*** דוגמאות נבחרות מתוך המכתבים הרבים אשר הגיעו למערכת ***
הערה :למען שמירה על פרטיות הכותבים צונזרו חלקים מן המכתבים להלן

אלון ניסים כהן
תודה תודה ועוד מליון פעם תודה על פנינה שכתבת .כל כך מקסים,כל כך יהודי וכל כך מרגש! כרגע
סיימתי לקרוא את ספרך "מלכת היהודים" והדמעות עדיין בעיני ,אבל הרגשתי שאני ח י י ב ת להודות לך
על ספרך.
הספר הזה כל כך מילא אותי גאווה על היותי יהודיה וישראלית!
רק שתדע ,כי כל היום לא הפסקתי לשתף אנשים קרובים בחוויה שחוויתי .מישהו אפילו אמר שכשאני
מספרת על הספר ,עיני נצצו ולדעתו עברתי חוויה מיסטית משהו ,מה שאגב ,לא רחוק מהאמת.
אני אמנם קוראת המון ,אולם מעט מאד ספרים נוגעים בהוויה הפנימית ומרגשים באמת כמו מלכת
היהודים .לא אכחש אם אומר כי אולי  10ספרים )גג(בשני העשורים האחרונים גרמו לי לחוש כך.
][...
מצפה מאד לעוד פירות מובחרים שיצאו מתחת לידיך
...

***
אלון שלום
שמעתי ראיון איתך ברדיו ונראה היה לי שהנושא מחובר לפרוייקט שאני שותף בו...
רצתי מהר לקנות את הספר ונבלעתי אל תוכו.
ביד אמן שזרת סיפור אנושי ,סיפורו של עם ,שאלות חברתיות ,פילוסופיות ,מדיניות ,תרחישים ומה לא?
סיפורך שובה את הקורא מצד אחד ולא מפסיק לאתגר אותו מצד שני.
אגרוף רך בבטן .עכשיו צריך להתאושש.
][...
בברכה,
...

***

אלון שלום,
הספר מ ד ה י ם ,הקורא נכנס לתוך העלילה כבר מהשורות הראשונות של הספר ,העלילה סוחפת,
מרגשת ומותחת.
שילוב העלילה עם נושא ההיסטוריה היהודית נותן אלמנט של התחברות עם הספר.
לא הצלחתי להתנתק ולעזוב את הספר עד לסופו ה .....אין לי מילים.
אני קוראת הרבה ,וזה אחד הספרים הטובים שקראתי לאחרונה.
תודה,
...

***
אלון ניסים כהן  ,ערב טוב,
שמי  ,...ואחת מאהבותיי הגדולות הינה פרוזה ושירה עברית.
שמעתי על ספרך "מלכת היהודים" לגמרי במקרה  ,תוך כדי שיחה אקראית עם חבר ותיק.
][...
הספר הולך איתי לכל מקום  ,בעקביות ובאדיקות.
הכרחתי את עצמי להפסיק,
כדי שלא ייגמר לי פתאום...
אני כרגע בפרק  , 11והחלטתי  ,עוד בטרם אסיים אותו  ,אשב ואכתוב לך ,
תודה.
תודה .על ובגלל ובכלל.
תודה על גלעד וראניה ,
תודה על אנושיות בתוך עולם של תופת.
תודה על שפינית את זמנך וכתבת את הספר הזה.
תודה על מגע ומבט.
תודה על חזונו של חלקיה.
ואני שתמיד שרתי " :אין לי ארץ אחרת"...
ואני שלאחרונה כועסת על כל כך הרבה דברים שקורים בארץ הזאת שלנו  -ושואלת האמנם ? האמנם אין
לנו ארץ אחרת?...
קריאת הספר  ,שוב גרמה לי לשוב ולחשוב ,
שוב החזירה לי מעט את האמונה ,ונזכרתי באותם דברים שבגינם שרתי את אותו השיר.

אחזור לקריאת הספר  -אחזור להנאה הצרופה,
ומבטיחה לספר לך על חווייתי  ,לכשאסיים.
תודה וערב חורפי נפלא.
...

***
ערב טוב לך  ,אלון ניסים כהן,
זוהי הפעם השנייה שלי הערב בה אני כותבת לך.
הבטחתי  -ולכן אקיים.
סיימתי את קריאת ספרך .כמה טוויסטים יכולת לכתוב בספר אחד??? ) לא השארת טוויסטים לספריך
הבאים(...
על כל פנים ,יושבת מול המחשב ,עם הולם לב .התרגשות .כאב .האמנם מנהיגי העתיד יזכירו כל כך את
הדור החלוץ? את הדור אשר הקים את הארץ הזאת? את מנהיגינו הנערצים כגון בן גוריון ,מנחם בגין
ויצחק רבין? ) אם כן  ,הרי ששווה לחכות(...
הייתכן ש...
האם לא חשת...
כן ,יש לי שאלות רבות ,והן מתרוצצות בראשי ,סביר להניח שלא אוכל לפתוח ספר אחר מפני שאשאר עם
הרושם שהותיר בי ספר זה ,והמחשבות תלכנה איתי לכל מקום ולאורך זמן .יש בי תחושה של עצב
והחמצה ,למרות שברור לי ש...
חורף בחוץ  ,שותה קפה מהביל ונשארת בפנים עם זכרון היותו של גלעד ועם אומץ ליבה ועיניה של
ראנייה.
תודה  ,ושוב תודה.
...

***
לאלון ניסים כהן השלום והברכה!
קראתי בהנאה מרובה את ספרך ,ולדעתי הוא בהחלט ספר חשוב )שלא לדבר על כתוב מצוין ומהנה(.
במיוחד מצאתי עניין באותו דו שיח בין ראניה לגלעד לגבי "נפילת האימפריה הציונית".
][...
"היהדות היא  "...דבר ראשון אני רוצה להחמיא לך על הניסוח ,אני לא יודע מה אופי השכלתך הדתית,
אבל אתה בכמה פסקאות אלה ,סיכמת בערך את כל ספר הכוזרי .וכל המוסיף גורע.
][...
אשמח לשוחח איתך על הספר אם תחזור אליי.
...

***

אלון שלום,
ישנם מעט רגעים בחיים שהייתי מגדיר אותם כרגעים שבהם חייך השתנו
קראתי את הספר בשבוע שעבר בטיסה חזרה לארץ ,זה הייתה חוויה
לא זוכר את עצמי מתרגש ככה בשנים האחרונות כמעט מכלום
זהו ספר חכם מתוחכם ועוצר נשימה שהיה יפה אם מנהיגנו היו מקדישים מזמנם לקרוא אותו.
לא יאומן כי זהו ספר ראשון של המחבר ,ברגעים מסוימים כשאתה קורא על הדיאלוג כביכול בין גלעד
לראניה נדמה ממש כאילו מוצגת דעתם של שני אנשים שונים בתכלית בהשקפת עולמם אבל כשחושבים
שאדם אחד מסוגל לתאר שני ניגודים כאלו כאילו הוא מאמין בכל אחד זה ממש מופלא
אני כיליד הארץ ,מ"פ מילואים קרבי ,אבא ל  2ילדים ,יהודי ,ישראלי וציוני לא יכולתי להסתיר את סערת
הרגשות שאפפה אותי בקריאת הספר עד כדי בכי של ממש )וזה די נדיר( בסיום קריאת פרק 11
בקיצור תודות לאלון ניסים כהן
אני לא יודע אם התגובות הללו מובאות לידיעתך
אם כן דע שנגעת בליבי בזהות היהודית ציונית ישראלית שלי
ואני יודע שגם יחולו שינויים באורח חיי בעקבות הספר
ישר כוח
מחכה כבר לספר הבא !
המלצה :תשלחו עותק לנשיא המדינה ,שר הבטחון ,ראש הממשלה וראש האופוזיציה...נראה לי שלא
יזיק להם קצת חומר למחשבה
...

***
שלום,
הראיה ככה ככה ,השמיעה סלקטיבית והסבלנות הולכת ונגמרת ,כך שלקח קצת זמן לשכנע אותי לקרוא
ספר מיוחד ומדהים
בימים אלה סיימתי לקרוא את הספר האכן מדהים "מלכת היהודים" ואני מבקש להודות  ...לאלון "מלך
הכותבים" שהוציא תחת ידיו יצירת מופת שכזו.
יש בספר מעט אידישקייט )יהדות( ,קצת רומנטיקה ,קצת נגיעה בהווי המזרח תיכוני ,קצת דמיון והמון
המון כשרון כתיבה שלקחו את כל המרכיבים שאת חלקם מניתי קודם ויצא לאלון ספר "חבל על הזמן"
)בלשון המעטה(.
אודה לך מאד באם תוכל להעביר לאלון את תודתי והערכתי הרבה לכשרונו המופלא ועל הספר הנפלא
שכתב.
ב ב ר כ ה,
...

***

Hi Alon,
Thanks for writing a great book. Your book is very special. Almost impossible to put down. I am
probably one of the many people within a certain age group, and who experienced a slightly
different Israel than today’s nation, who could really connect with your thoughts, feelings and
concerns about Israel and the Jewish people. I am curious to hear what the younger generation,
those born in the 70’s and 80’s, will feel about the perspectives in your book.
[…]
Regards,
…

***
Hi Alon,
I just finished reading your book, and I am a bit speechless. The book is tremendous and a joy to
read. I simply could not put it down…
My gut feeling is that the book can change the Middle East as we know it. As Israelis, we are
worried about the future, yet afraid and numb to make a move. It's as if we're looking at various
pieces of a puzzle, yet not placing (or afraid) to put them together. This book delivers the
completed puzzle - what will happen down the road with appeasement as the main strategy. But
more importantly, the book gives hope and a direction in which we can, and must change.
I hope from the bottom of my heart that this book serves as an awakening for all Israelis - those in
Israel, and those abroad. Also, it may be beneficial to translate the book to English, so that
Jewish Americans can also learn from this book. Moreover, perhaps this book can help 'awaken'
the Jewish lobby here in the US.
[…]
Best, …

***
Dear Alon,
My name is … and I am currently living in Boston. I read your book and was really
touched by it. I think that for a long time I had all these thoughts and feelings about our country
and just couldn’t really frame it. I think the book did a great job in doing this. Touching lightly the
issue of what does it mean to be Jewish vs. Israeli.
You have done a great job putting it altogether and it made this a tremendous
experience…
[…]
Cheers,
…

***

