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רחמיםולאחסדלא

ואנשים,עכבריםשלסטיינבק:ג'ון
הקטנה,הספרייה ,ניצןטלמאנגלית:

סימןספרי ,המאוחדהקיבוץהוצאת

עמ' 139 , 2011קריאה

בעבריתלאורבהוצאתהמפתיעמשהוישאם
זאתהריואנשיםעכבריםשלהנובלהשל

 1937בשנתשנכתבההנודעת,שהיצירההעודבה

תהילהסטיינבקג'וןהאמריקאילסופרוהקנתה
רקלעבריתבתרגוםמופיעהמיידית,כמעט
שנים. 74כעבוראלה,בימים

גםכמועניין'מעוררהתרגוםהדברים,מטבע

שללשמהפרשנותהעניקהשהמתרגמתהעובדה
עכבריםכ"עלבעברידועהשחיתההנובלה
החלכמחזההועלתהאףזהשםותחתואנשים"
שלשונותבהפקותהחמישים,שנותבראשית

בכךהתהדראגב,סטיינבקבארץ.התיאטראות

ספרותית·בסוגההכותבהראשוןהסופרשהוא

ספרותי<טקסטוייחודיתמובחנתתיאטרלית
סוגהשינוי>,ללאכמעטכמחזהלהעלותושאפשר
 • Buming Brightבנובלהלשיאוהביאששכלל

השירמתוךפראזההואואנשים"עכברים"של
המאהבןהסקוטיהמשוררשכתב'לעכברה'

הלאומימשוררהנונס,רובוטהשמונה-עשרה
מהשירשורותארבערבים.בעיניסקוטלנדשל

תמציתמעיןמהוותבת-זמננו>לאנגלית<בתרגום
כולה:הנובלהשלהמרכזילרעיון

The best laid schemes of mice and men 
, Go often askew 

, And leave us nothing but grief and pain 
! For promised joy 

סטיינבקשלהנובלהאתהמאכלסותלדמויותגם
במקוםוכאב"יגוןאלאדברשלבסופויישארולא

המובטח".האושר

המשבררקעעלשנכתבואנשיםעכבריםשל
שלהראשוןבשלישהגדולהאמריקאיהכלכלי
החלוםשלהמורכבסיפורוהואהקודמת,המאה

דמויותכמהשלסיפורןוזקברו;האמריקאי
עודבים· ," hobos "שניוג'ורג',לניבהןשוליים,
שנמלטולאחרמבודדת,לחווההמגיעיםנוודים,

ג'ורג'שלחסותובןסמול,לניאחר.ממקום
רפה·ענק ," gentle giant "מעיןהואמילטון,
משענתוהואהפיקחג'ורג'ואילושכל

יכולאינושלנישלו'המציאותפרשןהמנטאלית,
רבי·השנייםשמותנשמעיםבכדילא .בלעדיו

שמואתמאזכרהאחדשלשמוואירוניים:רובד

'גןאתשכתבהאנגליהמשורר ,מילטוןג'וןשל
האוטופיהעדןגןברור:<וההיקשהאבוד'העדן

משאלתבגדררקיישארלומייחליםשהשניים

 ,כאמורהנו' >'ןטק'< ,מול Q ,השניואילולב>
מתבררכך-הרבהפיזישכוחומגודלבחורדווקא
שיובילוהואחולשתומקורגםהוא-במהרה
ללטףאוהבלנילאובדנו.דברשלבסופואותו
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 ,להבדילונשים,ארנבים,כלבים,גוריעכברים,
ומהמותרמהאוכוחוגבולותאתלהביןבלי

שנגעלאחרהחווהאלג'ורג'עםנמלטהואאסור.
דבברוהואשםללטף>רצה<רקאשהשלבשמלתה

שלהראשיהמניעהואשלניאףמזה.חמור
והיאבמהלכהמתפתחתאינהדמותוהעלילה,
'פשוט'הואלנירבה.במידהפלקאטיתנשארת
יששינוי;ברואינוהמילהשלהטוטאליבמובן

ביתרלמייצגת,דמותואת<שעושהפואטיתוםבו
אפריורישמזמנתבמידההגנהחסרוהואשאת>

הסיפור.אתשתחתום ,שלוהטרגדיהאת
פוגשיםוג'ורג'שלניהדמויותשלשונותןאףעל

ממבטהנדמהמןביניהןהמשותףרבבחווה,

מעניינתקטגוריזציהעושהסטיינבקראשון.

אתהפותחת cהאות ,חיצוניבמאפייןשלהן

 ,ק~דיקרףקס,קלרה, ,קרלסוןקולי'כינוייהם:
.שלסימבו.לייtנלמייצגיםאותםשעושה·מה

ממש.שללדמויותמאשריותראנושתכונות
פיזיתונכותעמוקהבדידותהואלכולםהמשותף

כתבהנובלהפרסוםלאחר<כשנהרגשית.ואף
שהואהחברותלערךובנוגעבהקשרהסטיינבק

מוקיר:כה

" Try to understand each other " 
עוצמתלעומתחיוורתנשארתזושאמירהאלא

 ,הקצרהטקסטמןהעולההקיומיתהברוטאליות
הדמויותשלחלקןהמינגוואית>.בחסכנותהכתוב
בניסיוןאובהכנעהמצבןאתמקבלותהאלה

רגעלתקוותמתפתותשהןהגםכנוע,התרסה
לקנותבחלומםאותןמשתפיםוג'ורג'כשלני
אךצנועיםחייםבהולחיותמשלהםחווה

זהבעלחולמיםאינםהאלההאנשיםעצמאיים.
ניתןבלתיאינווחלומםברחובותמתגלגל
קולישלאשתו-נורמלייםבתנאיםלמימוש

בסיפורכמווקרףקס,וק~דישחקנית,להיותרוצה
זהאחרזהמצטרפים ,טיפוס~אמריקאיילדים
החלוםמןחלקלהיותהתאביםשלהמתארךלטור

שברשנותהןשהשניםאלאלכאורה,הפשוט
אינםצנועים,שהםאףהחלום,ומושאיגדול

באשליהשמדוברחושש,ל~ד,הקוראהשגה.בני
הישרדות,במלחמתחלקנוטליםשהםגרידא;

ג'וןשלהערתונכתבתהשורות,ביןלא.ותו
שיעורהיאהנובלההאנוש:חולשותעלסטיינבק

עלתהייההאנושי:האופישלמהותועלמאלף
עובדישלתגובותיהםוהחלש.החזקשלמהותם
ד'סטיינבק,אליבאמוכיחות,לניכלפיהחווה
אלאפוגעניתברשעותנוהגיםהחזקיםרקשלא
העקוםשגבוקרףקסהחלשים:דווקא,ואוליגם,

הזוכהובודדצינישחור.כינויו'אתלוהעניק
אתבודקטהורה,גזענותבגללרקמשלולצריף
דמעות:עדלניאתבהבהילושלוהרועגבולות

וכילבלי-שובכנראההלךשג'ורג'לואומרהוא
בתורה,בעולם;לבדולהישארנידון ,לניהוא,
שלכאשתורקהמזוההדמות-קולישלאשתו
וחייהרעיםואיהיששב ,'הבוס'.שלבנו ,קולי

לינץ',בושתעשהקודקסעלמאיימת-משמימים
האמורה.בתקופהמופרךלאוכללאכזריאיום
חמום·מתאגרףגםשהוא ,קוליבאמצעותואילו
כשהואשהכוח,אותנוללמדמבק.שהמחברמוח,

בחולשה.בעצמומקורו ,בחלשלרדותכדימנוצל
במידהבפנינומציגסטיינבקללני'באשר

חולשתוכימורכבת,תמונהתחכוםשלמסוימת
דווקאגלומהלמוות,ה'מלטף' ,לנישלהפטאלית

מודעהואשאיןנשלט,הלאהפיזיבכוחו

וחסרחשוףאותוומשאירהבו'השימושלתוצאות
 .לחלוטיןהגנה
החווהבאישלהאנושיותההתנהגויותבקשת
איש-אישהמוסרי.הממדלגמריכמעטנעדר
אוזובדרךתפקידואתשמסייםומי .לנפשו
קטועהזקןלק~דילכלבים.שייזרקסופואחרת,

תועלת,להביאעודיוכלשלאליוםוהחרדהיד
וקרלסוןגור'היהמאזברשותוהנמצאכלביש

קנדימדי.זקןהואכירקלהורגלהוציאומחליט
מישלאפסותועלעצמו>:<ועלכלבועלמקונן
צריך"הייתימשמעות:אומטרהחסרישחייו

לתתצריךהייתילא,ג'ורג'.בעצמיבכלבלירות
ופניואומרהואשלי",בכלבלירותזרלמישהו

 ,האכזריהעיקרוןעםמסכיםהואכאילו ,הקיראל
הכלב,המתתהראויה.החסדמידתאתמבקשרק

עלפרפראזההיארחמים,ולאחסדלאבהשאין
הסיפוראתשתנעלאדם,שלהחסדהמתת

הזהשלמוותהקוראשלתובנתואתעודותעמיק
בסופוהיא,גדולההכישהרחמנותרבות:פניםיש

ההפך:ולאהאולטימטיביתהאכזריות ,דברשל
לני'שלבעורפושנוריתהיחידההירייהשעם
אתגוזרתשהיא ,האוטופיהחווהחלוםגםנרצח
אםתוחלת,חסרילחייםוקנדיקודקסשלדינם

הנפטרג'ורג'שלדרכועלנקרהבשעה,בהכי
חדש.חופש ,רפה-השכלשלמעולו
עכבריםשלכגוןטקסטתרגוםהדברים,מטבע

ראשיתשלקליפורניתבעגהשנכתבואנשים
למתרגם.מורכביםאתגריםמז~ןשעברה,המאה

והצבעוניתהעכבותחסרתבשפתםמלאההנובלה
שהספרלכךהביאהשאףיום,קשיפועליםשל
בארה"בהספרבתילספריותלהיכנסהורשהלא

אתחריפותהבכלמעלהגםהיאשנים;במשך
אוהמקורלשפתהמתרגםשלנאמנותושאלת
הדיוקאת-יותריקדשמה ,דהיינו ,היעדלשפת

דוגמאותכמהישבנובלההקוהרנטיות?אתאו
המשפטתבניתמהעברתהנובעתלבעייתיות



היא יכ"."למשל:העברית,אלמה'אמריקאית'
שאינהבחיים"אחתראיתיאם·עכברים,מלכודת

מארנוןהנובעהקושיאוהעברית;על'מתלבשת'
שבאנגליתהעובדהלמשלמשמעות,רובדי

' hand ' וסטיינבק ,עובד ,פועלגםפירושו
דמויותיו:שלהידייםבכפותרבותמתמקד
שלהקטועהכפתו ,לנישלהענקיותכפותיו

שהםלהראותנו ,קולישלהמרוסקתידו ,ק~די
אח.דממובןביותרונכיםפגומיםרי·תועלת, oח

 ,זוכגוןנקודהמאירהחיתהשולייםהערתאולי
וגםרבותלתמותמתייחסתהמתרגמתכיאם

העינייםמאירתהדברבאחריתהידייםלנושא
שלה.

טעותזוהיהסוף"קניביןהחליקל"הנחשבאשר
שניהםו'סוף''קנה'שכןגרידא,בעבריתנפוצה

לתרגוםפלילית""שדלילה ,ואכןשונים;צמחים

שניתן<קטינה " jail bait "הסלנגיהביטוי
נשייםגופנייםנתוניםבגללכבגירהבהלטעות
משמראינואוליאבל ,ונועזמקוריהואבשלים>

לצייןראויזהעםבאנגלית.הביטוימשמעותאת
אחרות,בחירותשלביםנבלעתזושבחירה
לעבריתהתרגוםאתשעושות ,מאודמוצלחות

 ·:·ואותנטי.קולחלטוב,

שמשעזבה

האימיםשגרת

החרשים,חמשתביתאסלאם:נאדים
מטרהוצאת ,ארמוןתלמהמאנגלית:

374 ,201 t 'עמ

האחרוןהעשורבמהלךנכתבוספריםמעטלא
המלחמהבזירתהישרדותועלהנאבקהאדםעל

מעטלאבאפגניסטאן.מדםוהעקובההכרונית
בהחלטזוהילעברית.גמרתורהאלההספריםמבין

מרשימה.ספרותיתחשיפה

אינוזיכרוניאםהראשונה,חיתה'מטר'הוצאת

אתהישראליהקוראעבורשהסיטהאותי'מטעה
הספרותבימתלביןבינושחצץהשניםרבהמסך

גוליםבידינכתברובהאםגםהיפה,האפגנית
הוציאה-2004בכברבמערב.החייםמהגריםאו

שכתבהעפיפונים,רודףהספראתלאור'מטר'
קודםשנהבמערבאורראהואשרחוסייניח'אלד
בעקבותבינלאומי.מכרלרבמהרהעדונהיה

לאורותתודות ,השארביןהספר'הצלחת
המתרחשאתבהרחבהשסיקרוהתקשורת

אשראלקאעידהשלהביתבסיס-באפגניסטאן
בארצותנוראטרורבפיגועיהעולםאתזעזעה

הצבאיתהמתקפה . 2001בספטמבר 11ב·הברית,

הפיגועבעקבותהמערבוצבאותארה"בשניהלו
האסלאםכוחותנגדאלהבימיםגםוהמתנהלת

אפגניסטאן'ברחביהג'יהאדוטרורהקיצוני

הבינלאומית.הלבתשומתאתלמקדממשיכה

מדווחתאלה,דבריםכתיבתבעתממש
במדינהההרגשרגתעלהבינלאומיתהתקשורת

נהרגווילדים,נשיםכולםאזרחים, 14זו:
טאליבןלוחמיעלנאט"ושלאוויריתבתקיפה
שוטרבמדילבושומתאבדאפגניסטאןבדרום
והרגמאובטחמתחםבתוךעצמואתפוצץ

שגרה.שלאירועמשטרה.ואנשיחייליםשישה
החושיםחמשתביתהספרשגרה.שלדיווח
זו.אימיםבשגרתנוגע

גוברוהענייןהעפיפוניםרודףהצלחת
לתרגםנוספותהוצאותדחפובאפגניסטאן

בעומקהנוגעיםמצוינים,ספריםלעברית
השקועיםאנשיהושלאפגניסטאןשלהסיפור
ספריםברשימתיומיומית.הישרדותבמאבק

אלף<כתר>,מקאבולהספריםמוכרבולטים:זו
פרוונהשלהמסע<מטר>,זוהרותשמשות
נוסףספרואחרים.<כרמל>סיא·סאר<שוקן>,
<בחלקו>הואאףוהמתייחסבאחרונהאורשראה

<כתר>.צרוביםצלליםהואלאפגניסטאן
מניפתהתרחבההאלה,הספריםלשפעהודות
לעובדההיוםהמודעיםהישראלים,שלהידע

מלחמהזירתרקלאהיאאפגניסטאןכי
מעצמותביןהעימותעקבבאכזריותשדיממה

אתערערהואףהקרההמלחמהבעידןהעל
כעשורשקרסההסובייטית,האימפריהעוצמת
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הקורא .לאפגניסטאןפלששצבאהלאחר
מובלעותלצדאפגניסטאן'כילמדהישראלי

גבולעמההחולקתבפקיסטאןמשמעותיות
שבהפוסקת,בלתימלחמהזירתהיאמשותף,
האסלאםלשירושמאבקארה"במובילה
הג'יהאדיסטיהטרורזרועותולקטיעתהקיצוני

הספריםלשפעהודות .מטעמוהמופעלות
אפגניסטאן'כיהישראליהקוראלמדהאלה,

גםהיאהמזה"ת,מזירתגיאוגרפיתהרחוקה

הגדוליםאחדוענק,צבעוניפרגיםמרבד
אוכלוסייתאתוממכרסמיםהמייצרבעולם,

ארנוןעדילדיה,אתזהובכללאפגניסטאן
המערביהעולםאתמציףבעתובהההכרה

גםחושפיםאלהספריםהנרקוטיים.בחומרים
אמנותיותופניםהיסטוריותפנים

הציוויליזציותשלהתרבותששכיותבאפגניסטאן'
הענקבפסלישיוצגואלהכגוןהאחרותוהדתות

ב·הטליבאןשלטירופובחמתנהרסובודהה,של
2001 • 

מובהקבאופןהמאפיין-הספריםלכלהמשותף
האנושיהסיפורהוא-החושיםחמשתביתאתגם

אנטילמעשהשהם"הגיבורים",שלהמטלטל
לאותהשנקלעואנשיםהםמובהקים.גיבורים

אתיום,כלרגע,כלהחוויםמייאשת,סיטואציה
אתגםכמולחייהםסיכוניהואתהמלחמהאימי

שלהיסודערכיקריסתהאדם,צלםהשחתת
מנסיםזאתחרףהמדינה.מערכותוקריסתחברתם

פירורישלקומץלתפוסאפגנים"גיבורים"אותם
כך.כלשביריםהםאםגםחיים,

אתלממשכדישהתאסלםאנגליול'קולרומרקום
קשרשאהב,האפגניתהאשהלקטרינה,נישואיו

הואלמעשהאפגניסטאן.המדינהלחייחייואת
שירתובההאפגנית,המציאותקרקעאלנולד

אתלאפגניםשהעניקווהאחותהרופאהוריו'
ושמות"קנדהאר""קאבול",המסור.טיפולם
בחייו".ששמעהראשונותהמילים"היונוספים

היא,אףרופאהקטרינה,עםלחיותבחר ,בברגותו
מפעלבעברשימששמרתפובודדבביתבתםועם

ארשה,ששמולמקוםהסמוךהאגםלידבשמים
טיפלווקטרינהמרקוםבורה.טורההרילמרגלות
המציאותאךבמסירות,האפגניםהמלחמהבנפגעי

הובילההקיצוניהאסלאםבמדינתהמטורפת
לאבתוגורלגםקטרינה.שללמוותלסקילתה

השמוניםשנותשלהחייםמציאותזוחיתהשפר.
הסובייטיהצבאנלחםעתהעשרים,המאהשל

קשהמכהספגהמרקוםשלמשפחתובאפגניסטאן.
לצלוחהכוחאתלושהעניקוהכוחממנופיואחד
 .נכדובגורלעלהמהלדעתהרצוןהיהיום,עוד

דמותהלבןבזקנוהמזכירהשבעים,בןקולדוול
 ,הסופרשמתארוכפיבחורבנו""נביאנביא,של

היאכיומקווהאפגניסטאןאתלאהובממשיך
נכדואחרחיפושיויוכתרוהאםמזור.תעלה

באבימיהםדיוריו?מיהולארח?ומיהיבהצלחה?
הסיפורומהוהאפגנים?ו"הדוחי"ראסולגדלחאן'

סיפורימכל'יותרמהם?אחדכלשלהאנושי
דקיקיםבחוטיםהמחבריםהלבמכמיריהאהבה

האכזרית,המלחמהבמציאותהספרגיבוריאת

מוכשרתסופרבידכתוביםוההרס,היגוןמוכת

תיאוריםבעודףהמכבידהכזולעתיםכיאם
אסוסיאציות.בעודףו

מפותהמצויןהספראתגםכתבאסלאםנאדים
מטרבהוצאתהואאףשיצאאבודיםלאוהבים

הגיליונותבאחדבחוםהמלצתיושעליו-2007ב

המהגריםבחברתעוסקזהספר ,' 77'עיתוןשל
אתגםכתבאסלאםנדיםבבריטניה.הפקיסטנים

הואאףשראהפקיסטאן'עלהגשםציפוריעונת
 .מטרבהוצאתאור
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