
 לבן זקן יש נורדאו למכס

 נורית פגי
 

 המתחבא ופה בולט אף, חדות לחיים עצמות גם לו יש, שבספר בתמונה. לבן זקן יש נורדאו למכס

 מכס. לבנים עבותים לגבינים מתחת בזעף מושפלות, נורדאו מכס של עיניו, עיניו אבל. שופע זקן בתוך

 .העולם כל על כועס נורדאו

 שפרנסי, הכרמל לפסגת הדרך באמצע, ומוזנח עלוב, קטן רחוב הוא נורדאו שמכס חשבתי תמיד ואני

 .למדרחוב אותו ולהפוך, והבלות האפורות לחייו על אודם למשוח, שנים אילו אי לפני, ניסו חיפה העיר

 האורן עצי מעט .וצהובות אדומות לבנים של במרבד ,שמן כתמיב והמוכתם השחור האספלט כוסה אז

, צהובות שמשיות פרשו קפה בתי שני. וירוקה עגולה בגדר והוקפו קטמונ, הבתים חזיתות לפני ששרדו

 וכמה טעם אנינת מסעדה הופיעה לצידם. הרחוב בחלל מתקפלים וכסאות עגולים שולחנות ופיזרו

. מבהיקים ראווה חלונות מעל מסולסל יד בכתב המתנוססים, צרפתייים שמות בעלי קטנים בוטיקים

 נדמה. מבטיח נראה הכל. תקליטים וחנות ספרים חנות ולידו נפתח כתיבה למכשירי מסחר בית גם

 .לתחיה קם נורדאו מכס שרחוב היה

 הליברלים המהפכנים אחד, והפילוסוף העיתונאי, המבקר, הסופר, נורדאו מכס על שנגזר כשם אולם

 ולהשאיר, ההיסטוריה ערפילי בין להעלם, אדוק ציוני שהפך עשרה התשע המאה של הקיצוניים

 עוד טרח לא שאיש אבק תלתלי תחת מחדש עצמו נורדאו רחוב גם שקע כך, רחוב שם רק אחריו

 נמתח" סגירה לרגל כללית מכירה" המשפט ולפתע, עונה כל עוצבו לא כבר הבוטיקים חלונות. לטאטא

 בית. שומם עמד והשני נסגר הרחוב של המזרחי בקצהו הקפה בית. רוחבם למלוא זרחני בסרט

 מעל. חשמל למכשירי חנות החליפה הספרים חנות ואת הכרמל למרכז עקר כתיבה למכשירי המסחר

 חבורות רק. קיריליות באותיות, יד בכתב החנות שם נרשם, צהבהב קרטון על, המאובק הראווה חלון

 .מנוחה חסרות, ברחוב משוטטות נראו, ביד וודקה בקבוקי עם, רוסית דוברי צעירים של מכונסות

, מתוקנת אירופאית עיר ככל מדרחוב בעלת סוף סוף, חיפה העיר לתפארת הפך נורדאו כשרחוב, אז

 שבו הבית את לראות, המזדקן דודי בן, יאיר אותי לקח, ושוב הלוך, מתפעלים בו טיילו וההמונים

 והתאהב, הימים ששת מלחמת לאחר לצבא בזמנו התגייס יאיר. הראשונות חייו שנות את בילה

 כדי, עשרה שמונה בגיל ארצה הגיעה, מפותחת ציונית תודעה בעלת, הנערה. מאנגליה יפיפיה בנערה

 העם לכל ומופת דוגמא, בציונות ודבקותה הרב יופיה בשל. הנצחון שיכור לישראל ההגנה בצבא לשרת

, הטריה ואשתו יאיר, רב זמן עבר לא. "במחנה" עיתון של נלהבת שער לכתבת צולמה, היהודי

 העיתון את אך .ללונדון וחזרו הארץ את עזבו, שעברה השנה מן כבגד הציונות את מעליה שהשילה

 היתה היא. בביתה מבקרת שהייתי פעם בכל יאיר של אימו בידי בגאווה מוצג לראות זוכה הייתי

, חרסינה צלחות מלאה לויטרינה מתחת, בסלון הניצב ארוןה ממגירת המצהיב העיתון את מוציאה

, כמובן, יאיר "?שהתגרשו הלב כואב לא. יפיפיה איזו תראי": ונאנחת, השולחן על לפני אותו פורשת



 חזר עכשיו. בבריסל לגור ועבר בלגית בבחורה התאהב הימים ברבות. גירושיו לאחר לארץ חזר לא

 . הכרמל פיסגת על נמרץ טיפול במחלקת איברים פשוט ושכב שבץ קיבל אביו כי, בארץ לביקור

 גזוז המאפיר שיערו, חמישים כבן, יאיר. מוארים כבר היו הרחוב פנסי .הערביים בשעת לאיטנו טיילנו

, בעיניו ממצמץ כשהוא שלישי בית כל לפני נעצר, מוזהבים משקפיים אפו ועל בלגי צמרת ספר בידי

 לא אני אבל. זה שזהו חושב אני": וממלמל, שלפניו למראה שבזכרונו התמונות את להתאים מנסה

 בעלי, קומות שלוש-השתיים בני, האפורים המרובעים והבתים, הבית מספר את זכר לא הוא ."בטוח

 .לזה זה זהים נראו, הקטנות הקידמיות המרפסות

 זה. בטוח אני עכשיו. זה זהו": פניו את האיר וחיוך עשרה שמונה מספר בית לפני לפתע נעצר ואז

. משפחות שש עבור, השלושים בשנות שנבנה, קומות שלוש בעל דירות בית זה היה ."שלי הבית

 בקומת שכנה עכשיו. מאורכים זכוכית חלונות דרך מבחוץ למתבונן השתקףש מדרגות גרם במרכזו

 .שוויצרי במטבח המשתבחת צרפתי שם עם גורמה מסעדת, הבנין של הימני בצידו, הקרקע

 .השולחנות אחד ליד והתישבנו למסעדה נכנסנו

 בקומה גרנו אנחנו", סביבו בסקרנות מתבונן כשהוא יאיר סיפר, "סבא של רההדי היתה זאת"

 ."השכיר סבא האחרות הדירות את. ישראל דוד גר ומולנו הראשונה

 את בחיפה בנה, העשרים שנות סוף לקראת לארץ וכשהגיע ברוסיה גדול תבואה סוחר היה הסבא

 .המשפחה בני כל עבור הבנין את בנה, כשהתעשר. הראשונים התבואה מחסני

 . הקירות את מקרוב בוחן, המסעדה חדרי בין להסתובב החל, כולו נרגש, יאיר

 צרפתי רק אך, עברי יד בכתב אמנם כתובים אלה. תפריטים שני מגיש, לשולחן הגיע מעונב מלצר

 . בהם מנוסח מה להבין יכול מלידה

 שייך היה הזה הבנין כל. גדל הוא כאן", של המלצר באוזנו לחשתי, "?הזה האיש את רואה אתה"

 ." שלו למשפחה

, טובים העסקים. רחב חיוך עם מולנו התיישב, וקרח עגלגל, המסעדה בעל, והשף, דקות שתי עברו לא

 מסתבר. המסעדה שמעל הדירה את לקנות בדעתו עלה אלה ימיםב בדיוק. להתרחב רוצה והוא, סיפר

 .יאיר של המשפחה בבעלות היתה שעדיין בבנין היחידה הדירה שזו

 מטבח על שמעתי לא ומעולם בבריסל גר אני". יאיר תהה, "?שוויצרי מטבח, כזה דבר בכלל יש"

 ". שוויצרי

 נחשב השוויצרי המטבח". התנפחה וכרסו התאדמו המסעדה בעל פני, "?כזה דבר יש אומרת זאת מה"

 הבישול סודות את נבה'בג למדתי שנים ארבע. הצרפתי המטבח מן אפילו יותר כטוב המבינים בעיני

 "?מוכר אתה? למעלה הדירה עם מה אבל! השוויצרי

 הוא. זה על יחשוב הוא אבל, לה שייכת בעצם הדירה שכן, אמו עם להתייעץ צריך שהוא אמר יאיר

, הבית חשבון על, שולחננו על משובח אדום יין בקבוק המלצר הניח כך אחר. חיובי באופן זה על יחשוב

 .כמובן

 מסחרר הטוב שריחו האדמדם בנוזל יאיר של כוסו את ממלאה אני, "?הביתה חוזר אתה מתי אז, נו"

 .ראשי את



 "?משהו כאן איבדתי, למה". יאיר תמה, "?לארץ לחזור"

 .למכור רוצה לא הוא, ברור היה, הדירה את אבל

 השוכב באביו רגע באותו בדיוק נזכר שכן יאיר של לחיו על התגלגלה ודמעה, כוסות השקנו, "לחיים"

 .מגופו אט אט אוזלים שהחיים, החולים בבית

 השאיר לא, לנורדאו בניגוד, הרצל. הרצל את ומגלה" אבות הציונות" בספר לדפדף ממשיכה אני

, ציבור יחסי של גאון, במעשים ממנו הגדול אבל בשנים מנורדאו הצעיר, הרצל. רחוב שם רק אחריו

, שחור עבות זקן; השנים ברבות לזהות יוכל ילד שכל סמל, מרשימה צללית גם אחריו להשאיר ידע

 חת ללא המסתכלות גדולות שחורות ועיניים, ימיה לחדש המנסה קדומה ממלכה של למלך כיאה

 . האומה לעתיד היישר

 שיחה לאחר. ומאמין נלהב לציוני להפוך הצליח שהרצל הראשון האדם היה שנורדאו בספר כתוב

 סופרים שניהם, ושש ארבעים בן נורדאו, וחמש שלושים בן אז היה הרצל, 5981 בשנת, בלבד אחת

 המדיניים הציונים לשני, ובנפש בלב חברים מאז, השניים הפכו, הגרמנית השפה דוברי ועיתונאים

 ישראל את לפגוש אותו ושלח המלצה במכתב הרצל את נורדאו צייד כך אחר. בעולם הראשונים

,  לעולם בה שוקעת לא שהשמש האימפריה בירת אז, שלונדון ברור היה. בלונדון, סופר הוא גם, זנגוויל

 של ההמלצה מכתב, באנגלית מילה ידיעת ללא, דרכו את הרצל שירך וגשם סופה בליל. המפתח היא

 הרובעים מן באחד, בביתו המבוערת האח ליד היושב, זנגוויל את לפגוש כדי, בכיסו נורדאו

 לתמוך, נורדאו השתכנע בה קלות באותה, משתכנע היה לא זנגוויל אם ומה. לונדון של המרוחקים

 ? הרצל של בחזונו

 .ידוע וההמשך, בלפור לורד את שיכנע בתורו, השתכנע זנגוויל, הקסים הרצל לילה אותו אבל

, גיל חסרת בלונדינית יפיפיה, הבלגית חברתו עם, הכרמל רכס על קפה בבית, מולי יאיר יושב עכשיו

 .אמו למות השנה ביום

 יאיר. נבה'ג אגם גדת על, אחר קפה בבית, אחר איש משים מבלי מצטט, אומר הוא, "חלום לי יש"

 לגור לחזור חייו וחלום, ושמונה חמישים בן הוא. מדודות בלגימות לו שהוגש ההפוך הקפה את שותה

 רובע בלב, בהזדמנות דירות בית וקנה סבו כמעשה עשה, בבריסל כשהשתקע, בזמנו. ישראל בארץ

 ללונדון האחד, מהבית פרחו אלה כששני, עכשיו. האנגליה מאשתו בניו ולשני לו, הערבי המהגרים

 להשאר רצון כל לו אין, עוינים מוסלמים שכנים מוקף, עבודה מחוסר עצמו והוא, יורק-לניו והשני

 .בבריסל

 ."ברחוב ללכת מפחד ממש אני". אומר הוא ,"בבלגיה יש אנטישמיות איזו מושג לך אין"

 אבל, צהוב טלאי עם הולך שאני לא זה", הספקניות עיני מבט את רואה כשהוא מוסיף הוא, "טוב"

 "?שנה לפני שרפו השכונתי הכנסת בית שאת יודעת את

 "?פה לגור מוכנה את", היפה הקתולית חברתו את בצרפתית שואלת אני, "?ואת"

 הרבה עם מקום שיהיה – והעיקר. טוב לי יהיה, אותי שתשימי איפה, אני". בכתפיה מושכת היא

 .צוחקת היא, !"שמש



 אל הקור מארצות, נחמדת ציפורה שובך רב שלום. בליבי ושרתי אליהם חייכתי, שובך רב שלום

 .חלוני
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