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הספרייה
לפעמים אני חולמת
על אבשלום בלילה.
הסופרת נאוה מקמלעתיר

זכרון
דברים

ספרים שעושים נעים בגב
תאגידי האופנה לא מרחמים על עצי היער ,ומשקיעים ממון רב בהפקת ספרי מותג יוקרתיים ועבי כרס.
למרות העיצוב המהודר ,לא תמיד ברור מי צריך או רוצה לקרוא את התוצאה

צחי כהן | צילום :ערן יופי כהן

אנשים כמו האיש ההוא
מוזר ומעניין שאיש ניל"י ,שנהרג ב־ ,1917הופך
לגיבור תרבות זמן כה רב אחרי רדתו מבמת ההיס־
טוריה .מקמל־עתיר מסבירה את פשר השתכנותו

של פיינברג בלבבות בכך שמנהיגים מהזן הזה פסו
מהעולם" .מעבר לזה שהוא היה אינטלקטואל ,יפה
תואר ,כריזמטי ובעל כושר רטורי מדהים ,הוא אהב
את הארץ אהבה שנדיר למצוא היום .אבשלום שם
את כל האינטרסים האישיים שלו ואת חייו הפ־
רטיים בצד – והניח במרכז את אהבת הארץ .אין
היום כאלה .כיום ,כשבני נוער יוצאים לטיולים ,הם
ישנים בצימרים .הם לא ישנים בחושות במדבר .הם
יכירו את הארץ דרך גלגלי הארבע על ארבע ,לא
דרך הרגליים .אין לי ספק שאם אבשלום היה חי

אבשלום פיינברג ושרה אהרונסון

היום ,הוא היה דמות מרכזית בתרבות שלנו".
בראשות איזו מפלגה בת זמננו את מדמיינת
אותו?
"מצד אחד ,הייתה לדעותיו נגיעה לימין .מצד שני,
הוא היה פעיל חברתי .אני לא יודעת אם הוא היה
הופך להיות איש פוליטי .אני חושבת שהוא היה
נעשה מנהיג רוחני ואידיאולוגי ,ששם לו למטרה
לחבר בין חלקי העם ,כי הוא הבין שכוחנו טמון בא־
חדות שלנו ושהחולשה שלנו בפילוג שלנו .במכת־
בים שקיבלתי ,אנשים ביטאו געגוע לתקופה ההיא

ולאיש ההוא ,למרות שהם לא חיו אז ולא הכירו
אותו .אבל היה אז קונצנזוס סביב האמונה שאנחנו
צריכים להתאמץ כדי לחיות כאן ,והייתה נכונות
לוותר על הנוחות מתוך ידיעה שארץ ישראל לא
נקנית בקלות".
יש בני נוער חדורי אידיאלים ואהבת הארץ ,כמו
שפיינברג היה?
"יש .רואים אותם בעיקר על סף הגיוס ,וגם כשהם
כבר חיילים .הם אלה שחושבים' :אני צריך לצאת
מהבועה של עצמי ולתרום למדינה'".

"היום אין זמן להתרגש"
הילת רומנטיזציה נקשרת לחיים בארץ ישראל
הישנה והתמימה ,גם אם הם היו רחוקים מלהיות
נוחים" .אבשלום כתב מכתבים ,והתמורות בכתב

ידו העידו על תחושותיו .פעם ,לקבל מכתב היה
אירוע .היו מחכים למכתב כמה ימים ,ואז פות־
חים אותו בציפייה .אנשים כתבו בכתב ידם .היום,
בתקופת ה־ SMSוהמיילים ,הטקסט נוחת אצל
הנמען תוך שתי שניות .אין זמן להתרגש .משהו
הלך לאיבוד .אני חושבת שהרבה אנשים היו שמחים
לחזור ברוורס אל ההתרגשויות הקטנטנות האלה,
שכבר שכחנו .בתקופת כתיבת הספר התחלתי בע־
צמי לכתוב מכתבים בכתב יד .היום כולם כותבים
בנרקיס או באריאל .איזו התרגשות יכולה להיות
כשכותבים בפונט קבוע?"
מקמל־עתיר שיבצה בעלילה מכתבים אותנטיים,
שפיינברג כתב.
"באחד המכתבים ,הייתה לו שגיאה בעברית" ,היא
נזכרת" .הוא ידע עברית על בוריה .אני משערת

הביקורת | אריאנה מלמד

הזהות כמשל
ב"גוף שני יחיד" ,מצייר סייד קשוע באופן משכנע את המחסומים ,החומות והייאוש בחיי גיבוריו
כמו הגיבורים שלו ב"גוף שני יחיד" ,גם סייד קשוע
מבקש לצאת מתוך הגטו של הזהות הלאומית וליצור
לחייו משמעות רחבה יותר ,אפילו אוניברסלית.
את הספר פותח תיאור ארוך של בוקר בחייו של עורך
דין שאין לו שם ,והוא איש צעיר ,אמיד ,מצליח מאוד,
נשוי ואב לבת ,מתגורר בבית מידות ואמור לשמש
מושא קנאה של הקורא .בועת הציפייה מתפוצצת
כאשר המחבר מואיל לגלות לקורא שמדובר בערבי
המתגורר במזרח ירושלים מתוך בחירה לא נוחה בין
איכות החיים וחשיבות הזהות ,בין הרציונליות לבין
התשוקה .לא תשוקה לאשתו או אשה אחרת ,אלא

צילום :טל טרי

השקעה מיותרת | רן בןנון

לפי נתוני רשת סטימצקי ,הספר הנמכר ביותר בשנה האחרונה הוא
הרומן ההיסטורי "אות מאבשלום" .המחברת ,נאוה מקמלעתיר ,מספרת
כיצד השיבה לחיים את אבשלום פיינברג ,מייסד מחתרת ניל"י
נחשול אדיר של תגובות הציף את הסופרת
נאוה מקמל־עתיר ) (45כשבועיים לאחר שספרה
"אות מאבשלום" )"ידיעות ספרים"( הונח על מדפי
החנויות .מאז ועד היום ,היא קיבלה למעלה מאלף
תגובות בכתב ,כולל מכתב מגאולה כהן ,ששמחה על־
כך שפיינברג חוזר לבמה ומקבל את המקום הראוי
לו גם היום .אבל העדות הטובה ביותר לכך שדמותו
של אבשלום פיינברג תפסה את לב הקוראים ,היא
העובדה ש"אות מאבשלום" הוא הספר הנמכר ביותר
ברשת "סטימצקי" מאז שבוע הספר אשתקד.
נדיר שרומן היסטורי שלא עובד לסדרת טלוויזיה
או לסרט ,מכה גלים .הספר יצא לקראת שבוע הס־
פר בשנה שעברה וכעבור שלושה חודשים וחצי כבר
קיבל מעמד של "ספר הזהב" על מכירת  20אלף
עותקים .חצי שנה לאחר מכן הגיע "אות הפלטינה"
על מכירת  40אלף עותקים.
מקמל־עתיר ,אם לשלושה הנשואה לקצין משטרה,
מוזמנת להרצות על הספר בהתנחלויות ובמעו־
זי השמאל ,בעיר ובכפר" .מה שמפתיע אותי הוא
שהספר מגיע לאנשים בכל הגילאים" ,היא מספרת.
"הקסם של הסיפור מחלחל גם לבני נוער ,שבאו
וביקשו אותו אותו בשבוע הספר ויש גם צעירים
ששואלים למה דווקא אבשלום ,האם אין סלבס
אחרים ,שאפשר לכתוב עליהם? אני מספרת שפ־
נו אליי מ'בית אהרונסון' ,לאחר שקראו את ספרי
'נערה במרפסת ממול' ,ואמרו' :נפתח בפנייך את
הארכיון ,את הבית ואת הלב' .כנראה שהם הרגישו,
ש־ 90שנה אחרי שאדם מת ,יש סודות שכבר אפשר
לשחרר לעולם".

דיזל ולואי ויטון
בכריכה קשה

לזהות תרבותית שתסייע לו לנפנף בקלות ביצירות
ספרותיות כפי שהוא מנפנף בפני חבריו באנינות
טעמו בסושי וביין.
אלא שהספרות היא אמנות מסוכנת ,ולפעמים היא
מחוללת במחזיקיה תמורות רגשיות בלתי צפויות,
מטלטלות ומאכלות :כך למד עורך הדין שאין לו שם
במפגש עם "סונטת קרויצר" של טולסטוי .מתוך הס־
פר ,שקנה בחנות ספרים משומשים ,נושר פתק בכתב
ידה של אשתו המעיד על סוד משותף לה ולאלמוני,
וגם על אפשרות של בגידה .כאן נאחז קשוע ברעיון
הבסיסי של טולסטוי – החיבור הקטלני בין התשוקה

לבין האמנות שמתלכדים לכדי מעשה
אלימות מטורף – אבל כאן זה לא יקרה.
קשוע מתעל את הקנאה הקשה של עו־
רך הדין למעין חקירה בלשית ,במהלכה הוא מתקרב
והולך אל גיבורו השני של הספר – שמאס בזהותו
הביולוגית והלאומית גם יחד ,ובסופו של דבר יעשה
מעשה מסובך מאד של נטילת זהות של אדם אחר .אם
אספר כאן יותר מזה ,אצור ספוילר בלתי נסבל.
אותו ספוילר הוא הבעיה המרכזית של הספר :אמינות
הפיתול העלילתי כאן תלויה בנכונותו של הקורא
לזנוח ספקות מאוד רציניים ביצירה שרוצה להיקרא

כסיפור ריאליסטי ,לטובת משל מורכב מאוד
על היחס בין מעשה האמנות לבעיית הזהות.
המשל דווקא מצליח להדהד וליצור את כל
השאלות והתהיות שיוצר מוכשר חפץ כי קו־
ראיו ייתקלו בהן ,מבלי להטיף לקוראים .העלילה,
לעומת זאת ,לא מצליחה לסחוב את הכובד ,המור־
כבות והיופי האלה על גבה .לקרוא? בוודאי .כי למ־
רות הפגמים בעלילה ,קשוע מציב על הנייר באופן
משכנע ומכמיר לב את המחסומים ,החומות והייאוש
בחייהם של גיבוריו ,וכמו אלוהי המציאות עצמה ,לא
מצליח להוציא אותם משם.

שאת השגיאה הזו הוא שתל במכוון .קיבלתי מכ־
תב זועם על כך שהשגיאה הזו נעלמה מעינה של
העורכת .שעשע אותי שבאים אליי בטרוניה על
הכתיבה של אבשלום".
את חולמת עליו?
"עכשיו כבר פחות .אני חייבת לפנות מקום בחיים
שלי לדמות הבאה ,בספר חדש .במשך שלוש שנים
וחצי אבשלום היה דייר משנה בבית שלנו .הוא
ממש חי איתנו .כל המשפחה נשאבה ללוגיסטיקה
שבמסגרתה אמא נוסעת ,כותבת וחוקרת.
"אחרי שהספר יצא נוצר בחיי חלל .מה שהציל
אותי ,היה ההצגה 'תתחילי לחייך' שכתבתי על
בני נוער בני ימינו ,שמתעסקים בעיקר בעצמם.
הייתי חייבת ללכת לכיוון אחר לגמרי ,כדי לקום
חזרה על הרגליים מבחינה ספרותית".

המותגים המסחריים קצת התאהבו בעצמם ובתד־
מית שפרסומאיהם יצרו עבורם בשנים האחרונות.
הם לגמרי השתכנעו שהם מגניבים .כל־כך מגניבים,
שצריך לספר על זה לחבר'ה .את החנויות מציפות
ערימות של "ספרי מותג" – אלבומים יקרים ויוק־
רתיים ,בהשקעה של מיליונים ,שמגלים את כל מה
שהחברות הגדולות רוצות שתדעו עליהם.
אפשר לקונן על הבזבוז המכעיס של משאבים
ונייר איכותי ,אבל אפשר גם לעיין בהם ,ליהנות
מהאסתטיקה הגבוהה ומאיכות ההפקה ,ואולי אפילו
למצוא כמה דברים מעניינים.
ספר המותג של דיזל )שנמכר גם בחנויות המותג
וברשת פקטורי  (54הוא ללא ספק המוצלח ביותר
בערימה .הספר עוקב אחר מסעות הפרסום היציר־
תיים והנפלאים של ענק הג'ינס האיטלקי מתחילת
הניינטיז ועד ימינו ,דרך שורה של פרובוקציות
מיניות ,סביבתיות ופוליטיות ,שתיעדו מיטב הצ־
למים באימאג'ים שנחרתו במוחנו בגעגוע נוסטלגי.
נכון ,זו מניפולציה ,אבל אנחנו פשוט מתים עליה.
תמצאו כאן את סדרת For Successful Living
השנונה והאירונית ,את הקמפיין הבובתי־פלסטי
המוזר והסקסי באופן מטריד מ־ 2001וגם את מסעות
הפרסום האחרונים והמוצלחים של החברה – מוכנות
להתחממות הגלובלית ,המלאכים המכונפים והחיים
המהירים .היינו רצים לקנות ג'ינס שלהם כבר עכ־
שיו ,אבל משבר היורו השאיר אותנו בבית.
הספר של לקוסט מתחיל ביום אחד ב ,1927-שבו
הטניסאי הצרפתי רנה לקוסט זכה בכינוי "התנין",
וכך נולד אחד הלוגואים היפים ,החזקים והמפורס־
מים בעולם .הספר ,שכלתני מהמקובל בז'אנר ,מנ־
סה להעביר אלינו את ערכי המותג ואת רוחו )חיים
פעילים ,נסו לעבוד על זה( ,מקדיש עמודים רבים
לקרוקודיל הירוק על שלל גלגוליו ,מתעכב על עי־
צוב החנויות ועל הבשמים ,משום מה ,ומשדר לכל

אורכו סולידיות שמרנית ומיינסטרימיות מוקפדת.
סקס לא תמצאו כאן וזה בסדר .אף אחד לא באמת
רוצה לעשות את זה עם אליגטור.
ספר המותג של חברת הטיפוח בעלת תדמית הבוטיק
האנינה "קראבטרי אנד אוולין" נקרא Fragrant
 Herbalוהוא דווקא אינפורמטיבי יחסית .הספר
מציע דרכים ל"העצמת החיים באמצעות עשבים
ארומטיים ומיצויי שמנים" .תלמדו ממנו ,בין השאר,
איך ליצור אווירה ארומטית בעזרת נרות ריחניים
ופרחים מיובשים ,ואיך לשתול ולגדל עשבים ופר־
חים ארומטיים לניחוח ויופי.
הספר של ענקית השעונים השוויצרית טיסו הופק
לכבוד חגיגות  150השנה למותג שנערכו ב־2003
ויחסית לטקסט קידום מכירות מסחרי בעיקרו ,הוא
כבד ראש להפליא –  351עמודים בפורמט אלבום,
שלא תמצאו בהם יותר מדי תמונות ,אך לעומת זאת
תוכלו למלא את זמנכם ,תיק־תק תיק־תק ,בכמויות
מרשימות של היסטוריה מפוארת ,ובאופן בלתי נמ־
נע ,רצינות תהומית ודיוק עילאי.
האלבום המקסים "ורסאצ'ה – גאון האופנה והאמ־
נות" משלב בין ביוגרפיה עשירה ומלאה של ענק
העיצוב האיטלקי המנוח ,לבין
אוסף תמונות מרשים מעיצוביו
של האיש שהגדיר את הצבעוניות
האופנתית מחדש והעלה את הפ־
רחה השכונתית ואת הריץ'-ביץ'
למעמד של אלילות מיתולוגיות.
מסמך חובה על שולחן הקפה של
כל פאשניסטה בעלת אמצעים.
אלבום מרשים לא פחות ,ואפי־
לו יפה קצת יותר ,מוקדש לענק
עיצוב איטלקי אגדי שעדיין
מתהלך בינינו – ג'ורג'יו אר־
מאני .כאן גם הטקסטים רציניים

מאוד ,וחלקם נכתבו על-ידי האמיש בולס ,כתב
הלייף-סטייל הוותיק והנערץ של ווג האמריקאי.
גם ספר המותג של צמד גאוני האופנה האיטל־
קים דולצ'ה וגבאנה הוא מופת מרהיב של צורה,
צבע ,סקס ,השראה וקלילות אגבית ,שרק הופכת
את המראות שלהם ליותר משפיעים ואיקוניים,
כשהם נתונים בהקשרים ההיסטוריים והתרבו־
תיים הנכונים.
ספר המותג של בית דיור לוקח אותנו מדמותו הע־
נקית של אב הבית כריסטיאן דיור ועד לטירופו
הכובש של האליל העכשווי והפיראט המודרני ג'ון
גליאנו .גם טום פורד ,האיש שהמציא את האמאזונה
הגדולה מהחיים של שנות ה־ 90בעת ששירת בבית
גוצ'י ,השיק את עצמו בכריכה קשה ומהודרת ,לפני
שהיה לקולנוען רגיש ומשווק מוצלח של משקפי
שמש ובשמים.
אם תרצו להמשיך לעלעל ,מותג הנעליים האוסט־
רלי  UGGיספר לכם איך כבש את העולם באמ־
צעות מגפוני פרווה מגושמים .ליווי'ס ידווחו איך
שני פליטים יהודים עם כישרון מסחרי מטורף הל־
בישו את כל המערב הפרוע בדגם  501הנצחי ,וגם
וודקה אבסולוט יגלו איך מרחו על
כל מגזיני תבל שיתופי פעולה עם
מיטב האמנים והמעצבים ,באחד
המהלכים השיווקיים הגדולים
והמוצלחים בתולדות הפרסום.
ולבסוף ,האלבום השמן והיפה מכו־
לם – לואי ויטון 540 ,עמודי ענק
של אסתטיקה עילאית ,מושלמת,
על־זמנית ונשגבת .אם בחיים לא
תצליחו לממן שמלה בעיצוב מא־
רק ג'ייקובס ,אולי תוכלו להתארגן
עם כמה חברות ולרכוש את היצי־
רה היפהפיה הזו לעצמכם.

