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כל הדרך משכונת שערי חסד בירושלים ועד ִמ ְשטח החול הגדול שם הכריז הנהג
" ְנוֵוה ִמ ְדבר" ,וחיפׂש אותה במַ ְר ָאה שמּולו ,היתה ויקטוריה ַאבַ ְרבָ נֵאל  -לִיבה
ואגְ רופֶיה קשים  -נתּונה בעִ נְיין אחד .ארבע פעמים ירדה ועלתה
סוער בה ֶ
באוטובוסים הבאים אל התחנות ויוצאים מהן .שּוב ושוב ִהתירה את ִמ ְטפחת
הרשֶ ת שלה
השבת שהתפרעה ברוח ועטפה בה את ראשה ,העלתה מכיס תיק ֶ
לחם בנייר חום ותפוח ש ִליבו רע ,והסמיכה תפילת הפרי לתפילת הדרך על-פי
הדינים .כל העת ָרגזה כשנִיגפו בה ְשכֵניה הנוסעים ,ועיניה בנוף ההולך ומצהיב
ומ ְשתטח מול עיניה  -וליבה ברבקה בִ יתה הסוררת ,שקמה לפני חצי שנה ועזבה
ִ
את השכּונה והלכה לגור בקיבוץ של חילונִים .ועכשיו נתגלה לה מפי אחותה
כא ְשתו.
שרה כי בחדר אחר היא עושה עם בחור ,ישנה במיטתו ונוהגת עִ ימו ִ
שמונה שעות שעשתה בדרכים הפכה במֹוחָ ה איך תנהג כשתבוא עם בִ יה פנים
במתינּות ,תׂשיח עִ ימה כאילו אין בלִיבה עליה,
אל פנים :אפשר תדבר על לִיבה ְ
תאיר עיניה בדבר כְ בוד עַ לְמה בעיני אישְ ,תבָ אר כאישה לאישה בעִ נְייני צְ ניעּות.
אפשר תפתח בזעקות שֶ בֶ ר ,תספר בצעקה על צערה ,על חֶ ְרפַת עולם שתביא על
המקונְנות עד שיבואו השכנים וישמעו.
משפחתם האצילה ,תרים קולה כאחת ְ
אפשר תעשה ְשליחּותה בעֹורמה ,תמשוך את בתה משם בבְ ׂשורת תרמית ,תׂשים
עתע עקבותיה .אפשר תוליך לליבה בַ לָהָ ה ,תספר
ות ַת ֵ
אותה בחדרה תחת מנעול ְ
על פְ לורה בת יוסף אלאלוף ,שהלכה שֶ בי אחרי בחור ונתנה לו בתּולֶיה ,והוא
זְ נָחָ ה עד שנ ְִשתבשה עליה דעתה והיתה משוטטת ברחובות ומושכת לילדים
קטנים באוזניהם.
בכביש היוצא מבאר שבע נ ְִתגלתה בפניה דרך חדשהִ :ת ְתנפל על הבחור
ותנַקר עיניו על שכך עשה לבת זְ קּוניה .בבושֶ ת
יפֹורנֶיהָ  ,תקרע עורו מעליו ְ
בצִ ְ
פנים יגרשוהו מן המקום ,ובִ יתה תבוא עִ ימה לירושליםִ .משֶ כך הבטיחה
לאחותה" :בׂשערותיה אביא אותה חזרה ".כבר נודע לה מפי אחותה ׂשרה
כשהכִ ירה,
ִ
המבקרת את אחייניתה כל ראשית חודש :בת שש-עשרה היתה
קצין בצבא היה והביאוהו בפני הבנות להסביר על שירּות בנות דָ ִתיות בצבא.
שהנִיחו לאנשי הצבא לבוא ולהרעיל את לב הבנות,
אחר כך קמה צעקה על ִ
בעֹורמה ,בידי חבר ,גם
ְ
אלא שברבקה כבר נפל ְרבָ ב .מכתבים היה מוסר לה
כשחזר לקיבוצו .והיא ,הפְ ָתיָה ,שֶ בְ חֵ ן ובהָ דָ ר לא היתה ִמצְ טיֶינֶת ועוד כתינוקת
רואיהָ טועים וחשבּוהָ ילד ,נכבש לִיבה ובגיל שמונה-עשרה קמה ונסעה
היו ֶ
אליו אל המדבר.
ככל שהלכה ורחקה מבאר-שבע הֵ חֵ לה רוח הגבּורה נוטשת אותה ,ומַ ְראות
בדמיונה הוציאו אנֲחָ הָ מפיהָ  :ומה אם תהפוך לה רבקה גבה
שראתה ִ
ותגרשֶ נָה? ומה אם ירים עליה הבחור ידו להכותה? ואיך תעשה את הלילה אם
ינעלו דלתם מּולה ,והאוטובוס אינו יוצא לפני הבוקר הבא? ומה אם לא
באורחות
ְ
הקיֹוסק בטלפון? והיא בּורה
נתקבלה ההודעה שמסר חיים בעל ְ
מטבֶ ְריָה
נוסעים ולא יצאה את שכּונתה מאז שילדה ִשפְ רה בןׂ-שָ ׂשון העֲקרה ְ
לפני ארבע שנים.
ראה יורדת מן
אלא שאז הכריז הנהג שוב " ְנוֵוה ִמ ְדבר" ומצא אותה במַ ָ
האוטובוס ומושכת סַ לה אחריה .ואחר עמדה בשתי רגליה על החול ,רוח
המקום היָבֵ ש מכָה בגְ רונה ,אבָ ֶריהָ כבֵ דים מן הישיבה ועיניה הלּומות שמש.
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שהגִ יע לארץ זרה :פתּוח המישור
והביטה בנוף כמי ִ
ִהניחה סַ לֶיהָ לרגליה ועמדה ִ
וק ֵרח ,והעצים עומדים בענן אבק וצִ בְ עם דהּוי .איך אפשר
עד ְקצה העין ,מצהיב ֵ
לשביל
והריהָ היפים  -ולבוא הנה .עד שהגיעה ְ
לעזוב את אוויר ירושלים הטהור ֶ
סלּול ומצאה אישה לשאול על רבקה כבר היו טיפות זֵיעה קולחות מתוך
והביטה וראשה ְסחַ רחַ ר באישה ,שזרועותיה
ִמ ְטפחתה .ויקטוריה פסעה ִ
עמּוסות שורות סירים הנתונים זה בתוך זה ,ורגליה העירומות בנעלֵי גברים
וגרבֵ י צבא מקּופלים על שּוליהן.
וׂשערה גזּוז .והאישה
בשביל מּולן היתה נערה הולכת לבּושה מכנסיים אף היאְ ,
אמרה" :הינה רבקה ".ויקטוריה ,כבר "לא לזאת התכוונתי" מּוכן על לְשונה,
ִהכירה מקרוב את בִ יתה ופרצה בצְ עקה שמנגינת בֶ כי לה .והנערה הניחה ִמיָדה
סל כביסה שהיתה נוׂשֵ את ורצה לקראתה ,וכבר היה ראשה מָ חּוץ כנֶגְ דה ועיניה
בוכות מעצמן.
חֹוטמה" .איפֹה הצמות שלך? והמכנסיים ...ככה
"מה זה ...מה זה "...גָרפה את ְ
את לובשת ...אוי לעיניים!" ורבקה צחקה מּולה" :ידעתי שככה תגידי .רציתי
להתלבש אבל עוד לא הספקתי .חשבתי שתגיעי באוטובוס של ארבע .מתי
יצאת מהבית? בשש?"
"ולמה לא בחמש?"
"בואי .בואי .די לבכות .כאן החדר שלנו ,והינה דּובי".
ממראה הׂשֵ יער הקצוץ והמכנסיים שטלאי באחוריהם וחּוטים
ֶ
המּומה
נ ְִסרחים בשּולֵיהם ,והנעלים המרּובָ בות ל ְַשלֶשֶ ת ,מצאה עצמה ויקטוריה שוב
הדּוקה בין זרועות גדולות ,ופנים בהירים היו סמּוכים לשֶ לה וקול גבר אמר:
"שלום  ,אימא" .וכבר היה סַ לה ביָדו והיא ,אינה יודעת נפשה וידיה קלות
והּושבה בכיסא .מיד היתה כוס מיץ
ְ
פתאום נמשכה אחר בִ יתה לחדר מּוצל
בידה ועיניה מביטות ואינן יודעות מה הן רואות ,ואחר תזכור רק את המיטה
הרחבה המכּוסה ִמ ְשבצות בד מרּוקמות ,וקולו של הענק בעל הׂשֵ יער הכתֹום
ְ
במפורש
אומר" :ברּוכה הבאה ,אימא ".והיא ,אך שמעה אותו שוב אומר ְ
ושניהם
ומ ְשתעֶ לתְ ,
"אימא"  -לָגְ מה מן המיץ לגימה גרּועה והֵ חֵ לה ִמ ְש ַתנקת ִ
אצו אליה והֵ חֵ לו טופחים על גבה כדרך שעושים לתינוק שאינו מיטיב לבלוע.
"עִ יזְ בו אותי ",אמרה חלּושות והדפה אותם מעצמה בידיים פשוטות .ולאחר
האילו! ֵאילו נעלי
רגע" :תני להסתכל עלייך ".ושוב גערה" :מה זה ,הנעליים ֵ
שבת שלך?" ורבקה צחקה" :אני עובדת השבוע בלּול .הֵ ביאו תרנגולות חדשות.
בדרך כלל אני בגן י ָָרק .רק השבוע בלּול".
ממראה עיניה ,ונ ְִרעשת מתהפּוכות היום ,וכולֵאת
ֶ
עיֵיפה מן הדרך ,ומבּולְבלת
ומ ְסתלק ִממֶ נה ל ְַמרות עצמה ,וזוכרת כל העֵ ת את
בכוח את חרונה ההולך ִ
ְשליחּותה ,ישבה ויקטוריה עם בִ יתה רבקה ודיברה עִ ימה כאשר לא דיברה עם
ילדיה מעודה .ולא זכרה מה דיברה ,ולא זכרה מתי הלך הבחור הקורא לה
אימא ,ורק עיניה ראו וידעו :טוב מראה פנֵי בִ יתה .מאז שהיתה ילדה לא ראתה
הודתה בפני עצמה ,עושה חֶ סֶ ד עם פניה,
בָ ָרק כזה בעיניה .גם הׂשֵ יער הקצרְ ,
וכל ְדמּותה כּולה -היא עצמה .לא כשהיתה בחצאית ובגרביים ובכְ ֵתפֶיהָ
הגדולות ִמדַ י ,כאיש מחּופׂש בבִ גְ דֵ י אישה.
"ואל השכּונה את לא מתגעגעת?"
"לפעמים כן .בערבֵ י חג .שולחן שבת חסר לי והזמירות והצחוקים של דודה
ׂשרה .אבל טוב לי כאן ,אני אוהבת לעבוד בחוץ ועם חיות ...גם אלייך אני
מתגעגעת הרבה".
"ואבא?" שאלה ויקטוריה בלחש אל תוך אור הערביים המסתנן.
"אבא לא התעניין באף אחד .והכי פחות בי .כל היום בחנּות ועם הספרים
והתפילות .כאילו אני לא בִ יתו".
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"חס וחלילה .אל תגידי ככה ".נבהלה ויקטוריה .מן האמת נבהלה.
ְקּותיאל .כאילו אני ַאלְמנה או צולַעַ ת".
ֵ
"רצה לעשות לי שידּוך עם הבן של י
"באמת?"
"אל תעׂשי לי ִמ ְשחקים .כְ אילּו את לא יודעת".
ְקּותיאל
ֵ
"דיברו .שמעת .אצלנו לא עושים שידּוך בכוח .וחוץ מזה ,הבן של י
עילּוי".
"עילּוי ִחיוֵור וחולֶה כאילו כל היום יושב בתוך בֹור .וחּוץ ִמזה ,אני לא אוהבת
אותו".
"מה את חושבת ,אהבה זה הכול?"
"מה את יודעת על אהבה?"
יסאה" .ככה מדברים אל
והזְ דקפה בכִ ְ
"מה זאת אומרת?" נֶעֶ לבה ויקטוריה ִ
אימא כאן?".
"את לא אהבת את אבא והוא לא אהב אותךִ ".ה ְתעלמה ִממֶ נה רבקה ,והוסיפה
לתוך השקט שנפל" :אני ,בבית...לא הייתי שָ וָוה הרבה".
"וכאן?" שאלה ויקטוריה ב ְלחישה.
"כאן יותר".
שאלה הֵ חֵ לה ִמ ְתרקמת אצל ויקטוריה באשר לדּובי הענק הבהיר ,אלא שאז
שאתן חוסכות
ֶ
נִפְ תחה הדלת ,ואור עלה לפתע ,והוא עצמו אמר" :מצּויָין
וירקות בצלחת פְ לַסטיק חדשה ,זה בסדר,
חשמל .הֵ בֵ אתי משהו לאכול .לֶבֶ ן ָ
ְ
אֹוסנת .הוא פנּוי .היא
שתיקחי את אימא אל החדר של ְ
נכון? ואחר כך כְ דַ אי ִ
בֶ טח עיֵיפה ".בחדרה היוצא אל הׂשדות המַ אפירים ניסתה ויקטוריה לשים
סדר בלִיבה .אלא שֶ שָ נים של ִשיממון ִהכְ הּו בה את חריפּותה ,ועם זאת כבר
בׂשערותיהָ לא תביא את בִ יתה לירושלים .התהפכו לה הדברים פתאום:
ֶ
ידעה:
באה וצְ עקה בגְ רונה ,וליד הדלת מצאה עצמה ופיה יָבֵ ש" .מה זה לקח לך חצי
שנה לבוא לכאן?" ִה ְקשתה רבקה.
"אביך לא רצה שאבוא".
"ואת ,אין לך רצון בעַ צְ מֵ ך?"  -ולא נמצאה לה תשובה.
כשבא דובי ל ְַק ְחתה לחֲ דַ ר האוכל ׂשמה אליו את כל זַעפה ,ואּולם לִיבה כבר
הלך אחריו ,וגם זה ִהגְ ביר את ִריגזֹונה.
"מה זה דובי ,איזה מין שם זה?" מָ שַ ך הכַעַ ס מילים ִמפיהָ "זה דֹוב על שם אבא
של ִאימי .הגרמנים הרגו אותו במלחמה".
"וזה שם טוב בשביל תינוק ,דוב?" ִה ְקשיחה לִיבה לְעּומתו.
"לא מפריע לי ".משך בכְ ֵתפיו ואחר עצר ואמר ברצינּות ְמבּודחת" :אבל אם
מפריע לך  -אחליף מחר ".והיא עצרה את צְ חוקה בכוח.
בערב ישבו ְשניהם אצל שולחן אחד ועיניהם ברבקה ,כאילו לבדה היא באולם
למבּוקשם.
הגדול ,סובבת עם עֶ גְ לת הַ גָשָ ה ושואלת פי אנשים ְ
וה ְקשתה בזַעף" :אתה קורא לי
"רוצה עוד ְש ִתיָיה ,אימא?" שמעה אותו שואל ִ
אימא .איזה אימא אני לך"?
"אני מת שתהיי אימא שלי".
"ככה? ומי מפריע לך?" שאלה ,שֹובבּותה של אחותה ׂשרה נכנסת בקולה.
"הבת שלך".
"ואיך היא מפריעה לך"?
"היא לא רוצה להיות ִא ְשתי".
"הבת שלי לא רוצה להתחתן ,זה מה שאתה אומר לי?"
"בדיּוק".

3

סביון ליברכט  -תפוחים מן המדבר (המשך)
.120

.125

.130

.135

.140

.145

.150

.155

עוד הדברים שאמר ִמ ְתחבטים בה ,החל ְמסַ פר לה על מַ טַ ע התפוחים שגידֵ ל
במבואות המֶ שֶ ק .זְ רעים מיּוחדים שלח לו חוקר אמריקאי ,המגדל תפוחים
ְ
במ ְדברות נֶבָ אדה שבאמריקה .שותלים אותם בתוך קּופְ סאות פח ְמלֵאות זֶבֶ ל
ִ
אורגני ,והוא צומח לעץ בגובה תינוק ,ששֹורשָ יו קטנים ולפעמים פריחת ַקיִיץ
ְ
לו ,והוא מֵ ניב פירות כעץ גן עֵ דן .התפוח אוהב את הקור ,הסביר בְ עוד עיני
שניהם נודדות אחר רבקה ,ובלילה צריך לפתוח את י ְִריעות הפְ לסטיק ולְהניח
המ ְדבר לבוא ,ועם שַ חַ ר לסגור את היְריעות ולִכְ לוא את האוויר הקר
לקור ִ
ולהרחיק את החום.
ומהַ ְרהרת בדבריו הקודמים .ובתוך
"באמתִ ".מל ְְמלה ,שומעת את דבריו ֵאילו ְ
כך ניגש אליה מי ואמר" :את אימא של רבקה? כל הככוד שיש לך בת כזאת".
וליבה תפח בה פתאום ואז בא לה זיכרון ,נושב אלֶיהָ מיָמים ומֶ ְרחבים אחרים.
בת חמש-עשרה היתה .בשבתות בבֵ ית הכנסת היְתה מחליפה מבטים עם מֹשֶ ה
ברצְ פה .בעֶ זְ רת נשים היתה נ ְִדחקת אל
הצורף ,ואחר כובשת עיניה ִ
ֵ
ֶאל ְַקיָים בן
ׂשבכַת העץ לראות את ידיו ההופכות בתוכן כסף וזהב ואבנים טובות .דבר קם
ביניהם ללא אֹומֶ ר ,ואחותו היְתה ְמאירה לה פנים ברחוב .אך כאשר בא השַ ְדכן
בחתן תלמיד
ָ
לְדבֵ ר בה בשָ אּול ַאבַ ְרבָ נֵאל לא ְמלָאה ליבה לְצָ עֵ ר את אביה שרצה
חכם.
בערב ,כשלִיוְ ותה אותה ביחידּות אל החדר ,אמרה רבקה " :את באת להחזיר
אותי לירושלים ,נכון?"
אימה בחרה לא לענות ,ואחר שָ הּות סָ טתה ואמרה" :את ,אל תעשי שטּויות".
"אני יודעת מה אני רוצה".
"גם דודה שלך ידעה כשהיתה בגילֵך .ותראי איזה חיים יש לה עכשיו .עוברת
מבית לבית כמו חתול".
"אל תדאגי לי".
ויקטוריה ָאזרה עוז" :זה נכון מה שאמר לי שאת לא רוצה להתחתן איתו?"
"ככה אמר לך?"
"נכון או לא נכון?"
"נכון".
"ולמה?"
"עוד לא בטוחה".
"ואיפה למדת את זה?"
"אצְ לֵך".
ֶ
"איך?" ָתהתה ויקטוריה.
"אני לא רוצה לחיות כמו את ואבא".
"איך?"
"בלי אהבה".
שהזְ דעזעו .מחווה של
כפותיהָ על י ְֵרכֶיהָ עד ִ
ֶ
בשתי
"שוב פעם אהבה!" טָ פְ חה ְ
רוגז ללא רוגז .והגיעו אל הדלת .עור רגע ִה ְרהרה ויקטוריה במיטה המכּוסה
"ושמַ ע על המיטה ,את אומרת לפני
רוקם ,ושמעה עצמה שואלתְ :
כיסּוי מעׂשֵ ה ֵ
השינה?"
"לא".
"לא אומרת ְשמַ ע?"
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סביון ליברכט  -תפוחים מן המדבר (המשך)
"רק לפעמים ,בשקט .שאני לא ֶא ְשמע בעצמי ".אמרה רבקה וצחקה ונָשקה
כאם
לאימה על ל ְֶחיָיה ,ואמרה" :אל תיבָ הלי אם תשמעי תנים .לילה טוב" ֵ
המרגיעה ילדתה.
המותחות בחשֵ יכה קווים רכים בתוך מַ ְשקוף חלונה
ְ
הקירחות
 .160מּול גִ בְ עות החול ֵ
כבְ תוך ִמ ְסג ֶֶרת תמונה אמרה ויקטוריה ְתפילתה ב ַכוָונה רבה ,על שתיהן ,ולִיבה
וה ְרהּורים
וקל על האחֵ ר" :אל יְבַ הלּוני ַרעְ יונַי וחלומות רעים ִ
כבֵ ד על דבר אחד ַ
ותהי ִמיטתי ְשלֵמה לפניך והָ ֵאר עיני"...
רעיםְ ,
וחלום חָ למה בלילה.
 .165ובחלומה איש ניגש אל וילונות לְבנים והיא רואה אותו ִמגַבו .מֵ סיט האיש את
הוילון ועצי גן עדן לפניו :עץ החיים ועץ הדעת ועצים נ ְֶחמדֵ י מראה נתּונים
כמ ְניַן עָ לָיו פִ ְריו ,והפְ רי נושר
אורגני .נִיגש האיש אל עץ תפוחים ִ
ב ַפ ִחיֹות של זֶבֶ ל ְ
ומתגלגל לתוך כפותיו ,ו ְלפֶתע קטן הפרי והיה ל ַגלְעינים .מסתכלת ויקטוריה
ורואה :אבנים טובות וזהב וכסף חפּונים בין ֶאצְ בְ עותיו הלְבנות .ו ְלפֶתע הפך
וׂשערו לֶהבה.
הצורף היה ְ
ֵ
האיש פניו ומֹשֶ ה ֶאל ְַקיָים בן
.170
כל הדרך חזרה ישבה ,עיניה עוד מחזיקות זַעפן ולִיבה כבר מפּויָיס ,סַ לה שכּוב
לְצד רגלֶיה וׂשק תפוחים קשים כאבנים שנתן לה דובי על ברכיה ,וידיה אוספות
את פיו לְבַ ל י ְִתפזרו .זכרה את בִ יתה השואלת" :את רואה שהכול בסדר ,נכון?"
ואצְ בְ עותיה על ל ְֶחיֵי ִאימה ,ואת קולו האומר" :יהיה מאה אחּוז ,אימא".
ֶ
 .175כל הדרך הפכה בדַ עְ תה מה תספר לבעלה ולאחותה .אפשר תושיב אותם מּולה
קורותיהָ כהֲ וָויָתם .כשחלף האוטובוס בצֹומֶ ת אחים נ ְִמלְכה בה.
ֶ
ותספר את
איך ְת ָתאר לאחותה ,שלא ידעה גבר מעולם ,ולבעלה שלא ׂשם ידו באהבה ,את
עינֵי הבחּור בפנֵי ביתה? כשנ ְִראו מרחוק הרי ירושלים ידעה את שתעׂשה.
אחותה ,הקוראת מחשבותיה ,לא תכביד סוד .תמשוך המטפחת הקשּורה
ות ָקרב פיה לאוזן עם אחותה כדרך שעׂשו בהיותן ילדות ,ות ֹאמר לה
לראשה ְ
ריקה ,את חיֵינו הוצאנו לבד ,את בלי ואני עם חּופה וקידושין.
 .180ב ְלחישהׂ" :שָ ָ
בִ יתי הקטנה לימדה אותי דבר .ואנחנו ,זוכרת איך חשבנו אותה ְקצת ְמ ַפג ֶֶרת,
לא עלינו? איך הייתי בוכה עליה? לא חֵ ן ולא הָ דָ ר ולא בינה ולא כִ ישָ רון וגובַ ה
ְחתן אותה ועוד עשו טובות כאילו לא
של עֹוג מלך הבָ שָ ן .עם יקּותיאל רצינו ל ֵ
רוקק
ות ֵ
ָוארה ְ
נ ָָאה להם הבת של אברבאנל .ותראי אותה היום - ".כאן תטֶ ה צַ ו ָ
ודבש .וחכמה גם כן .וכל הזמן צוחקת .ואולי,
 .185נ ְִמרצות כנגד פִ גְ עֵ י הׂשָ טן" .חלב ְ
ִראה ִממֶ נה נַחַ ת".
בעֶ זְ רת השֵ ם ,עוד נ ֶ
בשתי
מֹותנֶיהָ ְ
ולבעלה ,שלא קרא ליבה מעולם ,תגיש תפוחים בדבש ,תסמוך ְ
ידיה .ות ֹאמר בקול" :לא צריך לדאוג לרבקה .טוב לה שם ,תודה לאל .בקרוב
נשמע ִממֶ נה דברים טובים .עכשיו ִת ְטעם ִמזה ותגיד :תפוחים שיש להם פריחת
אורגני והשורשים שלהם נהיים קטנים  -שמעת
ַקיִיץ וׂשמים אותם בזֶבֶ ל ְ
דברים כאלה בחיים שלך?"
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סביון ליברכט  -תפוחים מן המדבר  -שאלות:
א.
הרגְ שי ,הנוׂשא)? [מילות
מהי האינפורמציה ה ִנלְמֶ דת מתוך הפתיחה (הדמּויות ,מצבן ִ
חרדית ,שכּונת שערי חֶ סֶ ד בירושלים ,נְׂשּואה ואֵ ם
מפתח :ויקטוריה אברבנאל  -אישה ֵ
להרבה ילדים ,נסיעה לקיבוץ " ְנוֵוה ִמ ְדבר" ,בִ יתה הסוררת ,רבקה ,מהמשפחה לקיבוץ,
מתגוררת עם חבר ,ויקטוריה ְמ ַתכְ ננת ,שמעה מאחותה].
ב.
במַ הֲ לך הנסיעה משכּונת שערי חסד בירושלים ְמהַ ְרהרת ויקטוריה ֵאיך תנהג עם בִ יתה
האפְ שָ רּויות שהיא מַ עלה? מהי הדרך
כאשר היא תפגוש אותה פנים אל פנים .מה הן ֶ
ערּוריָיה ,תנסה להפחיד
הנְכונה ביותר ,לדעתכם? למה? [מילות מפתח :לְשַ כְ נע ,תעשה שַ ִ
את בִ יתה על ידי סיפור על מישהי ,תתקוף את החבר של בִ יתה].
ג.
איך ִהכירה ביתה את החבר שלה?
ד.
שהכירה את החבר שלה?
מה חשבה ויקטוריה על בִ יתה רבקה לפני ִ
ה.
ויקטוריה לא בטּוחה בכוחותיה .למה?
ו.
תגּובותיהָ של ויקטוריה בפגישה הראשונה עם רבקה[ .מילות מפתח :עיניה
ֶ
תארו את
וגרבֵ י צבא ,צועקת,
הלּומות שמש ,קשה לה ְלזַהות אותה  -צָ מותִ ,מכְ נסיים קצריםְ ,
כמעט בוכה].
ז.
הדמּות של דובי בפגישה הזאת [מילות
תארו את הפגישה בין דּובי לויקטוריה ואת ְ
מפתח :דובי ,בחור לְבבי מאודְ ,מחבק" ,אימא" ,מיץ ,בולעת לא טוב ,משתעלת].
ח.
נוׂש ֵאי השיחה? מה אפשר ללמוד מכאן על כל
הׂשיחה בין ויקטוריה ובין רבקה :מה היו ְ
ובסגְ נון
פורת ִ
בת ְס ֶ
הדמּויות? [מילות מפתח :מה ויקטוריה חושבת על השינּוי ִ
אחת משתי ְ
הלבּוש ,רבקה מתגעגעת אל אמה ,כועסת על אביה ולמהְ ,תגּובת ויקטוריה לזה ,שידּוך,
ביקורת על הורים שחיו ללא אהבה ,הערכה בקיבוץ).
ֶ
מה הן יודעות על אהבה
ט.
דובי מביא לויקטוריה סלט בצלחת פְ לסטיק חד-פעמית .על מה זה מֵ עיד?
י.
ויקטוריה אומרת ש ֵיש לדובי שם מּוזר .למה? מה היא מנסה לעשות?
יא.
כשויקטוריה יוצאת מחַ ְדרם של רבקה ודובי ופוגשת קיבּוצְ ניקים ,והם אומרים לה כל
הכבוד על ביתה ,איך היא מרגישה?
יב.
הַ סבירו את המשפט "רק עיניה ראו וידעו :טוב מראה פני בִ יתה".
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יג.
ערכֶת היְחסים בין רבקה לבין אביה?
מהי מַ ֶ
יד.
"ומה את יודעת על אהבה? "...שואלת רבקה את אימה .מה ההֶ בדֵ ל בין ְתפיסת "האהבה"
האם לזו של בִ יתה? נ ְַמקו מתוך הטקסט .הַ ְשוּו בין מַ עמדה של רבקה בבֵ יתה
של ֵ
בירושלים עִ ם מעמדה של רבקה בקיבוץ.
טו.
המפגש עם דובי ְמעורר בויקטוריה זיכרון מהעבר .מהו הזיכרון? מדוע נִזְ כרה בו עכשיו?
טז.
ודמּויות מן העבר עם ִה ְתרחשּויות בהווה .מה ניתן
החלום של ויקטוריה ְמעָ ֵרב אירּועים ְ
ללמוד מכך? מהי לדעתכם מַ שמעּות החלום?
יז.
הסבירו את המשפט "בִ יתי הקטנה לימדה אותי דבר ."...מה למדה האם מבִ יתה?
יח.
הסבירו את השינּויים שחָ לו אצל ויקטוריה ִמ ְתחילת הסיפור לסופו.
יט.
מה הם ,לדעתכם ,הנוׂשאים העיקריים בסיפור? [מילות מפתח :קונפליקט בין הורים
החרדית לחילונית ,מֶ ֶרד של הצְ עירים בהורים ,מה
ֵ
לילדים על רקע הפער בין התרבות
רבקה לימדה את אימה ,אהבה].
כ.
רוקת); ויקטוריה
ות ְס ֶ
עימדו על הניגּודים בסיפור [מילות מפתח :דת  -חילּונִיּות (גם לְבּוש ִ
ְ
מּול רבקה (בעיקר לגַבֵ י אהבה ומימּושה); התנהגּות מסורתית ְקשּוחה  -מַ ְרדָ נּות ,אומֶ ץ
ועַ צְ מאּות בחשיבה; מודרניזציה  -שַ ְמרנּות; חייה של ויקטוריה מּול חיי אחותהׂ ,שרה;
בעלה של ויקטוריה מול משה אלקיים; דובי מול יְקּותיאל; רבקה ודובי מול ויקטוריה
ובעלה; ירושלים מול קיבוץ ְ נוֵוהִ -מדבר; יש גם ניגּודים פְ נימיים של ויקטוריה עם
עצמה].
כא.
המפְ גש עם רבקה,
עימדו על ִמבְ נֵה העלילה [שלושה חלקים :א .הנסיעה ,בדרך לקיבוץ; בִ .
הבת (העימּות בין האם לביתה ובין האם לעצמה; ג .היציאה מן הקיבוץ והמפגש עם בני
המשפחה או העימּות שבין ויקטוריה לבין החברה].
כב.
עימדו על הזמן בעלילה [העלילה היא אינטנסיבית ומרּוכֶזת בימָ מה אחת .יום אחד גורם
לשינּוי גדול בתפיסת המציאּות של ויקטוריה].
כג.
וסמלים בסיפור:
עימדו על מוטיבים ְ
א.
ימלי המֶ ְרכזי בסיפור :לפי חז"ל  -אחת האפשרּויות לזיהּוי
הס ְ
מוטיב תפוחים כַמוטיב ִ
בסצֶ נה הראשונה מּוזְ כר
פרי עץ הדעת היא תפוח ,תפוח ְמסַ מל היום פיתּויִים ואהבהְ .
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"תפוח שליבו רע" .את התפוח הזה מביאה ויקטוריה מבֵ יתה  -כלומר מבַ יִית שאין בו
אהבה .זה יכול להיות גם מה שהיא חושבת בהתחלה על בִ יתה הסוררת ,שיצאה לתרבּות
רעה .דובי מספר על מַ טַ ע התפוחים המיוחדים שלו  -תפוחים בעלי טעם של פרי גן עדן
והמאּושרת לרבקה .בחלומה של ויקטוריה מופיעים
ְמסַ מלים את אהבתו הגדולה ,היָפה ְ
שני העצים ,עץ החיים ועץ הדעתְ ,סמּוכים זה לזה .ויקטוריה הבינה שאהבה איננה חֵ ְטא,
בסיּום :ויקטוריה
כפי שחשבה בהתחלה ,אלא דבר חשוב בחיים .התפוחים מּוזְ כרים שוב ִ
מביאה איתה הביתה את התפוחים הנ ְֶהדרים של דובי .כאן התפוחים ְמסַ מלים את כל
המדבר עם לֶקח חשוב,
מה שהיא למדה על מהּות האהבה .ויקטוריה חוזרת הביתה מן ִ
שהיא למדה מבִ יתה ומהחבר של בִ יתה .ולבסוף ,התפוחים שהיא ִמ ְתכוֶונת להגיש
לבעלה :היא רוצה להעביר לו את כל מה שלמדה על האהבה .המַ שמעּות של השאלה
האחרונה של ויקטוריה ,שהיא מתכוונת לשאול את בעלה ,היא" :האם אתה יודע את
אורגני,
טעם האהבה?" היא תיתן לו לאכול מהתפוחים שגָדלו במדבר והתפתחו בזֶבֶ ל ְ
כְ אילּו היא אומרת :מה אתה יודע בכלל מה זה? מה אתה יודע על אהבה ועל זמנים
מודֶ ְרניים? אפשר גם לראות את התפוחים כקשּורים לספר שיר השירים ("מי זאת עולה
מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עורותיך").
ב.
לאורך הסיפור
ֶ
ִימיָה  -הלב .הלב הוא מוטיב חוזר
מתוא ֶרת ב ֶא ְמצעּות מֶ טֹונ ְ
ֶ
ויקטוריה
הרגשות של ויקטוריה ואת השינּוי"[ :ליבה סוער בה"" ,כאילו אין בליבה
ומבַ טֵ א את ְ
ְ

עליו"" ,כשבא דובי לקחתה לחדר האוכל ..ליבה כבר הלך אחריו" " ,הקשיחה ליבה
לעּומתו"" ,וליבה תפח בה פתאום" ,ו"ליבה כבר מפויס"].
ג.
בפְ תיחה של הסיפור נִזְ כר "בכביש היוצא מבְ אר-שֶ בע נתגלתה בפניה דרך חדשה" .אחרי
שקראתם את הסיפור  -מהי ,לדעתכם" ,הדרך החדשה" הזאת?
ד.
בפתיחה יש משהו אירֹוני :ויקטוריה חושבת שהיא תביא את רבקה הביתה
ותיהָ (וגם בזֶה יש ִס ְמליּות) ,ולכן אי-
"בׂשערותיהָ " .היא לא יודעת שרבקה גָזרה את צמ ֶ
ֶ
אפשר להחזירה הביתה בדרך זו.
ה.
בחלומה ,ויקטוריה מסתכלת ורואה אבנים טובות וזהב וכסף בין אצבעותיו הלְבנות של
מֹשֶ ה ֶאל ְַקיָים בן הצורף ,שאותו אהבה .התפוח הוא האבנים הטובות והזהב ,משהו יקר
ביותר  -והוא האהבה.
ו.
לראייה אמיתית של הדברים " ( .עיניה
ִ
(סנְוּור)
הראייה  -ויקטוריה עוברת מעִ יוָורון ִ
ִ
הלּומות שמש"" ,עיניה מביטות ואינן יודעות מה הן רואות"" ,עיניה ראו וידעה :טוב
מראה פני בִ יתה"" ,הייתה מחליפה מבטים עם משה אלקיים"" ,מסתכלת ויקטוריה
ורואה" ,בחלומה ,ויקטוריה רואה ומגלה את האמת על חייה) .שימו לב גם לשימוש
ב"עינַיים" בסיפור.
ז.
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הרגשות של ויקטוריה.
למ ְדבר ,יש גם תיאּור של ְ
בתיאור הנוף ,כשויקטוריה מגיעה ִ
התיאור הזה נותן ְתחּושה חזקה של זָרּות וניכּור ,חוסֶ ר השַ יָיכּות שלה למקום .היא
קוראת למקום הזה "ארץ זרה" (הניגּודים בין ירושלים לקיבוץ ,בין האנשים ,בין
הנֹורמות ובין התרבּויות).
ְ
ח.
משמעות שם הקיבוץ " ְנוֵוה מדבר" ,ומשמעות התפוחים במדבר דַ וְ וקא (ולא בירושלים
הקדושה).
ט.
השימוש בחלום (הדברים קורים לויקטוריה בחלום ,הם לא קרו במציאות).

כג.
ייתכֵן שבמדבר
שהרי לא ָ
ֵ
אֹוקסימורון,
כות ֶרת הסיפור :בְ שֵ ם הסיפור יש כאילו ְ
עימדו על ֶ
ִיגְ דלו תפוחים ,אבל דובי ְמגַדל במדבר תפוחים נהדרים[ .דווקא במדבר זכתה רבקה
החרדית בירושלים .הכותרת מזכירה
ֵ
בשכּונה
לאהבת אמת ,שהיא לא יכלה לזכות בה ְ
המפְ גש עם
את הנושא המרכזי בסיפור  -השינּוי בתפיסת עולמה של ויקטוריה בְ עִ ְקבות ִ
בִ יתה רבקה .השינוי הזה בא על-ידי התפוחים שהיא הביאה מן המדבר].
כד.
האם אתם חושבים שהנסיעה של ויקטוריה היא נסיעה להכ ַָרת עצמה ,בעלה
והמסורת ,יותר מאשר להביא את בִ יתה?
כה.
הדאגה והמסירּות של
התפוחים גְ דֵ לים טוב במקום "המתאים להם ביותר ,ביחד עם ְ
דובי .מה היא המַ ְשמעּות של העּובדה הזאת?
כו.
האם ידועים לכם סיפורים דומים שקרו באמת?
כז.
מהי דעתכם האישית על ניׂשּואין שלא מתוך בְ חירה?
כח.
מהי דעתכם האישית על נישואין מתוך שידּוך?
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