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 (1962-1902)  ג'ון סטיינבק -על הסופר 

'מישור  בצפון קליפורניה. פרץ לתודעת הציבור הרחב עם ספרו ,1902 ,לפברואר 27-ג'ון סטיינבק נולד ב

כתוב ספרים יותר ויותר מעמיקים העוסקים בחייהם ותנאי ל המשיך   שלאחריו  ,(1935הטורטייה' )

ממדינות אחרות בארה"ב  והמהגרים לאזור הן עבודתם של הפועלים הפשוטים בחוות באזור סאלינאס 

מצליח וגם לסרט  ועובד למחזה  1937והן מארצות אחרות. ספרו 'על עכברים ואנשים' ראה אור בשנת 

 לאחר מכן.  שנתיים 

הוענקה לו 'מדליית החופש' של ארה"ב מידי  1964ובשנת  ,כה סטיינבק בפרס הנובל לספרותז 1962בשנת  

 יורק ולעולם אבד סופר נהדר.-סטיינבק נפטר מהתקף לב בניו  1968 ,בדצמבר 20-הנשיא ג'ונסון. ב

 

 :על התקופה בה נכתבה היצירה – ההיסטורי רקעה

תקופה בה .  1הברית ארצותב הכלכלי השפל אירועי בעקבות 1937-ב נכתב הספר

 את לראות נאלצו האריסים. כל חסרי חוותיהם ונשארו את איבדו מהחוואים רבים

. רבים דורות ישבו עליה האדמה את ומעקלים בתיהם את הורסים הבנקים

 .העניים לשכבת והצטרף הדרדר הביניים ומעמד, קרסה הבורסה

, הבית חסרי של חייהם את רוסק הארץ של לרוחבה בתקופה זו עבד כעיתונאי שעבר

 אשר האנשים בין חי הוא. הזו האיומה התקופה את לשרוד שנאבקו הנוודים

 עבור קשה בעבודה שעבדו  הדחק, לעבודות משפחתם ואת בני עצמם את השכירו

 .  גג קורת ללא ורעבים חולים, ובכל זאת נשארו חסרי כל פרוטות

 הכל שאיבדו האומללים בין וחי זו בתקופה כפיים כעובד התנסה עצמו סטיינבק

 .הגדול הכלכלי במשבר

, ואולי זו הייתה הדרך היחידה של אותם פועלים לשרוד את התקופה הכל למרות

   - האמריקאי החלום האומללים בלב פעם עדיין הקשה הזו,

 עם האזרח לבטח ישכון בה לבנה וגדר קטנה חצר בפרוורים, עם מאובזר בית

 להבטיח יוכל ולילדיו מובטח, כשעתידו, שלו המחמד תוחיי ילדיו שני, אשתו

 .הקשה ועבודתו חריצותו בזכות, נאותה השכלה

 עבודה על כפרס חומרנית הישגיות של חלום הוא הטיפוסי האמריקאי החלום

הוטמעה האשליה שאם  –הדגש ניתן למאמץ של הפרט  .ונחושה קשה, מאומצת

 ים את החלום האמריקאי. יגש –אדם יעבוד קשה בנחישות ולאורך זמן 
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 עלילת הנובלה: 

על רקע המשבר  ,העלילה מתרחשת בחווה חקלאית בסולדד שבקליפורניה ארה"ב

אשר גרם לאנשים  ,20-הכלכלי הגדול באמריקה בשנות השלושים של המאה ה

 להתקיים בקושי ולחוות ייאוש עמוק. ,לנדוד בין חוות חקלאיות בחיפוש עבודה

המחפשים עבודה בחוות חקלאיות במציאות  ,זוג פועלים נוודים לני וג'ורג' הם

הוא  לני.  שגורלם נקשר עוד בעיר הולדתם באובורן שבאלבמה ,2קשוחה ואכזרית

הוא מעין  ג'ורג'ואילו  הסובל מפיגור שכלי. ,אינפנטיל ,בחור גדל גוף ענק ורפה שכל

 .משמש לו דמות חונכת ואפוטרופוס ,אח בוגר המאמץ את לני

  בעיר הנובלה מתמקדת באירועים הקשים הפוקדים אותם בחווה האחרונה 

מפני שלני  ,ידלאחר שנמלטו מחווה קודמת בו   ,אליה הם מגיעים יחדיו ,סולדד

לני הוא "לא בן אדם רע  והוא מואשם בתקיפה אלימה. ,ליטף אישה באגרסיביות

הן בשל חוסר  ג'ורג',, על פי אפילו טיפה" אף כי "רוב הזמן הוא כאב ראש גדול"

ד יותר בגלל נטייתו הכפייתית ללטף כל דבר ווע ,מודעותו לכוחו הפיסי העצום

 מפרוות ארנבים ועד שיער של נשים מזדמנות.

 ,ג'ורג' ולני -במרכז העלילה עומדת מערכת היחסים הסבוכה של שני הנוודים

לחווה בשל  ונאלצים לנדוד מחווה ה"בהמשכירים עצמם לעבודה בחוות ברחבי אר

 מעשיו הרעים של לני.

ת שלני ואלה המילים היחידו ,לספר ללני על החווה הזאת שוב ושובג'ורג' אמור 

המאחד אותם  ,לשני חברי הילדות חלום משותףמילה במילה.  ,פה-זוכר בעל

 ,לקנות חווה ולגדל בה ירקות וארנבים ולחיות חיים עצמאיים -באחוות גברים

 ללטף הוא האוטופי מבחינתו החלום כלש ,לעומת זאת לני להיות אדונים לגורלם.

המאוכלסת  ,חלום זה מייחד אותם משאר הפועלים בחווה.  כמה שירצה ארנבים

כולל  ,אלהפועלים  שחייהם חסרי תוחלת ותקווה. ,בעובדים נכים ופגומים מוסרית

 ה.ללני ולג'ורג' יש זה את ז ,לעומתם .ת רבהומאופיינים בבדיד ,החווה בעל

להיות מהופנט  והזדמנות תירוץ,הקשר המשונה בין השניים מספק לג'ורג' 

טבעו של החלום לחלום את החלום האמריקאי שלו.  ,מהתמונה שהוא עצמו מצייר

 ליצור כמו לני שרק האמפתיה ,לא מציאותיוכמעט הגדול נעוץ בהיותו פלא ילדותי 

 . 3ממנולו להיות מוקסם מאפשרת 
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בחווה החדשה שהשניים מגיעים אליה.  ,עלילת הנובלה כתשלושה ימים נמש

אך מעשהו הרע  אולי נפתחת לראשונה אפשרות מעשית למימוש החלום ,ובמפתיע

 של לני גורם לסיום טרגי ולהתנפצות החלום.

 

 :הכותרת

 אך ,הספר פי-על שנעשה המחזה מן מוכרת 'ואנשים עכברים על' העברית הכותרת

 עכברים של' הכותרת נבחרה( 2011 ,הקטנה פרייההס) לעברית הנובלה בתרגום

 לעכברה   ברנס רוברט של השיר למילות בהתאם ,'ואנשים

 :"To a Mouse":.1785-ב שנכתב

ְך ֹלא ,ַעְכְבֹרֶנת ַאְך ְך בָּ ח ְלַבדֵּ ל/  מּוכָּ לּול ֲחזוֹן ֶשכָּ ן ִלְהיוֹת עָּ ְך ִעְניָּ  : /ֻמְפרָּ

חוֹת ְכִנּיוֹת ַהְמֻשבָּ ִרים ֶשל ַבתָּ ן/  ַוֲאנִָּשים ַעְכבָּ ִדיר ַדְרכָּ  /  ,ֲהַפְכַפְך ֹכה תָּ

ין ן ְואֵּ גוֹן ֶאלָּא מוִֹתירוֹת הֵּ ב יָּ ֹאֶשר ִבְמקוֹם/  ּוְכאֵּ ח הָּ  .ַהֻמְבטָּ

 

הכותרת "של אנשים ועכברים" קטועה ואינה מובנת. מה של עכברים ואנשים? 

 .שנשתבשו ואנשים עכברים של   תוכניות והתשובה היא

גורל לפיה  ,פטליסטית )קיצונית(שתמעת ממנו עמדה ומ ,לספרמוטו השיר משמש כ

האדם נקבע על ידי גורמים חיצוניים החזקים ממנו ומבטלים כהרף עין את 

קיני עכברים  ברגע, מבלי לשים לב,שמחרשה בשדה עלולה להרוס  מו. כ4תוכניותיו

בבת אחת מול המציאות. יד כך חלומותיהם של בני אדם מתנפצים  ,שנבנו בעמל רב

 הענקים של לני מנפצת את החלום המשותף שנרקם עם ג'ורג'. 

 .ביניהם )דמיון( ברים בנשימה אחת יוצרת אנלוגיהכעצם ההעמדה של אנשים וע

הפניה לעכברה  ,גורלם של האנשים הם כגורל העכברים הנמחצים למוות. כמו כן

 ין את הפועלים בחווה.בשיר ולא לבני אדם מעידה על הבדידות שתאפי
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 מבנה הסיפור:

 :שישה פרקיםהסיפור מכיל 

יום חמישי בערב. בדרך מויד לסולדד  ג'ורג' מזהיר את לני לא לעשות  -פרק א'

 מעשים רעים נוספים שבגללם יצטרכו לברוח.

ג'ורג' ולני מגיעים לחווה ונפגשים עם מנהל העבודה  -יום שישי בבוקר-פרק ב'

 בחווה. ושאר הפועלים

 קרלסון מציע להרוג את הכלב של קנדי.             

 חלום הקמת החוה. קנדי מבקש להצטרף.             

נקודת  -לני מרסק את ידו של קרלי בנו של הבוס באסם -יום שישי בערב -פרק ג'

 הסיבוך.

 בלני. עמריום שישי בלילה בחדרו של קרוקס בחדר הרתמות. קרוקס מת -פרק ד'

שבת אחר הצהריים באסם. לני הורג את גור הכלבים, ולאחר מכן את -'פרק ה

 נקודת השיא. -אשתו של קרלי

 -שבת בערב באפיק של נהר סלינס מחפשים את לני כדי לעשות בו לינץ' -פרק ו'

 ג'ורג' יורה בלני. -הסיום הטרגי

 

 :האקספוזיציה 

החווה ובנו קרלי העלילה מתרחשת בחווה חקלאית בסולדד. מנהל  מקום ודמויות:

בחווה שמונה פועלים :סלים, קרלסון, קנדי, . מי שמוגדרת כ"זנזונת"הנשוי ל

שבעה פועלים גרים בצריף. ואילו קרוקס הכושי חי באסם  -קרוקס, ויט,  ג'ורג' ולני

 מנודה בשל היותו שחור )צבעוני, כדברי הספר(.

יטות הצמודות לאורך הצריף ארוך ומכיל שמונה מ -כל הדמויות מתגוררות בצריף 

הקיר. מעל המיטות תלויים ארגזים המשמשים ארוניות לאכסון חפציהם. במרכז 

ניצב שולחן. הם נהגו לשחק קלפים, או משחקי קליעה למטרה בפרסות סוסים 

$ הם נסעו לעיר להשתכר ולהיות עם 50בחצר. ובסוף החודש כשקיבלו את שכרם 

אטימות . כל אחד חי לעצמו. רק לג'ורג' זונות. הפועלים חיו בפשטות והתנהגו ב

וללני היו זה את זה. סלים היה שונה משאר הפועלים. בחור עם רגליים על הקרקע, 

 היחיד שהתייחס בחיוב ללני.

 

 :הסיבוך 

סלים  היה חוזר על עצמוקרלי נהג לחפש את אשתו במגורי הפועלים, וכשהדבר 

ומכה אותו ולני מוחץ את ידו. מרגע כעס עליו, ולני הגיב בצחוק. קרלי מתגרה בלני 

זה כל אנשי החווה מודעים לכוחו רב העוצמה של לני, וכשמוצאים את אשתו של 

 ברור לכולם שלני הרג אותה. , קרלי מתה באסם
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 :השיא הדרמטי 

אותו, שובר את מפרקתו. אשתו של קרלי,  כלבים והורג גור באסם מלטף לני

 מספרת  ,איתו בניגוד  לרצונו לדבר להמופיעה באסם ומתחי השם, חסרת האישה

 את אוהבת שאינה על כך  ,שחקנית להיות חלומותיה על ,עברה על ,בדידותה על

 הליטוף מלטף ועוצמת והוא ,שערה את ללטף לני את מפתה היא.  בעלה ,קרלי

 בעווית נתקף לני הליטוף וצועקת. הענקיות ומעוצמת מידיו נרתעת היא.  מתגברת

 . ומכאןבהלה. הוא שובר לה את המפרקת, שלא בכוונה תוךמ אותה והורג

 .הטרגי סיומה אל העלילה מתפתחת

 

  :הסיום 

 לברוח לו שג'ורג' אמר המקום אל הוא בורח , הורג את אשתו של קרלי לאחר שלני

 ויוצאים המתה הבחורה את מגלים החווה פועלי .5במקרה של הסתבכות אליו

 יודע הוא לני, כי אל להגיע לינץ'. ג'ורג' מקדים בו ולבצע את לני לתפוס זעם אחוזי

בצורה  כלפיו ורג' מתנהג'ורג' . ג'לג ומחכה בשיחים מתחבא לני. לני מסתתר היכן

 .לנהר הרחק מעבר ולהביט ראשו את להפנות מלני מאד. מבקש ומאופקת פייסנית

 ,החווה חלום על של הסיפור הקבוע המרגש הריטואל השמעת כדי תוך.  מציית לני

 אל מביט אליו. לני מופנה של לני אקדח . גבו ומוציא כיסו אל ג'ורג' יד שולח

 את  ,הפרה את  ,החווה את רואה בדמיונו כשהוא  ,באושר ומצחקק האופק

לנהר. "  מעבר מתגשם חלומם ואת חלקת האספסת את  ,בהם שיטפל הארנבים

 משהו זה  ,כועס לא אני כשיוע וגם כעסתי לא פעם ג'ורג'? אף לו כועס אומר לא אני

 המקום את נקנה בו .עכשיו זה את נעשה בוא" בו  מפציר רוצה שתדע". לני שאני

אנחנו .  חייב אני . עכשיו ,משמעית : "בטח דו באמירה ג'ורג' משיב "הזה עכשיו

 בעורפו. בלני יורה איום פנימי מאבק ורג', תוך'ג חייבים". ואז

 לא שחלומם המשפחתי בכך הכרה היא לני של רפובעו הירייה.  לב קורע הסיום

 רודפיו בידי מאשר שרוי באוטופיה כשהוא ימות שלני  ורג' מעדיף'ג .להתגשם יוכל

 העדן גן חלום את גם מאבדים משפחתית יחידה שיצרו  ,ג'ורג' ולני .החוק בידי או

כלפי  שיפוטית עמדה אין זאת למרות. שלהם המיוחד המשפחתי התא וגם את

 נאלצת 'ורג'ג של המושטת היד .ברירה לו הייתה לא .אותו מבין ורג', הקורא'ג

 .ומייסרת כואבת חסד המתת של סוג זהו .היורה היד גם להיות

                                                           
5

 .18-17, 11-10בראון, אוסנת, שם, עמ'  
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 אמפתיה הקורא חש אך  ,קיצוני הוא בטרגדיה וכמו העכברים על בשיר כמו הסיום

 הניסיון וכלפי שתי הדמויות בין שנוצר האנושי והקשר האחים אחוות כלפי רבה

 קהות  ,החברתי הניכור ועל, של לני החמורות המגבלות על ביחד להתגבר שלהם

 עולה י.ביולוג ענין רק אינה משפחה .הסובבת אותם האנושית והבדידות החושים

  .גדולה ומנחמת אדם אהבת הנובלה מן

 לו ייחלו העדן שהשניים גן. המובטח האושר במקום וכאב יגון עם נותרות הדמויות

 שנורית היחידה הירייה עם  ,נחתם בטרגדיה הסיפור. לב משאלת בגדר רק שארנ

 חיים נגזרים וקנדי קרוקס על. האוטופי חלום החווה גם לני, נרצח של בעורפו

 בין הנובלה, בציון הקשר בסיום אופטימית יש רמיזה בכל זאת,. תוחלת חסרי

 .'ורג'לג סלים

 בלי החלום את ג'ורג' לממש יוכל םהא בסיום ופתוחה מעניינת השאלה שנותרת

ביחד תחושת ו אחווה עם רק.  לבדו כשהאדם אפשרית אינה חלום הגשמת כל .לני

 .אנושיים

עתה לאחר מותו של לני, ג'ורג' הוא ככל האדם. נטל "הענק המלטף" הוסר מעל 

כתפיו. עתה הוא יכול "לפוצץ את כספו" בבית הבושת  הסמוך ולהתנחם 

 אנית ולשקוע בשכחה של שתיה לשוכרה.בזרועותיה של יצ

עתה, בלא חלום אין מה שמייחד אותו משאר הנוודים פגומי הנפש וחסרי התכלית. 

שכן, אמונתו התמימה של הענק, רפה השכל, והאמפטיה שחש לחלומו התמים הם 

 היו הצדקה לחלומו ותקוותיו לאושר שהתנפצו עם מותו של לני.

ג'ורג' חי את  .ט שהמעשה שלו היה מוסרי או לאקשה לשפוט את ג'ורג' או להחלי

אחת לחיים חסרי תוחלת ותכלית. אך בהחלט ניתן להזדהות עמו, בת חייו שהפכו ב

 עם נאמנותו, ואהבתו ואולי עם התקווה שהשאיר לנו, וניתן לומר:

 אם יש בעולם אפילו ג'ורג' אחד שאוהב כך איזה "לני", יש כנראה עוד תקווה.

 -מה ם סגור. לאורך הנובלה היה חלום ותקווה להקים חווה, בסיוהסיום הוא סיו

$ ועם  350להקים את החווה עם קנדי שהציע החלום התנפץ. ג'ורג' יכול היה 

קרוקס שהציע לעבוד בחינם, אך ג'ורג' אינו מביא אותם בחשבון. מבחינתו החלום 

 נרצח יחד עם לני. 
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 המספר: 

נסתר את האירועים. הוא יודע את עברם של זוג  ,שימספר כל יודע המוסר בגוף שלי

הנוודים , על המעשים הרעים של לני. והוא יודע גם את הסוף הטרגי, ולכן הוא 

 מפזר רמזים מטרימים לאורך כל הסיפור.

'  עמ) השיא לקראת האחרון בפרק חריגה למעט הדמויות, המספר אינו חודר לנפש

א מבטא את הרהוריו ומחשבותיו של לני הו, שם באפיק נהר הסלינס(. 125-123

 בקול רם.

 סגנון הכתיבה:

הספר כתוב בלשון פשוטה, עממית ויום יומית. קיים שימוש  בסלנג של הפועלים 

 .20-של המאה ה 30-הקליפורנאים של שנות ה

-השפה הרזה מאפיינת את הדמויות בפשטותן. הנובלה מתארת את מעמד הפועלים

ירת הדמויות, מעמדן והשכלתן משפיע באופן ישיר על המעמד הבינוני ומטה. בח

השפה. מתוך שפתו של קרלי, בנו של בן החווה, עולה אלימות ובוטות. ולמרות 

סגנון הכתיבה גם הוא מהווה דרך למסור זאת, הספר כתוב בפיוטיות רבה . 

 תחושות וחוויות, שמכניסות את הקורא לאווירה בה מסופרת העלילה. 

 : בנובלה יתקורת החברתיהב

המאופיינת   ,6החברה המתוארת בנובלה היא חברה של חוואים בעיר סולדד

 רבה . בבדידות

כאנשים פגומים חוואים( תשעה )סטיינבק עיצב כמעט את כל דמויותיו בספר 

שחולשותיהם לא מונעות  פיזית או נפשית(, –)לכל אחת חולשה משלו  וחלשים

 . 7ר לחלשים מהםמהם להתנהג בצורה אכזרית וחסרת מוס

הפותחת  Cהאות  ,במאפיין חיצוני הדמויות מאפיין בצורה מעניינת אתסטיינבק 

י י ,ְקרּוְקס ,קלרה ,קרְלסון ,את כינוייהם: ְקְרל  למייצגים מה שעושה אותם  ,ֶקְנד 

כינויי  ,כמו כןיותר מאשר לדמויות של ממש.  ,סימבוליים של תכונות אנוש

 Cהאות . של הדמויות  הנמכה והקטנהבאים לשם  שמות קרלי וקנדיהשייכות ב

 המהווה שם כללי לדמויות באשר הן.  – Carecterפותחת את המילה 

 זקן -קנדי :נכויות פיזיות בעלי  ,בודדים אנשים הם בחווה האחרים הפועלים כל

 -קרלי ,ומנודה שדרה עמוד מעוקם כושי -קרוקס ,ומסריח זקן כלב עם יד קטוע

  .לני עם בתגרה מתרסקת שידו גברתן מתאגרף ,ל החוההוא בנו של בע

                                                           
6

 בדידות בספרדית. 
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 שלדמויות הנובלה של המרכזי מדגישה את הרעיון "ואנשים עכברים של" הכותרת

 האושר במקום וכאב יגון" אלא דבר של בסופו יישארו לא הנובלה את המאכלסות

 שגורל האנשים יהיה כגורל העכברים המתים. ,רעיוניומהווה רמז  ".המובטח

 את.  מרסקותאו  מרוסקות נכות ידיים אלא  ,לעזרה מושטות ידיים ביצירה אין

 בעזרת אלא ,ידו לא במגע ,המתאגרף הבוס של הבן 'קרלי משיג אשתו כלפי הרכות

 כל חסר הוא לחווה ולניורג' 'את ג המסיע האוטובוס נהג אפילו. וזלין מלאת כפפה

  .מהיעד ברגל הליכה של מ"ק של שבעה מרחק ומורידם והתחשבות אמפתיה

של  מקומה את ממלאיםסוסים  פרסותב ה למטרה וקליע קלפים משחקי

' ורג'רק ג.  ועוד בו להתעלל ממנו חלש מחפש בחווה החלש. אנושית אינטראקציה

 .השני את אחד יש  להם רק",  ואתה אני " על מדברים ולני

 

תהייה על  .נושחולשות האשל ג'ון סטיינבק על קורתו יבנכתבת  ,בין השורות

שלא רק  ,מהותו של החזק והחלש. תגובותיהם של עובדי החווה כלפי לני מוכיחה

שגבו  ְקרּוְקס החלשים: ,ואולי דווקא ,אלא גם ,החזקים נוהגים ברשעות פוגענית

שחור ציני ובודד הזוכה לצריף משלו רק בגלל גזענות  ,העקום העניק לו את כינויו

ע שלו בהבהילו את לני עד דמעות: הוא אומר לו בודק את גבולות הרו ,טהורה

נדון להישאר לבדו בעולם; אשתו של  ,לני ,שוב וכי הוא-שג'ורג' הלך כנראה לבלי

שנישואיה רעים וחייה  ,בנו של 'הבוס' ְקרלידמות המזוהה רק כאשתו של  -ְקרלי 

איום אכזרי וכלל לא מופרך  ,מאיימת על קרוקס שתעשה בו לינץ' -משמימים 

המחבר  ,מוח-בתקופה האמורה. ואילו באמצעות ְקרלי שהוא גם מתאגרף חמום

מקורו בעצמו  ,כשהוא מנוצל כדי לרדות בחלש ,מבקש ללמד אותנו שהכוח

סטיינבק מציג בפנינו במידה מסוימת של תחכום תמונה  ,בחולשה. באשר ללני

בכוחו הפיזי  גלומה דווקא ,ה'מלטף' למוות ,של לני תהומיתכי חולשתו ה ,מורכבת

ומשאירה אותו דווקא חשוף  ,שאין הוא מודע לתוצאות השימוש בו ,נשלט-הלא

 הגנה לחלוטין. -וחסר

במערכות יחסים תלותיות ובגורל החריג והבודד בחברה עוסקת  נובלהה

 .ואכזריותה כלפיו

מד המוסרי. יבֶקשת ההתנהגויות האנושיות של באי החווה נעדר כמעט לגמרי המ

סופו שייזרק  ,נפשו. ומי שמסיים את תפקידו בדרך זו או אחרתאיש ל-איש

הזקן קטוע היד והחרד ליום שלא יוכל עוד להביא תועלת יש כלב  קְנדילכלבים. ל

מחליט להוציאו להורג רק כי הוא זקן מדי. קרלסון ו ,הנמצא ברשותו מאז היה גור

רי מטרה או קנדי מקונן על כלבו )ועל עצמו(; על אפסותו של מי שחייו חס

ג'ורג'. לא הייתי צריך לתת למישהו זר  ,משמעות: "הייתי צריך לירות בכלב בעצמי
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כאילו הוא מסכים עם העיקרון  ,הוא אומר ופניו אל הקיר ,לירות בכלב שלי"

שאין בה לא חסד ולא  ,רק מבקש את מידת החסד הראויה. המתת הכלב ,האכזרי

את הסיפור  סיים שת ,של אדם החסדהמתת ל ש כמו "ניסוח מחדש" היא ,רחמים

את תובנתו של הקורא שלמוות הזה יש פנים רבות: שהרחמנות הכי יותר ותעמיק 

האכזריות האולטימטיבית ולא ההיפך; שעם הירייה  ,בסופו של דבר ,גדולה היא

שהיא גוזרת את  ,נרצח גם חלום החווה האוטופי ,היחידה שנורית בעורפו של לני

נקרה על דרכו של  ,בה בשעה ,אם כי ,נדי לחיים חסרי תוחלתדינם של קרוקס וק

 חופש חדש. ,השכל-ג'ורג' הנפטר מעולו של רפה

צמת הדיכוי ששררה אותה העת. הוא ואת ע ,בפירוט לא מתפשר ,סטיינבק מתאר

 אולם מנסה לתת להם חיים משל עצמם.  ,לא מוותר על הסטריאוטיפים

מלבה  ,וא נותן ביטוי לכל הדחפים האנושייםסטיינבק גם לא מוחל לדמויות שלו. ה

מושך אותם עד לקצה. אולי זו הקיצוניות שמצליחה לקחת את  ,אותם לעיתים

הנובלה הזו ולהפוך אותה למיוחדת. ואולי זה דווקא מה שלא נאמר בה. אין בספר 

. ומדהים כמה מצליח סטיינבק שתיקהיש בו הרבה  ,הרבה דיבורים. למעשה

 וך אותן שתיקות.לדחוס דווקא לת

 מוקיע פגמים  ,האנושית ובהתנהגות בשפה האלימות כנגד מוחה בספר סטיינבק

 את  ,חסרי ההגנה כלפי ההגינות חוסר את מוקיע ,בחברה המתפשטים מוסריים

 ואולי גם אלא ,פוגענית ברשעות נוהגים החזקים רק לא .הקיומית הברוטאליות

 נותן סטיינבק )8. של קרלי מול קרוקס, אשתו לני כלפי קרוקס(  החלשים וקאוד

 את שמשקף ,אבוד מקרה הוא ולני' ורג'ג של המקרה.  לני של וייצוג לתמימותו קול

 של סולידאריות ערכיםל מנסה לתת מקום גם  סטיינבק.  והמציאות החיים קושי

 .  יוצאות דופן וחברות מסירות וערכי  ,יופי ,אהבה  ,חמלה ,אנושית

בנובלה מופיעים דמויות חריגות ושונות כגון: לני המוגבל  :דמות האחר בחברה

קנדי הזקן  ,גבו שבור -קרוקס הכושי המנודה בגלל צבע עורו ובגלל נכותו ,בשכלו

שתו הבודדה של קרלי. כל אלה מייצגים את דמות האחר החלש שידו נקטעה וא

רה כזו או וכל אחד מהם נידון לכיליון בצו ,והחריג בחברה האמריקאית הדורסנית

 אחרת.

  האישה והמשפחה בנובלה:  מעמד

 ואין אימהות אין.  9נורמלי משפחתי שום תא קיים לא בנובלה המתוארת במציאות

 לני. בחווה של אימו על לא ורג' ודבר'ג של על אימו דבר ידוע לא  :נאמנות רעיות
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 .18שם, עמ' בראון,  
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 שלא רווקים כולם בחווה הגברים לבוס. אישה אין אך ,קרלי ובנו הבוס נמצאים

 משפחתי. קשר ליצור לעצמם מצליחים

 ,קרלי של והמופקרת הצעירה אשתו ,הגברים כל בין אחת אישה רק בחווה נמצאת

 אותה  מכנים בעלה.  את אוהבת שלא ,ומתוסכלת בודדה  ,שם חסרת אישה 

 קרלי, עלובה. ומסוכנת. מתוארת כזנזונת מפתה קטנה החדשה". שרלילה "הילדה

 הזמן ומחפש אותה בצריף הפועלים. היא כל אחריה , עוקבוהזועם הקנאי הבעל

 .  הבחורים עם לפלרטט עיניים ומנסה עושה  ,ולמגע לליטוף משתוקקת

 בבתי כספם את שבוע סוף כל "שורפים" הפועלים ,להם שאין למשפחה כתחליף

 רק  ,הגונות נשים אין.  המצוקה ממעגל מצליחים להיחלץ לא כך ומשום זונות

 .צרות רק מחוללות הנשים בנובלה.  זונות או שרלילות

 האישה מהווה אלא  ,אישה ועל זוגיות על חולמים אינם בחווה שהגברים רק לא

 של החלום אישה מתרסק בגלל.  הפורענות מקור היא.  חלומם התגשמות על איום

 רודפיהם מפני ברחו ג'ורג' ולני אישה מידי חזק ליטף שלני בגלל.  לני ג'ורג' ושל

 בשמלה בחורה איזה ראה הוא עבדו .  "טוב בה הקודמת החווהמ

קרלי:  של אשתו מפני לני את ורג' מזהיר'. ג"ברחנו משם הלילה וכשהגיע...אדומה

 (.11)עמ'   "עכברים מלכודת היא כי ,ממנה תתרחק "טוב

על אף שונותן של הדמויות שלני וג'ורג' פוגשים בחווה, רב המשותף ביניהן מן 

. חלקן של הדמויות האלה מקבלות את מצבן בהכנעה או 10בט ראשוןהנדמה ממ

רגע כשלני וג'ורג' משתפים אותן -בניסיון התרסה כנוע, הגם שהן מתפתות לתקוות

בחלומם לקנות חווה משלהם ולחיות בה חיים צנועים אך עצמאיים. האנשים 

למימוש האלה אינם חולמים על זהב מתגלגל ברחובות, וחלומם אינו בלתי ניתן 

, כמו וקְנדי וקרּוקסרוצה להיות שחקנית,  אשתו של קרלי -בתנאים נורמאליים 

בסיפור ילדים אמריקאי טיפוסי, מצטרפים זה אחר זה לטור המתארך של אלו 

לכאורה, אלא שהשנים הן שנות שבר -שמשתוקקים להיות חלק מן החלום הפשוט

 ה. גדול ומושאי החלום, אף שהם צנועים, אינם ברי השג
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 דמויות:ה

 ג'ורג' המילטון 

בעל תווים  ,עיניו חסרות מנוח ,פניו שחומים ,קטן רזה וזריזאיש  -מראה חיצוני

   .בעל מחשבה ויכולת דיבור ,עזים וברורים

"גן העדן  יצירההשם המלא שלו הוא ג'ורג' המילטון. השם יוצר קישור אל ה-השם 

ג'ורג' ולני מאבדים את חלום גן העדן  ון מילטון. ואכן בנובלה שלנו'האבוד" של ג

 וגם את התא המשפחתי המיוחד שלהם.

ופרשן  לנילמשענת מנטאלית  ההפיקח המהווהוא  ,ג'ורג' הוא המנהיג -אפיון עקיף

 ,. הוא פרש את חסותו על לני בעקבות הבטחתו לדודתו של לניהמציאות שלו

 לעדיו.לני אינו יכול ב דלה גם את ג'ורג'.ימצה וגישאקרלה, 

ומאידך  ,הוא דואג ואחראי לו ,יחסו של ג'ורג' ללני הוא יחס מורכב. מחד גיסא

 נטל ומטרד עבורו.צועק עליו ומרגיש שהוא מהווה  ,גיסא

מתלבט בין הסיפוק הרגשי שבקשר שלו חווה קונפליקט מתמיד בנפשו, הוא ג'ורג' 

לקה האחרון של . הקונפליקט מתעצם בח11עם לני לבין הנטל והסכנה הכרוכים בו

אחר שהרג את אשת הבוס ליותר  לני כשהוא מבין שלא יוכל לגונן על ,הנובלה

ביריית האקדח בעורפו של לני.  מגיע לפתרוןולרסן את כוחו הקטלני. קונפליקט זה 

או בכליאה במוסד או בבית  'יש בהריגה זו המתת חסד הגואלת את לני מלינץ

שכן תוצאות מעשיו של  ,בד ומאיום על חייו שלורג' נפטר מעול כוג' ,כמו כן הסוהר.

יי חודן עצמו ל ,לני מסכנות גם אותו. אך יחד עם לני הוא מחסל גם את חלומו

 בדידות נטולי חום ותקווה.

 סמול: לני 

 כתפיו. בהירות גדולות עיניים ,מוגדרים לא פנים תווי בעל הוא לני חיצוני: מראה

. כפותיו גורר שדוב כפי רגליו את מעט גררו בכבדות הולך והוא. רחבות השמוטות

 (.11' עמ) ברפיון נתלו אלא ,מצדדיו התנפנפו לא זרועותיו

 הוא. בתמיכה ,במשענת הצורך על מעיד "to lean on" באנגלית לני השם -השם

 .עצמו בזכות להתקיים יכול אינו

 שכוחו למגוד בחור דווקא שלני משום  אירוני ,הינו'( קטן)' ,ְסמול  המשפחה שם

 בסופו ,אותו שיוביל והוא חולשתו מקור גם הוא - במהרה מתברר אך - הרב הפיזי

 .הקטן מוחו בגלל לאובדנו ,דבר של

 בעל. ההרסני הפיזי ולכוחו למעשיו ומודעות זיכרון חסר ענק הוא לני-עקיף אפיון

 ,עכברים-ופרוותי משיי ,רך דבר כל ללטף אובססיבית שאיפה ,ילד של תמימות

 להבדיל המודעות לו שתהיה בלי-נשים ושערות נשים של שמלות ,כלבים ,נביםאר
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 מותר מה או כוחו גבולות את הוא אינו מבין. אישה שמלת לליטוף חיה ליטוף בין

 רצה רק) אישה של בשמלתה שנגע לאחר החווה אל' ורג'ג עם נמלט הוא. אסור ומה

 דמותו ,העלילה של הראשי המניע הוא שלני אף. מזה חמור בדבר והואשם( ללטף

' פשוט' הוא לני. רבה במידה פלקאטית נשארת והיא במהלכה מתפתחת אינה

 שמזמנתכזו  במידה הגנה-חסר הוא; שינוי בר ואינו המילה של הטוטאלי במובן

 מתפתחת שאינה שטוחה דמות הוא לני. הסיפור את שתחתום ,שלו הטרגדיה את

 .משתנה או

  12:חיים בעל כמעין בנובלה מתואר לני החיה: מוטיב בדמותו של לני מתאפיין גם

 של לשליטה דומה אליו' ורג'ג של והיחס . טלהו כלבלב  ,ערבות זאב  ,סוס  ,דוב

 את מעט וגרר בכבדות הלך הוא"  :לדוב לעיתים מדומה הוא .חיים בבעל אדם

 רוכותא בלגימות שתה" -לסוס(. דימוי 22)עמ'  "כפותיו את גורר שדוב כפי ,רגליו

 איתי שתישאר רוצה אני הדימוי לזאב ערבות: " ".סוס כמו המים תוך אל ניחרר

 ולירות ערבות זאב שאתה לחשוב יכול עוד מישהו, לבד תהיה אם , אלוהים.  לני

 להחזיר רוצה שאינו כלבלב כמו- " לכלב אחדות פעמים מדומה הוא.  (11)עמ' בך" 

  -לטלה גם מדומה הוא ,ובנוסף  ".שוב דםהתק   ,נסוג  ,לני התקדם ,לאדונו כדור

  ...."באימה ופעה העצומות בכפותיו פיו את הליט לני"

 קנדי ובין' ורג'וג לני בין האנלוגיה באמצעות גם מחוזקת חיים לבעלי ההשוואה

 .הזקן וכלבו

 באפיון דמותו של לני: אה של לני לבעלי חיים יש לה תפקיד ייצוגיהשוול

 ג'ורג' וממלא את כל בקשותיו.לני נאמן ל -נאמנות .א

 לני מאופיין בתוקפנות בלתי צפויה ובלתי נשלטת כמו לבע"ח. -תוקפנות .ב

תיאוריו כחיה מסייעים להבין שאין לצפות מלני לקחת אחריות למעשיו  .ג

 הנוראים. ללני אין זכרון ומודעות להבדיל בין גבולות המותר והאסור.

 התמימות את להמחיש כדי כחייה לני של דמותו את מעצב סטיינבק ,כן כמו .ד

 . זיכרונו חוסר ואת ,ובליטוף במגע רצונו ואת ,שלו

 

לני וג'ורג' הם חברי ילדות השונים זה מזה  ניגודית בין ג'ורג' ולני: ה אנלוגי

שני חברי הילדות מגיעים לחווה בסולדד  נהגותם.בהתבאופיים ו ,במראה החיצוני

 ולהיות אדונים לגורלם. ,המשותף כדי לעבוד ולהגשים את חלומם האוטופי

לני רוצה .  ערמומי וחכם ,יחסית חלש ,קטן -ואילו ג'ורג' ,גדול ואידיוט ,לני חזק

 ללטף ארנבות בחווה ואילו ג'ורג' חולם להיות עצמאי. 
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הדמויות מנוגדות ואינן משלימות זו את זו. משום שג'ורג' אינו יכול לחדור לראשו 

 כפי שג'ורג' רוצה. של לני ולגרום לו להתנהג 

 

 :אנלוגיה ניגודית בין ג'ורג' ולני לבין אנשי החווה

והחלום מייחד אותם משאר האנשים  ,לג'ורג' וללני יש חלום להקים חווה משלהם

בפגמים פיזיים ומוסריים ובחיים חסרי  ,בחווה המאופיינים בבדידות גדולה

יה ובבית יף בשתתוחלת. הם עובדים כל החודש ובסופו הם מבזבזים את הכס

 -יש צד משותף לכולם ,זונות. אין שום תקווה ותוחלת בחייהם. ומאידך גיסא

 מי בעבר ומי בהווה. ,לכולם החלום התנפץ
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 מערכת היחסים  בין ג'ורג' ובין לני:

 מחווה נדודים מסע עורכים הם.  עבודה מחפשי  ,נוודים פועלים צמד ורג' ולני הם'ג

 להשתכר מהצורך מונעים הם.  ואכזרית קשוחה ותלאחרת במציא אחת חקלאית

 הם אותה אשליה של ומכוחה אוטופי חלום של מכוחו אך גם  ,ולהתקיים

 ולהקים הנוודות מחיי להיחלץ כדי לחודש דולר חמישים , לחסוך כסף  -מטפחים

  .חווה משלהם

 הם אליה בחווה האחרונה אותם הפוקדים הקשים באירועים מתמקדת הנובלה

 אישה ליטף שלני קודמת, החווה בויד, כיוון מחווה שנמלטו לאחר ,יחדיו יםמגיע

 .אלימה בתקיפה מואשם והוא , באגרסיביות

 ג'ורג' הוא צעיר.  אחר, מיוחד ואלטרנטיבי משפחתי תא לעצמם יצרו ורג' ולני'ג

 דופן הלוקה יוצא פיזי כוח בעל מגודל מפגר הוא ואילו לני  ,ואחראי נמרץ צנום

 יצורים ,בעלי חיים כפייתיים ואלימים ליטופים מלטף הוא  :חמורה ונתבתסמ

 הורג לני . מלטף נשים וגם וכלבים ארנבות  ,עכברים פרוותיים וחלקים כגון:

 אך  ,זאת לעשות לא מתכוון אוהב. הוא שהוא מי את הענקיות ובידיו בליטופיו

 כמיהה מבטאים יטופיול.  גורמים לכך הנפשית ומוגבלותו העצום כוחו של השילוב

ואולי הליטוף   ,משפחה בהעדר ,הורים בהעדר לו החסרים אנושי ולרוך לחום

 .מסמל נגיעה בחלום האוטופי שלהם

הקשר ביניהם  נוצר כיצד מאד מעט יודע הקורא.  עבר נטולי כמעט הם ג'ורג' ולני 

 מוערך עלסלים,  פו ג'ורג' ובין בין בשיחה ביניהם .  שחיברו הנסיבות מה הן ו

 נולדנו ואני "הוא  עברם: על הבאים המעטים הפרטים מוסר ג'ורג' את  ,בחווה

 תינוק היה כשהוא אותו לקחה היא.  קלרה שלו הדודה את באובורן . אני הכרתי

 אחרי.  לעבוד אתי לצאת התחיל לני ,מתה קלרה שלו כשהדודה.  וגידלה אותו

 (.19)עמ'   לשני" אחד התרגלנו כמה זמן

נשאל ג'ורג' מדוע מסתובב עם לני, הבוס הזועם,  עם בשיחה לחווה הגעתם עם  

ג'ורג' משיב שהוא בן דוד שלו ושהוא הבטיח לאמו שישמור עליו. הוא גם מוסיף 

שלני קיבל מכה מסוס בילדותו ולכן מתנהג כפי שמתנהג )זה כמובן שקר, אליו 

  ,מסוס בראש בעיטה בלתיקי לא אני" -מגיב גם ג'ורג' בצורה קצת נבזית ללני 

 של ים חוסך היה זה.  שלא קיבלת, אמר ג'ורג' ברשעות " . "וחבלג'ורג'?  ,נכון

 שמח ואני.  שקר היה זה טוב" . "ורג''ג שלך דוד בן אמרת שאני" ."לכולם צרות

 (.91") עמ'  בעצמי יורה הייתי   ,שלך קרוב אם הייתי.  שקר שזה נורא

 אך נרגז בטון ,סורר ילד אל כמו אליו מדבר הוא ,לני לע לפעמים כשג'ורג' מתרגז

 .בסכנה מתמדת שקיומו חריג משפחתי תא הם ולני ג'ורג' . אוהב
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  תלוי לחלוטין בג'ורג'. הוא שלו הצורך ברור לכן  ,עצמאית קיום יכולת אין ללני

 תרגישו מתוך לני  ,מאד עליו כשג'ורג' מתרגז בג'ורג' המשמש לו  משענת . לעיתים

למערה  יברח שהוא מעשי ובלתי דמיוני פתרון מציע לפייסו רצון ג'ורג'  ומתוך כלפי

 לבד.  שם ויחיה

לני, רפה השכל. הוא יודע כי החלום להקים  'ורג' חש אחריות אישית לגורלו שלג

חווה לא יתממש לעולם, אך ממשיך לטפח אותו עבורו. בנוסף, הוא דואג לרסן את 

מלטף עכברים, שפנים, גורי י נשלט של לני, בשעה שהוא והבלת כוחו הפיזי הרב

 כלבים ובגדי נשים ושיערן.

ג'ורג' הוא "פטרונו" של לני. מחד גיסא, הוא מתייחס אליו כאל ילדו המוגבל, מגן 

עליו, ומצליח להציל  אותו מהצרות אליהן הוא נקלע עקב כוחו ההרסני 

תעמר בו ומדבר אליו בבוטות והאובססיה לליטוף. ומאידך גיסא, לעיתים הוא מ

ומוציא עליו את תסכוליו. אולם, יחד עם זאת, ג'ורג' זקוק ללני על מנת לחלום 

 בשבילו ויחד עמו את חלומם להיות עצמאים בחוות הארנבות שלהם.

קשה ומורכבת, המבטאת את  יותר שאלה היא ,לג'ורג' מלני יוצא השאלה היא  מה

 חוזר הוא כשג'ורג' כועס -לג'ורג' ומטרד וה עולמהו לני אחד שלו. מצדהקונפליקט 

 מצד שני, למרותהרבה יותר טוב.  להסתדר יכול שהיה  ,הטענה על פעמים כמה

 אף יתירה מזאת, הוא .איתו יישאר שלני רוצה שהוא ברור  ג'ורג' של התלונות

 אני !תקשיב "לא,אחת:  מפעם ויותר ללני במפורש זאת לו . ג'ורג'  אומר זקוק

 (.11 )עמ'   "איתי שתישאר רוצה אני כי  ,לני ,צחקתי םסת

 בולט הגיבורים שני בין שקיים המיוחד הקשר, בנובלה השוררת הבדידות רקע על

. משוגעים בבית נכלא היה בוודאי לני', ג'ורג של ותמיכתו עזרתו ללא. יותר עוד

 מגונן רכקש אלא, בוגרים אנשים שני בין כחברות מתואר לא השניים בין הקשר

 .וילד מבוגר שבין

 מלאך"ה הינו' ורג'ג. המורכבים טפילות-התלות טיב הקשר מתאפיין ביחסי

. למענו חירותו את מקריב, טוען שהוא כפי, וכביכול בו המטפל, לני על" השומר

 בג'ורג' קיימים לבטים פנימיים, תמידיים, לגבי הקשר שלו, והצורך שלו, בלני. 

 

 : 13השניים בין לקשר וסמויים וייםגל נימוקים מספק הטקסט

 יכול לא כבר בחור, ואתה עם להסתובב מתרגל כבר : "אתה הרגל מתוך  .1

 (11)ג'ורג' בעמ'  ".ממנו להיפטר

 המנוחה. קלרה לדודה המחויבות  .2
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 "היהשג'ורג' אומר:  מה כל לעשות מוכן לני.  לני של הצייתנות מן ורג' נהנה'ג  .3

 מטומטם מידי היה יותר הוא כי  ,עליו עובד הייתי .אתו כיף המון המון לי

 שעבדו לדעת בשביל מדי מטומטם יותר גם היה הוא לעצמו, אבל לדאוג בשביל

 שטות כל עושה היה הוא כי.  על ידו חכם נורא הרגשתי.  כיף היה לי . עליו

 (.19קופץ") עמ'  היה הוא מצוק לו לקפוץ אומר הייתי אם.  לו אומר שהייתי

 של לשליטה דומה ורג' אליו'ג של חיים, והיחס בעל כמעין נובלהב מתואר לני

 .חיים בבעל אדם

 ללני חיזוקים נותן והוא ,אחראי פטרון מלהיות וסיפוק הנאה שואב ורג' גם'ג  .4

 ."לני הכבוד כל" "טוב "ילד כמו 

 ורג''משפחה, אומר ג לי "אין: בעבור ג'ורג' למשפחה תחליף הוא לני עם הקשר .5

.  לא טוב זה.  החוות בין לבד שמסתובבים הבחורים את .ראיתי..11) )בעמ'

 רוצים ללכת הזמן כל .רעים נהיים הם זמן הרבה אחרי.  כיף שום להם אין

ג'ורג'  .  שאין להם למשפחה אלטרנטיבה  ,משפחה הם שניהם עבור  ".מכות

.  וכעס אהבה  ,מעורבות  ,בין אחראיות נע והוא מאמץ בוגר אח כמו מתפקד

 אחריה שגוררת לבדידות בין הידרדרות מלני וגם מעצמו גם 'ורג' מונעג

 .בודדים נודדים פועלים שאפיינה ,אלימות

 תקווה נוטעתו שאר העובדים בחווה, מכל ג'ורג' ולני את מבדילה הידידות .6

 לדבר מישהו יש לנו ,עתיד יש לנו ." משלהם חווה ולהשגתמעמדם  לשינוי

 (. 19ו" )עמ' עלינ שאכפת לו מישהו איתו

וג'ורג'  . לני 14הפנטזיה אל הקשה המציאות מן הבריחה נתיב הוא לני .7

 בקשותיו לפי ושוב ג'ורג' מתאר שוב קבוע שבו ריטואל ביניהם מקיימים

 סיפור של חוזרת בהקראה כמו ,המשותף האוטופי חלומם את לני של החוזרות

 לספר מסיים 'ורג'שגכ  ,ונשנות החוזרות  ,הרבות הפעמים מן באחת.  לילדים

 שלו מן התמונה מהופנט " ג'ורג' ישבהמספר:  אומר החווה חלום על ללני

 לג'ורג', שהוא מאפשר לני.  בקלקלתם נתפסים כאילו שניהם (11 ). " עצמו

 עם מגע רק.  ילדותו עם במגע לבוא החלום, וכן על ואחראי, להתרפק בוגר

 מהחלום.  היקסמותה אשליית את מאפשר לני כמו וילדי תם יצור

 של בנפשו ומודחק חבוי צד משקף  ,בכך שג'ורג' יודה ומבלי סמוי באופן לני 

 אל לברוח והאחראי לג'ורג' המפוכח מאפשר  ,המגודל הילד  ,לני. 15גורג'

                                                           
14

 .2011ניצן, טל, חלומות נכים, אחרית דבר, "של עכברים ואנשים". הוצאת הקיבוץ המאוחד 
15

 . 8בראון, אוסנת , שם, עמ'  
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 מודחקת רגישות בג'ורג' יש.  הדמיון קסמי ואל הילדות אל  ,החלום הרגש,  אל

 הקשוח הגברי בעולם אותה לחשוף כולי אינו לה, וודאי מודע אינו שאולי

 .כלכלית לשרוד המנסים  ,יום קשי חווה פועלי של והמתאכזר
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 מוטיבים:

 :(מוטיב  החלום ושיברו )החלומות וניפוצם

 

בשלב הראשון החלום היה .  להקים חווה משלהם  -  חלומם של ג'ורג' ושל לני

ללני כמו סיפור לפני השינה אורטי  וג'ורג' עצמו לא האמין בו. והא מספר אותו ית

 תרבשביל עצמו. בשלב השני  החלום הופך לאוטופיה ב ,המעודד אותו וכמו תפילה

 השגה וג'ורג' אף מציע לקנדי להשתתף איתם בהקמת החווה.

 

 :16החלום

כאילו אמר אותן פעמים רבות  ,"קולו של ג'ורג העמיק. הוא חזר על מילותיו בקצב

הם הבחורים הכי בודדים בעולם. אין  ,עובדים בחוותקודם לכן. "בחורים כמונו ש

ואז  ,להם משפחה. הם לא שייכים שום מקום. הם באים לחווה לעבוד ולעשות כסף

ואז הם עוד פעם קורעים את עצמם בחווה  ,הולכים לעיר ומפוצצים את כולו

"......"אצלנו זה לא ככה. לנו יש עתיד. לנו יש אחרת. אין להם בכלל למה לחכות

כפת לו עלינו. אנחנו לא צריכים לשבת בשום באר ימישהו שא ,מישהו לדבר איתו

ולפוצץ את הכסף שלנו רק כי אין לנו שום מקום אחר ללכת אליו. אם אחד 

הוא יכול להירקב שם בלי שאף אחד ישים  ,הסוהר-הבחורים האחרים נכנס לבית

ן הכסף ויהיה לנו בית קטאנחנו נאסוף את כל  -עליו . אבל לא אנחנו".....יום אחד 

צעק לני  ואנחנו נחיה רק על משמני הארץ".וכמה אקרים ופרה וכמה חזירים 

ועל  ,ועל הארנבים בכלובים ,"ויהיו לנו ארנבים....תספר על מה שיהיה לנו בגינה

שבקושי אפשר  ,וכמה סמיכה תהיה השמנת מעל החלב ,ועל התנור ,הגשם בחורף

 ," יהיו לנו גן ירק גדול , ורג' "......טוב אמר ג'ורג'לחתוך אותה. תספר על זה ג'

 ,אנחנו פשוט נגיד לעזאזל העבודה ,ותרנגולות. וכשירד גשם בחורף ,וכלוב ארנבים

 .(24-23  עמ' ) ונדליק לנו אש בתנור ונשב ממול ונקשיב לגשם שיורד על הגג..."

 

באכפתיות של  ,םחלומם של לני וג'ורג' הוא חלום ייחודי באחוות הגברים שלה

האחד כלפי השני. חלומם מייחד אותם משאר הנוודים הבודדים המשכירים עצמם 

 . מגע אנושי לשחסך עם החיים בבדידות ו, ות עבור פרוטותבחו

 ,חלומם מוציא אותם מבדידותם ומאפשר להם להוסיף נופך של רגשות בחייהם

-של בדידות ב אידיאל לעצמאות ואהבה הדדית באותה עיירה ,להם יש חלום

עיירה אליה ברחו ממקום עבודתם הקודם בתקווה שהפעם יוכלו לממש -"סולדד"

 את חלומם.
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 דן, אתר ספרות בנעלי בית.-תל 
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 רמזים מטרימים לניפוץ חלומם של לני וג'ורג':

מות העכבר וגור הכלבים מהווים רמזים מטרימים למותה של אשתו של קרלי 

 ולמותו של לני.

דרך מילוט ללני ומלמדו כיצד  כבר בפרק הראשון ג׳ורג׳ רואה את הנולד ומכין

 :17ואיפה להסתתר במקרה וייכנס שוב לצרות

״ ...במקרה ותסתבך בצרות תמיד כמו תמיד אני רוצה שתבוא בדיוק למקום הזה 

 . ( 25עמ' ) ותתחבא בשיחים״

 ,: אזכור מקומות העבודה הקודמים שג'ורג' מאבדרמזים מטרימים נוספים הם

אותם לברוח. מעשים הכופים על ג'ורג'  לציםהמא, בשל מעשיו הרעים של לני

 מצרות. הצילולוותר על חייו ולהיחלץ לעזרת לני ול

ליטופו  -הם ברחו ממקום העבודה האחרון גללואזכור המעשה האחרון ב

״רק רציתי למשש את השמלה של הבחורה האובססיבי של לני את שמלת האישה : 

. זהו רמז מטרים לכוחו (20עמ׳ ) רק רציתי ללטף אותה כאילו היתה עכבר״-הזאת 

האובססיבי של לני, שאהבתו לדברים רכים, משיים ופרוותיים, בלא שימת לב 

לכוחו הרב, בלא שיבדיל בין המותר והאסור, ייגרמו לאובדנו. כאשר בחווה אליה 

את תלתלי המשי של אשת בנו של הבוס, באהבה לבקשתה, הגיעו הוא מלטף, 

אהבה. אהבתו וכוחו הבלתי נשלט ממפרקתה מפחד ו מצמיתה עד שהוא שובר את

 ידי ג׳ורג׳.-גורמים בסופו של דבר לאובדנו של לני, להוצאתו להורג על

ג'ורג' יורה בעורפו של לני במחווה מרגשת ומצמררת של הוצאה להורג. הוצאה  

ניפוץ -מותו של לני הוא מותו של חלומם האוטופי-להורג שהיא מוות מתוך רחמים

 לחיי אושר של משמעות ותכלית. תקוותם

 

 : 18החלום ושיברו אצל דמויות אחרות

שפעם , הנכה והמסריח ,ואיתו חי כלבו הזקן ,חי כבר המון שנים בחווה קנדי: .1

 ,קנדי הוכרח ,היה כלב רועים מן השורה הראשונה. בעת שהפועלים ישבו בחדריהם

לח את כלבו למוות לש ,פה אחד ,רי מגורי הפועליםייעל ידי החלטת כל ד ,נאנס

שרווחה במרחב החברתי בזמן השפל  19)ממחיש את עקרון "הברירה הטבעית"

מותו של הכלב הינו רמז מטרים למותו של  ,הכלכלי בארצות הברית.( יתר על כן

כשקנדי שומע את שיחתם של לני  ועל פי אותו עקרון. ,על ידי אותו אקדח ,לני

ו נדלק. הוא מוכן לתרום את כל כספו; משהו בתוכ ,וג'ורג' בקשר לחווה הנערצת

כדי להגיע למימוש  ,מוכן לעשות הכל –מוכן לעבוד בניקיון כלים ומכירת ביצים 

 הקנייה של החווה הקטנה. 
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 דן, אתר ספרות בנעלי בית.-.תל 
18

 he.wikipedia.org/wikiויקיפדיה  
19
 ורד"הכוונה במושג הברירה הטבעית הוא ש"החזק ש 



21 
 

 

"הכושי של החווה". שמו קרוקס עשוי להיות קשור לגבו הסדוק. לפני : קרוקס .2

חסרת עניין.  ,קרוקס נראה כדמות מרוחקת מאוד ,ביקורו של לני אותו בחדרו

אשר הכילו  ,כמעמד האדם השחור באמריקה באותה תקופה חי חיי עבדות ,קרוקס

מיני -"גם לקרוקס היה ארגז תפוחים ובו כל.  עלבונות חוזרים ונשנים וזלזול

החלום ושיברו אצל .  (83הן בשבילו ובן בשביל הסוסים" ) עמ'  ,בקבוקוני תרופות

דל בבית בקליפורניה שבו לאביו הייתה חוות קרוקס הוא מוקדם הרבה יותר. הוא ג

 ,תרנגולות ."אני נולדתי ממש כאן בקליפורניה. לאבא שלי הייתה חוות תרנגולות

ולפעמים אני  ,בערך של עשרה אקרים. הילדים הלבנים היו באים לשחק אצלנו

ורק  ,וכמה מהם היו די נחמדים. אבא שלי לא אהב את זה ,הלכתי לשחק אצלם

(. החלום ושיברו אצל קנדי קיים בטקסט 88זמן הבנתי למה"' )עמ' אחרי הרבה 

ניתן להסיק כי השבר בא במהלך  ,ולפי מעמדו היום ,הסמוי. ילדותו היתה החלום

 כשבר בגבו.  ,חייו

 

בניגוד  ,אצלה החלום ושיברו נמצאים בטקסט הגלוי:  אשתו של קרלי .3

תק מהמציאות. הוא נובע הכי מנו ,אצלה החלום הוא הכי סוריאליסטי.  לקרוקס

הוצע ש היא טוענת ,לפני שפגשה את קרלי  - מהאופי שלה ולא ממה שבאמת קרה

והובטח לה בנוסף על ידי אותו אדם  ,לה תפקיד של שחקנית בסרטים הוליוודיים

 שאמה היא בטוחה .  שישלח לה מכתב שיסדיר הכל עקב התנגדותה של אמה לכך

הוא  ,כמו אצל קרוקס ,ניה. שבר החלוםראתה את המכתב והחביאה אותו מפ

 ההווה של הסיפור. לני שבר את עורפה והרג אותה.

 

אקונומית הוא מרוצה ממעמדו. לרוב -הוא בנו של הבוס. מבחינה סוציו  קרלי .4

שעליה הוא רוצה לשלוט ולא יכול.  ,הוא נראה מתרוצץ בחווה  ומחפש אחרי אשתו

אפיל כלפי אשתו. חשוב -ון שאין לו סקסמכיואולי  ,קרלי חש חוסר ביטחון תמידי

דמותו אינה עוברת שינוי. אצל קרלי החלום ושיברו . לו להראות בלעדיות עליה

יו הנוכחיים הם גם החלום יח .באים לידי ביטוי חופף שלא כמו אצל שאר הדמויות

מתרסקת והוא הופך לדמות מה שהופך אותו לדמות פרדוקסלית. ידו  ,וגם שברו

 ו נהרגה. שתנלעגת וא

 

 ,בניגוד לקרלי ,הוא הגבר האולטימטיבי. נערץ בקרב חבריו. סלים מייצגסלים  .5

ומשליט הוא גבר כריזמטי הקיום של החלום ושיברו. את חוקי הטבע. סלים -את אי

סדר ומשפט הוגן ואינטואיטיבי. סלים מייצג את ה"קבלה" וההתמודדות עם 

הנאמנות  ,. בניגוד לרוב הדמויותתחלואי העולם והאופי הטורפני בצורת השלמה
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: רוב הדמויות יש הרואים  בחלום ובשברו את הנושא המרכזי בנובלה

חיות בשתי מציאויות שונות לחלוטין. האחת, אפורה, יומיומית, מלאת 

חונקים ואבק. לעומתה השנייה, החלום, האוטופיסטית, הרצויה. תחלואים 

קנדי, ג'ורג' ולני הם בעלי חלום, כמובן החווה, ושברו הוא, כמובן, מות 

אשתו של קרלי על ידי לני. הם היחידים שחלומם מתנפץ במסגרת הנובלה. 

אשתו של קרלי וקרוקס )שתי הדמויות הבודדות ביותר( חלומן התנפץ 

ום הן חיות את השבר. האופי הטורפני של הקיום האנושי בעבר, והי

מתבטא גם ביחס לכלבו של קנדי, כאשר יש בו צורך הוא נשאר בחיים, אך 

כשמהווה נטל יש להרגו. החיים האלה המתבססים על יכולות נטו. ניתן 

לראות בו ביקורת כנגד השיטה הקפיטליסטית האמריקאית, מה גם 

 הגדול. שהסיפור נכתב על רקע השפל

אחת מהתנפצויות חלום הכלכלה האמריקאי הראשונות בא לידי ביטוי 

 )ראה כותרת(. לעכברה בשיר של ברנס, שממנו לקוח שם הנובלה:

 

 ,סלים מתעלם מהן וחי רק בהווה ,למודל החלום ושברו )שתי מציאויות נפרדות(

 מיום ליום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20מוטיב החיה: .2

בעיקר של ארנבים ושל  ,תיאורים של בעלי חייםבכל עלילת הנובלה שזורה 

והם מה  ,הם החלום ,ל לניהם עומדים בראש מעייניו ש ,הארנביםעכברים. לגבי 

 ,שלני לעולם לא ישיג. הם מוזכרים לאורך הנובלה רק בצורה היפותטית. בנוסף

מוטיב הארנבים עשוי לייצג את הפרדוקסליות שטמונה בלני: אנו יודעים שגם אם 

מכיוון שבאופן  ,הם ימותו ,וילטף אותם כל היום ,ישיג את כל הארנבים האלה

 אותנו הביא מת במהלך הסיפור. הבחנה זאת עשויה ל כל מה שלני מלטף ,מוחלט

 כי החלום אינו יכול להתקיים ללא שברו.  ,לתובנה

 

מוטיב העכברים מפוזר לאורך .  הם משמשים כמוטיב בנובלה -העכברים לגבי

 .ג'ורג'. אני לא הרגתי אותו ,לא רק עכבר מת-"לא:הספר ומטרים את סופו הטראגי

  ; (14עמ'  ) י אותו מת"מצאת בחיי! מצאתי אותו. 

 ;(18עמ' ) " אני לא עשיתי שום דבר רע ג'ורג'. אני רק ליטפתי אותו"

אתה  ,לני; וחוץ מזה ," אני לא לוקח אותו סתם כי אני רשע. העכבר הזה לא טרי
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שברת אותו בליטופים שלך. תמצא עכבר חדש שיהיה טרי. ואני ארשה לך להחזיק 

 ;(18עמ' ) אותו אצלך כמה זמן"

"...זאת היתה הדודה קלרה שלך. והיא הפסיקה לתת לך אותם. אתה תמיד הרגת 

 ;(19עמ' ) אותם"

ודי מהר הם היו נושכים לי את האצבעות ואני קצת לחצתי  ,"...הייתי מלטף אותם

כי הם היו כאלה קטנים. הלוואי שיהיה לנו -להם על הראש ואז הם היו מתים

 ;(19 עמ') כאלה קטנים"ג'ורג'. הם לא  , ארנבים עוד מעט

״הצרה עם העכברים שתמיד אתה הורג אותם״...בהזדמנות הראשונה אני אתן לך 

 .(22עמ׳  )כלבלב אולי אותו לא תהרוג״

 .(11על אישתו של קרלי נאמר: "היא מלכודת עכברים )עמ' 

 

מה שיכול  ,נתוהדובר פונה לעכבר , מוטיב העכברים מופיע תחילה בשיר של ברנס

כניותיהם של ת ,הלא מדוע שלא יפנה לאדם? בנוסף ,על בדידותו של הדוברלהעיד 

האחת קיימת והיא  ,כשברור כי הן שונות בתכלית ,עכברים ושל אנשים נזכרות יחד

 נושא הסיפור והשנייה מטפורית.

סובלים  ,כמו בני האדם ,אנלוגיים לחיי האדם. העכבריםהם עכברים אלה 

לם. לעכברים יש משמעות עצומה לגבי לני. הם של העו מהאקראיות והאכזריות

חום ונועם. לני הוא אדם ענק שרואה את הנחמה ביצורים  ,מייצגים בשבילו נוחות

עקב  ,עקב תמימותו –לני הוא פגיע כמוהם. לבסוף הוא מת  ,בנוסף לכך.  קטנים

 המשול לקוטנם הפיסי של העכברים )שבעקבותיו הם מתים(. ,קוטנו המנטלי

תיאורו זה של לני כדוב ההולך בכבדות וגורר  ,לני מתואר רבות כחיה ,לכךבנוסף  

את רגליו מדגיש את האיטיות והכובד המנטאלי שלו. דוגמה נוספת היא בדבריו של 

כמו כלב"  ,"הם יקחו אותך לבית משוגעים. יקשרו אותך ברצועהקרוקס ללני: 

כמו כלב ללא  ,לא ג'ורג'האונים של לני ל-אמירה זו מבטאת את חוסר (.89)עמוד 

 בעליו.

 

 מוטיב המוות. 3

נושא המוות מלווה את היצירה מתחילתה ועד סופה. המוות מתחיל באירוע קטן 

רוע זה חשיבות ומשמעות יבליטופו. בהמשך נבין שיש לא עכברלני הורג   - ושולי

 מותה של אישתו של קרלי.לגדולה. מות העכבר מהווה רמז מטרים ומייצג 

בניסיון  ,וגוועו אט אט ברעב ,המת מייצג את האנשים שאיבדו את פרנסתםהעכבר 

ודדים אלו לא עניינו אף לא . אנשים ב21נואש להביא פרנסה שתספק מזון לפיהם

 המוות מתרבים.  יבהמשך העלילה מקראחד. 
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לעומת העכבר המת  ,של קנדי הוא אירוע גלוי ומשמעותי יותר הכלב הזקןהריגת 

לני. את המוות של הכלב כולם שומעים. אי אפשר להתעלם  שהוסתר בכיס של

וגם   ,ממנו. הוא מייצג את החבר הנאמן שהיה  ואיננו. את העבר שהיה ולא ישוב

 את ההבנה שהזקן והנכה אינו רצוי בחברה.ה. ואת העתיד חסר התקו

אותו קיבל  מסלים. גור הכלבים מייצג תקוה שהתנפצה מהר גור כלבים לני  הורג 

 וד בשבירת מפרקתו של הגור.מא

המתואר כמוות מיותר  ,אשת קרלילאחר הריגת גור הכלבים מגיע תורה של 

חסרת מעצורים ותוצאותיו מזעזעות. הפטפוט  ,האירועים בו מהירה שהשתלשלות

הופך לאירוע  בלתי נשלט  ,שגם היא חסרת חשיבות ,חסר החשיבות של האישה

ו יותר. עם שבירת מפרקת ראשה של אשתהופך למוות מוף מקרי ששמתקדם לליט

נשברים ומתנפצים כל החלומות להקמת חווה עם ארנבים  ועצמאות  ,קרלי של

 . כלכלית

ע"י ג'ורג'. מותו של לני מסמל את מות התקוות  לניהיצירה מסתיימת בהריגתו של 

 והתנפצותם.

 

ו כוונה כשלא היתה ל ,כל שאר מקרי המוות בוצעו ע"י לני ,פרט למותו של לני

ינן אינו מודע לכוחו הרב. אלו א ,אהבתו חונקת ולעיתים ,לפגוע בכלל. לעיתים

אלא משאיר לקורא את  ,ו משמיע קול שיפוטירציחות מתוכננות. והמספר אינ

 ההחלטה. 

תפקיד מוטיב המוות בא להמחיש לנו שלא היה  סיכוי לממש את חלום החווה. אין 

 שפלליים במצב הקשה של תקופת הסיכוי להצליח או ליצור חיים נורמ

 האמריקאית.

 

 מוטיב הבדידות. 4

רוב הדמויות בנובלה מאופיינות בבדידות. אשתו של קרלי מספרת בגלוי ללני על 

 ,ות בחדר הרתמות באורווה ליד האסםמנודה וגר בבדיד קרוקס.  בדידותה בחווה

 בשל היותו כושי ובעל גב שבור. ,בנפרד משאר הפועלים

כששאר העובדים  ,שתוד ותמיד מצוי במצב של חיפוש מתמיד אחר אבוד קרלי

 אינם רוצים אותו בסביבתם ומתרחקים ממנו.

רג'. ווכשהכלב מוצא להורג הוא נתלה בחלומם של לני וג' ,מוצא חברה בכלבו -קנדי

הוא נותר לבד ויודע שיפוטר מעבודתו משום שכבר אינו מביא  היצירה בסיום

 עלת. ות
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פורקים את בדידותם במפגשים עם זונות או במשחקי רים בחווה האח הפועלים

לגיבורים הראשיים יש זה את זה  ,לעומת זאת קלפים או במשחק בפרסות סוסים.

 ולכן הם אינם בודדים.

הבא לשקף את הדיפרסיה  ,הבדידות באה לידי ביטוי גם בסגנון היבש של הכתיבה

ת והעוני המחריד והשוחק. את הסגירו ,האמריקאית של שנות המשבר הכלכלי

סולדד יאוש וחוסר אמון הדדי בין בני אדם . כמה סמלי שהעיר אליה הגיעו נקראת 

 .בדידותשפירושה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 ביבליוגרפיה :

 בשעת מבחן על פי הספר "של עכברים ואנשים" מאת ג'ון סטיינבק.  -אח בוגר בראון, אוסנת, .1
 בספרות במרכז פסגה בקרית שמונה()המאמר ניתן למשתלמות    

 .2011חלומות נכים, אחרית דבר, "של עכברים ואנשים", הוצאת הקיבוץ המאוחד,  ניצן, טל, .2

 .2011"של עכברים ואנשים" תרגום: טל ניצן, הוצאת הקיבוץ המאוחד,  סטיינבק, גון, .3

 

 וובליוגרפיה:
 

 . 22.5.12ל עכברים ואנשים, בקורת,  לשון הנובלה ותרומתה לעיצוב הדמויות, ש  הורוביץ, איקה, .4
ww.2012.morim.sifrut.022.co.ilw 

 

 הספר "של עכברים ואנשים", ג'ון סטיינבק  ,ויקיפדיה .5

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C_%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%

D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D 

 

 29.4.12הליטוף כביטוי לנגיעה בחלום ומימושו,  בקורת,  לבני, מירב, .6
www.2012.morim.sifrut.022.co.il 

 

 ספרות בנעלי בית, "של עכברים ןאנשים" .7

http://www.2011.morim.sifrut.022.co.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=68496 

 

 4.5.2011, "אללה עכבר: "של עכברים ואנשים" קלאסי ורלוונטי מתמיד " מרט, פחולובסקי, .8

1820204http://e.walla.co.il/?w=/266/ 

       

 

 8.5.12מערכת היחסים, של עכברים ואנשים, בקורת,  קוטלר, שפיגלר, הדס, .9
www.2012.morim.sifrut.022.co.il 

 07.06.2011"הארץ" ספרים  של עכברים ושל אנשים. שיר הרעות.: ריקין, אירי .10

http://www.haaretz.co.il/literature/1.1176425 

 Giant Of - Gentle    12/7/11  על עכברים ואנשים לג'ון סטיינבק     שמש, עדנה, .11

://www.blogs.bananot.co.il/showPost.php?blogID=165&itemID=20898&PHPSESSID=5dfb3910ehttp

74f91c35cff8e01394d9429 
 

 26.04.11"העכברים שלפני הזעם",  שווימר, יותם : .12

4059270,00.html-,7340,Lhttp://www.ynet.co.il/articles/0 

 

 13.5.12"רמזים מטרימים לניפוץ חלומם של לני וג'ורג'", פרשנות,   דן, פנינה,-תל .13
www.2011.morim.sifrut.022.co.il 

 

  27.3.13ביקורת',  –של עכברים ואנשים" " ,דן, פנינה-תל .14

  post_17.html-http://teldanpnina.blogspot.co.il/2012/05/blog 

 מאת ג'ון סטיינבק -של עכברים ואנשים .15

php?book=1102049http://www.text.org.il/index. 

 

 

 

 

http://www.2012.morim.sifrut.022.co.il/
http://www.2012.morim.sifrut.022.co.il/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C_%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C_%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://www.2012.morim.sifrut.022.co.il/
http://www.2012.morim.sifrut.022.co.il/
http://www.2011.morim.sifrut.022.co.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=68496
http://www.2011.morim.sifrut.022.co.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=68496
http://e.walla.co.il/?w=/266/1820204
http://e.walla.co.il/?w=/266/1820204
http://www.2012.morim.sifrut.022.co.il/
http://www.2012.morim.sifrut.022.co.il/
http://www.haaretz.co.il/literature/1.1176425
http://www.haaretz.co.il/literature/1.1176425
http://www.haaretz.co.il/literature/1.1176425
http://www.blogs.bananot.co.il/showPost.php?blogID=165&itemID=20898&PHPSESSID=5dfb3910e74f91c35cff8e01394d9429
http://www.blogs.bananot.co.il/showPost.php?blogID=165&itemID=20898&PHPSESSID=5dfb3910e74f91c35cff8e01394d9429
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4059270,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4059270,00.html
http://www.2011.morim.sifrut.022.co.il/
http://www.2011.morim.sifrut.022.co.il/
http://teldanpnina.blogspot.co.il/2012/05/blog-post_17.html
http://www.text.org.il/index.php?book=1102049
http://www.text.org.il/index.php?book=1102049

