
זרס אלעד סיסה ספר

 הלתייתן ספריית
חלבי יניב

^ a גיבורת האן, דה בח׳ו־טה להתאהב שלא קשה 
עצ אישה כתר). הלווייתן"(הוצאת "ספריית

 מעניינים לא שגברים מטרה, חדורת מאית,
 שלהם ביצירות רק אולי אז כבר, ואם בכלל, אותה

 דעתנית, קומית, דמות בוראיהן". על קמו "שממילא

 הוראות בחיים בעודה שמשאירה מוזיקה, אוהבת
 שלא למות. רוצה היא שבה לדרך להפליא מדויקות

 אחרי אותה שיזכרו עניין לה אין נכון, לא אותה תבינו
 מגיעות לא לעולם אמיתיות לדידה"ממותות מותה.

 שעושים ומה החיים מעניינים אותה למוזיאונים".

בדרך. איתם
 של עבר כוכבת ח׳רטה, עברה חיים שחתיכת ובאמת
ומלח כובשים עברה באמסטרדם. יידי קברט קבוצת

המח אל נשלחה שמונה־עשרה, בת בהיותה קשה מה
 מאוויר התרוקנו כמו וריאותיה שנים חמש למשך בוא

שה קנדי חייל עם קצר ורומן שחרור עברה ומתקווה,
 שמה, על לו קראה האן דה ויקטור ונעלם, בן לה שאיר

 באותה נכבשים או כובשים של אחרים לילדים בדומה
 אהבה מכן לאחר שנים אך אמם, שם את שנשאו תקופה
הקנדי". של "הבן לכנותו

הק קבוצת בסיוע אמו את מלווה ויקטור אותו והנה
 וחמלה אהבה מלאי והם האחרונה. בדרכה שלה ברט

מו בקשה, בכל אותה לרצות עמלים שלהם, לח׳רטה
 בשביל החתול, עם עושים "מה שתהיה: ככל פרכת

המפ השאלה את ומעלה מאוריטץ שב הוא?" גם מה
 רקטור". גם ח׳רטה, לו, לדאוג יכול "אני מכל, חידה

איתי". הולך הוא "שטויות,

 לו תני צעיר, הוא חולה, לא החתול ח׳רטה, "אבל
צרי אני מאוריטץ, בשבילכם, מדי טוב "הוא לחיות".

איתי". אותו כה
 חג׳בי רוקם אמן וביד בעדינות מיוחד. קול עם ספר זהו
 רקע על החברה משולי דמויות של אופיין קווי את

והגר הפטיש ביד שנעלמה תקופה
 נושאי למקטעים מחולק הרומן זן.

 לעתים כרונולוגיים, לא כותרת,
הק על מקשה קצת זה מנותקים.

 זרם את מדגיש אך הרציפה, ריאה
 של אופיין ואת המספר של התודעה

 ההיסטורי הרומן ובתוך הדמויות.
 ח׳רטה מצוירת הזה התיאורים עמוס

 ששרה נוצות רטובת כ״ציפור
 רחש על קולה גובר לעתים בגשם.

 אלה מחרישות ולעתים הטיפות

שירתה". את

 בין נעה הקטנה הקברט קבוצת
 הקונצרטים, לאולם החולים בית

 על המונח ח׳רטה, של ארונה ולצד
עו הקפה, בבית ביליארד שולחן

 המנסים אלה של החמלה, מלאי הנוגים, סיפוריהם לים
 האושר. את ובעיקר האדם, רגשות את להבין

הכל הלווייתנים, - בספר החיות תיאורי דרך אם בין
והז והמילים המוזיקה דרך אם ובין - והציפורים בים

 הם. אחד והאושר שהצער פעם לא נדמה הקליל, מזום
 אחרון. לשיר הקברט מקהלת מתכנסת שבו ברגע כמו

.268 עמודים מסבר
 על מילים של תחבושת הוא "הזיכרון ציטוט:

החולף". שהותיר הפתוחים הפצעים
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