
דיימון גלגוט "ההבטחה" )תרגמה מאנגלית מיכל 
אלפון( – הוצאות חרגול ומודן, 2022, 259 עמ'

ספרו של גלגוט מחולק לארבעה פרקים, ומהר מאוד אנו למדים שכל פרק מספר לנו על מוות ידוע 
זוהי משפחה דרום אפריקאית שקורותיה מתוארים  עוד אחד מבני משפחת סווארט.  מראש, של 
במקביל למאורעות המדינה. כמנהג דרום אפריקאים רבים, המשפחה מתגוררת בחווה. אלא שאולי 
כמטפורה לדרום אפריקה כולה, המשפחה איננה מתפרנסת מחקלאות אלא מפארק מלאכותי של 

זוחלים ונחשים שהפך להיות יעד תיירותי מצליח.

בני המשפחה הם אבא נוצרי חוזר בתשובה, אמא יהודייה שהתנצרה אך לקראת מותה חזרה ליהדות, 
אח גדול חייל, ושתי אחיות מופרעות למדי )כל אחת בדרכה שלה(. הספר מתאר את קורותיה של 
משפחת סווארט במשך כשלושים שנה, מאז שלהי מדיניות האפרטהייד בשנות התשעים של המאה 
העשרים, ועד לימינו אנו ממש )מסתיים בשנת 2019 לערך(. הספר עצמו איננו מזכיר כל תאריך אך 

ניתן ללמוד על התאריכים מהמאורעות המלווים אותם )מאורעות מדויקים ואמיתיים(.

במרכז הספר ישנה הבטחה שהבטיח האבא לאשתו טרם מותה. היא ביקשה ממנו כי בית המשרתים 
הקטן של המשרתת השחורה, המתגוררת בחווה, יינתן לה. זאת כפיצוי על עבודתה המסורה בטיפול 
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באם. זהו בית קטן בפינת החווה שאין לו ממילא ערך כלכלי, כך שההבטחה איננה מעמסה קשה. 
והיא היחידה שעומדת על כך  הבת הצעירה ָאמֹור שומעת את האב מבטיח זאת לאמא הגוססת, 

שההבטחה תקוים, מה שלא כל כך קורה בהמשך.

ההבטחה שלא בדיוק מתממשת היא ציר הספר, אך קשה להתעלם מהמטאפורה. נראה שמדובר 
יביא לשגשוג כלכלי  כי ביטול מדיניות האפרטהייד  על התקווה שגרסה 
וחברתי. במקום זאת המצב הפך להיות רע לתפארת. בנקודות מסוימות, 

אף גרוע יותר מהעבר.

הספר מבקר קשות את מדיניות האפרטהייד ואת חוסר הצדק שבה, אך 
איננו חוסך שבטו מהשלטון שהחליף אותה. כידוע, אחרי נלסון מנדלה 
את  דרדר  מהם  אחד  שכל  שחורים  נשיאים  שני  אפריקה  בדרום  כיהנו 
המדינה לשאול תחתיות. הראשון ָתאּבֹו ְמֵּבקי, הכחיש את מגיפת האיידס 
וטען שוירוס איננו גורם לה. שרת הבריאות בממשלתו אף הגדילה עשות 
והציעה לחולים דיאטות מוזרות כתרופה )לימון, שום ושמן זית!!(. השני 
לא  )אם  אפריקה  בדרום  השחיתות  כהתגלמות  נחשב  זומה,  ג'ייקוב 
בעולם כולו(. שמו הלך לפניו במעורבות באינספור אישומי שוחד, שימוש 
בכספי ציבור, יחסים עם עשירים מפוקפקים, ואף אונס. שלא לדבר על 
בדרום  קשות  פגעו  שניהם  יותר(.  יש  הסתם  )מן  הידועות  נשותיו  שש 
אפריקה וכיום היא נמצאת במשבר כלכלי קשה מלווה באלימות נוראה. 
זוהי מדינת אפרטהייד. אלא שבעוד שבעבר הייתה ההפרדה מבוססת על  יש הטוענים שגם כיום 
החוק, כיום היא מבוססת על הפחד מהאלימות והשחיתות, הגורם ללבנים )וכן לשחורים העשירים( 

להסתגר בגיטאות מבוצרים משלהם.

מתממשת ה בדיוק  שלא  הבטחה 
היא ציר הלפר, אך קשה להתעלם 

מהמטאפורה. 

שגרלה נ התקווה  על  ראה שמדובר 
האפרטהייד  מדיניות  ביטול  כי 
וחברתי.  כלכלי  לשגשוג  יביא 
רע  להיות  הפך  המצב  זאת  במקום 
לתפארת. בנקודות מלוימות, אף גרוע 

יותר מהעבר.
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גלגוט מבקר גם את מוסד הדת דרך האנשים המייצגים אותה. נוצרים 'חוזרים בתשובה' המנסים 
לקנות מחילת עוונות, כמרים המדברים גבוהה גבוהה ומתנהגים אחרת, ושאר צדיקים המתעלמים 

מהמצב הכללי בדרום אפריקה. 

"הילגיי משגחמןייגי שמגעםגןןגליציגהשחיי,גהילגחשגשהםגשיימםגןעמנמגהלס,ג
לףגעסג מגשעסמהםגסשןתגתימדגןיישןמםגנ ידמםגןיכינמת.גכךגצמייהגלסיהמם...ג
מחטןיג י ןמייתמהם,ג לדינמהםג ןשמייתג חםג מעיסיגצלצלמיגשסג שןחדימםגלחימםג
שסג הכןדג ןעיסג הנישלמםג שסג דיכםג לתג לססיג כססמג יןלי ןג ימם,ג משלןיג עצמם,ג

הינהמ ית,ג...געםגלסיהמםגסלגיתייכחמם".

אולם אין מדובר בעוד ספר צדקני העוסק בפשעי העבר. איכותו היא 
בסגנונו הסיפורי הייחודי. לעתים הוא מספר יודע כל, לעיתים הוא נכנס 
כרוח  ומדבר בפיהם, לעתים הוא מרחף באוויר  לתודעתם של אנשים 
של מי שכבר איננו איתנו. הוא עובר מגוף לגוף, מראשון לשני ולשלישי, 
מערבב בין עבר לעתיד וחוזר להווה. והכל באופן משולב שאיננו מפריע 
לקריאה השוטפת. בדרך זו אנו מתקשרים לדמויות ולעתים הקוראים 

סוברים שהם עצמם נמצאים בתוך העלילה.

ציניות  בשילוב  והמלגלגת,  האכזרית  האירוניה  את  להוסיף  יש  לכך 
המשפחתית  הדין  עורכת  מתוארת  למשל  כך  כאחד.  ומרושעת  עליזה 
מושלמת  בהתאמה  השנים  עם  תפחה  הדין  "עורכת  סווארט  בני  של 
למשרדה המשגשג. שני בעלים בלעה בדרך והיא עדיין מעכלת אותם 
בעצלתיים, כמו פיתון בשנת חורף". זו רק דוגמא למשפטים הסרקסטיים לאורך כל הספר. גלגוט 
אחרי  הרבה  האנושית  הנפש  על  לתהות  לנו  הגורמים  כאחד,  וחמלה  בלגלוג  דמויותיו  את  מתאר 

שסיימנו את הספר.

ין מדובר בעוד לפר צדקני העולק א
בפשעי העבר. איכותו היא בלגנונו 
מלפר  הוא  לעתים  הייחודי.  הליפורי 
לתודעתם  נכנל  הוא  לעיתים  כל,  יודע 
לעתים  בפיהם,  ומדבר  אנשים  של 
שכבר  מי  של  כרוח  באוויר  מרחף  הוא 

איננו איתנו.
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לא לחינם זכה הספר בפרס הּבּוקר לשנת 2021 )הפרס הספרותי החשוב ביותר בבריטניה(. השופטים 
ציינו כי "זוהי הוכחה מזהירה ליכולתו של הרומן לגרום לנו לראות ולחשוב אחרת". ואכן, הספר 

ממלא הבטחה זו. אם יינתן לנו לנחש, ייתכן מאוד כי פרס הנובל לספרות יינתן לו בעתיד.

אורתודוקסי  גיור  עברה  ואימו  יהודי,  )אביו  חוקית  לפחות  כשר,  יהודי  הוא  עצמו  גלגוט  דיימון 
למהדרין(. הוא מעיד על עצמו שלא חונך כיהודי, לא למד עברית, ולא ערך בר-מצווה, אך מרגיש 
עצמו כיהודי. וכמובן, בצעירותו בילה מספר חודשים בארץ כמתנדב )ברפת של קיבוץ עין-השלושה(. 
זהו ספרו השלישי שתורגם לעברית )מתוך כתשעה(, וסביר להניח שעוד יתורגמו. נוסיף כי למרות 

הקושי, הרי התרגום לעברית )מיכל אלפון( משובח ואפילו מופתי.

מומלץ לאלו שרוצים לקרוא רומן מרתק ומעורר מחשבה הכתוב בסגנון שונה. 
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