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השטן את לפייסיהודי סטרט־אם
 שני סבתו; הרב לא זה אבל - במלחמה ישיבה בחורי שני

צופן לא זה אבל - עתיק ספר תעלומת בעקבות מלומדים
 על מוותר החובל רב ספינה. על משתלטת חמושה פושעים קבוצת
משל או ים עלילת האויב. עם להתפייס ומבכר המספרי יתרונו

נבון הרב מחידושי דה־וינצ׳י.

831
נבון חיים

עמי 198,2010,ספרים ידיעות

רייכנר אלישיב

 בחורי שני על רב ידי על שנכתב פרוזה פר
f j מגויסים מסוים שבשלב הסדר ישיבת

 לספר אסוציאציה מיד מעלה למלחמה,
 של 831 אבל סבתו. חיים הרב של כוונות׳ ׳תיאום

 בספריו כדרכו לגמרי. שונה ספר הוא נבון חיים הרב
 נבון שלו הראשון הפרוזה בספר גם כך העיוניים,

וקולח. צעיר מהודק, כתיבה סעון מאמץ
 תיאורי בספר ואין יפה, בספרות כאן מדובר לא

 831 שני מצד אבל לדילוג, שניתנים ארכניים טבע
 רחוקה נבון של והשפה זול מתח ספר לא גם הוא

 כסיסת מאשר יותר לקוראיו מעניק נבון דלה. מלהיות
טוב. וסיפור ציפורניים
ואלחנן, אמיר נמצאים 831 של העלילה במוקד

 בעקבות הרפתקני למסע שנכנסים ישיבה בחורי שני
 במקביל בישיבה. שולחנם על שמונח מסתורי ספר
 סופר אחר השניים תרים שבו המרכזי העלילה לציר

 קיימים שמצאו, בספר שמוזכר תמוה ומעט אלמוני
 יחסיו במערכת טרוד אמיד בעלילה. נוספים צירים

 ואילו הימים, משכבר חברתו עם ומסתבכת ההולכת
 וירטואלי פרויקט בקידום עסוק המספר, אלחנן,
ההלכתית. הפסיקה קוד את לפצח שמתיימר חדשני

 נתקלים הספר שגיבורי הדמויות כל כמעט
 גם המרכזי. לסיפור מחוברות העלילה במהלך בהן

 חדשה, דמות עם לכאורה אקראי במפגש כשמדובר
 ששוזר החיפוש למסע מתחברת הדמות מסוים בשלב

הספר. פרקי את
 קצת שהכול תחושה נוצרת מסוימים בשלבים

 מקרים צירופי מדי יותר הזה. בסיפור מתחבר מדי
 לאמיר שצורף חייל למשל, כך באמינות. מעט פוגעים
 אחת של כנכדה מתגלה הבהול גיוסם לאחר ואלחנן

 כגנב מתגלה אחר חייל תרים. הם שאחריה הדמויות
 לא נבון שני, מצד וחברתו. אמיר הכירו שבזכותו הרכב
 פתוחים. עלילה צירי גם ומשאיר הפינות כל את סוגר

 ואינו בעצמאותו נשאר הממוחשב הפוסק פרויקט
 המסתורי הספר תעלומת לפתרון ישירות מתחבר

 חברותיהם עם הגיבורים של היחסים מערכות גם
בחתונה. ימות מסו אינן

 מוספים ערכים הרבה ישנם נבון לספר'של
 אותנטית הצצה מעניק הוא הקריאה. להנאת מעבר

הפסיקה לעולם ההסדר, ישיבות בחורי של לעולמם
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 לחיי לאומי, הדתי במגזר הדייטים לסצנת ההלכתית,
 הישיבות. בני של הנישואים לחיי קצת וגם הרווקות

 מתאפק לא נבון מחונן, כפובליציסט לכך, מעבר
 לכתוב נוהג הוא שעליהם רעיונות בעלילה מלשזור
 בספרים או בעיתונות מפרסם שהוא הרבים בטורים

 שעוסק הטובה׳, ׳הגדר לספרו במבוא שכתב. העיוניים
 מציג נבון היהודיים, בחיים ההלכה של במרכזיותה

 העלילתי בספרו גם ההלכה׳. של כ׳חסיד עצמו את
 ההלכתי. העולם לחשיבות מרכזי מקום מעניק נבון

 למסקנה העלילה במהלך מגיע הספר גיבור אלחנן,
 על לבסס שניתן רציונלית מערכת אינה שההלכה

 בהלכה, היגיון יש מדעית. תיאוריה כמו מוצק היגיון
 נוהג נבון צרופה. מתמטית לוגיקה לא אבל מגלה, הוא

 שניתן לטעמו מדי המרכזי המקום נגד בטוריו לצאת
 מבליע הוא 831ב־ גם הדתיים. בחיים הרוחנית לחוויה
 כהפרזה מאבחן שהוא מה כלפי ביקורתיים מסרים

 להדגיש בתורה מצווה "אץ החוויה. של בחשיבותה
 את שמכיר ומי לחבריו אלחנן אומר רוחניות" חוויות
 מגרונה מדבר אותו לשמוע יכול הכותב של משנתו

הדמות. של
 לעתים מעניינות, תובנות גם בספרו משחיל נבון

 "הבילוי ישיבה. בחורי של עולמם על משעשעות, אף
 אשמה" רגשות פיתוח הוא ישיבה בחורי של הנצחי

 כותב הוא בחברותא הלימוד על מאבחן, הוא
 האפשרות היהודי, העולם של אפ בסטארט ש״מדובר

 לא אבל שלך בראש שחושב אחר מישהו עם להתנגח
 את להבהיר אותך ומחייבת הדיון את מחדדת בדיוק,

המושגים".
 והמפגש מרבותיהם התלמידים של היראה גם

 לבית שמחה העולם עם הישיבה בחורי של קל הלא
 למשל כך מאוד. אותנטי באופן מתוארים המדרש

 כל שלומד מהבן ההורים של האכזבה מתוארת
 פרשת על להגיד מה לו אין זאת ובכל תורה השבוע
 מעטים הלא הדייטים גם השבת. בשולחן השבוע

 של חוויותיהם את היטב משקפים בספר המתוארים
 אפשר המגזר. בחורות עם במפגשיהם הישיבות בחורי

 להיפתח הבחורים של המוכר הפחד את בספר למצוא
 בכללי שלהם השליטה חוסר את רגשית, מבחינה
 שהם המתח ואת בנות, עם מקשר המתחייבים הנימוס

 באינטנסיביות הדייטים של הפגיעה בעקבות חווים
התורה. לימוד של

 הרב צמח מדרשה שבבית עציון׳, ׳הר ישיבת משנת
 המקום הספר. דפי מבין ועולה מבצבצת נבון, חיים

 הלימוד שיטת בעיון, הגמרא ללימוד שניתן המרכזי
 ובשיטות הגמרא בדברי שמתמקדת הבריסקאית

 שניתן הרב והמשקל ההלכתית המחויבות הראשונים,
 ברובה מתרחשת העלילה אמנם הרגש. פני על לשכל
 הוא התורה עולם אבל המדרש, בית לכותלי מחוץ

חלקיה. כל בין שמחבר
 מי אבל נבון, של בספר מלחמה גם יש כאמור,

 יתאכזב. קרב, ומורשת גבורה לסיפורי שמצפה
 בשנים שיצא הדתיים הלוחמים ספרי למקבץ בניגוד

 המדבר )"מן ספרים׳ ׳ידיעות בהוצאת האחרונות
 ב־ המלחמה מלבנון"(, "בא ציפור", "כצל והלבנון",

 לחזית נשלחים לא הספר גיבורי הדואיקה. נטולת 831
 לזיהוי חניכה כצוות האוגדה לרבנות מסתפחים אלא

 בגלל רק לא נבון של בספר קרבות אין בנוסף, חללים.
 לא כלל שהמלחמה בגלל אלא בחזית אינם שהגיבורים
 לפעמים שעולה הלחימה לחדוות בניגוד מתרחשת.
 לתאר מתבייש לא נבון דתיים, לוחמים של מטקסטים

 נחסכה דבר של שבסופו כך על גיבוריו של השמחה את
■ המלחמה. מהם

המגדלור אוניית
זיגפרידלנץ?־

קונס טלי מגרמנית:

עמי 196,2009 כתר,

פרבר חבצלת

 אונייה של מפקדה הוא פרייטג החובל ב
לעוגן בשרשרת קשורה אלא שטה, שלא

I לשמש ומיועדת הים, לקרקעית המקובע 
 מזהירה היא הבלטי. הים ממפרצי באחד כמגדלור

 שרטונות מפני למפרץ הנכנסות האוניות את
שלומן. את ומבטיחה ואיים

 החובל דב לצד המגדלור, אוניית של סיפונה על
 חמישה עוד המונה וצוות פדר בנו נמצאים פרייטג,
 גברים שלושה מצילים הם ועורבת־מדברית. אנשים

 של בפתחו נתקעו ונוסעיה שהתקלקלה מסירה
 כי מתברר מהרה ועד לסיפון מועלים הזרים המפרץ.
 אויגן, - קוהל האחים ושני המסתורי קספרי דוקטור

 ונמצאים ברצח אשמים - ואדי מפגר־למחצה, ענק
 בנימוס דורשים, הם החוק. מפני שללם עם במנוסה

 את יתקנו המגדלור באוניית שהמכונאים , גרמני
 אם ולא, בבריחה. להמשיך שיוכלו מנת על סירתם
 להשתלט מאיימים הם לשימוש, תוחזר לא סירתם

 האונייה על או המגדלור לאוניית השייכת הסירה על
 אדום קו היא האונייה לכידת אותה. ולהשיט עצמה
 ממקומה תיעקר המגדלור אוניית אם מובהק. מוסרי

 קוד את ישבשו הפושעים אם או לשוט, ותחזור
 ואת האוניות את שיזהיר מי יהיה לא שלה, האיתות
 סכנת צפויה כזה במקרה באזור. המשייטות הסירות
למפרץ. שייכנס שיט כלי לכל טביעה

 שעל המלחים לבין הפושעים שלושת בין המאבק
 הסיפור מרכז הוא החובל, רב ובראשם האונייה,
 החובל רב בין למאבקי־משנה נחלק הגדול המאבק
 פרייטג ובין לפושעים, הצוות אנשי בין לצוות,

 רב את לשכנע מנסים המלחים קספרי. לדוקטור
 בהעדר הפושעים. את ולחסל להתמודד החובל

 עצמם. בכוחות זאת לעשות מנסים הם כזו הסכמה
 אבל שלושה. כנגד שבעה הם איתם: החשבוני הצדק
 שמרתיע הדבר חה השלושה, של בצידם נמצא הנשק

 של לוע מול גיבור להיות רוצה אינו הוא פרייטג. את
 הצוות, לרצח יביא גלוי שמאבק וחושש תת־מקלע,

 הפושעים, ידי על האונייה לשביית מכד גרוע ואולי
מביניהם. בחיים שיוותר מי או כולם

 מוסריות: חובות שתי עליו מוטלות להשקפתו,
 הגדולה והחובה המלחים; חיי על לשמור האחת
 את תמלא המגדלור שאוניית להבטיח - ממנה

 ראשו את לכפוף מעדיף הוא כך לשם ייעודה.
בסוף דק לפייס. להתעמת, לא , האפשר ככל לציית

 בעיקר שאטה מכלל יוצאים כשהדברים הסיפור
 את "תזכור דעתה את משנה הוא הצוות, ביוזמת

 המלחים מן אחד )בלעג( בו מטיח - לנו שאמרת מה
 לנמל". כשנחזור הסיפון על יחסר שמישהו אסור -

 את לשנות חייב אדם השתנה. "זה משיב: ופרייטג
 בו המטיח המלח הגיע". הזה והרגע לפעמים, דעתו

 ואת המלחים חיי את שמבכר ךסורן, המלח הוא דברים
 האונייה. של הציבורית חובתה פני על האישי ביטחונו

 קספרי דוקטור פרייטג. לו אומר אותך", קנה "הוא
 הפושעים עם למחצה פעולה לשתף רטורן את שכנע

 המגדלור השטת ואפילו חבריו, חיי על לשמור כדי
 אפשר זו. מטרה עבור בעיניו מדי כבד מחיר אינה

 היוצא מפקד של לחובות הזאת הדילמה את להשוות
 את למלא אבל מוסרי, כערך - חייליו על לשמור לקרם

פרייטג הראשון. לערך שקודם עליון כערך המשימה

 של בסופו מצליח אבל חובותיו שני את למלא מנסה
 שתגובות משום משימת־העל, על בעיקר לשמור דבד

הצוות. בחיי לפגיעה מביאות לפושעים הצוות
 תיאורי של יפהפיים בקטעים משופע הספד

 והתנועה. הקולות הים, עופות השמים, הגלים, הים:
 גם וכך מאוד, מרשים שלהם והגיוון התיאורים עושר
 סערות, לא שלהם: הלא־מאצ׳ואיסטי הלירי, האופי

 אלא המינגווי, בנוסח גועש וקצף מסוכנים ענק גא
 שוליים עם עננים וערפל, קאם גאם ומלטף, רגוע ים

 כאשר אפילו .באופיו נשי כמעט נינוח, טבע סגולים.
 כמעט־כמעט הדברים האונייה, על סערה מאיימת

 דבד. של בסופו פורצת אינה הסערה לא. אך קורים,
 קרבה התפרצות של ותחושה מתח יש העלילה גם כך

 למרות 'ומרוסנת. מופנמת העלילה אבל והולכת,
 נשק מצבור ועמם האונייה על רוצחים של הימצאותם

 מרומזים, שמתרחשים האאמות מעשי ומגוון, עשיר
 לא זה יותר. ולא הקיצוניות לגבול עד רק לפעמים
לנץ. זה המינגווי

 באיזה נעשה הכול למשבר, מגיעים כשדברים גם
 את הנמיך "הוא ואיטה מרוסן מינוח, אופן שהוא
 אצבעו את ושם מותניו... בגובה אותו ייצב הקנה,

 שני כמעט הזאת לסצנה אקח ההדק"... על הכפופה
מצטלטלוז, בלבד.» אחת "יחיה שמגיעה עד עמודים
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