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 זיוה שמיר

 יהם נטועים באדמהשורשסיפורים ש

 ונופם מתנשא לגובהּ  
 מאת משה גרנות אשתו של הקולונלעל אסופת הסיפורים 

 

 

( 2018אביב -)הוצאת ספרא, תל אשתו של הקולונלשכונסו בקובץ  סיפוריו של משה גרנות

שנים על יהודי רומניה ועל  הם חלק ממפעל סיפורי גדול ורחב יריעה שהלך ונארג במשך

למפעל זה הוא חידוש גמור בספרות העברית: לראשונה, שכניהם ה"גויים". הסגנון האופייני 

לפנינו כתיבה על יהודים פשוטים ושורשיים, יוצאי רומניה, שרובם נעקרו מקרקע גידולם, 

 מביתם, ממולדתם ומנופיהם האנושיים, ונאלצו להכות שורש במקום אחר. 

מנון מה שעשה עגנון ל"יקים" המלומשים של שכונת רחביה ומה שעשה מה שעשה א

החיים -שמוש ליהודי חלב  הסוחרים עשה משה גרנות ליהודים הפשוטים, הארציים ותאבי

של הרי הקרפטים ושל עריה הקטנות של ארץ הולדתו: הוא החיה אותם מול עינינו ודובב 

אותם כדי שיספרו את סיפורם ואת סיפוריהם של חבריהם, בני עירם. שלא כמו חיים הזז 

תנוגרף המגיע לשבט זר, שנכנס לעורם של יהודי  תימן שאת אורחות חייהם חקר כמו אֶׁ

סופר כדוגמת משה גרנות משתייך אל בני השבט שאותו הוא מתאר, אך גם יצא מתוכם, 

מכיר אותם אך כבר זר בתוכם  -התרחק מהם במקצת ועתה הוא משקיף עליהם מבחוץ 

רו   -נכ"ר  -)רק בשפה העברית אפשר לבטא בשורש אחד  ֵּ כ  ת ואת הזרו ת בעת את ההֶׁ

ובעונה אחת(. מיתרון הפרספקטיבה ההיסטורית והגאוגרפית הוא מצליח לתארם במכחול 

 דק ומדויק, באהבה ובאירוניה, בגעגועים ובעיניים ביקורתיות.

ֹו נוטלים חלק הגיבורים עצמם, על  החידוש הסגנוני נעוץ ביצירת "דיבור משולב" שב 

יות שלהם, ושל המחבר המשקיף עליהם מלבר, אך גם מחוותיהם ועל דרכי הביטוי הייחוד

את זו של איזאק באבל: כמו  מכיר אותם מלגו. כתיבתו של משה גרנות מזכירה במקצת

תב על יהודיה הפשוטים של אודסה, ואפילו על "העולם -המחבר היהודי האוקראיני, שכ 

ונית של המושג התחתון" של עירו, גרנות כותב לכאורה סיפור פשוט )לא במשמעות העגנ

סיפור ובו אמת מהחיים, בלי חידות ואלגוריות, סיפור שכל אחד יבין אותו  "סיפור פשוט"(:

ויפיק ממנו הנאה. במשך כל קריאת הספר ִהדֲהדה בי כותרתה הנהדרת של המשוררת 

שולמית אפפל: "על פחות מאמת אין טעם לכתוב". ואולם, פשטותו של הסיפור מטעה: כל 

אנושית, שאלה אקזיסטנציאלית  של משה גרנות מעמיד במרכזו בסמוי דילמה אחד מסיפוריו

 מוסרית התובעת את פתרונה, ומשאירה את קוראיו להמשיך ולהרהר בה.  או
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 משה גרנות ושער ספרו החדש

 

הספר נפתח בסיפור על כוחה של אהבה החוצה את כל הגבולות והמגבלות: זהו סיפורה 

לת ש"תפסה טרמפ" במכוניתו המהודרת של עזר ויצמן, אך לא בגוף ראשון יחיד של חיי

הגיעה ליעד המבוקש כי הטתה אוזן לסיפור אהבה לוהט שסיפרה חיילת אחת לחברתה 

על המורה רחל העולה על קברו הטרי של בעלה שנפטר בלא עת, ושם פוגש אותה אחד 

ה ו'. התלמיד, מתלמידיֹה המאוהב בה מן הימים שבהם היא הייתה המחנכת שלו בכית

פוגש את מורתו בבית העלמין כשבא "להזמין לחתונתו"  ששמו אפילו לא נזכר בסיפור,

את הוריו שהלכו לעולמם, אך כורע ברך לפני מורתו במחוות אהבה "מהסרטים", ושוכח 

שבעוד שבוע... האם האהבה תנצח? הסוף נשאר פרום, אלא שהחיילת הסקרנית, 

 נוף במקום לקריה.-מגיעה לתל המצותתת לחברותיה לנסיעה,

גם הסיפור השני נשאר בבחינת חידה ללא פתרון. מיהו אותו סניור אנדריאה מצ'דוני שדי 

ייתכן שהמילה  לאזכר את שמו בסיציליה וכבר נפתחות כל הדלתות ונפתרות כל הבעיות?

"דון" המשולבת בשמו הוא רמז כלשהו לפתרון החידה. כך או אחרת, הסיפור מצליח 

חוף את קוראו לתוך רגעי הייאוש, הרוגז והמתח הנופלים בחיקו של מנהל בכיר לס

בתעשייה הישראלית הנקלע לשביתה בשדה התעופה של סיציליה, יושב מול הדלפק של 

  "אלאיטליה" ועומד להחמיץ את טיסת ההמשך שלו העומדת לצאת מרומא.
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המשטרים הטוטליטריים הסיפור השלישי "גלץ שעל הדנובה" מחזיר את קוראיו לימי 

האפלים שמאחורי "מסך הברזל". זהו סיפורו של לייבל סגל, בן למשפחה ציונית, הנאסר 

ה   על לא עוול בכפו ועובר חקירות ועינויים בגלל שקר שטפל עליו עמיתו בִמספרה שב 

הוא עובד. שיחה תמימה עם ימאי שביקש ממנו שימליץ לו על מסעדה טובה הפכה, מתוך 

 -חבר הילדות שלו  לפשע המצדיק הלשנה למשטרה החשאית. מימה או בזדון,אמונה ת

 -אהרונצ'יק צ'יזיק ששינה את שמו למירצ'ה פופסקו ו"התברג" בתביעה הממשלתית 

לו, כדי שיקבל "רק" שלוש שנות מאסר ויוכל -מנסה לשכנע אותו להודות באשמה לא

לפלשתינה  1882-ם שיצאו בהיהודי 300במשפט התובע מזכיר את  "לנשום לרווחה".

ץ נהנים מכל טובה של אימא רומניה, אך  ל  והקימו שם שתי קולוניות, ומזכיר כי יהודי ג 

 הנאמנות שלהם נתונה לציונות.

-מספר איך הצליח לימים לעלות ארצה ב לייבל ממשיך ומגולל את קורותיו בכלא, אף

עליה. הסיפור מסתיים , לגור במעברה ובשיכון, לעבוד במספרה אף להפוך לב1961

בצהלת הניצחון של נכדו הישראלי של לייבל, שהצליח לעבור את הבחינה ברומנית 

המעבר מן התקופה  עם -ולקבל דרכון רומני. בין לבין, הקורא נפגש עם חילופי הדורות 

רומניה שהיו מן הראשונים שהגשימו את ציוניותם  יהודי ציונית:-הציונית לתקופתנו הבתר

-לארץ את המושבות זיכרון יעקב וראש פינה, סבלו מרעב ומכל קשיי ההסתגלותוהקימו 

עברו עינויי תופת והואשמו  ישראל העות'מאנית, בעת שחבריהם שנשארו ברומניה

בציונות ובבגידה במולדת הרומנית. כשיהודים אלה עלו מרומניה למדינת ישראל, הם 

בעותיהם מבלי להשמיע כל טענות נחלצו מן התופת, בנו את עצמם ואת הארץ בעשר אצ

הנכד שאינו מכיר את מוראות ההיסטוריה אינו רואה כל פסול בהשגת דרכון  קיפוח.

  האיחוד האירופי והשוק המשותף. של רומני הפותח לפניו את כל מנעמיהם

מרירה עולה גם מסופו של הסיפור "מוניקה", סיפורה של צעירה -פואנטה ציונית מתוקה 

ם ששניים ממאהביה היו יהודים. את הסיפור מספרת חברתה היהודייה נילי, עתירת אהבהבי

א  שעלתה ארצה, אך לא ניתקה את קשריה עם מוניקה. קשרים אלה מוליכים לשיחה חסרת מוצ 

שבה מוניקה מאשימה את חברתה היהודייה בגזילת אדמות הערבים ובהשתלטות על הים 

כמדומה גם את "האני מאמין" של המחבר, היא:  התיכון. ותשובתה של נילי לחברתה, המבטאת

"מוניקה, מחמל נפשי, שנינו נולדנו בקלוז' שברומניה. כשאת תראי לי את הקושאן שלך על 

שחזרה למולדתה  אני מבטיחה בהן צדק להחזיר לך אותו". החברה הנימפומנית -הים התיכון 

ר מזדמן, רומניה, לאחר שבגדה בבעלה את חברתה היהודייה פרק מנסה ללמד  עם כל ז כ 

 בהלכות מוסר והתנהגות נאותה בין עמים ולאומים. 

■ 
 הם רק הגרעין הקטן של סדרת מעגלים סיפורי הזימה של מוניקה, הנטועים באדמה,

גם בסיפור "מלי  עד אין סוף. רק הזבול הוא הגבול. לאומיים המתרחבים-לאומיים ובין

בים ושעשועי מיטה, החוזרת הביתה ומספרת וגץ", לפנינו סיפורה של נערה תאבת אהבה

לאחותה על חוויותיה המיניות. הוריה, יהודים מן הנוסח הישן, מאושרים לשמוע שהיא 
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התחתנה עם אחד הנגנים שאתם הופיעה: "העיקר יהודי, העיקר ברבנות כמו בת ישראל 

כינור, טובה". מלי עצמה מתגלית כצעירה כשרונית המגיעה להישגים מרשימים בנגינת 

גץ הווירטואוז. מתברר שכשרון בביצוע מוזיקה אינו מעיד  המלו וה בנגינת הפסנתר של

-על נפש של אמן הנישאת על כנפי הרוח. גם מלי וגם גץ מתגלים כאנשים אנטי

מן  אינטלקטואליים, ללא שמץ של רוחניות ושל "מותר האדם": זו ממשיכה להתפעם

עכבר השוכב על דינריו  -ה גם לאחר נישואיה, וזה החוויות הליבידינליות הנופלות בחלק

אינו מוכן למצוא רגיעה בחיי נישואיו ולגדל את בנותיו כראוי. גם סיפור זה מסתיים  -

 בסוף מפתיע, שאינו עולה בקנה אחד עם המצופה. 

■ 
סיפוריו הקצרים של משה גרנות משאירים לא פעם חוטים פרומים, המותירים לקורא חומר 

לבנותיו את השמות הרוויזיוניסטיים  גץ, הנותן איך קרה שמשפחתו הגרמנית שללמחשבה: 

היא משפחה בית"רית שרופה. רוב יוצאי גרמניה, כריאקציה לפאשיזם,  "זאבה" ו"יאירה",

טיפחו דעות "הומניסטיות", שהתרחקו מכל קשר אל האגף הימני של המפה הפוליטית. ואף 

ה להתארגן קבוצה של שכנות המוכנה לגדל את ילדותיהם אביבית יכול-באיזו שכונה תל זאת:

שכנות שהיו  ה"יתומות" של שכניהם, דואגות לקיומן ואפילו משלמות מכיסן את עלות הצהרון?

אביב?... -שדה קטנות או במושבות, אבל בתל-מעמיסות עול כזה על צווארן מצויות אולי בערי

יישובן ומשאירות את הקורא  דות התובעות אתאכן, יש בסיפור פערים התובעים את מילויים וחי

עם שאלות סקרניות שאינן באות תמיד על סיפוקן. ואולי בכך דווקא נעוץ ִחנם של הסיפורים 

 הללו שאינם עונים על כל השאלות שהם עשויים לעורר.

 המאהב השני של הרבנית,הסיפורים הללו קשורים לספריו של משה גרנות:  28-חלק מ

ועוד. עתה, כשהם ניצבים כסיפורים עצמאיים בספר  הפרומושיקאים, טנצהקרנטינה בקונס

כאן מקובצים  הם מוצפים באור של זרקור ומקבלים חיים משל עצמם. אשתו של הקולונל

)באמצע  in medias resסיפורים קצרים, לִעתים קצרצרים. רובם דרמטיים מאוד, נפתחים 

ורשים מן הקורא ריכוז שיאפשר את קשירת העלילה, ללא הקדמות ודברי רקע(, ועל כן ד

, punch lineחוטי העלילה זה לזה. חלק מסיפורים אלה מסתיימים בפואנטה, או בכעין 

הכופה על הקורא לחזור ולקרוא את הסיפור שוב כדי לזהות את הרמזים החבויים בו, 

ִחנו של שנעלמו מעיניו בקריאה ראשונה. הסגנון הדיבורי הוא, כאמור, עיקר חידושו ו

כאשר הדובר בסיפור "איך הכרתי את אשתו של הקולונל?" אומר משפטים  הספר.

אופייניים )כגון: "למה אני מספר את זה? הו... אז ככה", "שבע שנים עבדתי שם, ועשיתי 

בוכטה של כסף", או "איפה היינו? כן...", "למה שאספר לך סיפור ארוך, אם אני יכול 

אני שומעת אותו אומר זאת במבטא של פולי )ישראל להאריך לך סיפור קצר?"( 

בתפקיד סרג'יו קונסטנצה בסרט "גבעת חלפון" המכריז: "בשעה  פוליאקוב( מ"הגששים"

יכולים לשמש  טובה ומוצלחת, יש לי את כל הכסף ביד". אכן, סיפוריו של משה גרנות

ה הם סיפורים בסיס לסרטים קצרים וארוכים, מצחיקים ועצובים כאחד. בכל מקרה, אל

 מהנים מאוד, המשאירים את קוראיהם עם "טעם של עוד". 




