
יעקב בר־און

"ככל שמצער שאדם כמו משה קצב הגיע להיות 
נשיא מדינת ישראל, יש להצדיע בו בזמן לבית 
המשפט שבהחלטתו האמיצה והחדה הצליח להפ־
ריך את כל טענות הסנגוריה". כך מגיב הסופר אלי 
עמיר להכרעת הדין שהסעירה את המדינה, ומביע 
את דעתו שמכאן ואילך יצאנו לתהליך של הבראה 

מהפרשה שפצעה את החברה הישראלית.
החדשות פולשות לשיחתנו. שנינו מסכימים שלו 
הנשיא הסורר היה טורח לקרוא את 'מה שנשאר', 
ספרו המענג החדש של עמיר (בהוצאת 'עם עובד'), 
אולי היה מעדיף אהבה לשמה על סיפוק יצרים 
אלים. במרכזו של הספר עומדת דמותו של דניאל 
דרורי, איש־עסקים ירושלמי, המאושפז בבית־חולים 
בעקבות התקף לב. עלילת הספר נעה בין ההווה 
שלו שם, לצד מאושפזים אחרים, לבין מסע זיכרונות 

אל שתי האהבות בחייו.
"הכל אהבה", אומר עמיר, "אבל בתקופה של 
מחלה קשה, או בצל של פחד־מוות, האדם עובר 
טלטלה אדירה, המעוררת אותו לחשבון־נפש, כמו 

זה שבו מתנסים דרורי והמאושפזים שלצידו".

"לא שיניתי כיוון"
נשמעות טענות שהפעם זנחת דרך שבה צעדת 

ממושכות וכביכול פנית לכיוון אחר.
"ממש לא. למעשה, גם אם זה לא נכתב בגלוי, 
הספר דן בפנייה שעשתה החברה הישראלית. כבר 
היה מי שאמר שזאת אלגוריה על המצב בארץ וחו־
לה הלב זאת המדינה. כן, עד כדי כך, ואני מודה שלא 
הרחקתי ראות כאומר דברים אלה. תיארתי בספר 
את דור ההורים ולעומתו את הדור שבא אחריו. 
זלוטקין, אביה של ניצה אשת דרורי, הוא החלוץ 
האולטימטיבי שבא מתוך ציונות, הקים קיבוץ והפך 
למושבניק. האיש הזה, שרצה בחברה צודקת יותר, 
שוויונית יותר, נתקל בעוול הגדול שנגרם לדוד בן־
הרוש, יוצא מרוקו, מחולל מהומות ואדי סאליב, ומ־
זדהה איתו. בתו, ניצה, העובדת הסוציאלית, הולכת 
בעקבותיו ומזדהה עם הפנתרים בירושלים. איך אני 
זוכר את בן־הרוש לאחר 40 שנה? – בבחירות הרא־
שונות שלי, ב־59', הצבעתי בעד רשימתו העדתית, 

שאך כפסע היה בינה לבין הגעה לכנסת.
"יש הבדלים בין התקופות", מוסיף עמיר. "בש־
נות ה־60 נרקמת האהבה בין דרורי לבין אביגיל, 
אהובתו הראשונה, ובה מתחילות גם עשר השנים 
היפות בחייו המשותפים עם ניצה, אשתו. אלה הן 
השנים הצנועות, השמרניות והאידיאליסטיות בי־
שראל התמימה של אז, עם כל מה שסימלה, ובי־
רושלים הקטנה באותה תקופה, שמי כמוני הכיר 
אותה. מהספר עולה ירושלים, שבה עדיין לא היה 
לחרדים הכוח של היום, עיר צנועה עם הווי סטוד־
נטים תוסס. משם קופצים לשנות ה־90 המאוחרות, 
לעיר המאוחדת כביכול, עם מאות אלפי הערבים 
והמספר הגדול של החרדים, תוך כדי התמעטות 
האוכלוסייה החילונית, מול מגדלי הבטון והאבן, 
כולל מגדלי 'הולילנד', שעליהם אני כותב בספר 
לפני שהתפוצצה הפרשה. האם אפשר לקרוא לכך 

שינוי כיוון ביצירה שלי?".
היה מי שטען ש"השתכנזת".

"אני לא יודע מה הייתה כוונתו של זה. האם הוא 
רצה לטעון שיצאתי לשמד? לאחר 60 שנה בארץ, 
במה בדיוק השתכנזתי, גם אם אין בכך משום חטא? 

גיבור הספר, דרורי, הוא מה שנקרא ישראלי מעורב, 
בן לאב מיוון ולאם מפולין, בת למשפחה חרדית. 
הנשים בחייו הן אשכנזיות. נכון, דרורי איננו משתתף 
במאבק החברתי של ניצה, אשתו. כמי שבא ממשפחה 

ענייה, כל רצונו הוא להתעשר, אבל הוא 
לא נובוריש, המתעשר החדש הראוות־

ני. מי שמחוללת את השיפוץ בבית היא 
דווקא ניצה הסוציאליסטית. הוא לא זולל 
וסובא ולא רק שאין לו מטוס פרטי, אלא 
שהוא אפילו מסרב להחליף את הריהוט 
במשרד שלו. מעבר לכל אלה, מותר לסופר 

כמוני לכתוב גם סיפור אהבה".
שלא היה בחמשת ספריך הקודמים?

"לא במידה שיש ב'מה שנשאר'".
ודווקא בגילך, 73.

"כן, דווקא בגילי יש לי הפרספקטיבה 
של  לאהבות  קרה  מה  לתאר  כדי  לחיים 

דרורי. באים אלי קוראים ומודים שגם להם הייתה 
בעבר אביגיל כזאת. טלפן אלי קורא מלוס־אנג'לס 
וסיפר שקרה לו מה שקרה לדרורי. שלושה שבועות 
לפני שצלצל הלך לפגוש את אהובתו מבית הספר 
ותחושתו הייתה כמו זו של הגיבור שלי, כשפגש 

שוב את אביגיל בסוף הספר". 

בסוף הכל פתוח
בנקודה זו מוציא עמיר את המרצע מהשק ואו־
מר בפה מלא את מה שריחף עד כה מעל שיחתנו. 
"אכן, כבר היו ששאלו היכן בספר 'תרנגול כפרות' 
של אז", הוא מעיד. "מה רוצים ממני? כתבתי את 
הספר ההוא לפני 27 שנה. שאחזור עליו ואשאר 

תקוע באותו מקום?"
ובלי  גם הרוס  דרורי בא לא רק מבית דל, אלא 
נראה  ממארת?  מחלה  זאת  הוריו.  בין  אהבת־אמת 

שהוא סוחב את זה על גבו כל חייו.
"זה הבסיס שלו. הוא מנסה לשווא להיחלץ מכך 
ברומן המוקדם שלו עם אביגיל, עם כל הגעגוע שבכך 
והתשוקה הגדולה. גם אביגיל, במקביל לדרורי, באה 
מבית הרוס. היא מחפשת חיים שקטים ללא טלטלות 
ולכן, בסופו של דבר היא מבכרת את דובי הקיבוצ־
ניק על פני דרורי, למרות האהבה שיוקדת ביניהם. 
לעומתה, צל הילדות שמלווה את דרורי, הורס לו את 
החיים. ככל שדרכיהם מתרחקות, כן הוא וגם ניצה 
שוקעים יותר בעבודות שלהם והריחוק ביניהם גובר, 
מה גם שהם חשוכי ילדים וכל הזמן יש לו בראש 

האהבה האובססיבית שהייתה בינו לבין אביגיל".
בסוף הוא נשאר בלי שתיהן.

"אי אפשר לדעת את זה בביטחון. בכוונה הש־
ארתי את סוף הספר פתוח. דרורי מתגרש מניצה, 
הולך לפגוש את אביגיל אחרי 30 שנה ומתאכזב. 

האם יש המשך לכך, לך תדע".
מה מסמלת בעיניך אותה אביגיל?

"אביגיל היא לילית. היא התשוקה, היא הסערה, 
היא המאוהבות עם הטלטלה שבכך, שבה נתלה דרו־
רי כרומנטיקן בלתי נלאה. לעומתה, ניצה היא אישה 
היא  דרורי  עם  הראשונה  בפגישתה  כבר  מעשית. 
אומרת לו שאין לה זמן לפלירטים והמעשיות הזאת 
מאפיינת אותה לאורך כל הדרך. זו גם בעוכריה כש־
במקום להתמסר לבעלה, היא מתמסרת למטופליה 

בעבודתה. כך היא מפסידה את חייה וגם אותו".
לפי סיפורך, אם נחפש את האשם במשבר שנו־

צר בין דרורי לבין ניצה, התוצאה בסוף היא תיקו. אי 
אפשר לתלות את הקולר באיש מהם.

בדרכו,  איש־איש  חטאו,  שניהם  צודק.  "אתה 
לנישואין ביניהם, אם כי דרורי ניסה קצת יותר ממנה 
לשקם אותם. אבל מי שלבסוף זורק את המילה 'גט' 

זה הוא, בעוד שמי שבפועל עוזבת זאת היא".
אחד המשפטים החזקים בספרך מופיע לקראת 
קיצו, כשאתה כותב: "למחרת ירד על הבית שיממון 
מחניק, שקט רע של קרב מתיש שבסופו מוטלים 
המנצח והמנוצח בלי רוח חיים". האם האהבה היא 

למעשה שדה קרב?
"האהבה היא שדה קרב, ודאי. אפילו שדה קרב 
מתמיד, גם כשעל פניו הכל טוב ויפה. כל הזמן יש 
לשמור את האהבה ולתחזק אותה. האויב הגדול זה 
אתה, זו את. אנחנו האויבים הגדולים של עצמנו 

כשאנחנו מקלקלים את האהבות".

22 טיוטות
היה לך קל לכתוב את הספר?

"לא. עצם העיסוק בהווי בית החולים - שבו 
מתרכז כאמור ההווה של העלילה - זה מטבע הד־
ברים לא משהו מענג. כאן אציין שב'הדסה' עשו לי 
מחווה יפה מאוד כשהזמינו את השקת הספר אצלם, 
בנוכחות צוות הרופאים. לא רק שלא היה לי קל 
לכתוב את הספר, אלא שנדרשתי לשם כך ל־22 
טיוטות, תוך כדי הקפיצה המתמדת בין הזיכרונות 
מהעבר לבין המציאות בהווה. זה לא סיפור נעורים. 
כשכתבתי את 'תרנגול כפרות' הייתי בהיי, כאשר 
הספר החזיר אותי לנעוריי במוסד החינוכי בקיבוץ 
משמר העמק. איזה היי יכול להיות כשמתארים את 

מה שמתרחש בין כותלי בית־חולים?"
אתה משקיע כל־כך הרבה מאמץ בספרך ומתייגע 
בלא פחות מ־22 טיוטות, ולבסוף מוכרים אותו במבצע 

של ארבעה במאה. מה זה גורם לך?
"זה גורם לי להרגיש נורא. הדבר מהווה עלבון 
גדול הן לסופר, והן לספרות העברית שיש בה ממיטב 
נכסי הרוח של התקופה הזאת. הרי הספרות משקפת 
ומייצגת זהות ישראלית, ונלמדת בבתי־ספר ובאוני־
ברסיטאות. בין אבות האומה היו סופרים ומשוררים 
וההתייחסות אליהם הייתה בכבוד רב. כיום, במב־
צעים שכאלה המוצר התרבותי שנקרא ספר נרמס, 
כשתוך כדי ההתדרדרות הקשה כבר מוכרים ספ־
רים במשקל. רשתות הספרים הגדולות, שעליהן יצא 

הקצף, אינן מוכרות ספרים שהם לא במבצע.

"היום הייתי במודיעין ונכנסתי שם לחנות ספרים 
ענקית ולא מצאתי את 'מה שנשאר', הספר שלי. 
שאלתי את המוכרת והיא בכלל לא ידעה אם הוא 
ישנו. היא הלכה איתי למנהלת החנות וזו הסתכלה 
עלי כאילו ירדתי מהירח. אמרה 'אסתכל במחשב'. 
הסתכלה וגם בו לא מצאה את הספר. פתאום ירד 
לה האסימון. אתה יודע היכן היה מונח הספר שלי? 
– לרגלי המוכרת שניצבה מאחורי הדוכן. אף אחד 

לא יכול היה למצוא אותו".
במה חטאת?

"אני לא במבצע".
זה רק אתה, או כלל ספרי 'עם עובד'?

"לא, אני לא במבצע. כנראה שניסו מהרשת לה־
גיע ל'דיל' עם ההוצאה בצאת הספר, לא הצליחו 
להגיע להסכמה, והתוצאה היא שהספר היה למרמס 
לרגלי המוכרת, שם הוא עלום מעיני הקונים, בעוד 
שספרים שמוצבים על הדוכן נמכרים. מי כמוני יודע 

את זה. הרי ספרים שלי נמכרו ברבבות עותקים".
"בנוסף לכך, מנהלת החנות והמוכרת לא זיהו 
אותי. כשהזדהיתי שאני אלי עמיר, המנהלת הרגישה 
אומללה וכיסתה את פניה מבושה. למעשה, אין לי 
נגדה דבר. בסך הכל היא עובדת ברשת ועושה כמ־
צווה עליה. היא נאלמה דום מולי. לא היה לה מה 

לומר לי. והספר נשאר למטה".
לנצח?

"בוא, נהיה אופטימיים ונאמין שבבוא הזמן ייר־
קם דיל בין ההוצאה לבין הרשת, הספר ייגאל ממ־
קומו הנחות, יועלה למדפים ואז, כשיתחיל להימכר 

שם, יוכנס לרשימת רבי המכר של אותה רשת".
מה אתה מציע, חקיקה?

"אי אפשר להילחם נגד השוק ונגד תכתיביו, 
בפרט כשבשלטון יש ממשלה שמפריטה כל מה שזז. 
אבל לפחות בשנה הראשונה מאז צאתו של ספר, 
יש לצפות שיימכר במחיר הקטלוגי, והחנויות יוכלו 
לעשות הנחות סבירות שבין 10 ל־15 אחוז ויותר 
מכך ב'שבוע הספר'. כעבור אותה שנה, שיעשו עם 
הספר מה שיעשו, העיקר שיבטיחו רווח מינימלי 
הן להוצאות הספרים, שבלעדיהן אנחנו, הסופרים 
והמשוררים, לא נוכל להוציא את הספרים שלנו 
לאור, והן לנו, הכותבים. אנחנו נשחקים בדואופול 
של שתי רשתות הענק, המגלגלות 80 אחוז מהשוק. 

לצאת נגדן זה כמו להילחם בטחנות־רוח". 

אריאל שנבל
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'MAX' – מאת אוהד נהרין חוזרת לשישה מופעים
להקת המחול 'בת־שבע' תעלה החודש בתל־אביב שש פעמים את היצירה 'MAX', שנוצרה בשנת 2007 על־ידי 
אוהד נהרין (בתמונה). 'MAX' היא עבודה ל־10 רקדנים, חמישה בנים וחמש בנות. את המוסיקה כתב מקסים 

וואראט, הפקת פס הקול היא של אוהד פישוף, עיצוב התאורה הוא של במבי, ועיצוב התלבושות הוא של 
רקפת לוי. היצירה מועלית באופן תדיר ברחבי העולם, ובשנת 2012 תועלה בסיור של חודשיים ברחבי ארצות־

הברית. את 'MAX' יהיה ניתן לראות בתאריכים 5־8 בינואר ו־8־9 במרץ במרכז סוזן דלל בתל־אביב.

אלי עמיר, מבכירי סופרי ישראל, אמנם לא מוציא ספר בקצב של 
אחד לשנה, אבל כמעט תמיד מסתבר שהיה שווה להמתין. הפעם 

מדובר ב'מה שנשאר', שבה מתוארת האהבה כשדה קרב יומיומי

קרב תרנגולים

ענייה, כל רצונו הוא להתעשר, אבל הוא 
לא נובוריש, המתעשר החדש הראוות־

ני. מי שמחוללת את השיפוץ בבית היא 
דווקא ניצה הסוציאליסטית. הוא לא זולל 
וסובא ולא רק שאין לו מטוס פרטי, אלא 
שהוא אפילו מסרב להחליף את הריהוט 
במשרד שלו. מעבר לכל אלה, מותר לסופר 

שלא היה בחמשת ספריך הקודמים?

"כן, דווקא בגילי יש לי הפרספקטיבה 
של  לאהבות  קרה  מה  לתאר  כדי  לחיים 

דרורי. באים אלי קוראים ומודים שגם להם הייתה 
"מבצעי ה'ארבעה במאה' מהווים עלבון לסופר ולספרות העברית". אלי עמיר
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