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שלו  הביכורים  רומן  צודק:  ויזן  הודה 
סיפור  ולא  למתבגר  מדריך  לא  הוא 
שירצה  מי  אבל  סנטימנטלי.  חניכה 

־יכול ללמוד ממנו כמה דברים מועי
לים. איך להטביע חולדות. איך לירות 
ביונים. איך לצאת בשלום מהטירונות 
שעובר ילד פרברים בשנות ה־90 )"בטלון תחתית" 
בספר - יהוד, במקרה של ויזן(. איך להתאפק ולא 
לרסס בעוזי את הברווזים, המקקים ודמויות הקרטון 

־שהוא פוגש כבחור צעיר בעיר הגדולה )"בטלון עי
לית" בספר - תל־אביב, במקרה של ויזן(; מקום שבו 
צעירים מברברים אחד לשני על מה שהם קוראים לו 

בטעות "שירה" או "ספרות".
שוויזן  הקרקסית  הכפילה  היא  עילית  בטלון 
יוצר בספר לתקופה ולזירה הספרותית שאיתן הוא 

הספרו העת  כתבי  כורחו:  ובעל  באשמתו  ־מזוהה, 
תיים שהופיעו בתל־אביב בשנות האלפיים, חבורות 
השירה הצעירות, בתי הקפה הרטרואידים, המפגש 
בין שועלים ספרותיים מקשישים לנערי פרובינציה 

־כישרוניים ולהוטים לקרב, להכרה, לטמבלים שימ
חאו להם כפיים בערבי שירה. 

'פקח' - שם עט שבוחר לעצמו הגיבור על שם 
שניות  כמה  בעצמו  שנקטל  מקראי  מלכים  רוצח 

־לפני גלות ממלכת ישראל - מתאר את גטו הספ
רות הישראלית כפי שוויזן רואה אותו: ספרייה ריקה 
של ספרי יד שנייה ושירים יד שלישית. אבל לפני 
שנכנסים לפה המשונן של ויזן כמתבונן בהוויה של 

מדקל מאוננים,  ספרותיים־אנאלפביתים,  ־צעירים 
מים כמו תוכים סיסמאות שאינם מבינים - חייבים 
הקטנות  החיות  למציאות  קשורות  כמה  עד  לברר 

ההת לאורך  הספר,  לאורך  שנקטלות  ־והבינוניות 
בגרות של הגיבור. 

"אתה שואל אם אכלתי יונים, כמו פקח ואבא שלו? 
בטח. יש יונה על האנטנה, אתה מוריד אותה עם רובה 
אוויר. הכשרנו אותה, כמובן. ואבא שלי שכח להוריד 
נעימה  ילדות מאוד  הייתה  זאת  את המלח מהבשר. 

וזה גם חלק מתהליך החניכה - יש חול ־בפרברים. 
דה, יש חפרפרת, אז צריך לטפל בהן. נכון שזה עסק 
- אתה משפד חפרפרות במכוש על הראש,  מטורף 
העיניים של החפרפרת מתפצפצות כשנסגרת עליה 
המלכודת - אבל אחרי שראית דברים כאלה, בפעם 

־הבאה שתצטרך להרוג חולדה, או לפחות בפעם הש
לישית, פחות תתרגש. כמו באימון קרטה שאומרים 
תהיה  שהעצם  כדי  ברגל,  מקלות  לעצמך  לתת  לך 

־קשיחה יותר. בזכות החניכה שעברתי כילד, אני מח
זיק במושג שרוב האנשים סביבי לא מבינים: אויב". 

למבט  הכנה  הוא  בבטלון תחתית  החיות  שיפוד 
המשפד בהיפסטרים של בטלון עילית?

"קיבלתי מהאנשים שגידלו אותי את התשתית 
ספ לאיש  להיות  שיכולה  ביותר  הטובה  ־האתית 

רות: היכולת לגעת בשיט, ולא בבולשיט. וזה הדבר 
־שחסר לרוב העוסקים בספרות היום. כולם עלים ני

דפים. פולואוורז. 'עוקבים' במלוא מובן המילה. רוב 
האנשים שגדלו בתל־אביב או ברעננה התחנכו על 
'פלאפיים'. הם סאקרים של כל עמדה. רק  ערכים 

־תוציא את המילה 'מהפכה' מהפה והם חווים אורגז
מה. חושבים שהם רדיקליים". 

את  מזכירים  בספר  התל־אביבי  הסקס  תיאורי 
תיאורי החולדה במלכודת.

"גם בחברה הליברלית לכאורה - הקרניבוריות 
במקום  הצמחונים.  בקרב  גם  להתרחש.  ממשיכה 
התל־ הרווקּות  כל  אדם.  בני  אוכלים  פשוט  חיות, 

הפסבדו־אינטלק עם  יחד  עצוב.  דבר  היא  ־אביבית 
טואליות שנלווית לה. קיום ריק, עמום, ובעיקר עקר. 
האנשים האלה הרי לא עושים כלום. אין בהם שום 
הזאת  הספרותית  שהסצנה  חושב  לא  ואני  תועלת. 
הוכיחה את עצמה. כדי להתקבע ולקבל הכרה פשוט 
צריך לנדנד למספיק עיתונאים שיכתבו על כל נוד 

שאתה תוקע. יש אנשים שזה כל מה שהם עושים".

עו־ בית(  אחוזת  )הוצאת  'פק'ח  'הפתי'חה של 
בדת כמו פיתיון. רק הפוך. מסמנת לקורא - זה לא 

־בשבילך, חביבי. נא לחזור לגן הילדים, לקניון, למו
שב הסטודנטים, לבית הקפה. מילים חורקות ושברי 
ציטוטים מוטחים בדף כמו מנות הבשר שנוחתות על 
השולחן מול הגיבור. אבל ככל שמתקדמים עם סיפור 
העיר,  - כעכבר  הגיבור  הגרוטסקי שעובר  החניכה 
כציד חולדות בכפר - 'פקח' מתגלה כספר מצחיק, 
עצבני, רוחש חיים. ובדרכו, לא פעם, ספוג־צער. ואני 

כותב את זה לא רק בגלל שויזן יודע איפה אני גר. 
־בקרב החוג הספרותי הצעיר, ויזן הוא דמות מו
־כרת. גם אנשי ספרות שלא הכירו אותו לפני הפ

צצה הפיקטיבית ההיא שהניח עם שותפו דאז עודד 
כרמלי בפתח משרדי הליקון, גם כותבים ועורכים 
שלא שמעו על הגיליונות המחוספסים, הפנזיניים, 

־של 'כתם' - ודאי נתקלו בקטילה מהדהדת או בה
זמנה לדו־קרב. בראיונות, ברשימות, במסות שהוא 
מפרסם ב'דחק', כתב העת שייסד לפני כארבע שנים 

תחת המוטו 'הרדיקליזם האמיתי הוא השמרנות'. 
אנטי־ במהותו.  טוטליטרי  עת  כתב  הוא  "'דחק' 

דמוקרטי ואנטי־ליברלי. אני בוחר את הכותבים לפי 
מתרגם  אם  אכפת  לי  יהיה  ולא  שלהם,  הכישורים 

הפלסטי הרשות  בתחומי  גר  הורטיוס  של  ־מעולה 
־נית". נאמן להתחייבותו "להדיר את מיני השרלט

נים שמצאו מקלט בשורותיה של הספרות", ויזן כבר 
צלף בצ'יקי )שזוכה בספר לתיאור קריקטורי הדור(, 

מטרות  של  ארוכה  שורה  ובעוד  פואטיקה  בערס 
חיות; ובגיליון החדש הוא מתפנה לטפל בדורי מנור 

'נפלא הלהט"בית  האנתולוגיה  עורכי  סונין,  ־ורונן 
תה', שאותם הוא מאשים, בין השאר, בהומופוביה. 
־בפגישה איתו, ויזן מספק סחורה כפולה ומכופ

לת. נאמן לדמות הלוחמנית שהספיק ליצור בתוך 
כמתרגם,  כמשורר,  ככותב,  בשטח  מעשור  פחות 

־כעורך - יהיר, מעליב, נרגן כאילו בילה חיים של
מים בעישון מקטרת, בחלוק ארגמן. כל זה לא סותר 
את העובדה שויזן מעורר תוך שניות חיבה והזדהות 
- גם כשהוא מפנק אותי במחמאות כמו "רכילאי" או 

"גוי דובר עברית".
להגיב  ממהר  הוא  רביניאן",  דורית  "בעניין 

מהשא התעלמו  כולם  "איכשהו  השעה,  ־לענייני 
שרבי ייתכן  איך  היחידה:  האמיתית  הבוערת  ־לה 

ניאן - מחברת רבי מכר קריאים וקלילים, העשויים 
כמאמר בודלר 'מן הסחי והחלאה האהובים על נפשו 
של ההמון' - בכלל מועמדת לתוכנית הלימודים? 
שיש  הכל,  כבר  יודעים  כולם  ללמד?  מה  אין  מה, 
צורך לפנק אותם בספרי טיסה? לא צריך ללמד את 
רביניאן לא בגלל ציונות ולא בגלל התבוללות. לא 

צריך ללמד אותה כי זו לא באמת ספרות". 
אתה, מבחינתך, כותב ליחידי סגולה?

דבר.  למביני  רק  כותב  שאני  חושב  לא  "אני 
כזאת.  קבוצה  באמת  אין  מאוקספורד'.  ל'בחורים 

־ביומיום, בני השיח שלי לגבי ספרות הם בעצם אנ
יוצא  לא  שמעוני  יובל  קרחונים.  על  בודדים  שים 
מהבית. אתה יודע איזה אדם קשה זה אמנון נבות? 
איני,  לאה  עם  לדבר  יכול  אני  מוקד?  גבריאל  או 
בועז יזרעאלי, עם אשתי. ואלה רגעים שמפיגים את 
הבדידות. אבל גם אנשים כאלה, שיש לי איתם שפה 
עניין.  תחומי  איתי  חולקים  בדיוק  לא  משותפת, 
תמיד יש איזה חיכוך. אתה יודע איזו בעיה הייתה 

לי כשרציתי להכניס לספר את טעמי המקרא?"

־אני מנחש שלא תדבר בתיעוב כזה על זירת הס
פרות ככל שתתבגר.

"אני מדבר ככה לא כי אני צעיר מתלהב. אני 
לפ ציני  באופן  להתייחס  למה  ללב.  לוקח  ־באמת 

גיעה בערכים שאני מאמין בהם? זה באמת מתועב, 
יריד הספרים  אווירת השיווק. הפרסים המגוחכים. 

מהבי נעלבה  ההוצאה  של  היחצנית  ־בפרנקפורט. 
טוי 'נשות יח"צ מפשקות בפרהסיה' שמופיע בספר. 
תתבגר'.  'עוד  לי  שאומרים  רגיל  אני  צעיר  מגיל 
מוקד, ידידי, בן 80 - ונשמע אותו דבר כבר עשרות 

־שנים. כנ"ל ויזלטיר. אולי התשוקה לספרות משמ
רת בך איזו מידה של נעורים".

ובכל זאת יש משהו חשוד באליטיזם המופגן הזה. 
הרי אף אחד לא נולד עם תואר אצולה ספרותי.

־"קיבלת מהספר תחושה שגדלתי בבית של בו
בתרבות?  מתעסקים  שבו  בבית  משכילה?  רגנות 
מדובר בנובורישים ממוצא מזרחי מהפריפריה. ברור 
מהספר מה מידת ההשכלה שלהם ואיזה מעמד היא 
משקפת. ואין בזה גנאי. לא הייתי כמעט בשיעורים 
בתיכון. אין לי תעודת בגרות מלאה. אף אחד לא 
שלח אותי לשירת ספרד: הגעתי לספרים בכוחות 
עצמי. הייתי סקרן, הייתי צמא. אבל אנשים סביבי 

־לא צמאים. להפך. הספרות מבחינתם היא רק תח
מושת לרגע מסוים. 

הספרות  את  שיש  מרגיש  אני  פעמים  "הרבה 
ספירה  שקיימת  'שלהם'.  הספרות  את  ויש  'שלי', 
שלא קשורה אליי, עם ניר ברעם וכל מיני כאלה. 
פרשנים פוליטיים בעיני עצמם. כל אחד נהיה לך 

־הצופה לבית ישראל. עזוב ברעם - גם לדויד גרוס
מן שאתה כל כך אוהב אין גישה לדו"חות השב"כ". 
־בדרכך שלך, יש משהו די גרוסמני בתיאורי היל

החיות,  ביתור  העקידה,  תיאורי  פקח.  של  דות 
האבא הישראלי המסרס.

"אצלי האבא לא מסרס; הוא יורה. וגם אני יורה. 
ואת גרוסמן אני פשוט לא יכול לקרוא. השפה שלו 
לא עושה לי כלום. פלקטי לגמרי. כמו לקרוא חשבון 

־מים. גרוסמן מכוון לקוראים שאין להם כלים להת
עוב במובן המחייב של המושג.  'ספרות'  ־מודד עם 

דה שאת ברנר הם לא קוראים, והוא סופר יותר טוב 
במאתיים דרגות לפחות. ב'סוס אחד נכנס לבר' כאב 
לי הלב עליו. זו שפה של מישהו שמנסה להיראות 
רלוונטי, צעיר, אבל התוצאה מזכירה קיבוצניק עבש.
־"והמבקרים הקיימים - לא קיימים. גם כשהם כו

תבים - הם לא קיימים. דיבור גבוה וריק על ספרות. 
קראת פעם ביקורת שכתב רוני סומק? 'המקום שבו 
הפרוז'קטורים של הנפש פורטים על מיתרי הנשמה – 
שם שירתו של' וכולי וכולי. שם אתה רואה שהוא לא 

רק משורר נוראי, אלא גם ישות לא אינטליגנטית".
לא תמצא שיר שלו שייגע בך?

"אלה שירים של ילדים מפגרים. גרסה מדוללת 
את  שמראה  מאמר  לי  יש  עמיחי.  של  הנוסח  של 
זה בצורה כמעט מתמטית. תשווה את זה לאליוט, 
לטשרניחובסקי, לאורי צבי גרינברג. רוני סומק זה 

פורצ'ן קוקיז".
עוגיות וספרות שייכות לעולמות נפרדים?  

"אין בעיה בעוגיות - כל עוד על העטיפה לא כתוב 
'ספר שירה'. אבל כגודל היומרה - גודל החומרה. 
אנשים מזדהים עם השירה שלו כי הם יכולים להבין 

־אותה. אם ההמון יכול להזדהות עם זה, כנראה שע
שית משהו לא בסדר".

אנחנו לא חלק מ"ההמון"?
"אולי אתה המון. אני לא".

ילד אמצעי  ביהוד.  הוא נולד לפני 30 שנה 
לאבא קבלן ואמא גננת. שחקן כדורסל בנבחרת של 

־תיכון בליך. לפני כשנה התחתן עם מיכל, דוקטורנ
44. גר במרכז תל־אביב. משו־  טית לפילוסופיה בת

רר עצבני בגובה מטר ותשעים. עובד במשך שנים 
כמאמן כדורסל, היום של קבוצת נשים חובבות. פה 
ושם גם בעבודות שיפוצים )"כל פעם שננו שבתאי 

עוברת דירה היא מתקשרת אליי"(. 
תיאור  כל  מוציאות  ויזן  החריפות של  העיניים 
בספר מהקשר אמין, אבל בשיחה איתו מתגלה שרוב 
וההתרחשויות, לפחות בבסיסם, לקוחים  האירועים 
מחייו. הקומיקס אמיתי. המשפחה שלו, הדרך לבית 
הכנסת ביהוד, השולחן - היו עמוסים באותה מידה. 

־"אני בא מבית טורקי, טריפוליטאי ותוניסאי. מש
פחות כאלה מכינות את המאכלים של כל העדות 
המזרחיות. אמא שלי היא מעין ארכי־שפית, וארוחה 
כוללת באמת שמונה מנות על השולחן. הכל בשר: 
שלי,  למקרר  לך  בשר.  ברוטב  בבשר  ממולא  בשר 

תראה את תבשיל הריאות שנשאר מיום שישי".
בגלל הבוז שלך כלפי עיסוק בספרות ומוצא אתני, 
חשבתי שהתיאורים של הארוחות המשפחתיות 

בספר הם פרודיה. 
היום  סובב  "עצם העובדה שהדיבור על ספרות 
'המזרחים'  והסופרים  פסיכוטי.  הוא  'זהויות'  סביב 
ליצור  מנסה  אני  קיימת.  שלא  מזרחיות  מייצרים 
ספרות שהיא חלק מהמציאות. לא לקחת איזה מודל 
של כושים אמריקאים מדוכאים ולהלביש אותו על 
שכונה בחדרה. בכלל, מה זה הדיבור הזה על תודעה 
אשכנזית או מזרחית? לכל בנאדם יש תודעה משלו. 
הייתה  אשכנזי  הספר,  בבית  ביהוד,  צבע.  לה  ואין 
קללה. אז למה שאני ארגיש מקופח? לכן דוחה אותי 
הדיבור על 'הגמוניה' ודוחה אותי הרצון התל־אביבי 
זה מרחב של  אין הגמוניה.  לתקוף אותה. בספרות 

־טקסט, ולא של צבע עור. יש המון גרפומנים אשכ
נזים, ויש המון גרפומנים מזרחים".

לספרות ולתודעה האנושית אולי אין צבע עור, 
אבל באחד מקווי ההתרחשות בספר, הגיבור נדלק 
על בחורה ממוצא אתיופי. לא זכרתי מאיזה הקשר 
אבל   - טיבס  זילזיל   - שלה  השם  נלקח  ספרותי 
אתיופית  במנה  שמדובר  לי  הבהיר  בגוגל  חיפוש 
של עוף צלוי. בהמשך הדרך, המספר משווה אותה 

לג'וקים מעוכים. 
"מה לא מובן בדימוי הזה? היא שחורה ומבריקה. 
יש לה כל מיני לקים וליפ־גלוס. והגיבור נזכר בה 

כשהוא רואה פתאום מקק. זה לא יכול לקרות?"
יותר  קצת  משהו  יש  מיתמם.  שאתה  לי  נדמה 

טעון בתיאור כזה של קופאית אתיופית צעירה.
"היא דוחה אותו כמו מקק כי היא סתומה. כי היא 
'המון' וקל לתמרן אותה. היא עדיין לא עמדה על 

דעתה, ועושה רושם שזה גם לא יקרה".
גם אתה לא היית מלומד בגיל 20 וקצת. אם היו 
את  לומד  היית  לא   - מקק  כעל  עליך  מסתכלים 

האלף־בית.
"זה שאתה יודע לקרוא לא הופך אותך ליצור עם 
בינה. לפחות האנאלפביתים של פעם לא חשבו שהם 
חכמים. נו, אז היום אנשים יודעים לקרוא. אני לא 
שוגה באשליות, ואני לא מתעצל. אתה יודע כמה 
ספרותי  עת  כתב  ולערוך  בלהוציא  כרוכה  עבודה 
כמו 'דחק'? אני מתעסק בספרות. אלה החיים שלי. 
מרגע שאני קם בבוקר. ממית את עצמי באוהלה של 
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 אף אחד לא עובר את הסלקציה של יהודה ויזן. 
רועי חסן אנאלפבית, דורית רביניאן כותבת ספרי 

טיסה, דויד גרוסמן פלקטי, המבקרים אפסים וההמון 
נבער. השולף הכי מהיר בזירת הספרות המקומית 

מפרסם רומן ראשון ולא רוצה שתקראו אותו

יוני ליבנה // צילום: יונתן בלום

 גאווה
ודעה קדומה

"הרבה פעמים אני מרגיש שיש 
את הספרות 'שלי', ויש את 
הספרות 'שלהם'. שקיימת 

ספירה שלא קשורה אליי, עם ניר 
ברעם וכל מיני כאלה. פרשנים 
פוליטיים בעיני עצמם. יוצאים 
המון ספרים שהם פשוט כלום"

"רוב התל־אביבים הם סאקרים 
של כל עמדה. רק תגיד 'מהפכה' 

והם חווים אורגזמה. חושבים 
שהם רדיקליים. אבל כולם עלים 
נידפים. כדי לקבל הכרה צריך 
רק לנדנד למספיק עיתונאים 

שיכתבו על כל נוד שאתה תוקע"



יון
ע

ים
לד

י

גדר חיה / דורית רביניאן1
182עם עובד

 אהבתה של גברת רוטשילד /2
74שרה אהרוני ידיעות ספרים

ים ביני לבינך / נורית גרץ3
121דביר

רכבת היתומים / כריסטינה בייקר קליין4
78מאנגלית: שרון פרמינגר, ידיעות ספרים

גוזל / ארנה קזין5
53הקיבוץ המאוחד

שואה שלנו / אמיר גוטפרוינד6
-1כנרת-זמורה-ביתן

תולעת משי / רוברט גלבריית7
35מאנגלית: אמיר צוקרמן, עליית הגג, ידיעות ספרים

החבורה מברלין / ארנסט האפנר8
56מגרמנית: יוסיפיה סימון, אחוזת בית

עיני האח הנצחי / שטפן צוויג9
-1מגרמנית: הראל קין, תשע נשמות

 סיפור הכיסוי הכפול של אמא שלי /10
57נתן שחם כנרת-זמורה-ביתן

האומץ לנצח / עופר שלח1
51ידיעות ספרים

העולם עד אתמול / ג'ארד דיימונד2
64מאנגלית: עתליה זילבר, עם עובד

קיצור תולדות האנושות / יובל נח הררי3
1752דביר

לנצח כל רגע מחדש / יחיאל הררי4
63ידיעות ספרים

ההיסטוריה של המחר / יובל נח הררי5
425דביר

הקטר שרצה לנסוע לרומא / מאיר שלו1
202עם עובד

 יומנו של חנון 9: חופשה על גלגלים /2
191ג'ף קיני מאנגלית: ארז אשרוב, כנרת־זמורה־ביתן

מבצע מנהטן / דנה אלעזר־הלוי3
54אחוזת בית

קפטן תחתונים 11 / פלקי דאב4
33מאנגלית: ארז אשרוב, כנרת־זמורה־ביתן

דירק הילד מהולנד / א. לינדגרן5
24נוסח עברי: לאה גולדברג, ספריית פועלים

הגן הסודי / ג'ואהנה בספורד 1
222מודן

ספר על אוכל / הדי עפאיים2
Lunch Box191

ספר השיאים של גינס  3
-1כרטא

שבועות
ברשימה

בדירוג
הקודם

ת
ור

יפ
ס

כה
דר

וה
אי 

פנ

רשימת רבי המכר / חנויות פרטיות

ספרים חדשים  {  שכדאי לבדוק

ן מדגם ידיעות אחרונות בביצוע ד"ר מינה צמח, מכו דירוג 

גוסטב איש הברזל 
הנס פאלאדה

 מגרמנית: יוסיפיה סימון, 
פן וידיעות ספרים, 759 עמ'

חמש שנים אחרי 
'לבד בברלין' מגיע 
ספר נוסף של הנס 

פאלאדה, והפעם 
רומן אפי שמציג 

את גרמניה של 
מלחמת העולם 

הראשונה דרך 
קורות המשפחה הראשונה של 

תעשיית הכרכרות הפרוסית. 
וככה זה מתחיל: "אולי הייתה 

זאת הסוסה באורווה, הסוסה 
האפורה, החביבה ביותר על 

האקנדאל הזקן". 

האיש משם יצחק בן־נר
עם עובד, 155 עמ' 

ערב מלחמת 
העצמאות, גבר 
גידם מוצא את 

עצמו בצד 
הלא־נכון של 

הגבול החדש. 
 ספר הביכורים 

 של יצחק 
בן־נר בהוצאה 

 מחודשת, בתוספת אחרית 
דבר מאת יובל שמעוני.

וככה זה מתחיל: "ובכן, עליתי 
בקהיר בבוקר ה־29 בחודש 

לרכבת מרופטת וחבוטה שנוסעת 
למזרח, ובסופו של ה־30 לחודש 

עדיין היטלטלתי בדרכים".

חוש הומור דיימון ראניון
מאנגלית: מולי מלצר, ידיעות 

ספרים וספריי עליית הגג, 415 עמ'

כשהוא נופל 
בידיים מיומנות, 

גם שפל גדול 
נעשה לשפע, 
או ליתר דיוק 

לכ־20 סיפורים 
צבעוניים. כאלה 
הם סיפוריו של 
דיימון ראניון על קלעי ברודוויי 

של שנות ה־20, שחוזרים עכשיו 
לעברית בתרגום עדכני. 

וככה זה מתחיל: "רק גולם 
מוחלט יעלה בדעתו לשגר שתי 

הצצות רצופות בזו אחר זו אל 
הפרגית של דייב החבוב".

להריח בושם גוסטב פלובר
 מצרפתית: אביבה ברק־הומי, 

נהר ספרים, 126 עמ'

כבר בגיל 15 
הקדיש גוסטב 

פלובר את מרצו 
לנשים מאוהבות 

ומבולבלות. כך 
חושפים שניים 

מסיפורי הנעורים 
שלו, שמתפרסמים 

לראשונה בעברית ומספקים 
הצצה למעבדת הניסויים שבה 

נרקחה 'מאדאם בובארי'.
 וככה זה מתחיל: "המופע 

עמד להתחיל. כמה מוזיקאים 
כיווננו את אבוביהם ואת 
כינורותיהם הצעקניים". 

שלוש שנים שמרה הוצאת 'זיקית' על נוכחות עקבית ברשימות 
רבי־המכר של החנויות הפרטיות, והשבוע, ארבעה חודשים אחרי 
ההודעה על פירוק השותפות בין אוריאל קון לשירה חפר - הגיעו 

אל החנויות הספרים הראשונים של 'תשע נשמות', הוצאתו 
9 הוא הנציג הראשון של ההוצאה,  החדשה של קון. שטפן צווייג 
ששומרת על הקו המוכר: ספרות כיס, מתורגמת, בפורמט מעוצב. 

בחודש הבא תשיק גם חפר, החצי השני של 'זיקית', הוצאת 
עצמאית בשם 'לוקוס', שגם ספריה יימכרו בחנויות הפרטיות 
בלבד. "הייתי רוצה שהספרים יהיו נגישים בכל הארץ, אבל עם 
 המצב בשוק אין דרך אחרת", אומרת חפר. "איך שלא הופכים 

 את זה, הוצאה עצמאית שאין מאחוריה הון ורוצה להוציא 
 ספרי איכות, לא יכולה להרשות לעצמה לטבוע בין הררי 

הספרים ברשתות ועוד להתחרות, עם ההנחות והכמויות שהן 
דורשות, בשוק של קונסיגנציה". את ההוצאה תחנוך הסופרת 
הרוסייה לודמילה פטרושבסקיה, ובמקביל צפויה בלוקוס גם 

סדרה של מחזות מתורגמים.

וה־10  בינואר  ומתייחסת לתקופה שבין 4  בינואר  ב־11  רבי־המכר התקבלה  רשימת הספרים 
בינואר. הנתונים מבוססים על דיווחים שהתקבלו מהחנויות - תל אביב: ספרים בבאזל, דותן 
ספרים, המגדלור, סיפור פשוט, בוק שוק. ירושלים: תמיר ספרים, דני ספרים - כנפי נשרים, דני 
ספרים - קניון רמות, אקדמון, ירדן. רמת־גן: פורת ספרים, בוק שופ. חולון: בוקמי, ספרי מדי. 
נהריה: דברי סופרים. רעננה: פביאן. גבעתיים: מיסטר הייד. באר־שבע: שולמית ספרים. רחובות: 

מילתא. חיפה: קרון ספרים, גולדן ספרים. פתח־תקווה: דני ספרים. נתניה: דני ספרים.     

פסטיבל 'ימי שירה במדבר', שיתקיים במהלך סוף השבוע 
במדרשת בן־גוריון, יארח, בין השאר, את חיים גורי, שיקריא 

מתוך ספרו האחרון 'אף שרציתי עוד קצת עוד', שעלה לכותרות 
בשבוע שעבר עם סירובו לקבל את פרס היצירה הציונית. "אני 

מת על המדבר ונענה להזמנה הזו כל זמן שאני יכול", אומר גורי. 
"אני כבר בדרך ל־93, אז אני לא חושב שאוכל עוד הרבה פעמים". 

מלבדו יתארחו במדבר גם נעם פרתום ושמעון בוזגלו, עם תרגומיו 
החדשים מהשירה הקלאסית )תנו מבט בעמוד 23(.

מירה פרידמן היא הזוכה הטרייה בפרס 'עיפרון הזהב', המוענק 
מדי שנה למאייר ישראלי. את הפרס תקבל פרידמן בערב פתיחת 
עונת החורף של המוזיאון הישראלי לקריקטורה וקומיקס בחולון, 

שבו ייפתחו לקהל ארבע תערוכות המוקדשות כולן לעבודותיהן 
של נשים מאיירות, ובראשן פרידל שטרן, תחת הכותרת 'מוזיאון 

משלהן'. "אני לא חושבת שיש דבר כזה איור נשי. יש איור טוב. גם 
כשנעשו אנתולוגיות קומיקס לנשים השתתפתי בשמחה, אבל לא 
הייתה לזה סיבה אמיתית. זו רק כותרת", כופרת פרידמן, שתהיה 

גם האישה הראשונה שזוכה בפרס.

מי שעשויה לחלוק על פרידמן היא השחקנית אמה ווטסון, 
הרמיוני ג'ריינג'ר בשבילכם, שגרירה של רצון טוב עבור ארגון 

נשות האו"ם ומנהלת קבוצת הקריאה הפמיניסטית החדשה של 
האתר goodreaders. בשבוע שעבר פנתה ווטסון דרך חשבון 

הטוויטר שלה לפמיניסטיות חובבות קריאה ברחבי העולם, ותוך 
פחות מ־48 שעות הצטרפו למועדון מעל ל־64,000 משתתפות. 

החברות ג'יי־קיי רולינג וטיילור סוויפט מוזמנות להתחיל לדפדף 
בספר הראשון: ממואר מאת פטרישיה שטיין.

איה אליה
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־הספרות. זאת הבחירה שלי - לתת את עצמי לס
פרות העברית. זה ממלא אותי, ואני מרגיש שאני 

־עושה דברים חשובים. תורם בדרכי ללשון העב
רית ולעם היהודי".

לעם הנבחר בפינצטה.
"אני לא חושב שיש צורך להשפיע על כולם. 
כשאני  מבחינתי,  קודקודים.  שיח  היא  ספרות 
מדבר על ספרות עם אנשים שאני מעריך - אנחנו 

בו דברים  על  תורה.  על  יחד  ומדברים  ־יושבים 
לא  ב'ידיעות'  המוסף  על  שמרוח  הפרצוף  ערים. 
מבלבל אותנו. אני לא צריך עזרה מבני ציפר או 

־כל עיתונאי אחר כדי להבין כמה חמור מצב הספ
־רות כאן. כדי לדעת שרועי חסן כמעט נושק לא

נאלפביתיות. אנחנו במלחמה: הדבר הזה שנקרא 
'הספרות העברית' הולך ונעלם. וכל בוקר קמים 
לו עוד אויבים. תוקפים אותו מכל כיוון, עד שהוא 
פשוט  ספרים שהם  המון  יוצאים  לכלום.  הצטמק 

כלום. וגם אתה חלק מהלך הרוח הזה".
התלונות על מות הספרות הן עניין ישן מאוד. 

כולם מקטרים וכותבים. 
"אני מכבד את התחום שלי. אם אנשים לא טרחו 
מיד  זה   - הזאת  למשימה  להתכונן  כדי  מספיק 

־ניכר. אני הרי מאמן כדורסל. כשאני מגיע לק
בוצה חדשה, אני אומר לאנשים: תשחקו. עד סוף 
האימון אני כבר יודע מי בחמישייה, מה כל אחת 

תכד למישהי:  להגיד  יכול  אני  שווה.  ־בקבוצה 
ררי הלוך־חזור ואני אדע עליה כמעט הכל. אותו 
דבר בספרות. אני שונא משוררים ששולחים לי 
שירים ומבקשים חוות דעת. שמחפשים אישור. 
אם הם היו מתעניינים באמת בדעתי, הם לא היו 

־שולחים לי שיר שמופיעות בו כל הבעיות שדי
ברתי עליהן".

מלמעלה?  פעם  אף  עליך  הסתכל  לא  אחד  אף 
ביטל אותך כקורא, ככותב?

"מאה אלף פעם. הייתי צריך לעבוד קשה, המון 
עבודת מרפקים, כדי להגיע למקום שבו אני נמצא. 
האנשים  בידי  מוערך  שאני  חושב  אני  היום  אבל 
שאני רוצה שיעריכו אותי. וגם בידי אלו שלא. זאת 
והמוטיבציה  הצרה הבאמת גדולה. אבל הביקורת 
לכתוב צריכות לבוא מבפנים. אני יודע שגם 'פקח' 
ביקורת  עליו  לכתוב  יכול  אני  מפגמים.  חף  לא 

קשה".
למשל?

כמו  מקרטעת.  קצת  שהפתיחה  להיות  "יכול 
קרי הן  מהגיבור,  חוץ  הדמויות,  רוב  ־שאמרת: 

אותן  להפוך  התקשיתי  פלקטיות.  או  קטוריות 
רומן  לתכנן  יכולת  לי  ואין  ממש.  ל'דמויות' 
מראש. אבל כמו שקראת בספר: הוכשרתי לעמוד 
בלחצים כאלה. בבית, ואחר כך בכוחות עצמי. אם 
יעמוד מישהו מעליי - אני ארים את הראש. אני 
לא באמת צריך את האישור של דן מירון - שאגב 
בפתיחת  המדומיינים  הממליצים  כאחד  מופיע 
הספר. אתה מכשיר את עצמך, עושה מה שצריך 

ומחכים. זה השכר: אתה עומד על דעתך". 
איך?

־"אתה לומד מהמסורת. אם אני משווה את מי
אז אני אבין שהוא   - רון למבקר כמו קורצווייל 

־מאופס. אם אני משווה מבקרים עכשוויים לפריש
מן - אני מבין שהם מאופסים. זה לא קשה".

מתקרבת  הקופאית  של  שהדמות  ככל  בספר, 
לזירת הספרות, ככל שהיא מרגישה יותר בבית 

בערב שירה - הגיבור נגעל ממנה. 
מישהו  של  ההתהדרות  אוטומט.  היא  "כי 
ב'תרבות' רק חושפת את הפגמים שלו. יצאתי פעם 
עם מישהי מדנמרק, והיא קנתה לי במתנה ספר של 
ג'ונתן ספרן פויר. עד אותה נקודה היה מסתורין 
אותה.  למקם  יכולתי   - ופתאום  שפה.  פערי  של 

מיהי בעצם בדנמרק. לאיזה קהל היא שייכת".
ומי מדבר ככה, בורר בין ברברים ליודעי דבר, 

אם לא בעל הבית?
"הספרות היא הבית שלי, אז כנראה שאני בעל 
הבית. באתי לספרות - וראיתי שאין שם אף אחד".

אולם ריק.
־"כמעט. כמה אנשים יושבים בפינות. וזהו. הס

פרות ריקה. לכן לא הייתה לי בעיה אז, וגם אין לי 
בעיה היום, להגיד: זה הבית שלי עכשיו". †
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