
פ' סקוט פיצג'רלד "גטסבי הגדול" 
הוצאת אחוזת בית 2013 ,187 עמ'.

"גטסבי הגדול" נחשב לאחד מרומני המופת של המאה העשרים. עובדה היא כי למרות שעברו כבר 
תשעים שנה מאז צאתו לאור עדיין לא נס ליחו והוא נקרא, מתורגם, מומחז, ומוסרט שוב ושוב.

אפשר לקרוא את הספר בכמה צורות. על פניו התיאור פשוט. המספר הוא ניק קאראווי, שמוצאו 
בניו-יורק  חוב  באיגרות  ולעסוק  למזרח  לעבור  החליט  הוא  הברית.  ארצות  של  התיכון  מהמערב 
ליד ארמונו של מיליונר מסתורי בשם גטסבי  בית קטן  משום שכולם עוסקים בכך. במקרה שכר 
שמוצאו המשפחתי, ומקור כספו איננו ברור. קרובת משפחה רחוקה של ניק היא דייזי אחת הנשואה 
יחד עברו לגור באיזור קרוב. כשמתברר לגטסבי  לטום, בחור עשיר ממשפחה עשירה ושניהם גם 
בינו  יכיר  הוא מעוניין שניק  משום שלמעשה  זאת  את קרבתו.  הוא מחפש  דייזי,  את  ניק מכיר  כי 
ובין דייזי באופן פורמלי. ניק הופך לאורח קבוע במסיבות הראוותניות של גטסבי ולומד להכיר את 
בגידות  לומד על שקרים,  ניק  נעימה.  איננה  ואת האנשים שמסתובבים בחברתו. ההכרות  גטסבי 
מכוערות, מערכות יחסים הרסניות, ניצול, ועוד. לאט לאט הוא לומד יותר ויותר על גטסבי עד אשר 

הרשת נסגרת על גטסבי והסוף הופך למעין טרגדיה.
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ניק  וקשות.  מביכות  תובנות  כמה  לספר  החשובה.  איננה  מדי(  נפרט  לא  )שאותה  העלילה  אולם 
מתאר למעשה את החברה העשירה של ארצות הברית בשנים אלו. המסקנה העיקרית הלא נאמרת 
היא שאלו יכולים לעשות כל שברצונם ללא שייענשו או ייפגעו מכך. זאת 
כמובן בניגוד לפשוטי העם כמו גטסבי שצריכים לדעת את מקומם אחרת 
שמותר  ממה  ליותר  שאף  שהוא  משום  לכך  דוגמא  הוא  גטסבי  ייפגעו. 
מבלי  וזאת  נכונה  הלא  בבחורה  התאהב  הוא  לשאוף.  ממעמדו  לבחור 
ממילא  מממעמדו.  לבחור  מתאימות  אינן  ממעמדה  שבחורות  להשכיל 

אין לו אלא להלין על עצמו על שבסופו של דבר נפגע.

אחרים ראו בספר ביקורת קשה על החלום האמריקאי, החלום שלפיו אם 
תאמין בעצמך, תעבוד קשה בנחישות ובהגינות, בסופו של דבר תגשים 
מתאים  שאיננו  היא  שלו  העיקרית  שהבעיה  חלום  של  יופי  חזונך.  את 

למציאות המרה. לפחות לפי המתואר בספר.

ניק עצמו הופך להיות הבחור הטוב. הוא מתחיל עם העיקרון שאין צורך להעביר ביקורת על אחרים, 
יותר, חלק לי אבי עצה שמאז לא חדלתי להפוך בה. "בכל פעם  "כשהייתי צעיר ורגיש  ובלשונו 
שמתחשק לך להעביר ביקורת על מישהו" הוא אמר לי, "זכור רק שמעטים בעולם זכו ביתרונות 
שלהם זכית אתה."  הוא אכן איננו מבקר איש בצורה ישירה, אך הביקורת ברורה. ניק מעיד על עצמו 
בדרך מאוד לא צנועה "כל אחד חושד שהוא צופן בחובו לפחות אחת מן המידות הטובות, וזו שלי: 
מסתבר  העלילה  התפתחות  לאור  אבל  הכרתי".  שאי-פעם  היחידים  ההגונים  האנשים  אחד  אני 
שהוא צודק בתפיסת עצמו. אולם מעבר לתובנות שיש בספר, הרי הלשון יפה ומעניינת והספר כתוב 
לא  בצורה  חלקן  כי  אם  היטב  מתוארות  והדמויות  בו  לקרוא  להמשיך  מושך  הוא  ולעילא.  לעילא 

מחמיאה בעליל.

מנסה  שטרנברג  של  תרגומו  הנוכחי.  לתרגום  קודם  פעמים  שלש  לפחות  לעברית  תורגם  הספר 
להנגיש את הספר לקוראי עברית מודרנית אך מן הסתם תמיד אובד משהו בתרגום. אפילו השם 

קשה א ביקורת  בספר  ראו  חרים 
אם  לפיו  האמריקאי,  החלום  על 
תאמין בעצמך, תעבוד קשה בנחישות 
תגשים  דבר  של  בסופו  ובהגינות, 
שהבעיה  חלום  של  יופי  חזונך.  את 
מתאים  שאיננו  היא  שלו  העיקרית 

למציאות המרה
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great יכולה  The Great Gatsby.  המילה  The Big Gatsby  אלא  בעייתי שכן באנגלית השם איננו 
להיות מתורגמת לדגול, מעולה, נשגב, מוכשר וכו'. מלים שיש בהם תוספת לגודל לכשעצמו, וזו רק 

דוגמא קטנה. אולם בכל זאת התרגום עומד בכבוד במשימתו.

'גטסבי הגדול' הוא גם דוגמא לספר שמחברו עירבב רבות בין המציאות לדמיון. סקוט פיצג'רלד 
ולא הצליח לסיים את לימודיו בקולג'. הוא התאהב  נולד למשפחה מהמעמד הבינוני במינוסוטה 
בנערה דרומית אריסטוקרטית בשם זלדה ֵסייר ובסופו של דבר נישאו שניהם בגיל צעיר )הוא היה 
בן 24 והיא בת 20(. נישואיהם ידעו עליות ומורדות ולא תרמה לכך העובדה ששניהם כנראה לא היו 
לגמרי בריאים בנפשם )סקוט היה אלכוהוליסט כבד וכנראה סבל מבעיות נפשיות וזלדה אובחנה 
כסובלת מסכיזופרניה אם כי יש סבורים שלמעשה סבלה ממאניה-דפרסיה שמכונה כיום הפרעה 
דו-קטבית(. השניים התגוררו במקומות שנים כולל בפריז שאחרי מלחמת העולם הראשונה. שם 

התחברו לחבורת הסופרים המפורסמת שנקראה 'הדור האבוד'. 

ארנסט,  יודע,  “אתה  כי  פיצג'רלד  בפניו  טען  שבהן  פיצג'רלד  עם  שיחותיו  את  מתאר  המינגווי 
העשירים, העשירים-באמת, שונים מאיתנו". המינגווי לפי השמועה לא 
ידוע אם  יותר כסף" )לא לגמרי  "כן, סקוט, יש להם  התרשם אלא ענה 
הדיאלוג התקיים בפועל, אך המינגווי טען שזה התקיים(. בכל מקרה, ברור 
כי לפיצג'רלד הייתה משיכה ויחסי שנאה-אהבה לכסף ועשירים. הוא טען 
שכסף משנה בני אדם ולאו דוקא לטובה, וייתכן מאוד כי צדק. פיצג'רלד 
זלדה  מתדרדרת.  בריאות  אחרי  לב  מהתקפת  וארבע  ארבעים  בגיל  מת 
נפטרה שמונה שנים אחריו מדליקה בבית החולים לחולי רוח בו אושפזה. 

שניהם לא זכו לראות את הצלחת הספר.

מומלץ לכל מי שרוצה להבין מדוע הספר הפך לקלאסיקה דווקא אחרי מות מחברו, וסתם לקרוא 
ספר מופת.

משיכה ב הייתה  לפיצג'רלד  כי  רור 
לכסף  שנאה-אהבה  ויחסי 
בני  משנה  שכסף  טען  הוא  ועשירים. 
מאוד  וייתכן  לטובה,  דוקא  ולאו  אדם 

כי צדק
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