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הקונסול הכללי של צרפת בירושלים, רדריק דזניודברי ברכה של מר פ  

 

,הגברת אנט שוראקי, נשיאת הכבוד  

,גברת קולט אביטל, השגרירה לשעבר, הנשיאה  

;נציג עריית ירושלים  

,גבירותיי ורבותיי  

, חברים יקרים  

,  שנים4ביצירתו של אדם שעזב אותנו לפני , כדי לדון בנוכחותכם, אני שמח להיות אתכם כאן הערב

אדם אשר ביצירתו הספרותית . לקדם את ההידברות והידידות בין העמיםכדי ,  כל חייופעלוש

וגם ) l’Alliance israélite universelle - כל ישראל חברים (ח "כיפעול למען במחויבותו ל, והרוחנית

  .מהווה דוגמה וסמכות רוחנית לדורות הבאים, בתרגומיו לכתבי הקדוש

אבל יחד עם , וגרפיה העשירה כל כך של אנדרה שוראקי בזמן כה קצרלא אתיימר לסכם את הבי

ואשר מדגישות את התפקיד הייחודי שהוא , ברצוני להזכיר כמה נקודות שנראות לי חשובות, זאת

  . תרבויות ודתות, מילא כמקשר בין עמים

 4-ר ממנו בשהיה מבוג, כחברו אלבר קאמי, יריה'כמו אצל סופרים אחרים שנולדו באלג, ראשית כל

לבין ההשפעות של הסביבה , מתקיים אצלו הקשר בין המסורת האינטלקטואלית הצרפתית, שנים

ערב הסערות , נוכחת גם הדאגה שנובעת מהגיעו לעולם רגיש וכבר מטולטל, ללא ספק; ירית'האלג

 האדם כדי לאפיין את, אני יודעים איזה מאבק ניהל אלבר קאמי. ההיסטוריות שעמדו לזרז את סופו

עונה על , שהייתה יותר רוחנית, דרכו של אנדרה שוראקי; אחרי הטלטלות של מלחמת העולם השניה

ההתנגשויות הדתיות בקרב אוכלוסיית , אגב, בגיל צעיר מאוד. אותו הצורך לייסד אנושות חדשה

הרשו לי לצטט כמה שורות מתוך יצירתו . רתקו אותו והובילו אותו למחשבה, יריה'אלג

"Reconnaissances "1992-שיצאה לאור ב:  

שהייתה , יריה' באלגעין טמושנטב, ושדרות המהפכהבפינת רחוב פסטר , ישבתי על סף דלת ביתי"

. שניכרו בפניהם של תושבי עירנו הקטנה, אז צרפתית ולא יכולתי לחדול מלהביט בסימני הבורות

בעוד שהעובדה שהדתות שלנו שמקורן , למוסלמי או ליהודי הפרידה בינינו, השנאה או הבוז לנוצרי

דווקא אמורה הייתה , ומבשרות על אותו אל של אחדות ואהבה, בברית החדשה או בקוראן, ך"בתנ

  ". לאחד בינינו מאוד

ותהיה מוזנת  , אשר תועשר באמצעות חיים רוחניים ומשמעותיים, כאן ניתן לזהות את ניצני מחויבותו

כסגן ארגון בו כיהן , ח"מת גם במאבקו ברזיסטנס ובשירותו בכיהמחויבות הזו מגול. ך"מקריאה בתנ

 לאחר. רנה קאסין, לצידו של צרפתי דגול אחר, כציר קבוע, לתקופה ארוכה ולאחר מכןהמזכיר הכללי 

וסגן ראש עיריית , יועץ לדוד בן גוריון(הוא השקיע את כל יכולותיו , 1958-שהשתקע בישראל ב

  . דתי והקירוב בין הקהילות- למען שירות הדיאלוג הבין) 1965-תפקיד לו נבחר ב, ירושלים



אזכיר בנושא זה את מאמציו התמידיים להפגיש נציגים ומאמינים משלוש הדתות המונותיאיסטיות 

מנהל , Hamza Dalil Boubakeur) ( חמזה דליל בובקור ביחד עם ,1967-ב כך הוא הקים. הגדולות

את , Jacques Nantet)(אק ננט 'ז הסופרעם  ו)Michel Riquet(ריקה  מישל עם האב, המסגד הגדול בפריז

הידברות וידידות בין , שעד היום מקדמת מפגש, תנועה שאנו מכירים כאן היטב' ,  בני אברהםאגודת'

 מטרה שאנדרה שוראקי פעל -נוצרים ויהודים ואשר שוקדת להעמיק את ההבנה ההדדית , מוסלמים

  .ך ולקוראן"ות תרגומיו המפורסמים לתנגם באמצע, למענה כל חייו

שהיה כולו , כדי לסכם את מאבקו של אנדרה שוראקי, כמובן, דבריי הקצרים אינם יכולים להספיק 

שהיה , אנדרה שוראקי. קיום מלא דאגה לשלום בין הדתות ולמשמעות של הטקסטים הקדושים

נו חבר יקר וביקר באורח קבע היה עבור, נותר תמיד קרוב לצרפת ולמוסדותיה, צרפתי וישראלי

  .בקונסוליה הכללית של צרפת בירושלים

, שיח זה-לערב, ש רומן גארי"באמצעות המרכז לתרבות צרפת ע, להיפגש, לכן אנו שמחים וגאים

על מה שהוריש האיש יוצא הדופן לעיר ירושלים ועל האופן שבו , אני בטוח, שילמד אותנו רבות

  . להבין את גורלה, היוםהמחשבה שלו יכולה לסייע לנו 

 .  אני מודה לכם

 

 

 

 

 

 


