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"העובדה שאותו אמן 
אחראי לכל מגוון 

הרישומים היא סוג של 
פלא". תמונות מתוך הספר 

גיא פינקלשטיין

מה עוד שר שם למטה, חנוט, עטוף בתכריכים, משהו שם 
עוד שר וישיר לנצח״.

למשמע בטהובן מתרחש מעבר לעולם חזותי חדש לגמרי, 
עולם ילדי ובו דמויות בקווים מתעגלים שכאילו לקוחות 
מתוך סרט מצויר, ובכל זאת, דבר מה נוגס בתום־למראית־
עין. הגיבור )מעין דוב?( טרוט, עייף, צונח, ברקע שק שעליו 
סימן דולר ומכונית יוקרה עם גג פתוח. ״ככל שהוא ממשיך 
ומתקדם כך נותר ממנו פחות ופחות״, מסביר רגב. בטהובן, 
בשמש  המקפץ  מחויך  כינור  של  בעליצות  פותח  מצדו, 
היוקדת, יקום נאיבי שבתוכו משליך הכותב בפרצופנו את 
הניוון המחשבתי שאליו אנו מובלים. מתוך דעיכתו כתוצר 
של החברה הוא מתבונן בילדים ״ממלאים ילקוטי בית ספר 
במזקקות של ידע, במובילי מים שכווצו באבחה לבקבוקי 
במכבש  ומתמעט  הולך  המבוגר  הדובר  מינרליים״.  מים 
החברה ותשוקותיו דוהות, בעוד בטהובן ממשיך בעליצותו 

ובדילוגיו: עולם כמנהגו נוהג.
בדיסהרמוניה  השביעי  החלק  את  פותח  בארטוק 
מטרידה שמולידה איורי נוער של עתיד אפוקליפטי, 
מתכתבת עם עולם שחרות שבו הורמונים משתוללים 
ודלתות נטרקות. גם כאן ממשיך המבוגר לנבול בכאוס 
החיים המודרניים, ואף חוזר אל רגעיו הראשונים בתמונת 
לידה מבהילה ומבריקה: ״נולדתי מת. הוריי שיחדו את 
הרופאים. בטח שיש דופק, הנה קח שלוש מאות, תקנה 

לעצמך סטטוסקופ טוב יותר״.
חלק שמיני, ולפתע הטקסט ממורכז בעיגול באמצע כל 
עמוד. ביחד עם העצבות שמשרה שוסטקוביץ׳ מתכנס הכול 
פנימה, אל מרכז האני, והארכיטקטורה הופכת למבנים של 
מוות. ״ילד שורק את מותו. אפשר בקלות לשכוח שהוא 
יושב בבניין מופצץ. מי מפציץ? מה זה משנה. בוא נאמר רק 
שההפצצות גורמות לרוח לנשוב מבעד לקירות, לפרוע את 
שערו, בדיוק כמו שהייתה עושה אמו". אלא שפתאום, מתוך 
המוות, המוזיקה קמה לתחייה. הולמת. משהו פועם שוב, אך 
על חשבון מוות של אחר. גם כאן הלבן שולט: יש תקווה. 
על רקע מלחמה, הפגזות, מוות והרס, נוכחים גם ״סמיילים״ 

ילדותיים ויונת שלום.

 צומח מאדמת השואה
בפרק התשיעי הצבע מתחלף לשחור, האדריכלות 
תחומה בקומפוזיציות סגורות ויש חזרה אל מלבני הטקסט 
שקדמו לעיגולים, אבל שוסטקוביץ׳, שממשיך איתנו, 
מציג צלילים של תקומה. כאן מציע רגב טיפול בלתי 
שגרתי בשואה: ״בצליל דק מלחישה, עולה משהו מתוך 
מאליהן  צומחות  הציפורניים  יפהפה.  מוזלמן  האדמה. 
לאור השמש״. עוד הוא כותב כי ״פעמון מצלצל, מודיע 
על חרטתו של אלוהים״, בפרק הממחיש ביתר שאת את 
העובדה שהנובלה אינה מכילה מילה מיותרת אחת, והיא 

מפוצצת ברעיונות רעננים, מתפצחים, מקוריים באמת.
גם בחלקים החותמים את הנובלה ממשיכה אותה תנופה 
קריספית: ברטוק חוזר ומרעיד באי־נחת מרדף בעיר פוסט־

 Ó בתחום הפיס״  ״מפעל  מענקי  אחר  שעוקב  מי 
מרעננת  תוספת  לפספס  יכול  לא  הספרות 
ומסקרנת שמדביקה את רוח התקופה: הקצאת קטגוריה 
גרפיות.  נובלות  של  לאור  בהוצאתן  לתמיכה  חדשה 
בדומה  שמותר:  שעטנז  הם  גרפיים  ורומנים  נובלות 
הפיזי מכיל  הקומיקס, חלק הארי של שטחם  לרצועות 
איורים ודימויים חזותיים, ואולם בניגוד לאופי המשעשע 
וההיתולי של הקומיקס – הם מציגים עלילות מורכבות 

ועמוקות יותר, כאלה הפונות במובהק למבוגרים.
לידי התגלגלה נובלה גרפית־מוזיקלית מאת ירון רגב, 
יוצאת דופן לחלוטין  יצירה  ומולדת״,  ״רוחות של אהבה 
ומוצלחת להפליא, שהיא מעין תת־ז׳אנר בפני עצמה, וראתה 
אור לאחר שצלחה פרויקט מימון המונים. רגב בחר 14 יצירות 
קאמריות שדיברו אל לבו, ותוך כדי האזנה להן כתב את 
הנובלה בזרם תודעה, באנגלית. באופן זה הרכיב הכותב הדו־
לשוני כ־120 קטעים על הנייר, ולאחר מכן, יחד עם דייב 
יוקוביץ׳, אמן קומיקס ארגנטינאי פנומנלי ממש, שאייר את 
הנובלה, בחר 14 טקסטים, שאותם תרגמה מרב זקס־פורטל 
בעדינות ובקווים נקיים. כל פרק מתהדר באיורים בסגנון 
שונה לחלוטין בשחור־לבן־אפור, ובתוכם משובצים מלבני 
טקסט קטנים במסורת הקומיקס. העובדה שאותו אמן אחראי 

לכל מגוון הרישומים היא סוג של פלא.
בהקדמה קצרצרה ממליץ רגב להאזין לכל יצירה בזמן 
קריאת הפרק שנכתב בהשראתה, ולשם כך הוא שולח את 
הקורא לאתר אינטרנט ייעודי, שבו הוכנו מראש קישורים 
ואסתטי  הרלוונטיים. האתר מושקע  המוזיקה  לכל קטעי 

מאוד, ממש כמו הנובלה עצמה, וידידותי ביותר לשימוש.

מבוך אדריכלי פנימי
את היצירה שעושה ספתח למוזה הלחין זולטאן קודאי, 
והיא מחליקה בשלמות על גבי הנושאים הנשפכים מזרם 
וילידים  נהר  בסירה,  המתחיל  במסע  רגב,  של  התודעה 
זרים. בצלילים שיש בהם אקזוטיקה, תזזיתיות, מסתורין, 
שמחה וגילוי, אך גם צרימה פוצעת, מגיש לנו דבוז׳אק את 
כל מה שגלום במסע, כל מסע. ״בסימני ידיים ובשריקות 
הם ניסו ללמד אותי את שפתם, מצביעים על עצמם ועל 
חפצים שונים. סירבתי, כמובן. הצרות מתחילות כשאתה 
לומד שפה״. נושא השפה, כמו גם האהבה, המסע, המאבק 
והארכיטקטורה - פנימית וחיצונית - יהוו את המרכיבים 

התמתיים המרכזיים בנובלה. 
אחד הדברים המרשימים ביותר ביצירה ייחודית זו הוא 
האופן שבו מצליח המחבר לומר דבר מה שעוד לא שמענו, 
להעניק זווית אחרת באמת על נושאים שכבר נכתב עליהם 
הכול, כמו האהבה. מסעו של רגב הוא ספק פנימי ספק חיצוני. 
האם ההפלגה היא פיזית או כזו של הרגש? אין תשובה אחת, 
וגם אין שהות להיתקע בנהר, שהרי מיד יתחלפו התפאורה 

והמבעים האמנותיים הוויזואליים והאודיטוריים.
בפרק השני של הנובלה משתנים האיורים כליל והשיטוט 
הופך לאורבני, מסע בברים אפלוליים לצלילים נוגים של 

ברהמס, וזאת למרות שהאיורים מקבלים דווקא רקע לבן 
בוהק, להבדיל מהאפור של נהר בליל ירח ששלט בפרק 
הקודם. כאן, בעיר הצפופה, הגיבור מחפש אחר ״קרבנות״ 
שאת נפשם הוא מבקש לחקור. ״קורבנותיי יושבים בבתי 
למטרות  אותם  הופכת  האהבה  ובמסעדות.  בברים  קפה, 
שלו  פגיעותו  על  דווקא  עומד  ובכך  כותב,  הוא  קלות״, 
עת פולשת ללבו האהבה, כפי שעולה כאד רעיל־מתקתק 
מעמודים כה רבים בנובלה העשירה הזו. גם פה, ולאורך כל 
הנובלה, הטקסטים והמוזיקה משתלבים זה בזה בטבעיות 

ובהצלחה מרובה.
על  הנע  במקצב  הפעם  ברהמס,  שוב  השלישי  בחלק 
כמו  בדיוק  לעולץ,  מלחיץ־לכוד  בין  הנמתח  ספקטרום 
השיטוט המתואר, במעין מבוך פנימי שמתכתב עם איורים 
אדריכליים, זוויתיים, ישרי־קווים, סוגרים. ״שוב הלב פותח 
וסוגר דלתות״, כותב רגב, ובניית המרחב הנפשי באמצעות 
ארכיטקטורה פיזית של חדרים וקומות מאפשרת לו תעייה 
אבודה, כזו שבסיועו של ברהמס לא נעדרות ממנה תקווה, 
שמחת חיים ואופטימיות. ״על הקיר מתלה מעילים, התקרה 
מתחככת בראשי, סוף־סוף שמיים. אני נזהר שלא לגעת 

בכוכבים״.
חלק רביעי - ברהמס אחר. הפעם מקצבו סקרני, חקרני, 
חודר פנימה, קודח וקורץ לאי־נחת. בהתאם, רגב מציג חקירה 
של הלב, בין היתר באמצעות אזכורים מילוליים וויזואליים 
של שיעור האנטומיה של רמברנדט. האיורים עוברים לקלוז־

אפ, מתמקדים בפרטים, כפי שעושה הירידה של רגב אל נימי 
הנפש. מתוך כאב האהבה ניבט אקזיסטנציאליזם: ״האהבה 
יכולה לחזור אל הנקודה שממנה החל הכול, שבה הכול יכול 
היה להיות. כל רגע מציע לנו אין ספור דרכים שונות, אם 

כך מדוע לא לבחור אחת שלא הייתה?״

הגוף של הנשמה
בקטע החמישי הופכים האיורים לקווים נקיים על רקע 
לבן, לעומת השחור המרוח שקדם להם, ודבוז׳אק ״מאיר״ לנו 
בתווים קצרים, נמהרים, החלטיים ותכליתיים - טס קדימה, 
עונה, לא שואל. משיכת קשת כינור בתו גבוה מפלחת את 
העור כאשר הקטע נפתח במילים ״הצליל המתוק הזה הוא 
קול מותה של נשמתי. מוות קטן״. רגב ממשיך ומתאר את 
מות נשמתו באמצעות שאיבה מן המיתי הקלאסי - מקורות 
שהוא מרבה לגעת בהם - אך גם על ידי המוטיב החוזר אצלו 
של הנגדת הפיזי והרוחני: הגוף של הנשמה מת, הנשמה של 

הנשמה חיה ומתבוננת ודוברת.
כל זה במרחב שבו חופש מוחלט של כיוונים, ״במקום 
כלשהו למעלה, משוטט גופי״, והנפש דווקא למטה, בהיפוך 
של תפיסת המוות הרווחת. ״כאן למטה אני מדבר רגשות״, 
הוא כותב, ומתאר את פיו התפור. האם לצורך הבעת רגש על 
הפה להיחתם כדי שהלב ידבר? ״אם יש בכוחן של המילים 
לפלס דרך, עכשיו זמנן״. הפרק נע בין עלייה לירידה, במקביל 
לצלילי דבוז׳אק. בחשבון אחרון, על אף האופל האופף את 
יצירתו, רגב שוב בוחר באור, בעלייה ובאופטימיות, ״דבר 

צלילי האהבה הנכזבת
טקסטים קצרים, שנכתבו בזרם התודעה בהשראתן של יצירות מוזיקליות, 
זכו לאיורים מגוונים, כשכולם יחד מרכיבים נובלה גרפית־מוזיקלית יוצאת 

דופן שעוסקת בשפה, במסע, במאבק ובאהבה. האזנה נעימה לעיניים
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חדשים
��עיון�–�מקור�

בין�שלום�לשלמות�הארץ
הציונות הדתית בהנהגת חיים משה שפירא והמאבק על 

ארץ ישראל 1970־1936
אליעזר דון־יחיא / אוניברסיטת בן־גוריון

הספר מבקש להפריך את ההנחות כאילו נגררה הציונות 
הדתית אחרי מפא"י בנושאים מדיניים וביטחוניים, ולהוכיח 
ההכרה  את  ששיקפה  עצמאית  עמדה  הנהיג  ששפירא 

במגבלות הכוח ואת הצורך להתחשב בזירה הבינלאומית.

פסקי�רבנו
הרב צבי יהודה קוק

אורח חיים
שלמה אבינר / ספרית חוה

הנהגות בהלכה, הערות ופסקים של הרצי"ה קוק, שקובצו 
מתוך כתביו והערותיו ועדויות תלמידיו, סודרו על פי 
סדר השולחן ערוך ונוספו להם הסברים, מקורות וביאורים.

הפיתוי�האתי�של�המצב�האנליטי
על המקורות הנשיים־האימהיים של האחריות כלפי האחר

ויויאן שטרית־וטין / מאגנס
מפגש בין הגותו של עמנואל לוינס לבין חשיבתו של 
להשערה  המוביל  לפלאנש,  ז'אן  הפסיכואנליטיקאי 
פסיכואנליטית חדשה בנוגע למקורות האתיקה: המקורות 

האימהיים של היכולת האנושית לאחריות כלפי האחר.

לקפוץ�למים
מהימנעות להשתתפות מלאה בחיים

אנאבלה שקד / מודן
הספר מסביר את המניעים להימנעות מהתמודדות עם 
משימות ואתגרים, מציג את מחירה ומציע מודל תאורטי 
תרגילים  בשילוב  לעשייה,  הימנעות  בין  גשר  לבניית 

והדרכה הורית.

הכדורגל�וברזיל
125 שנים של משחק, עם ואומה

אילן רחום / כרמל
הספר סוקר את תולדות משחק הכדורגל מאז הגיעו לברזיל, 
ומראה שנוכחותו הדומיננטית מתבטאת במגוון השפעות 
גומלין בינו לבין חיי החברה, התרבות והפוליטיקה. בספר 

מתוארים כוכבי הכדורגל.

��סיפורת�–�מקור�

בסיפור�עצמו
אורציון ברתנא / כרמל

רומן שגיבורו הוא יותם, נער בן 17, שחי וגדל בתל־אביב 
מפחידים  ומשעשעים,  מסעירים  גילויים  במסע  ומצוי 
ומשמחים, שהוא מסע כפול: פיזי בעולם, וגם מטא־פיזי, 

בעולם מוחשי ליד המציאות.

תקווה�9
עדי לויתן / צפרא

גיבורי עלילות הסיפורים שבספר חיים אי־שם בעיירה 
מדברית רחוקה, וביניהם: פסל אבן שנוסע להולנד וחוזר; 
בדואי הרואה במפעלם הציוני את הזדמנות חייו ותקווה 

המשוטטת ברחובות ומצפה לאהובה החייל.

ינקינטון
רחל שיחור / הקיבוץ המאוחד

שתי נובלות: יאקוב – מעין אגדה ריאליסטית המתרחשת 

וגיבורה מעט תלוש ומרחף ותועה  בתל־אביב של ימינו, 
בסבך יחסי האהבה; וינקינטון – הנטוע בתל־אביב בשנות 

ה־50.

��סיפורת�–�תרגום�

תודעתו�של�זנו
איטאלו סבבו / מאיטלקית: גאיו שילוני ואריאל 

רטהאוז / מפרשים
הספר נחשב ליצירה ספרותית מכוננת של המודרניזם, 
במסורת ג'ויס וקפקא. הוא מוביל את הקורא בנבכי מוחו 
של איש עסקים נוירוטי הכותב את קורות חייו, לבקשת 

הפסיכיאטר המטפל בו.

צייד�הארנבים
לארס קפלר / מאנגלית: אורית הראל / מודן

שר החוץ השוודי נרצח באכזריות בביתו. רמזים מהזירה 
מובילים לרשת טרור בינלאומית המנוהלת מהכלא. יונה, 
הבלש עטור השבחים, מרצה מאסר ממושך אחרי חקירה 

שהסתבכה ונעשה מעורב בחקירה.

חטיפה
ליסה גרדנר / מאנגלית: גרשון גירון / ידיעות 

ספרים
לפרופילאי לשעבר של האף־בי־איי נודע בשיחת טלפון 
נעלמה  בעצמה,  שם  בעלת  חוקרת  השנייה,  שאשתו 
שלה  והחבר  צעירה,  חוקרת  בתו,  הנטושה.  ממכוניתה 

מצטרפים אליו לסייע בפתרון התעלומה.

��תיעוד�והדרכה�

ונשיקתי�תהיה�רוצחת
ציליה דראפקין / הספריה הקטנה

מונוגרפיה על חייה של דראפקין, משוררת פורצת־דרך 
שהייתה מאוהבת באורי־ניסן גנסין, שמשולב בה סיפור־
גדולה של שיריה, בתרגומים  וחטיבה  מפתח פרי עטה 

מיידיש.

בקולן
נשים בישראל בצל אובדן ומלחמות
רות שפירא / ידיעות ספרים

סיפוריהן של נשים אלמנות, יתומות, נשות פדויי שבי 
והלומי קרב, נכות צה"ל וחיילות שנקלעו לקרב. הספר 
השכול  בין  בישראל  הפער  עם  בהתמודדותן  מתמקד 

הציבורי לבין התייחסות החברה לשכול הפרטי.

בשליחות�הלב
מאולמות המשפט לעולמות השבויים והנעדרים

אורי סלונים / ידיעות ספרים
בישראל,  וראייטי  יו"ר  סלונים,  עו"ד  של  חייו  תחנות 
שמצא עצמו מעורב כמעט בכל הפרשות הגדולות במדינה, 
ואת עיקר חייו הקדיש לנושא השבויים והנעדרים ודאג 

שהנושא לא ירד מסדר היום.

הרצל�
היסטוריה אירופאית

קמיל דה טולדו ואלכסנדר פבלנקו / מצרפתית: 
דורית דליות / פרדס

נובלה גרפית. איליה ברודסקי, מיתומי השטייטל, נתקל 
בווינה בתיאודור הרצל הצעיר ועוקב אחר דמותו. מפגש 
שיגרום לתהפוכה בחייו. עימות בין מורשת הגלות מול 

השאיפה לארץ המובטחת.

ארמגדונית עמוסה ביצורי מים קטלניים. רב הנסתר על 
הגלוי באותן משיכות טוש מרוחות, מטושטשות, המזכירות 
שכל ה״לא־נודע״ הזה אינו באמת חיצוני. מנדלסון, בחלק 
האחד־עשר, פותח בנחת, ולכמה רגעים יוצר אשליה של 
הגעה אל המנוחה והנחלה. אך עד מהרה מתגלה כי השלווה 
היא שלוות המוות: פורטרטים על פורטרטים ניבטים מן 
חתומים,  ריבועים  לצד  מטרידים,  בקורא,  בוהים  הדף, 
סופיים, ומנדלסון אף הוא מתגבר ומטריד, סוגר, מוות 
שהוא לידה שהיא מוות: ״עכשיו הוא רואה חשכה, וכמה 

כוכבים מעבר לתהום. הגיע הזמן לנוח שוב״. 
נכנס לתמונה כדי לתאר את החיים  הנרי פרסל 
שלאחר המוות באמצעות צלילים באיזון מושלם בין 
השעמום  לתחושת  להדהים  מתאימים  לשמח,  נוגה 
שמבקש רגב לבטא. ״מה הוא לא היה נותן בעבור קללה 
אחת, שטיפת פיו בלכלוך, יריקה בעיני המלאכים״. 
האיורים חדשים לגמרי בסגנונם ומתכתבים נפלא עם 
קיום מכובס  ויקטוריאני המרמז על  סגנון   – הרעיון 
ומשמים, ובתוכו - נגיעות של פופ ארט, מה שחסר 
לנפשו של הכותב בעולם הבא המפוהק. בחלק שלפני 
השלמה  בין  נע  ארנסקי  אנטון  של  הכינור  האחרון 
לתקווה, תנודה שמומחשת בצורה מרתקת בדימויים 
המשלבים בין סקיצות ראשוניות לאיורים מוגמרים. 
אין מתאים מפבלו דה סרטטה לגראנד פינלה בארומה 
לטינית. לצד ציורים של דמויות נשיות רכות - בסגנון 
שבין אר נובו למנגה – הנובלה נסגרת כשהיא משלימה 
מעגל עם הגפרור שהצית אותה: אהבה. זה כל הסיפור.

אין גבול לעושרה של הנובלה הגרפית המופלאה 
הזו, שמעסיקה כל כך הרבה צדדים של הנפש, ואינה 
יכולה בשום אופן להתמצות בקריאה/התבוננות/האזנה 
אחת, וגם לא ניתן לעשות עמה חסד בסקירה בודדה. 
ובין  נכזבות האהבה  רגב משוטט בנבכי נפשו בתוך 
קירות וחומות של עולם קריר וסדרי חיים אוטומטיים 
ואפרוריים המקפלים אותו לשניים, כשבחשבון אחרון 
גוברות בתוך המחבר פעימותיו של לב חם ואופטימי. 
בעולם שבו כבר ראינו הכול, רגב מצליח לחדש, אפילו 
להפעים. זוהי אמנות במיטבה, כזו שאינה תוחמת עצמה 
לגבולות המוכר והידוע, וגם במבחן התוצר הפיזי מציגה 
רמת גימור מושלמת, מהפרט הקטן ביותר ועד הגדול. 
פשע  שבגדר  מוצלח־באמת,  אמנותי־באמת,  פרויקט 

כלפי המוזות להתעלם ממנו. •

רוחות�של�אהבה�ומולדת�
נובלה גרפית מוזיקלית

ירון רגב
איורים: דייב יוקוביץ׳

מאנגלית: מרב זקס־פורטל
הכובען, 2018, 164 עמ'


