עלמל ‘ל 1

ג'ורג'ל ורוולל"דפוקלוזרוקל פריזלו לונדון"ל(תרגמהלמ נגלית,לסמדרלמילו )ל
כנרת,לזמורה -יתן,לד ירל–למוצי יםלל ורל ע"מל(תש"על-ל,)2010ל232לעמ'.

הספרלשלפנינוליצ לל ורללר שונהל שנתל.1233לל הו לתי רל תלחוויותיולה ישיותלמ ודלשלל ורוולל תורלחסרל
פרוטהל שתילעריל ירהלשלל ירותלהמער ,לפריזלולונדון.להספרל יננולסיפורלעלילהלדמיוניל ל למעיןליומןל'למסעותל'ל
שלל ורווללעצמולועלילותיול עריםל ל ול .לשםלהספרל

נגליתלהו ל:לל "ל Down and Out in Paris and

 ."Londonזהול יננולהתרגוםלהר שוןללע ריתלוקדםללולתרגומולשללדורוןלל נהל שנתל1294ל ךלכללתרגוםלחדשל
שלל ורווללהו לסי הללמסי ה.
זוהילהצצהליוצ תלדופןללעולמםלשללהענייםלוהמנוצליםלמ ודל.לל לולשעו דיםלששלעשרהלועשריםלשעותל יממהל
שכרלרע ל .ל שכרלש יננולמ פשרללהםליותרלמ שרלקיוםלמינימלילשלל וכללמ וסל ,למגוריםל תנ יםלמחפיריםל,ל
ומחלותל ינספור.להחייםלמתגליםל מלו לעלי ותםל,לצערםל,לו ושתםל,ל שלל לולשהח רהלהמהוגנתלמתעלמתלמהםל.לל
קשהלשל ללהיזכרל ימרתלחזל"לל ל"לעני חשוב כמת " לשמק לתלכ ןלמשנהלתוקףל .ל םל כלללמ ליחלמ טלכלשהול
לכיוונםל ,ל זילזהלמנוטרללעללידילמסגרתלחשי תיתלהמע ירהל תלה חריותלעללהענייםלעצמםלופוטרתל כךל תל
ש רלהצי ור.
ו יךלהגיעל ורווללעצמוללמצ לזהל?ל הו להתגוררל פריזל

ותהלעתלוניהללחייםלס יריםלשללמורהלל נגליתל.ל ל ל

ש של לכלשהול י דל תלמשרתול,לכספולנגנ ל,לוהו למצ לעצמולעניל,למו טלל,לורע ל.לל חרלשחילימיםלעללסכומיםל
מגוחכיםלענילומורע ללמחצהל ,ל מצ ללולע ודהלשללשוטףלכליםל יתלמלוןל ,ל ול חרלמכןלע רללהיותלשוטףלכליםל
מסעד הל .ל שנילהמקומותלע דל יןלששלעשרהללעשריםלשעותלליוםל תנ יםלל לתנ יםלונוצללכמו ןלעללידיל
מעסיקיו.לכשהגיעלללונדוןללע ודהלשהוצעהללו,להת ררללולכילעליוללהמתיןלכחודשלו זלהפךללהיותלנוודלחסרל ית.
ללחוזקולשללהספרל יננול טענותלפילוסופיותלנגדלהעוניל.ל כוחולהו לדווק ל שרטוטלחסרליומרותלשללחיילהיוםל
יוםלשללהעניים.לחייםלשקללמ ודללהגיעל ליהם,לוקשהלעדלמ ודללצ תלמהםל.ל ורוולל יננולשופטל,ל ל למספרלקרל
כ ילולמ חוץללתמונהל.ל דווק לתמימותל ו ייקטי יתלזולצו טתלוחונקתללעיתיםלמזומנותל.ל עיקרלכשרו יםל נול
יזהלקלותלעו רל דםלמממלכתלהמהוגניםל ללחסרילה יתל .ל מפעםללפעםלשולחללנול ורווללמשפטיםלחדיםל
ו רסייםלעללהעוניל"אתה מגלה איך זה להיות רעב .בבטן מלאה לחם ומרגרינה אתה יוצא ומסתכל בחלונות ראווה .בכל
פינה יש אוכל  ,ערמות עצומות בזבזניות שמעליבות אותך; חזירים שלמים מתים ,סלים גדושים כיכרות לחם חמות,
גושים גדולים של חמאה ,שרשרות נקניקים ,הררי תפוחי אדמה ,נתחים עצומים של גבינת גרויר דומים לאבני ריחיים.
רחמים עצמיים בכייניים שוטפים אותך למראה כלכך הרבה אוכל .אתה מתכנן לחטוף כיכר לחם ולברוח ,לבלוע אותה
לפני שיתפסו אותך; ואתה נמנע מכך ,מתוך פחדנות גמורה".

עלמל ‘ל 2

ורווללטעןלתמידלשכללכתי תולהי לפוליטית.ל ךללמרותלז תלמדו רל פרוזהל מיט ה.לכתי הלצלולהל,ל הירהל,לתוךל
כדילרגישותלח רתיתלו נושיתל,לו פילולהומורלמשול ל הל.ל נולמק ליםלתי ורילדמויותל ותםלפגשל דרכול .לקציןל
רוסי ל(ל צ להצ רלשלפנילהמהפכהל) ל שחלוםלחייולהו ללהיותלמלצרל פריזל ,לנכהלהמציירלעללמדרכותלומשתדלל
לשמורלעללצלםל נוש,לקמצניםלכפייתיםלהמת ליםלעללכללפרנקלש ז זו,לשיכוריםלמזדמניםלהמוצי יםלכללפרוטהל
שיוכלולעללשתייה,לועוד.לוישלגםל תל לולשיהיולענייםלהמת מציםל(ל ל הצלחהל)לשל ללהפוךללחסריל יתלומנסיםל
לשכנעל תלעצמםלששוניל ינםלל יןלהעניים.לעללכולםלהו למספרל ל ללשופטםל,לו ל להתנש ותל ינטלקטו ליתל.לל
ורוולל יננולמסתכללעללהעניותלמנקודתלמ טלרומנטיתל .ל הו למודעלהיט לש ולילהשו על יננולמניחללעשירל
לישוןל ,ל ךלתמידלעדיףללהיותלש עלמ שרלרע ל .לל לרקלזול ל לש" העוני משחרר את ( העניים) מכללי ההתנהגות
המקובלים כשם שהכסף משחרר אנשים מעבודה".
קרי תלהספרליכולהללהס ירל תל חתלה מיתותלהידועותללכללמילשרקלמתחיללללמודלקרימינולוגיהל,לוהי להזהותל
הדומהללהפלי לשלל סיריםל.לככללל,ל ישל פיוןלדמוגרפילכמעטלחופףללכללהשוהיםל כלל תילהסוהרל.לה פיוןלדומהל
כללמדינותלהעול םל ,ל כללהזמניםל ,לו כללהמקומותל .לה סיריםלהםלג ריםל ,לצעיריםל ,להשייכיםללמעמדלהסוציול-
קונומילנמוךלשללהח רה.לתמידלישליוצ ילדופןלוע ריינילצוו רוןלל ןל ךל'לה סירלהממוצעל'להו לג רלצעירלממעמדל
נמוךלו דרךלכלללגםלחסרלהשכלהלומקצו על .לכשקור יםל תלתי ורי ול ,ל קלללה יןל תלהקשרל יןלחייםל לול
להסת כויותלעםלפשיעה.
היינולרוציםללה מיןלכילהמצ לכיוםלשונהל .ל כללמדינותלהמער לישנהלרשתלח רתיתלהעוזרתללענייםל ,ל וללכלל
הפחותלצריכהללעזורללהםל.ל עונילהמתו רל ספרל יננול מורללהיותלנחלתלהמדינותלהמפותחותלכיוםל.ל לל ווד יל
לנולשישנםלד ריםלדומיםל מדינותלהעולםלהשלישיללמיניהםל,ל ו יננול טוחיםלשתופעותלכ לול ינןלקיימותל פילול
ישר ללשללשנתל2011ל(עו דיםלזרים?).
ו יל פשרל לילהנקודהלהיהודית.להספרל יננול'פוליטיקלילקורקטל'לוכמהלוכמהלמול"לליםלסיר וללהדפיסול זמנול גללל
ני ולילהפהלשצוטטולשם.ל סופולשללד רלהודפסלעללידילמו" ללשמ לילוגםלזהל חרילצינזורלשללהגידופיםל.ל ולםלישל
ולכמהלוכמהל זכוריםל ד רליהדותםלשללכמהלמהטיפוסיםלהמתו ריםלשםל.ל לולל למחמי יםל מיוחדל ,לו פילול
גו ליםל סטרי וטיפיםל נטישמיים.ל ללנחמהלפורת להי לשעודלכמהלל ומיםלמוזכריםלכךלול ללטו ה.
גל'לורגל' ל ורווללהו לשםלהעטלשלל ריקל רתורל ליירל.להו לידועל עיקרל שללספריול"לחוותלהחיותל"ל(לשפורסםל ל–ל
)1245לול–ל1294ל(שפורסםל ל–ל.)1242ל שניהםלמהוויםלהתקפהלקשהלעללהקומוניזםלש ורווללהיהלמחסידיול תחילהל
ךלהתפכחלממנולמהרלמש רלסופרילהתקופהל.ל וורוללעצמולנולדללמשפחהלמיוחסתל ךלענייהל.ל יולשירתלכפקידל
הודולו ורווללקי ללמילגהלל יתלהספרלהיוקרתיל יטוןל שללכישוריול .ל יטוןל לטל ורוולל יכולתולה קדמיתל
ו עוניול .ל ל חרלסיוםללימודיולל לפנהלל קדמיהל ל לשירתל תחילהלכקציןל שירותלהקולוני ליל ורמהלממנול
פרשל חרילשניםלמעטותל .ל ז תלעק למסקנתולכילה ימפרי ליזםלה ריטילהו למשע דלו יננולצודקל .להו להתנד ל
להילחםל ספרדל צדלהקומוניסטיםלו ףלנפצעל ,ל ךלפרשלוחזרל -רחלל נגליהל חרילשהת ררוללולחילוקילהדעותל
ומלחמותלה חיםל צדלהרפו ליקני.

עלמל ‘ל 3
ורווללנולדל שנת ל  1203לומתל שנת ל  1250ל גיללצעירלשלל ר עיםלוש עלמשחפתל .לישלרגלייםללס רהלכיל תל
המחלהלקי לל תקופותל ותןלתי רל ספר,לוכשקור יםל ותו,לקלללהסכיםלעםלכך.לל
הספרלמומלץללכול םל ,ל ךללדעתילהכרחיללשופטיםלולכללהפקידי םל/ל פונקציונריםלשמגיעיםל מגעלעםלהענייםל
לדרגותיהםלהשונות,לל ללהחמיץ.

