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כל הכ אירוניה. תראי את  ל"איזו 
ביסה הצחורה התלויה כאן למעלה, 
בתוך  מתהלכות  אנחנו  כשמתחת 
הרים של זבל". מרינה דה מרטינו, 
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לה על שביתת הזבל. דווקא הייתי די מוכנה 
לקראת השביתה, כי כבר שנים זה כמעט הדבר 

להיחיד, מלבד המאפיה, עליו מדווחים כלי תק
שורת בנוגע לנאפולי. באופן מאוד לא מפתיע, 

לשני הנושאים קשורים. עבור המאפיה הנאפו
ליטנית, הקאמורה, ריח הזבל הוא ריח של כסף. 
בעלי מזבלות רבים הם קאמוריסטים המנהלים 
את פינוי האשפה ללא עמידה בתקני בטיחות, 

לכמו סילוק פסולת רעילה ממפעלים בצפון המ
דינה. מכיוון שלא שורפים או ממחזרים כאן את 
הזבל אלא פשוט טומנים אותו באדמה, כבר לא 

לנותר מקום בכל המזבלות סביב נאפולי: התוש
בים מתנגדים לפתיחה מחודשת של אתר פינוי 
זבל בסביבתם, שנסגר בעבר כיוון שסיכן את 

חייהם, ופתרון אינו נראה באופק. 
לבנאפולי הכול קיצוני: עושר אינסופי ועו

ני מבעית, מלכותיות וזוהמה, יופי וכיעור. אין 
ומחפש אתרים  לנאפולי  תייר שמגיע  אמצע. 
המגדל  או  ברומא  הקולוסיאום  כמו  מייצגים 
בהם,  להיאחז  שאפשר  סמלים  בפיזה,  הנטוי 

ליתאכזב. העיר מתגלה בסמטאות הצרות, בק
סבות, בשווקים, בחנויות הייחודיות ובחצרות 
בלהסתיר  אלופים  "אנחנו  העין.  מן  הסמויות 
אומרת  שלנו",  העיר  של  היפים  הדברים  את 

למרינה. "תיירים שומעים בחדשות על כל הבל
גאן שהולך כאן בנוגע לפינוי האשפה ולפשע, 
באוטובוס  סטרילי  סיבוב  עושים  באים.  ולא 

וממשיכים לסורנטו, קאפרי וחוף אמלפי". 
בנאפולי של אמצע פברואר לא מסתובבים 
ורק  אך  שייכת  נראית  והעיר  תיירים  כמעט 
לתושביה, אבל זה אולי גם סוד החן הגדול שלה 
— ג'יפה מקסימה ואותנטית שכבר לא מוצאים 
לפני  יום  שבצפון.  המתוירות  הערים  במרכזי 

להסיור עם מרינה אני אוזרת אומץ ויוצאת לכ
ג'ינה,  סיניורה  בנה של  בוש את העיר לבדי. 
הנעים  נאפולי"  מירה  "קאזה  את  שמנהלת 

לוהביתי באזור מרג'לינה, אומר שנאפולי מסו
לכנת רק כשהחנויות נסגרות והרחובות מתרו

קנים מאנשים.
מרג'לינה  מתחנת  המטרו  את  לוקחת  אני 

לויורדת בפיאצה קאבור, בדרכי למוזיאון האר
מצדיק  לבדו  המוזיאון  רק  הלאומי.  כיאולוגי 

האר המוזיאונים  אחד  זהו  בעיר:  הביקור  לאת 
המכיל  בעולם,  ביותר  החשובים  כיאולוגיים 
בין השאר אוספי פיסול, פסיפסים וציורי קיר 

ופומ הרקולנום  סטביה,  בחפירות  לשנתגלו 
פיי ל ערים שחרבו בהתפרצות הר הגעש וזוב 

79 לספירה. רגע לפני שהנצרות משל  בשנת
תלטת על היצירה האמנותית ומכתיבה כללים 
חדשים, המוזיאון מציע הזדמנות נדירה לראות 
את היכולת הטכנית המדהימה של האמנים ואת 
הרוח החופשית, האנושית, של היצירות עצמן. 

הארו והפסלים  הציורים  את  תחמיצו  לאל 
טיים באולם 65, "החדר הסודי". כאן שמורים 

להציורים הלקוחים מקירות בית הזונות של פו
מפיי, ה"לופאנארה", המתארים בצורה גרפית 
המובנת לכל תייר, יורד ים או פירט שלא דובר 
את השפה המקומית, אילו תנוחות יוכל להזמין 

לל ממש כפי שהיום נכנסים למקדונלד'ס ומבק
שים סוג של ארוחה לפי הצילומים.

המוזיאון מרשים ביותר, אך היופי האמיתי 
אותי  לוקחת  מרינה  בחוץ.  נמצא  נאפולי  של 
של  הקרביים  כמו  שנראים  במקומות  לסיור 
העיר. נאפולי, היא אומרת, נשלטה על ידי כל 

מהם  וספגה  אליהם  התרגלה  זרים,  הרבה  כך 
השפעות תרבותיות במשך מאות שנים. יוונים, 
ספרדים,  נורמנים,  ערבים,  ביזנטים,  רומים, 
צרפתים — כולם עברו כאן, שלטו כאן, הוסיפו 

לאת החותמת שלהם למארג הארכיטקטונילתר
לבותי של העיר. "את מבינה עכשיו למה אנח

נו מדברים עם כל כך הרבה ג'סטות ותנועות 
ידיים", היא מסבירה מדוע השתרשה כאן כה 

בטבעיות צורת התקשורת הכי מיידית שיש. 

הקסבה 

גם  למעשה  נפסק  לא  התרבותי  הכיבוש 
היום: הרחובות סביב כיכר גאריבלדי, הנמצאת 
בחזית תחנת הרכבת המרכזית, מחולקים לפי 
בהם:  השולטים  הסוחרים  של  המוצא  ארצות 

סינים, אפריקנים ובמרכז משפחות של צוענים, 
נוברים באשפה. אנחנו מתרחקות מהאזור הלא 
ממש סימפטי הזה, מקיפות את מצודת קאפואנו 
העצומה ששימשה עד לא מזמן כבית המשפט 
ומתקרבות למרכז העתיק של העיר, הבנוי על 
גריד העיר היוונית העתיקה: שלושה רחובות 

למרכזיים ורחבים הנמתחים ממזרח למערב )הד
קומאני(, ביניהם מצטלבים הרבה רחובות צרים 
באמצע  )הקארדי(.  לצפון,  דרום  מכיוון  יותר 
7 לפנה"ס כמושל לאותה עיר, שהוקמה במאה ה

בה יוונית שנקראה נאפוליס )"העיר החדשה"(, 
לניצבה הכיכר המרכזית — האגורה, לימים הפו

רום הרומי. 
פורצ'לה, מרינה  כשאנחנו מגיעות לרובע 

למבקשת ממני להכניס את המצלמה לתיק. בכ
"דה  הידועות בעיר —  ניסה לאחת הפיצריות 
מיקלה", היא שואלת את בעל המסעדה אם אוכל 
לצלם, ומסבירה לו שהכתבה שאכתוב תביא לו 
עוד לקוחות. "כאילו שחסרים לי לקוחות", הוא 
פולט באדישות, ומורה בראשו על צילומיה של 

צול כאן  הניבטים מהקירות,  רוברטס  לג'וליה 
מה בסרט "לאכול, להתפלל, לאהוב". בינתיים 

למבררת מרינה מה המצב בסמטאות שכונת פו
רצ'לה הבוקר ואם נוכל לעבור. אחרי שקיבלה 
אור ירוק מבעל המסעדה, שאישר לה ש"היום 

לשקט", אנחנו פוסעות בדומייה ברחובות הש
כונה הבלתי בטוחה בעליל לתייר. הסכנה כאן 
הפנימיות  היקלעות למריבותיהם  בעיקר  היא 
של משפחות הפשע: סמים, רכוש, דמי חסות, 
דרמטיים  הופכים  המראות  שבשגרה.  דברים 
יותר, הטונים עולים ומעל הכל מרחפת המולת 

שוק  ואפשר להרגיש הכי בבית בעולם. 
אנחנו ממשיכות בכיוון ויה דואמו, ומגיעות 

אל ויה דיי טריבונלי, אחד הרחובות המרתקים 
ביותר במרכז העיר, בו מסתתרות כמה פנינות 

הנאפולי הצדקה  ארגון  כנסיית  כמו  לסמויות 
מוצג  בה  מיזריקורדיה,  דלה  מונטה  פיו  טני 
ציורו של קראווג'ו ל "שבעת מעשי החסד", או 

למתחם כנסיית סנטה מריה דלה אנימה דל פו
רגטוריו אד ארקו ל מוסד צדקה שהוקם על ידי 
התפתח  בו  הל17,  במאה  נאפוליטנים  אצילים 

לבמשך מראות שנים פולחן מיוחד במינו, כש
נשים אימצו גולגלות של מתים שנקברו בקבר 
אחים לאחר מגפה שפשטה בעיר, ונהגו לבקר 
אותן תכופות, לטפל בשרידים, להתפלל עבורן 

לולהמציא להן בעצם ביוגרפיה פרטית. בתמו
רה קיוו המתנדבות לקבל איזושהי המלצה שם 
למעלה, אם לא ניסים של ממש. הפולחן הופסק 
20 על ידי הממסד הכנסייתי, שהל לרק במאה ה

תנגד להפיכת המתים לקדושים ללא אישורה 
של הכנסייה.

סן  פיאצה  נמצאת  הגולגלות  כנסיית  ליד 
ארכיאולוגי  מתחם  נמצא  בקרבתה  גאטאנו, 
סן  בזיליקת  דרך  היא  אליו  שהכניסה  מרתק, 
מתקרבות  אנחנו  הסמוכה.  מג'ורה  לורנצו 
לקופת הכרטיסים של המתחם, ומרינה מציגה 
אותי בפני הגברות ה"דוטורסות" אנה ולוצ'יה, 
המנהלות את המקום, שמבקשות ממני שאזכיר 

לאת שמן בכתבה שאכתוב בשפה שכלל לא יוכ
לו להבין. "זה ממש חשוב לקריירה שלנו, את 
מבינה?" מחייכות בלבביות והוקרה ונותנות לי 
את קורות החיים שלהן. אנחנו נכנסות פנימה 

לויורדות לעיר התתלקרקעית, בה אפשר לשו
טט ברחובות שלמים, בהם חנויות, בתים ומבני 

לציבור מהתקופה היווניתלרומית שנחשפו בח
פירות, הנמשכות כל הזמן.

חנויות  שפע  גאטאנו  סן  פיאצה  סביב 
למיוחדות ועתיקות, חלקן נמצאות בתוך ארק

דות מקושתות, בתוכן מרגישים אווירת קסבה 
לשל ממש: חנויות דגים, מכולות וכלי בית, מא

פיות ופסטיצ'ריות מפתות ואפילו מפעל זעיר 
ללייצור ליקר הלימונצ'לו, בו מבשלים את הלי

מונים האורגניים בדודי ענק. מומלץ להיכנס 
להציץ בתהליך הייצור וגם לקבל טעימה. 

הפינה של מראדונה

לאנחנו פונות דרומה אל אחד הרחובות המו
פלאים ביותר בעיר, שממש אסור להחמיץ את 
השיטוט בו: ויה סן גרגוריו ארמנו, רחוב גדוש 
סדנאות לבובות ודוכני מזכרות של "פעם" עם 
מסכות של פונצ'ינלה מה"קומדיה דל'ארטה", 
תופי מרים צבעוניים עם הדפסים של קבוצת 
נאפולי ותליוני קרניים אדומות. אחת החנויות 
הכי מפורסמות ברחוב היא הסדנה של האחים 

ג'וזפה ומרקו פריניו, אמנים המייצרים בובות 
מהאיקונוגרפיה  דמויות  המתארות  טרקוטה 
הנאפוליטנית העממית וכן שחזורים — "פרזפי" 
באיטלקית ל של סצנת הולדת ישו בבית לחם, 
המוצגים בדרך כלל ברחבי איטליה בתקופת חג 

המולד. 
לאט לאט אנחנו מתקרבות אל הרחוב החוצה 
את המרכז העתיק של העיר, "ספאקנאפולי", 

להנמתח על פני כמה רחובות ששמותיהם מש
תנים לאורכו: הוא מתחיל במערב העיר בויה 
"הרבעים  איזור  את  חוצה  סקורה,  פסקואלה 
הספרדיים", הנראה כרשת צפופה של רחובות 
צרים, ממשיך אל פיאצה דל ג'זו נואובו, עובר 
ברחובות בנדטו קרוצ'ה וסן ביאג'ו דיי ליבראי 

לומסתיים ברחוב פורצ'לה. זהו לב ליבה של נא
פולי, ואחד הרחובות הקסומים ביותר שלה. 

על הקיר הסמוך ל"בר נילו", נמצאת פינה 
מראדונה,  ארמנדו  לדייגו  המוקדשת  קטנה 
1984ל1991,  בשנים  נאפולי  בקבוצת  ששיחק 
העלה אותה לגדולה והפך מאז לאחת הדמויות 
הנערצות בהיסטוריה של העיר. במרכז הכיכר 
ניצב פסל האל נילוס בו הוא נראה מניק תינוק, 

לוזכה בשל כך לכינוי "הגוף של נאפולי", כמ
לטאפורה לעירלאם המניקה את ילדיה. אם תס

תובבו ברדיוס ממש לא גדול סביב הפסל הזה, 
המאפשרות  ייחודיות  חנויות  אינספור  תגלו 
הצצה למלאכות העתיקות שהיו נהוגות בעיר 
בעבר, כמו חנות "בית החולים לבובות", אליה 
תוכלו להביא כל בובה הנזקקת לתיקון זרועות 
שבורות או חידוש שמלה. החנות הוקמה על ידי 
בשנת  קארלו  סן  מתיאטרון  תפאורות  מעצב 
1889, שהחל כתחביב לתקן בובות שעווה ופרל

ווה ומאז נוהרים אליה אספני בובות וצעצועים 
גם סד לעתיקים מכל העולם. מלבדה תמצאו 

נאות לכריכת ספרים, בניית כנורות, מוזאיקה, 
רהיטי עץ משובצים )מרקטרי( ועוד.

העתיק,  המרכז  בלב  שעות  מספר  אחרי 
אל  היתר  ותזזיתיות  ההמולה  אותנו  מבריחה 
קיארה, אחד ממקומות המפלט  סנטה  כנסיית 

שימ הכנסייה  בסביבה.  ביותר  להמושלמים 
שה את אנשי האצולה המקומית, וקבורים בה 
נאפולי:  בממלכת  ששלטו  אנז'ו  שושלת  בני 
ואחרים.  מאנז'ו  שארל  מאנז'ו,  רוברט  המלך 
כשמקיפים את הכנסייה מצד שמאל, מגיעים 
אל המנזר וחצרתו הפנימית, בה שני שבילים 

ומסוג ירוק  לימונים  פרדס  במרכז  לנפגשים 
נן ולאורכם מושבים ועמודים המצופים כולם 

אריחי מאיוליקה ל חרסינה מצוירת. 
מתנצלת,  שוב  והיא  ממרינה,  נפרדת  אני 
הפעם על כך שהיום עבר ולא הספקנו לראות 
אפילו אחוז אחד ממה שיש לעיר הזו להציע. 
אני ממשיכה לבדי, מוכרחה לראות את פיאצה 
בליני, ממנה עולה ניחוח בוהמייני סטודנטיאלי 

לרגוע, יורדת דרך ויה טולדו, רחוב הקניות הרא
שי של מרכז העיר בדרכי אל כיכר פלבישיטו 
המונומנטאלית. היום שבת והרחובות מתמלאים 
בהמוני אדם, אני זורמת עם הנהר האנושי הזה 
אל ויה קיאיה האלגנטית, על חנויות המעצבים 

לשבה. באחת החנויות מצטופפים ההמונים לה
ציץ באיזה פליט מ"האח הגדול" המקומי שבטח 
בדיוק נכנס להחליף את המשקפיים ששלח לו 

המק לגנים  בדרכי  ממשיכה  אני  יחצן.  לאיזה 
סימים של וילה קומונאלה, מפלסת את דרכי 
בין הררי האשפה ומגיעה חזרה לקאזה מירה. 
את  ומרימה  לשלומי,  שואלת  ג'ינה  סיניורה 
גבותיה בתמיהה כשהיא שומעת שמחר אני כבר 
עוזבת. "אפילו אם תהיי כאן חודש לא תספיקי 
לראות את כל מה שיש לראות בעיר המדהימה 
שלנו", היא אומרת, ואני מסכימה איתה ושוב 

מבטיחה לעצמי, גם לכאן עוד אשוב.
 dalit@vivaitalia.co.il

באולם 65 שמורים 
הציורים הלקוחים 
מקירות בית הזונות של 
פומפיי, ה"לופאנארה", 
המתארים בצורה גרפית 
 המובנת לכל תייר, 
יורד ים או פירט 
שלא דובר את השפה 
המקומית, אילו תנוחות 
יוכל להזמין

"אנחנו אלופים 
בלהסתיר את הדברים 

היפים של העיר שלנו", 
אומרת המדריכה 

מרינה. "תיירים שומעים 
בחדשות את כל הבלגאן 
שהולך כאן בנוגע לפינוי 

האשפה ולפשע, ולא 
באים. עושים סיבוב 

סטרילי באוטובוס 
וממשיכים"

פנקס כתובות

1. 'נאפולי בלי לחץ' — סיורים מודרכים בנאפולי

  www.napolinostressitinerari.com

2. בד אנד ברקפסט 'קאזה מירה נאפולי'

www.casamiranapoli.it

3. המוזיאון הארכיאולוגי בנאפולי

museoarcheologiconazionale.campaniabeniculturali.it

4. פיצריית 'דה מיקלה'

www.damichele.net

5. מתחם סן לורנצו מג'ורה - סיור בנאפולי התת קרקעית

www.sanlorenzomaggiorenapoli.it

6. בית הזיקוק של הלימונצ'לו 

www.limoncellodinapoli.it

7. סדנת הבובות של האחים פריניו

www.arteferrigno.it

8. בית החולים לבובות

ospedaledellebambole.it

9. הקלויסטר של כנסיית סנטה קיארה

www.santachiara.info

 היא לא פשוטה, מלוכלכת, קצת מסוכנת אבל עם המון 
 נשמה ופינות נסתרות: דלית קצנלנבוגן התאהבה בנאפולי 

ונשבעה לחזור אליה במהרה

יפהשלי
צילומים: דלית קצנלנבוגן




