפרוגרסיבי 
סופגים מנחת עטו. "כהתחלתי ללמד בקורבין, המכללה בדיוק פתחה 
את שעריה לסטודנטיות, ומספר הסטודנטים שאינם לבנים היה אפס. 
הן  אפריקניים,  סטודנטים  איגוד  הן  במוסד  היו  כבר  כשפרשתי  אך 
וכוח משימה למרחב בטוח  איגוד סטודנטים אפרו-אמריקנים, כמו גם ברית היספנים קווירים 
לטרנסקסואלים". בסוף הספר הוא אף שולח רמיזה עוקצנית כנגד הסופר-פרוגרסיביים בדוגמת 

מכתב שהוא לכאורה מקבל. 

סגנונו של כהן מושך. הוא כותב בלשון אירונית, מלגלגת, הומוריסטית ורצינית כאחד. קשה להפסיק 
את הקריאה גם כשלפעמים דומה שהוא מיצה את רעיונותיו. הספר קיבל את פרס ּפּוִליֶצר אם כי כפי 

שכהן בעצמו העיד, לא מקבלים פרס פוליצר רק בשל איכותו של הספר.

האב ורדית מ לעלילה  עבר 
יהודית  זהות  של  שאלות  עולות 
ישראלית(. מה הקשר  ולא  )ישראלית 
בין הקהילות )אם ישנו(? וכיצד צריכות 

אלו להתייח  זו לזו? 
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אי אפשר להתעלם מהמציצנות שגובלת ברכילות בוטה. הספר יכול היה להיות מעניין גם אם לא היה 
משתמש במותג 'נתניהו', ואולי אפילו מעניין יותר. במשפחה דמיונית יכול היה כהן לרקוח עלילות 
מרתקות ומפליאות שאינן מוגבלות. כהן משמיץ לא רק את בני נתניהו 
החיים, אלא גם את אלו שהלכו לעולמם ואינם יכולים להתגונן. בנקודה 
זו הספר מעורר אי-נוחות גדולה ומי שמקפידים על לשון הרע מוטב להם 

להרחיק עיניהם מספר זה, ראו הוזהרתם/ן.

ג'ושוע כהן הוא סופר יהודי אמריקאי שזכה בפרסים רבים ומכובדים על 
לא תורגם לעברית.  מהם  )2022( אף אחד  להיום  נכון  ספריו הקודמים. 

סביר להניח שאחרי 'הנתניהוז' יתורגמו גם הללו לעברית. 

מומלץ לכל מי שרוצה לקרוא סיפור הכתוב בסגנון קומי, אך עוסק 

ברצינות בלבטיהן ובעיותיהן של שתי הקהילות היהודיות הגדולות כיום.

מהמציצנות א להתעלם  אפשר  י 
ה פר  בוטה.  ברכילות  שגובלת 
יכול היה להיות מעניין גם אם לא היה 
משתמש במותג 'נתניהו', ואולי אפילו 

מעניין יותר. 
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