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תולדות הסביח
בתרבות הגרמנית

תחנת נייר מס׳ 5
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תחילת הפרויקט לא ידענו עד כמה ב
רחוק הגיע הסביח ועד כמה היה גורם 
לאורך  הגרמנית  בספרות  משפיע 
בסביח  לראות  נהוג  ההיסטוריה. 
מאכל עממי ואף מקומי אך מי שיקרא 
ספר זה יבין שהשפיע וחלחל לעומקו 
של המרחב הגרמני.   ¶   הפרויקט 
שם   ,Worpswedeב־ דרכו  את  החל 
בילה ריינר מריה רילקה לא פעם את 
חופשת הקיץ, ושם נתקלתי לראשונה בארכיון המקומי בשיר של 
ריינר מריה רילקה העוסק בסביח. פניתי אל עמיתי צחי אבינועם 
וחלקתי איתו את התגלית. צחי הגיב בהשתאות ובהתרגשות, 
ומאותו הרגע נסחפנו אל תוך הספרות הגרמנית ותאוותה לסביח.   
¶   חיי הרוח של גרמניה סבו סביב ארבע דוכני סביח: הסביח 
המקורי, עובד, אפי וציון. מחלוקת ואי הסכמה היו נפוצות בקרב 
הסופרים והמשוררים בנוגע לסביח. עדויות לקח ניתן למצוא 
בחליפות המכתבים שביניהם.   ¶   בעומדנו בנקודת הסיום של 
הספר הנוכחי אנו קוראים לאנשי תרבות ורוח להרים את הפיתה 
ולהמשיך את המחקר שנמצא עדיין בחיתוליו )חיתולי בד בלבד(.

פֹון–למפל וֶהר–אבינועם

תחנת נייר מס׳ 5
תולדות הסביח בתרבות הגרמנית 

עריכה מדעית:
יוסף למפל

צחי זקי אבינועם

עיצוב גרפי וקולאז׳:
אבי בוחבוט

תרגום לגרמנית ועריכה מדעית:
יודית פופה

ציור כריכה:
היינריך פוגלר

מערכת:
קלאוס פטר פופה

לילך פינקלברג
מתי שמואלוף
גתה אבודרם

מותר לצלם להעתיק לשכפל להדפיס 
לשתף לסלף לשמור במאגר דיגיטלי 
מותר להצפין להקטין לטפטף טיפות 

טחינה לסחוט טרופית חציל לתת 
מתנה למציל אם זה טובע לא להציל 
לשמור במקום קריר ויבש, להסתיר 

מבעלי עניין בעלי חיים ומבעלי חיים.
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היינריך היינה / שבת הנסיכה

ַמִים, סביח הּוא ַמֲאַכל־ָשׁ
ְכבֹודֹו, ָהֵאל, הּוא ִבּ ֶשׁ

ד ִלְרקַֹח ה, ִלֵמּ ֶאת ֹמֶשׁ
ְמרֹוֵמי ָהָהר ִסיַני ִבּ

סביח הוא ניצוץ־אלוה
מגן עדן טעמו!

כך היה שר לנו שילר
לו טעם את הסביח של ציון
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יוהאן וולפגנג פון גתה / דיואן מערב מזרחי

אני רוצה להתערבב בין הרועים,
הסביח ירענן אותי כמו שצריך,

בעת שאתהלך עם אורחות הגמלים;
בעודי סוחר ברדיד בד, קפה טורקי ובמעט ניחוח סביח

אני חפץ להיכנס לכל הדרכים
מן המדבר אל הכרכים

והחציל והחציל
מהשעמום של המדבר
אותי מציל אותי מציל
מכל החום הזה האכזר

מתי אשוב לוימאר כבר*

בית מתוך שיר שכתב גתה והתגלה בשנת 2019 ע"י צחי זקי אבינועם   *

בארכיון פרטי. באופן מדהים, הבית הזה נכתב במקור בעברית. התרגום המוצג 

כאן הוא התרגום הראשון וכנראה היחיד של שיר של גתה מעברית לגרמנית.

תומאס מאן / יוסף ואחיו

במרכז החדר ניצב שולחן חגיגי, עמוס לעייפה כמו מזבח 
האל אמון ]...[ העניין הוא שזה היה יותר מדי אוכל עבור 

ארבעת בני המזרח המבורכים והמורמים מעם, על במה קטנה 
במרכז החדר. עם חציל קלוי, ביצים חומות, עמבה, זחוג, 

כרוב צלוי, ירקות בתנור, עוגות ולחם, מלפפונים, מלונים, 
פירות סורים מוצגים לראווה במלוא תפארת.
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ריינר מריה רילקה / סונטה לאורפאוס

חכו... זה טעים... וכבר נעלם.
...רק מעט טחינה, קמצוץ עמבה, סלט חריף:

חציל חמים, ביצים לבנות,
חולו את טעם הסביח הנזלל!

חציל סגלגל, סלט,
עמבה, זחוק, חומוס —

כל אלה מתנים מוות וחיים בפה...
אני רק מנחש...

קורא זאת בפנים של עובד
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קלאוס פטר פופה

מקומו של הסביח
בתרבות הגרמנית

מהלך המאות האחרונות הובע עניין ער מצד הספרות ב
המערב אירופית, בייחוד בספרות הגרמנית, בתרבות 
של  להודות שתקופות  יש  כי  אם  הערבית   ובשפה 
ערבופיליה גררו אחריהן תקופות של אדישות כלפי התרבות 

המסורות  את  המשקף   ,Rolandslied בשיר  כבר  הערבית. 
הצרפתיות, ניתן לאתר עקבות של מקורות פאן–אירופאים. 
הביטוי המשמעותי והמובהק ביותר הוא ההתלהבות והנהייה 
לשירת האוריינט, ובמיוחד לשירתו של חאפיז, כפי שהיא באה 
לידי ביטוי באסופת השירים של גתה West-Ost Divan )דיוואן 
המזרח מערב(, אסופה שאף לה נקשרה הילה על ידי הדורות 
הבאים של המשוררים. בנוסף, בהתחשב בנקודות ההתבוללות 
הקיימות בין הספרות, האמנות והמוזיקה של התרבויות השונות, 
ובהתייחס לכך שתופעות דומות שכיחות מאוד, התפשטותו 
של הזרם האוריינטליסטי נעשה לגלוי בתחומים רבים.      ¶   
כתיבה ביקורתית אינה מספיקה. אדוארד סעיד, בספרו הידוע 
המערבית  המבט  נקודת  את  מכנה   ,)1978( "אוריינטליזם" 
על החברות של המזרח התיכון "סגנון של שליטה, הבניה 
וסמכותנות ביחס למזרח". בשיח זה, "המערב הנאור" רואה 
בערכו  ומפחית  ל"מזרח המסתורי"  ביחס  דומינננטי  עצמו 
בצורה מרומזת פחות או יותר.     ¶      עד כאן בנוגע לסיווג. 
ועכשיו לחדש ביסודו:      ¶      באמנות האוריינטלית ישנה 
התייחסות רבגונית למזון, מסעודות פאר ועד לארוחות פשוטות. 
אבל למרבה הצער עד עתה התקיים מצב של חוסר, פער, חלל, 
שעכשיו מתמלא בחומרים המוצגים לפניכם, סופסוף בקפדנות 
ובדקדקנות ראויים. הסביח הינו מעדן טעים ופשוט להפליא 
הפלסטית  באמנות  וכן  בספרות  מרכזית  נוכחותו  להכנה, 
הגבוהה בלטה אל מול הייצור החסר שלו בתחחומי המחקר 
הרלוונטיים. על כן תרומתם המחקרית של צחי זקי אבינועם 

ויוסי למפל בספר זה הינה ראויה לכל שבח.

— ט — — ח —



— יא —— י —

אנטה פון–דרוסטה הילסהוף / המנחה האחרונה

הב לי את פרי הסביח
עם ריחו הקסום המתקתק

שפתיה היפות של המנה המושלמת
המזון שלנו נשדד
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אינגבורג בכמן לפאול צלאן
וינה כריסמס 1948 ]המכתב לא נשלח[

פאול היקר!

אתמול והיום חשבתי כה רבות עליך, או אולי עלינו. איני כותבת 
אליך כי אני מצפה לתשובה ממך, אלא פשוט מפני שזה משמח 
אותי ואני רוצה בכך. כמו כן הייתי שמחה להיפגש איתך לסביח 
היכן שהוא בתל אביב בימים אלה, אבל תחושת המחויבות 
המטופשת שלי השאירה אותי בבית ולא נסעתי. אבל מה זה 
למעשה, "היכן שהוא בתל אביב"? אינני יודעת, אבל איכשהו 
אני יודעת שזה היה יכול להיות נהדר לזלול סביח!     ¶     לפני 
שלושה חודשים שלח לי פתאום מישהו את ספר השירים שלך. 
לא ידעתי שהוא כבר יצא לאור. זה היה כל כך... הקרקע היתה 
כל כך קלילה פתאום, כאילו התנועה כמו גלים תחת רגלי, וחשתי 
רעד קל בכפות הידיים. ואז במשך זמן רב שוב לא היה דבר. לפני 
כמה שבועות שמעתי בווינה שבני הזוג יינה נסעו לתל אביב, ולכן 
גם אני יצאתי שוב למסעות...     ¶     עדיין איני יודעת מה היתה 
המשמעות של האביב הקודם. הרי אתה יודע שאני תמיד רוצה 
לדעת הכל. כן, האביב היה יפה, והשירים, והשיר ההוא שיצרנו 
יחד.     ¶     אני אוהבת אותך ואתה כל כך נוכח. את זה אני 
בהחלט רוצה לומר לך, כי אז לא הרביתי לומר לך את זה )ואני 
סולחת לך ברגעים אלה על מחלוקת העמבה של הסביח המקורי 
בנגבה(.     ¶     ברגע שיתפנה לי זמן אוכל להגיע לכמה ימים. 

נוכל לחלוק מנה. האם גם אתה תרצה לראות אותי? לשעה או 
שעתיים? זה בהחלט יספיק לזלילה הגונה של מנה עם או בלי 

חריף, עם או בלי מיץ ענבים.     ¶     הרבה הרבה אהבה! 

שלך,
אינגבורג
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מתי שמואלוף / התרבות הגרמנו–סביחית

על גדות השפרה אני כותב לסבתי
שיר מלא תודה,

שבתות משפחה קטנה שאין להן גבול
עלי רשאד מעופפים מטה במעגלי שמים בהירים

ביצים חומות מעגלות את פסגות האידיאולוגיות השונות 
החיות בקרב משפחה אחת

עמבה, מאכל הדרך האלוהית בין מומבאי לבין בגדד, 
רוקדת בריקוד מנגו צהוב־כתום במיוחד

החצילים של סבתא רחל, אושר כלוא בפרוסות חומות, 
חתוכות דק–דק מלב ליבו של עולם צלוי,

מוקפות במחרוזת מבריקה של שחור,
פיתה עיראקית, שהיגרה גם היא מגדות הטיגריס, 

אל גדות רחוב ז'ורס בחיפה אל
אחורי פארק האסנהיידה, 

בעיר שאין בה קובה אחת טובה לארוחה,
אני אוכל עוד מעמול, עוד סמבוסק, 

שהברחנו תחת קציני המכס הגרמנים והישראלים
מבקשים עוד רגע בלתי אפשרי שבו שארלוט בת־זוגתי הגרמניה

תלמד את בתנו מה זה
סביחה,

Hier, Lischen, Isst das Sabicha, sagt sie
Ja, antwortet Lischen,
Ja Momma. Sabicha
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Mati Shemoelof / Die deutsche Sabichkultur

An den Ufern der Spree schreibe ich meiner Großmutter
ein Gedicht voll Dankbarkeit,
grenzenlose Schabbats einer kleinen Familie
Rucolablätter fallen hinunter 
in Kreisen eines hellen Himmels
braune Eier runden die unterschiedlichen 
Ideen in der Familie ab
Amba, das Essen des göttlichen Weges zwischen 
Mumbai und Bagdad,
tanzt in einem Tanz aus besonders gelboranger Mango,
Die Auberginen von Großmutter Rachel, 
eingeschlossene Glückseligkeit in braunen Scheiben
ganz dünn geschnitten aus dem Herzen 
einer gebratenen Welt, umschlossen
von einer leuchtenden Halskette aus Schwarz.
Irakische Pitta, die emigriert ist, 
auch sie von den Ufern der Tigris
an die Ufer der Jaurèsstraße von Haifa.
Hinter der Hasenheide, in einer Stadt, 
in der es keine einzige gute Kubbe zu essen gibt,
esse ich noch eine Ma‘amul, noch eine Sambusak,

die wir durch den deutschen und israelischen Zoll 
geschmuggelt haben.
Wir bitten um noch einen unmöglichen Moment, 
in dem Charlotte, meine Partnerin,
die Deutsche,
uns beibringt, was das ist,
Sabicha.

Hier, Lisian, Isst das Sabicha, sagt sie
Ja, antwortet Lisian,
Ja Momma. Sabicha
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Rainer Maria Rilke / Sonette an Orpheus

Wartet …, das schmeckt … Schon ists auf der Flucht.
… Wenig Tahini nur, Amba1, Salat –:
Auberginen, ihr warmen, ihr weißen Eier,
tanzt den Geschmack, der erfahrenen Sabich!
Lila Aubergine und Salat,
Amba, S’chug, Humus
... Alles dieses spricht
Tod und Leben in den Mund... Ich ahne...
Lest es Ovad2 vom Angesicht.

Heinrich Heine \ Prinzessin Sabbat

Sabich, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium!
Also klänge Schiller’s Hochlied,
Hätt’ er Sabich je gekostet.

Sabich ist die Himmelspeise,
Die der liebe Herrgott selber
Einst den Moses kochen lehrte
Auf dem Berge Sinai.

1 Amba: Amba ist eine traditionelle irakische Mangosauce.
2 Ovad: einer der wichtigsten Figuren in der Geschichte des Sabich, Gründer 

des berühmten Sabich-Standes „Der Sabich von Ovad“ in Givat Hayim, 
außerdem Erfinder der „Sabich-Sprache“.
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alles ganz genau wissen will. – Schön war er, – und die 
Gedichte, und das Gedicht, das wir miteinander ge-
macht haben.    ¶     Ich hab Dich heute lieb und so 
gegenwärtig. Das will ich Dir unbedingt sagen – damals 
hab ich es oft nicht getan. (Und ich verzeihe Dir in die-
sem Moment unsere Auseinandersetzung um Amba 
am Sabichstand in der Negbastraße.)     ¶     Sobald 
ich Zeit habe, kann ich auf ein paar Tage kommen und 
einen Sabich mit dir teilen. Würdest Du mich auch se-
hen wollen? – Eine Stunde, oder zwei. Das wird genug 
Zeit sein für eine gute Schlemmerei, scharf oder nicht 
scharf.     ¶     Viel, viel Liebes!

Deine,
Ingeborg
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Ingeborg Bachmann an Paul Celan,
Wien, Weihnachten 1948, nicht abgesandt

Lieber, lieber Paul!

Ich habe gestern und heute viel an Dich, wenn Du 
willst, an uns gedacht. Ich schreibe Dir nicht, weil Du 
wieder schreiben sollst, sondern weil es mir jetzt Freu-
de macht und ich es will. Auch hatte ich vor, Dich in 
Tel Aviv in diesen Tagen irgendwo auf einen Sabich 
zu treffen, aber dann hat mich mein dummes, eitles 
Pflichtbewußtsein hier festgehalten und ich bin nicht 
weggefahren. Wie ist das nur: irgendwo in Tel Aviv? 
Ich weiß garnichts, aber irgendwie wäre es schon schön 
gewesen!      ¶      Vor drei Monaten hat mir plötzlich je-
mand Deinen Gedichtband geschenkt. Ich wußte nicht, 
daß er herausgekommen war. Das war so…, der Boden 
war so leicht und schwebend unter mit, und meine 
Hand hat ein bisschen, ganz, ganz wenig gezittert. Dann 
war wieder lange nichts. Vor einigen Wochen hat man 
sich in Wien erzählt, daß Jenés nach Tel Aviv gefahren 
sind. Da bin ich auch wieder mit auf Reisen gegangen.     
¶      Ich weiß noch immer nicht, was der vergangene 
Frühling bedeutet hat. – Du weißt ja, daß ich immer 



Johann Wolfgang von Goethe / 
West-östlicher Divan

Will mich unter Hirten mischen
An Sabich mich wohl erfrischen
Wenn mit Karawanen wandle
Shawl, Kaffee und Moschus handle
Jeden Pfad will ich betreten
Von der Wüste zu den Städten

Die Aubergin‘, die Aubergin‘,
Aus Wüste und Verlassenheit
Hilft sie mir hin, hilft sie mir hin
Aus Hitzequal und Grausamkeit
Zurück nach Weimar, ach so weit.1

1 Diese Strophe wurde erst 2019 in Tel Aviv von Tzachi Avinoam in einem 
Privatarchiv entdeckt. Erstaunlicherweise wurde diese Strophe des Gedichts 
auf Hebräisch verfasst. Die hier präsentierte Übersetzung stellt damit die 
erste und wohl einzige Übersetzung von hebräischen Zeilen von Goethe ins 
Deutsche dar.

– ix –– viii –
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Claus Peter Poppe

Die Rolle des Sabich in
der deutschen Literatur

D ass es in der westeuropäischen und speziell 
auch in der deutschen Literatur über Jahrhun-
derte immer wieder eine Hinwendung zum 

arabischen Sprach- und Kulturraum gab, darf als Faktum 
gelten, auch wenn zuzugeben ist, dass auf Zeiten der 
Arabophilie stets auch solche des Desinteresses folg-
ten. Gesamteuropäische Ursprünge lassen sich schon 
beim auf französische Traditionen zurückweisenden 
Rolandslied nachweisen, seinen stärksten Niederschlag 
findet die Begeisterung für die Dichtung des Orients, 
speziell des Sängers Hafis, in Goethes Gedichtsamm-
lung „Westöstlicher Diwan“, und diese wiederum hat 
eine eminente Ausstrahlung auf nachfolgende Dichter-
generationen entwickelt. Betrachtet man nun zusätz-
lich die Interferenzen zwischen Literatur, Kunst und 
Musik, in denen ähnliche Phänomene in hohem Maße 

prävalent sind, so wird die Verbreitung orientalistischer 
Strömungen sehr schnell auf vielen Gebieten erkennbar.    
¶      Kritische Wertungen blieben nicht aus. Edward 
Said bezeichnet in seinem Hauptwerk „Orientalism“ 
(1978) den westlichen Blick auf die Gesellschaften des 
Nahen Ostens als einen „Stil der Herrschaft, Umstruk-
turierung und des Autoritätsbesitzes über den Orient“ In 
diesem Diskurs sehe sich der „aufgeklärte Westen“ dem 
„mysteriösen Osten“ gegenüber als dominant und nehme 
auf mehr oder weniger subtile Weise eine Abwertung vor. 
Aber selbst die Kritik macht deutlich, welche Macht die 
beschriebenen Denkpositionen bereits entwickelt haben.   
¶      So viel zur Einordnung. Nun aber zum fundamental 
Neuen:      ¶      Es gibt in der orientalistischen Kunst 
die vielfältigsten Erwähnungen von Speisen, vom Fest-
schmaus bis hin zum einfachen Mahl, leider aber bisher 
eine höchst bedauerliche Leerstelle, die nun mit dem 
hier vorgelegten Material endlich mit höchster Akribie 
gefüllt wird. Der Tagesauftakt mit einem ebenso köst-
lichen wie genial einfach zubereiteten SABICH ist in der 
Literatur wie in der bildenden Kunst fast allgegenwärtig, 
leider aber in der einschlägigen Forschung auf geradezu 
sträfliche Weise bisher völlig übersehen worden. Diese 
Lücke geschlossen zu haben, ist das bleibende Verdienst 
des Büchleins von Yosi Lampel.
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Thomas Mann / Joseph und seine Brüder

In der Mitte des Raumes steht „eine umfängliche 
Anrichte, hochauf bedeckt, wie Amuns Opfertisch, 
mit Speisen, [...] deren es viel zu viele waren, als 
daß sie von den vier Erhabenen auf der Estrade nur 
annähernd hätten verzehrt werden können: mit 
braunen Eiern, gebratener Aubergine, Amba*, S‘chug, 
Röstgänsen, Bratenten und Rindskeulen, Gemüsen, 
Kuchen und Broten, mit Gurken, Melonen und 
syrischem Obst in üppiger Schaustellung“.



wir herausarbeiten, dass sich Deutschlands intellektuelle 
Elite vor allem um vier Sabich-Stände drehte: Um den 
historischen ersten Sabichstand „Der Originalsabich“ in 
der Negba-Straße in Ramat Gan, um „Oveds Sabich“ in 
Givatayim, außerdem um die zwei Tel Aviver Stände von 
„Effi“ in Tschernikovsky und Frishman und dem „Sabich 
von Zion“ im Markt von HaTikva in Tel Aviv.     ¶     Da-
bei lief es nicht ohne Konflikte ab. Meinungsverschie-
denheiten zwischen Schriftsteller*innen in Bezug auf 
die jeweilige Qualität des Sabich waren weit verbreitet. 
Davon zeugen unter anderem die Briefwechsel, von 
denen wir einige Auszüge präsentieren.     ¶     Doch 
in einem dürften sich sämtliche deutschsprachigen 
Schriftsteller*innen einig gewesen sein: In ihrer Liebe 
zum Sabich.     ¶     Nun, am Ende des Projektes, da wir 
Ihnen dieses Büchlein präsentieren können, bleibt noch 
festzuhalten: Die Forschung über die Rolle des Sabich 
in der deutschsprachigen Literatur ist noch lange nicht 
abgeschlossen. Wir möchten Alle dazu ermutigen, die 
Pita aufzunehmen und an unsere Arbeit anzuschließen. 

Yosi Lampel und Tzachi Avinoam

– iii –– ii –

Annette von Droste-Hülshoff / Letzte Gaben

Reiche mir die Frucht des Sabich
Mit dem süßen Zauberdufte.
Sie, die von den schönsten Lippen
Ihre Nahrung hat geraubt.



– i –

Zu Beginn dieses Buchprojekts 
wussten wir nicht, wie weit Sa-
bich gekommen war.     ¶     Wir 
waren, wie wohl die meisten Is-
raelis, davon ausgegangen, dass 
dieses vermeintlich profane 
Sandwichgericht – bestehend aus 
einer Pita gefüllt mit gebratener 
Aubergine, einem hart gekochten 

Ei, Kartoffeln und der charakteristischen gelben Sauce, 
Amba – in erster Linie ein lokales Frühstücksgericht ist. 
Doch wer dieses Buch liest, wird sehen, wie viel größer 
der Einflussbereich dieses Sandwich ist. Die geneigte 
Leser*in wird erstaunt sein zu sehen: Sabich ist weit in 
den deutschsprachigen Raum eingedrungen und hat 
die deutsche Literatur tief beeinflusst.     ¶     Unser 
Projekt begann in Worpswede, wo Rainer Maria Ril-
ke oft seine Sommerferien verbrachte. Dort begegne-
te Yosef Lampel in den Stadtarchiven zum ersten Mal 
einem Gedicht von Rilke über Sabich. Lampel wandte 
sich an seinen Kollegen Tzachi Avinoam und teilte ihm 
die Entdeckung mit. Avinoam reagierte mit Erstaunen 
und Aufregung und von diesem Moment an wurden die 
beiden von einer aufregenden Entdeckung zur anderen 
gerissen.     ¶     Nach Sichtung aller Materialien konnten 
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