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“השושבין" הוא פנינה ספרותית מהנה וייחודית. הספר שייך ל-"סדרה הקטנה" של הוצאת כתר, 
ספרים בעלי ממדים פיזיים קטנים מהמקובל שאפילו צבעי העמודים בהם אינם תמיד לבנים. שאלה 
היא אם ניתן לקרוא לספרים אלו רומן או נובלה. כידוע, נובלה ארוכה מסיפור קצר ולכלל רומן שלם 
לא הגיעה. אם כך ואם כך, במקרה שלפנינו מדובר ביצירה מלהיבה שכל מילה בה נמצאת במקומה, 

והקריאה משובחת.

העלילה מסופרת בקולו של סופר צללים ישראלי שירד לארה"ב בנערותו יחד עם משפחתו הגרעינית. 
עשרים וארבע שנים אחר כך הוא נקרא באופן מפתיע ומוזר ע"י הדודה אדלה, המזמינה אותו לכתוב 
את סיפור חייה. הספר מחולק לשני פרקים. הראשון מתאר את שאירע בישראל קודם שירד המחבר 

לחו"ל, והשני מתאר את ביקורו ומה שנודע לו בביקור.

פרסית  במשפחה  מדובר  אליה.  אדלה  הדודה  של  וכניסתה  במשפחתו  מתרכז  הראשון  החלק 
מסורתית ושורשית, מהמשפחות של "פעם", משפחה בת ארבעה בנים וארבע בנות שעלתה לארץ 
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בשנות החמישים והמספר הוא בן אחת מבנותיה. שמו הפרטי הוא מיכה, ואת שם משפחתו איננו 
בניהם  עם  יחד  לאביהם,  המשפחה  בני  מגיעים  שבת  מוצאי  כל  לנו(.  משנה  זה  אין  )אך  יודעים 
ובנותיהם וההמולה רבה. אחד מדודי המספר )הדוד משה( הוא נכה מלידה ועדיין בגיל 38 לא הצליח 
להינשא. אחיו ואחיותיו רואים עצמם כאחראים לו, ובסופו של דבר משדכים לו את אדלה, יתומה 
בת 18, נכה בעצמה שיתרונה הגדול הוא שייכותה לעדה הפרסית. אדלה מחבבת את מיכה מהרגע 
הראשון והוא אותה, עד אשר היא מבקשת כי הוא יהיה שושבינה בחתונה. 
אלא שהיחסים בין אדלה לגיסיה וגיסותיה אינם זר של שושנים )בלשון 

המעטה(, ומיכה כילד איננו יכול לעשות דבר. 

החלק השני עוסק בהגעתו לארץ אחרי עשרים וארבע שנה וכאן רואים 
אנו את שהתרחש והשתנה בחייה של דודה אדלה )המכונה כיום אדל(. 
המאורעות מפתיעים את סופר הצללים כולל טוויסט קטן בסיום העלילה 

)ליתר דיוק, ענק!(, אבל יותר לא נחשוף על מנת למנוע ספוילרים.

כמנהגה של הסופרת סביון ליברכט בשאר ספריה, גם כאן היא מגלה לנו 
את המתרחש טיפין טיפין ומנקודות מבט שונות. החלק הראשון מתואר 
מנקודת ראותו התמימה של ילד צעיר שלא תמיד לגמרי מבין את אשר 
הוא רואה. החלק השני מסופר משתי פרספקטיבות נוספות. האחת היא נקודת מבטו של אותו ילד 
שהגיע לגיל ארבעים והפך לסופר צללים עתיר ניסיון במשובותיהם של בני אדם. השנייה היא נקודת 
מבטה של דודה אדלה עצמה, המספרת לנו דברים שלא ידענו. בנוסף לאלו מדברת הסופרת פה ושם 
גם מפיהן של דמויות משנה. ממילא רואים אנו את אותם בני-אדם, אותן התנהגויות, ומאורעות, 

לפחות משלוש זוויות שונות, שכל אחת מהן יש לה אמת משלה. 

ליברכט מפליאה לעשות בשרטוט צבעוני ומלבב של משפחה מורחבת. תיאור שיש בו מצד אחד 
חמלה אנושית, ומנגד ביקורת נוקבת על כבוד, מסורת כובלת, וסתם חולשות אנוש הגורמות לסבל 

יברכט מפליאה לעשות בשרטוט ל
משפחה  של  ומלבב  צבעוני 
אחד  מצד  בו  שיש  תיאור  מורחבת. 
נוקבת  ביקורת  ומנגד  אנושית,  חמלה 
ולתם  כובלת,  מלורת  כבוד,  על 
מיותר  ללבל  הגורמות  אנוש  חולשות 

וקרילת הֵרעּות.
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מיותר וקריסת הֵרעּות. זוהי משפחה שבה כל אחד/ת דואג/ת לכל אחד/ת, אבל גם משפחה שבה 
לכל אחד ואחת יש תפקיד מוגדר וברור, הגברים מפרנסים והנשים עקרות בית. אוי לו למי שקורא 
בונה סיפור מסובך  היא  על שליטתו של האח הבכור בכספי המשפחה.  או  על הסדר הקיים  תגר 
בסבלנות ובאיטיות, נדבך אחר נדבך. דמויותיה מלאות ועגולות, וכל אחת מהן מוצגת ללא שיפוטיות 
ומתוך ניסיון להבנתה. אנו קוראים בסיפור על אותם אנשים שוב ושוב ולעולם לא משתעממים. כל 

משפט מאיר אור שונה ומספק חוט נוסף ברקמת העלילה.

אפשר לראות בספר סיפור על גדילתו והתפתחותו של מיכה. הילד שמגיל 
לו. כך למשל אנו שומעים את הדיאלוג  ידועה  צעיר חשב שתכלית חייו 
ביניהם כבר בתחילת הספר. "אני אהיה סופר כשאהיה גדול," לא ידעתי 
"זה טוב לשאוף  "יופי," חייכה.  למה הפקדתי בידיה את סודי הכמוס. 
גבוה. תשתדל לזכור את הטעם. אולי תרצה לכתוב על זה פעם." אפשר 
בו מעשה באישה חזקה המתמודדת עם מציאות קשה  גם לראות  אולי 
ואפילו בלתי אפשרית, ובסוף מנצחת )חלקית( כנגד כל הסיכויים. אפשר 
לראות בו התמודדות של אהבה בתנאים קשים )הדוד משה ודודה אדלה(. 
אפשר גם לראות בו רומן העוסק בכתיבה ובהשראה לה. מיכה הוא סופר 
צללים שעדיין לא כתב את ספרו הגדול ואולי דווקא ביקור זה בישראל 

יביא את הבשורה. ואפשר אולי לא לחפש משמעויות אלא סתם ליהנות מהקריאה. 

ואי אפשר להתעלם מאורך הספר, ליתר דיוק מקוצרו. ספרים ארוכים יכולים להיות מייגעים לעיתים, 
במיוחד כשמדובר על תיאורי משפחות. עד שמגיעים אנו לסיום שוכחים אנו את שמותיהם של גיבורי 
ההתחלה, ולא בדיוק זוכרים מי נגד מי. הספר שלפנינו לעומת זאת הוא בדיוק באורך המתאים. ניתן 
לסיימו תוך שעה שעתיים ועדיין כל הדודים והדודות טריים במוחנו. בזמן קצר ניתן ליהנות מספרות 

עברית טובה וייחודית.

הוא ה זאת  לעומת  שלפנינו  לפר 
ניתן  המתאים.  באורך  בדיוק 
כל  ועדיין  שעתיים  שעה  תוך  לליימו 
בזמן  במוחנו.  טריים  והדודות  הדודים 
עברית  מלפרות  ליהנות  ניתן  קצר 

טובה וייחודית.

3



המחברת סביון ליברכט היא אחת מהסופרות הידועות בישראל. בת לניצולי שואה שפרסמה רומנים 
וסיפורים קצרים ועיבדה חלק מסיפוריה הקצרים למחזות. יצירתה מתרכזת בעולמם הפנימי הסוער 
וזכו  ורבדיה  גווניה  על  הישראלית  בהוויה  נעוצים  ספריה  חיצוניות.  בעלילות  ופחות  גיבוריה  של 

לפופולריות רבה. ספר/ון זה מסביר מדוע ומעורר את החשק לעוד.

את  ממנו  שישכיח  קריאה  בשיכרון  אותן  למלא  ומעוניין  פנויות  שעתיים  לו  שיש  למי  מומלץ 
העולם החיצון.
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