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במילים ספורות ובכך להפוך סיטואציה סתמית 
לכאורה למעניינת. 

היכולת זו מאפשרת לפיין לנתח בביטחון ובהרחבה 
סצינות שעל פניו נדמות בנאליות - ארוחת בוקר בין 
חברים, שיחה לילית עם חבר שתקן, לילה במועדון 
באזור השרון לצלילי שיר של שלמה ארצי, תוך כדי 
שימת דגש על ניואנסים וזרמים תת�קרקעיים בלי 
להידרש למחוות דרמטיות. לפרקים, בעיקר בסיפור 
הפותח "משקפי ראייה" אך גם בסיפורים אחרים, 

הפריטה על המיתרים הללו מפיקה רטט עז.
אך למרבה הצער, אלו רגעים בלבד. על אף הסגנון 

המרשים, הבעייתיות טמונה 
בתוכן. שני הסיפורים המר�

כזיים בקובץ, "משוחרר" ו"הרצליה הירוקה", מצי�
בים את הגיבור בסיטואציה הווה, שההתרחשויות 
בה מעוררות בגיבור זיכרונות; התנגשות זיכרונות 
העבר עם ההתרחשות בהווה אמורה לייצר קונפליקט 
פנימי ולהגיש לקורא דמות עגולה, המורכבת ממי 
שהיתה, מהאנשים הקרובים לה, ממי שהיא חוששת 
להיות. אולם במקרה הנוכחי המכניזם מתברר לא 

פעם כגלוי מדי ואף פשטני, ולכן צורם. 
פלאשבקים מייצרים תחושה של היכרות קרובה 

יותר עם הדמויות, אך בשני הסיפורים הללו וגם 
באחרים (למעט "משקפי ראייה") לקריאה מתלווה 
תחושה מתסכלת של הצטברות מידע שאינו מעניק 
עומק לדמות; לעיתים נדמה שאת הזיכרונות שעולים 
בעיני רוחו של הגיבור - נסיעה משפחתית לחו"ל, 
פעם ראשונה כושלת עם בחורה - היה אפשר להחליף 

בזיכרונות אחרים; אין בהם הכרח פנימי. 
אפשר להעז ולנחש שגם בפיין קינן הספק שמא 
לקראת סופו של סיפור לא נוצר עומק מספק כדי 
להמחיש את היות הגיבור מצוי בקונפליקט ועל סף 
הכרעה. זהו ההסבר ההגיוני ביותר לכך שהוא בוחר 
לא פעם, לקראת שיא הסיפור, לנטוש את הסגנון 
האלגנטי ולהכריז על השורה התחתונה בריש גלי. 
כך למשל ב"הרצליה הירוקה", סיפור שמתאר 
ארוחת בוקר בין שלושה חברי ילדות. שניים מהם, 
עמרי ונופר, פנו לחיי בורגנות מבוססים, להקמת 
משפחה ולהזדהות עם ערכים שמרניים. השלישי, 
נדב, נותר קרוב יותר בהשקפתו ובסגנון חייו לעברם 
ומתקשה להסתיר את התסכול ואת הלעג שהוא חש 
לנוכח המפנה שביצעו חבריו, למורת רוחם כמובן. 
לקראת שיאו של הסיפור תוקפת נופר את נדב 
באומרה "אתה מנסה לברוח. מאיתנו, מהחברים שלך, 
מכל מה שקורה"; משפט מלאכותי ומתקתק שכזה 
שומט את הקרקע תחת רגלי הסיפור וחושף באופן 
בוטה את השלד שלו. חמור מכך, הניסיון המיותר 
לקשור בין סיפור התבגרותו של גיבור "משוחרר" 
ובין רצח רבין לקראת הסוף, ובכך להעניק לו 
מימד לאומי - רק מכביד עליו ונתפס מלאכותי. 
הניסיון של פיין לספר סיפור "כל�ישראלי", 
אם כן, לרוב אינו צולח. אך יש רגעים שבהם כל 
המרכיבים שמאפיינים את כתיבתו מתלכדים 
לכדי שלם הגדול מסך חלקיו: כזה הוא רגע 
ב"הרצליה הירוקה", שבו נזכר בגיבור במשחקי 
כדורגל בבלומפילד, שאליהם נהג ללכת עם 
חברו. תיאור הציפייה, ההגעה, המתח, ההתרגשות, 
ההרגלים הקטנים - כולם יוצרים אנסמבל חי, שיש 
בו תנופה וקצביות וסלואו מושן של הזיכרון גם 
יחד, ומעבירים את התחושה של היות צעיר, על 
כל החרדה, המגושמות וקלות הראש הכרוכות בה. 
"משוחרר" הוא לא קובץ נטול פגמים, אבל פיין 
הוא כותב מוכשר ביותר, ששווה להמשיך לעקוב 

אחריו. ¬
משוחרר / יונתן פיין
כתר, 203 עמ'

אדם לאדם - זאב", אמר פלאוטוס, מחזאי רומי "
מהמאה השנייה לפני הספירה, וחכמינו חידדו: 
"הוי מתפלל בשלומה של מלכות - שאלמלא 
מוראה, איש את רעו בלעו". את משנתו של תומס 
הובס, שלפיה כל אחד מאיתנו פועל רק לפי האינ�
טרס האישי שלו, אנו רואים כמובנת מאליה. הובס 
האמין שרק משטר ריבוני חזק, הדומה ללווייתן, 
יכול למנוע אנרכיה ולאכוף חיים בצוותא. השקפת 
עולמו של ז'אן ז'אק רוסו היתה שונה - הוא האמין 
ברצון טוב אנושי. בתווך, בין המאמינים באנוכיות 
(אגואיזם) ובין המאמינים בזולתנות (אלטרואיזם) 
ניצבים הפילוסוף הסקוטי דיוויד יום והכלכלן אדם 
סמית. הם הניחו, כנראה בצדק, שאין אנו קדושים, 

אך באותה עת קיים בנו דחף מוסרי ושיתופי. 
יוחאי בנקלר, יליד גבעתיים, פרופסור למשפ�
טים בהרווארד והזר הראשון שהתמחה בבית המ�
שפט העליון האמריקני, מאמין בכל ליבו שבני 
האדם מחווטים גנטית לשיתוף פעולה. הוא מצטט 
מחקר שהעלה שרק 30 אחוז מהאנשים מתנהגים 

תמיד בצורה אנוכית, בשעה שכ�50 אחוז הדגימו, 
מדי פעם, שיתוף פעולה ללא תמורה. "אנו יצורים 
המשתפים פעולה יותר משניתן לחשוב", הוא כותב.

שתי הדוגמאות החביבות על בנקלר הן מערכת 
ההפעלה לינוקס וויקיפדיה. הפינגווין הוא סימלה 
המסחרי של לינוקס החינמית. קוד המקור שלה 
פתוח, וכל החפץ יכול להשתמש, לשנות ולהשתתף 
בפיתוח התוכנה. ויקיפדיה, המוכרת לכל גולש, 
היא אנציקלופדיה אדירה. כותביה אינם מקבלים 

שכר, ואף שמם אינו מוזכר בקרדיט. 
בנקלר מאמין ששיטת הפינגווין, מערכת המבו�

ססות על אמון, מרחב החלטה לפרט ושיתוף פעולה 
תניב תוצאות כלכליות וחברתיות העולות בהרבה 
על שיטת השכר והעונש של הלווייתן. בשנת 2006 
התערב בנקלר עם עמית וטען כי עד 2010 יתבססו 
רוב אתרי האינטרנט על משתמשים המשתפים פעו�

לה בלי לקבל שכר. הוא זכה בהתערבות.
בנקלר קובע כי התחושה האינטואיטיבית של�
פיה אנשים מופעלים רק על ידי תגמול, שררה או 

עונש - שגויה לחלוטין. הוא מספר על מפעל טויטה 
בארה"ב שהצליח להשתקם רגע לפני סגירתו: לפו�
עלים ניתנה אפשרות לשוחח ביניהם ולקבוע את 
שיטות העבודה; הם עבדו בקבוצות מגובשות ולא 
כבודדים רכונים על קו ייצור. תחושת הצוות ויחסי 
גומלין אמפתיים בין העובדים העלו את המפעל 
על דרך הישר. השכר, אליבא דבנקלר, אינו חייב 
ואינו יכול להיות שווה, אך הקריטריונים לקביעתו 
חייבים להיות אחידים לכל העובדים בכל הרמות. 
בנקלר קורא תיגר על הרעיון הכללי של הפע�

לת האנשים. הוא אינו תמים, וממליץ על מערכות 
המשלבות תגמול כספי עם נטייה אנושית המוב�
נית בנו לשיתוף פעולה. הנשיא אובאמה השכיל 
להשתמש בטכניקה זו בתהליך בחירתו. זהו ספר 

חובה, שקשה לא להתרשם ממנו. ¬

הפינגווין והלווייתן / יוחאי בנקלר
מאנגלית: אביגיל בורשטיין; 
כנרת זמורה ביתן, 221 עמ'
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הקיבוץ הגלובלי
ספרו של יוחאי בנקלר משדר אופטימיות: מסתבר שיחסי גומלין הם אלו שמניעים את בני האדם

ספרים

תערובת של בשלות ובוסריות. זוג סטודנטים בקמפוס במרכז הארץ
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ִנְבֵלי ָׁשַמִים, ְרִסיֵסי ֶׁשֶמׁש ֲחַמְקַמִּקים.
קֹוְנֶצְרט ְלָחִליל ּוְלֵנֵבל ּפֹוֵרט

ַעל ִצְבֵעי ּבֶֹקר,
ַמְפִריד ֵּבין ְזֵאִבים, ֵּבין ָאפֹר ְלָלָבן,

ֵּבין ָאָדם ְלָנָבל.
ְׁשחּוָמה  ה  ִאָּש� ַהַּיְרקֹון.  ְּבַּפְרק  חֶֹרף 

ָרָצה,
ִחּיּוָכּה עֹוֵבר ֶאל ָּפַני,

ב רּוַח ֵּביֵנינּו - ַמָּש�
ְׁשֵנינּו חֹוְלִפים.

"ִריִדיְנג" ְמַפֵּיַח ְּבָעָשן -
ֲארּוחֹות  ִהּלּוַלת  ֶאל  זֹוֵרם  ַהַּיְרקֹון 

ַהּבֶֹקר.

מתוך "טיסה נגד השעון" 
(קשב לשירה, 2012)
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ישה סיפורים מכיל "משו�ש
חרר", קובץ הסיפורים של 
יונתן פיין, ובמרכז כל ששת 
בחורים  עומדים  הסיפורים 
צעירים בשלבים שונים של 
התבגרות: בבית הספר, עם 
השחרור מהצבא, באוניברסיטה או על סף התמ�
סדות. מפגש עם אדם קרוב אך גם רחוק, זר ומו�
כר מעמת אותם עם הכרעות פנימיות וחיצוניות 

ובעיקר עם האופן שבו הם תופסים את עצמם. 
בראיון שהעניק ל"הארץ" טען פיין כי שלא 
כמו כותבים בני זמנו, בחר לעסוק ביצירתו דווקא 
בסיפורם של החזקים - הטיפוסים הנורמטיביים, 
המסודרים כלכלית; שדרה רחבה מקרב האוכלו�
סייה שאינה נמנית עם קובעי הבון�טון התרבותי 

אך שולטת במרבית מוקדי הכוח.
ואכן, פיין ממקם את מרבית סיפוריו באזור 
הרצליה ורמת השרון, תוך כדי שרבוב אזכורים 
מעודנים למותגים ולסמלי סטטוס שמעידים על 

השתייכותן של הדמויות למעמד הביניים הגבוה, 
שאינו מתעורר מדי יום למלחמת קיום מתישה. 
יש לשער כי בחירה זו מקורה ברצון לספר 
סיפור כל�ישראלי. זהו סיפור שעיסוקו בפלח 
אוכלוסייה רחב ולא בשוליים צעקניים, ולפיכך 
סיפור שמימד ההתבגרות וההתפכחות האישי שבו 
מתכתב עם התהליכים ועם התהפוכות שעוברת 

החברה הישראלית עצמה. 
כוונה זו, שמלווה את הספרות העברית מרא�
שיתה, אינה חדשנית, אך היא שאפתנית ביותר, 
במיוחד כשמדובר בסיפור הקצר, אשר מבקש לי�

צור עולם ומלואו בעמודים ספורים. ב"משוחרר", 
שאיפה זו היא לא פעם בעוכריו של הקובץ.

כמו בספרי ביכורים רבים, יש בסיפורים של 
פיין תערובת של בשלות ובוסריות, דיוק ופ�
ספוס. נתחיל בבשל ובמדויק: פיין ניחן בשפה 
עשירה ובעין חדה לפרטים ולמחוות. יש לו כי�
שרון לאתר רגעים מתים כביכול, אך טעונים 
ברגשות סותרים ומרובי רבדים, להנהיר אותם 

ק לפני כמה חודשים נתבשרנו על הפרויקט ר
החדשני שבו סופרים כותבים גירסה מחודשת 
משלהם ליצירות ג'יין אוסטן, וכעת מתברר 
שמדובר בטרנד, ששוטף את הממלכה הבריטית 
ועשוי להתפשט גם מעבר לה - כתיבה מחודשת 
של קלאסיקות. על המוקד: לא אחר מגדול המ�
חזאים - וויליאם שייקספיר. השאיפה שמאחורי 
הפרויקט הגרנדיוזי שעל הפרק היא ליצור אסופה 
של אדפטציות לקאנון השייקספירי בידי סופרים 
מובילים כגון הווארד ג'ייקובסון ומרגרט אטווד. 
העולם שעליו התבססה יצירתו של הגאון האנג�
לי כבר מזמן אינו קיים, ואילו הרגשות שעמדו במ�

רכזו - אהבה חסרת גבולות, שנאה, קנאה מעוורת, 
תאווה - כולם נותרו על עומדם, אלא ששייקספיר 
עסק בהם לא מעט, ובדרכו המבריקה. לכן קשה 
שלא לתהות מדוע לבחור באמן שגוף היצירה שלו 
שלם, לכיד ומוכר כל כך, עד כדי החשש שיהיה 
אפשר לייצר רק חיקוי חיוור ומיותר לעבודתו? 
ומאידך, אם סופרים מוערכים כאטווד וג'ייקובסון 

נרתמים למשימה, אולי דווקא יש בה ממש?
"רק טיפש יחשוב שיש דבר מה שהוא יכול 
להוסיף לשייקספיר", הודה ג'ייקובסון בגלוי, "אבל 

שייקספיר, למשל, קרוב לוודאי לא פגש יהודי 
מעולם; השואה טרם התרחשה ולאנטישמיות לא 
היה שם". ג'ייקובסון, מחבר "מה זה פינקלר" ו"זמן 
החיות", שהתקבלו בהערכה גם בישראל, עתיד לכ�
תוב את גרסתו למחזה "הסוחר מוונציה". לעומתו, 
אטווד הקנדית בחרה דווקא בכתיבה מחודשת של 
"הסופה", המחזה האחרון שכתב שייקספיר טרם 
מותו. "מאז ומעולם היה זה אחד המחזות החביבים 

עלי", סיפרה אטווד ל"גרדיאן". 
אם מזכירים אתגרים, קשה שלא להתייחס 
 Hogarth למשבר שבו נתונה הוצאת הספרים
Shakespeare שיזמה את הפרויקט: בכוונתה 
של ההוצאה, שהיא חלק מהוצאת "פנגווין רנ�
דום האוס" מייסודם של ווירג'יניה וולף ובעלה 
לאונרד, היה להוציא לאור וריאציות מחודשות 
לקאנון השייקספירי כולו; אלא כעת מתברר, כי אף 
אחד לא מעוניין לקבל עליו את כתיבת הטרגדיות. 
וכך, עד עתה, יצירות המופת כגון "רומאו 
ויוליה", "יוליוס קיסר", "המלט", "המלך ליר" 
ואחיותיהן נותרו מיותמות. האם את הקומדיות של 
שייקספיר קל יותר לכתוב מחדש? ימים יגידו. ¬
נטע הלפרין

לעדכן את שייקספיר
הווארד ג'ייקובסון ומרגרט אטווד ייקחו חלק בפרויקט
שאפתני: לעבד מחדש יצירות מהקאנון השייקספירי 

נטע הלפרין  על "משוחרר"

בספר הביכורים שלו כותב יונתן פיין על הצעירים 
הישראלים הנורמטיביים ¬ אבל ניסיונו לנסח סיפור 

"כל�ישראלי" אינו צולח תמיד, ולעיתים חוטא במלאכותיות

מעמד
הביניים

על שום מה אנחנו רצים?

סיפור היוצאים ללקט הוא בעצם הסיפור 
שלנו. האם ייתכן כי התרגלנו לרדוף אחרי 

משהו, גם כשאין לנו צורך אמיתי בו?

הכנסת ה בבתי  נקרא  שבת 
בפרשת "בשלח". פרשה זו 
המ� את  בהרחבה  מתארת 
תחולל בקרב העם במהלך הימים 
הראשונים לצאתו ממצרים, רדיפת 
המצרים אחריו וסופם המר בים סוף. 
שם נוסף שבו מכונה שבת זו הוא 
"שבת שירה", על שום אותה שירה 
נפלאה וספונטנית שבקעה מגרו�
נותיהם של משה והעם כולו מייד 
אחרי קריעת הים לגזרים, כשהם 
עוברים ביבשה ומייד אחר כך נסג�

רים המים והמצרים שרדפו אחריהם 
טובעים לעיניהם בים סוף.

והחריג  המיוחד  המנהג  לפי 
ביותר, יוצאים מהבית אל החצר 
או אל הרחוב ומניחים פירורים על 
הגדר למען יבואו הציפורים, יאכ�

לו וישבעו.
מאין צמח לו המנהג הכה לא 
אופייני הזה? מייד לאחר קריעת 
הים מתארת הפרשה כיצד העם מת�

חיל ללכת במדבר ומחפש אחר מזון 
ושתייה. או אז מסופר על האוכל 
המיוחד שירד משמיים למען עם 
ישראל במדבר. האוכל כונה בשם 
הפליאה  את  להביע  שנועד  מן, 
שבהורדתו ובעצם קיומו, כאומרים 

הכל "מן הוא", מאין זה בא?
המן היה מרכיב המזון העיקרי 
ישראל לאורך ארבעים  בני  של 
שנות נדודיהם ומסעם במדבר. נוהל 
חלוקת האוכל היה כדקלמן: בכל 
יום לעת בוקר היתה יורדת כמות 
גדולה של מן, שהיתה מכסה את 
אדמת המדבר, סמוך למקומם של 
בני ישראל. כל אחד היה אמור לא�
סוף כמות מסוימת של מן, שהיתה 
אמורה לספק את צרכיו עד ליום 
המחרת, עת תגיע אספקה חדשה. 
מי שהיה אוסף מעבר לדרוש לא 
ראה בכך ברכה, והכמות המיותרת 

הרקיבה.
ביום שישי הראשון לאכילת המן 
המדובר, מודיע משה לעם כי בשל 
קדושת השבת הקרבה תוכפל המנה 
המסופקת ביום שישי, כדי שהמזון 
יספיק ליומיים. באותה שבת יצאו 
כמה אנשים ללקט מן ולא מצאו 
דבר. המדרש מספר שאותם אנ�
שים הם דתן ואבירם, המוכרים לנו 
ממקומות אחרים במקרא כיריבים 
מרים של משה ומנהיגותו. הללו 
יצאו ופיזרו פירורי מן בשדה בערב 

שבת לקראת חשיכה כדי שיוכלו 
לספר בהמשך כי בניגוד לדברי 
משה הם מצאו מה ללקט במדבר 

גם בשבת.
האגדה מספרת שבאותה שבת 
הציפורים מיהרו לאכול מהפירו�
רים הללו, ולכן ביום המחרת, עת 
יצאו האנשים ללקט, הם לא מצאו 
זכר למן. הציפורים כילו את הכל. 
לזכר אותן ציפורים חמודות אנו 
נוהגים לשים פירורים למען יהיה 

להן מה לאכול.
מעבר למנהג המיוחד הזה, כדאי 
להתבונן לעומקו של הסיפור. מה 
פשר המוטיבציה של אותם שניים 
לצאת וללקט - הלוא מאכלם היה 
מובטח להם עד תום, ואם מאיזושהי 
סיבה רצו לצאת, למה היה עליהם 
לעו� רצו  האם  פירורים?  לפזר 
רר קנאה אצל האחרים או שמא 
משהו עמוק יותר מסתתר מאחורי 

התנהלותם?
נדמה שהמדרש והתורה מבקשים 
להציב לפנינו תמרור ומראה על 
מירוץ החיים של כולנו. פרנסתו של 
אדם היא המשענת המרכזית ליכו�
לתו להתקיים, ואי אפשר להפריז 
בחשיבותה. כל אדם מחויב לדאוג 
לכלכלתו ואינו יכול להסתמך על 

חסדי שמיים.
עם זאת, מדי פעם צריך לשאול 
את עצמנו בכנות אם זו הסיבה המ�
רכזית שבגללה אנו מבלים כל כך 
הרבה שעות בעבודה. האם זו רק 
דאגה אמיתית לפרנסת משפחתנו 
או שמא יש כאן מירוץ בלתי מרוסן 
לעבר הישגים חומריים שאינם בני 
השגה? האם מדובר בסוג של מפלט 

מהחיים האמיתיים שלנו?
סיפור היוצאים ללקט הוא בעצם 
הסיפור שלנו, היוצאים ללקט גם 
כשהכל מובטח לנו. האם ייתכן כי 
התרגלנו לרדוף אחרי משהו, גם 

כשאין לנו צורך אמיתי בו?
אחד הכלים שבאמצעותם נוכל 
לראות את חוסר התוחלת שבמירוץ  
הוא ההתבוננות בציפורים, שהרי אין 
דבר שמעורר בנו תחושה של של�
ווה ורוגע יותר מציוץ של ציפורים.
פרשת השבת הנוכחית, "שבת 
שירה", היא הזדמנות טובה להת�
בונן על החיים ועל הצורך ביצירת 
איכות חיים פנימית השואבת את 

כוחה מהבית ומהמשפחה. ¬
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