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משפחת אלטר היא משפחה לא מתפקדת, מסוג המשפחות שהספרות האמריקאית אוהבת לעסוק 
ועתידו  בניו-אורליאנס  במיוחד  מכובדת  לא  באוניברסיטה  מלמד  אלטר  ארתור  פרופסור  בהן. 
היקר  הבית  על  המשכנתא  ותשלומי  קביעות  לקבל  הצליח  לא  הוא  מאחוריו.  מזמן  הוא  האקדמי 
מדי שרכש לפני עשרות שנים מאיימים להכריעו. אשתו פרנסין נפטרה מסרטן השד לפני כשנתיים, 
ומכיוון שחשדה כי לבעלה יש רומן מהצד )מה שנכון(, הורישה את כל כספה לשני ילדיהם איתן ומגי. 

לפתע מסתבר שהיה לה לא מעט כסף אותו חסכה עם הזמן.

ארתור מבקש לפתור את בעיותיו באמצעות ילדיו. אם יצליח לשכנע אותם לתת לו את מה שירשו 
מאימם, יוכל להישאר בשלווה בביתו. לצורך כך הוא מזמין אותם לאיחוד משפחתי של סוף שבוע 

שבו הוא מקווה/זומם להצליח בתוכניתו.

ארתור הוא טיפוס בעייתי ואגוצנטרי. הוא משוכנע תמיד בצדקת דרכו אך בפועל מתרכז בעצמו, 
לוויינים שמטרתם לשרת את השמש. תוך כדי כך  ובעצמו בלבד. כל האחרים מסביבו אינם אלא 
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הוא מנהל רומן המתחיל בדיוק עם מחלת הסרטן של אשתו פרנסין. זאת שלמעשה הקריבה את 
תוכניותיה עבורו, שכן עצם המעבר לניו-אורליאנס היה בשל הקריירה הכושלת של ארתור. אלא 
שלא רק ארתור בעייתי. לכל אחד מילדיו יש תסביכים משלו. שניהם ברחו לניו-יורק עם מות אימם 
בתקווה להתרחק מארתור. איתן מבזבז את כספי הירושה ומתחפר בדירתו הניו-יורקית שאותה 
לא ברור שהוא יכול להחזיק. מגי לעומת זאת מסרבת להשתמש בכספים 
ורואה בעצמה קדושה מעונה. שניהם מתעבים את אביהם )כל אחד בדרכו 

שלו( ומתלבטים אם להגיע כלל לאיחוד הלא מיוחל.

הוא  המשפחה  של  שמה  מורכב.  מילים  משחק  יש  הספר  בשם  כבר 
'אלטר' כך שהאלטרואיסטים מרמז על בני המשפחה. אבל הם לכאורה 
חשבון  על  הכלל  לרווחת  דואגים  דהיינו,  כפשוטו.  אלטרואיסטים  גם 
האינטרס העצמי שלהם. זה איננו רק משחק מלים משום שלבני משפחת 
עיסוק  שמרוב  אלא  עולם.  כמתקני  עצמם  את  לחשוב  נטייה  יש  אלטר 
בעולם כולו, הם שוכחים את העוולות הקטנות, והלא כל כך קטנות, שהם 
ניסה  בצעירותו  שארתור  מסתבר  העולם.  של  הקטנים  לאנשים  גורמים 
)ולא  המעטה  בלשון  בעייתית  הייתה  התוצאה  אך  באפריקה,  למדינה  מרפא  להביא  בהתלהבות 
ניכנס לפרטים מחשש לספוילר(. מגי מבקשת גם היא כאביה להביא גאולה לעולם אך איננה יודעת 
כיצד לעשות זאת, ולא נראה שהיא מצליחה לעשות זאת טוב ממנו. איתן מרוכז בעצמו מדי אולם גם 

הוא חושב את עצמו לאחד מההגונים.

היקום,  על  כלליים  משפטים  בין  להווה,  עבר  בין  בקלות  מנתר  הוא  חדים.  במעברים  בנוי  הספר 
להתעסקות בפרטים קטנוניים ומעצבנים. אנו מתחילים שנתיים אחרי מיתתה של פרנסין, אך מהר 
מאוד עוברים לראשית הכרות בני הזוג, ואפילו לדרך שבה הכירו הוריהם. כל פעם נחשף בפנינו מימד 
אחר של בני אלטר הגורם לנו לראות אותם באור סובלני יותר ואפילו חומל. זאת למרות התנהגותם 

הילדותית שלפעמים אף מעוררת את חמת הקוראים עליהם.

נטייה ל יש  אלטר  משפחת  בני 
לחשוב את עצמם כמתקני עולם. 
הם  כולו,  בעולם  עילוק  שמרוב  אלא 
והלא  הקטנות,  העוולות  את  שוכחים 
לאנשים  גורמים  שהם  קטנות,  כך  כל 

הקטנים של העולם. 
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אפשר לראות את הספר כסאטירה על מתקני עולם אך הוא אינו עוסק רק בכך. הדמויות הן עגולות 
ורחוקות מלהיות חד-מימדיות. מפעם לפעם אנו הקוראים מרגישים חיבה ואמפטיה לשלושת בני 
אלטר, למרות מגרעותיהם הבולטות. לפעמים עובר הסופר להומור שחור שגורם לנו לחייך על כורחנו. 
"אשמה קתולית נובעת מלאכזב את אלוהים" אמר אית'ן. "אשמה יהודית זה כשאת מאכזבת את 
לקרוא  ממשיכים  שאנו  הוא  להן  והמשותף  שונות,  סוגות  בתוכה  ממזגת  העלילה  שלך".  ההורים 

בעניין ומתעניינים לדעת מה יהיה בסופם של גיבורנו.

וכמובן אי אפשר להתעלם מהנקודה היהודית )המחבר אנדרו רידקר, 
זו  הוא יהודי כמובן(. ארתור וגם אשתו הם יהודים כהלכתם ועובדה 
לגמרי  לא  היא  רוחו.  על  שהוא  איך  ומרחפת  הסיפור,  ברקע  נמצאת 
רלוונטית ואיננה במרכז העניינים אבל מוזכרת שוב ושוב. היא מוזכרת 
המאה  "בשלהי  הברית  לארצות  היהודים  של  ההגעה  לעצם  כהסבר 
שהתחוללו  פוגרומים  מפני  מאודסה  אבותיו  נמלטו  עשרה  התשע 
כול  בחוסר  שרדו  כך  ואחר  השלטונות,  של  בשתיקה  באישור  שם 
במסע המפרך לאמריקה". היא מוזכרת כהסבר להתנהגות המצופה מיהודים, "שתיה, אמרה פעם 
פרנסין אלטר לבנה, זה לא משהו שיהודים עושים". וכמובן, גם לאשמה הקולקטיבית של היהודים 
"פניה של מגי התכרמו. "היהודים הרגו את ישו"?  ברצח ישו, עליה לומדים הילדים בבית הספר. 
ואם מדברים על יהודים, הדמויות בספר מזכירות את הדמויות הנוירוטיות ביצירותיו של פיליפ רֹות. 

ונציין שהמחבר אמר לא אחת בראיונותיו כי יצירותיו של רות השפיעו עליו מאוד.

זכה לביקורות  זהו ספר הביכורים של המחבר אנדרו רידקר, שעדיין בשנות העשרים שלו. הספר 
2019. סביר להניח  ביותר לשנת  כולל הגדרתו כרומן הביכורים המבטיח  נלהבות בארצות הברית 

שספרים חדשים הם כבר בדרך. 

הספר איננו קל לקריאה אך שווה את המאמץ. מומלץ לחובבי סגנונם של פיליפ רֹות, וג'ונתן פרנזן.

פעם לפעם אנו הקוראים מרגישים מ
חיבה ואמפטיה לשלושת בני אלטר, 
לפעמים  הבולטות.  מגרעותיהם  למרות 
לנו  שגורם  שחור  להומור  הלופר  עובר 

לחייך על כורחנו. 
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