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ספרו זה של אשכול נבו הוא דוגמה לספר שרוב מוחלט של קוראיו ימליצו עליו מכל לב.

הספר מורכב משלוש נובלות שאין קשר ביניהן )נזכיר לקוראים, נֹוֵבָלה היא סיפור קצר שהוארך. 
מכלל סיפור קצר יצא, אבל לגודל של רומן עדיין לא הגיע(. פה ושם מבליחים באחת, מעין רמזים 
מהן  אחת  לכל  להתייחס  לכן  ניתן  לכך.  מעבר  לא  אך  וותיק,  לחבר  שלום  דרישת  מעין  לחברתה, 

כיצירה עצמאית.

הסיפור הראשון מתואר בקולו של עומרי, גבר היוצא לטיול 'אחרי גירושים' לדרום אמריקה. במקריות 
משהו  מתפתח  איכשהו  ומור(.  )רונן  נישואים'  'אחרי  לטיול  הנוסעים  ישראלים  זוג  עם  נפגש  הוא 
תמוה ולא ברור בינו לבין מור, אך הוא שב לישראל ללא קשר איתה. עם חזרתו, מסתבר שטיול ירח 

הדבש הסתיים באסון ועומרי מוצא עצמו שקוע עד צווארו במשהו שלא תכנן. 

צעירה  מתמחה  עם  מסתבך  והוא  הארץ,  את  עזבו  שילדיו  אלמן  ברופא  עוסקת  השנייה  הנובלה 
וילדיו. הנובלה השלישית  יחסיו עם אשתו המנוחה  והכל תוך כדי תיאור מנגיד ומטריד של  ויפה. 

אשכול נבו - "גבר נכנס בפרדס"

1



עוסקת בגבר ואישה שיוצאים להליכת שבת בפרדסים. בשלב מסוים, הגבר נכנס לפינת הפרדס בין 
העצים ולא יוצא משם. פשוט נעלם לפתע ואיננו עוד. כהרגלנו, לא נרבה בפרטי העלילה כדי להימנע 

מקלקלנים )ספוילרים(.

הספר איננו ספר מתח, אך בכל אחת מהנובלות ישנם אלמנטים שנלקחו ישירות ממותחנים קלאסיים. 
בראשונה יש לנו מוות לא מוסבר ואנו תוהים מה בדיוק אירע. אנו לא לגמרי מאמינים לעומרי המספר 
עצמו  מצא  שהרופא  האירוע  ייגמר  כיצד  מתלבטים  אנו  בשנייה  מאיתנו?(.  מסתיר  הוא  עוד  )מה 
בתוכו? אשם? לא אשם? ובשלישית אנו מבקשים לדעת מה עלה בגורלו של הבעל הנעדר. בסיפורי 
היעדרויות יש מתח כפול ומכופל. אחרי ככלות הכל, ייתכן שהנעדר עדיין 
ועוד שלל אפשרויות שלא מצויות במקרה  והוא שבוי,  ייתכן  חי אי שם, 
של רצח רגיל. אשתו היא החשודה העיקרית למרות שהנובלה מסופרת 
בקולה דווקא. בשלושתן מעורבת כמובן המשטרה. חוקריה אומנם הם 

דמויות משניות בעליל, אך עצם נוכחותה רומזת לסוגת המתח.

גבר/אישה מבוססים, מעמד סוציו-אקונומי  נורמטיביים לחלוטין,  כל הסיפורים מתארים אנשים 
מכובד, יחסים סבירים עם בני הזוג, כאשר לפתע מכה מאורע חד-פעמי המערער את חייהם. איכשהו 
ולאט לאט הקולות המספרים מגלים לנו עובדות נוספות, פרטים חדשים, ואנו הקוראים משנים את 
נקודת מבטנו שוב ושוב. אם בהתחלה אנו משוכנעים שגיבורינו הם אנשים מן הישוב בדמות הקורא 
הסביר, הרי בסוף הנובלה לא רק שאיננו משוכנעים בכך, אלא שאנו מתחילים לפקפק מיהו בכלל 

אדם/אישה מן הישוב )והאם קיימים כאלו?(.

אינם  השמות  אפילו  ושוב.  שוב  להרהר  אותנו  ושולחות  כיוון,  משנות  מפתיעות,  הנובלות  עלילות 
מקריים והם רבי משמעות בעליל. שם הנובלה הראשונה הוא 'דרך המוות'. לכאורה בעקבות שביל 
אופניים מסוכן בפרו, אך גם מסמל את דרכם של כל המעורבים בעלילה, הן את של עומרי והן את של 
מור, ובוודאי את דרכו של רונן. שם הנובלה השנייה הוא תמים, 'היסטוריה משפחתית'. אך כשנכנסים 

בכל ה אך  מתח,  איננו  פר   פר 
אלמנטים  ישנם  מהנובלות  אחת 
שנלקחו ישירות ממותחנים קלא יים. 
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לנבכי העלילה מסתבר שלא ברור בדיוק מי היא המשפחה, וכלל לא ברור על איזו היסטוריה מדובר. 
שם השלישית הוא 'גבר נכנס בפרדס' )כשם הספר כולו(. אי אפשר להימנע מזיכרון 'ארבעה נכנסו 
לפרדס'. רק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, מה שאי אפשר לומר 

על הגבר בסיפורנו שנכנס לפרדס וכלל לא יצא ממנו.

אנו משנים את  בו.  הדמויות  היא תיאורי  של הספר  סגולתו העיקרית 
דעתנו עליהם תוך כדי הקריאה. לפעמים הם נראים לנו כישרים והגונים 
וכמה עמודים אחר כך אנו תוהים כיצד העזו לעשות את שעשו. והכל 
באותנטיות  לפקפוק  מקום  לקוראים  נותנת  שלא  משכנעת  בצורה 
היינו  לו  מתנהגים  אנו  היינו  כיצד  עצמנו  את  שואלים  אנו  ההתנהגות. 
במקומם? והאם כל גבר/אישה יכלו להיסחף כמוהם? למצוא את עצמם 

במצב שלעולם לא חשבו שיימצאו בו?

ביקורות  שהיו  עד  קריא  כה  אפילו.  מאוד  מאוד  מאוד,  קריא  הספר 
שטענו שהוא קריא מדי ואיננו מאפשר לקוראים להספיק ולהתרשם. 
היו אף כאלו שהגדירו זאת כ-'יותר מדי דבש'. אולי יהיו אלו שרואים 
מהווה  לחדול מקריאה,  חוסר האפשרות  בעינינו  אך  לפגם,  טעם  בכך 
סימן לספר מעולה. ספרות טובה סוחפת את קוראיה וגורמת להם לשקוע בה עד כדי שכחת העולם 

מחוץ לה, והספר לפנינו הוא כזה. 

אשכול נבו הוא סופר פורה שכבר הוציא לאור כמה וכמה ספרים. מהם היינו ממליצים על "הִמקווה 
'אשכול' על שם סבו,  2013 )העדפה אישית שלנו(. הוא קרוי  האחרון בסיביר" שיצא לאור בשנת 
ראש הממשלה לוי אשכול ז"ל. כיום הוא עוסק בעיקר בכתיבה והנחיית סדנאות כתיבה. מן הסתם 

הקורא הישראלי יזכה לעוד ספרים לא מעטים מפרי עטו.

מאוד ה מאוד  מאוד,  קריא   פר 
אפילו. כה קריא עד שהיו ביקורות 
שטענו שהוא קריא מדי ואיננו מאפשר 

לקוראים לה פיק ולהתרשם. 

קוראיה   את  טובה  וחפת  פרות 
כדי  עד  בה  לשקוע  להם  וגורמת 
ִשכחת העולם מחוץ לה, וה פר לפנינו 

הוא כזה.
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למי שלא קרא/ה עדיין מספריו של אשכול נבו מומלץ ספר זה כדוגמא טובה לאיכות יצירתו, ואלו 
שקראו, בוודאי לא יתאכזבו.
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