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סיכו וניתוח הספור ה ממערכי השיעור לספור הקצר.
כתב וער :המורה אלי פררה.
תחרות שחיה  /בנימי תמוז
הספור מסווג כספור בדיו ריאליסטי )המילה בדיו – צרו בי המילה; בדיה ,כזב +דמיו(
כלומר ,אי זה ספור שהתרחש באמת בכרוניקה הישראלית ,אלא אפשרות קיימת שיכולה
להתרחש באמת במקומותינו ,בישראל .מפגש בי שתי ֶחברות ותרבויות שונות :בי נעריַ $מ&רי$
א' יריבי ,$כשביריב(ת מקופלת ג $יריבות תרבותית)חברתית ופוליטית.

תצוגה )אקספוזיציה(:
לתח $את זמ)ההתרחשות בקטע
ֵ
זמ ההתרחשות :בניגוד לכללי הספור הקצר ,המקפידי$
מסוי $בחיי הגיבור הראשי ,כא הזמ מתפרש לכל אור' חייו מהילדות ועד לבחרותו ועד לבגרותו
בסו בספור בזמ מלחמת השחרור בקו $המדינה .נראה שהיוצר רצה לכתוב יצירה רחבה ,אולי
רומא ,ויצא לו ספור קצר ע $סממני $של *אפוס )*אפוס :יצירה ספרותית רבת עלילות( ויריעה
רחבה.
מקו ההתרחשות :כמו בסעי הקוד $של התצוגה ,כ' ג $כא ,מקו ההתרחשות מתפרש שוב,
לאור' זמ העלילה בשלושה מקומות עקריי :$תחילה בילדותו של הגבור ,בבית הקי ,של
הישישה הערבית מחו ,ליפו ,ובברכה שבפרדס .אחר כ' עובר לעי)כר $השכונה בירושלי $לפני
המלחמה .וחוזר שוב אל הפרדס שבבית הישישה הערביה ,ידידתה של אמו של גבור הספור בזמ
מלחמת העצמאות.
הַ .ס ֵ/ר ,בבחינת ְמ ַס ֵ/ר) ֵעד .לא היה כדבר הזה בספור הקצר,
גיבור הספור :גבור הספור הוא ְ
שדוקא הגיבור הראשי אינו מזוהה ,ואילו שאר הדמויות המשניות העיקריות ,כמו :מתחרהו
הבוגר יותר ,עבדול כארי $ואחייניתו נאהידה הערביי .$אלו כ מזוהות .על פי המסופר ,הגיבור
הראשי אינו מאמי באלוהי $כדבריו ,נאמ לעמו וחבר בהגנה כבר מגיל צעיר) .מידע החייב
בירור .יש בו אי)בהירות ולא מצאתי הנמקה בספור לחוסר הבהירות הזאת( .בעל חוש תחרות
הצופה בתחרות .אופייני לכל ב טיפש)עשרה.
ָ
ורצו להוכיח עצמו ,בעיקר בפני ילדה בת)גילו
מרמז שהוא חבר בארגו המחתרתי ה"הגנה" .לעני החברות בארגו מחתרתי) ,שהוא סוד (...ג$
ַ2מידע הזה יש אי)בהירות מטרידה .מתו' דבריו נית להבי שהיה חבר בהגנה אבל זה סוד ,ואילו
עבדול כארי $אומר ,שזה "סוד שידוע לכול" מאיד' אנו יודעי $שארגוני המחתרת לא גייסו
ילדי .$אולי גייסו נערי $בגילאי שבע)עשרה .שש)עשרה מקסימו .$הא $נית לרמוז כא את גילו
המ ַס ֵ/ר)הגבור כנער ב  ?16)17א' בו)זמ אביה של נאהידה מבקש מאחיו הצעיר עבדול
של ְ
הא $ה$
למ ַס ֵ/ר ולנאהידה ,מה הביא מ העיר .והשאלה היא ִ
כארי $להראות ל"ילדי" כלומר ְ
ילדי $או נערי ?$בנוס לכ' ,נאהידה מעידה על עצמה שאינה צמה ברמאד כי היא עוד קטנה,
המ ַספר ,כלומר כבת  16)17גיל שבו בהחלט צמי $בראמד .אז הא $היא
וא $היא בת)גילו של ְ
ילדה או נערה? אי הבהירות הזאת לגיל $של גיבור הספור וחברתו הערביה ,יוצר אי)נוחות ואי)
אמינות .ועוד ,המספר מעיד שהוא ונאהידה אינ $יכולי $להיות זוג .תגובתו במילה אחת
"שטויות" .זוהי תגובה אופיינית לילד בגיל שבע ,או עשר ,ולא של נער מתבגר .נער מתבגר יש לו
בהחלט התעניינות ורצו להתחבר אל המי השני.
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וכ הוא מתריס בפניה שעד שלא תחדל להאמי באלוהי $אינ $יכולי $להיות זוג ...למה? הוא
אינו מנמק .הדברי $סתומי $ואי לה $הסבר.
)יוצא א $כ שלא ברור כלל מה גיל$של המספר ושל נאהידה( לא ברור כמו כ המידע לגבי
הישישה הערביה שנרפאה ע"י אמו של גבור הספור; היא דוברת צרפתית .בידוע הערבי $באר
ישראל שידעו לדבר צרפתית היו לכל היותר ממשפחה נוצרית שהגיעה מלבנו ,או ממצרי $ולא
מוסלמי שחיו כא כמה דורות .זוהי דיס)אניפורמציה צורמת .כב העיר צפת לשעבר ,אומר
באחריות מלאה; לא הייתה קיימת בא"י ישישה ערביה מוסלמית ,שחיה בא"י מדורי)דורות
ברה צרפתית .לכל היותר דברה ערבית)מדוברת)בסיסית ,בורה ונבערת שאינה יודעת קרוא
ֶָ :ִ 9
וכתוב ערבית אפילו ,ובוודאי שלא צרפתית .זה נעשה מתו' ניסיו לא מוצלח ,להעיד עליה כאישה
המס ֵ/ר) ֵעד ,גיבור הסיפור.
ַ
מא $הרופאה של
נאורה ומתקדמת ומודרנית ,שאינה נופלת ברמתה ֵ
ג $המפגש האחרו שנעשה בפרדס שבבית הישישה הערביה ,ידידתה של אמו של גבור הספור,
שרירותי ולא מנומק .הוא מבקש ממפקדו "לתת לו" את הערבי לשוחח איתו .כשבעצ $רצה
לגמול לו בתחרות)שחייה שנייה ביניה $ולנצח בה" .יש לו חשבו לסגור עמו" .עכשיו ,באמצע
המלחמה הוא רוצה לסגור חשבו מימי)ילדותו בתחרות שחייה ילדותית? כשחבריו מסביב
נהרגי ,$אולי אפילו על ידי אותו מכר)אויב עבדול כארי ?$ובמקו $התחרות שלא נתקיימה ,בגלל
שמתחרהו נהרג בשגגה ,כולנו מנוצחי ?$חוסר ההנמקות למידע והפערי $באינפורמציה בספור,
יוצרי $תחושה של שרירותיות גרידא ,כאשר המטרה של הספור הוא במסר הרעיוני שבו ,בסו.
ולמע מטרה זו גייס המחבר נתוני $ומידע לא מנומקי $ולא מדוייקי $היוצרי $מציאות בדיונית
ולא אמינה.
המניע ו"הסיבה" להתרחשות :כלומר :המסר החברתי והרעיוני שביסוד הספור .באחד ה"שיאי$
דוד; ואביה של נאהידה ,כי "זה לא נכו שאנחנו
הקטני "$בספור בו מתריס הגיבור בפני אמוָ ,
מנשלי $את הערבי ,$פנינו לשלו $ולא למלחמה ".ובשיא הספור בסו ,על היות "כולנו
מנוצחי ."$כאשר מי מהחיילי $הרג בשגגה את מכרו)אויבו של המספר ,עבדול כארי ,$מעביר לנו
המספר את המסר הרעיוני של הספור .אי בספור מסר חברתי כנדרש מספור קצר ,אלא מסר
אידיאי)רעיוני ,כנדרש מרומא .רוצה לומר שהמלחמה הזאת ,מלחמת הקוממיות ,שהיא סמל
לתקומה היהודית ולגיבוש האומה היהודית כע $היושב בארצו ,זאת מלחמה שבה אנו בעיקר
המנוצחי (...?) $למה ואי' ,אי המחבר נות הנמקות .המחבר מנסה להעביר מסר שלילי דר' עיני
המנַצחי $במלחמתנו נגד הערבי .$על כ' שהרגו את "הערבי שלו"
המספר ,על הפ המכוער של צד) ְ
ולוחמי ההגנה הפסידו אינפורמציה ,כדברי מפקדו .מנסה לאפיי את מפקדו כלוח $חסר רגישות
אנושית ומוסרית .בלי לבוא חשבו ע $החייל שהרג את השבוי הערבי ,שאולי ,אולי הדבר לא
נעשה בשגגה )פליטת כדור ,כדברי החייל ההורג( זהו נסיו נואל לבוא תמיד בהאשמה)עצמית,
ולהיראות כמוסריי $בכל מצב .מבלי לראות תמונה כוללת יותר של הסכסו' הערבי)ישראלי.
נקודת הסיבו :היא מתרחשת בהגיע $אל בית הישישה שמחו ,לעיר יפו .ש $נפגש לראשונה,
דוד; ,עבדול כארי .$מהמפגש הזה ,באופ לא מפתיע,
גבור הספור ע $נאהידה ולאחר מכ עָ $
תבצב ,התחרות ביניה .$תחרות שחייה כסמל לתחרות ולמאבק שבי שני העמי .$עבדול כארי$
המס/ר בתחו $הפיזי והנער)ילד)?( היהודי גובר עליו בתחרות המוח ,בידיעה טובה יותר
ֵ
גובר על
בהיסטוריה" :מי גילה לראשונה את אמריקה" .תחרות שצריכה להימש' אל השיא במפגש השני
ביניה ,$בזמ המלחמה.
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השיא בספור :המפגש השני והסופי בי גבור הספור ,המספר) ֵעד ,לבי עבדול כארי .$הוא וחבריו
כבשו בסופו של דבר את הבית שבו התבצר עבדול כארי $וחברי כנופייתו.
המספר מבקש לסגור חשבו)ילדות עמו בתחרות)שחייה שבה
ֵ
הוא כעת שבוי בידי המנצחי ,$א'
המנצחי $הרגו את הערבי בשגגה.
ְ
הפסיד בילדותו .התחרות אינה מתממשת כי מישהו מהחיילי$
ועל כ כולנו מנוצחי .למה? ככה! בזה רצה לרמוז שהמערכה והד $הנשפ' בי שני העמי $חסר)
טע ,$מלחמה שבה דווקא המנצחי $מפסידי .$היה יכול להיות אמת באמירה הזאת אילו היה
מדובר בי שני עמי $המקיזי $דמ $זה בזה ,ללא טע $וללא סיבה .בו)בזמ שהמלחמה הזאת
בינינו לבי הערבי $היא כפויה עלינו ,ועל כ נקרא צבאנו "צבא הגנה לישיראל" כי בהגנת הע$
והמולדת נלחמו ולא מתו' יצר מלחמתי וכיבוש .המחבר פשוט שכח את האמת הבסיסית הזאת.
מתו' מצבי $לא נאותי $שנעשי $מדי פע $בכל המלחמות ,ג $במלחמותינו ,כמו הריגת השבוי
בשגגה ,יוצא המחבר ע $מסר אידיאי)כוללני ,לא צודק ולא נכו ,כי במלחמתינו בערבי $אנו בי
המנוצחי ,$ואילו הערבי השבוי – "פניו לא היו פני אד $שהפסיד" .ה $המנצחי.$
הפואנטה :הפואנטה בספור חסרת חדות .הערבי השבוי ,מכרו בעבר ,נהרג בשגגה על ידי אחד
המ ַספר .וכשהפ' את גוויתו ראה בפניו ,כאילו בעיני רוחו ,מתחרה עמו
מחבריו הלוחמי $של ְ
בברכה ,א' פניו לא היו כמי שהפסיד ,למרות שייתכ והפסיד בתחרות השחייה אבל לא בעימות
שבי שני העמי .$בעימות הזה העיקרי ,בו הצד המנצח ,היהודי ,הורג שבוי ,זהו צד של מפסידני.$
מי שאומר את הדברי $כ' ,ג $א $חי בקרב הערבי ,$פשוט לא מכיר את ההוויה ודר' מחשבת,$
לא בעול $המוסלמי בכלל ובוודאי לא בהוויה האר),ישראלית של הערבי $הפלשתינאיי $בפרט.
כי למ(ת כשבוי מבוזה בידי היהודי ,$אי השפלה גדולה יותר מזו לכל ערבי באשר הוא ,ובוודאי
וקל וחומר בעיני לוחמי הכנופיות הפלשתינאיות בימי מלחמת השחרור .ועל כ לא ייתכ ,פשוט
מופר' ולא מדויק לתאר את הלוח $הערבי שמת כשבוי בידי היהודי ,$כשבהבעת ניצחו על פניו.
להיפ'! בשבילו זה השפלה והפסד מלאי)תיסכול וזע $ורצו לנקמה ולא הבעת ניצחו .וא$
המספר רואה בעצמו כמפסיד ומנוצח בגלל שהרגו את הערבי השבוי בשגגה ,זוהי פרשנות
מאולצת ומתחסדת ובלא הנמקה הגיונית .מדוע שירגיש כ'? וכי מלחמה ,כל מלחמה ,היא חגיגה
לאור היו ?$בכל מלחמה יש אירועי $ומצבי $קיצוניי $בהתנהגות האנושית ,בייחוד כשמדובר
בחיילי $צעירי .$להסיק מזה כהפסד מוסרי של המספר מול נצחונו האתי של עבדול כארי ?$זהו
תרחיש מאוד מפותל וחסר)ביסוס הגיוני ,ולא מנומק כלל ועיקר .אולי נתקנא הסופר בנימי תמוז
בסיפורו של ס .יזהר "השבוי" ורצה ליצור סיפור מקביל ודומה משל עצמו? אבל איזה הבדל...
הדמויות בסיפור:
כל דמות בסיפור היא דמות ייצוגית .היא מייצגת את החברה בתקופה שמתוארת בסיפור .תיאור
הדמויות נעשה בתיאור פרטי אופי ,לבוש ,התנהגות ומעשי $המייצגי $את ייעוד השקפתה
הלאומית של הדמות ,למשל :אבא של נאהידה לובש ג $תרבוש וג $חליפה אירופית המסמל
שילוב של מזרח ומערב )כלומר מצד אחד שמרני ומצד שני מודרני( .עבדול כרי $לובש כאפיה.
הסמל ללאומנות הערבית .נאהידה לבושה שמלה לבנה ע $סרט ורוד ,כלומר היא משפחה אמידה.
ג $פרטי $ביוגראפיי $מהווי $מידע על אופיי של הדמויות :פירוש הש $עבדול כרי $הוא עבדו
של "הגדול" ומי הוא הגדול? בפי הערבי $זה כינויו של האל.
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הוא לומד בקולג' של המופתי ,הוא נושא נשק .אמו של המספר היא מהגרת ,בעוד הישישה
והמארחי $הערבי $נטועי $באדמת $מזה דורות ,ה $בנו בתיה $במו ידיה $במש' דורות לפני
פרו ,הסכסו' הערבי)ישראלי.
עבדול כרי – הוא ב הדור החדש של הערבי $הפלשתינאיי ,$אבל בלבושו מסמל את הדור היש.
כאפיה – מסמל לאומנות .הוא ב  ,18משכיל ולומד בקולג' של המופתי .הוא לוח $באחת
מכנופיות של המופתי .אינו מראה סימני ידידות או פיוס ע $מתחרהו ...אי' אפשר לתאר דמות
אתית ונאורה וחיובית מצד אחד ולהשתיי' לכנופיות של המופתי מצד שני? אנשי הכנופיות של
המופתי לא בחלו בשו $אמצעי להרוג ולהתעלל באנשי הישוב היהודי בא"י .שו $מגבלות של
מוסר ואתיקה וטוהר)הנשק עצרו בעד .$ובל נשכח שהמופתי עצמו רצה לחבAר אל הציר
הפשיסטי של גרמניה ואיטליה וראה בהיטלר דמות נעלה וחיובית .ידועי $סיפורי $מסמררי $של
ערביי)צפת שלכדו לוח $יהודי והמיסו אותו בבור)סיד ועקרו את ציפורניו ושיניו – התעללות
לשמה ,אז לה $ייקרא על שמ $נאורות ואתיקה ומוסר של טוהר הנשק?...
ֵא המספר – הפרטי $הביוגראפיי $מלמדי $על דמותה ,שהיא גרה בעיר בבית שכור .את רכושה
הא $רופאה
איבדה באירופה .היא תלושה .היא במעמד של מהגרת שעלתה לאר ,ישראלֵ .
ומסמלת את הדור היש .דמותה ריאליסטית ,מאפיינת את תקופת העלייה של ניצולי השואה.
נאהידה – ערבייה ,צעירה ,אי לה דעה אישית .היא מסמלת תמימות ,מאמינה בהימצאות
אלוהי.$
הישישה – ערבייה ,דור יש באר ,המבי שצרי' לחיות ע $היהודי $בדו)קיו .$מי שפניו לשלו$
יחיה בשלו ,$כ' אומרת הישישה .א' ,אילו האזי הדוד הצעיר עבדול כארי $בדברי הישישה ,לא
היו מלחמות באר.,
היהודי מצטייר בספור כחסר שורשי ,$הוא עקור ,נודד ,אול $בדומה לערבי – הוא לוח$
ותחרותי .יש נסיו לתאר מציאות הזויה ולא מדוייקת מבחינה היסטורית .כאילו ויש יחסי שלווה
בי יהודי $לערבי .$אי ידידות ,א' יש דו)קיו ,$ההתקרבות היא על רקע מודרניזציה בעול$
הערבי ואי תחרות .זו מציאות שהייתה בערי $מסויימות ובתקופות מסויימות מאוד באר,
ישראל .בוודאי שלא בי החלוצי $זה מקרוב באו ,לבי הערבי $יושבי הקבע באר .,הערבי $ראו
ורעות ודו)קיו .$אול $בסו שנות ה ) 30
בחלוצי $את מנשליה $ולא שררה ביניה $אחווה ֵ
) – (1936)1939התגבר הסכסו' .אי הנמקה מדוע מעצב הסופר את היחסי $כשלווי ?$הסופר
מבקש להטעות את הקורא" ,להרדימו" ולהשלותו ,שנית להתגבר על ניצני הסכסו' ,להפרי' את
ציפיותיו של קורא על תחרות "לחיי $ולמוות" ולהפתיעו בסו ,כדי לעורר בו זעזוע וחשבו)נפש.
ניכר הרצו של המחבר להדגיש עד כמה החברה הערבית שורשית יותר מאשר החברה היהודית –
כאשר הוא מתאר את חצרו של אבו)נימר הוא אומר" :ניכר היה שלא בבת אחת נוצרה החצר ,כל
דור ודור הוסי משלו" .כלומר יש המשכיות .יש שורשיות ואילו היהודי $תלושי .$ה $פולשי$
זרי $ובעצ $כל הוויית $בא"י לא צודק ולא מוסרי! )?!?(
האמת ההיסטורית על הקרב ביפו היא שלא התקיי $קרב שני לכיבוש תל א)ריש )תל)גיבורי$
בימינו( .בניסיו השני לכיבוש תל א)ריש ,התושבי $פשוט ברחו כשה"הגנה" כבשה כפרי $ערביי$
בסביבה .משתמע מכ' שסיפור הקרב השני שבסיפור בדוי כולו .ישנ $מעט פרטי $תואמי:$
בקרב הראשו ,תואמי $למדי למציאות :נהרגו  33איש
תיאור הסתערות הנפל ומות  26אנשיָ $
בקרב ,הבריחה ההמונית של הערבי $מיפו ג $היא אמת היסטורית ,שנמסרת מפי עבדול כרי.$

כל הזכויות שמורות לאלי פררה© :
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נקודת התצפית של המספר שונה בזמני $שוני .$הוא רואה את השלו $בילדותו ואת המלחמה
בב ְגרותו.
ַ
המספר מזדהה ע $הצד הישראלי א' מתאר את העול $הערבי בצורה יפה ומתייחס אל עבדול
כרי $השבוי כאל אד $נאור משהו )הוא למד בקולז' ומשכיל ,פניו במותו ,ה $כשל מנצח ולא בגלל
רמתו ,המוסרית הגבוהה כיבכול( ולא כאל אויב שצרי' להכניע בקרב .הוא מצטער על מותו .הוא
מספר)גיבור ,מספר) ֵעד .מדווח ומעיד על חייו ,דעותיו מעשיו ועולמו הפנימי.
כמספר גיבור הוא אינו לא יכול להיות אובייקטיבי .בו בזמ שמספר) ֵעדְ ,מ ַתפקד בסיפור כדמות
מרכזית או שולית ומדווח על דמויות ואירועי $שראה או שמע .זיקתו לאירועי $היא של מעורבות
המס/ר
ֵ
מס ֵ/ר)גבור,
המס ֵ/ר הוא ַ
ַ
והוא לרוב לא נייטרלי .לכ נוצר בלבול וחוסר אמינות .כאשר
כמס/ר) ֵעד ,הוא חייב להיות נייטרלי ,א $הוא רוצה
ַ
את מה שאירע לו ,הוא אינו נייטרלי ,א'
ליצור אמינות לסיפורו ,מה שאי כ בספור הזה.
הסיו :סיו $הספור הוא סיו $סגור .העלילה נפתרה והסתיימה ,נושא הסיפור הוא התחרות בי
המספר לעבדול כרי $וזו הסתיימה לאחר מותו של עבדול כרי – $גורל הדמויות ידוע .אי
אפשרות של המשכיות העלילה מבחינת הגבור הראשי ,ביחסיו ע $נאהידה או עבדול כארי.$
דרכי העיצוב בספור:
סמלי:
הבית הקייצי של הישישה הערביה .בית ) מסמל לשייכות $של הערבי $לאר .,הוא נבנה על ידי
דורות של הקיו $הערבי)מוסלמי בא"י .נדב' על נדב'.
פרדס עצי – שורשיות הערבי $באר .,ה $נטעו עצי $עוד בטר $הגיעו החלוצי ,$שניסו בכל
כוח $להידמות לאיכרי $הערביי .$הנטועי $באדמת $ונוטעי $עצי.$
הבריכה – כסמל מטפורי לאר ,מולדת ליהודי $ולערבי .$זוהי זירת המאבק וזירת הקרב בי
יהודי $לערבי :$אר ,ישראל .הברכה היא ג $מקור החיי –$מי שבידו המי)$לו האר .,כ' היא
הראית בראשית הספור ,כשהשלווה שררה בי הערבי $והיהודי ,$א' בסו הספור מימיה
מעופשי ,$כסמל ומטפורה למאבק האלי $וחסר הטע $בי שני העמי .$מאבק $יעכיר את המי$
ושניה $יצאו מופסדי.$

