דרדסבא תמיד אומר...

כתב :עמרי גלפרין
צילמו :אורית ועמרי גלפרין

מחוז אנדלוסיה בספרד
הוא אזור הררי ויפה ,עם
המון כפרים לבנים בוהקים,
שהשמש כאילו ניתזת
מהם ,חצרות עם עצי פרי
והרבה שלווה .אבל משהו
מוזר ובולט באופק :אחד
מהכפרים צבוע כל כולו
בצבע כחול .מה לעזאזל
עושה כאן כפר הדרדסים?
בצילום :מבט אל הכפר חוזקר .מי היה
מאמין שרק עד לפני כמה שנים הכפר
היה לבן ובוהק.
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החלטנו ,אשתי ,אני ושני ילדינו ,לצאת ליום טיול
מעיר הנופש מרבייה ( ,)Marbellaשבדרום ספרד,
אל עבר ההרים הצפוניים לה ,הנמצאים במחוז
אנדלוסיה .במרחק נסיעה של קצת יותר משעה,
על פני כבישים המתפתלים ברום ההרים ,הגענו
לבסוף לכפר חוזקר ( - )Júzcarשרבים מבטאים
את שמו ג’וזקר .הכפר המבודד ,שתושביו מעולם
לא שיערו שיום יגיע וכפרם יהיה לפופולרי ומיוחד
כל כך לביקור ,היה בעבר לבן לחלוטין ,והפך לתכול
ובולט בנוף.
ההתיישבות בסביבת חוזקר החלה לפני אלפי שנים,
בתקופת הברונזה .עם השנים הייתה כאן התיישבות
מוסלמית ונוצרית ,ויש אפילו עדויות לכך שבמאה
ה– 15הייתה התיישבות של אוכלוסייה יהודית
שחלק מאנשיה עסקו בסחר במשי.

4
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1
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תמונת קיר של גרגמל המכשף הנורא .למרות
הסלידה ממנו ,האמת היא שכולם מחבבים אותו
ובלעדיו אין באמת סיפור.
חוזקר .כפר חלומות של ממש לכל המשפחה.
הכניסה אל הכפר חינם.
דוכן פטריה שלעיתים נפתח לטובת ממכר מזכרות.
הסגנון הכפרי ,הטיפוח והאסטטיקה השתמרו
היטב .הצבע  -הוחלף ועמו האופי התיירותי שסוחף
עשרות אלפי מבקרים מידי שנה.
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בשנת  2011התגוררו בכפר כ– 220תושבים ,שרבים
מהם מבוגרים וביניהם לא מעט מובטלים .למרות
זאת ,היה להם בכפר כל מה שהיו צריכים כדי לקיים
חיים פשוטים ושלווים :מסבאה קטנה ,כנסייה ,בית
ספר ,גן ילדים וחנות מכולת עם מוצרים בסיסיים,
וכמובן בית קברות .בתקופה זו הצעה לא צפויה
שינתה לחלוטין את מראהו של הכפר.

איזה כפר מדורדס

בחודשי האביב של שנת  2011קיבלו נציגי תאגיד
סוני משימה :לבצע מסע יחסי ציבור מרשים לפני
השקת סרט האנימציה “הדרדסים” (.)The smurfs
הנציגים היצירתיים החלו לחשוב על מיזם מקורי
שימשוך עניין תקשורתי רב ויהיה ייחודי ,והחליטו:
נקים את כפר הדרדסים הלכה למעשה.

הנציגים המשולהבים הגיעו להרי אנדלוסיה והחלו
להסתובב בין הכפרים המקומיים .כשראו את הכפר
המבודד חוזקר החליטו שזה המקום .עד לנקודת
זמן היה הכפר זהה במראהו לשאר כפרי הסביבה
הצבועים לבן ,אחד מאותם הפואבלוז בלנקוז
( )Pueblos Blancosהמפורסמים באנדלוסיה.
הם נפגשו עם ראש הכפר ,דיוויד פרננדז ,וחתמו
עימו הסכם ג’נטלמני שעיקרו :נשלם לכם ,נצבע

1

 1פטריית שעשועים בגן המשחקים של הכפר.
 2מאז שנת  2011נפתחו בכפר מספר בתי הארחה
לטובת התיירים המעוניינים לבלות לילה אחד או
יותר בצמוד לאגדות הילדות התכולות.
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את הכפר בתכלת ,ובתום מסע ההשקה ייצבע
הכפר מחדש בצבע לבן ,חדש ובוהק .ואכן ,בתום
מועד החתימה נרכשו כ 4,200-ליטרים של צבע
תכול ומדורדס ,ובתוך  15ימים בלבד נצבעו 175
מבני הכפר ,הכנסייה ,החנויות ואפילו אזור בית
הקברות .רק בית אחד נותר לא צבוע ,וזהו כמובן
ביתו של גרגמל  -המכשף הנורא .לבסוף יצא כפר
דרדסים של ממש.

3

1

עד לשנת  2011הגיעו אל הכפר מדי שנה כ–9,000
מבקרים אקראיים ,אך מסע יחסי הציבור של חברת
סוני והנבדלות הוויזואלית של הכפר גרמו לכך
שבתוך ימים ספורים הגיעו אלפי מבקרים לראות
את הפלא התכול .האינדיקציה הבולטת לכך הייתה
ששישה חודשים לאחר הצביעה הגיעו למקום
כ 95,000-מבקרים .משהבינו זאת התושבים ,הם
קיימו הצבעה והחליטו ברוב קולות של  141בעד
לעומת  33מתנגדים ,כי הכפר לא ייצבע יותר בלבן
אלא יישאר בצבעי כפר הדרדסים .ואכן ,מספר
המבקרים המשיך לנסוק ,ומ 9,000-מבקרים מדי
שנה ,בטרם נצבע הכפר ,האמיר מספר המבקרים
לכדי ממוצע שנתי של כ 215,000-מעריצי “לוס
פיטיפוס” (הדרדסים בספרדית) ,המגיעים אל
הכפר עד היום.
כשמגיעים לחוזקר ,אין הגבלה על נקודות השיטוט
בכפר ,למעט שעות פתיחה של חלק מהאתרים,
ובכללם הכנסייה .בין הסמטאות הצפופות ניתן
לראות כמה פסלי דרדסים ,ציורי קיר ,ביתני פטריות
וכמובן את פסלו של החכם בדרדסים  -דרדסבא
בכבודו ובעצמו .באופן מעט אירוני ,לא אחת,
בצמוד לקירות הכחולים ,תראו סבתות מבוגרות
שתופסות מעט שמש נעימה ,בישיבה ארוכה לצד
פסל של דרדס משעשע ,דבר נחמד לכשעצמו.

2

מעבר לסיור בכפר ,התושבים מינפו את המקום
ופתחו בו בתי אירוח ,כמה מסעדות ואפילו
אירועים שונים מתקיימים בו בכמה מועדים,
ובכללם :תחרויות ציור של הדרדסים ,הליכה לילית
לאור ירח ,יריד דרדסים ,ואפילו חתונות מקוריות
במיוחד .אז בהחלט ומומלץ לשלב את החוויה
הנעימה כשמבקרים באנדלוסיה וכן בסביבת
הערים מרבייה או אפילו מלגה .זהו ביקור שגם
מבוגרים ייהנו ממנו  -גם ללא ילדים.
והכי חשוב לומר“ :אם תהיו טובים  -אולי תצליחו
לראות את הדרדסים!”

 1דרדסים חופשיים .ישנם אירועים שונים במהלך
השנה לרבות יריד דרדסים.
 2חנות המזכרות המרכזית של חוזקר :פסלים ,בגדים,
כובעים וממתקים .הכל באווירת כפר הדרדסים.
 3ספק רב אם בשנת  1958המאייר הבלגי פיו שיער
שיום יבוא וכפר שלם בספרד ייצבע בהתאמה
לציוריו
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רקע  -תולדות הדרדסים

הדרדסים הם דמויות ננסיות שצבע גופם
כחול .הם נוצרו על ידי המאייר הבלגי פייר
(פיו) קוליפור בשנת  .1958תחילה הם
הופיעו כדמויות קומיקס במגזין ,ולאור
ההצלחה החל משנת  1981ועד  1989הופקו
על ידי חברת ההפקות האמריקאית “אנה-
ברברה” ,שהתמחתה בסדרות מצוירות256 ,
פרקי טלוויזיה מצוירים עם אותן הדמויות
האהובות.
כמעט כל הדרדסים הם זכרים הגרים
בכפר קטן ,בבתים בצורת פטריות קטנות
וצבעוניות .לדרדסים מנהיג חכם במיוחד -
דרדסבא ,שיודע לפתור כל בעיה בחוכמה
ועם תושייה בלתי נגמרת .אחת מהבעיות
של הדרדסים השלווים היא גרגמל ,המכשף
הרשע וחתולו ,שתמיד מנסים ללכוד את
הדרדסים במטרה לאכול אותם או לכל
הפחות להשתמש בהם כמרכיב חשוב וסודי
בשיקוי הקסמים שהוא רוקח.

עמרי גלפרין הוא עיתונאי ,טייל ומרצה:
omrigalperin@gmail.com

1
2

 3 1דרדסאבא האהוב מקבל מקום של כבוד ומהווה
כפסל המרכזי בכפר.
2
על קירות רבים ציורי קיר באווירת הסדרה
האהובה.
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