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מבוא
האם עריכה ספרותית יכולה להחשב כאדפטציה פנים-מדיומלית? על פניו נראה שקיים דימיון רב
בין עבודתו של עור ספרותי על טקסט מקורי ,לבין מי שעורך את הטקסט על מנת להעבירו
למדיום אחר .בבואנו לעסוק בשאלות האדפטציה אל מול יצירותיו של ריימונד קארבר לא ניתן
להתעלם מעבודה היסטורית משמעותית מאד :קארבר הגיע למעמדו הספורותי כאחד מהסופרים
האהובים בדורו על מבקרים וקוראים בזכות מי שגילה אותו ,חילץ אותו מאלמוניותו ,שימש לו
כחבר אישי במערכת יחסים סבוכה של תלות הדדית ,ליווה את כתיבתו כברת דרך וערך את
סיפוריו במשך כ 15-שנה .גורדון ליש [ ]Lishהעורך השנוי במחלוקת ,שעד היום חלןקים
המבקרים באשר לחלקו ביצירה המוקדמת של קארבר,עד שהאחרון מצא עוז להשתחרר
מעריצותו הכובלת ,שגם קארבר עצמו מודה שהיא זו הביאה לו את התהילה.
ליש לקח לעצמו את החירות למחוק עשרות אחוזים מחומרי הגלם של היצירה של
קארבר ,להוסיף ולשנות את הטקסטים באופן שמציף את השאלה – מהו טווח תפקידו של עורך,
מתי יצירה מפסיקה להיות "שייכת" למחבר והופכת להיות למשהו אחר ,האם מותר לעורך
להתערב כך ביצירה – והאם ישנו רגע שבו היא כבר אינה בבחינת אותה היצירה אלא הופכת
להיות ליצירה שונה בתכלית? [לא אעסוק פה בשאלות של אתיקה מקצועית ,אלא בגבולות שבין
עריכה ,קרי ,חידוד ושיוף הייעדים המקוריים של כתב-יד – לבין הרגע שבו עריכה הופכת להיות
יצירה עצמאית בלתי תלוייה במקור].
שאלות אלו מעסיקות לא רק על רקע תיאורתי בלבד ,כעורכת ספרות אלו הן שאלות
שעולות באופן קונקרטי ותמידי בכל שלב בעבודתי .המתח שבין הרצון לשמר את היצירה לבין
הרצון "לשפר" אותה ,או שמא -להשתלט עליה וקחתה לכיוון שאני באופן אישי סבורה שהיה על
המקור להגיע אליו – האם ומתי זה ייחשב כבר לשטתי ולאו דווקא לשיטתו? על פי אילו
קריטריונים  -שינוי יחשב לשיפור ולא להעמדת יצירה חדשה על פני זו ,הקודמת ? המתח הזה
קיים תמיד בעבודתו של עורך .בעבודה זו אני מבקשת לנסות לסווג את סוגי השינויים ולהציע
קריטריונים מובחנים למערכת מידרוג שתקבע את טווח הפעולה של עורך ואת הגבול שממנו
העורך חרג מתפקידו והפך ליוצר עצמאי ,כטפיל על טקסט של יוצר המקור.
הקשר בין העורך הספרותי לבין הבמאי המבצע אדפטציה מתחיל בכורח של שניהם
לחלץ פרשנות מהיצירה .גם באדפטציה וגם בעריכה ,למרות היותה העברה בתוך אותו מדיום,
מדובר בביצוע טרנספורמציות ביצירה וכך נחוץ להם לדעת מה ביצירה מהותי לה ומה ניתן לשינוי
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כך שישמר אותה .העורך ,אף יותר מאשר האדפטטור – מחוייב להבחנות הללו משום שבעוד
שהבמאי חולק את תפקיד היוצר עם הסופר ,מהעורך מצופה אך ורק לשפר את היצירה מבלי
לפגום בה או להפוך אותה ליצירה אחרת.
בעבודתם של ליש וקארבר נשמרה היררכיה ברורה :קארבר שלח כתב יד ,ליש –ערך
ותיקן .לא ידוע על עבודה משותפת יחד ,כשני יוצרים .לעיתים קרה שקארבר התקומם כנגד ליש
ולבסוף גם נטש אותו והוציא מחדש את סיפוריו המוקדמים ,שלפני העריכה וכך ניתנת לנו
הזדמנות להשוות בין הסיפורים ,לראות הלכה למעשה את השינויים של העורך ,כמו גם
להתחקות אחר השיקולים של ליש ,ולבחון האם ובאיזו מידה הם שירתו את היצירה של קארבר
והיכן ,אולי ,חרגו ממנה.

א .אדפטציה – הגדרה וסיווג
אדפטציה ,על פי הגדרתו של אונגר ,היא תרגום מוצרי היסוד של טקסט המקור לפורמציות
אפקטיביות במדיום חדש .אונגר מיפה את סוגי האדפטציות ל 5-סוגים (הסוג השישי,
האדפטציה הקולנועית של אלטמן על פי כמה סיפורים של קארבר נקבעה כייחודית לסוגה):
 .1אדפציה מלאה :כל יסודות המערכת המתנים את השגתה של שלמות תמאטית :חוק
היפוך הערך :ככל שהמקור משובח יותר (ובעיקר מצויין ברמה מדיומלית) כך
פוחתים סיכויי ההעברה
 .2אדפציה חלקית :מועברים רק האלמנטים החיוניים למוצר התמאטי
 .3אדפציה טרנספורמציונלית :תרגום יצירת המקור לפורמטים ויעדים השונים
מכיוליו המקוריים :הומוריסטית ,פארודית ,טרנס-ש'נרית ,טרנס-כרונולוגית,
מתואמת-מוקד ( .מאחר שמתנתקים הגדרתית מנתוני המקור כך שאין חשיבות
לפרמטרים של כוונה ודיוק ,ערכה של היצירה ייבחן בהשגת יעדיה (החדשים).
למעשה "בעיית האדפטציה" מתפוגגת ,ורוב סיכוניה נכחדים .ע"ע "קברט",
"אפוקליפסה עכשיו"[?] "ספור הפרברים"" ,פרנקנשטיין הצעיר" ,ואפילו "אהבה
ומוות")
 .4אדפציה השראתית (סוגסטיבית) :אין כוונה לבטא את יעדי המקור ,אלא משתמשים
בו כמנוף לנושאים חדשים עם זיקת קרבה כלשהי (עלילתית ,תמאטית ,אידיומטית)
 .5אדפציה השראתית-דיאלקטית :מעין הכלאה אתגרית בין [ ]3ו .]4[-יצירת המקור
מגויסת אמנם בתור כן שילוח לנושאים חדשים וכפופה ליעדים השונים מיעדי
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המקור ,מה שמחייב שורה של טרנספורמציות תמטיות (מעבר להתאמת כלי-המדיום
החדשים)  .עם זאת נשמרת זיקה חזקה למקור ,כך שהיכרות עמו היא תנאי למימוש
היצירה החדשה בתפיסת הנמען  -מהלך המפרה ומעשיר (במובן הבארתיטני/
בורחסיאני) את שניהם בהזרמה הדדית של דינמיקות אינטר-טקסטואליות.
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ב .תפקידו של העורך הספרותי
תפקיד העריכה נמצא בהלימה עם שתי ההגדרות הראשונות של האדפטציה:
 .1אדפציה מלאה :כל יסודות המערכת המתנים את השגתה של שלמות תמאטית :חוק
היפוך הערך :ככל שהמקור משובח יותר (ובעיקר מצויין ברמה מדיומלית) כך פוחתים סיכויי
ההעברה
 .2אדפציה חלקית :מועברים רק האלמנטים החיוניים למוצר התמאטי
בשני המקרים הללו ,נדרשת עבודת פרשנות לחלץ מתוך היצירה את הגרעין התמטי ,לחצוב
את העלילה ,לבחון מהם האמצעים הרטוריים ההכרחיים והמהותיים שבה .עבור האדפטטור
העניין נחוץ לשם גיבוש טקטיקות רטריות של המדיום החדש לצורך העברה מדוייקת של
היציר ה ,עד כמה שהיא ניתנת לתרגום באותו מדיום .על העורך ,המקבל לידיו חומר גולמי
הדורש עדיין שיוף ,למצוא פרשנות מהסוג שיאפשר לו לחדד את מה שהטקסט "מבקש לומר"
ולשמוט את כל המיותר .במקרה של "אדפטציה" מלאה ,המיותר יהיה כל מה שאינו משרת
את המסר המשוער של היצירה .במקרה השני – העריכה תהיה מעורבת יותר :יושאר רק מה
שחיוני למוצר התמטי ,וגם יעשו שינויים כך ,שכל אמצעי מבע ,כל טקטיקה פואטית – תחודד
עד לקצה .ההבדל חמקמק ,אבל קיים .במקרה הראשון תמחק מהטקסט בעיקר "פטפטת":
משפטים מסורבלים ,ניסוחים סגנוניים לא תואמים ,אירועים שאין להם משמעות מבחינת
התמה הכללית ,שאין בהם לשרת מטרה כלשהי ,וכ' .ואילו אדפטציה חלקית ,תפקידה לזקק
מכל כתב היד רק את הנחוץ לו ביותר ,לשיטתו של הטקסט על פי פרשנותו של העורך ,כך
יושמט כל פרט שאינו הכרחי ,כולל עלילה משנית שאינה מוסיפה דבר לעצם המוצר התמטי,
התרחשויות ,דמויות לא נחוצות .השינוי יכול להעות גם שינוי סגנוני בעת הצורך ,שינוי
השתלשלות העניינים ,וכך שהמוצר לאחר העריכה עלול להיות שונה מאד מבחינה
טקסטורלית ,אך יהיה קרוב יותר לגרעין המתטי שהסופר חתר לקראתו ונזקק לשירותיו של
העורך על מנת לחדד את המסר שלו עצמו.
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ה .אונגר .אוניברסיטת תל אביב  .סמינר מאסטר  -אלטמן וקארבר  ,טיפולוגיה של סוגי אדפטציה ,תשע"ו
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כפי שאראה בהמשך ,אין ספק ,שהעריכה של ליש שינתה מאד את הטקסטורה המקורית ועל
כן יש להניח ,שעל פי האופן שבו בחרתי לבחון את העריכה כפעולת "אדפטציה"  -מתאים
יותר לבחון את פעולותו של ליש כעריכה של "אדפטציה חלקית".

ג .המתודולגיה בעבודה זו
כדי לבחון האם ליש נצמד בעריכה שלו למקור ,יש לחצוב תחילה את הגרעין התמטי של המקור.
לאחר מכן  -לחפש אם הוא קיים בטקסט הערוך .בחינה נוספת תהיה – להשוות בין כל אמצעי
המבע  -ולמיין את מה שנשמט מהמקור  -לבחון האם אכן היה מיותר ,כמו גם לבדוק מה נוסף,
והאם היה אכן נחוץ.
לשם כך אשתמש ביצירה אחת "דבר קטן וטוב" שיצא בתוך קובץ "קתדרלה" ()1983
שהוא אינו אלא כתב-היד המקורי כפי שנשלח לעריכותו של ליש .הסיפור הערוך  ,בשם שנתן לו
ליש "האמבטיה" יצא לאור ב 1981-בקובץ הסיפורים "על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים
על אהבה" בעריכה מסיבית של גורדון ליש .הקובץ הערוך הפך את קארבר לאחד הסופרים
האמריקאים החשובים והידועים.
ניתוח כל אחת מהיצירות יציף את הפרמטרים שמרכיבות כל אחת מהן ,ואלו יסווגו
ויושוו .האמצעים שיחולצו מתוך היצירות יהוו תחילתה של רשימה של אמצעי מבע של התמהיל
המיוחד להן .בסופו של תהליך אוכל להציג פה רשימה של אמצעי מבע שאמורים לשרת אתת
אותת גרעין תמטי של שני הסיפורים .יש לסייג ,שמאחר שעל המחקר הזה לחצוב את הגרעין
התמטי בכוחות עצמו ,לא מן הנ מנע שלא ייקלע לפרשנות של העורך ,או לכוונתו של ליש .זיהוי
שונה של הרעיון המרכזי עקרוני לשיפוט העבודה של ליש ,אך לא אמור לפגוע בעצם הניסיון לסווג
קריטריונים למידרוג איכות העריכה בכלל .זו עיקרה של העבודה ,וניתן לראות ביצירה של
קארבר כר לדוגמאות קונקרטיות בלבד.

ד .ריימונד קארבר -ביוגרפיה
ריימונד קארבר ( )Carverנולד ב  1938 -באורגון ,ארה"ב ,ומת בשנת  1988במדינת וושינגטון
השכנה .מוצאו ממשפחת פועלים ובגיל  20כבר היה נשוי ומטופל בשני ילדים .בין העבודות
השונות בהן עבד באותן שנים :מנקה בחדר ניתוחי מתים ונער שליח בבית מרקחת .במאמצים
רבים למד במכללות שונות ,בין היתר בסדנאות לכתיבה יוצרת .סיפורו הראשון התפרסם בכתב-
עת ב  .1961 -קשייהם הכלכליים של בני הזוג קארבר היו כאלה שב  1967 -הוכרזו רשמית
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כפושטי-רגל (דבר שקרה שנית ב –  )1974באותן שנים גם החריפה בעיית האלכוהוליזם שלו עד
שאושפז מספר פעמים.
שנת  1977הייתה שנת מפנה בחייו של קארבר .בשנה זאת הפסיק סופית לשתות ,קובץ
מסיפוריו שהופיע לראשונה בעברית (? )Will You Please Be Quiet, Pleaseהופיע לראשונה
בהוצאת ספרים מרכזית ,והוא נפגש לראשונה עם המשוררת טס גאלאגר שהיתה כעבור זמן-מה
לבת זוגתו הקבועה .שני קובצי סיפוריו הבאים (What We Talk about When We Talk ,1981
 ) about Loveובמיוחד "קתדרלה" ( )1983ביססו את מעמדו כמחבר הסיפורים הקצרים הנערץ
ביותר של התקופה בארצות-הברית כולה .בעשור האחרון לחייו זכה לפרסים ,כיבודים ומינויים
יוקרתיים .בתקופה זאת מיעט לכתוב פרוזה והתמקד בכתיבת שירה ,שיצאה לאור במספר
קבצים ,שזכו אף הם לביקורות נלהבות .ריימונד קארבר מת ממחלת הסרטן בגיל .50
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ה .על ריימונד קארבר מאת המתרגם לעברית משה רון
ריימונד קארבר מספר סיפורים מהחיים בשפה שגם היא מהחיים :משפטים קצרים ,תחביר
פשוט ,אוצר מילים רגיל .אמריקה שלו היא אמריקה של אנשים רגילים .אמריקנים רגילים,
שלפתע היו למפסידים במרוץ אחרי החלום האמריקני .באמצע החיים קורה להם דבר  -תאונה,
פיטורים ,ביקור אצל חבר  -והם נופלים לתוך איזה סדק במציאות החברתית שציפה להם תמיד
מתחת לקרום הדק והשביר של השגרה .הם תקועים ואין מי שיחלץ אותם .את התקיעות שלהם
מתאר קארבר בלי שום ויתורים ובלי שום צדקנות ,ביושר מצמרר שכולו בגובה העיניים .הרבה
אלכוהול ,הרבה אטימות ,הרבה ניתוק ,הרבה ייאוש  -קארבר הוא מבין גדול בייאוש .אבל מתוך
כל זה ,בניגוד לכל הצפוי ,עולה חמימות אנושית ואהבת אדם שכמוה כמעט כקריאה למהפכה
מוסרית שלמה"
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ו .גורדון ליש
גורדון ליש ( )Lishנולד בניו יורק ב ,1934היה עורכו המתיולוגי והשנוי במחלוקת של קארבר אך
גם של סופרים נוספים כגון בארי האנה ,איימי המפל ,ריק באס ועוד .בנוסף ,לימד ספרות וכתיבה
באוניברסיטאות ליגת הקיסוס בארה"ב.

2

מתוך הערך בויקיפדיה
 3משה רון ,מתוך כריכת הקובץ "דבר קטן וטוב"
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ז .המחלוקת סביב מעמדו של ליש
בעולם הספרות קיימת עד היום מחלוקת באשר למעורבות של ליש ביצירות המוקדמות של
קארבר .אין הסכמה סביב השאלה האם חרג ליש מתפקידו כעורך .מצד אחד איש אינו חולק ,גם
לא קארבר עצמו ,על כך שליש היה האדם שגילה אותו ולולא כן ,היה נותר באלמוניותו .באוגוסט
 1998עשר שנים לאחר מותו של קארבר ,פרסם די .טי מקס ]Max[ .ב"ניו יורק טיימס מאגזין"
את " : 4"the Carver chronicalesמאמר ביקורתי חריף על ההתערבות הגסה של ליש ביצירותיו
של קארבר שמציף הן את שאלת הלגיטימיות אבל גם את אמביוולנטיות של קארבר עצמו.
קארבר ,מגלה מקס ,חש אי נוחות מהעריכה האינטנסיבית של ליש ,שלעיתים השמיטה 70%
מהטקסט המקורי .במכתב לליש ,מ 1969-קארבר מודה לעורכו:
''Everything considered, it's a better story now than when I first mailed it your way -''which is the important thing, I'm sure.
ואם זאת ,עולה נימה אחרת מבין השורות" .בסופו של יום [ ]...זהו סיפור יותר טוב ,וזה מה
שחשוב זה בטוח" .השאלה היא ,מה לא בטוח ומה 'פחות חשוב' .ונדמה כאילו קארבר אומר:
'הסיפור טוב יותר ,אבל זה לא הסיפור ששלחתי .'.גם ב 1977-חוזר קארבר על הכרת התודה:
''You've made a single-handed impression on American letters, And, of course, you
(שם)" know, old bean, just what influence you've exercised on my life

אבל שלוש שנים לאחר מכן ,ב 1980-קארבר מתחיל לגלות התנגדות ישירה לתוצרים שיצאו תחת
ידי של ליש .העניין העולה מפה הוא -שגם קארבר עצמו ,וגם אנשים נוספים שהיו בסוד שיתוף
בפעולה הזה – סברו שאכן היתה פה סוג של תרמית וקארבר מתחיל לחשוש שהיא תתגלה.
במכתב בן  5עמודים ,קארבר מסביר לליש שאינו יכול לפרסם את הספר החדש "על מה אנחנו
מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה":
''Maybe if I were alone, by myself, and no one had ever seen these stories, maybe then,
knowing that your versions are better than some of the ones I sent, maybe I could get
into this and go with it.[…] 'Tess has seen all of these and gone over them closely
.Donald Hall has seen many of the new ones. . .and Richard Ford, Toby Wolff,
Geoffrey Wolff, too, some of them. . . . How can I explain to these fellows when I see
them, as I will see them, what happened […]have [but] I can't take the risk as to what
might happen to me'?''.
מכאן ניתן ללמוד שלדעת קארבר ,היצירות "שלו" אינן שלו .אבל ,יש לזכור ,שלא בהכרח דעתו
של קארבר היא הקובעת .ניתן אולי ללמוד מכך ,שקארבר לא זיהה את היצירות כשלו ,אל פי
4

http://www.nytimes.com/1998/08/09/magazine/the-carver-chronicles.html?_r=0
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פרמטרים שיש עדיין לבחון .יכול להיות גם שקארבר רק הציג את כך ניסה רק להתנער מהעריכה
של ליש ,מבלי לפגוע בידידות שלהם ,או להצטייר ככפוי טובה .בסופו של דבר הספר יצא כפי
שליש רצה שייצא וקיבל ביקורות נלהבות על הסגנון המינימליסטי וקבעו שמדובר ב"אסכולה
חדשה של כתיבה ספרותית".
מאחר שהעורך היה האחראי על הסגנון המינימליסטי ,ניתן להבין שקארבר כבר לא היה
יכול לדעת מה חלקו שלו בהצלחתו .מכל מקום ,למרות ההצלחה ,קארבר דורש מעתה שתינתן לו
יד חופשית יותר בכל הנודע לסגנון ,ומכנה את סגנונו של ליש "גדוע" ואת ליש "סופר צללים" .
ב 1982הוא כותב:
. ''I can't undergo [that] kind of surgical amputation and transplantation Please help me
(שם) ''with this book as a good editor, the best . . .not as my ghost,
ליש נפגע ,ונענה לקארבר .הוא שלח את כתב היד החדש של "קתדרלה" עם מעט תיקונים אך עם
הרבה מאד הערות ביקורת בשוליים .ונראה ,שקארבר חשש עדיין שליש עלול להפתיע אותו
מאחורי הגב ולכן שלח לו אזהרה ,או בקשה ":
. ''I don't need to tell you that it's critical for me that there not be any messing around
(שם) "with titles or text
מקס ,שריאיין את ליש ,מביא עדות לכך שגם ליש עצמו סבר ,שיש לו חלק ביצירה של קארבר,
שהוא מעבר לעריכה .ליש ,שנפגע מהתמרדותו של קארבר ,התייעף עם חהריו האם לחשוף את
היותו '' .''surrogate workאלו ייעצו לו להמנע מכך ,בטענה שזה לא יוריד מקרנו של קארבר,
אבל יפגע בתדמיתו של ליש:
. ''But the fact is: there is no exposing Carver. . . . Even if people knew, from Carver
himself, that you are largely responsible for his best work, they would immediately
forget it. It is too much to absorb. Too complicated. Makes reading the guy's work an
ambiguous thing at best. People wouldn't think less of Carver for having had to lean so
(שם)"heavily on an editor; they'd resent Lish for complicating the reading of the stories
אבל בנוסף גם ייעצו לו לא לזרוק את ההוכיחותIn the meantime,'' he ended, ''take good '' :
''.care of your archives
בסופו של דבר ,קארבר וליש נפרדו" .קתדרלה" שיצא עם עריכה קלה בלבד ,הפך להצלחה.
שהוכיחה שקארבר מסוגל לעמוד בזכות עצמו ,גם ללא ה"פיתום" שלו .מבקרים רבים ,כך כותב
מקס ,ראו ב"קתדרלה" את שיאו של קארבר .יותר מכן .המשורר דונאלד הול ( ,)Hallידידו של
קארבר ביקש לראות את הקובץ הלא ערוך של ''"( ''The Bathאמבטיה")כאמור '' A Small
 . "Good Thingהול אמר ,שהוא אינו מבין מה עלה על דעתו של ליש לעשות זאת לסיפור הנפלא
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כך .לטענתו היתה מעורבת פה "קנאה לא מודעת מצדו של ליש" .כך או כך ,זו דעה נוספת לכך
שליש אכן חרג מתפקידו כעורך.
אנקדוטה נוספת שתורם מקס לדיון שלנו היא הסיפור הזה :גלגר ( )Gallagherרעיתו
השניה של קארבר סיפרה לתוכנית טלוויזה ב , 1992שהיא היתה זו שנתנה לבעלה את הרעיון
לסיפור "קתדרלה"  .לטענתה ,היא ספרה לו שהיא מתכוונת לכתוב סיפור על חוסר הנוחות של
גבר ,אשר אשתו מביאה הביתה מכר עיוור (שאכן היה לה) ,וקארבר " ''scooped'' herוכינתה את
הסיפור "עבודה משותפת" .דבר זה מעלה את השאלה – על מעמדו וחשיבותו של רעיון ליצירה
השלמה.

ח .עלילה
"דבר קטן וטוב"
אן וייס ,אמו של סקוטי ,מזמינה עוגת יומולדת לבנה סקוטי מאופה .היא מנסה לפתוח עמו ביחה
כדי לספר לו על בנה אך הוא אינו מעוניין בשיחה .היא קובעת לקחת את העוגה בבוקר יום שני.
מסיבת יום ההולדת תתקיים באותו יום אחר"צ .בזמן שהיא אצל האופה ,סקוטי נדרס בדרכו
לבית הספר .הוא מגיע בכוחות עצמו הביתה ,ומתמוטט .אמו מעבירה אותו לבית החולים ,שם
מצטרף אליה בעלה.
הילד ישן ,והרופא מאשר בביטחון שהילד יתעורר .לאחר זמן הילד לא מתעורר וגם
הרופאים מתחילים לגלות סימנים של דאגה .ההורים מנהלים משמרת ליד מיטתו ,ובשלב מסויים
האב ,הרוורד ,יוצא להתרען באמבט בבית .בזמן שהוא מתרחץ מצלצל הטלפון ,הוא רץ לענות
בחושבו שמדובר בידיעה מבית החולים .מאחורי הקו נשמע זר ,שמדבר על עוגה שלא נאספה ,ולא
שולם עליה .לאב אין זמן או סבלנות להבין במה מדובר .האופה מתקשר עוד כמה פעמים ,אי
ההבנה נשמכת והופכת להיות מטרד.
האב חוזר כעבור שעתיים לבית החולים ,אין שינוי מצב .הוא משדל את האם ללכת
הביתה להתרענן ,ולבסוף היא נעתרת כי היא מבינה שרצונו להיות קצת לבדו עם הילד .הרוורד
מזהיר אותה מפני המטריד הטלפוני.
האם יוצאת למעלית ,ומאבדת את דרכה .היא נתקלת בהורים שחורים ,שממתינים
ליציאת בנם מניתוח .מתנהלת שיחה קצרה שבה היא חולקת איתם את דאגתה לבנה ,והם את
דאגתם לבנם .יושבת שם גם נערה צעירה .לאחר מכן יתגלה ,שבנם של הזוג נפטר על שולחן
הניתוח.
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בבית ,טלפון מחריד אותה מהאמבט .גם היא לא זוכרת את האופה ולא מבינה על מה הוא מדבר.
היא נבהלת .בבית החולים עולה ההשערה שאולי המטלפן הוא האחראי לפגיע הבבנם .בשלב
מסויים כש הילד עדיין לא מתעורר ,הרופא מבקש לערוך בו ניתוח ראש .ההורים פוליטים אנקת
רווחה כשהילד פותח לפתע את עיניו .אלא ,שברגע הבא ,הילד פורץ בצווחה ומת .ההורים שבים
לבית ריק ,ואז אן תופסת לפתע מי הטריד אותם בטלפון .בני הזוג נוסעים אל האופה ומספרים לו
בזעם את שארע .בתחילה האופה מבוהל ועויין ,אך בשומעו את אסונם ,הוא מתרכך ,מספר להם
על אסונו :היותו אופה שמלווה את כל השמחות המשפחתיות כשהוא עצמו ערירי וללא ילדים.
הוא מתנצל על התנהגותו ,מתוודה בפניהם שלא תמיד היה רק "אופה" ,אלא שפעם היה אדם
ומגיש להם "דבר קטן וטוב"  -לחמניות חמות ולחם כהה ,הם יושבים ומשוחחים עד אור הבוקר.

"האמבטיה"
אם מזמינה עוגת יומולדת לבנה סקוטי מאופה .היא מנסה לפתוח עמו ביחה כדי לספר לו על בנה
אך הוא אנו מעוניין בשיחה .היא קובעת לקחת את העוגה בבוקר יום שני .מסיבת יום ההולדת
תתקיים באותו יום אחר"צ .בזמן שהיא אצל האופה ,סקוטי נדרס בדרכו לבית הספר .הוא מגיע
בכוחות עצמו הביתה ,ומתמוטט .אמו מעבירה אותו לבית החולים ,שם מצטרף אליה בעלה .הילד
ישן ,והרופא מאשר בביטחון שהילד יתעורר .לאחר זמן הילד לא מתעורר וגם הרופאים מתחילים
לגלות סימנים של דאגה .ההורים מנהלים משמרת ליד מיטתו ,ובשלב מסויים האב ,יוצא להתרען
באמבט בבית .בזמן שהוא מתרחץ מצלצל הטלפון ,הוא רץ לענות בחושבו שמדובר בידיעה מבית
החולים .מאחורי הקו נשמע זר ,שמדבר על עוגה שלא נאספה ,ולא שולם עליה .לאב אין זמן או
סבלנות להבין במה מדובר .האופה מתקשר עוד כמה פעמים ,אי ההבנה נשמכת והופכת להיות
מטרד .האב חוזר כעבור שעתיים לבית החולים ,אין שינוי מצב .הוא משדל את האם ללכת
הביתה להתרענן ,ולבסוף היא נעתרת כי היא מבינה שרצונו להיות קצת לבדו עם הילד .הרוורד
מזהיר אותה מפני המטריד הטלפוני .האם נתקלת בהורים שחורים ,שממתינים ליציאת בנם
מניתוח .מתנהלת שיחה קצרה שבה היא חולקת איתם את דאגתה לבנה ,והם את דאגתם לבנם.
יושבת שם גם נערה צעירה .בבית ,טלפון מחריד אותה מהאמבט כמה פעמים .גם היא לא זוכרת
את האופה ולא מבינה על מה הוא מדבר .היא שואלת בבהלה" :זה בעניין סקוטי?" ומצד השני של
קו הטלפון הזר מאשר "יש לזה בהחלט קשר לסקוטי .כן"
השוואת עלילות:
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מבנה :הסיפור המקורי מתחיל ונגמר במאפיה .בתחילת הסיפור האם רוצה לספר לאופה על בנה
אך האופה לא מעוניין בשיחה ובסוף הסיפור האם ( עם האב) באותה מאפייה ,והאופה מקשיב
לאם המספרת על מות אותו הילד .בסיפור הערוך העלילה נעצרת לפני שנודע גורלו של הילד (וגם
לא נודע על מותו של הבן של המשפחה השחורה) .וכך גם חסר כל החלק השלישי -החזרה
למאפיה והשינוי שעוברת דמותו של האופה.
העלילות שונות :בסיפור המקורי מסופר על אם שרוצה לספר על בנה לזר ,לאחר אסונה היא
מוצאת אוזן קשבת [ .עלילה שמזכירה במשהו את "תוגה של צ'כוב ,שבו האב השכול מחפש אוזן
קשבת לספר על בנו ,ולאחר שאיש אינו מקשיב לו ,הוא מספר באוזנה של סוסתו].
בסיפור הערוך העלילה היא על התגלגלותה של אי הבנה מפאת חוסר תקשורת או רצון
בהקשבה :אישה חפצה לספר על בנה לזר ,הוא אינו קשוב לה .בינתיים מתרחש אסון ,בנה
נהרג .הזר מתקשר ומטריד אך לא מצליח להסביר את מבוקשו ,לא מזהה שאינו מובן ,כנראה
מניח מראש שההורים מתחמקים מתשלום ( הוא אינו תופס לא את מצבם באותו עת ולא  -וגם
לא מצליח לדמין שהם אינם עסוקים בדבר שמעסיק אותו .השיא של הקצר בתקשורת קורה
כאשר האם מצפה לשיחה טלפון על בנה סקוטי והאופה מאשר שאכן מדובר בסקוטי" ,סקוטי"
הוא השם הכתוב על עוגה.

ט .השוואה בקריאה צמודה:
מקור :דבר קטן טוב
בשבת אחר הצהריים היא נסעה למאפייה הקטנה שבמרכז המסחרי  ,לאחר עיון
בדפדפת שתצלומים של עוגיות מודבקים על עמודיה ,הזמינה שוקולד ,העוגה
החביבה עליו .זו שבחרה היתה מקושטת בחללית עם כן-שילוח מתחת לתפזורת של
כוכבים לבנים באחד מקצותיה ,ובכוכב לכת עשוי קרם אדום בקצה השני .שמו,
5
סקוטי יופיע באותיות ירוקות מובלטות מתחת לכוכב הלכת []87
ערוך" :האמבטיה":
בשבת אחר הצהריים נסעה האם במכוניתה למאפייה שבמרכס המסחרי  ,לאחר עיון
בדפדפת שתצלומים של עוגיות מודבקים על עמודיה ,הזמינה עוגת שוקולד ,הסג
האהוב על הילד .העוגה שבחרה היתה מקושטת בחללית עם כן שילוח מתחת לפירורי
כוכבים לבנים .השם סקוטי יהיה כתוב באותיות של קרם ירוק כאילו היה שמה של
6
החללית]45[.
השוואה:

5

ר .קארבר .דבר קטן וטוב כתר  1987ת"א
 6ר .קרבר .על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה .עם עובד  ,2000ת"א
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נראה שלמעט שינויים קלים בין תרגומים ,ליש רק מחק חלק מהתיאור הקוסמולוגי של העוגה
לקיצור התיאור הקונקרטי .שני הסיפורים נפתחים בתיאור אירוע יויומי נטול מטען רגשי .אבל
השינוי המשמעותי יותר הוא בכך ,שרק בבסיפור הערוך ,השם של סקוטי יופיע " כאילו היה שמה
של החללית.".
כאן הסיבה היא תמטית ומתבהרת בסיום :סקוטי הוא שם הילד הממשי ,שמה של העוגה וגם שם
החללית .כך שלעוגה ולילד יש אותו שם ,וכשהאם תשאל בטלפון "זה בקשר לסקוטי?" ,האופה
ייאשר .וכך שליש בחר שהסיפור יסתיים בטשטוש ההבדלים בין ילד מת ,לעוגה שעבר זמנה.
מקור:
האופה ,שהיה גבר קשיש עב צוואר ,הקשיב בלי לומר דבר כשאמרה לו שסקוטי יהיה
בן שמונה ביום שני הבא .האופה לבש סינר לבן שנראה כמו שמלת ערב ,רצועות נכנסו
מתחת לבתי שחיו ,הקיפו את גופו מאחור וחזרו שום לפנים ,שם נקשרו מתחת
למותניו הכבדים .הוא ניגב את ידיו בקדמת הסינר בזמן שהקשיב לה .הוא קבע את
עיניו מושפלות אל התצלומים והניח לה לדבר .הוא הניח לה לדבר כאוות נפשה .זה
עתה בא לעבודה ויעבוד שם את כל הלילה באפייה ,ובעצם לו היתה לו סיבה למהר.
[]87
עריכה
האופה הקשיב בכובד ראש כשהאם אמרה לו שלסקוטי ימלאו שמונה .הוא היה גבר
קשיש ,האופה הזה ,ולבש סינר משונה ,מין דבר כבד עם רצועות שהתפתלו מתחת
לבית שיחיו ומאחורי גבו ואחר כך חזרו והצטלבו שוב מלפנים ,שם נקשרו בקשר עבה
מאד  .הוא ניגב את ידיו בסינרו בלי הרף בשעה שהאזין לדבריה ,עיניו הלחות בוחנות
את שפתיה בעודה סוקרת את הדוגמאות ומדברת.
הוא הניח לה להאריך כאוות נפשה .היה לו זמן]45[ .
השוואה:
בשניהם מתוארת סיטואציה בפוקליזציה של האם .בעריכה מודגש המבע המשולב " :האופה
הזה" ,הוא לא משפט של המספר ,אלא של הדמות וניכרת בו תרעומת .בשניהם ישנה אכזבה של
האם מהעדר העניין של הזר בבנה ,למרות שבשניהם מודגשת המילה "הקשבה" " ,האזנה" "הניח
לה להאריך".
אירוניה :המשפט הרגיל כל כך" ,סקוטי יהיה בן שמונה" -לא יתממש .מי היה יכול לנחש שהוא
ימות ביום הולדתו? בשניהם גם נשמר הדיסוננס בין ה"הקשבה" המצויינת ,לבין העובדה
הברורה ,שאינו מקשיב כלל .האירוניה תהיה חזקה יותר בסיפור המקורי -שם  -משאלתה של
האם תתגשם -בסופו של דבר הזר יסכים להעניק לה את מבוקשה ויאזין לה .אלא ,שאז הילד,
שעליו רצתה לספר ,יהיה כבר מת .ליש ויתר על האפקט הזה ,כשחתך את הסיום.
מקור:
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היא החליטה על עוגת החלל ,ואז מסרה לאופה את שמה ,אן וייס ,ואת מספר הטלפון
שלה .העוגה תהיה מוכנה ביום שני בבוקר ,ישר מהתנור ,בהחלט בזמן למסיבה של
סקוטי שנועדה לאחר הצהריים .האופה לא היה חביב .לא התגלגלו ביניהם שום
הלצות .רק חילופי דברים מינימליים ,המידע ההכרחי .הוא גרם לה מבוכה ,וזה לא
מצא חן בעיניה  .כאשר רכן על הדלפק עם העיפרון ביד ,בחנה את תווי פניו הגסים
ותהתה אם עשה אי פעם משהו בחייו חוץ מלהיות אופה .היא היתה אם ובת שלושים
ושלוש  ,ונדמה היה לה שכל אחד ,במיוחד מישהו בגילו של האופה – גבר קשיש דיו
להיות אביה -יש לו בוודאי ילדים שעברו את התקופה המיוחדת הזו של עוגות
ומסיבות יום הולדת .לפחות זה צריך להיות ביניהם ,חשבה ,אבל הוא היה קצר
איתה ,לא גס רוח רק קצר .היא ויתרה על הניסיון להתיידד איתו .היא הביטה על
ירכתי המאפייה והבחינה בשולחן עץ ארוך וכבד שתבניות עוגה מאלומיניום נערמו
מקצהו האחד ,וליד השולחן מכל מתכת מלא מגשי אפייה ריקים .היה גם תנור ענקי.
רדיו השמעה מוזיקת קאנטרי ווסטרן.
האופ ה סיים להדפיס את המידע על כרטיס ההזמנה המיוחדת וסגר את הדפדפת.
הוא הביט בה ואמר "יום שני בבוקר" .היא הודתה לו ונסעה הביתה]87-88 [ .
עריכה:
האם בחרה בעוגת החללית ,ואחר מסרה לאופה את שמה ואת מספר הטלפון שלה,
העוגה תהיה מוכנה ביום שני בבוקר ,ישר מהתנור ,בהחלט בזמן למסיבה של סקוטי
שנועדה לאחר הצהריים .זה כל מה שהאופה היה מוכן להגיד  .בלי דברי נועם ,האופה
לא היה חביב .לא התגלגלו ביניהם שום הלצות .רק חילופי דברים מינימליים ,המידע
ההכרחי ותו לא ,שום דבר בלתי הכרחי]45[.
השוואה:
המקור ארוך מפורט ועשיר יותר .בין היתר משום שיש בו אקספוסיציה לדברים שלא יהיו בסיפור
הערוך .ראשית ,לאחר עריכה של ליש אין לאם שם .היא תהיה תמיד "האם" .המילה "ישר
מהתנור נמחקה ,כנראה לא רק מטעמי חיסכון .כפי שנראה בהמשך ,הקו שליש כיוון אליו הוא
בטישטוש גבולות בין ילד לעוגה.
קונוטציות :כפי שארצה להראות בהמשך ,בסיפור המקורי של קארבר יש מערך קונטטיבי של
טקסיות נוצרית המלווה את האדם כל חייו .וכאן לראשונה נשלח רמז  :אן בת  .33הגיל שבו ישו
נצלב ,על מנת לכפר על חטאי האנושות.
ליש גם חתך את הקטע שבו אן תוהה אם האופה בכלל אנושי ,כלומר מוגדר כמוה -הורה,
עם חוויות וזכרונות כמו שלה  -לימי הולדת .כל זה אכן מיותר ללא החלק האחרון שבו האופה
אכן נתוודה שאינו אדם ,אלא רק אופה – משום שאין לו ילדים משלו .כאן ליש ויתר על כמה
שכבות של אירוניה :אן רוצה שהאופה ישמח בשמחתה ויאזין לה ,הוא לא מאזין .אבל גם היא
אינה ק שובה לו ,למרות שהיא עלתה בדיוק על סיבת האומללות שלו .אלא שנדמה שהיא
משתמשת באינטואציה המוצלחת שלה לא כדי לגזור מסקנה ,אלא כדי להזין את יהירותה
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האגוצנטרית :היא טובה ממנו ,משום שהיא השיגה משהו בחייה :היא הצליחה להיות אם.
וכמובן שהאירוניה היא ,שאלו ימיה האחרונים כאם .כל זה לא נמצא בקובץ שעבר עריכה.
בנוסף ,קארבר המקורי יצר סיטואציה המתוארת אמנם בפחות חסכנות מעורכו ,אך העשיר מאד
את הטקסט ברמז לכך שהאופה הוא כמו אביה ,אך אינו אביה ,הרהור חולף שמזמין את הקורא
להשלים פערים לגבי התרחשות נוספת  ,ברובד פסיכולוגי .מדוע כל כך מפריעה לה שהאופה אינו
סימפטי אליה? מדוע כה חשוב לה לספר לו על בנה? היא אינה אדם בודד ,יש לה בעל ,אנחנו
יודעים על שכנים שאפשר לבקשם להאכיל את הכלב .יש מי שיגיע למסיבה של בנם .ואם כן מה
באמת מציק לה? מנגד ,העובדה שהיא מצפה לסוג של נורמטיביות מצידו – מראה אולי שמדובר
באישה שאביה יצר עבורה עולם מוגן עד די כך שהיא תמהה לפגוש בגילה ,מעל שלושים ,אולי
לראשונה – אדם שאפילו לא מנסה להעמיד פנים ולשחק את המצופה ממנו מבחינה חברתית
נורמטיבית .כל השאלות הללו  -נבלמו את ליש  -ונשאלת השאלה  -לאן הוא חותר  ,שלשמו
הוא מוכן היה להקריב את איפיון הדמות והענקת עומק היסטורי ונפשי לדמות.
ואם זאת – בשני הסיפורים ( עם עדיפות למקור) מתוארת אווירה של מקום וזמן שבהם כמעט
כלום לא צפוי לקרות :הכל מסודר ,מנוהל היטב :יש מרכז מסחרי ,במרכז ישנה מאפייה,
במאפייה יש אופה שלבוש בחלוק וקשור בתוכו כהלכה עם רצועות כך ששום דבר "לא יברח".
הדברים שנמצאים במאפייה הם דברים שצפויים להיות בה ,ולא שום דבר אחר .כך שהסטיה
הקטנה ביותר מהצפוי -העדר החלפת ההתלוצציות הצפויה  ,או הבעת השמחה המעושה אולי ,אך
המתבקשת בכל זאת  -היא בבחינת הפרת סדר שמעורר תשומת לב .שום דבר רע ממש לא יכול
לקרות בעולם היציב והמשמים הזה.
מקור:
ביוום שני אחר הצהריים הלך סקוטי הביתה מבית הספר עם חבר .הם העבירו ביניהם
שקית של צ'יפס וסקוטי ניסה לברר מה החבר יתן לו בתמנה ליום ההולדת שלו מאוחר
יותר אחר הצהריים .בלי להסתכל הוא ירד משפת המדרכה בצומת ומיד הופל ארצה
על ידי מכונית .הוא צניח על צידו כשראשו בתעלת ניקו ורגליו על הכביש  .עיניו היו
עצומות ,אבל רגליו התחילו לנוע הלוך ושוב כאילו הוא מנסה לטפס על משהו .החבר
הפיל את הצ'יפס ופרץ בבכי .המכונית הספיקה לנסוע עוד כשלושים מטר ונעצרה
באמצע הכביש .האיש מאחורי ההגה הביט לאחור מעבר לכתפו  .הוא חיכה עד שהילד
יקום על רגליו הכושלות .הילד התנדנד קצת .הוא נראה המום ,הנהג שילב הילוך ונסע
הלאה [ ]88-89
עריכה
ביוום שני בבוקר היה הילד בדרכו לבית הספר .הוא הלך יחד עם ילד אחר ,ושני
הילדים העבירו ביניהם שקית של צ'יפס בעל השמחה ניסה להוציא מחברו בתחבולות
מה הוא עומד לתת לו במתנה.
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לברר מה החבר יתן לו בתמנה ליום ההולדת שלו מאוחר יותר אחר הצהריים .בלי
להסתכל הוא ירד משפת המדרכה בצומת אחד ירד בעל השמחה מהמדרכה בלי להביט
ומיד הופל ארצה על ידי מכונית .הוא צניח על צידו כשראשו בתעלת ניקוז ורגליו על
הכביש  .עיניו היו עצומות ,אבל רגליו התחילו לנוע הלוך ושוב כאילו טיפס על קיר.
הילד השני עמד והחזיק את שקית הצ'יפס .הוא תהה אם עליו לגמור את השאר או
להמשיך בדרכו לבית הספר []46
השוואה :בשני הסיפורים ישנה אי הלימה בין הדרמה של דריסת ילד ,לבין תיאור אדיש שאינו
מבחין באופן הדבקות בפרטים ,או במקצב או בבחירת המילים -בין הליכתם הרגילה של שני
ילדים לבית ספר ,לבין דריסת ילד ,לבין נפילת שקית הצ'יפס :הכל מסופר באותו טון מתון,
במבט ממעוף הציפור .ציפור מאד אדישה נוסף על הכל .גם קארבר המקורי אבל ליש ביתר שאת,
מעלימים לחלוטן את הדרמה ,והאפקט יוצר תחושה של עולם קר  ,אדיש ואכזרי .אלא שליש  ,כך
נראה ,ברצונו להמשיך את הקו של המקור – הגיע לכלל הגזמה :ה"חבר" התחלף ב"ילד אחר"-
כדי לנטרל את התיאור מכל קומוטציה חמימה ,וגם בלם אותו מלבכות למראה חברו הדרוס-
וכך ,שבעוד שקארבר מתאר תיאור ראליסטי נקי מסנטימנטים ,ליש גלש פה לעולם אבסורדי
ודווקא הקהה את האכזריות בסצינה  .דווקא קארבר שבמקור מיטיב לשחק פה ברגשות הקורא:
ראשית יצר אקספוזיציה של עולם נטול דרמות ,ואז דיווח ללא כל פאתוס על כך שהילד האהוב
על אמו ,חתן יום ההולדת -נדרס .כל זה מחולל טרנסופרמציה שבקורא ההמום ,שמנסה לעכל את
שקרא ,ומייד -מתגלה שבכל זאת לא קרה כלום ,הילד קם.
מעבר לשינוי זמן האירוע לבוקר (שינוי שמעורר תהיה) ליש קיצר את הקטע ,במחיר של
ויתור על אפקט האקראיות המוחלטת :רגע אחד הכל מסודר ,ברגע הבא נדמה שהילד מת ,ברגע
שלאחריו הוא קם ,כאילו זה היה הדבר הצפוי _הנהג חיכה "עד שיקום" ולא "לראות אם יקום).
נדמה ,שאי אפשר לפרש את אופן התיאור המשטח הזה – אלא ככוונה להשיג את אפקט הזועזוע
דווקא מתוך שיטחות ורידוד הילד על ידי חוסר ההפרדה בין תיאור הדריסה לתיאור שאר
האובייקטים  -נראה שההפרזה של ליש מחטיאה את מטרתה .הוא "התאמץ" כאן יתר על המידה
להיות "יותר קארבר מקארבר" .גם בהמשך נראה ,שבעוד שקארבר משיג את האפקטים בשל
המתח המתמיד בין החפצת האדם ,לבין התפרצויות מבוקרות של רגש אנושי ( הילד האחר פרץ
בבכי) ,ליש מקפיד על השטחה תמידית ,כמעט אוטומטית של כל אירוע ומאבד כך מעט מעוצמת
הזעזוע מעצם הרדוקציה.
מקור
סקוטי לא בכה ,אבל גם לא היה לו שום דבר לומר על שום דבר .הוא לא ענה כשהחבר
שלו שאל אותו איך היה לחטוף מכה ממכונית .הוא הלך ישר אל דלת הבית שלו,ושם
נפרד מממנו החבר ורץ הביתה  .אבל אחרי שקוטי נכנס הביתה וסיפר על כך לאימו,
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כשהיא יושבת על הספה לצידו ,מחזיקה בשתי ידיו בחיק ואומרת':סקוטי ,מותק,
אתה בטוח שאתה מרגיש בסדר ,חמודי?" וחושבת לטלפן לרופא בכל זאת ,הוא נשכב
על הספה ועצם עיניים וכל איבריו רפו .כשלא הצליחה להעיר אותו ,מיהרה לטלפון
והתקשרה לבעלה בעבודה .הרווארד אמר לה להשאר רגועה ,להשאר רגועה ,ואז הזמין
אמבולנס בשביל סקוטי והוא עצמו יצא אל בית החולים]89[.

עריכה
בעל השמחה סיפר לאימו מה קרה .הם ישבו יחד על הספה .היא החזיקה את
ידיו בחיקה ,וכשהחזיקה אותן כל משך הילד פתאום את ידיו ונשכב על
גבו]46[.
השוואה:
קארבר המקורי ממשיך לשחק ברגשות הקורא כמו חתול בטרפו :הילד נדרס-אבל קם .הוא
עומד-אבל אין לו שום דבר לומר (נשמע מאד מדאיג -כאילו הוא כבר מת מבפנים .רץ הביתה-
אבל קורס .בכל רגע יש רגע של צפירת הרגעה ולאחריה שוב המצב נואש .כל זה הוא הכנה
לאותו הלך רוח של הציפייה של ההורים בבית החולים .כך קארבר מכניס אותנו לאותו סוג
של תקוה שלאחריה יאוש -שבו נמצאים ההורים באמצעים מינימילים ועם מעט מאד שיתוף
של תחושותיהם הפנימיות הוא מעמיד את הקורא בנעליהם .קארבר עשה פה שימוש ייחודי
בתחבו לה יוצרת הזדהות :תחת לספר לנו מה מרגישים ההורים הספציפיים האלו ,הוא יצר
מצב נפשי של סטרס בקורא עצמו על ידי התנודות הללו ,שמפעילים באופן לא רצוני תחושות
של לחץ נפשי -אל למול חוסר הוודאות הזו .קארבר יצר את המחוייבות של הקורא ללא
צורך בבנית תחבולות של הזדהות עם הדמויות הספיציפיות[ .אולי ,כמו שבסרט אימה
"מבהילים" את הצופה באירוע פתאומי ,גם בלי הצורך לעורר בו הזדהות עם הדמויות].
גם בחלק הערוך מתקיים מצב שבו הידיעה על חומרת הפגיעה של הילד עוברת עליות
ומורדות ,אך פחות מאשר במקור ועולה השאלה ,במידה והטקסט כיוון לאפקט של הזהות
על ידי וויסות מנגנוני החרדה והתקוה של הקורא – האם הקטע הערוך והמקוצר עושה את
העבודה – ומנגד – האם עודף התמורות במקור – לא מפריז מדי כך שהוא כבר מייצר דפוס
צפוי מדי?  .התשובה ,יש להניח ,תלוייה במנטליות האישית של כל קורא,בעוצמות הנחוצות
לו להגיע לאפקט המיוחל .ובכל מקרה – בכל הנוגע למטרה המשוערת של הקטע :להביא
לזעזוע של הקורא ,המתנדנד בין תקוה לייאוש  -שני הטקסטים חותרים לה יחדיו.
בקטע המקורי ,המילים החמות ,אך הנדושות "מותק ,מותק" של האם ,ללא כל
תיאור של תחושתיה ,האיומות בוודאי ,יש בהם את המינימליזם הסגנוני של קארבר עוד
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לפני שליש צמצם עוד יותר .שני הקטעים אכזריים מתבחינות של הקורא ,ושניהם יוצרים
את אותו אפקט כך שהייתי קובעת שההבדל הוא רק בכך שבמקור קארבר הכניס Showing
 7כאמצעי מבע ,וליש ביטל אותו .אפקט הביטול הוא ריחוק רגשי ,מהרגש ה החם המינימלי
שהמילה "מותק" יוצרת למרות המופע הסכמטי ,הכמעט נלעג ,שלה .במטא-טקסט ,קארבר
המקורי אומר לקורא "ומה כבר האם יכלה היתה לומר?" .בגרסת המקור  -המתח בין
הצורך המובן של האם לתקן את המצב לבין חוסר האונים שמבא לביטוי במילים הסתמיות,
מוסיף אירוניה וגם מדגיש אתת חוסר האונים יותר מאשר תיאור רזה יותר ,שכלל לא
מתמודד מולו .על כן נראה שמחיקת החלק של ה"הראייה" – היה לא מוצדק ,אך תאם את
"כוונת" הטקסט המקורי.
מקור
כמובן ,מסיבתת יום ההולדת בוטלה .הילד היה בבית החולים עם זעזוע מוח קל,
וסבל מהלם ,היו הקאות ,ולראותיו חדרו נוזלים והיה צורך לשאוב אותם באותו
יום אחר הצהרים [בדיוק הזמן שבו יתה אמורה להיות מסיבת יום ההולדת שלו.
ד"ס] .עכשיו נראה שהוא שרוי בשינה עמוקה מאד – אבל לא בתרדמת  ,הדגיש
דוקטור פרנסיס :לא בתרדמת .כשראה את הבהלה בעיני ההורים .בשעה אחת
עשרה באותו יום שני בערב כשנראה שהילד שוכב במנוחה אחרי צילומי הרנטגן
הרבים ותוצאות המעבדה  ,וכעת ציפו רק שהו יתעורר ויחזור להכרה  ,הווארד עזב
את בית החולים .הוא ואן היו בבית החולים עם סקוטי מאז אחר הצהריים ,ופניו
היו מועדות הביתה לזמן קצר עדי להתרחץ ולהחליף בגדים" .אני אחזור בעוד
שעה" אמר,היא הנהנה" .בסדר גמור" אמרה" ,אני אשאר כאן" .הוא נשק לה על
מצחה והם נגעו יד ביד  .היא ישבה בכיסא לצד המיטה והביטה בסקוטי ,היא
המשיכה לחכות שיתעורר ויהיה בסדר ואז היא תוכל להתחיל להירגע]89-90 [ .
עריכה:
מובן שמסיבת יום ההולדת כלל לא התקיימה .תחת זאת היה הילד בבית
בחולים .האם ישבה ליד המיטה .היא חיכתה שהילד יתעורר .האב חש ובא
מהמשרד .הוא ישב ליד האם .אז כעת ישבו שניהם וחכו שהילד יתעורר .הם
חיכו במשך שעות ,ואז נסע האב הביתה לעשות אמבטיה []46
השוואה :העריכה השמיטה מהטקסט את כל תיאור הסימטומים של מחלת הילד ,את הקשר
שנוצר בין ההורים ,ואת המימזיס העדין שחדר לתיאור היבש"( :לא בתרדמת ,לא
בתרדמת") .תיאור הסימפטומים ,להבנתי ,נועד כדי לייצר תחושת ביטחון בקורא (כמו
בבדיחה המוכרת "אשתי מתה משפעת" ,חבר" :אה ,שפעת זה כלום") .הקורא ,שמצא את
עצמו חרד לילד בגלל ה מנגנוני הסטרס שהופעלו עליו קודם ,נרגע לשמע התופעות המוכרות
של פגיעה מהסוג הזה והלחץ מפאת חוסר הוודאות – נרגע .כך שולט קארבר המקורי ברגש
של הקורא ומתעל אותן לקראת הסיום המצער והסתמי :גם הקורא וגם ההורים מחפשים
7

" הראייה" לעומת "הגדה" ,על פי תיאוריות ספרותיות מקובלות .במקביל ל"מימזיס" ו"דיאגזיס" (דיאגסיס
במובן האריסטוליאני המקורי :טכניקה של סיפור המעשה )
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תשובה ,הם רוצים לדעת ומקבלים את כל האינפורמציה הרפואית ,גם הרופאים נראים
כיודעים את מקצועם ,ושוב כמו בפתיח – הקורא נמצא בתוך עולם בטוח ,מוכר וסאטטי-
קשה להאמיןשהשלווה הזו יכולה להיות מופרת .ליש מחק את האינפורמציה על מצבו של
הילד – וכך שימר את החרדה של הקורא .מאחר שבגרסה של ליש לא נודע כלל אם הילד מת
 לא נחוצה לליש לשיטתו הוא – ההכנה הרגשית הזו של הקורא .אבל כאן היצירה הערוכהמתחילה להתרחק מהיצירה המקורית בנקודות מהותיות יותר :בעוד שקראבר המקורי
חותר להביא את הקורא למחוייבות ולהזדהות "מצב" (לא עם הדמייות) ,ליש כלל לא
מאפשר הפעלת מניפולציות רגשיות על הקורא .כל העבודה מונחת לפתחו של הקורא:
להשלים פערים ,לדמיין את המצוקה של ההמתנה ללא כל ידיעה מול מיטתו של ילד ישן .
הקורא לא יודע אם זו תרדמת ,לא שמע רופא .התיאור אכזרי מאד בהעדר כל הבעת רגש
מצדו של המספר ,או שינוי בגוון קול כלשהו .למעשה המספר בגרסת העריכה מצא לנכון
לתאר באופן מפורט יותר ולהתעכב על יותר פרטים כשתיאר סצינה באנלית של קניית עוגת
יום הולדת ,ואילו חתן יום ההולדת לא ראוי לפירוט מצבו --כפי שתיאור עוגה שעוד לא
נולדה  -זכתה לו.
עולה מכאן שהמימזיס בקארבר המקורי מבנה את הסיפור "חשש לגורלו של
סקוטי" בתוך תודעת הקורא ואילו בטקסט הערוך המימזיס הוא תודעת הקורא ,קרי האופן
האגבי שבו בני האדם נפגשים עם ידיעה על ילד בסכנת חיים ,לצד מתכונים לעוגה -ושניהם
תופסים את אותו הנפח הרגשי.
זוהי נקודת מפנה בקשר שבין המקור לעריכה ונראה שמפה הטקסט הערוך מתחיל
להפרד מהמקור באופן מהותי .שני הטקסטים ריאליסטיים באופיים ,אבל כל אחד מהם
מתייחס למציאות אחרת :המקור עוסק בנושאים שבדיאגזיס :ההתרחשות שקורית
לדמויות ,והמימזיס בטקסט הערוך הוא חוץ-דיאגטי :מטאפיסיקה בעולם לא הומאני.

י .על מה הסיפור? גאולה מול פוסט-הומניזם
בשלב זה ,השאלה "על מה הסיפור" מתפצלת בין המקור לטקסט הערוך .הסיפור של קארבר
המקורי הוא סיפור של גאולה .הסיפור הערוך ,או בהגדרתו הנכונה יותר הסיפור של ליש –
הוא תיאור של עולם פוסט-הומאני .את זה יש עדיין להוכיח ,ולכן אמשיך בקריאה הצמודה:
מקור:
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הרווארד נסע הביתה מבית החולים ,הוא נהג ברחובות האפלים והרטובים
מהר מדי ,אחר כך תפס את עצמו והאט .עד כה התנהלו חייו למישרין
ולשביעות רצונות – לימודים גבוהים ,נישואים ,עוד שנת לימודים לתואר
מתקדם במנהל עסקים ,שותפות זוטרה בחברת השקעות ,אבהות ,הוא היה
מאושר ולפי שעה בר מזל – זאת ידע .הוריו היו עדיין בחיים ,אחיו ואחיותיו
היו מסודרים ,ידידיו המאוניברסיטה יצאו איש איש לתפוס את מקומו בעולם.
לעת עתה נשמר מל רעה של ממש .מאותם כוחות שידע כי הם קיימים ועלולים
להגביל אדם או להפיל אותו אם יפקוד אותו מזל ביש ,אם פתאום יתהפך
הגלגל]90[ .
עריכה:
האיש נהג הביתה הבית החולים .הוא נסע ברחובות מהר מדי  .עד כה היו אלו
חיים טובים .היתה העבודה ,אבהות ,משפחה ,האיש היה בר מזל ושמח
בחלקו ,אבל הפחד גרם לו לרצות אמבטיה []46
במקור ,יש אדם מסויים ,הוא אב .יש לו שם .יש לו קורות חיים .האופן שבו הוא מסופר –
צמוד אל הדמות .היא זו שמעידה על עצמה – כמאושרת ובר מזל .אצל ליש יש רק מסלול
חיים מסוג מסויים – אין אפילו סימן למעמד סוציואקונומי .הוא "איש" .כל איש .האישו פה
אינו "הרוורד" ,אלא – מסלול חיים כללי ,שמיוצג דרך איש כלשהו ,שקרה לו משהו שגורם
לו פחד -והפחד גורם לו לרצות אמבטיה .אמבטיה – זהו שם הסיפור .ולכן הסיפור של ליש
הוא על פחד .המפחיד – עולם של אקראיות ומקריות – הכל יכול להתהפך תוך רגע .כל מה
שקארבר אומר במקור ,הפחד" :מאותם כוחות שידע כי הם קיימים ועלולים להגביל אדם או
להפיל אותו אם יפקוד אותו מזל ביש ,אם פתאום יתהפך הגלגל( ".שם).
המטאפיסיקה היא אחת – עולם שבו אין כל וודאות ואסונות פשוט נופלים ,כשחוסר מזל
פוגע במישהו .אבל ב"דבר קטן וטוב" חוסר המזל פוגע באן והווארד ,למרות שנראה על פי
תיאור קורות החיים ,שעשו הכל "נכון" .אצל ליש ,חוסר המזל פוגע באדם ,חלק מחווית
הקיום בכללותה.
דבר קטן וטוב :
הוא נכנס לשביל החנייה וחנה .רגלו התחילה לרעוד .הוא ישב במכונית רגע
וניסה להתמודד עם המצב הנוכחי בצורה ראציונלית .מכונית פגעה בסקוטי
והוא בבית החולים .אבל הוא יהיה בסדר .הרוורד עצם עיניים והעביר יד על
פ ניו  .כעבור רגע יצא מהמכונית ועלה במדרגות אל דלת הכניסה .הכלב ,סלאג,
נבח בתוך הבית  .הטלפון צלצל וצלצל בזמן שסובב את המפתח וגישש אחר
מפסק התאורה .אסור היה לי לעזוב את בית החולים ,אסור .קילל את עצמו.
הוא הרים את השפופרת ואמר "הרגע נכנסתי בדלת! הלו!" []90
האמבטיה:
הוא נכנס לשביל החנייה .הוא ישב במכונית ונסה להפעיל את רגליו .הילד נפגע
על ידי מכונית והוא בבית חולים ,אבל הוא יהיה בסדר .האיש יצא מהמכונית
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וניגש לדלת .הכלב נבח והטלפון צלצל .הוא המשיך לצלצל בעוד האיש מסובב
את המפתח ומגשש על הקיר להדליק את האור]46[ .
השוואה:
הקורא של מק"ט נמצא במצה טוב יותר מאשר הקורא של "אמבטיה" מרוט העצבים .ליש
לא הרגיע אותו קודם ,שמדובר בזעזוע מוח פשוט ,ועם צלצול הטלפון – הקורא דווקא
מחובר יותר לחרדה של "האיש" המגשש עכשיו מתוך חרדה ולחץ אחר מתג האור.
הציפיה ,של הגיבור בשני הסיפורים ושל הקוראים היא  -שהטלפון יביא בשורה מבית
החולים ,ובשני הספורים ישנו פה שיא של מתח .לכאורה ,יש רק שתי אפשרויות :הבשורה
תהיה טובה ,או מרה .אבל בשני הסיפורים ,זהו עולם מפתיע ,לא מאורגן ,ואינו נשמע
לראציונליות שאיתה ניס קודם הרוורד לארגן לעצמו את מצב העניינים.
הרווארד עונה לטלפון ,הקטע הבא כמעט זהה בשני הסיפורים:
"יש כאן עוגה שלא באו לקחת" אמר הקול הגברי שמעבר לקו.
"מה? מה אתה אומר?" שאל הרווארד.
"עוגה" אמר הקול "עוגה של שש עשרה דולר".
הרווארד הצמיד את השפופרת לאוזנו וניסה להבין "לא ידוע לי שום דבר על
עוגה" אמר "ג'יסס .על מה אתה מדבר?"
"אל תעבוד עלי" אמר הקול.
הרווארד טרק את השפופרת  .הוא נכנס למטבח ומזגד לעצמו ויסקי[]91
מקומו של האופה בסיפור :ספרות הרגילה אותנו לקבל סיפור עם התחלה ,אמצע וסוף,
כאשר כל הפרטים שמופעים בו ,הם רק אלו בעלי המשמעות .אבל זה לא כך בחיים ,שבהם
אין מספר שמארגן את האירועים ,ולא הכל מתנקז אלינו כפי שכל פרט בסיפור קשור לדמות
הראשית .וכאן המימזיס הייחודי של קארבר – שהועבר גם לליש :מצד אחד הבן של הגיבור
בסכנת חיים ,אבל החיים הרגילים ממשיכים וכך יש גם אופה שמוטרד מכך שלא שילמו לו
על עוגה .הרווארד ,כמו גיבור של סיפור ,כמו אנחנו רואים את עצמנו כאילו דברים קשורים
אלינו ,לא מצליח לצאת מתוך הפוזיציה שלו כדי להבין מה רוצה האופה .אסונו עוטף אותו-
הוא כל כך גדול עד שהרווארד מתקשה לדמיין שקיים משהו בעולם מלבד הדבר היחיד
האפשרי :הידיעה ,שבנו החלים.
גם האופה מלא כולו באסון שלו :יש עוגה שהוכנה לשווא ,ולא שלמו על עבודתו.
אסונו מתגמד אמנם ,למול אסונו של האב ,אבל למעשה אין שום קשר בין כל אחד
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מהאסונות .ההשוואה ביניהם נעשית רק במוחו של הקורא ורק משום צירוף מקרים –שחיבר
בין שני האסונות ללא כל הכרח סיבתי.
מהבחינה הזו גם האופה וגם האב הם ,במידה מסויימת קורבנות של הנחה מוקדמת כאילו
לדברים בעולם אמורה להיות סיבה .ומשום שהאב לא מבין מה הקשר בין השיחה הזו לבין
היש היחיד בעולמו כעת  -סקוטי – הוא לא מבין מה רצונו של הזר .בדיוק על פי אותה טעות
– האופה ש וכח להניח שהבעיה שלו על העוגה לא מעסיקה את הסיפור הזה או את העולם
בכללותו ולכן כשהאב טוען שאינו מבין – האופה מסיק שהוא מנסה לחמוק מתשלום.
למרות שהקטע בשני הספורים זהה ,כמעט מילה במילה ,הנושא שלו שונה בכל סיפור.
במק"ט -זהו קטע שמספר על מצבו הנפשי הרעוע של שתי הדמויות ,האב והאופה ,כל אחד
מסיבת היא .לעומת זאת נושא הקטע ב"אמבטיה" הוא" :דברים משונים ובלתי צפויים
קורים כל הזמן ואין לאדם שליטה על מהלך חייו" .אצל קרבר זו מסקנה שנולדת בתוך
הדיאגזיס .אצל ליש זו אמירה רפלקסיבית" :בסיפור שלי יופיעו אופים מטורפים ברגעים
הכי לא צפויים ,משום שכך הם החיים".

יא .מסקנות ביניים -שני סיפורים שונים במהותם
עבודת העריכה של ליש על הסיפור של קרבר  ,שבתחילה פעלה בעיקר על הסגנון וכפתה עוד
נזיריות על הטקסט ,החלה לשנות את האפקטים שקרבר הפעיל בחתירתו לקראת ההמשך.
ואילו ליש ,ששיכתב את הסוף ושינה אותו -שינה בהתאם לכך גם את התחבולות – וייצר
אפקטים אחרים משלו ,החותרים לקראת האמירה האישית שלו :הצגת עולם נטורליסטי
שבו אין הבדל איכותי בין ילד אנושי לעוגה .המימזיס של ליש הוא מבט על על המצב
האנושי .הסיפור של קארבר ממש בהיפוך – הוא על בני אדם מסויימים ,הדבר המסויים
שקרה לילד המסויים שלהם ,והדרך שבה הדמויות שלו נושעות ונוצאות גאולה.
כך שאם עבודת עורך אמורה להיות אינטרפטציה על יצירה ופעולתו -שמירה על המהות
ההכרחית והתמטית של כתב היד תוך חידוד ושיוף של הטקסט המקורי – לשיטתו הוא -אז
ליש מעל בתפקידו בכך ששינה גם את נושא הסיפור וגם את סוג המציאות שאליה כיוון
קארבר את המימזיס שלו.
מפה ,תמה החקירה לגילוי הקשר שבין שתי היצירות ,והמסקנה הסופית היא  -שאלו שתי
יצירות נפרדות לחלוטין זו מזו .ואם כי ניתן מייד לזהות שזה אותו "סיפור" לכאורה  ,קרי –
אותה השתלשלות עניינים ,דמויות דומות עם אינטראקציה דומה ביניהם – לב העניין,
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המתטיקה  -כל כך שונים עד שלא ניתן אפילו להשוות בין האיכויות :כל אחד מהטקסטים,
לשיטתו -משיג את מטרתו הוא .העורך ,במקרה זה פעל כסוג השלישי של האדפטטורים
(למעט ההערה שבסוגריים שאינה רלוונטית ל"אדפטציה" של עורך) :
"אדפציה השראתית-דיאלקטית :מעין הכלאה אתגרית בין [ ]3ו .]4[-יצירת המקור מגויסת
אמנם בתור כן-שילוח לנושאים חדשים וכפופה ליעדים השונים מיעדי המקור ,מה שמחייב שורה
של טרנספורמציות תמטיות (מעבר להתאמת כלי-המדיום החדשים ).עם זאת נשמרת זיקה חזקה
למקור[ ,כך שהיכרות עמו היא תנאי למימוש היצירה החדשה בתפיסת הנמען ] -מהלך המפרה
ומעשיר (במובן הבארתיטני /בורחסיאני) את שניהם בהזרמה הדדית של דינמיקות אינטר-
טקסטואליות( ".אונגר .)2015

יב .סוף הסיפור
 .1האמבטיה
המשך מהלך העניינים :לאחר שיחת הטלפון האיש נכנס לאמבטיה (מזור מפני פחד מהלוא נודע)
והאופה התקשר שוב .אי ההבנה חזרה על עצמה .האב חוזר לבית החולים,בנו עדיין בתרדמת כפי
שכבר מודים הרופאים ,גלוקוזה זורמת לעורקיו .נודע ששני ההורים התפללו לשלומו .האם יוצאת
הביתה להתרענן באמבטיה.בדרכה נתקלת במשפחה שחורה שבנם נלסון נמצא בניתוח .האישה
טועה לחשוב את האם לנושאת בשורה" :נלסון" אמרה האישה "זה בקשר לנלסון?"[ . ]52אמו של
סקוטי שאלה היכן במעלית .ואז
"הבן שלי נפגע ממכונית" אמרה האם ,אבל הוא יהיה בסדר .הוא בהלם עכשיו .אבל
יכול להיות שזאת גם מן תרדמת .זה מה שמדאיג אותנו .עניין התרדמת .אני יוצאת
קצת .אולי אעשה אמבטיה .אבל בעלי נשאר איתו ,הוא משגיח ,יש סיכוי שהכל ישתנה
בזמן שאני לא שם .קוראים לי אן וייס ".האיש שינה את תנוחת ישיבתו  .הוא נענע
בראשו .הוא אמר "נלסון שלנו".)52( .
ליש מתמיד כאן בתיאור אותו מצב שחוזר על עצמו ,ובמפגש מקרי לחלוטין arbitrary ,המעיד על
הכלל :אדם ימסה לחלוק את עולמו עם אחרים (האם עם האופה במאפיה .האב והאופה בטלפון
האם עם המשפחה השחורה ,האב השחור עם אמו של סקוטי ) ועוד מעט האופה עם האם:
היא יוצאת מהמכונית והולכת אל הדלת .היא הדליקה את את האורות והעמידה
מים לתה .היא פתח קופסה והאכילה את הכלב .היא התיישבה על הספה עם ספר
התה .הטלפון צלצל.
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"כן" היא אמרה.
"הלו" היא אמרה.
"גב' וויס ",אמר קול של גבר
"כן" היא אמרה.
"גב' וויס מדברת .זה בקשר לסקוטי?" אמרה.
"סקוטי" אמר הקול "זה בקשר לסקוטי" אמר הקול "יש לזה בהחלט קשר לסקוטי.
כן"]53[ .
סקוטי הוא עוגה
אצל ליש ב"האמבטיה" ראינו שחלה תפנית מהריאלזם המנינימליסטי של המקור אל כיוון
נטורליסטי מרגע התאונה של הילד .הסיום משלים את המהלך של ליש :הילד הוא עוגה:
הקבלה:
גם לילד וגם לעוגה קוראים "סקוטי" – על פי הכיתוב .שניהם נולדו באותו יום שני בבוקר ,יום
הולדתו של הילד והולדתה של העוגה .סקוטי נדרס והעוגה הפכה גם היא למשהו נטול ערך .הילד
לא הגיע לייעדו -הביתה וגם העוגה לא .שניהם החמיצו את המסיבה שלא היתה .גם הילד וגם
העוגה שהו מחוץ לבית תחת השגחה של אנשים בחלוקים לבנים .בכל פעם כשהטלפון צלצל-
ההורים חשבו שמדובר בילד ,כשדובר בעוגה .שמו של הילד היה כתוב באותיות קרם .הילד קיבל
גלוקוזה (סוכר) בבית החולים" :על מתקן מחוץ למיטה היה תלוי בקבוק וצינורית הוליכה
מנבקבוק אל הילד' .מה זה?' ,שאל האב' .גלוקוזה' ,אמרה האם" .)47( .הסיפור מסתיים
בהאחדה מוחלטת של הילד והעוגה ,כשהאופה מאשר ,שכן ,מדובר בסקוטי.
כל ההקבלות הללו קיימות גם במקור של קארבר ,כפי שנראה ,וישנה גם התפתחות שעליה ליש
ויתר בעריכה שלו ,וכך סיים את הסיפור שלו "האמבטיה" – בתמונת עולם נטורליסטית עגומה
ומדכאת .הספור מתחיל עם משאלת השווא של האם ,לדבר על בנה עם זר .הסיפור הסתיים
במהתלה אכזרית של המספר :האופה הסכים לדבר איתה על סקוטי אמנם ,אבל לכל אחד מהם
זה היה סקוטי אחר .הילד שלה ,שבתרדמת ,והילד שלו – העוגה שאפה (שנכנסה לתנור ביום שני –
דימוי של הריון).

 .2דבר קטן וטוב
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השתלשות העניינים עד כה ,בדומה ל"האמבטיה" – למעט השינויים האלו :הסגנון של קארבר
עשיר יותר ,מינימליסטי אבל לא צחיח לגמרי כמו אצל ליש .יש דיאלוגים ,סכמטיים אמנם אבל
אנושיים " -כמו במציאות" .לדמויות יש שמות ,רגשות ,הם בני אדם ספציפיים .בין ההורים חלה
התקרבות במהלך ההמתנה .בעלילה -ליש מחק את רוב עלילת המשנה ,עם המשפחה השחורה
שממתינה לבנם נלסון ,בבית החולים .אצל קארבר נלסון מת .עם הזוג היתה נערה צעירה
שתפקידה היה להביא את אן לחשוב להזהיר אותה' :אל תעשי ילדים!' .זאת בעקבות זכרון של
אן מאירוע מלפני שנתיים :סקוטי הלך לאיבוד ואן היתה בטוחה שטבע בשטפון (באופן שמזכיר
קצת את הפואמה "לימונים" של קארבר) .החרדה לחיי הילד ,כך מובן ,לא שווה את חוית
ההורות .אם נזכור – אן חשבה במאפיה שההורות היא ההשג של חייה .גם הוא לא שווה את
החיים בפחד מפני אסון לא צפוי ,התמה מרכזית של ליש.
אבל עיקר השינוי הוא ,שאצל ליש הסיפור נגמר מבלי שיוודע אם הילד שרד  -החרדה היא
הסיפור ,ואצל קארבר  ,הסיפור ממשיך .הילד לא מתעורר ,ויש לנתח אותו -זה רגע מעורר חרדה.
כהרגלו,מייד לאחר שזה נודע מגיעה הפתעה:
הילד פקח קודם את עיניו ,אחר כך עצם אותן .הוא פקח אותן שוב עכשיו ,העיניים בהו
לפנים במשך רגע ,אחר כך נעו לאיתן בארובותיהן עד שנחו על הרווארד ועל אן ,ואז
חזרו ונדדו הלאה.
"סקוטי" אמרה אמו וקרבה אל המיטה.
"היי סקוטי" אמר אביו" ,היי בן".
הם גהרו על המיטה .הרווארד לקח את ידו השמאלית של סקוטי בידיו והתחיל ללטף
וללחוץ את היד .אן גחנה על הילד ונשקה למצחו שוב ושוב .היא הניחה את ידיה על
שתי לחייו" .סקוטי ,מותק ,זה אמא ואבא" אמרה" .סקוטי?".
הילד הביט בהם שוב ,אם כי בלא כל אות של היכרות או הבנה .אחר כך נטרקו עיניו,
פיו נפער והוא צרח עד שאזל האויר מראותיו .ואז נדמה שפניו נרגעים ומתרככים.
שפתיו נפשקו בעוד נשימתו האחרונה נפלטת מגרונו ויוצאת בעדינות בין שיניו
הקפוצות]113[ .
כאן שוב רואים איך שקארבר משחק במנגנון החרדה-תקוה של הקורא ,ומייצר את אותה
מעורבות מבלי התיווך של הדמויות  :ניתוח-מפחיד ,פקיחת עיניים -מעורר תקוה ,בהיה ואי
זיהוי -מפחיד ,הדיבור של האם -תקוה .הילד מביט שוב -תקוה ,ללא הכרות -פחד ,עינים נטרקות
וצווחה – בהלה מקפיאת עורקים .פנים מתרככים – תקוה ,נשימתו האחרונה –זעזוע" ,יוצאת
בעדינות"  -רוך מעדן ואז "שיניו הקפוצות" -ביטול אפקט הרוך.
ממש בניגוד לסיפור של ליש -שמותיר את הקורא מנותק לאורך כל הסיפור – פה הקורא
יוצא מותש רגשית ומרוט עצבים .כך שבין היתר – חווית הקריאה שונה קטגורית בשני הסיפורים.
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ההמשך :הרופא מביע צער עמוק ומחבק את ההורים .הדיאגנוזה :אוטם סמוי( .אטימות רגשית
פותחת את הסיפור) .זהו מקרה של אחד למיליון .אם היו מגלים את זה "אולי היה ניתן להציל
אבל רוב הסיכויים ,שלא " ( )113וכאן זו אותה נדנדה רגשית – אך שבאופן אירוני – היא
מתהפכת :לאחר המוות ,הידיעה שהיה ניתן להציל היא בבחינת תקווה אירונית ,אנחנו מקווים
שלא כך המצב ,כי אז אי אפשר היה לחיות עם הרעיון –שבשינוי מזערי של נסיבות – הילד לא היה
מת ולכן מגיעה ה"נחמה" :רוב הסיכויים שלא היה ניתן להציל וכך ,במשפט שאין לו שום ערך
סמנטי ( ואם זאת אינו שכיח במציאות) ,נוצרה שוב אותה רכבת הרים רגשית .ההורים שבים עתה
לביתם ללא הילד .האב עושה כמה סידורים ,הטלפון מצלצל שוב  ,מהעבר לקו לא עונים ולאחר
זמן ,אן פתאום מבינה במי מדובר.
מכאן – כל הטקסט של "דבר קטן וטוב" עד לסיום:
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את כל העושר הטקסטואלי הזה ,שצרה כאן היריעה מלשתלט עליו  -ליש מחק מכתב היד .אנסה
להתמקד בכמה מוטיבים עיקריים:
ראשית ,מתבררת משמעות שם הסיפור" :אתם חייבים לאכול ולהחזיק מעמד .אוכל זה דבר קטן
וטוב בזמנים שכאלה" ( .)122כלומר ,אם "אמבטיה" הוא סיפור על חרדה מפני הלא נודע המקרי,
"דבר קטן וטוב" זו נחמה .הסיפור של קארבר ,לפחות על פי שמו -הוא סיפור על נחמה .ללא ספק
שני נושאים שונים בתכלית
גם ההקבלה בין הילד לעוגה ממשיכה פה .האופה מגש עוגיות" :וציפוי הסוכר שלהם עדיין נוזל"
[ .]122האכזריות המוחצת היא – העוגה עצמה .האופה שואל אם הם רוצים בה,אחרי שלושה
ימים  .הם בוודאי רוצים ב"סקוטי" אבל לא בעוגה שהתקלקלה .כך שאם מניחים שקארבר,
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ובעיקבותיו ליש היו מעוניינים להשיג אפקט של אכזריות ,אז קארבר הוא זה שהנחית את מכת
המחץ ולא ליש.
הגאולה על פי קארבר
עדיין יש לברר מדוע זהו סיפור של נחמה .ברובד העלילה – הסיפור מתחיל עם משאלה של אן
לדבר עם האופה על בנה .המשאלה הזו מתגשמת כאן ,אמנם בנסיבות מעציבות -ועדיין-
המשאלה עצמה התממשה .דמות האופה ,שהיתה שולית לכאורה -מתגלה כאן כסוג של גיבור
ראשי של הסיפור -משום שהוא היחיד שעובר תהליך פנימי ומפתח :בתחילה ,הוא היה רק אופה.
עכשיו הוא חזר להיות "סוג של בן אדם" .עריריותו גם מסבירה בדיוק את מה שאן ניחשה ,אך לא
היתה קשובה לכך :אכן ,אין לו ילדים ולכן בכל אותן שמחות ועוגות ימי הולדת לא מעוררים בו
זכרון אישי נעים – אלא להפך ,מזכירים לו את בדידותו .כך שהוא לא היה סתם לא נחמד אלא -
כול מרוכז באומללתו ,לאן ,מזמינת העוגה היה חלק בכך .ועתה הוא נזכר באנושיותו שאבדה לו,
מתוודה ומבקש מחילה:
"ראשית תרשו לי לומר כמה אני מצטער .אלוהים לבדו יודע כמה אני מצטער.
תקשיבו לי .אני רק אופה .אני לא מתיימר להיו שום דבר אחר .אולי פעם ,אולי לפני
שנים הייתי יצור אנושי מסוג אחר ,כבר שכחתי ,אני לא ממש בטוח  .אבל אני כבר
לא ,אם הייתי אי פעם .עכשיו אני רק אופה .זה לא תירוץ על המעשה הרע שלי .אני
יודע .אבל אני מצטער צער עמוק .אני מצטער על הבן שלכם ,ואני מצטער שהיה לי
חלק בזה .אלוהים ,אלוהים הטוה" אמא האופה ]....[ .לי עצמי אין ילדים כל מה
שאני יכול להגיד לכם עכשיו זה שאני מצטער .תסלחו לי  ,אם אתם יכולים" אמר
האופה "אני לא איש רשע .ככה נדמה לי ]121[ "...
יש כאן וידוי ,במובנו הנוצרי-הסקרמנטי :הוא מודה שהוא אכן מה שאן חשבה שהוא – רק אופה.
הוא מודה במעשה הרע שלו ,ואפילו פונה לאלוהים .הוא גם מבקש סליחה ,במונולוג (שהבאתי
רק חלק ממנו) שיש בו יותר אנושיות מכל קטע אחר בסיפור .למעשה ,האנושיות הבלומה ,על כל
הרגשות שהיו יכולים להתפרץ אצל ההורים אך נבלמו על ידי סיגנון קר ומרוחק – פורצים פה
בסגנון לא קר ,ולא מרוחק -אצל האופה .מסתבר שגם אצל קארבר ולא רק אצל ליש -החיים
מפתיעים כל הזמן .אצל קארבר ,בניגוד לליש  -הם גם מפתיעים לפעמים לטובה( .זה ובין היתר
אחד ההבדלים לדעתי בין ריאליזם לנטואליזם).
מאחר שיש וידוי בנוסח הנוצרי ,אנחנו נזכרים שככמעט כל הסקרמנטים הקתוליים
שלקיחת חלק בהם מבטיחה גאולה – נמצאים בסיפור :מסיבת יום הולדת  -כמעין טקס טבילה.
כמו גם טבילה באמבטיה – כנגד חרדה קיומית היא טבילה( .הטבילה עצמה הופרעה על ידי
הטלפונים של האופה) .שני ההורים מצאו את עצמם מתפללים ועתה  -ישנה גם מיסה :האופה –
ה"כומר" של כניסיית המאפייה (ומקום הולדת עוגת "סקוטי") מאכיל אותם בעוגיות ולחם –
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כבשרו של ישו .אלא שאין זה ישו הסימבולי שהם אוכלים ,אלא את בנם – שהאנולוגיה שלו לעוגה
היא כל כך מובהקת .כך שהסיפור של קארבר הוא סיפור שיש בו סוג של גאולה -עם נחמה קטנה
של דבר קטן וטוב .שהוא או אוכל – במובן של הפשט .או גופו של ישו – שעם אכילתו מגיעה
מחילה ופיוס ,או – גופו של סקוטי -שאז זה מעשה סימבולי של קניבליות גרוטסקית.
כך ,שבעוד שהסיפור של ליש "אמבטיה" הוא חד ממדי ומשווק תפיסת עולם אכזרית,
שלאדם אין בה שליטה על חייו ,הספור של קארבר מרובד ,אינטרטסטואלי ,עשיר ,תוסס ,אירוני,
אכזרי אך גם כזה המשאיר פתח לנחמה ,שגם היא אירונית אולי ואפילו מקברית – תלוי היכן זה
תופס את הקורא ,באיזה שלב של חייו  -וכך הטקסט נותר חי ודינאמי בקריאות נוספות.
הסגנון המינימליסטי ,שעליו זכה קארבר לשבחים ,שגם הוא וגם ליש ייחסו אותו לעורך -
היה גם במקור ,וביתר שאת .משום שמינימליזם אין פרושו דלות ומיעוט אלא דווקא היכולת
לדחוס כמה שיותר תכנים ,לתוך תבנית חסכונית .ואין ספק שלמרות שליש הקפיד יותר על
צמצום (בין היתר כחלק מרדוקציה המתבקשת מתוך תפיסתו את האדם ומקומו העלוב בסדר
הענניינים) – הוא פחות מנימנימליסט מהמקור הקארבריאני – שבטקסט שלו דחוסים הרבה יותר
חומרים.

יג .עריכה כאדפטציה ,וגבולותיה
על פי סיפור האמבטיה -נראה שעד לרגע הדריסה ,ליש נצמד לטקסט המקורי והשביח אותו –
לשיטתו .הטקסט "רצה" להיות רזה ,מינימליסטי ומרוחק ,נטול סנטימנטים וליש שייף ומחק כל
מילה שלא היתה הכרחית ממש .מרגע הדריסה  -הטקסט של ליש נפרד מהריאליזם של קארבר
והפך להיות נטורליזם .שינוי ז'אנר ספרותי הוא שינוי תמטי ,שמגיע עם תפיסת עולם שונה .זה
לכשעצמו כבר הופך את תוצאת ה"עריכה" לשונה מהותית מהמקור .ליש גם שינה את סוף
הסיפור .בשל מעמדו המיוחד של הסוף – הרגע האחרון ל הטרנספורמציה הפרשנית בכל סיפור –
גם שינוי מזערי עלול לשנות את כל המהלך הפרשני של הסיפור – עד כדי שינוי תמטי .לכן לעורך
יש מעט מאד חופש – בעריכת הסיומת .ליש לא שינה את הסוף אלא חתך את כל השליש האחרון
של הסיפור -שהכיל למעשה את רוב התוכן של הסיפור כשכל מה שקדם לו חתר לקראת החלק
הסופי – שמעניק את המשמעויות לסיפור .רק בסיומת ,האכזבה של אן מהאדישות של האופה
קיבלה את מלוא הממד האירוני .ליש ביטל את מוטיב הגאולה המנחם ,שאולי מחליש את
העוצמה על ידי "סוף טוב"  -אבל איבד כך את ההשתמעויות הקניבליסטיות המקבריות – שיש
בהן עוצמה נטורליסטית גדולה יותר מבסיפור שלו" ,האמבטיה".
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גם העומק הפורה של ההדהוד האינטקטקסוטאלי – האירוני לעיתים – עם טקסטים נוצרים אבד
בעריכה .מנגד " -אמבטיה" יותר קוהרנטי ומובהק בייצוג תפיסת העולם שרצה לשווק.
נדמה ,אם כן ,שאפשר לעשות צדק הסטרי הן עם ליש והן עם קארבר .ליש הוא הסופר של
"האמבטיה" ולא קארבר .הוא השתמש במקור של קארבר ועשה עליו "אדפציה השראתית
(סוגסטיבית) :אין כוונה לבטא את יעדי המקור ,אלא משתמשים בו כמנוף לנושאים חדשים עם
זיקת קרבה כלשהי (עלילתית ,תמאטית ,אידיומטית)" [אונגר .]2015
ליש נטל מהמקור את מרכיבי הסיפור :אם שקונה עוגת יומולדת לבנה מאופה לא סימפטי .ילד
שנדרס ביום הולדתו .הורים חרדים במהלך ההמתנה להתעוררתו כשברקע האופה מטריד בטלפון
משום שלא קיבל תשלום על העוגה .מבחינה סגנונית  -ליש פעל באופן חלקי כעורך –במקומות
שבהם זיקק את המנינימליזם שהמקור ממילא כיוון אליו .ליש הפך מעורך ליוצר (אני מנמנעת
פה מ להכנס לסוגיות של אתיקה מקצועית -שגם הן מעניינות בהקשר הזה) כאשר היטה את
הסיפור המקורי מהיותה שייכת לזרם ריאליסטי בספרות – אל ייצוג של תפיסת עולם
נטורליסטית .ברגע זה נשתנו כל היעדים של הטקסט :הדמויות חדלו מלהיות "בני אדם" והפכו
להיות פרטים בלתי מובחנים כלואים בתוך מערכת דטרמינסטית קבועה ,שבה אין להם יכולת
לשלוט על גורלם ומכאן שהם חסרי משמעות כסוכני מוסר או כגיבורים של הסיפר או של חייהם.
בעוד שאצל קארבר זהו סיפור טראגי של גיבורים קטנים מהחיים ,הנאבקים במקריות אכזרית
שבה אין הם יכולים לנצח  -אצל ליש נעלם המתח הזה –כי אין אצלו גיבורים :הנושא הוא
המערכת הדטרמיניסטית עצמה -כפי שהיא פועלת על פרטים חסרי חשיבות ,במצב מסויים.
הנושא של קארבר הוא האופן שבו בני אדם מצליחים למצוא נחמה בעולם שבו אין להם שליטה
על חייהם ואילו אצל ליש הנושא הוא הפחד הקיומי בתוך עולם מקרי לחלוטין שחורץ גורלות
באופן מקרי ,אגבי ונטול כל משמעות .ברור ,שברגע ששונו יעדי הטקסט ,השתנו גם אמצעי המבע
שכיוונו להשיג ולשרת את היעד וכך גם חווית הקריאה היא אחרת :קארבר מייצר דרמה עצובה
עד מאד בין שתיקות ורגש בלום הקוראות להשלמת פערים ואילו אצל ליש הדרמה נבלמת
מראש -הוא אינו מאפשר לדמויות שלו אפילו את התקוה לכך שיש בידם כוח לשנות .אם אצל
קארבר זהו עולם שאין בו השגחה – אבל שתכנים והתנהלויות טיקסיות מסויימות שנובעת
מנצרות מהדהדהים משהו מתחושת הסדר בעולם (הוידוי של האופה ,הטבילה באמבטיה להפגת
הפחד ,המחילה והמיסה הסימבולית) אז עולמו של ליש הוא עולם קלוויניסטי אכזר של פרה-
דסטינטציה על פי קריטריון מקרי ללא אפשרות חנינה.
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האמבטיה ודבר קטן וטוב הם שני סיפורים שונים ונפרדים הן בנושא והן באופן שבו הם נקלטים
בתודעת הקורא .כל אחד מהם משווק תפיסת עולם שונה משלו ,המצריכה שימוש באמצעים
אחרים ואם כי שני השלישים הראשונים דומים מאד בשני הסיפורים בפרמטרים שנמצאים על פני
השטח ,לא ניתן לראות הבם אלא יצירות שונות לגמרי כמו שלא ניתן לטעון ש"אהבה ומוות" של
וודי אלן היא אדפטציה לטולסטוי.
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