מגילת

האש

והתשוקה
הרומן

של מיכל

גרברין עוצםעיניים בכוח

אגדה מימי היופי

אבל
אהבה

על

החוף

והתום :ישראל של

המציאות

חודרת

ומנסה לספר

שנות ה60 -

מבעד לכל

$DN2$מארגנטינה $DN2$בגפו; מואיז בא אחרי
נטינה

בפריזילד
לטרנספורמציה,
קרקע

מותה

של

ואשה שאינו אוהב ,דווקא

מיכל גוברין.
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u^pa

הוצאת

הקיבוץ

המאוחד,

\/ 224מ/

הכרוכה

ומשאיר

אמו

האנטיתזה היא

באובדןבתולים,

ממשיים או מטאפוריים,

כל גיבורי הספר הזה ,ובכללם
עינת יקיר
הצהוב ומכמירהלב ,נאחזיםבבתוליהם
כמהות
מעליהם .החוף
שהם רוצים לפרוק אותם
ספר ״אהבה על החוף״ מאת מיכל גוברין
ucr
06.
בראשית שנות ה-
קיץ אחד
מתואר
אפשרויות
מטאפורה יפה לזה ,בין
יכול להיות
שלוש דמויות ,אבודות כל אחת בדרכה,
התעוזה של היםלבין הבטחת הבית .לא בכדי בוח־
$TS1$בוחרת$TS1$
$DN2$בוחרת $DN2$גוברין למקם את הספר שלה בציר הזה ,שהוא
רת
בקשרי
מסתבכות זו בזו
דחוסות רגש,
לים) ,המו־
$TS1$המועדון$TS1$
מקום עשיר של בדיקה .החוף(בין יבשה
 c\x<fnאהבה :אסתר נערה דתייה,אלכם/אלח־
$TS1$אלכם/אלחנדרו$TS1$
המלון) ,אשקלון(בין ישראל
$DN2$המועדון($DN2$בין הבית לבית
רו $DN2$עולה חדש ,ומואיז
נדרו
יהודי־צרפתי המבקר עדון
הם כולם מרחבי ביניים
בארץ .הם נפגשים במועדון על חוף ימה של אשק־
$TS1$אשקלון $TS1$,לעזה)
בתוליים ,רגע
$TS1$אנטיתזה $TS1$לפני שחוללו במלחמה בפרט ובתרבותבכלל .הם
 $DN2$במרחב הפרוץ הזה ,שלכל אחד מהם הוא אנטי־
לון,
כמו חוברים זה לזה בפסקול הנאיבי והדביק של
ה $DN2$לבית שהותירו מאחור :אסתר מתגנבת למקום
תזה
הרוחש לאורך הספר ,ובראשו השיר
שנות ה60 -
חרף האיסור התרבותי־החברתי; אלכם היגר מארג־
$TS1$מארגנטינה$TS1$
מרקורי,

הכלב

ממש

כשם

רה
״בסמה ,בםמהמוצ׳ו״(נשקיני ,נשקיניהמון) של
$DN2$קשורה $DN2$דווקא בהתעקשות על
שבה אלעולם הנטוע בין
המקסיקאית .על רקע השיר הזה
קונםואלוולםקז
 My shoulderשל פול
ולהיוותר בד בבד מוגן
אפשרלהתערסל עוד ועוד

ונטוע.

המשחק ,וכולם
זה
אסתר
והתשוקה:
הרצינות
בבתוליהם במלוא
לובשת שמלת כתפיות ומתנודדת בה; אלכם
מתמסר
המבט כברמן; מואיז
בודק את גבולות
חדשות .אבל אפילו הוא,
לאפשרויות מיניות
מאסתר ואלכם הוא כבר גבר מבוגר
שלהבדיל
ובשלובעל עבר מיני עשיר ,אפילו הוא ,שגו־
$TS1$שגורר$TS1$
$DN2$שגורר $DN2$את אסתרלמלון שהוא שוהה בו ,אינו מסוגל
רר
זה
האמת.
תשוקתו
את
לממש
ברגע
ברגע
המעבר
אל הגשמי נראה גם בעבורו מסוכן ,בלתי הפיך,
זורע הרם; שום רכות או

בשלות לא
שבהאליו
מגע

מכאן

נכתבים,

האגדה
on

Head

Put Your

אנקה ל״מגילת
שלביאליק לשיר״למדבר״ של חיים חפר שלושה

בספר

שליטה,
אלא

של

הסיפור .היא

גמישות או

מתממשת אצלו
האימה

הזה

משחקים

מורכבות או

ברגע הזה .ברגע הזה

הנוקשה שלהבתולים כהיעדר

או כהתנפלות גסה,מסורבלת ,נטולת

לעייפה
מיתוסים עמוסים
ידי

של

כל

אחד

החוף,

המאומצים כאן

מחדש על

מהגיבורים ברעננות ובדבקות .בסופו

דבר ,גוברין
כשם

האש״

הספר

בוחרת

במימושה

של

האהבה

בכלל ובמהלךהעלילתי

על

בפרט.

האם אפשר להתחיל
מחדש ,עכשיו ,כשכל
העולמות שהיא נוגעת בהם
באיזו ראשוניותמצולקים
כבר ממגע? השאלה הזאת

מאוחר יותר.
שמרחבי
כאמור,

המשמעויות

הביניים הבתוליים האלה,
בשעה

מאוחרת

מאוד,

נותרת

פתוחה

שבה

המצטברות של ההגירה והרב־תרבו־
$TS1$והרבתרבותיות$TS1$

$DN2$והרבתרבותיות $DN2$והאחרות ושולי החברה היו ללחם
תיות
$TS1$פוליטייםתרבותיים$TS1$
פוליטיים־תרבו־
ו״התלכלכו״ כולם באירועים
$DN2$פוליטייםתרבותיים $DN2$רבים ומטלטלים ששינו וריבדו את יחסינו
תיים
הנאיביאליהם .מתוך הקריאהעולה שאלה על
נקודת המוצא של גוברין כסופרת .הספר ,הכתוב
אסתר היפהפייה שוב מתוך הסתר הפנים ,ומתוך
ביופי רב ,ופורש במלאות ובדיוק אתעלילות
האחרת של
ההיאחזות הנוראה שלה במגילה
המשנה של דמויות נוספות ,הופך את הקורא בד
המשחקת בתחו־
$TS1$בתחומי$TS1$
בבדלנאיבי כמעט בעצמו .הוא מעמיד את הקורא ביאליק ,שהיא כשלעצמה יצירה
אי־אז בשנות ה 80 -בשעה שכל המושגים הללו
האגדה והמיתום באמצעות אווירת המסתורין
מי
$DN2$בתחומי$DN2$
המשחק המשולש שבין
החלולהפציע יחד ,במרוכז ,כמעט כהתגלות ,הגורלית שבה ובאמצעות
אסתר את
שואבת
משם
$TS1$ונותנים $TS1$אלוהים למלאךלגולה.
חושפים אתרים שלמים דחויים או מודחקים ,ונו־
כוחה ,ובפרט מן השורות ״ונפשי שאלה המון אהבה,
$DN2$ונותנים $DN2$להם פה ומקום .האם גוברין מכוונת אותנו
תנים
המגילות .גוברין בוחרת
המחברת בין
המון אהבה״,
שוב אל הרגע הזה ,למשל ,של שנות ה 80 -הכות־
$TS1$הכותבות$TS1$
לסמן דווקא את אזורי היופי והתום שבשירי שנות
$DN2$הכותבות $DN2$את שנות ה 60 -או האם היא מבקשת להת־
$TS1$להתחיל$TS1$
בות
הקיטש
מתוכם את ארומת
ה 60 -בניסיון לבודד
מחדש,
להתחיל
אפשר
האם
מחדש?
חיל
$DN2$להתחיל$DN2$
עכשיו,
$TS1$ראשוניות $TS1$העודפת .גוברין מתעקשת דווקא על האגדה,כאילו
העולמות שהיא נוגעת בהם באיזו ראשו־
כשכל
במחיר עצימת עיניים .זה מעשה מעניין ,שלם
$DN2$ראשוניות $DN2$מצולקים כבר ממגע? השאלה הזאת נותרת
ניות
בדרכו ונאמןלעצמו ,שתוצאותיו מעלות שאלות
פתוחה.
ואולי הנוכחות העכשווית של גוברין קשו־
$TS1$קשורה$TS1$
מרגע שהוא פוקע החוצה ,אל המרחבהעכשווי.
חוק,

עלילותיהם של
היא בוחרת לחבר בין
הזרים זה לזה באמצעותעלילות
של דמויות אחרות שהיא טווה בספר,וליצור בכך
בין השלושה זיקההגדולה יותר מזו הנראית
לעין.
אסתר ,היא בוחרת ליילד את
כמו במגילת

הגיבורים

המשנה העשירות

