יעקב שבתאי  -הדמויות ב"זכרון דברים"
מאת עדין קוה ,רביבים
לתגובות:

adin@revivim.co.il

הספר פורסם לראשונה בשנת  .1977הוצאת "סימן קריאה".
 129הדמויות ברומן הנפלא של יעקב שבתאי הן חלק מהותי במבנה היצירה.
דמויות נפטרו במהלך הספר והן ממוספרות בטור השמאלי.
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הקורא מוזמן להיעזר בעבודה זו כדי להתמצא בסבך הקשרים המשפחתיים של הדמויות.
המפתח שמוצע כאן בנוי לפי בתי אב של שלושת גיבורי הרומן :גולדמן ,צזאר וישראל.
נכללות כאן רק דמויות עם שם .עשרות דמויות של "בנם"" ,בתו"" ,אשתו" לא כללתי.
עבודה זו הוכנה בשנת  1981לאחר קריאה שניה של הרומן ועודכנה בשנת  2011אחרי
קריאה שלישית של הרומן.
בעזרת  ctr. Fניתן לאתר את הדמויות.
אלינוער פלור ערכה מפתח לפי א"ב של (רוב) הגיבורים .מופיע ברשת.

מס' דמויות

1

ההורים:

2

2

בית גולדמן

א

חוה וברוך-חיים גולדמן .ברוך נפטר ביום לידת נכדו ברוך.
ילדיהם :יואל ,אפרים ,ברכה ,לזר.

צפורה ויואל גולדמן
עברו למושב .יואל פועל בנין במחנות הצבא הבריטי.
חמשת ילדיהם:

2

מאיר ונחמה גולדמן 6 .ילדים.

2
1

ירמיהו ותמימה גולדמן 4 .ילדים.
התגייס לפלמ"ח .מודד.
צליק בנם .חתונתו מתוארת בהרחבה ע"י רוב מנחמי רגינה.

מאיר התגייס לבריגדה ,לחם באיטליה ועסק ב"בריחה".

נפטרו
1

2

אסתר ומיכאל קפלן 3 .ילדים.

נפטר .נקבר בראטיסבון.

1

3

רות וגרשון גוטהלף 3 .ילדים.

רות עמדה להינשא ליעקב טייך שנהרג בטרם נישאו.

1

1

אביעזר

1

אלתר

2

ב

2

נשוי  2 +בן דוד רחוק של ציפורה.

דייר משנה.

אפרים ורגינה (סטיפנה) גולדמן
פטירתו של אפרים (באחד באפריל!) פותחת את הרומן.
השראה לדמותו של אפרים הוא אברהם אביו של שבתאי (ע"פ ברוך הרפז).
שני ילדיהם:
נעמי

יצחק היה חבר שלה ושירת איתה במצרים.
שירתה כנהגת בצבא הבריטי .נהרגה בתאונת דרכים ואולי התאבדה.
אצ'יסון או אטקינסון קצין בריטי נשוי עם ילדים אהובה(?) של נעמי.

גולדמן

הגיבור היחיד ברומן ששמו הפרטי אינו מסופר לקוראים.
עורך דין במשרד .מתקרב לגיל  .50גר בבית אמו.
נפטר בסוף הרומן באחד בינואר 9 ,חודשים אחרי מות אביו.
קשורים לגולדמן:
גרוש מימימה צ'רנוב היפה.
דיתה  -ד"ר לביולוגיה ,מבוגרת ממנו .מנהלים רומן.
פאולה  -זונה שקונה ממנה שירותים באמצעות המלצר קארול ברח' הירקון.
הרברט  -אדון וגברת בעלי מסעדה יוצאי גרמניה.
קרול ,טופסי  -עובדים במסעדה בה נוהג גולדמן לסעוד.
נלו ואשתו בעלי מסעדה שגולדמן נוהג לפקוד.

1
1

הצטרף לקיבוץ ואח"כ פועל בעבודות עפר .בן גילו של גולדמן.

1
1
2
2
2
1
1

דוד קוסטומולסקי

בן דוד רחוק של אפרים .ערק מצבא אנדרס.

1

שרה די-בוטון

אשתו ,אלמנה עם בת .תופרת.

2

ג

שמואל וברכה (לבית גולדמן)
התגורר בעבר בארה"ב.
שמואל סוחר מכוניות.

1

1

1

שלושת ילדיהם:
1

אילנה  -נשואה לעו"ד  3 +ילדים.

1

אורי  -נשוי  +בת.

1

עמוס  -נשוי לאמריקאית וחי בארה"ב.

2

2

1
1

ד

לזר ורחל גולדמן
לזר התנדב למלחמת האזרחים בספרד ,הועבר ע"י הרוסים לגלות ביאקוטיה ,סיביר.
היה קומוניסט ונשאר כזה .הגיע ללוויה של אפרים שזה ניתק את יחסיו איתו בגלל הקומוניזם.
עלה ארצה בגיל  17על סרטיפיקט לא חוקי כבנם של רינה וירוחם שוורץ.
החליף את שם משפחתו לשוורץ.
הדוד האהוב ובר-שיח לגולדמן.
שני ילדיהם:

ברוך -
צילה

ע"ש הסבא ,אביו של לזר ,שנפטר ביום החתונה.

נספחי בית גולדמן
האחים של צפורה ,אשת יואל גולדמן
1

ישעיהו -

נפטר ממלריה.

1

2

שרה -

נשואה ליונה קוצ'ינסקי ,קונדיטור.
דכאונית .נפטרה מסרטן .חשוכי ילדים.

1

1

רחל -

אמה של צפורה.

רגינה-סטיפנה גולדמן

1

שינתה את שמה לאחר מות בעלה אפרים וחזרה למנהגי פולניה.
האחים של רגינה:
אביה .סבא של גולדמן.
משה-דוד -
נשוי לשרה מייזלר .שרה היא אחותה של יהודית מייזלר.
ראובן מת ממכת חשמל.
לראובן ושרה לא היו ילדים.

2

ראובן -

1

יאנק -

1

יהודית מייזלר
גיסתה וחברתה הקרובה של סטיפנה .רווקה .אחותה שרה נשואה לראובן.

1

בן המאה ה .17-אסטרונום-אסטרולוג שחי בגרמניה.
יוהנס קפלר
מחבר הסומניום שגולדמן מתרגם.

2

הוריו :קאטרינה המכשפה והאינריך שנהרג בקרב נגד נאפולי.

אחיה הצעיר .נשאר בפולין.

נעלם במלחמה.

1

דניאל שמידט חייט.

ילדיו מתו בגלל המכשפה.

1

יאקוב ראינהולד ,זגג.

גם אשתו מכשפה.

2

באסטיאן מאיאר נפטרה והמורה בויטאלשפאכר נעשה משותק  -ממרקחת של המכשפה.

2

דוראקוטוס ואמו פיולקסלידה .אביו דייג.

1

טיכו דה-ברארא ,תוכן.

1

אהרן  -אחיו של שמואל שנשוי לברכה לבית גולדמן.
רב עם אחיו עד מכות על ירושת האיטליז של אביהם.

1

בנו אברם  -בן גילו של גולדמן  -חי בצרפת.

רווק .לא הביא נכדים להוריו!

רחל גולדמן
1

נישאה לעקיבא ויינר לאחר היעלמו של לזר בעלה.

1
1

1

1

1
1

חיה עם אברהם שכטר לאחר מות עקיבא בעלה השני.
יהודה שכטר בנו של אברהם .נהרג בתאונה בשירותו הצבאי.

2

ברוריה ומקס שפילמן
מקס היה שותף במשרד הנדסה עם ארוין אבי צזאר.
ברוריה נפטרה מטרומבוזה.
בנם:

1

יאיר נישא לבחורה מבלגיה.

1

רוחמה ומקס שפילמן

1

1

מקס נישא לרוחמה (אחותו של צזאר) לאחר שהתאלמן מברוריה.
בנם:
1

בנימין שפילמן חי באנגליה.

1

יהודית טנפאוס
מורה לאנגלית.
חברתו של לזר לאחר שובו מסיביר.
נספתה יחד עם לזר בשנתם בהרעלה בגל חיטוי שעשו השכנים.

2

בית צזאר
הורי ארוין.
קלרה ודוד
קלרה סבתו האהובה של צזאר.

2

בש -

1

2

2

א

קבלן עפר .ידידו ושותפו של ארוין .רווק.
אחיו חי באוסטרליה.

אלישבע וארוין
ארוין בעל משרד הנדסי .חלה באלצהיימר.

נפטר קורא בבית שימוש.

נפטר שבוע אחרי נישואי צזאר.

1

1

בתם:
גרושים
רוחמה ואביגדור
אביגדור נהג אוטובוס .לזוג בן בגיל שנתיים.
רוחמה היתה נשואה לאמריקאי בעל ביח"ר לציוד ספורט.
אחרי שהתאלמן מברוריה אשתו הראשונה.
נישאה למקס שפילמן

1

1

2

1

ב

נישואיו השניים של ארוין

זינה וארוין
בנם:

צזאר ותרצה
גרושים אחרי  9שנות נישואים.
השראה לדמות :האדריכל אלדר שרון (ע"פ ברוך הרפז).
צזאר צלם מקצועי .גר בסטודיו שלו .כבן .45
ילדיהם:
שאול בן  .9חולה סרטן .בן נוסף בן שנתיים.

נספחי בית צזאר
חברותיו של ארוין:
1
1

קאמינסקיא  -לפי חגית רכבי בביוגרפיה על שלונסקי ,הדמות בנויה לפי לוסיה אשתו
של שלונסקי .גם בספר התאבדה לבושת חלוק .נואי סומברה כלבה נרצח ע"י ראובן.

1

חמדה -

1

מישה
אחיו של ארוין שהיגר לארגנטינה.

1
1

מאהבת קבועה.

האחיות של זינה
נויפלד נפטר.

2

יפה ונויפלד
שני ילדיהם:

1

תקוה ומהנדס הונגרי .2 +

1

1

תקוה התגרשה מהמהנדס ונשאה לאלי מדריך תיירים.

1

אריה -

התאבד.

1

1

שלוה -

אחותה השניה של זינה נישאה למציל אבל זה נעלם.
התאבדה באמבטיה לאחר שבלעה כדורי שינה.

1

האחים של ארוין
2

צבי וביאטריס -

ביאטריס הולנדית .חשוכי ילדים.

1

יוליוס -

נשאר בפולין.

1

משה -

היגר לארגנטינה.

חברותיו של צזאר
1

שושנה -

העוזרת בבית זינה וארוין .ניסיונו המיני הראשון של צזאר.

2

אליעזרה -

אשתו של גדעון רייטר שמתגרשת ממנו .לזוג שני ילדים.
השראה לדמות :אד' ציונה לשם שהיתה נשואה לבעלה של אלונה אינשטיין.
משצזאר לא התחתן איתה  -נישאה למהנדס זקן.

רוחמה -

אחותו החורגת מארוין.

1

תהילה -

איתה התחתן לאחר גירושי אליעזרה.

1

ויקי -

דיילת .הוריה בעלי חנות רהיטים.
לויקי שני אחים :מהנדס ורופא שיניים.

1

ז'נט -

בעלת מספרה מתחת לסטודיו של צזאר .לא חברתו...

2

זהרה ופיליפ
זהרה -

האחות הצעירה של תרצה ,אשתו הראשונה של צזאר.
לזוג האמיד יש בית גדול.
לזוג  3ילדים.

פיליפ בארה"ב .זהרה חיה עם "ארכיטקט צעיר".
עדה -

1

3

חברתה ובת גילה של זהרה.

שכנים וידידים של רגינה ואפרים גולדמן
רוב השכנים מוכרים לנו דרך ניחום אבלים אצל רגינה במות אפרים.

2
1

א

חיים-לייב וחיה
בנם :שלמה

1

ב

משה צלמאייר
ואשתו "הענקית".
בנם נתן מלטש יהלומים.

ג

מאטילדה אלמנת יוסף לויטן.

1
2

חיים-לייב מעגל כביסה.

ילדיהם:

1

חנוך -

נפטר בגיל .12

1
2

אבינועם -

בן כיתה של גולדמן .גר במושב .אגרונום.
נשוי לאודרי .לזוג ילד יוחנן ועוד שני ילדים.

1

סוניה -

נשואה בצרפת.

1

יהושע -

סועד טבעוני אצל משפחת לויטן.

1

ד

מאנפרד -
ידיד ומחזר של רגינה.
ילדיו:

1

אלינור -

1

קלוד

2

1

חי בהולנד

מושא חלומותיו של גולדמן.

חיה בהולנד .נפגשו פעם אחת בלבד.

1

רפאל -

1

משה ציימר  -עובד בהסתדרות
אלמנתו עוגבת על אביו של גולדמן.
לזוג שני ילדים.

2

שושנה ויחיאל לבנקופף
דיירי משנה אצל אפרים ורגינה.

1

ד"ר לפיסיקה.
מת מהתקף לב בפתח ביתו.

1

ישראל

4

שם משפחתו אינו מוזכר.

בני משפחתו אינם מוזכרים .מתגורר בסטודיו של צזאר.

כבן  .40נגן פסנתר ועוגב.
השראה לדמות :אחיו של שבתאי הפסנתרן יואל( .ע"פ ברוך הרפז).
אלה -

1

חברתו.
ס"ה נפטרים:

27

ס"ה דמויות
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הערות:
בשמו הקודם ברכה גולדברג ,חבר ילדות של שבתאי .שניהם הגיעו למרחביה עם הכשרת השומר
ברוך הרפז
הצעיר ונשאו לבנות הקיבוץ ,עזבו לת"א .חברותם נמשכה בעיר עד לפטירתו של שבתאי .הרפז התראיין
לאביבה לורי ,מוסף "הארץ"" :15/6/2007 ,יענק'לה"  30 -שנה להופעת זכרון דברים.
הרפז נותן מפתחות למספר דמויות כמוזכר למעלה.

1

2
*
*
*
*
*

נועה שבתאי גילתה את אוזני (בשנת  )2014בדבר דמויות נוספות שהיו השראה לאביה:
סבא אברם (סבו של יעקב שבתאי) ודוד הנגבי (אביה של עדנה שבתאי) .מאיר יערי  -אפרים גולדמן
יעקב זוננאבנד ,אביו של סבא אברם  -ברוך-חיים אביו של אפרים גולדמן
גילה זוננבאד (אמו של סבא אברם)  -סבתא חוה ,אמו של אפרים גולדמן
צדוק שבתאי (אחיו הבכור של סבא אברם)  -יואל גולדמן
רחל שבתאי (אשת צדוק)  -ציפורה גודלמן

*
*
*
*

דינה גור (אדריכלית ,ידידה של אדר' אלדר שרון)  -זהרה ,אחותו הצעירה של תרצה ,גרושתו של צזאר
ציונה לשם (אדריכלית)  -אליעזרה ,אהובתו של צזאר
אריה שרון (אדריכל)  -ארוין ,אביו של צזאר
חיה שרון (שחקנית)  -זינה ,אמו של צזאר

