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הנה תקראי מה שקורה בסיני. זה הרבה יותר מעניין
מהזיונים שלך!

) היתה פרופסור לתולדות האמנות, מומחית לאמנות של ימי2015-1938נורית כנען־קדר (
הביניים, שתרמה רבות לתחומי מחקר שונים ולחיי התרבות בארץ. פרשת האהבה רבת

המהמורות בינה לבין ההיסטוריון של מסעי הצלב ב"ז ֵקדר החלה להתרקם בתחילת שנות
השבעים, כששניהם היו עדיין נשואים לבני זוג אחרים. לאחר מותה החל ב"ז קדר בכתיבת ספר
המתעד בפרוטרוט את אהבתם ותוך כך גם מגלה טפח מהמתרחש מאחורי הקלעים של העולם

האקדמי. קטעים מהספר "עם נורית", הרואה אור בימים אלה בהוצאת "כרמל"

1972-1971

טיילנו בעיר העתיקה, ולפתע, כשאנחנו מול פתח מלון "אימפריאל" שליד שער יפו, נורית אמרה: "בוא

ניכנס!" המנהל הערבי בחן אותנו, ושאל אותי באנגלית: "אתם נשואים?" כשנורית ראתה שאני שוקל

מה לומר, היא זירזה אותי בעברית: "כאן אין מקום לתמרונים! או כן, או לא!" הנחתי שאם אומר "כן"

אתבקש להציג תעודה, ואמרתי: "לא". אפשר שִאכזבתי אותה (בשנות נישואינו נהגה נורית לשזור את

המעמד הזה במסכת סיפוריה על אודותי וִהרבתה לצחוק), אבל אז חזרנו לעיר המערבית ונורית נסעה

לתל אביב. בדקתי אחר כך כמה מלונות בעיר הערבית ומצאתי בעל מלון שהבטיח לי כי לא איכפת לו

אם אורחיו נשואים או לא, אבל ביקש וקיבל ִמקדמה.

גורלה של אותה ִמקדמה נחרץ לרדת לטמיון. כעבור כמה ימים נסעתי שוב להורי ועצרתי כדרכי בתל

השומר. נורית, נסערת משהו, סיפרה לי שאביה, פרופ' רבאו, אירגן ועידה גינקולוגית והיא הוזמנה

לפתיחה החגיגית. רופא צרפתי אחד גילה בה עניין והתחיל לפלרטט אתה בגלוי, עד שאחד הרופאים

הבכירים הזהיר אותו: "שים לב, זאת הבת של רבאו", אבל הרופא לא הרפה. ראיתי שנורית נהנתה

מתשומת לבו, אבל לא ייחסתי לכך חשיבות. באותו ערב נאלצתי למהר ולהגיע להורי והזדרזתי לצאת

לדרכי, כשאני מבטיח לנורית להישאר אצלה זמן רב יותר למחרת היום. אז צילצל הטלפון: היה זה

הרופא הצרפתי שהזמין את נורית לארוחה. נורית ואני קבענו שניפגש בבוקר.

כשהגעתי בבוקר יום שישי היה ביִדי "הארץ" שכותרתו הראשית עסקה במצב בסיַני. בזמן ששתינו

קפה נורית סיפרה לי, חיוורת, שאחרי הארוחה הזמין אותה הרופא לחדרו במלון. הייתי המום,

הרגשתי כאב חד בחזה, אבל הצלחתי להפגין שוויון־נפש ולשאול בנימה עניינית: "באמת? ואיך היה?"

"בהתחלה לא כל כך, אבל אחר כך זה הסתדר", דיווחה נורית באותה נימה. כשירדנו אל מכוניתי היא

שאלה: "אז מה אתה אומר?" העמדתי פנים אדישות (לימים התברר שעשיתי כן בצורה משכנעת

למהדרין) והפניתי עיני לכותרת העיתון: "מה אני אומר?! הנה תקראי מה שקורה בסיני. זה הרבה

יותר מעניין מהזיונים שלך!" (לא נהגתי להשתמש במלה זאת, והיה עלי להתאמץ להגותה כאילו היא

שגורה בפי. נורית, לעומת זאת, היתה נדרשת לה במינון די גבוה). נכנסתי למכונית, ובלי מלה נוספת

התנעתי והתרחקתי במהירות.

כמובן שבתוך־תוכי רתחתי, ולא ידעתי את נפשי מרוב זעם. אחרי כל מה שהתרקם בינינו, החֵברות,

הקירבה, המלים ומעשי האהבה — אכזבה שכזאת! הנה, אמרתי לעצמי, התַאמתו כל חששותי: אכן

צדקתי כששיערתי שאני כלי משחק בידיה, מושא לתחבולות ותכסיסים. יתרה מזאת, עלה על דעתי

שאין זה מקרה כי העדיפה אחר על פני מיד אחרי שתוצאותיו המביכות של הניתוח נגוזו. אמנם, זכרתי
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שהיא הזהירה אותי כי עוד אגלה שלא כל צדדיה יפים — אלא שלא העליתי על דעתי שצד שכזה

יתגלה בפני! ואילו חובב הספרות שבי אמר לי: עכשיו זכית לפחות להבין ְלמה התכוון היינה כשדיבר

על "בעיטה לתוך הלב". ענן כבד של עלבון, כעס ושאט־נפש רבץ עכשיו מעל אהבתי ואיים להחניקה,

אבל את שברון לבי לא חשפתי בפני איש (עשרות שנים אחר כך, כשיונתן שלנו כתב, הלחין וביצע את

שירו "זונה, אני אוהב אותך", אמרה לי נורית בחיוך: "בטח היו זמנים שגם אתה רצית לכתוב עלי שיר

כזה". "בוודאי", השבתי, "אבל לא היה בי האומץ של יונתן, גם לא הכישרון שלו").

 — ַסָּפר, באיטלקית), עלparrucchiereלרופא, שלא ידעתי את שמו, הענקתי את הכינוי ַּפארּוקיֶאֶרה (

פי דמותו של מאהב מפוקפק באחד מסיפוריו של ַאלדוס האקְסלי, שדאגתי להעבירו לנורית. הקשר

,chou, כש-mon chouchouשלה אתו התפתח והיא טרחה לספר לי, בשיחת טלפון, שהוא קורא לה 

כך הבהירה, צוחקת, משמעותו היא "כרוב", ושהיא ראתה מחדרו את רצועת החוף בה טיילנו חבוקים

בחופשה שלי מראס ֻסדר. גילוי אחרון זה הרתיח אותי במיוחד. וכאשר נודע לי שהיא נוסעת אתו

במוצאי שבת לירושלים למסיבה בביתה של ת"ר, הייתי מוטרף מקנאה וזעם, והחלטתי להתפרץ אל

תוך המסיבה ולחולל בה מופע אימים. אבל איך? כמובן לא לבדי, אלא בלוויית בת־זוג מצודדת, לעורר

את קנאתה של נורית, או לפחות להפגין בפניה שחיי טובים גם בלעדיה!

חנה ואני היינו מוזמנים באותו ערב אל בני הזוג ו' וט' כ'. בין ו' לביני התנהל זה זמן מה מן פלירט

תמים, ודאגתי ליידע את ט' ידידי מהם פני הדברים. כשו' יצאה לרגע למטבח, הלכתי בעקבותיה

ואמרתי לה שאני זקוק לעזרתה בעניין של חיים ומוות. היא נבהלה, אבל הסכימה לשתף פעולה

(לימים תספר שהייתי חיוור כסיד). כשחנה ואני עמדנו לשוב הביתה הסברתי שיש משהו חשוב

שברצוני להראות לו', והצעתי שהיא תצטרף אלינו בנסיעה לתלפיות ואחר כך אחזירה לביתה.

כשהגענו לתלפיות הכנסתי את ו' לרגע לחדר העבודה הקטן שלי, מעמיד פנים שאני מראה לה

דבר־מה, ואז נטלתי את המעטפה שבה שמרתי את התצלומים המעוותים של נורית מתוך סדרת

תצלומי שחור־לבן שצילמתי בדירתה בתל השומר, ויצאתי עם ו' לדרך — לא לביתה, כמובן, אלא

לביתה של ת"ר.

תוכניתי לא היתה מחוורת לי ממש. בתחילה רציתי להיכנס יחד עם ו', לתת לנורית את המעטפה

ולצאת, אבל גם בסערת־הנפש שהייתי נתון בה הבינותי שכדי לעשות כן יהיה עלי להכניס את ו' בסוד

פרשת הַּפארּוקיֶאֶרה, ובכך לא רציתי. בכל זאת, הראיתי לה את התצלומים הלא־מחמיאים בעודנו

יושבים במכונית והיא התפלאה: "מי נתן לך תמונות אינטימיות כאלה של נורית?" לא עלה על דעתה

שאני הוא זה שצילמתי אותן, והחלטתי להותירה בפליאתה. לבסוף יצאתי מן המכונית לבדי, פרצתי

לתוך הדירה, חתכתי היישר אל נורית שהַּפארּוקיֶאֶרה לידה, הושטתי לה את התצלומים כשאני מסנן:

"שִתראי כמה שאת יפה!" והסתלקתי. רק כעבור חודשים יתברר לי עד כמה עלה בידי לפגוע בה.

אחרי שהרופא נסע ונורית עצמה עמדה לנסוע לקליפורניה, היא ביקשה שאבוא להיפרד ממנה. בלב

כבד הסכמתי. נפגשנו באוניברסיטה בגבעת רם והיא פינתה את חפציה מחדרה, שהיה משותף לה

ולי"ק, מוָרה בחוג לתולדות האמנות. י' דרשה: "תשאירי לי את המפתח!" ובכך הכעיסה משום מה את

נורית, שהרימה קולה: "הנה המפתח הארור שלך!" וזרקה אותו כלפי מעלה (אני המתנתי בתחתית

המדרגות ומשם עקבתי אחרי המתרחש). המפתח פגע בשינייה של י', שהתחילו לדמם, והיא נמלטה

לשירותים כשהיא בוכה. נורית ניחמה אותה: "עד החתונה זה יעבור לך" (י' לא תינשא לעולם). אחר

כך נסענו במכוניתה של נורית, ואני המתנתי בה בזמן שהיא עלתה לדירתו של פראוור ברחוב אלקלעי

ונפרדה ממנו. המשכנו משם לתל אביב, ובדרך פרצה בינינו מריבה מרה שפרטיה נשתכחו ממני

לחלוטין, אבל הם יועלו עוד מעט־קט מן האוב. כשהגענו למוגרבי פינת בן יהודה ביקשתי שהיא

תעצור. עמדתי לרגע מחוץ למכונית, בחושך, בגשם קל, ונורית שאלה בהיסוס: "תיתן לי נשיקה

לפרידה?" נתתי בה מבט קטלני ונחרתי בבוז: "ל—ך? נ—שי—קה?!" ללא מלה נוספת פניתי שמאלה

ופתחתי בצעידה מהירה לעבר רחוב אלנבי. לא רציתי לראותה יותר לעולם.
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משנתקררה רוחי, התאמצתי לנסות להבין את התנהגותה באותו לילה בין יום חמישי לשישי שבו

מיהרתי להורי בכפר נטר ולאחריו. לא היה לי ספק שהיא לא התאהבה בַּפארּוקיֶאֶרה ושכל הרִשיוֶנת

אתו לא באה לעולם אלא כדי לנתץ את הקשר ביני לבינה. אבל למה? למה? בהדרגה הגעתי למסקנה

שהיא רצתה לַגמד את הסיפור שלנו על ידי הצבתו לצד הקשר המזדמן עם הַּפארּוקיֶאֶרה, ולנסוע אל

גבי בעלה כשהיא משאירה מאחוריה שני אירועים חולפים, חסרי ערך. הלא גם בימינו הטובים היא

חשה לעתים "התקפי נאמנות" כלפיו: ידעתי שהיא מעריצה אותו, ושהשמירה על ברית הנישואין אתו

מהותית בעינייה, למרות אינטימיות מאכזבת ו"בגידות" שנבעו ממנה. אולי גם הבהילה אותה הצעתי

הנמהרת שנפרק הכל ונתחיל חיים חדשים ביחד.

לא דיברנו על כל אלה אחרי שהתפייסנו, גם לא אחרי שהתחַּתנו. ואולם במכתב שנורית שלחה לי

 מצוי משפט שעשוי להבהיר את התנהגותה התזזיתית בסוף המערכה הראשונה של1990בספטמבר 

סיפורנו, זו שהסתיימה בכיכר מוגרבי. וכך כתבה: "הסנסציה של ִקרבה כל־כך גדולה אליך היא דבר

מרכזי בחיי ולא ִהכרתי אותה עד שלא הכרתי אותך. ואחר כך הכרתי אותה רק בקטעים ותמיד בכל

יחסינו הראשונים כל־כך פחדתי ממנה שניסיתי לפוצץ אותה". ובכן, פרשנות דומה לזו שהגעתי אליה

בסמוך להתרחשות.

ככל שחלפו הימים מאז אותה פרידה קשוחה בפינת מוגרבי הלך והצטייר בעיני הסיפור שלי עם נורית

כֶהתקף מוטרף, כמערבולת מתעתעת שנחלצתי ממנה בעור שיני, וככל שעבר הזמן התקשיתי להבין

כיצד נסחפתי לתוכה וכיצד יכולתי להעלות על הדעת לעזוב את ביתי. חזרתי לחיי הרגועים עם אשתי

חנה ועם ארנון התינוק שהנה־הנה התחיל לזחול, ולהוראה התובענית באוניברסיטה העברית ובמכון

להשכלה גבוהה בבאר שבע (שבמרוצת אותה שנה יהיה לאוניברסיטת הנגב), כשחרב המילואים

מרחפת מעל ראשי כל העת. כמובן שנזכרתי מדי פעם בנורית, אבל נהגתי לסלקה ממחשבותי כשאני

משנן לעצמי, "בשביְל' — היא מתה".

והנה, כעבור כמה שבועות מצאתי בתא הדואר שלי באוניברסיטה מכתב ארוך מנורית, שנכתב בלוס

 במארס, ובו בקשה נרגשת שאסכים לחדש את קשֵרנו. המכתב8אנג'לס כחודש אחרי שנחתה שם ב-

 המכתבים68הזה לא נמצא בידי כיום, וחבל, כי אני זוכר עד כמה הפעים אותי. שמרתי אותו, יחד עם 

. מן המכתבים ששלחתי אני לנורית לא נשתמר אף לא אחד, כי1972-1971שבאו בעקבותיו בשנים 

ברגע מסוים היא שרפה את כולם, כך סיפרה לי אחרי שובה ארצה, מרוב פחד שגבי יגלה אותם.

וכיצד הגבתי אני? בתחילה, בזהירות רבה. על מכתבה הראשון לא עניתי, ורק אחרי שהגיע השני

השבתי על שניהם יחד; יתר על כן, מתוך דבריה עולה שבמכתבי הראשונים ניסיתי להתמקד בעניינים

מקצועיים, וגם בהמשך נמנעתי משימוש במלים כמו "אהבה", מה שהביא אותה לחמוד לה לצון

ולכתוב שאם היא תשתמש במלה הזאת ואני אקרא אותה תוך כדי נהיגה לבטח אעשה תאונה. היא

היתה מודעת היטב למיעוט גילויי החיבה במכתבי, וכאשר קראתי לה פעם "יקירתי" היא התרגשה:

"מ'יקירתי' עמדו לי דמעות בעיניים; מסתבר שלדברים יש משמעות אחרת כאשר הם מופיעים רק

לעתים רחוקות".

מדוע שמרתי על זהירות כה רבה? כי לא רציתי לטלטל מחדש את חיי הנישואין שלי, וחששתי פן

אסחף עוד פעם לאותה מערבולת שלא מכבר נחלצתי ממנה חבול וכואב. כמו כן, פרשת הַּפארּוקיֶאֶרה

שמה קץ אחת ולתמיד להערצתי התמימה והמוחלטת, שהגיעה, כמו שכתבתי בפנקסי בראשית ינואר

, לכדי ַהֲאָלָהה. יתר על כן, אבד לי האמון בה וחששתי מ"קרניבל שטנים" שני, שבו היא עלולה1971

להשתמש במכתבים אינטימיים משלי, אם יהיו כאלה, למשל כדי לאיים על נישואי. ועם זאת, שמחתי

על חידוש הקשר ועל הבעות החרטה, נעמה לי הערכתה ליכולותי המקצועיות אף כי ידעתי שהינה

מוגזמת, ומשהשתכנעתי בכנות רגשותיה התרתי מעט את הרסן. כדי לרמוז על תחושותי מבלי

להעלותן בינתיים על הכתב, הקלטתי ברשם־קול את הבית הראשון של שיר נועז־לזמנו שהושמע

בימים ההם לרוב, גם ברמקול של ראס ֻסדר, ושאהבתי להאזין לו מאז ואילך:
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בדומיית עלי שלכת

על פני שדות היום גווע,

האם במשעולים היא מהלכת

העוד זוכרת היא לילות אהבה?

שלחתי לנורית פס מגֶנטי עם הקטע הזה, אבל היא לא הצליחה להשמיעו ושמרה אותו, כך כתבה לי,

 שנה אחר כך שרנו אותו שנינו, כל אחד מחזיק במיקרופון שלו,36בין תכשיטיה בלי לדעת מה יש בו. 

. כעבור שבע שנים נוספות חתם השיר2008בחתונתו של יונתן שלנו עם דנה בחירת לבו בנובמבר 

הזה את טקס גילוי מצבתה של נורית בבית הקברות של מודיעין.

1974-1973

בחופשתי הראשונה מ"אפריקה" שירבטתי במהירות מכתב גלוי לגולדה מאיר, ראש הממשלה, וזה

. קראתי לגולדה — כשאני מזדהה1973 בנובמבר 12התפרסם ב"הארץ" בתיווכו של יעקב טלמון ב-

כחייל ב"ארץ גושן" (כך קראו אז תאבי הסיפוח שבתוכנו לשטח שכבשנו ממערב לתעלת סואץ)

וכמרצה באוניברסיטה העברית — להודות בכך שמדיניותה הכוחנית הביאה עלינו את מלחמת יום

הכיפורים ושראוי לאמץ מדיניות חלופית שתתבסס על הסכמים ולא על הכוח לבדו.

המכתב עורר הדים, הופץ יחד עם טקסטים אחרים על ידי קבוצת "שיח ירושלים", תורגם לאנגלית על

ידי קבוצה שמאלנית, ואף סוכם בערבית ביומון "א־שעב". עלי להודות שהמכתב לגולדה לא נועד רק

להביע עמדה פוליטית; הוא גם איפשר לי להודיע ברבים שעל אף שאני עכשיו בורג קטן ודל־ערך

במכונת המלחמה הצה"לית, מש"ק־ֶקֶשר אלמוני בפלוגת חרמ"ש, עודני אדם בעל דעות עצמאיות

1973המסוגל לבטאן ולפרסמן. לא היתה זו פעם ראשונה באותה שנה שהבעתי את דעתי: בפברואר 

פירסמתי ב"הארץ" תוכנית להסדר חלקי עם מצרים שימנע התלקחות מחודשת לאורך תעלת סואץ,

וחודש אחר כך קראתי לרמטכ"ל דוד אלעזר להתפטר משום שבהחלטתו להפיל מטוס לובי אזרחי

מעל סיני גילה "מידה של חוסר־שיקול שאין לסובלה אצל אדם העומד בראש סולם הפיקוד של צה"ל".

כלומר, מבין עשרות אלפי החיילים בחזית המצרית — רבים מהם בוודאי גיבורים לאין שיעור ממני —

הייתי אחד היחידים שחזה את ההתלקחות הממשמשת ובאה, וניסה למונעה, אף הטיל ספק בכישורי

מפקדו העליון של צה"ל.

למכתבי הגלוי לגולדה מאיר היו השלכות שונות, אבל מבחינתי התוצאה החשובה ביותר נקשרה

בנורית. גם לה שלחתי עותק של המכתב, יחד עם בקשת סליחה, ולשמחתי לא היה גבול כאשר

 בדצמבר ושנאמר בה: "לאור שיחות ג'נבה — אין לי ברירה6הגיעה אלי, לזחל"ם, גלוָיה שנכתבה ב-

אלא להסכים לשיחות שלום. הרבה שלום וטוב, נורית".

אבל המכתב לגולדה נראה לה מיותר. "לא מוכרחים לעשות פומבי לזה שעברה עליך מלחמה קשה.

והרי ההודעה על השתתפותך בקרב היתה גדולה יותר שם מהבקשה ַיָעני ל'שלום'". (אילו אכן כך היה,

ספק אם צעירי השמאל היו מפיצים את מכתבי ועורכי 'א־שעב' מדפיסים את סיכומו הערבי). והיא

מוסיפה: "או בעצם — כן צריך לעשות פומבי לזה שהיו במלחמה, — אבל לא מוכרחים לקשור את זה

ישר עם כל הדברים האחרים". והיא מוסיפה: "אבל אתה ישר מודיע ברגשנות (עשויה או לא) כתלמיד

גימנסיה על נוראות המלחמה". כאן היא קלעה למטרה. מאוחר יותר, כשדיברנו על המכתב, היא

הביעה את תמיהתה על המשפט "הזוועה אשר תוקפת אותך כאשר אתה מושך מתוך טנק פגוע את

גווייתו חסרת הראש של שריונאי משלנו", ובעיקר על השימוש במלה "זוועה". ואכן גם לי הוא הפריע

כשראיתי אותו בדפוס. אלא שכתבתי את הדברים במהירות רבה, בלי אפשרות לתקן, כי היה עלי

למהר ולהביא את המכתב לטלמון לפני שובי ל"אפריקה". וכמובן שהיא לא יכלה להבין את מצוקתי

כבורג במכונה גדולה שכלל לא סמכתי על יעילות תפקודה.

למרות הנזיפות והגימוד, אהבתי אותה בגלל מכתב זה, שחזר והקרין, בצורה בשלה יותר, את גילוי

הלב שאיפיין את מכתביה מארה"ב. גם שמחתי שלא התייחסה לפיצוץ שהבאתי על יחסינו שנה אחת
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קודם לכן.

.1974 בינואר 20התייחסות זו הופיעה בהבלטה בסוף מכתבה השני, שחותמת הדואר שלו היא מה-

היא פותחת כך: "אני כועסת עליך מאוד. וזה ניסוח מאוזן. כל ההתנצלויות הרי אפס לעומת המעשה,

ומעשים אחרים (כגון השמצות שוטפות ב'חוגים שונים'). לא שקשה לי לעמוד בזה, — זה סתם עלוב.

אבל", היא מוסיפה, "הכעס דהוי. הוא דהה בכל השנה שעברה (והיתה בשבילי שנה מרה מאוד).

ובעיקר במלחמה". אחר כך, בקטע שמציג בתמציתיות נוקבת את רגשותיה הסותרים, היא כותבת:

"לפעמים כשאני נזכרת במעשיך — אני מוכנה פשוטו כמשמעו לנקר את עיניך.

לפעמים אני מוכנה לעשות אתך אהבה יום ולילה.

לפעמים אני כולי רק עם בעלי, ומוכנה לוותר על העולם כולו בכדי שענייניו יסתדרו.

ורק לעתים רחוקות מאוד בשנה האחרונה בכלל חשבתי מה אני רוצה".

בהמשך היא משרטטת, בביקורתיות חדה, את דיוקני: "מה שמרגיז אותי בך זה הנרקיסיזם.

המאוהבות בעצמך. כתבת בעיתון — יפה מאוד. אבל לא מוכרחים לצלם ולשלוח לכל הארץ. ולא גם

, לפראוור, לטלמוןmentorsלצטט את עצמך כל הזמן. ושנית — ואמרתי לך גם קודם — הקשר ל-

ולשד יודע מי. גם טלמון הרי פיגורה גרוטסקית בעיקרה. לא מפריע לי שהחיילים שמעו את פראוור,

אבל זה שאתה מוכרח להביא אותו לחזית. או שאתה באוניברסיטה או בחזית, אבל אי אפשר להגיד

גם לאלה וגם לאלה: 'ראה אותי בתפקידי זה'. אי אפשר ללכת כשתמיד מישהו מציץ מאחורי גבך. כי

גם זה בסיכום ָּפָרנוָיה.

ועם זה אתה כנראה אחד האנשים היחידים שאני מרגישה אליהם קירבה גדולה מאוד. לפעמים

געגועים, לפעמים אהבה, לפעמים כעס נורא.

והרבה פעמים או תמיד רוצה לעשות אהבה. מסובך מאוד. ואין פתרונים. ומר לי בלב מאוד. שלום,

נורית".
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