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אמריקאית
בקובה
שנים חלפו ,רבות מהן
מתקלפות מבחוץ ומבפנים,
ועדיין מכוניות אמריקאיות
ישנות נוסעות בגאון
בכבישים הסדוקים של
קובה  /כתב וצילם :עומר דותן
צילוםJacques Bismuth :
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ילה יורד על המלקון ,הטיילת המפורסמת של הוואנה .מצדה האחד
הים הגדול ,שולח גליו להתנפץ על גדר האבן המוריקה מאצות .מצדה
השני ,מעבר לכביש ,ניצבת חזית הבניינים המתפוררת של הוואנה ,משמרת
את זכרונות העבר העשיר והחיים הנוצצים שהיו מנת חלקה של קובה
טרם המהפכה .יותר מ– 50שנים קובה מבודדת מהעולם ,משמרת בועה
סוציאליסטית בעולם קפיטליסטי ,קפסולת זמן הצפה בים הגלובלי.
אורות מכונית מתקרבת .ביואיק מודל  .'58הגוף עדיין ארוך ומרשים ,אך
הצבע דהה זה מכבר .שמלת ניקלים מחטבת את גופה ,אך לא נוצצת עוד.
פה ושם נגלות חבורות הזמן כצלוליטיס ביישני של כוכבת סרטים מזדקנת.
שלום לך ,אמריקאית בקובה!
בשביל רבים ,קובה היא סיגרים ,מוזיקה ,צ'ה גווארה ,וגם גן–עדן
למכוניות אמריקאיות ישנות .שלל מודלים בצבעים וצורות ממלאים את
הכבישים .קדילק ,ביואיק ,אולדסמוביל ,פונטיאק ,שברולט; קרייזלר,
דודג' ,פלימות' ודה–סוטו; פורד ,מרקיורי ,לינקולן ומוסטנג .לזאת כנף
אחורית מוגבהת ומצודדת ,לאחרת פנס כשל מבער מטוס .לזאת שימשה
קדמית עגולה ומוארכת ,לאחרת פס ניקלים מבריק בצידה .כל מכונית
שונה מאחיותיה ,אך ביחד הן מהוות תצרף צבעוני ,פירותיה של תקופת
שפע אמריקאית ,עת ניתן משקל רב לעיצובה ואופיה של המכונית כחלק
מתרבות שנות ה– 50בארצות הברית.
תור הזהב של תעשיית המכוניות האמריקאיות החל עם סיום המלחמה
השנייה ,ופרח בשנות ה– .50היו אלו שנים של פטריוטיזם אמריקאי
והנצחתו בדור הבייבי–בום .שנים של שגשוג ,כשנשים מתגברות את שוק
העבודה ,ותעשייה צבאית יתומה מקרב ,מיומנת ומשומנת ,הופכת טנק
למכונת כביסה ,מטוס קרב לרכב .מיסוי זניח ודלק זול מחד גיסא ,וצמיחתה
של תרבות הפרברים מאידך גיסא ,הביאו לייצורה של מכונית לכל החיים,
אמינה ומפנקת ,אך עדיין זולה יחסית .האמריקאים קנו רק "כחול–אדום–
לבן" והתגאו במכוניות שלהם ,סמל לניצחון הגדול ,לעולם חדש ומופלא.
החלום האמריקאי כלל בית בפרברים ,מאובזר בשלל מכשירי חשמל.
לבית גינה וגראז' ,ובגראז' נמצאות מכונית משפחתית או שתיים .מגוון
המכוניות היה עצום ,וענקיות תעשיית הרכב היו מפוצלות לחברות–בת,
שייצרו מודלים שונים .כך לדוגמה האמינה חברת  GMכי אל לו לאדם
שחפץ במכונית לצאת וידיו ריקות :לא מצאה חן בעיניו פונטיאק ,שיקנה
שברולט; העיקר שייצא מרוצה ומכונית באמתחתו .מכונית היתה לא רק
כלי תחבורה בעל ארבעה גלגלים ,אלא בית שני ,חלון ראווה ומקום בילוי.
כל אלו באו לידי ביטוי בפולקלור ובסרטים של התקופה .אולי יותר מכל,
התמזגו האמריקאי ומכוניתו בשדות הדרייב–אין של אמריקה הגדולה.
קובה ,שנות ה– .50חצר הבילויים של עשירי ארצות הברית בכלל ומיאמי
בפרט .הוואנה של הלילה התגאתה במספר מקומות בילוי שלא נפלו
במספרם מערים מובילות בעולם ,עם מספר בתי קולנוע העולה על אלו
של פריז וניו–יורק .זוגות צעירים וחסרי דאגות בילו ערב רומנטי מול גלי
הים המתנפצים על גדר המלקון .הרחובות היו מוצפי אור ,כירבלו בתוכם
מסעדות ,בתי שעשועים ובתי קזינו מפוארים .מוזיקת להקות הג'אז הגדולות
בקעה מפתחי המועדונים הגדולים" ,טרופיקנה" בראשם .נוצצות מכולם היו
המכוניות האמריקאיות  -חדשות ,מבריקות ,מפתות .העושר ,כך נראה ,קנה
את מושבו בקובה ,והאושר לא ייגמר לעולם.

עידן הסילון
בסוף שנות ה– 50החל בארצות הברית עידן התעופה .טיסות מסחריות
החלו להיות נפוצות יותר ,אם כי עדיין לא עממיות .כולם רצו לטוס וכל מה
שטס היה מקור לגאווה וחיקוי .תעשיות התעופה והמכוניות תמיד השפיעו
זו על זו והפרו אחת את השנייה ,ומהנדסים מתעשיית התעופה עבדו בייצור
רכבים .בעולם המכוניות כינו את התקופה "עידן הסילון" ,כשמכונית היתה
לעיתים נגזרת של מטוס :שימשה קדמית שהמשיכה לעיתים אל תוך גוף
הרכב וסיפקה טווח ראייה רחב ופנורמי ,בדומה לחופת מטוס .אבזור הפנים
נלקח מעולם התעופה ודימה תא טייס :ידיות דלתות יוצרו כהעתק כמעט
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נוצצות מכולם היו המכוניות
האמריקאיות  -חדשות,
מבריקות ,מפתות .העושר,
כך נראה ,קנה את מושבו
בקובה ,והאושר לא ייגמר
לעולם

מדויק של ידית מילוט של מטוס
קרב .כך גם הכפתורים לפתיחת
החלונות .מכווני השעונים חולקו
לארבעה ,בזיקה ברורה למנועי
הסילון הנפרדים .חגורות הבטיחות
יוצרו כדוגמת ריתמת טייס .נראה
היה כי כל מכונית עוצבה ביד אמן,
באהבה ובעיקר  -ללא מגבלות
משאבים או שיקולי חסכון.
כך בקדילק מודלים ,'57–'59
אימפריאל או ביואיק סנטורי
 ,'57שבהן כנפיים אחוריות ובהן
משובצת במרכז בקליט אדומה,
כשל מבער אחורי שהוכפל
בשניים; גריל קדמי ופנסים קדמיים
בהשפעת כונסי אוויר של מטוסי
קרב סילוניים .העיצוב נשען רבות
על כרום וניקל ,חומרים יפים אך
כבדים .כובד לא הווה פקטור
משמעותי ,נהפוך הוא .המכונית
נבנתה במכוון חזקה פיזית  -הפח
היה עבה ושילדת ה"סולם" כבדה
וחזקה; המנוע יוצר מברזל יצוק
ולא מאלומיניום בן–ימינו; פגושי
המתכת לבדם שקלו עשרות
קילוגרמים .כשמחיר הדלק לא
מהווה מכשול ,מנועיהן התכבדו
בשמונה צילינדרים (לעומת
הארבעה הנפוצים כיום) ונפח
המנוע צמח משישה ליטרים בשנות

המבקר בקובה לא יכול שלא להתפעל ממספר המכוניות
האמריקאיות הישנות שעדיין נוסעות בכבישי קובה60 .
שנים עברו עליהן ומצבן בכי רע .רבות מהן מתקלפות מבחוץ
ומבפנים ,אך עדין הן משתלבות היטב בכבישים הסדוקים
ה– 50ועד שמונה ליטרים ויותר על סף משבר האנרגיה של תחילת שנות
ה– .70החיסכון היה מהן והלאה ,ועם כח ועוצמה שכאלו ,אבוי למכונית בת
ימינו שתתנגש באמריקאית שכזו.
עיצוב פנים המכונית שיקף את סגנון הארט–דקו שהחל עוד בשנות ה–.30
ריפודים פנימיים בצבעים עזים ושילוב של מתכת ועור; צבעי אדום ופסטל,
משובצים בפסי ניקל; מושבים שיצאו מתוך הדיינרים האמריקאיים ושובצו
במכוניות ,ומעניקים נוחות ללא פשרות .סמל החברה הגאה התנוסס לראווה
בקדמת המכונית ,כחרטום אנייה המפלחת לב ים.

סופו של עידן
המבקר בקובה לא יכול שלא להתפעל ממספר המכוניות האמריקאיות
הישנות שעדיין נוסעות בכבישי קובה 60 .שנים עברו עליהן ומצבן בכי
רע .רבות מהן מתקלפות מבחוץ ומבפנים ,אך עדין הן משתלבות היטב
בכבישים הסדוקים .עם עלייתו לשלטון של פידל קסטרו ,הולאם הרכוש
הפרטי ועימו נכסים אמריקאיים .מכוניות אמריקאיות ננטשו מאחור על
ידי בעליהן הקפיטליסטים ,שעזבו את המדינה אך לא הורשו לקחת עימם
רכוש .במהרה הדרדרו יחסי ארה"ב קובה ,עד לניסיון ההשתלטות הצבאית
על קובה במפרץ החזירים .משבר הטילים של  '62קיבע את האמברגו,
שקיים עד היום .קובה השורדת הכירה בחוזקן ובאמינותן של המכוניות
האמריקאיות ,ואלו הוכרו כנכס לאומי ,וחוק מיוחד אינו מאפשר ייצוא
שלהן אל מחוץ לגבולות קובה.
מגבלות על קניית רכב חדש מבססות שוק "יד שנייה" ,וקובני שברשותו
מכונית אמריקאית ,שפר עליו מזלו .רבות מהאמריקאיות עובדות כמוניות
או "ספיישלים" להשלמת הכנסה .הקובני אוהב את מכוניתו האמריקאית,
שומר נאמנה את מתנת הפרידה הקפיטליסטית .ללא חלקי חילוף או כלי
עבודה מתאימים ,הטיפול בתקלות אישי ואינטימי .ראש אדם כפוף תחת
כנף אחורית ,גוף מזיע שוכב תחת אגזוז מתייפח  -איש תחת גפנו ותחת
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מכוניתו יחיה .בלית ברירה ,חלקי חילוף מקומיים משובצים בגבורה בקרביה
של כל מכונית ויש מקרים בהם אף המנוע עצמו הוחלף זה מכבר בדגם
רוסי .זה האחרון סובל מבעיות קומוניסטיות כרוניות ,ובכל מקרה לא נועד
לשאת על בוכנותיו מכונית כבדה כל כך .אבל התנועה בקובה דלילה וקצב
השעון האיטי מעודד נסיעה בטוחה במהירות  50קמ"ש.
אכן ,הגעה ממקום למקום בקובה אינה טריוויאלית כלל וכלל.
האוטובוסים מועטים ,ומשאיות שעברו הסבה ,מכוניות פרטיות ,סוסים,
ריקשות אופניים וכל אלתור אחר הבא ליד נרתמים למלאכה .אך למרבה
האירוניה ,בחוד החנית של חיל כלי התחבורה הקובני ,משרתות זה עשרות
בשנים המכוניות האמריקאיות האמינות והפטריוטיות ,דגל התעשייה
הקפיטליסטית .דווקא קובה ,יריבתה הגדולה של ארה"ב ,שימרה בעבורה
מוזיאון חי על גלגלים של תרבות אמריקאית ,שלא תשוב עוד.
dotanomer@yahoo.com

מועדון החמש
בעבור אספן מכוניות עתיקות ,קובה מחזיקה באוצרות אגדיים.
אמנם לעיתים רבות חלקים רבים ,ובכללם המנוע ,אינם מקוריים,
אך גוף המכונית הוא נושא הערך העיקרי .איסוף ושיפוץ מכוניות
עתיקות הוא תחביב יקר ודורש סבלנות רבה .ייבוא המכונית
הוא רק ההתחלה בתהליך שיפוץ שיכול להימשך שנים .אבל כל
התחלה חשובה ,וקובה היא נקודה מצוינת לרכישת מכונית במצב
חיצוני סביר.
לאחר קריסת ברית המועצות פתחה קובה את שעריה לתיירות
והגמישה את כלכלתה ,ובשנים האחרונות ניתן לראות יותר ויותר
אוטובוסים ומכוניות חדשות ,רובם תוצרת סין .עיניים רבות עורגות
ליום בו יוסר כליל האמברגו על קובה וייפתחו הגבולות .או אז
מכונות קוקה–קולה ישטפו את האי ומכוניות אמריקאיות ימצאו
דרכן לאספנים להוטים .למתעניינים בנושא שיפוץ מכוניות
עתיקות ,מומלץ להגיע ולהתרשם מהמפגש השבועי של "מועדון
החמש" בכל יום שישי אחר הצהריים בחמש נקודות מפגש ברחבי
הארץ ,הגדולה שבהן מחוץ להיכל נוקיה ביד אליהו ,ת"א.

