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  .ויליא� גולדינג: מאת/  בעל זבוב

  אלי פררה: הניתוח והסיכו ממערכי השיעור של המורה

, קבוצת ילדי� נוחתת על אי בודד. מלחמה אטומית, עלילת הרומ� מתרחשת במלחמה עתידנית   

חווה על , ויליא� גולדינג, הסופר .אדמות�א� זה הופ� לגיהינו� עלי, אדמות�לכאורה ג� עד� עלי

. כתיבתובוהדבר ניכר ,  רבותעליוע יה השפז. את המלחמה הקרהג� עול� ו�י מלחמותבשרו שת

 היא תוצר של המלחמות שהתרחשו , המתרחשת בספר,נית� להניח שהמלחמה העתידנית כביכול

 לראות דמיו� בי� יש. ר שהרקע ההיסטורי בשני המקרי� דומהעלכ� נית� לש. בעול� האמיתי

מלחמה הכאשר חיילי� חוזרי� מכמו . מלחמההבי� זוועות הזוועות שהתרחשו ביצירה ל

איבדו כל צל� אנוש , אנשי� שעשו מעשי� בל ייעשו. ומספרי� על זוועות שלא מ� העול� הזה

 תדוגמכ.  וחשפו את היצרי� החבויי� שלה� עקובי� מד�תחת התנאי� הנוראיי� של קרבות

ראומות העמוקות שהותירה בה� והט , שתיארו חיילי� שחזרו ממלחמת וויאטנ�,הזוועות

 , שתי מלחמות עול�ת" שבחו",נית� לומר, על א! שגולדינג עצמו לא חווה מלחמה זו .המלחמה

    . את המלחמה באופ� כללי,משק! ביצירתוהוא 

  

כא� . "השמדה טוטאלית" :מלחמה שטבעה את המושג, לא נית� להתעל� ג� ממלחמת העול� השנייה   

 והא� כל אד� ,ד�� הפכו לחיות צמאות,אנשי� שתרמו לחברה והיו לאזרחי� יצרניי�נשאלת השאלה כיצד 

� אשר תר� לאנושות תרומה שַע, כיצד קרה" כמו כ� ? יכול להגיע למצב זה,תחת מעטה התרבות והחינו�

ד� שיצר מכונת השמדה המונית בתחכו� ובקור רוח שטניי� �היה לעדר צמא, נכבדה בתחומי תרבות רבי�

"?�כ�כל
 
בעקבות מלחמת העול� ) 10עמוד , "עיוני� ספרותיי� ואקטואליי� ברומ� בעל זבוב", חנה סקרה (

הא� רע האד� מנעוריו או  ": המועלית ביצירה,השנייה מתעוררת ביתר שאת ג� בעיית מהותו של האד�

 ,רי הכנסייה כאשר דווקא קבוצת נע, גולדינג יוצר אירוניה?"טוב הוא ורק הנסיבות הופכות אותו לרע

  ".יש כא� יותר מרמז לאנשי הכנסייה במלחמת העול� השנייה ":הופכי� לציידי�

  

מלחמות ורחוקה מלהיות החברה �תידוע, חברה שמרניתוא רקע של הרקע החברתי לכתיבת הרומ� ה   

על הוא טוע� שההיסטוריה הנה חזרה אירונית . גולדינג מציג ביקורת נוקבת כלפי חברה זו. האידיאלית

גולדינג .  נעשות כיו� בידי האד� המודרני,אות� טעויות שנעשו על ידי האד� הקדמו�. טעויות אנושיות

ראיה לכ� ה� ספינות ,  נפוצה ג� אצל האד� המודרני, הצפונה באד� הקדמו�,מראה שתאוות הד� הקדומה

 הוא כאילו מעמיד .) מָשל–אליגורי ( יש הרואי� בספרו זה אליגוריה .המפציצי� ופצצת האטו�, הקרב

  . שטר� זוהמו בחלאת האד� הבוגר, האד� בדמות� של ילדי��את יצר, ספרותית�מבחנה מעבדתית

  

" המבחנה"באמצעות וזה נעשה ". לב האד� רע מנעוריו"שאכ� :  שבוקנה מהרומא� ומהאירועי�סהמ   

ור להגיע אל המסקנה שיפריעו למרקחת המעבדתית של הספ,  הוא בכוונה מנטרל כל סמני�.הספרותית

מיני טבעי �מתח(מיני מיותר �מתח של כדי לא להכניס מרכיב, על כ� אי� בספר נערה אחת אפילו. הסופית

מלבד , אי� אנו מזהי� את הילדי� האחרי�)  בקרב הילדי�כזאתנערה  א� הייתה ,שהתבקש בהכרח

אי� א! . מעט�ממש ְמתי,  וכדומהר'סיימו� רוג, ראל! ,ק'כמו ג, הגיבורי� ההכרחיי� להתפתחות העלילה

כל זה כדי ליצור באופ� . אי� יודעי�  כמה ילדי� בכלל שרדו ונחתו על האי .ילדי��רק חברת. מבוגר אחד

  ".?אי� זה יתפתח: "לראות. מחושב את המעבדה האנושית בדמות� של הילדי�

  

  :דמות המספר ביצירה

, היצירה מנקודת המבט של מי שצופה בכל הדמויותהוא מספר את . כל�המספר ביצירה הוא מספר יודע   

  . המספר יכול לחדור אל מחשבות כל אחת ואחת מהדמויות. כל הזמ�, בכל ההתרחשויות
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הוא אינו נות� לקורא להזדהות באופ� . ל א! זאת בוחר המספר להעביר את הסיפור באובייקטיביות קרהע   

אפילו בסצינות . הטו� שלו הוא קר ואנליטי.  ביצירהמלא ע� רגשותיו ודעותיו או ע� אלו של הדמויות

 ,מחושבי�האכזריי� והאלימות המעשי את  בתיאורו ,זה" קור רוח"האלימות ביותר ישמור על 

גפיו של חזרזיר פרכסו מעט כגפי חזיר . ראשו נבקע וחומר אפור ניגר מתוכו והאדי�: "זוכבאובייקטיביות 

". והמי� רתחו לבני וורודי� על פני הסלע, ממושכת, ול אנחה איטיתואז שב בי� לנשו� בק .לאחר קטילתו

. נוקט המספר התיאור המזעזע של מות חזרזיר לצד תיאור הי� השקט ממחישי� את האובייקטיביות אותה 

  .קורא לשקול את הנקודות שהוא מעלה על הפרק באופ� רגוע והיגיוניהנדמה כי המספר מעודד את 

  

 המספר הוא שבוחר את האירועי� עליה� הוא רוצה ,יות בה מסופר סיפור העלילהל א! האובייקטיבע   

 בוחר המספר אילו חלקי� מהתמונה הכללית הוא רוצה להציג ,על מנת לשי� דגש זה. לשי� את הדגש

 יוצר המספר קשר בי� הקורא לבי� ,על מנת להעצי� את הדגש. לקורא ובאיזה סדר הוא רוצה להציג אות�

נית� . סר לו אינפורמציה נוספת בקשר לדמויותוומ, התצפית של הקורא�על ידי חלוקת נקודת ,הדמויות

ובכ� מוסר לקורא את מה שנמצא בתודעתה של , לראות את המספר משלב את קולו בתו� קולה של הדמות

המשפט נית� לראות ש.". ק הוא האש� בכל זה'ג. ראל! נמלא רוגז: "דוגמא לכ� . לכל אור� היצירה, הדמות

  ).גו! ראשו�(ואלו הוא בעצ� של ראל! ) גו! שלישי(ר הראשו� הוא של המס0ֵ

  

שבו ישנה , הרובד הריאליסטי. "בפני המספר עומדת המשימה להעביר לקורא את הסיפור בשני רבדי�   

 עיוני� ספרותיי�", חנה סקרה (."התרחשות כרונולוגית של האירועי� השולטי� בדמויות ונשלטי� על יד�

שה� , המלווה בתהליכי� מטפוריי� וסמלי� ארכיטיפיי�, הרובד האלגורי", "ואקטואליי� ברומ� בעל זבוב

תפקידו של המספר הוא להעביר לקורא ". שור המציאות וה� מובילי� את האוטופיה אל היפוכהימעבר למ

בי� המשמעויות בהבנת השילוב בי� הרובד הריאליסטי ל, רבדי� אלה בדר� בהירה ומובנת על מנת שזה

  .? למה–יוכל לענות על השאלה המופנית אליו , הטמונות ברובד האלגורי

  

  דמות הגיבור הראשי

מכדי שתהיה לו כרס , ב� שתיי� עשרה וכמה חדשי�, מבוגר היה", הגיבור הראשי ביצירה הוא ראל!   

לפי רחב כתפיו וחוסנ� . שמתועדיי� לא מבוגר עד כדי שתקופת הבגרות תיצור לו צורה מגו, בולטת של זאטוט

וזו ענתה בו שאי� חלקו ע� בעלי , אול� לפיו ולעיניו הייתה ארשת רו�.  לומר שיהיה מתאגר! לכשיגדליכולָת

ראל! . ראל! הוא בנו של קצי� ימיה שככל הנראה טבע בבנו ערכי משמעת וסדר. בהיר שער וגבוה, "הזרוע

שאפ! את ראל! , אול� השקט", ירה המיוחדת האופפת אותונבחר להיות למנהיג חבורת הנערי� בגלל האוו

 מה שמסמל את הראייה הנאורה דרכה ."חזותו המצודדת, וכ� קומתו: הבליט אותו מ� היתר, באשר ישב

  .התנהגותו יותר בוגרת מזו של רב הנערי�. מנסה לפעול

  

ל חזרזיר לשמירת השפיות הוא המכיר בתרומתו ש. ראל! הינו דמות המנהיג הדמוקרטי הנבו� והמפשר   

הוא מודע .  מנסה ראל! ללכד� סביב נורמות התנהגות סביב� חונכו,כל עוד תומכי� בו הנערי�. והתרבות

,  א� אתקע בקונכית וה� לא יחזרו…והתקנות ה� הדבר ביחיד שנותר לנ ":בחשיבות� של אלה להישרדות

 כמנהיג דמוקרטי מנסה ראל! ."יחל1 מכא� לעול�לא נ, ניהפ� לחיות, לא נשמור על האש, לויבוא הק1 על הכ

 כמו כ� הוא . לחכמה המדעית והתרבותית של חזרזיר,למצוא את דר� המל� בי� חכמת החזו� של סיימו�

 דרוש לו זמ� כדי .ראל! הסס�.  א� הוא אינו מנהיג, הוא מודע לכ� שחזרזיר חכ� ממנו.מכיר במגבלותיו

כמנהיג הוא יודע להערי� את האחריות המוטלת על . בל החלטות נבונות א� לבסו! הוא מק,לשקול את דבריו

  .  מפקפק ראל! בהיותו המנהיג,כאשר נוטשי� אותו בוחריו. כתפיו
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כמנהיג . מה שגור� לפיצול, לו המיעוט בראל!יק וא'ב בגונית� לראות זאת כבחירות חוזרות בה� בוחר הר   

ראל! פחות בטוח בדרכו מאשר  .ו מתאי� כנראה להנהגה הוא מרגיש שאינ,ב לא עמוודמוקרטי אשר הר

חזרזיר ", לכ� יש להזכיר לו מפע� לפע� שהוא ומטרתו ה� האפשרות הטובה ביותר, ק'חזרזיר או אפילו ג

חזרזיר , … בשביל–בשביל , האש היא הדבר החשוב ביותר באי. אל תתפטר. ק'או ג, או אתה. ראל!, צודק

  ".להיחל1, לחש לו בחרדה

  

  עימות המרכזיה

לבי� יצריות בלתי , שיקול הדעת והדמוקרטיה, בי� השפיות", ק'הקונפליקט ברומ� הוא בי� ראל! לג   

מאבק בי� ההכרה והצל� האנושי לבי� החייתי .  בי� האש לצייד,מרוסנת ותאוות שלטו� טוטליטארי

"שבאד�
 
ק 'ראל! אינו בטוח כג )25ד עמו, "עיוני� ספרותיי� ואקטואליי� ברומ� בעל זבוב", חנה סקרה(

,  שבוחייתיותהק ו'הוא אינו תמיד מצליח לעצור בעד עצמו מלהצטר! אל ג. בדרכו והוא שוקל ומתלבט

" גונב"ק 'ראל! מקבל את הסמכות על ידי בחירות ואלו ג". התשוקה למחו1 ולהכאיב עזה הייתה לבלי הכיל"

ק זוכה בסמכות על ידי שלהוב הנערי� ופנייה אל היצר 'ג. אותה על ידי חתירה ותעמולה בהיות ראל! המנהיג

בסופו של דבר . ק'שר המנהיגות והתעמולה של גו מול כ לעמודההיגיו� של ראל! אינו יכול. החייתי שבה�

, בי� התרבות, או במשור מופשט יותר, המאבק מסמל את הברירה בי� ההצלה לבי� ההישארות על האי

  . בכל אד� מיו� היוולדו, אשר טבועי� מבראשית,רבריות והחייתיות לבי� הב,הקידמה והציויליזציה

  

  דמות משנה

פניו . אדמוני, מתחת לכיפה השחורה, ושערו, כחוש וגרו�, היה גבה קומה. "ק'ג –הבולטת  יתדמות המשנה   

ת מתו� פני� אלה בהו שתי עיניי� תכולות אומרו. וכעורות בלא שיהיו מטופשות, היו מעוכות ומנומשות

ק היה סול� ראשי במקהלת הכנסייה ומתוק! תפקידו 'ג ."רוגז, או נכונות להתמלא, תמלאותמפח נפש ומ

בטחונו , ו שלהחלטיותה. ק מנהיג מובהק' היה ג,על א! חזותו הכעורה לכאורה. היה למנהיג נערי הכנסייה

  .  מקני� לו תכונה זו,תושייתו והכריזמה שלו, בעצמו

  

ק 'ג". מקהלה דו�: " מה שבולט כבר בהופעתו הראשונה באומרו.ליטריא השליט הטוטק מייצג את דמות'ג   

.  וסול� ראשו�המפני שאני מקהל� כנסי. ק'קרא ג. עלי להיות המנהיג" :רואה את עצמו כמנהיג כבר בתחילה

ה עד  דבר שלא משתנ. להימנות למנהיגרלוונטיי�ה� הפחות , נימוקי� אלו שלו ".אני יכול לשיר דו דיאז

ק אינו חש צור� להצדיק את 'ג.  והנערי� מצייתי� לו ציות עיוור,אי� לו היסוסי� והתלבטויות. סו! היצירה

הוא אמר שירבי1 מכות ", ומנצל את סמכותו כשליט לפרוק את יצריו הסדיסטיי�" נתיניו"מעשיו בפני 

י� את חשיבותה של האש וש� את ק אינו מב' ג."'הוא לא אמר למה. אינני יודע'. ?' אבל למה'. 'לוילפרד

 א� עד ,נו לש� מאכליההצייד , בתחילה. ד כבר מההתחלהי אובססיבי לגבי הציהוא .ד בראש מעיניויהצי

 או "ר האד� מ� הבהמהתמו'והא�  ":ק'יד לפורק� יצריו הסדיסטיי� והחייתיי� של גימהרה משמש הצ

כי בהמה הורגת בשביל לאכול והאד� , אד�לעתי� מותר הבהמה מ� ה": שמא יש להפו� את הסדר ולומר

הוא מתואר דר� . בראשית�ק ליצריו החיתיי� ודומה יותר ויותר לפרא' ע� הזמ� מתמסר ג."הורג לש� הנאה

ק בחוסר 'כמו כ� לוקה ג). קו!, כלב(מוניות הנמצאות על הגבול שבי� אד� לחיה  לחיות שונות וֵד,דימויי�

ק הרג את החזירה הוא נת� לגורי� להימלט ובכ� 'כאשר ג: גמאות לכ� ה�שתי דו, יכולת ראייה לטווח רחוק

הדוגמא השנייה .  מאחר שהגורי� יגוועו ככל הנראה ברעב לבד�,מונע מעצמו ומהציידי� צייד קל בעתיד

ללא כל מחשבה על מה שה� , חלקות הפריאת כולל , היא שבמרד! אחרי ראל! הדליקו הפראי� את כל היער

ק הוא 'ג� כא� ג. הוא זה שמכתיב את הקצב ונות� את הטו�, ק בהיותו סול� ראשו� במקהלה'ג .יאכלו מחר

  .הכוח המניע את העלילה
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 ) 26עמוד , "עיוני� ספרותיי� ואקטואליי� ברומ� בעל זבוב", חנה סקרה ("� את האוטופיההוא המהֵפ "  

א� . ערי� הייתה מגיעה למצב של אוטופיהבלעדיו ישנו סיכוי שחברת הנ. והופ� את ג� העד� לגיהינו� בוער

יש מ� ההכרח בדמות שתהווה ניגוד ,  עתידה להתקיי�בל א,בגלל שאוטופיה היא חברה שאינה קיימת

ק 'ג. הוא סוח! אחריו את הנערי� למצבי� הדומי� לשבטי� פרימיטיביי�. קונטראוטופיה, לאוטופיה

 ונות� פורק� מלא ליצריו ,נורמות העול� המודרנימשחרר את כבלי ההדחקה שנטמעו בו על ידי החינו� ו

ק הוא כל מה 'ג. הוא מגל� את כוחות השט� ומהווה איו� לכל תקנה וסיכוי להצלה. האפלי� של האד�

  ".אני הוא עילת הכישלו� ":"בעל זבוב"מייצג 

  

  ק מול ראל�'ג

שניה� מנהיגי� . הנהגהנטל הליה א� שותפות יק וראל! ה� שתי דמויות המהוות ניגוד אחת לשנ'ג   

 א� משהו בה� אינו ,נראה כי ה� שותפי� תחומי עניי� רבי� וא! דומי� זה לזה. ונבדלי� משאר הנערי�

נית� לראות כי מערכת היחסי� ". שאי� לשו� משותפת ביניה�, שני עולמות של חוויות ורגשות ":מתאי�

בתחילה מקבל ". ק'הסומק גז מפניו של ג ",ק אינו נבחר להיות המנהיג'משג, ביניה� מתוחה כבר בתחילה

חותר תחתיו ולבסו! נוטל ממנו את ,  א� ע� הזמ� אינו מסכי� ע� דעותיו,ק את היותו של ראל! המנהיג'ג

  . ההנהגה

  

ק את הסמכות להנהיג את 'כאשר השאיר בידי ג.  בתחילתה של חתרנות זו,באופ� עקי!, ראל! אש�למעשה 

ראל! שקיבל את  . אל ההנהגה)חלו� (רהק צו'את סמכותו כמנהיג ופתח בפני גביזר למעשה ובזה , הציידי�

 חש שו� אינו, קיבל את סמכותוש מאזק 'א� ג,  חש חובה ואחריות כלפי בוחריו,סמכותו באופ� דמוקרטי

ק 'כוח בי� ראל! לגהמאבקי  . ומשתמש בסמכותו למלא אחר רצונותיו האנוכיי�"נתיניו"אחריות כלפי 

ויכוחי� חוזרי� ונשני� בה� ראל! מרס� , בתחילה המאבק על ההנהגה בבחירות. ור� כל היצירהנראי� לא

ק 'מה שמראה את התעצמות כוחו של ג, ק' פ� לא ישמעו לו אלא לגה מפחד לתקוע בקונכי,ראל!. ק'את ג

כוח מרוכז  בשלב זה כל ה,ק את משקפיו של חזרזיר'ראל!  לבקש מגכאשר בא לבסו! . לעומת כוחו של ראל!

  .ק'נית� לראות את הכוח עובר בהדרגה מידיו של ראל! לידיו של ג. ק וראל! נתו� לחסדיו'בידיו של ג

. ק על חזרזיר בולטת באופ� מיוחד'השפעתו של ג. ק משפיעה רבות על דמויות נוספות ביצירה'דמותו של ג   

לא הוא  .יגוד לכל מה שחזרזיר מאמי� בוק מהווה את הנ'ג. ק וירא ממנו'לאור� כל היצירה פוחד חזרזיר מג

 שיג� עליו מפני ,חזרזיר זקוק  לראל!. "אתה שתוק'. ק הסתער עליו'ג ":נות� לחזרזיר להביע את דעותיו

?' מה יהיה בסופי, 'לחש חזרזיר בחרדה. א� תתפטר ':נית� לראות פחד זה עד לסו! היצירה. ק'חמתו של ג

פחד .  לפחד מוחשי ממוות ומפגיעהוזה הופ�, חוסר בטחו� עצמימו ק'ו התקיפה של גהפחד נובע מסמכות

  .המתממש לקראת סו! היצירה

ר מקבל 'רוג. ק'ר מתמנה באופ� בלתי רשמי לסגנו של ג'רוג. ר' רוגעלק 'השפעה של ג את הנית� לראות ג�    

ר ' מנצל רוגסמכות זו.  אלא קיבל אותה חינ�,סמכות אשר לא עבד למענה. סמכות שאי� עמה אחריות

שבי� שליט מו זו  כ,ר'ק לרוג'הירארכיה שנוצרת בי� גאפשר להבחי� ב. לסיפוק יצריו הסדיסטיי� והחיתיי�

א� את , ק ויש לו יד חופשית בכל שיחפו1'ר הופ� למוציא לפועל של ג'רוג. טוטליטרי למשטרה החשאית שלו

סיימו� לא . ק הוא סיימו�' ממעשיו של גהיחיד שאישיותו לא הושפעה כלל .ק'האחריות על מעשיו נוטל ג

 הוא לא עשה .הוא התחבר ע� הטבע וחיבב את כל הנערי�.  והיווה את דמות הנביא המתבודד,הושפע מאיש

 ,ק והפראי�'ג" דאגו" ,קרוב לסו! היצירה.  ועל כ� גמלו לו כול� באותו אופ�,דבר היכול לגרו� רע למישהו

ק 'מג, התבודדש ,המסתורי, נראה הצורה היחידה בה הושפע סיימו�זו הייתה ככל ה .למותו של סיימו�

ק את 'לבסו! ציר! אליו ג. ואלו שלא, ק'אלו שהלכו אחרי ג, יתר הנערי� התפלגו לשתי קבוצות .ומהנערי�

  .כול� והשליט עליה� את רודנותו
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  :הנושא המרכזי ביצירה

והא� רע האד� ? בות אנשי� שוני� מחיותהא� מתחת למעטה החינו� והתר: הנושא המרכזי ברומ� הוא   

 מועלית מחדש פעמי� רבות ,זוההאד� �בעיית טבע?  ורק הנסיבות הופכות אותו לרע,מנעוריו או טוב הוא

במלחמות אלה ובעתות . מלחמת העול� השנייה ועוד, טנא�יביניה� מלחמת וי, במהל� ההיסטוריה האנושית

משברי� ; זמני� כאלה. � והודחקו על ידי התרבות והקדמהמשבר נוספות נחשפו תכונות המושרשות באד

�מעשי,  א� ג� עזרה לזולת,אכזריות קשה ועוד, הסתגרות, קנאה,  עלולות לחשו! אנוכיות,קשי� ומלחמות

הנערי� מקבלי� לידיה� ג� עד� עלי אדמות והופכי� . המסר ברומ� הינו פסימי. לב ותושייה�אומ1, גבורה

  .אותו לגיהינו� בוער

  

המאבקי� והקונפליקטי� הפנימיי� מראי� . בחברת הילדי� מתגלה בעצ� החברה האנושית על כל פגמיה   

. השמדה ועוד, סמכות, שוויו�, לנו עד כמה הילדי� יכולי� להיות רגישי� בענייני� בוגרי� כמו דמוקרטיה

עביר גולדינג לקורא המסר שמ .לחברה האנושית ולמגרעותיהמשל חברת הילדי� לפי גולדינג היא בעצ� 

יי� יִתבוערי� אות� יצרי� בראִש,  שמתחת למעטה התרבות והחינו� שכופה החברה על האנשי�,ברומ� הוא

 יכול ,בדידות או אחרי�, מצוקה:  כמוותחת תנאי� מסוימי�, הקיימי� אצל האד� הקדמו� ואצל החיות

א נדע לשלוט ביצרי� אלו לא יהיה לנו א� ל.  בוער בכל אד� באשר הוא,זהיצר .  החוצההיצר הרעלפרו1 

  .מושיע

  

  מש� הזמ�
 שהעלילה , א� נית� להבי� מפרטי� שוני� המובאי� בה,נמשכת עלילת הרומ� אינו מצוי� במדויקבו הזמ�    

  :זמ�המזי� על מש� וישנ� שלושה גורמי� הר.  בי� תשעה חדשי� לשנה.נמשכת כמה חודשי�

   פעמי� רבות מוזכרת העובדה ששער� של הנערי� ארו� וה� .די�הראשו� הוא אור� שיער� של היל. א

  סבו� פה , הארו� מדי,  שער�–זאת �ובכל, אי מה� לא ניכר בו שהוא זקוק למקלחת ":זקוקי� לתספורת     

  ציטוט זה מובא מאמצע העלילה ולכ� נית� להניח ששער� גדל ". מפותל מסביב לעלה או זלזל יבש, וש�     

  .לשיער לוקח כשנה להגיע לאור� כזה. ותר עד סופהעוד י     

  הענני� ' ": א� באמצעו אי� כמעט גש�,ברומ� יורד גש� בתחילתו ובסופו. הגור� השני הוא הגשמי�. ב

  מכא� נית� ". 'שוב ירד גש�?' 'אתה זוכר איזה מבול ירד מיד אחרי שנחתנו. האלה לא מוצאי� ח� בעיני    

  .י בסופה של עונה ועזבו אותו בתחילתה של אותה עונה בשנה שאחרילהסיק שה� הגיעו לא    

  בתקופת שהות� באי השתנו . הגור� השלישי והאחרו� הוא התבגרותו של ראל! והשינויי� שחלו בנערי�. ג

   הוא הפ� .ג� ראל! השתנה. ר רוצח סדיסט והציידי� פראי�'רוג, ק הפ� רוד�'ג. הנערי� מקצה לקצה    

� דרושה תקופת זמ� די,על מנת ששינויי� אלו יוכלו להתרחש.  למנהיג הגיוני ושקול,יר וילדותימילד יה      

   .כשנה על האי הייתה יכולה להספיק לשינויי� אלה להתרחש. ארוכה    

  

ב� שתי� עשרה שנה , מבוגר היה ": וכמה חודשי�12הגיע ראל! אל האי כשהיה ב� , מבחינת חיי הגיבור   

הוא . השהות על האי השפיע רבות על אישיותו של ראל!.  לער�13ועזב אותו כאשר היה ב� , "וכמה חדשי�

ר שהשהות על האי סיימה למעשה את ענית� לש. בהשפעת� של חזרזיר וסיימו�, הפ� לבוגר ושקול יותר

  .תקופת הילדות של ראל!

  

  סו� היצירה

הוא ק�  ":החו! וש� נתקל בקצי� ימיה בריטיבמנוסתו מגיע אל . ראל! בורח מ� הפראי�, בסופו של הרומ�

הכובע היה לב� ומעל . ה גדולינשא עיניו וראה כובע מצח, דרו� לקראת אימי� חדשי�, על רגליו מתנודד

  . זהב�עלי, ה הירוקה היו כתר עוג�ילמצח
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פניו ראל! מצהיר ב." טור כפתורי� מוזהבי� בשולי המקטור�, אקדח, כופתות, הוא ראה מדי� לבני�    

העש� שעלה מתו� האי הבוער הסיח ככל הנראה . לא יכול לעצור עוד את דמעותיו ופור1 בבכי, שהוא המנהיג

: נית� לראות את האירוניה שבאש. את תשומת ליבה של אנייה שחלפה באזור וזו הצילה את הנערי�

. ולהיחל1 מהאי "תחיובי�אש"בראשית הרומ� מטרתה הייתה לתת סיכוי לחבורת הילדי� להינצל והייתה 

ישועה זו היא רק . ויחד איתו את האי כולו, ולהשמידו הייתה לפגוע בראל! אול� בסו! הספור מטרתה

 המלחמה ;ועוברי� אל תופת אחרת,  מפני שהנערי� ניצלי� מהתופת שיצרו במו ידיה�,למראית עי�

  .המתחוללת בעול� הגדול

  

.  לא זכו לחזות בישועה,ר מצאו את מות� מידי הפראי�חזרזיר וסיימו� אש, לא כל הנערי� ניצלי�    

 הנערי� לא ערכו מפקד ולא . וככל הנראה ג� זאטוטי� אחרי�,כמוה� ג� הילד בעל סימ� הלידה על פניו

הבעיות שהועלו ברומ� לא נפתרו  .הייתה שו� דר� לדעת את מספר� בתחילת העלילה ואת מספר� בסופה

אחריות זו כוללת . אשר העבירה כביכול על עצמה את האחריות ,עליונהכות הבעיות הודחקו על ידי סמ. כלל

המחבר משאיר את השאלה המרכזית ברומ�  .כל הדברי� שהיה על הנערי� להחליט עליה� בעצמ�את 

,  הנאמ�ַעאנוש ועל נפילת הֵר�על חשכת לב, בכה ראל! תמרורי� על ק1 התו� ": א� ע� טע� פסימי,פתוחה

  ."זרזירשכונה ח, הנבו�

  

 : מוטיבי וסמלי; דרכי העיצוב ברומא�

  סגולות המייחסי� לו , "עשתורת"בעלה של האלה , הוא אל כנעני" בעל"ה": בעל זבוב"הש� . א

  א� כ� נתפס , "בעל זבוב. "אבל ג� בעל כוחות מרפא, אשמדאי ואדו� כל השדי�, שטניות     

  ש� . ניתני לשליטה" כוחות רשע וזדו� בלתי ול, ומייצג את השט�כסמל ,      בתרבות הנוצרית

  .המוטו של של היצירה האליגורית הזאת,      הרומא� הוא א� כ�

  , ידעַלכסמל , האד�� ניתנה לבני" גיזת האש", י המיתולוגיה היוונית" עפ:המדורה, האש. ב

  שתביא , אש הגיהנו –א� מצד שני ג� סמל ההרס והחורב� , לישועה ולהצלה,      וַלחוכמה

  כמו . א� יכולה ג� לכלות אותו, האש מביאה תועלת לאד�.      להשמדה כללית ביו� הדי�

  .     ברומא�

  היא מהווה סמל ג� לשוויו� בי� כל ילדי .  סמל לשלטו� הדימוקרטיה בחברת הילדי�:יהיהקונכ. ג

  מי שמחזיק את . יבתנאי שזה נעשה באופ� מסודר ואחרא, לכול� יש זכות דיבור שווה.     האי

  הקונכייה מהווה ג� אחד הסמלי� . ואי� להפריע לו,     הקונכייה ורק לו זכות הדיבור באותו רגע

  לכל אחד מותר לדבר להביע את דעתו ואי� להשתיק ;  הזכות לחופש הביטוי–    של הדימוקרטיה 

  . קבוצה וכדומה,     אותו בשל דברי� שהוא עלול לומר נגד מנהיג

  המשקפיי� של חזרזיר ה� הראי יה המפוכחת של חזרזיר למציאות בה נקלעו : שקפייהמ. ג

  .לניתוח נכו� ומושכל של הנתוני� והמצבי�. אבל ג� סמל לראיה מדעית ושכלתנית,     הנערי�

  בשרות� , נפש� של ילדי המקהלה�המדי� מסמלי� את טוהר:  של ילדי המקהלההמדי. ד

  לברוטליות של , ה� סמל לצבאיות, א� במחי של שינוי התנאי�, ד    בקודש בכנסיה מצד אח

  . ד��משרת בקודש הופ� לצייד צמא. כשה� הופכי� לציידי� של אד� וחיה,     אות� ילדי�

  , פושטי� מדי מקהלה ומתכסי� בצבעי מלחמה וצייד:  על הפני� והצייד עצמוצבעי המלחמה. ה

  לגיהו� בסופו , עד� בראשיתו�מג�, הופכי� את האי, ד��כל, ד��    ובהתלהמות של ציידי� צמאי

  . אבל ניצל מאש הגיהו�, מגורש מג� העד� אל חו! הי�, ראל!, והאד�.      באמצעות האש

 

 


