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  זיוה שמיר

  מיכאל שליגיבורת  ,איך התיידדתי עם חנה גונן
  ישה ראשונה עם עמוס עוז קורת גג ראשונה ופגאו: 

  א. בפאתי העיר

גשל  45כשסיפרתי בחוברת  אגב - על צעדיי הראשונים באוניברסיטה, הזכרתי כבדרך ּגַ
. הייתה זו 1965שאליה עברנו, אלי ואני, לאחר נישואינו בקיץ  את דירתנו הראשונה

מ"הר דירה בת שני חדרים, בבית קטן ופסטורלי דמוי שובך יונים, שניצב לא הרחק 
סטרי עטור ירק שנמתח בין דרך אבא -גן. ביתנו עמד ברחוב חד- נפוליון" שבפאתי רמת

  הילל סילבר לבין נחל האיילון שנודע עדיין בשמו הערבי "מוסררה".

לא בלי התלבטות הפרנו את עצתו של יששכר, הדֹוד הבכור והבכיר של אלי, שִהזהיר 
ריפריה". ֵמימיו של נחל האיילון אותנו לבל נתרחק ממרכז העיר, ובחרנו לקנות  דירה ב"ּפֶ

עדיין לא נוקזו אז לתעלת בטון שמעליה נסלל עורק התנועה החשוב והשוקק של מדינת 
ישראל. בסוף הרחוב שלנו עיטרו שיחי אגמון ועצי אקליפטוס את גדות הנחל, שֵמימיו 

כשכו לִאטם. פינת החמד הזאת משכה אליה בלילות ז   וגות אוהבים.הירקרקים פיּכו וׁשִ

בדירתנו הראשונה התאהבנו ממבט ראשון, ומרגע שסיכמנו עם בעליָה את תנאי הרכישה 
ּה את חיינו המשותפים: הדירה ִהשקיפה על שטח ירוק פתוח  חלמנו על היום שּבֹו נפתח ּבָ

מין ִמרווח נרחב שהשתרע מן המרפסת שלנו עד ִלקצה גינות השכנים. צמרתו של עץ  –
כפרית. במבואה -ה בין חלון חדרנו לבין הבית הסמוך יצרה אווירה כמונוף שחצצ-רחב

נינו מדפים שעליהם הוצבו ספרי ההנדסה לצד ספרי הביקורת  ּה ּבָ לדירה הייתה גּומחה שּבָ
  והספרות היפה. פינת האוכל הדרומית והמוארת שימשה גם כפינת העבודה והלימודים.

ניה (כך מן החלון הגדול של פינת האוכל נשקפה גי ָנָתּה של משפחת ירושלמי, שאחד ִמּבָ
תו של יצרן ה"סוסיתא"  רגלס - אותה מכונית –סיפרו השכנים) התחתן עם ּבִ קובייה מפיּבֶ

שעוררה אז את החלום האּוטֹוּפי הוורוד שישראל תהיה פעם אחת מיצרניות הרכב 
- מי פיזרה במוהעולמיות (וגם הביאה עד מהרה לִקצו של חלום תמים זה). הגברת ירושל

תלה את שתיליהם. - בערוגותיה את הזרעים של פרחי שלושה-ידיה כל חודשיים העונה וׁשָ
  גיָנָתּה נראתה מחלוננו הדרומי כמו ציור מואר ובהיר של ֶרנּואר.

נים שלהם  דירתנו לא דמתה כלל לדירותיהם של רוב שכנינו שהמירו את רהיטי העץ היׁשָ
י פורמי ּה ברהיטים חדשים מצּוּפֵ יקה, כמנהג אותם ימים. באמצעים צנועים הקמנו דירה שּבָ

כל עציץ, כל ספל וכל ספר עמדו במקומם הנכון. גם גלי רוח קלים שהגיעו מכיוּון הים 
וגֶליָה של חדוות חיים נשבו בין החדרים ותרמו לה תרומה בלתי מוחשית בעיני זר לא 

ת מאוד בעינינו.   יבין זאת, אך מּוֶחׁשֶ
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יחס להשקפת עמוס עוז ערך לכאורה מהפך של מאה ושמונים מעלות ב
גם את הוריו הרוויזיוניסטיים, אך נשאר קיצוני ברעיונותיו לא פחות מהם. 

  הלהט המוסרי ירש מהם, בלי ספק.

  

  

ברוב עם; אך  1982-לימים תכנן אלי את "גשר ההלכה" שהוקם בקרבת מקום ונחנך ב
יילי זמניים, שגם אותם תכנן אלי בראשי ת כבר לאחר שהוקמו מעל לנחל שני גשרי ּבֵ

אביב, - גן לבין השכונות הצפוניות של תל- , נוצר רצף עירוני בין מערב רמת1968שנת 
וכך יכולנו למכור בנקל את דירתנו "הנידחת" ולחפש דירה גדולה יותר. אחרי שגרנו 

חודשים אחדים לאחר הולדתה של בתנו הבכורה גנית ארבע שנים בלבד, - בדירתנו הרמת
רסמנו מודעה ב"לוח הכפ , כמקובל באותם ימים, והזוג הארץול" של עיתון תמי, ּפִ

לרכוש אותה במלוא המחיר המבוקש.  הראשון שראה את הדירה התאהב בה והחליט
לא קטנה, הצלחנו לעבור לדירה מרּווחת  ביחד עם חסכונותינו והלוואה בנקאית

ּה גידלנו את שלושת ילדינו (ככל הנראה היטבנו עשות כשלא שמענו  בקול בגבעתיים שּבָ
  ). "חס וחלילה!"הדוד יששכר שִהתרה בנו לבל נעז להתרחק ממרכז העיר 

גן, בסביבה - עדיין ניצב ביתנו באיזור המרוחק והנידח ביותר של רמת 1965ואולם בשנת 
שלא היו בה חנויות ולרוב דייריה לא היה רכב. הרחוב היה כה שקט ואידילי, עד כי 

אך ורק את ציוץ הציפורים ואת נגינת הרדיו או בשעות הבוקר והערב יכולנו לשמוע בה 
  הפטפון של שכנתנו מקומת הקרקע.

■  
שבע - בת –השכנה מקומת הקרקע הייתה מי שהתגלתה עד מהרה כידידה טובה ונאמנה 

יתה היה מין "בית ועד לתלמידי חכמים" -קומה ויפת- אישה זקופת –ירדור שמה  תואר שּבֵ
בנוסח "דור המדינה": בימי שישי התכנסה בו חבּורה של אינטלקטואלים צעירים עם 

אחת - שבע הפכה אז בבת- ז'קטים משובצים, בלוריות ומקטרות. דירתה הקטנה של בת
ּה עפו מקיר לקיר חי לופי דברים שנונים ואמרות כנף. באי למין מאורה אפופת עשן, שּבָ

דין שקראו כמעט כל ספר חדש שיצא לאור, - ביתה היו סופרים, עורכים, מרצים ועורכי
  ובמפגשיהם "קרעו ִלגזרים" גם את הספר וגם את מחברו. 

- שבע שהגיעה אל איזור המרכז מחיפה הייתה אמנם אחות מוסמכת שעבדה בחדר- בת
גדולים, אך למען האמת היא קראה הרבה יותר רומנים החולים ה-הניתוח של אחד מבתי

עיון ממני, הגם שכבר התחלתי אז את לימודיי בחוגים לספרות אנגלית ולספרות -וספרי
עברית (וגם במקום עבודתי הייתי מוקפת בספרים לרוב). היא אף נהגה להודיע לי בנימה 

שאותו קבעה בעצמה,  עדיפויות פרטי- פי סולם- סמכותית מה ראוי לי שאקרא, וזאת על
מכר). פער של שנים אחדות -לפי טעמה האישי (באותה עת עדיין לא היו רשימות של רבי
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עשה אותה בעיניי לאחות בוגרת, 
שכדאי וראוי לשמוע בקולה. 
אהבתי את היושר ואת הישירּות 
שלה, וידעתי שאפשר לסמוך עליה 

  בעיניים עצומות.

בהשראת עוזי אורנן, אחיו של 
יונתן רטוש, שאף הוא  המשורר

אי ביתה של בת שבע - היה ִמּבָ
- ירדור, החליטה שכנתי תאבת

הדעת ִלפנות ללימודים אקדמיים 
בלשון עברית. היא עבדה אמנם 

בבית החולים שעות ארוכות 
והייתה מטופלת בתינוק רך, אך 
שום מכשול לא עמד בדרכה: 
בימים שבהם לא נדרשה להתייצב 

שבת לילה, היא נהגה ל- למשמרת
עד חצות וללמוד לקראת בחינות 

  הבגרות.

שבע במאוחר את - כשהשלימה בת
הבחינות וקיבלה את התעודה 
המיוחלת, היא נרשמה בגיל 
-שלושים בערך לאוניברסיטת תל

אביב. חבריה לספסל הלימודים, 
בה היא נהגה לבקש את  שהיו צעירים ממנה בכעשור שלם, נדהמו מתעוזתה (בלי שום עּכָ

רים של הלשון העברית שיסבירו לה את ההבדלים שבין תנועה קטנה לגדֹולה גדולי החוק
או בין ֲהברה פתוחה לסגורה). הסטודנטית המבוגרת, הרצינית והאחראית, הייתה חייבת 

  לדעת הכול ולהבין הכול ללא דיחוי, באופן יסודי וחסר פשרות.

לגנון, התגלה עד  שבע וראובן ירדור שגדל והתחיל ללכת- אריק, בנם התינוק של בת
הספר -מהרה כגאון אִמתי. הילדון המוכשר והסקרן (היום פרופסור אריה ירדור מבית

שלוש על כל חפץ, - אביב) נהג להצביע בגיל שנתיים-להנדסת חשמל באוניברסיטת תל
רֹוטוֹ - לנקוב בשמו בשלוש שפות, ואחר - כך לדרוש לדעת "איך אומרים את זה בּפְ

מית...".    ׁשֵ

אביב. -ימה את לימודיה האקדמיים, והייתה למורה בתיכון עירוני ד' בתלשבע סי- בת
כך גם איל - בזכות המלצתה שאערוך לילדיי בחינות פסיכומטריות עברה תמי בתי, ואחר

הספר המעולה הזה, הגם שהתגוררנו עדיין - בני, ללמוד בתכניות הייחודיות של בית
כינה איל בשם "כיתת מכּוָנמים",  בגבעתיים. אמנם את כיתת המחוננים שאליה הצטרף
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הצהריים הוא כינה בשם "נוער - ואת קבוצת "נוער שוחר מדע" שאליה נסע בשעות אחר
שואב אבק", אך הוא למד אנגלית ברמה של "שבע יחידות" (כולל תרגום), וצבר בשנות 

שבע ועם -לימודיו ידע רב שעזר לו בהמשך דרכו. בדיעבד ברור לי כי הִמפגש עם בת
דפותיה הספרותיות והחינוכיות היה בעבורי ִמפגש מכונן, וכי ילדיי ואני חייבים לה חוב הע

  גדול שלצערי לא יגיע לפירעונו לעולם.

  גנית-ב. חנה גונן הרמת

). 1968( מיכאל שלישבע היא זו שהפגישה אותי עם ספרו החדש של עמוס עוז - בת
מחויכת, אך הייתה  עין- תלטענתה, הספר נכתב עליה. היא אמרה זאת אמנם בקריצ

ספרותית. לדבריה, היא -גדולה מכל אמת דֹוקּומנטרית, חוץ –בדבריה אמת גדולה 
התרגשה עד מאוד כשקראה את הספר, והזדהתה עם חנה גונן, גיבורת הספר, הזדהות 
עמוקה, וכדי שאבין במה דברים אמורים, היא הניחה את הספר על שולחני, והודיעה לי 

  עוד שבוע אעבור בחינת בקיאות...בקול פסקני שב

שעות ארוכות עברו על בת שבע, אשתו של קצין בכיר בקהיליית המודיעין, בין כותלי 
ביתה בבדידות כלל לא מזהרת. היא אמנם לא הייתה חולמנית ושברירית כמו חנה גונן, 

גילה ושבויה -האישה הירושלמית הצעירה שבספרו של עמוס עוז, אך היא הייתה בת
ה, יום אחר יום ולילה אחר לילה, בחיי שיממון עגמומיים ואפלוליים, רחוקה כמו

רך. שבע אל -חבורת האינטלקטואלים שאספה בת ממשפחתה החיפאית ורחוקה ֵמאֹורות הּכְ
ביתה לא הייתה תחליף של ממש לחיים "האִמתיים", שחיכו לה כביכול מֵעבר לאופק. 

שנתיים לשליחות בחו"ל מטעם - כשעמדה במשפחת ירדור על הפרק נסיעה בת שנה
יד. מבחינתה, -הצבא, ואני אמרתי לה ש"זה ממש לא פשוט", היא ביטלה את דבריי במחי

השגה, והחלומות הרי אין להם גבולות של קשיים מכבידים ואפורים - חלום היה ברכל 
  יום. -כבחיי היום

את שמו של עמוס עוז, כמו גם את שמו של רעהו הבכיר ממנו אברהם ב' יהושע, כבר 
שניצבו על מדפיו של דוד רוקח, שאצלו עבדתי  קשתהכרתי באותה עת מתוך חוברות 

ל רוקח, ששילב עסקי עמילות בתחומי החשמל והאלקטרוניקה . גם ע1967 – 1965בשנים 
גשל  45עם ספרות וציור, כבר סיפרתי בקטע הזיכרונות שפורסם בחוברת  , אך לא ּגַ

סיפרתי בו כי במשרדו שברחוב נחמני ביקר לא פעם המשורר ּפֹול ֶצלאן, שחוקרי ספרות 
שרים ואת אחד מגדולי רבים רואים בו כיום את גדול המשוררים היהודיים במאה הע

המשוררים המודרניים באירופה כולה. אני כלל לא ידעתי דבר עליו ועל גדּולתו, אף לא 
קיבלתי אותו במאור פנים מיוחד או בחרדת קודש. אופנת צילומי ה"ֶסלפי" עדיין לא 
נולדה באותה עת, ואין לי שום עדות לכך שהוזמנתי לשתות קפה במחיצתו ובמחיצת דוד 

  את שיריו תרגם פול ֶצלאן לגרמנית. רוקח, ש

חת, הייתי לוקחת לידי את אחת  עם לפעם, כשדוד רוקח היה בחו"ל והלחץ במשרד ּפָ ִמּפַ
  שהוציא לאור אהרן אמיר, כדי להציץ ביבוליה החדשים של  קשתהחוברות המצוינות של 
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העת -מאמרו של זך "הרהורים על שירת אלתרמן" (שהתפרסם בכתב
העל -) לא היה "יריית הפתיחה" של המרד בסמכות1959באביב  עכשיו

   של נתן אלתרמן, כי אם "שריקת הסיום" של מרד זה.

\  

  

הסיפורת העברית. עיינתי בהם בתחושה ברורה ש"ִמנהג חדש בא לעולם". לא עוד ערכי 
אביב -הקולקטיביזם של בני דורם של הוריי, שנולדו בעשור הראשון והשני של "תל

בנימה מז'ורית את "נכונים תמיד אנחנו". מעתה התחילה להכות שורש הקטנה", ושרו 
סיפורת אינדיווידואליסטית וחסרת ערכים קונצנזואליים, שאינה מעלימה עין מתופעות 

יזריות  מן החולי, הסטייה והכיעור. מעשים אנרכיים כמו ָסדיזם, חטיפת  –שליליות וּבִ
דופיליה, ֶנקרופיל ירֹומניה, וכיוצא באלה סטיות השוברות ילדים, גילוי עריות, ּפֶ יה, ּפִ

שבע - איסורי טאּבּו אוניברסליים, כיּכבו בסיפורים הללו באין מפריע. מפי שכנתי בת
-, כי אילו היה לִסטראהארץשמעתי שברוך קורצווייל כתב על הסיפורים האלה בעיתון 

  אחרא כשרון ספרותי כי אז היה כותב בנוסח עמוס עוז... 

  ם בני דור המדינהג. הסופרי

התחלנו  –תלמידי החוגים האקדמיים לספרות  –הימים היו ימי ה"ניו קריטיציזם", ואנו 
לקרוא את הסיפורים הללו כאילו מדובר בטקסט "נטו", נטול איֵדאות ואיֵדאולוגיות. רק 
במאוחר התבררה לי ולחבריי לספסל הלימודים מהי השקפת עולמם של מחבריהם. 
  במאוחר אף התברר לנו שהמַסּפרים הצעירים והחדשניים, בני "דור המדינה" שפרסמו את 

  תמול שלשום היו אך  –ובהם א"ב יהושע ועמוס עוז  – קשתסיפוריהם בחוברות 
סטודנטים לספרות באוניברסיטה העברית בירושלים, ועשו את צעדיהם הראשונים 
בעידודו של פרופסור גרשון שקד שאותו כבר הספקנו, חבריי לספסל הלימודים בחוג 

  לספרות ואני, להכיר ולהוקיר.

דורם את הדור הקודם, דור המאבק על עצמאות ישרא ל, תיארו שני הסופרים הצעירים הללו ּכְ
געי המציאּות ומשלימים  של אנשים אּוניפֹורמיים, צייתניים והולכי בתלם המוכנים להעלים עין מּפִ

נה והישירה של קודמיהם הציגו כספרות חסרת תחכום  "ספרות בלי  –עם הקיים. את יצירתם הּכֵ
נגד בדמות - ּותו המיֶמטית הוליד אצלם תגובתסוד". סגנונם הֵראליסטי של קודמיהם עם שקיפ

סיפורת "מוזרה" וחידתית, שאינה מוליכה את הקורא בקו ישר לקראת סוף שיש בו מתחושת 
  ונחרצת. ) או לקראת מסקנה איֵדאולוגית ברורהclosureהסיגּור (

ניּכרה שאיפתם של הצעירים המרדניים של שנות השישים להוריד מעל במת ההיסטוריה את 
את משה שמיר, יגאל מוסינזון, אהרן מגד,  –ני הדור החולף שלא מרדו באבותיהם הרוחניים ב

בשמם של ערכים ֶאתיים וֶאסתטיים חדשים  –נתן שחם, בנימין תמוז, חנוך ברטוב ואחרים 
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ועדכניים. ואני, שעד אז קראתי בהנאה את סיפוריהם הֵראליסטיים של סופרי דור המאבק על 
, שבישר את מיכאל שליבני דורם של הוריי, התפעלתי מאוד גם מן הספר עצמאּות ישראל, 

החדש והדיח את בני "דור הֵרעים" ממרכז הבמה הספרותית. ההנאה התחלפה בתימהון כאשר 
הגעתי לקטעי ההזיות והסיוטים המוזרים, שעליהם בחרתי לדלג כשם שדילגתי על תיאורי 

ֵראליסטי החדש משך, אך גם הרתיע. למען - הֶמָטאשל עגנון. הסגנון תמול שלשום הכלב בלק ב
עמוס וחידתיים בעיניי, אלא שכיום אני רואה את החידה האמת, עד היום הקטעים האלה מוזרים 

  אסתטי, ולא כפגם הדורש את תיקונו. - הבלתי פתורה כיתרון ספרותי

הסופרים בני "דור המדינה", רובם בעלי השקפה "שמאלית", מתונה או רדיקלית, הושפעו 
במישרין או בעקיפין מתורתו הֶאקזיסטנציאלית של ז'ן פול ַסרטר ממייסדי קבוצת ההתנגדות 
הסוציאליסטית "סוציאליזם וֵחרּות", שגרס כי "סֹופר חייב לסרב להשתייך לִממסד" 

נאמן לחברה, אך אינו חדל ִלמחֹות נגדה". מרד המשוררים הצעירים וש"אינטלקטואל הוא מי ש
בני "דור המדינה" בנתן אלתרמן ומרד הסופרים הצעירים בני "דור המדינה" בסופרי "דור 
תש"ח", מעריציו של אלתרמן, השתלב אפוא היטב באקלים הדעות הָאַנרכיסטי ומנתץ האלילים 

ח שאף הושפע ממנו ושאב ממנו את כוחו ואת של צעירי התקופה בעולם הרחב, ויש להני
דפוסיו. לימים תיאר עמוס עוז את האווירה הסטודנטיאלית ששררה בסוף שנות החמישים בפתח 

העת - את אחד המאמרים הראשונים בכתב 2014- (שעליו כתבתי ב פי יהודה- הבשורה עלספרו 
י מפי השופט העליון , שמשום מה הפסיק לאחרונה את פעילותו). כששמעתאימגוהאינטרנטי 

בדימוס אהרן ברק כי הוא קרא את דבריי על ספרו של עוז, הבנתי שלא זריתי לרוח את 
  אנחתי.

וס עוז הצעיר, שהתכתב בעלומיו עם אלתרמן והתקרב אליו, לא ָמרד לכאורה במחברם של עמ
רמן ואף . להפך, הוא שיּבץ ביצירתו רמיזות לא מעטות ליצירת אלתכוכבים בחוץ ושמחת עניים

לא התנזר מצייני סגנון אלתרמניים (כדוגמת האוקסימורון והֶזאּוגמה), חרף התהום האיֵדאולוגית 
שנפערה בין הסופר הצעיר לבין המשורר הגדול של הדור החולף. עם זאת גילויי ההערצה של 
ו עוז הצעיר לבכיר המשוררים העברים בדורו, והאיגרות ששיגר אליו, לא מנעוהו מלחלוק עלי

בחריפות ולהצביע על מה שנתפרש אצל עוז כמחיר הכרוך בהיצמדות לערך של שֵלמות הארץ 
  על חשבון שֵלמות העם. 

לפי שעה, עמוס עוז הוא גם האחרון בין סופרינו שהכתיר את אחד מספריו בכותרת אלתרמנית. 
ָרגית ָמָרה ), שבמרכזו מלחמת לבנון, מתבונן באירוניה ט1996( ממורדות הלבנוןספר מאמריו 

ָאנּו אֹוֲהִבים בשירו הציוני של אלתרמן "שיר ּבֶֹקר" (שבפתחו נשמעת האמירה המז'ורית: "
יר ּוְבָעָמל ,אֹוָתְך, מֹוֶלֶדת ׁשִ ְמָחה, ּבְ ׂשִ "). ברומנים שלו ובספרי מסותיו ציטט עמוס עוז תכופות / ּבְ

משיך לכאורה את המקובל בכך ה. משמחת ענייםמשירי אלתרמן, מפזמוניו, מטוריו, ובעיקר 
הכתירו את  . סופריו של דור זה"דור הֵרעים""דור הפלמ"ח" או  שּכּונה גם בדורם של קודמיו,

 הוא הלך בשדותשל יגאל מוסינזון, אפורים כשק , כגון מהדהדות ספריהם בכותרות אלתרמניות
של ראובן  וימים של תכלת טפחתנפנוף של מִ של אהרן מגד,  מקרה הכסילשל משה שמיר, 

מן הּבחינה האידאולוגית, עוז  .ועוד ועוד דנֶ של יונת ואלכסנדר סֶ  , כבר ארץ נושבתקריץ
, ולימים תמך ב"תכנית אוסלו" ואמר שאם יעלה "דור הֵרעים"התרחק ת"ק על ת"ק פרסה מ
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רעיון הטרנספר, הוא וחבריו יתנגדו לו אפילו במחיר פילוג העם והמדינה ובמחיר השתטחות 
לי המשאיות ופיצוץ הגשרים. עמוס עוז ערך לכאורה מהפך של מאה ושמונים מעלות תחת גלג

גם את הלהט ביחס להשקפת הוריו הרוויזיוניסטיים, אך נשאר קיצוני ברעיונותיו לא פחות מהם. 
המוסרי ירש מהם, בלי ספק. אינני מסכימה בשום אופן עם דברי מתנגדיו, הטוענים כי הוא עיצב 

ן שתתאים לזו של קובעי הטעמים בקהיליה האירופית, אלה המעניקים את השקפתו באופ
נגד ללאומנות של אבותיהם (אך למען האמת - כיבודים ופרסים לחסידי תורתם שנולדה כתגובת

ּה נהג לתאר את סכסוכנו עם הערבים,  גם מעולם לא הסכמתי עם הסימטריה הגמורה שּבָ
גרתי שעתיד להג   יע עד מהרה לִקצו אם נגלה נדיבות ותבונה).שאותו ראה כסכסוך שכנים ׁשִ

אביב. - לימים לימדתי קורס על א"ב יהושע ועל עמוס עוז בחוג לספרות של אוניברסיטת תל
את דבריי רשמה בדקדקנות, מילה במילה, סטודנטית יפה אחת בכתב הפנינים שלה, והיום אף 

ת אחרים שבהם שולטים איני יכולה לבקש ממנה את המחברת שכבר נשא אותה הרוח למחוזו
- שערכו אהרן קומם ויצחק בן עמוס עוז ספראנשים שאין ביני לבינם ולא כלום. השתתפתי ב

. השתתפתי בכנס שנערך על יצירתו ב"משכנות שאננים", וכתבתי עליו 2000מרדכי בשנת 
), שיצא בהוצאת ספרא של איגוד הסופרים בשיתוף עם 2015( סיפור לא פשוטכשליש מספרי 

  את הקיבוץ המאוחד.הוצ

בסוף ספר זה סיפרתי על חליפת מכתבים שהייתה לי עם מרדכי (מֹוָטה) שֵלו, אחת הדמויות 
המעניינות ביותר בביקורת העברית של שנות החמשים והשישים. מוטה היה אחד המבקרים 
המקוריים במקומותינו, וכשסיפרתי לו על מאמרי הראשון שנכתב בעקבות דברים שפרסם על 

נתפתח בינינו דיאלוג שבמהלכו נתן לי המבקר, איש לח"י, את , הארץיהושע בעיתון  א"ב
רודיות על אלתרמן שפרסמו הוא וחבריו על כרוזים שהדביקו על קירות ירושלים המנדטורית.   הּפָ

לאחר שהודיתי למבקר הקשיש, שהיה צעיר מהוריי בשנים אחדות בלבד, על שסלל בעבורי 
להתחיל מאלף את הדרך הנכונה לכתיבת רצנזיות הודה לי מוָטה בחום על שהבחנתי (בספרי 

משנת  על עת ועל אתר: פואטיקה ופוליטיקה בשירת אלתרמןובספרי  1993על רטוש משנת 
ה בעיניו עד מאוד. ומה הייתה עּובדה זו? בספריי הנ"ל כתבתי ) בעּובדה שהייתה חשוב1999

אצל יונתן רטוש ומרדכי  –אלתרמני נפתח באגף ה"ימני" של המפה הפוליטית - שהמרד האנטי
שנים לא מעטות לפני שעבר מרד זה אל האגף ה"שמאלי" של המפה הפוליטית (אל נתן  –שֵלו 

ם שהושפעו ממנו והתרחקו מאלתרמן). ככלות וצעירים נוספי לקראתזך וחבורה של צעירי 
הכול, בניגוד למה שהיה מקובל בביקורת, מאמרו של זך "הרהורים על שירת אלתרמן" 

העל - ) לא היה "יריית הפתיחה" של המרד בסמכות1959באביב  עכשיו העת- (שהתפרסם בכתב
ת שמחתו על של נתן אלתרמן, כי אם "שריקת הסיום" של מרד זה. מרדכי שלו לא הסתיר א

  שהבחנתי בעניין חשוב זה, שנעלם עד אז מעיני החוקרים. 

) הוא הספר האחד והיחיד שהקדשתי לסופרים החיים בינינו היחיד 2014( סיפור לא פשוטספרי 
שילבתי בו מאמרים שיצאו בקובצי מחקר אקדמיים בצד רשימות  .per seשאיננו ספר מחקר 

; כללתי בו הארץו ידיעות אחרונות, מעריבל העיתונים עיתונאיות שהופיעו במוספי הספרות ש
רסּפקטיבה, בצד דברים שנכתבו סמוך  פרקים ֶרפלקטיביים הבוחנים את התופעות מיתרון הּפֶ
לפרסום הספרים הנדונים בספרי, ולִעתים אף כתגובה ראשונה עליהם. לא היססתי לשלב בו 
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. 2014 -  1977טיּפין בין השנים - דברים שנכתבו סמוך לפרסומו, בצד דברים שנכתבו טיּפין
ם נערכו בהם שינויים קלים שהתחייבו ִמסיּבות - הדברים הובאו בדרך כלל כנתינתם, ורק ּפֹה וׁשָ

לא כל הדברים מצאו חן בעיני הנפשות הפועלות. וכך, בעוד שא"ב יהושע שיבח  שהזמן גָרָמן.
) המנהרהאותי (כך שמעתי מפי בעלי אלי שיעץ ל"בולי" בנושאי ִמנהּור לקראת פרסום ספרו 

 שלושהקיבלתי מכתב בן  להתמודד בו עם דן מירון ולתת לו כגמולו, מעמוס עוז שידעתיעל 
חוות דעת של צורך באין עמודים בכתב צפוף ובשורות היורדות ממורדות הלבנון עד ים המלח. 

  .המכתבכדי להבחין בייאוש שקינן בכותב בעת היכתב , גרפולוג

ִאתי ואת כל הטענות שהיו לו נגדי. ביקשתי במכתב פרׂש עוז את כל נקודות המחלוקת שהיו לו 
 –לענות לו על טיעוניו ועל טענותיו, וכבר היו הדברים סדורים בראשי, אלא שבאותה עת 

אירעו בחיי שני אירועים מטלטלים ומשמחים: הולדת נכדי  –ברווח של ימים ספורים זה מזה 
כדי רפי, בנו בכורו של בני אודי, בנם הצעיר של בתי הצעירה שלומית ועמי בעלה, והולדת נ

איל ורעייתו שלומית. הריצות, הסידורים והדאגות השכיחו ממני את מכתב התשובה שתכננתי, 
וכשכבר מצאתי פנאי להתיישב ולחּברֹו, הרגשתי שָנס ליחו ובטל קרבנו. הייתי מעמידה את 

תו אוכל היטב של עמוס עוז למכירה פומבית אילו ידעתי שבתמור- המכתב הארוך והמנוסח
  לשפר את מצבו של איגוד הסופרים. 

 1965מים רבים עברו בנחל האיילון, שהפך לתעלת האיילון, למן היום שּבֹו נכנסנו בקיץ 
שבע נפטרה בטרם עת (כשנות דור - לדירתנו הראשונה ברחוב "דרך רחובות הנהר". שכנתי בת

חד הבתים הסמוכים לבית לפני עמוס עוז, הסופר האהוב עליה). במלחמת המפרץ פגע טיל בא
מגורינו. הבית נהרס כליל, ולמרבה המזל והפלא לא אירע דבר לדייריו, שכנינו משכבר הימים. 
נה  אני מסופקת אם הדירה החדשה, הנוצצת והמרּווחת, שקיבלו בתמורה לדירתם הקטנה והיׁשָ

כמו כולנו הייתה פיצוי הולם על הטראומה שספגו כשפגע הטיל בביתם שּבֹו ישבו סגורים 
  ב"חדר האטום".

כשנות דור לאחר מכן, בזכות תכניות תמ"א שהגיעו להבשלתן, נבנו ברחוב בתים רבי קומות 
במקום הבתים האידיליים שעמדו בו פעם, לפני חמישים שנה ויותר, ועל חשבון שטחי הגינות 

מעלה, - עלההיפות שהשתרעו בין בית לבית. בזכות הִקרבה לכביש האיילון האמירו המחירים מ
רבים מהם אנשי הייטק  –כלכלית של תושבי הרחוב - וחל שינוי משמעותי ברמה החברתית

צעירים ומצליחים שכביש האיילון הסמוך מוליכם היישר מדירתם אל משרדם ב"עמק הסיליקון" 
  של "הרצליה פיתוח".

כנה דירתנו הראשונה, כבר אין פוגש ים את השכנים היום ברחוב "דרך רחובות הנהר", שּבֹו ׁשָ
אלא במעלית, ולִעתים רחוקות בלבד. גם כבר אין שומעים ברחוב "נידח" זה, שהיה לשכונת 

 פינותמגורים מרכזית ונחשקת, את ציוץ הציפורים ואת שכשוך מי הנחל, ובסוף הרחוב כבר אין 
  מסתור לזוגות האוהבים.




