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  .הסיכו� הוא ממערכי השיעור לספור הקצר

  אלי פררה: המורה כתב וער�

  סמי ברדוגו/  "חיזו בטטה"

והילדי� שיננו מילי� אלו כדוגמא ללימוד , הספר במרוקו לימדו את השפה הצרפתית�בבתי: הערת העור�{

  })תפוח אדמה  =pome de terre= בטטה  *;גזר = carrotחיזו *(: השפה

. התבגרותסיפור של . ) חינו�–לשו$ ִמ(, פור של התחנכותכסיהוא סיפור המוגדר " טהחיזו בט"הסיפור 

הנער שאמו מאכילה אדאורד הוא .  הגדולהב$,  אדאורד�רֵ*ַסר מנקודת מבטו של הנער הְ,ָ*הוא מס)

 מ$ כי,  ולחזק את עיניורלשֵמכדי , מי/ וכדומה, מבושל, מרוסק: אותו בגזר בכל האופני� והאפשרויות

 בכל ירק מאשר A � יטמי$ווהוא ה" בטא קרוט$"ויטמי$ נמצא ה שבגזר ָ�המפורסמות הוא בקרב עְמ

אבל הגזר נתפס משו� מה כירק , מאותו ויטמי$יותר למרות שבפטרוזיליה נמצא פי שתיי� . (אחר

. קוחותנולד קרנו עיניו ובברית המילה עיניו היו פהיא עושה זאת כי כשהוא ...)  בתחו� זההמוביל

  .  בטטה –ומכא$ כינויו , כי הוא בריא וגדול,  בתפוחי אדמהפטמתאת שמעו$ היא מ. חיזו – מכא$ כינויו

�  אי$ יודעי� ִא.בעלאו , אי$ בסיפור גבר; אקספוזיציה של הסיפור אנו מודעי� לנתו$ אחד ברורב   

קשה לקבל את ההשערה ? � היא גרושה או אלמנההִא,  של שני הילדי�מאיהא, עקרת הבית, האישה

כי אנשי השכונה ,  מחו/ לנישואי$הורית שהרתה לגבר זה או אחר וילדה שני ילדי��� חדֵאשהיא 

וא1 , לא היו מקבלי� אות� ומתייחסי� אליה� בסלחנות, בסביבה העדתית בה המשפחה חיה

  . מתנכלי� לה�

� מתבגרי� שמעו$ ה� בניראשית הסיפור מתחיל בקביעת זמ$ ההתרחשות כאשר הבני� אדוארד ו   

. עשרה ומשהו� ב$ שלוש, שמעו$, עשרה ואילו אחיו הצעיר�הוא ב$ שש, הנער המספר, חיזו. בגיל העשרה

ג� כדמות אב מפרנסת ומחנכת ; מנתו$ זה אנו למדי� שהאמא משמשת בכפל תפקידי�: כלומר

תוכ$ , מהותוב .עקרת הבית האוהבת והמפנקת, ומנהיגה את המשפחה וג� כדמות האימא החמה

כאשר בסופו של . �מתערער בעקבות המשבר הנפשי של הֵאה, אורח חייה של המשפחה עלהוא הסיפור 

  .או של אד� מבוגר אחר, של הורהוהילדי� נותרי� ללא סמכות ,  בבית החולי�תשפזוא מאיהדבר 

 בעבודה לפרנסת� היא עובדת. ילדיה לבדה במסירות רבהטפלת ומגדלת את הורית מ�חדההא�    

מדי יו� בשובה . על האוכלעל הקפדה בעיקר  נתוני� כל מעייניה ודאגתה.  ניקיו$ בקופת חולי�–פיזית 

כבר כא$ מתגלה הא� במוזרותה ובהבחנה המעצבת את אישיות� . מהעבודה היא קונה בשר וירקות

ה לה� היא מכינ. מזונ� מתמעט, כשפסקה לעבוד והפכה לנתמכת ביטוח לאומי. של שני ילדיה

  ".אי$ בריאות טובה מזה: "לדבריה. שהיא מגדלת בגינה,  ע� גבינה לבנה ובצל ירוק�י'סנדוויצ

נוטלי� וה� א1 . מחנכת אות� לסדר וניקיו$. הבנישני של  לחינוכ� ולעיצוב אישיות� דואגתג�   היא 

  הכפייתיי�$יוהסדר והניק. לפני ביקורת המפקחת,  המרפאה$חלק בניקיו$ הבית ועוזרי� לה בניקיו

 בעיה מחפי� על � כפייתיי$ידוע שסדר וניקיו( .מסגירי� את מצבה הנפשי של הא�ומוזרויות נוספות 

וכ$ כאשר , אינה מדברת ועונה לאנשי� ג� כאשר שואלי� לשלומה ולשלו� ילדיה: כמו למשל). תנפשי

הזמ$ חוששת מתגובת היא כל .  כלפי חו/"התנהגות ראויה"אותה לבניה ג� מקפידה להנחיל  היא

לא רק באוכל " לושצרי� לחסו� בכ"לימדה אות� , "שלא יחשבו עליכ� רע "יבה והאנשי�בהס
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את� לא תדברו ... בדיבורי� ובהבעות פני�"אלא ג� בחיוכי� ובמגעי� לא הכרחיי� וג�  ,ובבגדי�

  ...". אל תתחצפו, רק א� ה� שואלי� אתכ�, סת� אל המורי� שלכ�

היא . היא נתונההוא יותר מסגיר את החרדה הגדולה בה א� , לדר� אר/חיובי וו� זהו חינ, לכאורה   

 עד כמה שאפשר כדי לא לבלוט המצמצמת את נוכחות, מקפידה להסתיר מהסביבה את מצוקתה

עד כדי כ� שאינה מעיזה ללכת לאירועי� משפחתיי�  .כ� היא ג� כופה על ילדיה. בחריגותה ולהיחש1

היא , אלא שולחת את הבני� לבד� במונית ספיישל עד למקו� האירוע) כדומהמצווה ו�בר, חתונות(

היא נותנת בידי בנה הגדול סכו� כס1 מתנת ;  על תדמית מכובדתשמירהעושה זאת ע� כבוד עצמי ו

החוויה שה� . היא אומרת לו" א כשאתה נכנס45ָתית$ את זה ָל: "חתונה ודואגת שזה יימסר כראוי

היו שמחי� לקראת החוויה והיא . ומחו/ לשכונה בתו� המונית נחרטת בזיכרונ�עוברי� מחו/ לבית 

הלבישה אות� בגדי� חגיגיי� גיהצה . שמסביב" טקס"לא וויתרה להעניק לה� חוויה זו ע� כל ה

 ההתרשמות ממראות העיניי� שמחו/ לשכונה ולבית השאירו בה� . למופתתהיהודאגה שהופעת� 

, על כ� שחייה� אינ� חיי� נורמאליי�, הראשו$ שנאמר בפיו של שמעו$מכא$ הרמז . צלקות כואבות

שמעו� הוא ,,אולי  לכ$ " ?עד מתי נחיה ככה": שלא משתיי� אליה� והוא אומר, ויש צד אחר של חיי�

חפצ� כי � ה� כל הזמ$ רוצי� לנסוע ולא להגיע למחוז.מעיד עליו אדוארד,, תמיד נראה מריר יותר

רוצי� רק ... ניניו מסתכלי� מהחלונותש: "� מוש� יותר ומלהיב יותר מחייה�המקו� שה� לא מכירי

, בגלל שהיא מלאה באור אדו� וכתו� וכחול בשמי�, ולתת לדר� לענג אותנו, לנסוע ולא להגיע

וכ$ המוזר ..." באורות של בנייני� גבוהי� ונורות ניאו$ של כל מיני חנויות... במכוניות שעל הכבישי�

, עגבניות לא בשלות, ביצי��תבניות; מחביאה דברי מזו$ מתחת למיטה"הגותה כאשר היא ביותר בהתנ

 נחשפת בפנינו כאימא חמה �ֵאמצד שני ה    ...או גליל נקניק בארו$ הבגדי�. חצי ירוקות�חצי אדומות

חיזו בחזרת� לאחר הניקיו$ של �זה בא לידי ביטוי בתיאור של המספר אדוארד. מפנקת ואוהבת

והיא הייתה מחזירה לו חיוכי� ומחבקת אותו , שמעו$ היה נדבק לאמא ומחבק אותה": המרפאה

עד שהייתי קופ/ , ואני הייתי צוחק מאחור ומסתכל על שניה�, וככה ה� הלכו מחובקי�, בחזרה

והייתי מחבק את אמא ' בוא מהצד השני': אבל ה� לא נתנו לי ואמרו לי ביחד, עליה� ומנסה להפריד

הלכידות והחו� המשפחתי באי� לביטוי בחיבוק ...". י ומרגיש ג� את היד של שמעו$שלנו הצד השנ

כי למעשה , אי$ אנו יודעי� את שמה! יש לשי� לב שאי$ לה זהות .הח� של הא� את בניה וה� אותה

  .חיזו� אדוארד–היא אינה גיבורת הסיפור אלא הב$ המספר 

בית האת דרכה מהעבודה אל . קת מהסביבהכ מנות"בדהיא . הסביבה כללהיא אינה מתקשרת ע�    

ג� . היא לא מגיבה" חיזו בטטה"לקריאות הלגלוג של ילדי הסביבה . היא עושה בהליכה מהירה

אי� את , אי� הילדי�, מה שלומ�, חיזו בטטה: "כביכול מתו� התעניינות, לשאלותיה� של המבוגרי�

כזת בעצמה ובמשימות הבית והעבודה מרו, היא אינה תובעת את עלבונה. היא לא עונה" ?מרגישה

ע� יחד . חסכו$ בדיבור ובעוויות פני�ב, היא מתמודדת ע� הלעג והיחס המגח� בשתיקה. באופ$ כפייתי

". לא רצתה שיסתכלו עליה ויחשבו שהיא עצלנית"זאת הדימוי שלה בעיני האחרי� חשוב לה מאוד 

 לא לעוררוכל מבוקשה ,  לה מאודמקור פרנסתה חשוב. בעיקר היא חרדה מסמכותה של המפקחת

היא אישה שמתמודדת לבדה ע� החיי� וכל תקשורת ע� סביבתה . לא להיתפס כעצלנית, תשומת לב

  . משמעה חשיפת יתר
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שעמדנו עליה� לעיל יש בה אותו פ$ , מקדימי� למוזרותה של הא� ולמצוקותיה הנפשיות  מהרמזי� ה

 הילדי� . הגורמי� לה להתפרצויות לא מבוקרות,  אדאורדמעיד עליה בנה" עצבי�"יש לה . אלי� ויצרי

יש (היותו בוגר יותר ומבי$ יותר בשל , אדווארד בעיקר. למדו שלא להביא את אמ� למצב של לח/ נפשי

הוא מודע יותר מאחיו למצבה ומשו� .  למצבה של הא�אהדהמגלה ) לו עיניי� והוא רואה וקולט הכול

זה נעשה יותר מהחשש לערער את עצביה של . אמו ללא עוררי$של חלטות הכ� הוא מקבל כל דבר מה

: אות� מתאר במילי�, הילדי� עדי� להתפרצויות של הא�. הא� מאשר מתו� משמעת להוראותיה

ל וכדי שהכ, אילמי� ורק מחכי� לבצע ולעשות מה שנדרש"אז ה� עומדי� ". רגעי� של עצבי�"

  .ה� יטיבו עמה,  כדבריהאדווארד מאמי$ שא� ה� יעשו". יירגע

למרות שהא� מוצאת לעצמה דרכי� ,  מתנהל בבית ובעבודה בסדר מופתיללמרות שלכאורה הכו    

ע� עבודה פיזית וללא תמיכה בה חו/ , סחיבת עול החיי� לבדה, שלא להתעמת ע� הסביבה המקנטרת

בלילה הוא . ל הא�אדווארד מספר על מצוקתה הנפשית ש. גורמי� לה לקרוס ולהתמוטט, מילדיה

אולי תביא לי כוס מי� ותל� , כואב לי קצת: "היא מצמידה את ידה לחזה ואמרה. שומע אותה נאנחת

ואינו נרד� עד , א� אדווארד ער לסבלה. אי$ היא חושפת בפני אדווארד את מצוקתה הנפשית". לישו$

לנוכח מצבה של , � שלוחוסר האוני. א� מכריח עצמו לשכוח, הוא חרד ממצבה של הא�. שהאור כבה

  . מערער את שלוותו, הא�

אחד הימי� היא בורחת לפרדסי� של פור/ בסופו של דבר ובא� המשבר הנפשי של הא�     

, ובידיה היו כמה שריטותשמלתה מופשלת עד הירכיי� ועל האדמה היא נמצאת שוכבת . האשכוליות

 היא ,בני� מובילי� אותה ותומכי� בהחזרה כששני הב.  משהו לא ברורתמלמלוהיא עיניה פקוחות 

רת ְג8ִ, לאחר המשבר וההתמוטטות שלה". קשה" "לא יכולה יותר: "מתוודה  בפניה� בפע� הראשונה

האשפוז שלה בבית החולי� משאיר אות� לבד� ואי$ . ה הרגיל למסלולת חוזרההחיי� של הבני� אינ

  .לגורל�מי שיהיה אחראי 

על פי התכונה מתחיל כבר ע� הולדת� כאשר הא� עושה הבחנה ביניה� השוני באופיי� של שני הבני� 

האחי�  אכ$ שוני� .  אדווארד כוחו בעיניו ושמעו$ כוחו בגופו–כל אחד מה� המיוחדת של הפיזית 

השוני המהותי בא לידי ביטוי בתיאור שנות$ . בתכונות פיזיות שלה� א� ג� באופיי� ובהתנהגות�

ילד בריא ע� שרירי� מאורכי� ודקי�  ברגליו שמעו$ מתואר כ :י עצמ�לגב, הנער המספר, אדוארד

  תמיד .מעדי1 את המשחקי� בחו/, טיפוס אקטיביהוא , וחו  בגופו כ.לו מבנה גו1 ספורטיבי. ובידיו

אינו .  אינו מקבל את המציאות כמו שהיא .מערער על הסדר הקיי�, מרד$מנסה לשבור את השיאי� 

   .חושש מעימות

מגלה דאגה . אינו חושש להתעמת ע� אמוממשי� לחיות בעול� הילדות כהרגלו  אשפוז אמו לאחר   

אדוארד לעומתו . לא ניכר שמוטרד מהעדר הא�. א� מהר חוזר לשגרת חייו. בוכה. כשהא� מתמוטטת

מבודד , מעדי1 את השהייה בבית על היציאה החוצה .כלולב כפו1הוא מעיד על עצמו שמראהו נראה 

 לוקח אחריות על משפחתו .מנותק מהסביבה ומכונס במציאות  החיי� שבבית .מופנ� ורגיש, מחברי�

 ודואג אוהדמפגי$ יחס  הוא . הופ� להיות ממלא מקומה בניהול הבית ודאגה לאחיוהא�לאחר אשפוז ו

נאמ$ . והוא מעמיד עצמו כמסייע לה, מבי$ שבכוחותיה היא מנסה לשמור על המשפחה. חרד למצבהו

  .ה ולדרישותיה ללא עוררי$למסרי
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 לא מתלונני� ,הא� והבני�, כל המשפחה;     יש בסיפור צד ביקורתי כלפי הרשויות והממסד החברתי

השתיקה היא דר� לקבלת . את קשייה וחולשותיה האימא תעשה הכול שלא לחשו1 , להיפ�.על מצב�

אדישה החברה  מצד שני .להסתרת הקשיי� ולהתמודדות ללא עזרה מהאחרי�, המציאות כמו שהיא

כנראה עובדת (האישה . יש אטימות וחוסר רגישות בעיקר מצד הרשויות, לה� ולמצוקותיה�

היא דואגת בעיקר לצד , בעצ� גורמת למצב להידרדר עוד יותר, שגרמה להפסקת עבודתה) סוציאלית

ר שעבודתה יש לשע. מציאה גדולה ממש.  לדאוג לקצבה מהביטוח הלאומי–הפורמאלי של המצוקה 

בכ� בעצ� היא נוטלת מהא� את היכולת . כעובדת ניקיו$ הייתה מרוויחה יותר מסכו� הקצבה

במשבר הנפשי היא מקבלת עזרה . ע� מצבה ומקטינה את יכולת ההכנסה שלה להתמודד בדרכה שלה

. בשארית כוחותיה היא ממשיכה לנהל את הבית בעזרת הילדי�. רפואית וא1 מאשפזת בבית החולי�

 שהא� בעיקר לאחר, הסובבי� והממסדמהתעלמות יש . לא מוזכר מי מהסובבי� שביקר והציע עזרה

א� לא ידעתי : "אדווארדוכ� אומר . ודאות�הילדי� נותרי� באי. מאושפזת והבני� נותרי� לבד

א� הוא מבטא את , כבדר� אגב, כביכול, משפט זה נאמר." מישהו יבוא ויציע לנו אי� ממשיכי� הלאה

 ג� החשבו$ לתשלו� עבור .למרות גיל� הצעיר, נהָוְכ של ילדי� שנותרו ללא סיוע וַההיתמותושת תח

לאחר  , לא היה א1 גור� שחשב מי ישל� חיוב זה. לאטימותה של החברההוא דוגמא , האמבולנס

ללא רגש למצוקות , הלי� ממסדיי�שפועלת על פי ְנ, הילדי� נזנחי� על ידי החברה. שהא� מאושפזת

  .האמתיות

  

  :דרכי העצוב בסיפור

  .  הגזר ותפוח האדמה לחיזוק גופני א� ג� כסמל לחיזוק נפשי להתמודד ע� קשיי החיי�:מוטיב האוכל

תבניות ביצי� ועגבניות ; האוכל ג� מרמז על המוזרויות שלה. הא� כל הזמ$ סובבת סביב� ע� האוכל

  ... במקו� ע� נקנקיי� ע� גבינה ובצל'נקניק בארו$ וסנדוויצ, מתחת למיטה

על מצב� ראייה תבונתית שלו משמעות מטפורית לת של אדוארד מהו:העיניי�  :מוטיב הראייה

בל יכולת ההבטה וההסתכלות של אדווארד ה� א.  כוחו בעיניו על פי תפיסתה של הא�.המשפחתי

 –אה לעתיד הוא ג� רוא� , מתבונ$ ומבי$ את משמעות חייה� בהווהזה שהוא . מעבר לראיה פיזית

, "פנימה"הראיה שלו היא  .הוא למעשה הופ� להיות העי$ הרואה והמבקרת. חושש משבירת השגרה

: במשפחה, הוא דואג לה� וההסתכלות שלו מכוונת בעיקר אל מה שקורה בבית. אל הבית האח והא�

כמעט אלא ראייה ש, ככה הראייה שלי חדה ובהירה שא1 פע� לא מטושטשת, שש�אבל אני רואה שש"

מבטו , שמעו$ אחיו". לא שוכחת שו� דבר ומצלמת הכול ומקפיאה את הצילומי� בתו� הראש שלי

אי� . על החיי� בחו/, ועל בכלל, מה קורה בחו/ אצל אנשי� אחרי�". החוצה"וההסתכלות שלו היא 

מה קורה ל� תפסיק : "עד שאדוארד מעיר לו באחת ההזדמנויות. אנשי� אחרי� חיי� לעומת�

 הוא אומר את הדברי� "תפסיק להסתכל שמעו$, תתרכז בחיי� של� ע� אמא שלנו ואיתי, להסתכל

  .אי� אנשי� אחרי� חיי� טוב יותר, לאחר ששמעו$ מתמרמר

הוא . יודע שהמציאות עלולה להשתנותאבל הוא ג� , מעו$ בסדר הוא רגועכל עוד הא� מתפקדת וש   

דברי� לפעמי� הוא מתעל� מת  יחד ע� זא.הוא קרא סימני� מוקדי� למצבה, חזה את משבר אמו

זאת בניגוד לאחיו . או שיעוררו בו ספק לגבי שלמות החיי� שלה� כמשפחה, שיערערו את בטחונו
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אדווארד לעומת שמעו$ רואה ומבי$ . לוי לשוני שיש בינ� לבי$ האחרי�שרואה ובוחר להתייחס באופ$ ג

את העתיד ו, את יחס החברה כלפיהו. ה של הא�את מצוקתמבי$ הוא . את מצב� מעבר לחוסר הכלכלי

  . שהא� התמוטטהלאחר ,  לה�המצפההמעורפל 

זהו מוטיב מוביל , ירר את הקיי� בכל מח דר� מאבק� לחיי� נורמאליי� ולשֵמ:ר הקיי�מוטיב שימ!

שהכל , שהכל יתנהל כשורה" לשמור"ג� הא� וג� אדאורד בעצ� מנסי� בכל מאוד� . לאור� הסיפור

בזמ$ , כשאני מסתכל עליו": וזאת על פי דבריו של אדוארד. שלא לחשו1 את הבעיות, יחזור לשגרה

 יותר מהרגע רֵ%ַ$ְלצה אי$ דבר שאני רו, שאמא יושבת במרפסת ושמעו$ מול הטלוויזיה והכול רגוע

 על הבית ואי� לסדר רמ'ְ$אי� ִלחשבתי : "או בדבריו בסו1 הסיפור הוא אומר" .הזה ומהבית שלנו

  ".אותו כדי שייראה כמו תמיד

  

  


