מיכל גוברין" .נמשכתי
לזיכרון ילדות שלי של החוף
היפהפה לרגלי אתר העתיקות,
ולהתרגשות שנלוותה בילדותי
לשם 'אשקלון'" ׀ צילום :עטא
עוויסאת

תרבות
אשר קשר
asher_kesher@walla.com

סיפור אהבה
אשקלוני
הסופרת מיכל גוברין הוציאה לאחרונה
לאור ספר חדש שכל כולו אשקלון ‰
"אהבה על החוף" עוסק במשולש רומנטי
שמתקיים בשנות השישים בחופי היישוב
הצעיר וקולט העלייה  ‰כעת ,רגע לפני
שהרומן יוצא לאור גם בצרפת ,היא
מספרת על מקורות ההשראה שלה
והתחקיר המקיף שערכה ברחבי העיר
כיתוב

בספר החדש והיפהפה שלה" ,אהבה על
החוף" ,מהלכת הסופרת הירושלמית
מיכל גוברין על השביל הדק שרק
כותבים מעטים יכולים להתמיד ולנ
דבוק בו לאורך זמן ,בין הרומן הרונ
מנטי לרומן הריאליסטי  -בדיוק כמו
העיר שהיא כותבת עליה ומהווה אולי
את הגיבורה האמיתית והלא מוכתרת של
הרומן הזה :העיר אשקלון.
זקני אשקלון קרוב לודאי יזהו היטב גם את עצמם
וגם את המקומות שגוברין כה היטיבה להתחקות אחריהם
בספרה ,כי למרות סיפור האהבה הסוער בין שלושת גיבונ
רי הספר ,ב"אהבה על החוף" מתבלטת דווקא העיר הקטנה
ואנשיה ,שנקבצו ממזרח וממערב ,שקיוו למצוא בה חוף
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מבטחים ויצרו את ההוויה הישראלית בראשיתה.
בקיץ ,בתחילת שנות השישים ,עושה רושם ,כולם חוצים
גבולות .בייחוד אסתר וייס ,נערה מבית דתי ,שערב גיוסה
נקלעת למשולש רומנטי עם גבר נשוי ושרמנטי מפריז
ועם צעיר אידיאליסט ומבולבל שעלה מארגנטינה .סיפור
האהבה הסוחף הזה ,שמתרחש באשקלון שזה מקרוב קמה,
מותח במפתיע גשרים אל רבאט של שנות הארבעים ,אל
הרי הקרפטים בקיץ  ,1939אל עזה שמעבר לגבול  -וישנ
נה לעד את חיי כל הדמויות ,כולל אשר ,בעל המועדון בו
נפגשים כולם.
"קשה לומר איך עולה רעיון לכתוב ספר כזה" ,אומרת גוברין,
"זה מגיע מכל כך הרבה מקומות .עם ראשית כתיבת הספר,
נמשכתי לזיכרון ילדות שלי של החוף היפהפה לרגלי אתר
העתיקות ,ולהתרגשות שנלוותה בילדותי לשם 'אשקלון'".

ומה לך ולחופי אשקלון?
"אבא שלי ,פנחס גוברין ,היה סגן יו"ר עמידר בשנות הבנ
נייה ההמוניות בדרום וכך הגעתי עימו לעיתים גם לאשנ
קלון .ואז ,שנים אחרי כן ,כשהגעתי לצורך התחקיר לספר
הזה ,נכבשתי שוב בקסמה של העיר".

להיות שם כשזה קורה
גוברין חושפת בספרה את אשקלון הקדומה ,את סיפור
קרבות מלחמת השחרור שניטשו סביבה ,את ימיה הראשונ
נים של העיר המתהווה והמוני העולים מכל קצוות העולם
שמילאו את המעברות ובנו את השכונות ההולכות ונפרנ
שות" .אשקלון הפכה לי לסמל רב שכבות ויופי ,לסיפור
לידתה של מדינת ישראל כולה ולסיפור של כולנו" ,היא

אומרת.
איך השגת את כל האינפורמציה הזו?
"כדי לכתוב רומן צריך להכיר הרבה דמויות וגם
הרבה מקומות סיפורים ועולמות ,ולהכיל את כולם
בקירבך .אולי לכן אני מרבה לנסוע לקרוא וללמוד,
במהלך כל הקריירה הספרותית שלי הקשבתי לסינ
פורים גלויים ושתוקים ,הלכתי ברחובות ערים רבות
ועל חופי ים שונים .אך מעל הכל צללתי את תוך
העברית וארון הספרים שלה ,כדי לשלות ממעמקיה
את הפנינה המופלאה של הסיפור היחידאי שלנו -
זה הטבוע בעברית ובחיינו הסוערים בארץ".
את כל נסיונה ,אם כן ,הביאה גוברין אל כתיבת
הרומן הזה והכל התנקז למפגש עם הדמויות שינ
צרה ועם העולמות שניגלו לה בזכותם" .הכתיבה
של 'אהבה על החוף' היתה מלווה בתענוג עצום",
אומרת גוברין" ,החשמל שעובר בין הדמויות נשא
אותי .כתבתי בבית ,בחוף הים ובנסיעות אל אשקנ
לון ,שאת מורכבות סיפורה גיליתי תוך כדי כתיבה.
הייתי כאן ודיברתי עם אנשים נפלאים ,כמו חברנ
תי הטובה עליה עליון ישראלי והעיתונאי הוותיק
עזרא ינוב .התקיים מפגש עם משלחת החפירות
הארכיאולוגית ועם פרופ' סטייגר .סיירתי בחופים,
באתרים ,ישבתי בבתי הקפה המקסימים שעל החוף
בזמן שלום ונשארתי כאן אפילו בזמן המלחמה".
מה זאת אומרת בזמן מלחמה?
"בלב מבצע עופרת יצוקה הרגשתי צורך להזנ
דהות עם התושבים ולכן הגעתי מביתי שבירושלים
לאשקלון ,כדי לבקר את היושבים במקלטים .היה
לי חשוב לתאר ולהעביר בכתב לעיתונים בעולם
את הפחד והאימה שחווים האנשים לצד ההתנדבות
והעזרה ההדדית ולספר את סיפור המלחמה בעיר
שכבר הפכה לי לבית שבלב".
כמה זמן לקח לך לכתוב את הרומן?
"כמה שנים ,אבל היה חשוב לי להיפגש עם כולם כי
כל אחד מהם פתח לי פן אחר של העיר .את ההגהות
עשיתי במלון הולידי אין ,שעל צוק הטיילת ,וכשנ
צוות המלון שמע שבאתי לעבוד על רומן המתרחש
בעירם ,הם פינקו אותי בחדר המשקיף לגלים וגרמו
להרגיש חלק מהספר שלי ,כאילו הייתי שם".
וכשהיא מדברת על "שם" ,היא מפליגה על כנפי
הדימיון דמויות ספרה" :כאילו בי עבר הדחף המונ
ביל את אסתר לשקר להוריה כדי לברוח מהצללים
שבבית ,לקנות שמלת כתפיות ולרדת אל מועדון
החוף  -המקום האסור ,המושך ,שממנו בוקעת המונ
לדר' .כאילו הייתי
זיקה ּ'פוּט יוֹ ר ֶהנד אוֹ ן ַמיי שוֹ ֶ
מואיז ,שותה קמפרי על הבר ,שבור לאחר מות אמו,
גבר מרוקאי ,החי בפריז ,ויודע שחייו הם כישלון.
ופתאום מול עיניו ,בקצה רחבת הריקודים ,אסתר,
לא מודעת לגודל יופייה ,וליבו מפרפר .ומאחוריו,
אלֶ חַ נדרוֹ -אלכס ,שעובד בבר ,ועלה לא מזמן ,או
אולי רק ברח בבושה מבואנוס איירס .הוא נמשך אל
הגבר הזר ,ומבעד לעיניו מגלה את אסתר ,אותה
יעז לאהוב לראשונה בחייו .ומיד ,כמו נבואה אפלה,
מהדהד בו השיר בצליליו הכהים'ֶּ ,ב ָס ֶמהֶּ ,ב ָס ֶמה
מוּצ'וֹ ' .כאילו הייתי שם ,איתם .בקינאה הנואשת
של מואיז ,באלם המתפקע באלכס ובאסתר ,שגופה
מוליך אותה מחביון הילדות אל טלטלת התשוקה".

זכרונות מבית אמא
"אהבה על החוף" ,כך עושה רושם ,חריג מעט בגוף
העשייה האדיר של מיכל גוברין לאורך השנים .למי
שפספס זו הזדמנות נפלאה לערוך היכרות עם מכנ
לול יצירתה של מי שבשנת  2010בחר בה "סלון
הספרים" בפריז לאחת מ־ 30הסופרים שהותירו
חותם על ספרות העולם ב־ 30השנים האחרונות.
הרומנים של גוברין ( ,)62שיריה ומסותיה תורגמו
לשפות רבות וזכו ,לצד יצירותיה בתיאטרון ,בפנ
רסים חשובים בארץ ובעולם .ספרה "גוף תפילה",
שנכתב בהשתתפות הפילוסוף הצרפתי הנודע ז'אק
רידה והמשורר האמריקאי דיוויד שפירו ,תורגם
ֶד ָ
השנה לעברית .הרומן הלפני אחרון שלה" ,הבזקים",
נבחר על ידי אקו"ם להישג הספרותי של השנה,
ובימים אלה התבשרה מיכל גוברין שזכתה בעינ
טור מסדר האמנויות והספרות הצרפתי .בנוסף לכל
אלה" ,אהבה על החוף" רואה אור במקביל בצרפתית,
ספיזֶ ה.
בהוצאה הבוטיקית רבת המוניטין של ַס ִּבין וֶ ּ
גוברין ,שביימה בכל התיאטראות הגדולים בישנ
ראל ,היא מיוצרי התיאטרון הניסיוני היהודי הבונ

"את ההגהות עשיתי במלון
הולידי אין וכשצוות המלון
שמע שבאתי לעבוד על
רומן המתרחש בעירם ,הם
פינקו אותי בחדר המשקיף
לגלים וגרמו להרגיש
חלק מהספר שלי ,כאילו
הייתי שם ,כאילו בי עבר
הדחף המוביל את אסתר
לשקר להוריה כדי לברוח
מהצללים שבבית ,לקנות
שמלת כתפיות ולרדת אל
מועדון החוף"
לטים של תקופתנו .היא מרצה כיום באוניברסיטת
תל אביב ,כיהנה כראש האקדמי של המחלקה
לתיאטרון במכללת אמונה ,לימדה במכון שכטר
למדעי היהדות בירושלים ,באוניברסיטה העברית
בירושלים ובבית הספר לתיאטרון חזותי .ומה בין
אלה ובין דמותה של אסתר וייס?
"אני זוכרת את עצמי בגילה של אסתר ,חיה את
ההתאהבויות שלי כמרד עיוור בחיי ובמוצאי ,כמו
הגיבורים שלי" ,שבה גוברין ונכנסת לדמות" .אני
זוכרת שכמו אצלה ,כילדה לאמא ניצולת שואה כל
ילדותי מילא סוד ענקי את הבית ,סוד אפל ,מאיים
ומושך כאחד .הוא היה מתפרץ בדפיקות לב רוענ
מות כשהייתי נשארת לבד בדירה בקומה השלישית,
בלילות שבהם יצאו ההורים .אז ,בפחד מהחושך הענ
מוק שהקיף את שכונת מגורים הצעירה בתל אביב,
הייתי מגניבה את ידי אל מגירת הלבנים של אמא,
כדי להוציא משם אלבום קטן ,ובו צילומים בשחור-
לבן של אנשים לא מוכרים וגם של ילד זר ,שמבטו
העביר בי טלטלת רעד' .הבן של אמא' ,ידעתי במנ
עומעם .יותר לא ידעתי אז על השואה .ואמא שתקה
בשמה החדש ,רינה .גם אני מרדתי בכל זה בנעורי".
איך את מרדת?
"דרכי היתה הבריחה לקריאה קדחתנית ,או
עשיית תיאטרון באותה להקה שהקמנו בימי התינ
כון ,ושכיום חבריה יוצרים חשובים  -עמרי ניצן,
מיכה לבינסון ,מיכאל הנדלזלץ .והיתה גם האהבה,
כרוכה תמיד בערגה ל'שם' .וכך ,את טעם הנשיקה
הראשונה ,המסחררת עד עילפון ,ידעתי עם נער
שהגיע לחופשת קיץ קצרה מפריז והיו כמובן השינ
רים ,שהביאו איתם את העולם הגדול ,שבו בוודאי
הכל מושלם'ֶ ,אל ֶא ֶטה ִסי ז'וֹ לִ י' או ָ'אלִ ין'".

כמו השיר
השירים ברומן של גוברין הם סיפור בפני עצמו
וכנכסי צאן ברזל של נערי ונערות שנות השישים.
הם זוכים ,בצדק ,לעמוד משלהם עם יוטיובים באתר
הפייסבוק של הוצאת הקיבוץ המאוחד .השירים של
נקהַ ,א ָדאמוֹ ֶואלביס ,שלצליליהם רוקדים
ּפול ַא ָ
אסתר וחבריה ,ילדיה הראשונים של העיר ,את נעונ
ריהם .בקול חרישי הם הרקע לסיפור ומלווים אותו
כחוט השני .נמשכים לצידם לחש התפילות ושורותיו
של ביאליק ,ומבעד לכול שבים ועולים הדי המלחמות
וצללי העבר שהדמויות מבקשות להשתחרר מהם.
"לאורך כל תהליך הכתיבה ,הפכתי למכורה לתונ
כנית 'רגעי קסם' וגיליתי את כוחם של השירים,
ועד כמה כולנו נדלקים לאהבה כמותם .ולכן ,יצרנו
לקוראים את 'הפסקול של הספר'" ,אומרת גוברין
בסיפוק.
המלצת המדור :קחו אצת הספר ,שימו את "הפסנ
קול של הספר" ברקע (www.kibutz-poalim.
 )co.il/love_on_shore_soundtrackוקחו
את הכל לחוף אשקלוני ,לפני שהסתיו נגמר.
"אהבה על החוף" ,מיכל גוברין ,הקיבוץ
המאוחד2013 ,
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