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שלה,הביתאתלאהובצריכהיונה
לחזורתרצהלאהיאאחרת

עובד'עםהוצאתונער'יונהשלו:מאיר
עמי 367 , 2006לעםספרייה

והמרטיטהעמוקקולהנדםמספרחרושיםלפני
הגיאשערשלוהמשוריינים ,ומארישרשנהשל

היאבעולםהברזלמחירי<האמרתהםאףנעלמו
המתכות>.נשרקלהתיכםצינייםחמסלאנשישרגמה

הנעריםאתהבאיםלדורותלהזכיראפואיכולמה
מהםשרביםתש"ח,דרושלוהתמימיםהצנועים

והרומניםוגרריאלתרמןלשיריפרטבקרב,נפלו
ירבההחרשבספררבנהשל.ומאיררשמיו?יזהרשל

א- 9ר~,מציאותיוקולקטיביאישימיתוסכעיןונער
ומפריסתבוגרתבנימהפר gהמ ,כאחדריאליסטי

והמציבאלה,ימינורעלהשחרורמלחמתימיעל
בטרםשמתהפלמ"ח,מןאלמונילירנאייד-זיכרון

מסרפדיםהדבריםלפעמיםבית.רננהאשהנשא
מרזרבית,אגדהלפנינוכאילו~פיריחוקבמין

החלרףשלדינרגזרמפניהחששרה~שאלה,שהדמיון
בערבויבהבהמשמשיםרההמשכיףת,הקיוםומשאלת

ממדיכלאתולרכזתהעולםמעלהממריאהאגדה-
הזמן.ממדאתובכללםהיקום,

מאחדחרץ""ילד ,נטשרהרשהרריובצעירמעשה
אתששילח"התינוק">,בשם<המכףנההקיבוצים

יוני-בסיועלקרבלצאתהפלמ"ח.שלהוראויוני
שלהיונה""חרבבנוסחפרדוקסזהרהאיןוראו!
אתל~תיםיוצרתהמציאףת ,אכןאלתרמן?נתן

סמלאתומגייסת ,בירתוהמדהימיםהפרדוקסים
 ,בתקופתנומלחמה.לצרוביבירתוהמובהקהשלום
סירםלפנילפעמים,שבההאינטרנט,תקופת
תשרנהעליומגיעהכברמכתב,שלכתיבתו

תמ~במבטלהתבונןשלאקשהממרחקים,
ביוני-וראותש"חלרחמישלבתלותומשועשע

קמ"ש, 74שלבמהירותגםרלףבמורמים,העפות
היוניםלח wמנגדעהאםגורלות.חרוץמידעובפיהן
בסתרהיונהממנוהביאהבשררהאיזולנצח?הצעיר
חייוסיפרושלהשוברתהגירסארתהאיןכנפיה?
הגירסארתאתמזכירותהיוניםמשלחשלרמותו

ותחייתומרתו ,ישרהולדתסיפרושלהשוברת
מפעםיותרכאןנרמזהסינופטיים?באררנגלירנים

אלאאינההיאאף > histoire <שהיסטוריהאחת
נוחרבושמגרדים ,הלשוןבידומרותשחייםסיפרו;

ואין ,סמלישובלאחריהםלוגררעשוייםבן-יהודה
בלדב.כפשוטומעןבהםלראות

המסיעתייריםמדריך ,הראשיהגיובר ,מנדלסרןיאיר
שלמרתועללראשונהשומע ,הארץברחבי~~וים

שנולדקשיש,"אמריקני"תיירמפי"התינוק"
לאוצרת"ירד"כךאחרבפלמ"ח.ושירתכמלבם
לשאריתשםר"נתקע"עשירה,אשהנשאהרבית,
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נראההואהרומןשלההורהבנקרותהבוגרים.חייו
נמשךהואזאתובכל ,דברלכלאמריקניונשמע
יוניםכאותן ,ילדותומחוזרתאלקסםכבחבלי
ושרבשרבהחוזרות homing pigeonsהקדריות

תמררוארראילשמשעשוי<סיפורוהשובךאל
 ,לוומחוצהברומן ,יותרהצעיריםלגיבוריםאזהרה
מנדלסרןיאירהים.>במדינותאורכותשניםהעושים
חייואתשסיים ,הברורהירנאישלבגורלומתעניין
בחרשיולנחשמצליחואף ,מיותרכהבמרות

מציאףתפרטיהמחודדים

אתהמפתיעיםאחדים,

בסי-האמריקניהמל
שלסיפורורקולאהקשיש.
ביןמקשרהאלמוניהירנאי

התיירים,מדריךהשניים:

נשאהקשיש,התיירכמר

אמריקניתאשההואאף

בתרשמה,ליאורהעשירה,
(ש"שרקיהנכסיםאיששל

 ,המתכת"ללוטשיתהילה
של"לבדה"השירכמילות

אלתרמן>.נתן

ונערירבהברומןככלל,
ש"מסדררת"אלההןהנשים

הגרבים,את<תרתי-משמע>

תשמחאףמיכאליומרב
בשםמזדקןיקהורפא ,רבומןהגרביםשאחדלשמוע

בצרותנקבהבלשוןהיוניםבשםמדבר ,לאופוד"ר
גםולמעשה,"הדברת">.בצרות<סליחה,הרבים

"אתהבעלה:את,שואלתיאירשלאישתרליאורה,
ואתה?"אניבוקר?כליחדמקיאותהיינואיךזוכר
"אנחנולילדהאומר"התינוק"וגם ,) 114<עמ'

החיים:מןגדולותנשיםלפנינו .) 202<עמ'בטוחות"
וניהולנדל"ןבחברתדירקטוריוןחברתהאחת
בעבודותרבהבמיומנותעוסקתהשנייהנכסים,

 ,נכוןהרשויות.עםמשא-ומתןומנהלתקבלנות
ובלתיעשיראבשלבזכותולמעמדןהגיעושתיהן
ואתכישוריהאתלפתחלבתושהתיר ,שגרתי

רגליהןעלאיתןעומדותשתיהןאךכישרונותיה,
ממששלעזרהללאחייהןאתלנווטויודעות ,שלהן

ולסרןמביאיר ,דברשללא~תו .שבחייהןמהגבר
נשיםשלב~לןהחוסהמוחזק","גבראלאאינו

אחיו ,בנימיןגםולמעשה,גברי:מקצועבעלות
הים,במדינותמשפחתועםהעושהמדען ,הצעיר

שובהלאחרהפותחת,ונדיבה,גדולהלאשהנשוי
ירבהגדולות.למידותבגדיםוחנותקפהביתארצה,
שלהסטראוטיפייםהתפקידיםשבורומןהואונער
מהנשיםאחתוכלביניהם,מתהפכיםואשהגבר

"גברהיאמנדלסרןיאירשלבחייוהמרכזיות
לעניין".

בשמומגלם ,ולסדןמבפרופ'הרופאהמשפחה,אבי
ארצה~מהשהביאההרציונליסטיתהתבונהאת

התרבותמרחבשלזוובמיוחדאירופה,מערביהדות
ליאורה,האמריקניתוכלתויאירבנוהגרמני.
השושלתאתלהמשיךאמורים ,~נןףךעדהקורנת

הםולכאורההמייסדים,הדורותשלהנאורותואת
אינםהדבריםואולם,אותה.ממשיכיםאכן

היריונותיהבגללהן ,וכצפויכרצוימתרחשים
הסוררתדמותהבשלהןליאורה,שלהכושלים

המצליחהרעיה,האםשלוהנדן-קונפורמיסטית
בסדרר~-סימטריתאי-רציונליתמהרמהלזרוע

מאירשלהחדשספרומנדלסון.משפחתשלהמופתי
בעליל,שרגתיתובלתינשכחתבלתיאםמתארשל.ו

חסרימשובהמעשילעשותבניהאתהמלמדת
בעלהאתעוזבתביניהם,מפלהבנועזותם,תקדים

"חדרלהשיהיהכדיבניהואת
לבנהנותנתואףמשלה",
כדיניכרכסףסכוםהבכור

 ,חק"<משלוביתלושיהיה
מנוחבית.לףתמצאל.ך ,יאיר
מקוםלךשיה~ההרגל.לכף

 .) 24עמ'משלך",

קטנות"מתיחות"מלאהרומן
כישרונומגיעשבהןוגורלות,

מאירשלהידועההומוריסטי
הבלתימשיאיולכמהשל.ו

לשוןשיבושיכאןישנשכחים.
ואידיוסינקרטייםחינניים

רשימותכגון ,לחלוטין
שערוכתוה"בנגד"ה"בעד"

<אהובי>"אארבי"הכינויהאם,

או ,יאיראתתרצהמכנהשבו

כדוגמתוצירופיםמילים
תרנגולת"סרני"עלובעצמיו","בכברזיו"לוכד",

" T T ו
אבניםלזרוקבניהאתמלמדתהאם ."ר iהבר"שרר
ובניה ,המשפחתימהבילויכחלק ,לשומרולשקר
אהובתהאם"אביכם",לאביהםבעקבותיהקוראים
שלכשמה ,פריז""תרצההשםאתנושאתהילדףת

או ,הספרמגיבורותגיבורההיאשאףירושלים,
להפליאדומה<שמהפרטיתדביחהלפנינושמא
תעלולישלמרהיבמפגןהספר>.עורכתשללזה

מסתתריםהקומיתחזותושמאחוריעיניים,אחיזת

בראיון ,למשלמתגלה,מעטים,לאוכאברגש
הקבלהבוועדתו"רעייתו"מנדלסוןיאירשעובר
<קטעלשיפוץעזובביתקונההואשבולמושב,
מסךעלאוהבמהקרשיעללהמחזה,בהחלטהראוי

הטלוויזיה>.
מנדלסוןליאירכאמורמתאפשרתהביתבניית
אחתעוד ,אמולושהותירהנדיבההמחאהבזכות

דורסרפדישבספר.הגדולותהנשיותהדמויותמן
בבית,שנותרההיהודייההאםעלכתבולאתש"ח

ואשדםשלמלחמה,זמןשלספרותזוחיתהכי
לבלרחשימקוםבההיהולא ,עשןותימרות
לב.מורךושלרוךשליסודותלמסופרהמכניסים

"היידישעאתהפכובאמריקהישראלשסופריבעוד
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דומהשלהם,החניכהברומניראשיגיבורמאמע"
והנעוריםהילדףתבספריציירברטובחנוךשרק
ובעקבותיוהשורה,מןיהודייה""אםשלדמותהשלו
רעיההאם,אוליגרוסמן.ודודבארחייםהלכו

"דונהאוהאקזמפלרית,האםדביוקאינה ,מנדלסון
מעטלאבקוראמעוררתהיאזאתובכלאידיאלה",

סנוניתכעיןהיאובעצמאותהוהזדהות,חיבה

לבוא.שלעתידהפמיניזםאתהמבשרתראשונה
שלאהובתותרצה,שלאביהדמותובזכותבזכותה

אחתלאלפנינו.בלבדאגדהשלאמורגשיאיר,
התמימות,מעטהאתלהסירהסיפורלנומאפשר
וכורכיםועכשיו'כאןמתרחשיםשהדבריםולהזכיר

ההווהעםתש"חדורשלהאידיאליסטיהעבראת
ג'יפכמוסטטוססמלישבוימינו'שלהחומרני
עבודתלשםשלאבמושב,מרףוחוביתמשוכלל
בטרםהסתלקותהלמרותהכל.חזותהםאדמה,

בחוטילמשוךממשיכההיאובניה,בעלהמחייעת
המניעההיאולמעשהמרחוק,ולהפעילםחייהם
העלילה.את

ובהמקורית,דיסרטציהכתבהוויוורדתלמידתי
הםשל.ומאירשלהרומניםחמשתשכלהראתה

חמישה,שהוא("אחדשונותבווריאציותאחדרומן

שלו",מאירשלהרומניםעלאחד:שהםחמישה
האם .) 2003אביב,תלאוניברסיטת ,גמרעבודת
מציאףתשביןבעירובהוא,אףעשויהחדשהרומן

נ.חזהלהשתלבומושב,עירחייבצירוףלפנטזיה,
כאןשישואפשר ,שכןאפשרוויו?ורדשלזו

שמדוברלכךאחדמרמזיותרלפנינוחדש:מהלך
החייםלסיפורשמעברקולקטיבי'לאומיבסיפור
האםבצוואתהשזורותלף","ל.ךמילותהאישי:
משירונער"עם"יונההביאלי°קאיתהכותרתלבנה,

הטליתפסישניהשער","מאחוריהאישי-הלאומי
הדגלכדוגמתהיונהשלאברותיהאתהמעטרים
שלפנינושלסיפורמרמזיםאלהכל-הלאומי
מיוחדבאופןהפשוט.לסיפורשמעברמשמעות
ונשנההחוזרהמשפטהלאומיהפירושאתמעודד

נערעםיזנהברומןהארץ

 ,אחדמצדלה.יאנוספגי
יושביה:אוכלתארץהיא

בהההולכיםהםרבים
אםעולמם,לבית

בתאונותאםבמלחמות,
תמיד ,אחרמצדדרכים.

החוזריםכאלהגםיש
~כרמשדותאליה

נוד.

לנו'מזכיריםאכןהיוניםשלהנוצותקולמוסי
כתיבתגםכתיבה:מכשירהשאר'יבןהריהי'שנוצה

המרחביםאלדואריונתכשילוחכמוהספר
הנתוןבקבוקבתוךמכתבכשילוחאווהמרחקים,
הבין-התקשורתסוגימכלוגליו.היםשללחסדיהם

שמידתהיונה,בסמלדווקאשל.ומאירבחראישית
המ~לח.שלבמיומנותותלויהבשילוחהההצלחה

תוצרפרוזאיקון'איןימינוועדיזהרס'למןואכן'
באר'כחייםמפרוזאיקון<להדבילהחילוניהחינוך
השפהבמכמנילשלוטהמיטיבהדתי),החינוךתוצר

אתחוגגתהערביתבספריושל.ו.כמאירהעברית
צבעיםבריבוימתנוססהמרהיבויופיהניצחונה,

וצורות.

יזהר'אחריהיחידיםהסופריםאחדהואשלומאיר
פינהמכלניכרותהארץוידיעתהארץשאהבת
העולהלעתידה,העמוקההחרדהמכאן .ביצירתו
יבצירתו.פינהמכלהיאאףובוקעת
 ,אחדמצדלה.יאנוספנינערעםיונהברומןהארץ
בהההולכיםהםרביםיושביה:אוכלתארץהיא

דרכים.בתאונותאםבמלחמות,אםעולמם,לבית
משדותאליההחוזריםכאלהגםישתמיד ,אחרמצד
הראשוניםמשלשוניםחייהםאורחותאםוגם~כר'

מזוהיאאףשונהבארץלחיותשלהםוהמוטיבציה
לקיומותקווהלטעתכדיבהםישאבותיהם,של
כרעיעלב~סיםעומדהואאפילולאומי'ביתשל

שמנהלוהגלוייםהסמוייםהדיאלוגיםגםתרנגולת.
 ,ואלתרמןטשרניחובסקייבאליק,עםשל.ומאירכאן
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