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אילו היו קרובי משפחה מיוזעים וחובבי רוגל־

עך, שושי בריינר מכנסת ל'שבעה' בסלון דירה 
נתנייתית את הנושאים המרכזיים שמעסיקים 
השכול  ובראשם  עשורים,  זה  המקומית  היצירה  את 

הישראלי, זכרון השואה וחוויית הדור השני. 
עירא  ושמו  מושבע  רווק  הוא  הטרי  המנוח 
אחיו  משפחת  בני  על  פוקד  הוא  בצוואתו  סדן. 
מתוודה  הוא  שבה  גנוזה,  אוטוביוגרפיה  לקרוא 
משפחתו  את  שמסר  ההולנדי  המלשין  רצח  על 
הפרי־ 'ספר  המסגרת.  סיפור  זהו  הגסטפו.  לידי 

ימי  כמספר  פרקים,  לשבעה  מחולק  הגדול'  דות 
השבעה, שכל אחד מהם מתרכז סביב אחד מבני 
המשפחה האבלים והכביסה המלוכלכת הפרטית 
שלו, בעוד קטעים מספרו ומחייו של עירא הול־

כים ומצטברים.
מבטה  מנקודת  מסופר  למשל,  הראשון,  הפרק 
איש  משפחתה,  בני  את  שבוחנת  מינה,  האם  של 
כיל־ החדה  פרידתה  שחזור  כדי  תוך  וצרותיו,  איש 
דה מהוריה ואחיה הקטן בזמן השואה. שאר הפרקים 
לקוראים  מציג  הפרק  גיבור   – דומה  בדרך  פוסעים 
באמצעות  הכולל,  המשפחתי  הסיפור  של  נוסף  צד 
הסיפור האקטואלי שלו שבדרך כלל צופן בחובו סוד 

לא סימפתי. 
ממחוזות  דווקא  מוכר  הזה  הספרותי  המבנה 
'אמ־ או  קרח'  'סופת  כמו  מסרטים  קולנועיים, 
את  ה־90  שנות  בסוף  שהמחישו  ביוטי',  ריקן 
התפוררות המשפחה המעמד־ביניימית באמצעות 
הסיפורים המפוצלים של בני המשפחה, שנפגשו 
כפליים  שהאירו  וכפויות  אלימות  בנקודות  רק 
הזה  הזרם  התפתח  בטלוויזיה  ביניהם.  הנתק  את 
לסדרות כמו 'עמוק באדמה', 'הגברים של שדרות 

מדיסון' או 'עקרות בית נואשות'.
מסוים  באיחור  מוסיף –  הגדול'  הפרידות  'ספר 
הזה,  לז'אנר  שלו  הישראלי־יהודי  הטוויסט  את   –
כשהוא מציג מעין מחקר היסטורי זעיר שנפרש על 
פני שלושה דורות. כביכול, הכינוס של בני משפ־

לצורך  אחת  גג  קורת  תחת  סדן  חת 
שבעה הוא אמתלה דרמטית שגורה 
(ע"ע 'שבעה', סרטם של שלומי ורו־
בפו־ שעברה).  מהשנה  אלקבץ  נית 

לתפוס  לדמויות  מאפשר  הוא  על, 
טקסי  של  מתמשך  כסשן  חייהן  את 
אבלות ומעודד את הקוראים לחפש 
את היסוד הראשוני שחוזר ומאמלל 
חשב  ("הוא  סדן  משפחת  בני  את 
המשפ־ הגנים  בריכת  מכל  שגילי, 

חתית, ירשה דווקא את אחותו"). באופן כזה, למשל, 
נמתח קו – לא מעודן במיוחד – בין חוויית הרעב 
של אבי המשפחה דויד כאסיר במחנות הריכוז, לבין 
שמפלטו היחיד  האכילה הכפייתית של נכדו מתן, 
מפני הבריונות שהוא סופג בבית הספר הוא סליק 

של ממתקים ועיסוק נמרץ במטאורולוגיה.
מהי הפרידה שמתאר 'ספר הפרידות הגדול'? 
נראה שזאת הפרידה הגדולה מהילדות. העיסוק 
של הרומן בשואה, במובן זה, הוא בעיקר מטאפורי 
– מעין נקודת שבר קוסמית שבה הורים וילדים 
נקרעו זה מזה לעד. נקודה שממנה אפשר, על פי 
הספר, לדבר על יחסי הורים וילדים רק במונחים 
של קלקול ואשמה. "איפה לעזאזל האמא שלה?" 
מהרהרת על סף גיל חמישים רעיה, בתם הבכורה 
מזכי־ שדמותה  השואה,  ניצולי  הסבים  זוג  של 

רה בקווים מסוימים את הביוגרפיה של בריינר. 
"נראה אותה מתמקדת בצער אחר, קטן ולא מסו־

כן, סתם לב שבור שצריך תחבושת". 
מנגד, כמה עשרות עמודים קודם לכן משתו־
ממת מינה מול גורלם הטיפולי של נכדיה: "היא, 
לא הייתה לה מספיק ילדות, זה נכון, אבל אפילו 
היא זכרה שלהיות מבוגר זה משהו שאתה צריך 
ההורים  עכשיו  אבל   [...] אליו  להגיע  להתאמץ 
זורקים  אחת,  בפעם  הילדים  על  זה  את  זורקים 
והולכים לעבודה. הילדים לא יוצאים מזה טוב [...] 
האחד־עשר בספטמבר זה רק ההתחלה" – מין רמז 
העידן  שמבטיח  הבאה  ההיסטורית  לקטסטרופה 
שבו הילדות נעלמה, ובמקומה צצו מבוגרים קט־
נים, חמוצים ואירוניים, מתוחכמים פי כמה וכמה 

מהוריהם, משועממים ומשוועים לגאולה. 
האם עשתה בריינר עסק טוב כשניגשה לשילוב 
השואה?  בזכרון  ועיסוק  מתפוררת  משפחה  של  הזה 
מצד אחד, ברור שלא מדובר בדיוק בעוד ספר מפס 
הייצור המשגשג של ספרות הדמעות הישראלית, על 
אף שהוא נוגע ללב ומעורר לחלוחית לא פעם. למרות 
הנושא השחוק, בריינר יצרה כאן משפחה שלמה עם 
הד־ את  מכירה  היא  ברובו.  ואמין  מפורט  חיים  הווי 

מויות היטב ומצליחה ליצור שטף קריאה טבעי בסבך 
המחשבות שלהן. מצד שני, יש לספר נטייה לשימוש 
בדמויות סטריאוטיפיות, טלוויזיוניות 
– מה שבולט בעיקר בהקשר לדמויות 
עם  נכדה  גילי,  של  זו  כמו  הצעירות 
לשון צולפנית מנוקבת בפירסינג ומ־

כך,  גם  עצמי.  הרס  של  מפותח  נגנון 
בריינר מצליחה להאיר תרבות שלמה 
מייקל  גרוטסקיים,  לממדים  שהגיעה 

בין  שלכודים  אנשים  ג'קסוניים: 
אינסופית  לקינה  מוקדמת  בגרות 

על ילדות אבודה. †

יום המשפחה
למרות הנושא השחוק, 'ספר הפרידות הגדול' של שושי בריינר מצליח 

להאיר באופן אמין את העיסוק הגובר באובדן הילדות } יוני ליבנה

כ

'A5' של יעל בוגן, מתוך מגזין 'homamage'

אלי הירש קורא שירה

ני גר בתל־אביב, לא רחוק מהצומת שמפגיש את יהודה הלוי ואבן גבירול – שני רחובות א
שאפשר לחשוב עליהם גם כעל רחוב ארוך אחד שמתחיל בדרום, בין נווה צדק ואחוזת 
בית, מתעקל מתישהו ואז מתיישר ומתמתח עד לירקון, בואכה השכונות הצפוניות, ומשרטט 

קשת גדולה שכל מיתרי העיר מתוחים עליה. 
את דימוי המיתרים לקחתי ממאיר ויזלטיר, שבראשית שנות ה־80, כשהמפה הדמיונית של 
תל־אביב הייתה שונה במקצת (צמודה יותר לים, נאמנה יותר למרכזיותו של 'הצפון הישן'), 
כתב באחד משיריו: "רחוב אבן גבירול מקביל לרחוב דיזנגוף,/ ורחוב דיזנגוף מקביל בחלקו 

לרחוב בן יהודה./ כמו שלושה מיתרים /עזובים, ששרדו בנבל דוד".
אבן גבירול, יהודה הלוי. בתודעה הישראלית הם מין צמד חמד או זוג תאומים שמייצג את 
שירת ספרד בגדולתה, האחד פילוסוף והשני תיאולוג, אלא שכמו כל צמד משמעותי – כמו 
השמש והירח או דוד ושלמה (גם הם משוררים מהוללים על פי המסורת) – שני אגפיו שונים 
מאוד זה מזה, ואפשר לחשוב עליהם כמעט כעל 

ניגודים.
לאלחריזי הייתה דרך מפתה להבחין ביניהם. 
מחנות:  לשלושה  הקוראים  קהל  את  חילק  הוא 
הלוי,  יהודה  והמשוררים.  המשכילים  הסכלים, 
גם  המחנות  שלושת  אל  לדבר  ידע  אומר,  הוא 
יחד, להיות בעת ובעונה אחת פשוט (למען הס־
כלים), עמוק (למען המשכילים) ומלא חן (למען 
גבי־ אבן  מכולם.  הגדול  הוא  ולכן  המשוררים), 

רול, לעומת זאת, היה חכם מדי, ולכן חביב על 
משכילים בלבד, אך מדבריו של אלחריזי משת־

מע שלמרות חוכמתו היתרה, ואולי בגללה, הוא 
גדול לפחות כמו הגדול מכולם. ויש לומר שלא 
אלא  גבירול,  אבן  את  אפיינה  יתרה  חוכמה  רק 

גם גאווה משונה וכליון נפש מוזר.  
הלקוח  במונח  להשתמש  אם  היו,  שניהם 
הלוי  שיהודה  אלא  רומנטיקנים,  אחר,  מעידן 
היה רומנטיקן צלול ומואר, בעל לב רחב וחכם 
שקירב אותו לכל אדם, ואילו אבן גבירול היה 
רומנטיקן אפל וסוער, עם עוקץ רגשי ואינטל־

קטואלי שהרחיק אותו מכל אדם.  
היסודות להבחנה בין שני האל־ זה גם אחד 

בשירי  אנקרי  'אתי  לאחרונה,  שיצאו  בומים 
סחרוף  ברי  של  השפתות'  ו'אדומי  הלוי'  יהודה 
ורע מוכיח, המבוסס על שירי אבן גבירול. שני 
שיהודה  אלא  גבוהים,  אילנות  הם  המשוררים 
הלוי מזמין את אוהביו להתרפק על גזעו ולחסות 
בצילו, וזה בדיוק מה שאתי אנקרי עושה, מתר־
פקת עליו וחוסה בו, ומכיוון שהיא זמרת ומלחי־
נה מצוינת גם בלעדיו, יש בגרסאות המוזיקליות 
אבן  על  מאוד.  ונעים  ענוג  משהו  לשיריו  שלה 

גבירול, לעומת זאת, אי אפשר להתרפק: או שמפספסים אותו לגמרי, או שמעפילים לגבהיו.
וסחרוף ומוכיח מעפילים. אני לא מבקר מוזיקה אלא קורא שירה, ואין ספק שהאהבה שלי 
לאבן גבירול שיחקה תפקיד מרכזי בעונג שהפקתי מהאלבום. אני מניח שהיה בעונג הזה גם 
משהו סנטימנטלי. הרגשתי שנוגעים לי בלב. שיש לי פתאום שותפים חדשים, רעננים לגמרי, 
לאהבה ישנה, כמעט פרטית, שכן גם בקרב אוהבי שירה או משוררים עבריים בני זמננו אין 
רבים שעושים שימוש ביופי הזה, במוזיקליות העשירה שלו, בחוכמתו ובמעמקיו. ומה שהכי 
נחמד זה שיש דווקא משהו ישיר, חזק, חי, לא מתחכם, באופן שבו סחרוף ומוכיח מתמודדים עם 
המורכבות של אבן גבירול. באמצעים מוזיקליים מיומנים ומעודנים אבל גם נגישים לחלוטין, 
הרעיון  אור.  עליו  ולשפוך  המילים  של  לכאורה  הכמוס  ליופיין  היישר  לחתוך  מצליחים  הם 
שעלה במשרד החינוך, להיעזר בסחרוף כדי לקרב את אבן גבירול לתלמידי תיכון, ראוי לכן 

להרבה עידוד.  
בלחן  מושרים  ושניהם  מובהקים,  פיוטים  שניהם  מיוחד.  לאזכור  ראויים  שירים  שני 
ממורשת יהדות מרוקו ולא בלחן מקורי של סחרוף ומוכיח. האחד, שבעיניי הוא מהיפים 
באלבום, הוא 'שער פתח דודי' המצורף לרשימה. מיכה שטרית העניק לשיר ביצוע נפלא 
כבר לפני כמה שנים. העובדה שהלחן מסורתי מעודדת את סחרוף להגות את המילים לא 
ויש  גבירול,  אבן  של  לעברית  יותר  קרוב  בנוסח  אלא  ישראלית  בעברית  שמקובל  כמו 
בכך יתרונות גדולים. השיר עצמו הוא תפילה לאומית לגאולה שמזכירה הן את החורבן 
(חזיר היער הוא עשיו, כלומר רומי) והן את גלות ערב (הנער והפרא הם ישמעאל, ששמו 
מהדהד בצירוף "שמוע אל"), אבל אחרי שמפענחים את הרמזים הלאומיים אפשר להבינו 
גם כתפילה אישית לחלוטין, מרה ושבורת לב. השיר מובא כאן בעיצוב שחורג מהמסורת 
– חילקתי את השורות אחרת מהמקובל ואפילו פיצלתי את המילה "שמוע" – כדי לרמוז 

למוזיקליות המיוחדת שלו. מי שמכונה "דודי", כלומר אהובי, הוא כמובן אלוהים.
השני הוא הפיוט 'שלום לך דודי', המוכר גם כ'שלום לבן דודי'. הביצוע שלו ב'אדומי 
עמר  לג'ו  וכבוד  אהבה  כמחוות  כאן  מוזכר  הוא  אבל  במקצת,  חיוור  אמנם  השפתות' 
שהלך לפני כחודש לעולמו, הכניס את השיר לזרם הדם של הזמר הישראלי כבר 
לפני כ־50 שנה, וידע להצביע כבר אז על המוזיקה האנדלוסית ועל מסורת הפיוט 

כמקורות השפעה משמעותיים של התרבות הישראלית.           

אתי אנקרי בשירי רבי יהודה הלוי } התו השמיני   
אדומי השפתות // ברי סחרוף ורע מוכיח } נענע דיסק

אתי אנקרי חוסה בצילו הנעים של יהודה הלוי. ברי סחרוף 
ורע מוכיח מעפילים לגבהים עם אבן גבירול
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שער פתח דודי / אבן גבירול

ַער!  ַתח ׁשַ ַתח ּדֹוִדי, קּוָמה ּפְ ַער ּפְ ׁשַ
י ִנְבֲהָלה כִּ

י ַנְפׁשִ
ם ִנְסֲעָרה ּגַ

ַסַער.
 

ּה  י ְוָרם ִלּבָ ְפַחת ִאּמִ ִלי ָלֲעָגה ׁשִ
ֹמ ַיַען ׁשְ
ַע ֵאל 

קֹול ַצֲעַקת 
ַנַער. 

ֶרא ְרָדַפִני  י ֲחצֹות ַלְיָלה ּפֶ ִמּנִ
ר  ַאְחֵרי ֲאׁשֶ

ָרַמס  
אֹוִתי ֲחִזיר 

ַיַער.

ם הֹוִסיף ֲעֵלי ַמְכאֹוב  ר ֶנְחּתַ ץ ֲאׁשֶ ַהּקֵ
י – ְוֵאין  ִלּבִ

ֵמִבין 
ִלי ַוֲאִני ַבַער.

עוד 3 ספרים 
על משפחה ושואה

ורד הלבנון > לאה איני

עיין ערך: 'אהבה' 

> דויד גרוסמן

יד ושם (סיפור) 

> אהרן מגד
סחרוף. 
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החדש,  ספרה  בסוף  הארוכה  התודות  רשימת 
'דוקטרינת ההלם', מודה נעמי קליין בין השאר 
היו  הם  עובדות  המון  בצדק.  העובדות.  לבודקי 
צריכים לבדוק. אבל במקרה הזה, התודות הן לא רק 
בספר  שנחשפות  העובדות  מקצועי.  נימוס  של  עניין 
לא־ של  מעיקה  תחושה  הקריאה  במהלך  מעוררות 

יכול־להיות, לא־ייאמן, או בעיקר: איפה היינו כשכל 
זוועה,  מעשי  של  לשרשרת  מכוון  זה'  ו'כל  קרה?  זה 
שנעשו מאז שנות ה־70, באופן שיטתי, כדי להשליט 
ברחבי העולם – מצ'ילה ועד עיראק, מרוסיה ועד ניו 
סרי  ועד  אפריקה  מדרום  פולין,  ועד  מסין  אורלינס, 
דמוקרטית  בלתי  ולעתים  ברוטאלית  בדרך   – לנקה 
את רעיון 'השוק החופשי'. הידיעה שמישהו בדק את 
הפרטים מספקת לתיאוריה המטלטלת של קליין חו־
לקריאת  הספר  את  והופכת  מקצועית,  כשרות  תמת 

חובה עבור מי שרוצה לדעת איפה הוא חי. 
כידוע  קנתה  ויהודייה,  קנדית  עיתונאית  קליין, 
ספרה  פרסום  עם   ,2000 בשנת  הבינלאומי  שמה  את 
התאגידית,  התרבות  נגד  אשמה  כתב  לוגו',  'בלי 
שהפך לתנ"ך של מתנגדי הקפיטליזם הצעירים. ספרה 
הקפיטליסטי.  הג'ונגל  למעבה  נוסף  צעד  הוא  החדש 
תיגר  לקרוא  "בא  בהקדמה,  קליין  כותבת  זה",  "ספר 
הקפיטליזם  של  נצחונו  לפיה  המרכזית...  הטענה  על 
של  ישירה  תולדה  הוא  ממשלתי  מפיקוח  המשוחרר 
חירות, ושוק חופשי משוחרר מכבלים עולה בקנה אחד 
קנאי  שקפיטליזם  להראות  בכוונתי  הדמוקרטיה.  עם 
מעין זה תמיד בא לעולם תוך שימוש בשיטות כפייה 

אכזריות ביותר". 
והיא מראה, ועוד איך מראה. בעקבות ביקור שער־
כה בעיראק ב־2003 חקרה קליין את הרעיון של טיפול 
להתע־ "התחלתי  פוליטי.  ככלי  בו  והשימוש  בהלם 
ניין", היא מספרת, "מדוע אדריכלי הפלישה והכיבוש 
של עיראק בחרו בטיפול בהלם כמטאפורה שלהם. מה 
היה כל כך מושך ברעיון של הלם עבור האנשים שרצו 

לעצב את עיראק מחדש".
עם  חזרה  היא  הרעיון  של  לעומקו  מהצלילה 
חקירה  דרכי  שחיפש  הסי.איי.איי,  ואפל:  רב  שלל 
למחקרים  ה־50  בשנות  שותף  היה  אפקטיביות, 
בדר־ שימוש  שעשו  כאלה  נפש,  בחולי  מחרידים 

גות שונות של עינוי ובהן גם הלם חשמלי. מדריכי 

החקירה של הסי.איי.איי, שסיווגם הוסר בשנות ה־
80, מגלים, על פי קליין, מדוע הלם הוא כלי יעיל: 
כשנחקר נמצא במצב של הלם הוא אינו יכול להגן 
על האינטרסים שלו. הוא נעשה ילדותי ורגרסיבי. 
קליין שאלה את עצמה, מה קורה כששיטות כאלה 
מופעלות לא על אדם בודד אלא בהיקפים נרחבים, 
על מדינות למשל, ויצאה לתחקיר המקיף, שהוביל 
של  "הקפיטליזם  המכונן  המושג  לטביעת  אותה 
האסון", ולניסוח דוקטרינת ההלם: "האסון המקורי 
– הפיכה, מתקפת טרור, מפולת השוק, מלחמה, צו־
נאמי, הוריקן – מטיל את האוכלוסייה כולה למצב 
של הלם קולקטיבי... וכמו האסיר המפוחד, המסגיר 
את שמות חבריו ומתכחש לאמונותיו, כך גם חברה 
מוכת הלם נוטה לוותר על עקרונות שבעת אחרת 

הייתה מגינה עליהם בחירוף נפש". 
רק שבקצה הדרך הזו ממתינים אבירי השוק החופ־
שי, שמרוויחים מהאסון כסף. המון כסף. והם בדרך כלל 
אמר  להשקיע",  ביותר  הטובה  "התקופה  אמריקאים. 
לה אחד הצירים בכנס 'משקמים את עיראק 2' שנערך 
הפרקים  התייבש".  לא  עוד  כשהדם  "היא  בוושינגטון, 

להשתלטות  בספר  המוקדשים 
במסווה  עיראק,  על  האמריקאית 
הדמוקרטיה,  בשורת  הפצת  של 
השיטה  כמה  עד  רק  לא  מלמדים 
עד  גם  אלא  אכזרית  האמריקאית 

כמה היא צבועה, מושחתת וכושלת. 
נעוץ  הרע  שורש  בובליל,  אצל  כמו  קליין,  אצל 
מילטון  הם  שלה  שהפרידמנים  אלא  בפרידמנים, 
ב־ לעולמו  שהלך  לכלכלה,  נובל  פרס  חתן  פרידמן, 

באוניברסיטת  לכלכלה  מהמחלקה  ותלמידיו   ,2006
שיקגו. בהם אגב, גם סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל, 
המוזכר בספר יותר מפעם אחת. פרידמן, "הגורו הג־
דול של הקפיטליזם שלוח הרסן", לא הסתפק בניסוח 
לרודן  לסייע  התגייס  הוא  ה־70  בשנות  תיאוריות. 
לפני  כשנה  כך,  אחר  שנה  ו־30  פינושה,  הצ'יליאני 
את  לנצל  איך  להציע  כוח  לו  נשאר  בגיל 94,  מותו 
רדיק־ לרפורמה  קתרינה  הסופה  שהותירה  ההריסות 
לית במערכת החינוך של ניו אורלינס. באמריקה של 

ג'ורג' בוש היה מי שהקשיב לו.
אסו־ בעולם  חסרו  לא  שנים   30 שבאותן  ומכיוון 

נמצאה  הרבים  לתלמידיו  גם  נוספים,  ומשברים  נות 
הפרטות,  של  למימושן  סייעו  הפרידמנים  עבודה. 
בפע־ שסועות  חבולות,  מדינות  מאחוריהן  שהותירו 
רים כלכליים, מלאות ביותר מובטלים ועניים משהיו 
בהן לפני טיפולם המסור. ומצידו השני של הגלובוס 
היה תמיד מי שגזר את הקופון. קליין חושפת בספר, 
בכתיבה סוחפת כשל ספר מתח, איך הם עשו את זה, 

תחנה אחרי תחנה. 
אבל אם נדמה שבחירתו של ברק אובמה לנשיאות 
והמשבר הכלכלי העולמי מקהים מעט את עוקצו של 
הספר והופכים אותו לספר היסטוריה, קליין מאבחנת 
בו גם מגמות שחייבות להמשיך ולהטריד כל בר דעת. 
הטכנו־ חברות  "הכריזו  כותבת,  היא  ה־90",  "בשנות 

לוגיה בקול תרועה רמה... על כוחה של טכנולוגיית 
המידע להפיל משטרים רודניים ולמוטט חומות. כיום, 
בתוך מערך הקפיטליזם של האסון, משמשים הכלים 
בע־ ההכרזה,  הפוכה".  למטרה  המידע  תעשיית  של 
קבות פיגוע התאומים, על מלחמה בטרור, שמוקצים 
לה משאבים בלי גבול ואין לה תאריך סיום, חיברה, 
על פי קליין, בין הקניון לבית הכלא, והפכה את שלל 
מפתח  לכלי  צרכנים,  לאפיון  שנועדו  הטכנולוגיות 
בתעשיית "בטחון הפנים" – תעשייה של אבטחה, זיהוי 

ומעקב – שנעשתה הקלף החדש להתעשרות.
שטחי  בפרק  לתמונה.  ישראל  גם  נכנסת  כאן 
תעשיית  כיצד  קליין  מסבירה  יחסית, 
בהצלחה  משתלבת  הישראלית  האבטחה 
במגמה העולמית וגורמת לישראל לאבד 
את התמריץ הכלכלי לשלום. כי מי צריך 
שלום אם גם ממלחמה מרוויחים כסף. †

שוק שחור
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הגדול  הילדים  סופר  לא.  זה  פיקשן  יינס 
והנו־ לשכוח)  שהספיק  למי  פין',  ('הקלברי 

סע הבלתי נלאה (לא רק בארץ הקודש, אלא 
לעולם'),  מסביב  מסע  המשווה,  קו  'בעקבות  גם 
אחו־ הספר  גיבור  את  משליך  אמנם  טוויין,  מארק 

של  לאנגליה  ה־19  המאה  של  מאמריקה  בזמן,  רה 
המאה השישית, אבל לא מגלה שום עניין בפרדוק־

סים הלוגיים שהטרידו, ואולי מטרידים עדיין, את 
אחורה  נוסעים  איך  למשל  הקלאסי.  המד"ב  חובבי 
בזמן, הורגים את הסבא ונשארים בחיים כדי לבצע 

את המעשה.
אנגליה של המלך ארתור היא מקום מצוין בש־
ביל לא להסתבך בשאלות כאלה: היא קיימת יותר 
מתועדות.  עובדות  של  כסיכום  מאשר  כאפשרות 
דומה שבעיני קורא ממוצע קאמלוט נראית מנות־
קת מהרצף ההיסטורי, מין ממלכת אגדות, אוטופיה 
נוצרית, בועה של חסד ואור, לא יותר מזירה לעלי־
והג־ אבירים  סרטי  מוזיקליים,  מחזות  גבורה,  לות 

מתוודע  הספר  גיבור  יהיה,  שלא  איך  הקדוש.  ביע 
שם לאבירי השולחן העגול, למלך ארתור ולקוסם 
הוא  ומתי  איפה  מבין  שהוא  ומרגע  מרלין,  הרמאי 
נמצא, הוא מנסה להשתלט על המקום בעזרת הידע 
הטכני והקומונסנס הינקי שלו, דוחף לאנגלים סבון 
ולמה  איך  בשאלה  להתלבט  בלי  וטלפונים,  ודפוס 
הרבה  כך  לכל  האלה  המועילות  ההמצאות  נעלמו 

זמן.
אין  למבוגרים:  רומן  ולא  ילדים  סיפור  לא  זה 
ולא  הראשונים  את  לרתק  הרפתקאות  די  בספר 
מספיק יחסים בין בני אדם להשביע את רצונם של 
האחרונים. בין מקטרת אינדיאנית מאולתרת לפי־

הגיבור  באר,  סתימת  או  מגדל  צוץ 
רוכב ימים ארוכים בחברת יפהפייה 
פטפטנית ועשויה ללא חת, אבל סי־
פור אהבה, ככל הנראה, לא יוצא מזה. 
לנער  ראשון  ממבט  מחיבתו  לא  גם 
משרת, יפה כמו ילדה, שנהפך משום 
גווינביר  המלכה  על  ימינו.  ליד  מה 
נראתה  "היא  כותב  הוא  המהוללת 
נבוכה ומאושרת, והעיפה בסר לנס־

לוט מבטים חשאיים, שבארקנסו היו 

מביאים עליו מוות בירייה", אבל גם כיוון מבטיח 
בני  של  לפוריטניות  לעג  אולי  זה  באיבו.  מת  זה 

זמנו, אבל האם הוא עצמו לא נגוע בה?
'ינקי מקונטיקט בחצר המלך ארתור' היה יכול 
טוויין  פיקרסקית, אילו נמנע מארק  להיות נובלה 
מהפטפטת המיסיונרית שלו, וחיבר יחד את קטעי 
הפעולה הספורים, שחלקם אפילו משעשע, גם אם 
לא מפיל. ואולי אפשר לחשוב עליו כעל פרק חדש 
ב'מסעות גוליבר', אבל להפך: לא סאטירה על הזמן 
מקום  של  מגחיך  תיאור  של  במסווה  שלך  והמקום 
פרו־ רפובליקנית,  לאמריקה  הלל  שיר  אלא  אחר, 

לא  אחד,  רעיון  על  בנוי  וקפיטליסטית,  טסטנטית 
מפתיע, שימי הביניים המוקדמים היו 
ושהאנגלים  תקופה,  של  חרא  בעצם 
– המשמרים עד היום (כלומר עד סוף 
המאה ה־19, אז נכתב הספר) את המ־

מלכותית,  משפחה  עם  שלהם,  סורת 
ובזבזנית,  עושקת  בטלנית,  אצולה 
בעצם  (שהיא  אנגליקנית  וכנסייה 
מין קתוליות) – זקוקים לטלטלה עזה 

מצד קרוביהם שמעבר לים.
גם  והוא  צודק,  אולי  טוויין  מארק 

חכם מספיק לזרוק פה ושם הערה סרקסטית על חש־
שלי  "בארצי  למשל:  ה־19.  המאה  של  אמריקה  בון 
ובתקופתי, הכסף נאסף באמצעות דמי מכס, והאזרח 
סבור שהמייבא הוא המשלם אותו [...] בעוד שלמעשה 
האזרח האמריקאי הוא שמשלם, והנטל מחולק באופן 
שווה ומדויק כל כך שהעלות השנתית עבור המולטי 
מיליונר ועבור בנו התינוק של הפועל, זהה בדיוק". 
יתר על כן, יש בספר, המוצג כיומנו של האנק מו־
רגן, שהתגלגל לידיו של טוויין, מקומות שבהם הוא 
לפחות אי  מצליח להעביר תחושה של אי אמון, או 
נוחות, כלפי דמותו של המספר, שהוא לא רק ינקי 
יעיל וישר שכל, אלא גם צדקן מוסרי ואופורטוניסט 
(למשל בחצר של מורגן לה פיי, אחותו המרשעת של 

ארתור, שם הוא  תולה את התזמורת). 
על  סאטירה  בכלל  הוא  שהספר  אפוא  ייתכן 
המיסיונרים האמריקאים שיצאו לארצות הברברים 
לע־ מתווה  מין  ונצרות,  חופשי  סחר  להם  למכור 
שהמינון המו־ המכוער', אלא  'האמריקאי  תיד של 
גזם של הרצאות ארוכות על עליונות אורח החיים 
האמריקאי, גם אם נסכים לכל מה שנאמר בהן, לא 
רק מקשה על קריאה פרשנית כזאת, אלא גם סתם 

מקשה על הקריאה. †   

ס

בירוש־ החרדים  מהומות 
לים, שתפסו תאוצה בש־
בועות האחרונים, מעלות 
שוב על סדר היום שאלות 
של דת ומדינה, ובמקביל 
המיוחד  מעמדה  את  גם 
הצרות  כמקור  שנדמית  הקודש,  עיר  של 
התמידי של הארץ הזו, כפי שהיטיב לאבחן 
הלל  בן  מרדכי  שנה  כמעט 80  לפני  כבר 
תל־ ממייסדי  שהיה  ומי  ציון  חובב  הכהן, 

אביב: "אוצר אור ומעין ישע היא ירושלים 
המושל־ ושבטי  הנוצרים  לכל  הקדש  עיר 
מים [...] ואולם אם כה או כה יהיה תפקיד 
העיר הנפלאה הזאת לכל הגוים והלשונות. 
אך אין כל ספק שבחיינו אנו העתידים – 
ירושלים היא אבן מעמסה על שכמנו וציר 
האלה  הדברים  תחייתנו.  דרך  על  מכשול 
צריכים באור. לולא ירושלים, לולא היתה 
הזאת,  הראשה  העיר  ארץ־ישראל  בתוך 
הקדושים  המקומות  וכל  הנוצרי  קבר  עם 
של עמי הנוצרים והמושלמים, כי אז היתה 
 [...] שאלת ארץ־ישראל נפתרה אולי כבר 
וישנם עמים ושבטים, אשר לא שמעו את 
המה  ירושלים  את  אבל  ולונדון,  פריז  שם 
כל־כך  שם  בעולם  לך  אין  כי  יודעים. 
הזה  השם  וצלצול  ירושלים.  כמו  מפורסם 
ול־ רבים,  בלב  מאד  גדולה  קנאה  יעורר 

טמירים  רגשות  ויתעוררו  ירושלים  רגלי 
כאלה, אשר גם לא נוכל לדעת את ערכם, 
לא נוכל מראש לדעת באיזו מראות יתגלו 

אלינו הרגשות הסוערים האלה".
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