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אליה נאספים ילדים, לבין החדר השני שבו מתרגשת 
על ראשם פורענות הורים".

לא נשאר במקום שמכבה אותי
סרנה עזב את ביתו לפני כשמונה שנים וגר מאז 
במה שמכונה בתוכנית הבניין משנת 1939 "דירת 
השומר". דירונת קרקע קטנה בלב העיר. זו גם זירת 
ראשיתו של הספר. החדר הרבוע. אלו מגורים צנועים 
שהוא כה מיטיב לתאר ב־2023 החזק שלו. צניעות 
ואיפוק מול חמדנות ובצע וביזה שבו מנכ"ל רשת 
סופרמרקטים מרוויח חצי מיליון שקל לשנה כשאלפי 
הקופאיות שלו שורדות בעמידה על שכר מינימום. 
לכן אולי גם בדרך הוצאת הספר שלו קיים סרנה 
את שהוא מטיף לו: "הספר הזה יצא מחוץ להוצאות 

־הספרים ולרשתות, כי הוא מדבר נגד תאגידים ורש
תות חמדניות ונגד עולם הביזה. גייסנו 770 קוראים 
ששילמו מראש דרך אתר ההד סטארט, הפקנו הכל 
ושילמנו לכל עובדינו מיד ובצורה הוגנת, ובלי שוטף 

פלוס לך חפש ת'חברים שלך".
אתה מאד כועס על ישראל

"על המדינה. אני מבדיל בין אהבתי הגדולה לארץ 
ואנשיה לבין שנאתי למדינה שהפכה למנגנון מנצל 
ובוזז שבוגד פשוט פלילית בתפקידו. ישראל לא תהיה 
ריקה רק ב־2023, היא כבר עכשיו כמעט קליפה של 
עצמה. רבע דמוקרטיה. קליפה של תרבות. יש עזיבה 
גם בתל־אביב. האנשים הצעירים הכי יצירתיים עוזבים 
מקום שהפך לעיר טייקונים בוזזת. רובנו חיים במועקה 
פרנסתית בלתי פוסקת. חרדה קטלנית שמוגברת ע"י 
פוליטיקאים זורעי אימה בתוך מה שאריק איינשטיין 
תיאר בנאיביות הנפלאה שלו כ'בונבוניירה שהפכה 
למפלצת'. אם המדינה לא תשוב לתפקידה כמדינה 

־רווחה עם סולידריות ודאגה לאזרח, יהיו פה התפר
צויות הרבה יותר חזקות מהמחאה. זה יקרה כשאנשים 
יקומו מ'המאסטר שף' המחורבן, ויבינו שהארץ צריכה 
להתנקות לא רק מחמדנות אלא גם משטחי מסחר 

אינסופיים. לא יפריע לי אם במגדלי הזכוכית יגורו 
חולדות במקום עורכי הדין".

מי הכי מקומם אותך?
"כעיתונאי אני מתעסק הרבה בראש הממשלה. 
אבל ביבי הוא רק סימפטום של המחלה. איש שרדן 
ונפחד עם ילדות נוקשה שחי בזוגיות שאלוהים ישמור 
אותנו ממנה. איש שמחובר לחמדנות ולבצע כמפלט 

־מאומללות. בדרך מעוותת, ראש הממשלה הזה מב
טא את החלקים החלשים, הנפחדים והכוחניים של 

הישראליות שאיבדה חמלה וסולידריות.
אם נשוב לענין האינטימי שבלב הספר. אתה 
מתאר גבריות של זמן חירום, להיות גבר ישן 

שמציל את הילדה שלו?
"גם זה, אבל אני מאמין בגברים שמחוברים גם 
לנשיות שלהם וגם לגבריות שלהם. אישה חכמה אמרה 
לי: 'אני הכי אוהבת אתכם אחרי גיל חמישים כשאתם 
מתחילים לפחד מהמוות'. רק בגיל 54 הגעתי למקום 
שבו אני אוהב ונאהב, מכיל ומוכל. אולי מאמא שלי 
שנטשה את ביתה בכמה צמתים קריטיים של חייה, 
קלטתי שאתה לא נשאר במקום שמכבה אותך. שהדבר 
הכי חשוב בחיים זה להיות מחובר לאמת שלך אחרת 

אתה מת־חי".
אמרת בספר שהדבר הכי חשוב לאישה זה שהיה 

לה אבא טוב. זה מצא חן בעיני.
"כך חשתי. ילדי היו אלה שפתחו אותי לאהבה. בני 
נעם. ואחר כך בתי ענת. לא אמא שלי, ולא בנות זוג 
עד אז. אכן, האב הוא האהוב הראשון בחייה של בתו 
במובן החוקי של המילה. בתי הייתה ללב חיי. רואים 

את זה עליה גם בגיל 20".
אם המדינה הולכת והבית נעזב, במה נותר 

להאמין?
"ביצירה, באישי, באינטימי. בגיל מבוגר גיליתי 
את עונג הרגעים השקטים: כתיבה או שני אנשים 
לבדם בחדר בלב העיר. כוכב של שניים, כשהעולם 

משתתק, הסלולרי כבה ויש חלון שפונה אל חצר".

עכשיו אני אולי מבינה למה דמעתי 
לאורך כל דפי "2023". קראתי אותו 
בשקיקה לפני הפגישה ולא הבנתי איך 
זה שכל כמה עמודים אני עוצרת ונלחמת 
בגוש צורב שמתנהג כמעלית שבת, עולה ויורד בגרון 
מבלי שהזמנתי אותו. אז נכון, זהו ספר אפוקליפטי 
וככזה הוא אמור להיות עצוב, אבל האפוקליפסה 
שסרנה מתאר היא לא סוף עולם חרוך של מתקפת 
זומבים או מלחמה. האפוקליפסה של 2023 שקטה, 
שרירותית. יותר סוג של אזילה. של התרוקנות ושל 

שובו של הטבע.
ב־2023 זו ארץ כמעט ריקה שרוב הישראלים עזבוה. 
אולי קצו בשחיתות ובחמדנות, אולי שב והתעורר יצר 
הנדידה הגנטי שלנו. הם אורזים ונוסעים לברלין או 
לקוסטה־ריקה או להודו. מעטים נשארים, כמניין מי 
שהיה פה ב־48, ובהם גם לאון גיבור הספר ובתו הקטנה 
שנקראית רק הילדה. הם חיים בדירונת ומסתובבים 
בין הבתים בעיר פרועת קיסוסים שהטבע והחולדות 
השתלטו עליה. בפועל לא חסר להם כלום. לא אוכל, 
לא ספרים ולא מים. אפשר לקחת כל מה שצריך 

מחנויות בזוזות.
אולי דמעתי גם כי סרנה סופר ועיתונאי מוערך 
ואהוב, היה בשבילי תמיד גם בן הזוג של אישה שאני 
מאוד אוהבת ולכן, כשאני מגיעה לדירתו הקטנה באחד 
הרחובות השקטים של לב תל־אביב, אני חצי מצפה 
למצוא אותה שם, מצחיקה ולוהבת ובלתי נשכחת כמו 

שהיא לכל מי שמכיר אותה.
איפה היא? אני סוף־סוף מעזה לשאול אחרי חצי 
שעה בחצר פרועת הצמחים. "נפרדנו" הוא אומר בדרכו 
המדודה. "בהתחלה היה מאוד קשה. עכשיו בסדר". אני 
מופתעת לגלות את הדמעות עולות בעיניי, למרות 
שאני יודעת שכולם נפרדים, אולי כי האהבה שלהם 
הייתה קשר מופלא של שתי נפשות שמחוברות ומבינות 

זו את זו בדרך טלפתית כמעט.
"מוזר", אני אומרת לו, "תיארת אותה כל כך מדויק 

בספר, עד שחשבתי שתהיה כאן".
כך כותב סרנה בספר 2023 על אהבתו, הכותבת 
והיוצרת נועה אסטרייכר, הצעירה ממנו ב־32 שנה, 
אבל גם מבוגרת ממנו. "מעולם לא הכיר אישה כמוה: 
היא איתרה חפצים אבודים, פתחה סתימות והחליפה 
נורות. היא שרה וניגנה, נהגה מהר, כתבה ותופפה.... 
ריססה בלילה סיסמאות נגד הביזה... מצלמות המשטרה 
קלטו אותם יחד בכל הפגנה: איש כחוש שאפו גדול 
ושיערו לבן, ונערה יפה ורושפת. כומר מר ונערת 

מקהלה מגדפת".

אל מדבריות הזיקנה
־ואולי אני דומעת כי הספר הזה עוסק בראש וב

ראשונה בגעגוע. לא רק לישראל ההיא שחמדנות 
ומגדלי זכוכית טרם סמאו את עיניה, אלא בעיקר 
לאיך זה להיות אבא מבוגר לילד מאוד צעיר. לאורך 
כל 2023 משוטט הגיבור הזקן עם בתו הקטנה בעזובה 
שהייתה פעם ארץ שוקקת חיים. חוצים ארץ ירוקה 
דוממת ונטושה בדרכם אל ג'אסר א־זרקא ואל הספן 
הזקן שיקח אותם בסירונת בתוך סערה גדולה אל חוף 

מבטחים. מהלך הפוך להעפלה.
בפועל המסע שלהם הוא גם כמין תירוץ להתקרב, 
לאהוב, לדבר על דובים, על חלזונות ועכברים, לשבת 
על מדרגות החצר ולגזוז בעדינות את הציפורניים 
הקטנות שלה. "עונג הציף אותו בעת שידה הפנויה 
עברה בשיערו", כותב סרנה בסצינה הנפלאה הזאת, 
"תינוקות וילדים מלוטפים תמיד. אם אתה בר מזל, 

תלוטף גם בבגרותך עד שתזחל ותגיע לבד למדבריות 
הזקנה, שם איש אינו נוגע בך".

הוא מתאר את מערכת היחסים של אב ובת ביד 
אמן כל כך מדוייקת עד שמצאתי עצמי מתגעגעת 
לנזקקות התמימה של ילד קטן למרות שילדתי היא 

כבת גילה של ילדת הספר.
למה אתה הכי מתגעגע?

"לשעות שבהן הלכתי עם בתי בשבת בבוקר לים. 
היה שם איש עם קוף ותיבת נגינה. היא שאלה את 
השאלות התמימות שלה. לפעמים ישבה לידי וציירה 
את הציורים הפיקסואים הנהדרים שלה. אני מתגעגע 
לקחת אותה על הגב שלי. כשהיתה על גבי, כבר 
אז חשבתי על מסע ארוך. כמה זמן אוכל לשאתה 
כדי להצילה. בספר אני מתאר כמה חזקה פה עדיין 
נוכחותו של היטלר. כמה עז פה צילו הארור". למה 

ילדה בת שש?
גם המטפל שאל אותי: למה בחרת בילדה בת שש 
כגיבורה? מה זה שש בשבילך? לא זכרתי. והוא אמר: 
שש שנים זה הזמן שעבר מאז שעזבת את הבית. שש 

זה גיל הסרנה החדש מאז שנעקרת".
ואכן, כשאתה נפרד מבית, מאהובה, אתה מופשט 
מכל מה שראית כחשוב. אתה בלי בית, בלי עור ולכן 
פתוח יותר לכל. הספר נכתב אולי גם מתוך הרצון 
להגן על הישות פשוטת העור הזאת. זה סיפור על 
אב זקן בסוף חייו וילדה נפלאה וחכמה בראשית חייה 

שהוא חש חובה להעניק לה עתיד. לא פה.
היה שם משפט שכתבת, שלכד את לבי: "חיש מהר 
יצא ליבו אל הקטנה. כדרך שהתאהב שלושים שנה 
קודם לכן, בבתו הראשונה, אותה פריעת לב שגברה 
עם השנים, שגרמה לו לדמוע בלילה מחמת מחשבות 
על אובדן. זאת היתה דרכו להרגיש בקיום הילדים. 

להרהר באפשרות העלמם".
באמת הייתי עומד ובוכה ליד מיטות הילדים. בכל 
פעם שרבתי עם אם ילדי, הייתי חש ביתר חריפות 
בתהום האיומה הזאת שרובצת בין השינה השלווה 

כששלחנו את דנה ספקטור 
לדבר עם יגאל סרנה על ספרו 
החדש, 2023, לא רצינו לגרום 
לה לבכות. אבל זה מה שקרה. 
אולי בגלל שיותר מכל, עוסק 
הספר בגעגוע — לביתו שעזב 
ולאהובתו שהלכה ממנו, לתום 
ילדיו שבגרו ובעיקר לארץ ישראל 
של פעם, לפני שהחומרנות 
דרסה את הסולידריות. "רובנו 
חיים במועקה פרנסתית בלתי 
פוסקת. אם המדינה לא תשוב 
לתפקידה כמדינת רווחה, יהיו פה 
התפרצויות הרבה יותר חזקות 
מהמחאה", הוא מזהיר

הכרם הנדיב
 "פסטיבל ארץ כרמים וטעמים" שאוצרת 

אשת היין הוותיקה רותי בן־ישראל 
מתקיים היום ומחר בגני הנדיב בזכרון־
יעקב. בפסטיבל יציגו יקבים, בתי בד, 

ומחלבות מהאזור, בהם: יקבי כרמל, 
בנימינה, תשבי, רקנאטי, יקב אייל, יקב 

אלונה, יקב שושנה, יקב סומק ועוד. 
במקום ייערכו גם סדנאות טעימות שונות 

של יין ואוכל, כולל הדגמות בישול על 
במה לצד דוכני אוכל. חניה חופשית לבאי 

הפסטיבל שמגיעים עם נהג תורן, או 
שאטלים בתיאום מראש מתחנת הרכבת 
של בנימינה. כניסה 80 שקלים, כולל כוס 
ממותגת, שאותה אפשר למלא בטעימות 

במשך כל הערב / טל חוטינר

אם שואלים אתכם מה אתם רוצים מתנה לפסח, 
הנה התשובה: סיר אורז. למה? כי מדובר בשיטה הכי 

טעימה וקלה להכין אורז

סיר פלא

הנה דבר שיפני לא 
יעשה: הוא לא ישנה 
במילימטר את שיטת 

הכנת האורז בסיר: הוא ימלא את 
סיר האורז עד לקו התחתון באורז, 

יוסיף מים על פי סימון הקו 
העליון, יפעיל, ישגר וישכח.
סיר האורז הוא הרי מכשיר 

פשוט, כמעט פרימיטיבי למרות 
היותו חשמלי, אך שיטת הבישול 
שלו מושלמת לקבלת אורז נגיס 

ונפלא.
רק מה? הוא תפל. מה שנכון 

ליפני אקוורלי לא יתאים בהכרח 
לישראלי עז צבע ואאורה.

על כן התגריתי בסיר האורז 
הפשוט שלי. נראה לי שהוא נהנה 

מהתעוזה.
הסוד: זה שיפני לא יבצע לעולם, 

להקפיץ את האורז במחבת 
בחמאה או בשמן.

עוד סוד: מה, אין לכם סיר אורז? 
היי, הוא זול, הוא פשוט ושימושי 

והוא יתפקד גם כשומר חום 
לתבשילים והוא לא יפצה פה אם 
תדחפו לתוכו קינואה או גריסים.

חומרים:
2 כוסות אורז פרסי הכי פושטי 

וזול
3 כוסות מים רותחים

30 גרם חמאה, או 3 כפות שמן 
תירס

מלח ופלפל בנדיבות. אפשר גם 
אבקת קארי וכל תבלין שרק 

תתאוו אליו.
אם רוצים אפשר להוסיף עד 

כוס של ירק או ירקות קלופים 
וקצוצים קטן. מה שאוהבים. בצל, 

גזר, קישוא, כרובית, תרד סחוט 
עד חורמה, ראש סלרי וכאלה.

הכנה:
1. שוטפים היטב את האורז במים 

פושרים. בינתיים מקפיצים את 
הירקות במחצית כמות השמן בווק 
חם עם כפית סילאן או סוכר חום.

2. מסננים היטב את האורז 
ומוסיפים לווק עם יתר השומן. 

מתבלים. מקפיצים היטב. אפשר 
כאמור להכין אורז בלבד ללא 

ירקות.
3. מסירים מהאש כשהאורז זהוב 

ומצופה בכל טוב הווק. 
4. מעבירים לסיר האורז עם 

שלוש כוסות המים הרותחים, 
מכסים ומפעילים.

הקלה: טוב אל תנפצו את המחשב. 
הכינו בסיר רגיל וסגור עד 

חורמה, על להבה קטנטנה 15 
עד 20 דקות. או עד שהאורך רך 

מספיק.

הצעת היום | נירה רוסו
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 אני מבדיל בין אהבתי הגדולה 
לארץ ואנשיה לבין שנאתי למדינה 
שהפכה למנגנון מנצל ובוזז שבוגד 

פשוט פלילית בתפקידו

 צילום: נעם סרנה

נביא הזעם
והגעגוע

שמח בארון
המתלבשת הקבועה של סאקס, כך נדמה, 
שייכת לזן אבולוציוני מתקדם יחסית של 
מתלבשות: היא מתעלמת מטרנדים, אין 

לה עניין בבגדים שנדבקים לעור ולקימורים 
וחשובים לה איכות הבדים ויכולת האילתור 

והביטוי האישי. ההשראה מאחורי האוסף 
היא בוהמיינית קלאסית, ועליה נוספת 
שכבה של תיחכום בסיועם של קצוות 

פרומים, סריגת קרושה, רקמות והדפסים. 
האמירה הייחודית של סאקס מתבטאת 
גם במכנסי כותנה ומשי המגיעים בגזרות 
קלילות ורכות, כאלה שאפשר ללבוש עם 
ז'קט מחוייט גם בעבודות ייצוגיות, ועדיין 

להרגיש שהאופי שלך לא נרמס תחת מדים 
תאגידים וסינטתיים. סקאלת הצבעים 

הקיצית, כרגיל, עושה תיאבון: מגוני כחול 
אטלנטי, דרך ירוק אוקיינוס ועד חול מוזהב, 

לימון וקורל. מחירים לדוגמה: חולצות, 
מ־268 שקל; מכנסיים, מ־540 שקל; 

ג'ינסים, מ־680 שקל; שמלות, מ־620 שקל 
| שלי גרוס

עיני קטיפה
רשת אירוקה משיקה )לפני כולם( שתי 
מהדורות מיוחדות של ריי באן: קטיפה 

וקומופלאז'. שתי המהדורות משתייכות 
למגמה בולטת בעיצבו משקפי השמש בקיץ 

הקרוב: שילוב חומרים מיוחדים במסגרות. 
הקטיפה שולבה בדגמי אריקה וכריס 

הפופולאריים, וחוץ מזה שהתוצאה היא 
משקפי שמש יפים במיוחד, מדובר גם בטרנד 

שהוא פשוט נעים על האף )תוכלו להתלבט 
בין הצבעים אדום, כחול, סגול, ירוק, תכלת, 

כתום, בורדו וכמובן: שחור ואפור( . שילוב בד 
הקומופלאז' נבחר דגם הוייפראר האייקוני.

שתי המהדורות יימכרו באירוקה מהיום 
ב־399 שקל | שלי גרוס

עטיפת הספר

צילומים: ערן תורג'מן, קובי מהגר, שאטרסטוק

הספרייה | דנה ספקטור


