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שגיאות קטנות
בנג'מין בלאק

מאנגלית: סמדר מילוא
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אביבה זרקה

"שגיאות קטנות" הוא כתב אשמה קודר כנגד 
האלימות שנקוטה בידי ממסד בצורת סיפור מתח. 
כאן הוא מופנה כנגד זו המופעלת על ידי הממסד 
הולכים  האשמה  כתב  דפי  הקתולי.  הכנסייתי 
הספר,  של  הראשונים  בדפיו  כבר  ומתבססים 
המדווחים על מותה של אישה צעירה שכרעה ללדת 
ועל לקיחת תינוקה אל מעבר לים, כשבקרב הקורא 
הגורם האשם במעשי הפשע  כי  ניטעת התחושה 
צריך להיות גדול הרבה יותר מסתם רופא מיילד 
רשלן וחלש אופי, תחושה המתעצמת כשהמספר 
בין שלוחות הכנסייה הקתולית  מוליך את קוראו 
להיוודע  לו  וגורם  הברית  ובארצות  באירלנד 

למנגנוניהן המושחתים והאפלים. 
של  פסבדונים  בלאק,  בנג'מין  המותחן  מחבר 
הסופר האירי הידוע ג'ון באנוויל, סבור שהכנסייה 
הקתולית איננה צריכה לסחור בתינוקות. הוא מפנה 
כנגדה האשמה בוטה על שהיא מנצלת את חולשתן 
מהן  לגזול  במטרה  גורל  מוכות  הרות  נערות  של 
ולהעבירם אל  ובשיטתיות,  בכוח  את תינוקותיהן 
שלוחותיה השונות: בתי יתומיה, מנזריה, מאמיניה 
חשוכי הילדים ועוד. אבל האם אין במעשים אלו 
עשיית חסד? רצון נעלה להציל תינוקות בני יומם 
מחיים קשים שיחכו להם ככל הנראה מעבר לדלת? 
לא, אומרת נזירה אמיצה ומוסרית אחת בסיפור, 
שהמחשבה העצמאית שבה ניחנה גורמת לה לתפוס 
את המעשים הללו כמציאות של כוח ושליטה בנשמות 
אבודות, ולא יותר. מה שמניע את הכנסייה, אומרת 
אותה נזירה, כלל איננו מעשה החסד, אלא הרצון 
לשלב את הילדים במנגנון הכנסייה בדרך שתבטיח 
את המשך קיומו של המנגנון, בדרך שתבטיח את 
יכולתו להמשיך ולגזול ילדים נוספים מִאמותיהם 

האומללות ולגדלם בחיק האמונה הקתולית.  
פתאום  נחשף  שקלונם  רבים  מנגנונים  וכמו 
ברבים בגלל שגיאה קטנה אחת בדרך פעולתם, בגלל 
תקלה קטנה אחת שלא טויחה בצורה מקצועית דיה, 
המסועף  מנגנונה  מתגלה  קטנות"  ב"שגיאות  גם 
והמושחת של הכנסייה בגלל שגיאה קטנה אחת כזו, 
ובעצם בגלל שתיים. האחת, רישום כוזב של סיבת 
מותה של יולדת צעירה בידי הרופא המיילד, רישום 
שמתגלה בידי רופא אחר. והשנייה, אי דיווח מצד 

הכנסייה על מות תינוקת שנמסרה על ידם לאימוץ 
לידי אב אלים, ומתה מקץ חודשים מספר בין ידיו. 

ג'ונתן  הוא  מי שחושף את השגיאות הקטנות 
קוורק - גיבור הסיפור, אלמן זה 20 שנה, פתולוג 
החתומה  שבילדותו,  ומאם  מאב  יתום  במקצועו, 
יתומים  בבית  הוא  אף  התחנך  טראומה,  בחותם 
שנוהל בידי הכנסייה הקתולית. מעורבותו, האיטית 
הכנסייה  את  מובילה  השגיאות,  בחקר  לומר,  יש 
שמטרתם  נוספים,  פשעים  שני  בביצוע  למעוד 
להסתיר מפניו את מעשיה ולמנוע ממנו להמשיך 
ולחשוף את מנגנוניה המושחתים. פשע אחד הוא 
הוצאת גזר דין מוות כנגד אישה אחת מאותן נשים 
שהתפרנסו למחייתן מהבאת נשים הרות אל מפתן 
דלתות הכנסייה, לאחר שבהשפעת אדי אלכוהול 
ששתתה ומצפונה המייסר היא חושפת בפני קוורק 
פרטים על אודות הסיבה למותה של אחת מאותן 
אל  מחסלים  שני  שליחת  והשני,  אומללות.  נשים 
קוורק עצמו כדי להכותו עד לאובדן ההכרה כאות 

אזהרה לעתיד. 
באופן חד משמעי, ההישג הגדול הנזקף לזכות 
"שגיאות קטנות" הוא תחושת המחנק האופפת אותו, 
האטמוספרה שבה הוא שט ומתנהל. כמו ענן וולקני 
שחור ומכביד אטמוספרה זו חגה מעל הספר. לא 
רק בגלל רשימת הגוויות שהולכת ונערמת בו, ולא 
רק בגלל שהקורא, המצליח לצרף אחד ועוד אחד, 
מגיע עד מהרה למסקנה המדכאת שהיד המכוונת 
את הרוע בסיפור היא של ממסד דתי שאמור לייצג 
את הטוב, אלא בעיקר משום שבאנוויל יצר גיבור 
עצמו  הוא  ולכן  פעם  אחר  פעם  בו  הכו  שהחיים 
לכוד בענן וולקני אפור משלו. כלומר, בריק נפשי 
שהופך אותו לקהה חושים. מה שיוצר גיבור שלרוב 
מפגין אדישות למתרחש ומתקשה לקבל החלטה חד 
משמעית, וקורא שלאורך דפים רבים בספר ממתין 

שהגיבור שלפניו יקבל כבר החלטה ויפעל.
 תחושת המתח בספר מושגת בצורה מעניינת 
גם כפונקציה של השאלה מה תהיה ההחלטה שיקבל 
קוורק לבסוף - האם לחקור את האמת, או להישאר 
שווה נפש כלפיה כאדם האדיש שהיה.לאורך דפים 
רבים בספר באנוויל משאיר אותנו במתח בעניין זה, 
ולפעמים גם גורם לנו לפקפק באפשרות שהחלטה 
כלשהי תתקבל, משום שלאורך היצירה מזגזג קוורק 
עניין הנובע לא  בין תחושת אכפתיות לאדישות, 
רק מאופיו המורכב ומסיפור חייו הקשה אלא גם 
מהעובדה שבחשבון הפרשה עליו להכליל נתונים 
לא פשוטים, הקשורים במעורבותם של מל, הרופא 
המיילד שרשם רישום כוזב בתעודת הפטירה, שהוא 

גם גיסו ואחיו החורג, ושל אחרים מבני המשפחה.
אי  הוא  הספר  של  שחסרונו  נדמה  פניו,  על 
התעכבות מספקת על הסיבה שבגללה החליט קוורק 
לפעול לבסוף, ולעשות מעשה. הקורא מקבל את 
התחושה שהוא נגרר לפעול כמעט על כורחו. אולי 
בדרך זו ביקש באנוויל להעביר לנו מסר שלפיו לא 
הגיבורים הגדולים המודעים לעצמם הם שמחוללים 
תפניות כנגד הרע, אלא מי שחוו אותו על בשרם, 
אדיש  באורח  כמעט,  אישי  באורח  אותו  ומכירים 
"מפני שעד  קיומם,  כמעט. אלה שמתוך תהומות 
עכשיו לא עשיתי בעצמי שום דבר בחיים שלי", 
כפי שאומר קוורק, ולא בכדי בעמוד האחרון של 
הספר, הם מבינים שהגאולה היחידה לנפשם תבוא 
על ידי השתדלותם להביא לכך שאחר לא יחווה את 

מה שנאלצו הם לחוות. 0

פשעים חסודים
פתולוג מגלה רישום כוזב בתעודת מותה של יולדת. מאבקו הפנימי 

בין אדישות לאכפתיות מוביל אותו לגילוי מנגנון כנסייתי מושחת

משמש ראש ישיבה )הערת אגב מתבקשת: דומה 
ישיבה  של  תרומתה  את  לסקור  העת  הגיעה  כי 
נחמן  ר'  של  ולזו  בכלל,  החסידית  לפרשנות  זו 
מברסלב בפרט, ואת מקומם של רבניה ותלמידיה, 
למן מחותני הרב שג"ר זצ"ל שרוחו הגדולה שורה 
על הישיבה, ועד לתלמידי חכמים יראי שמים ורבי 
כישרון וידע, ייבדלו לחיים ארוכים, ובכללם איתן 
אברמוביץ, עורך הספר הזה, שהשכיל ברוב חכמה 
ובטוב טעם לצקת את הדברים שבעל פה לדברים 
כתובים, רהוטים, מנוסחים להפליא, ועם זאת כאלה 
המשמרים את ניחוח אמירתם הראשונית. דומה כי 
לא ירחק היום וניתן יהיה לדבר על "אסכולת שיח 
יצחק" בפרשנות החסידות( - ובמקביל להם אלה 
שניתנו במרחב אחר, שונה ומשלים, בבית הכנסת 
"קול רינה" בשכונת נחלאות בירושלים, הם שהניבו 

את הספר הנאה הזה שלפנינו.
למלא  כדי  ורק  אך  בא  לא  זה  נאות  גילוי 
חובה אתית. שכן כמי שמשתבח בעצמו בידידות 
ובהיכרות אישית קרובה עם הרב דרייפוס, נודע 
העמדה  בשל  מוסף  ערך  בספר  לקריאה  עבורי 

האינטרוספקטיביסטית העזה שבו. 
זה היה צפוי. הספר הזה רואה אור אחר  אכן 
)"החיים כגעגוע,  זה עתה  ספר דומה שראה אור 
קריאות חדשות בסיפורי מעשיות", בעריכת רועי 
מהותו  בכל  שונה  שלפנינו  זה  ספר  ברם,  הורן(. 
מקודמו - "החיים כגעגוע" הינו פסיפס פרשני, ויש 
בו מיופיה של קשת הדעות והכותבים, המייצגים 
גישות פרשניות שונות )אגב, מדוע לא באו בספר 
זה עמדות פרשניות מתבקשות, ובכללן אלה של 
חסידי ברסלב, כמו הרב ארז משה דורון?(. לעומתו, 
ספרו של הרב דרייפוס הריהו ספרו של אדם אחד, 

שמתוכו פנימה הוא חוצב את פרשנותו. 
של  בעקבותיהם  ויבואו  יעלו  הנראה,  וככל 
הספרים הללו עוד ועוד חיבורים במהלך שנה זו, 

היא שנת המאתיים לפטירתו של ר' נחמן.
הנה כי כן, האש הקטנה שהצית ר' נחמן מברסלב 
לפני למעלה ממאתיים שנה בלבבות נאמניו וצירף 
משיח,  בוא  עת  עד  תוקד  היא  כי  הבטחה  לה 
מעולם לא כבתה. היא דלקה והאירה ביותר בכל 
לאותם מתי–מעט שהגדירו  הללו  מאתיים השנה 
עצמם כ"חסידי ברסלב" )ובפי אחרים כונו, בנימה 
של לעג והשתוממות, "טויטע חסידים", חסידים 
מתים - על שום החיזיון הנדיר של חסידים שאינם 
זה  שנפטר  זה  של  אלא  חי,  אדמו"ר  של  חסידיו 
מכבר(; והיא האירה בכל התקופה הזו למעט אישי 
סגולה שהושפעו עמוקות מכתביו ומאישיותו של ר' 
נחמן עם היותם מזוהים חברתית ורוחנית עם זרמים 
הכהן  צדוק  ר'  )דוגמת  החסידות  בתוככי  אחרים 

כ"גאון החסידות"(,  נחמן  ר'  מלובלין המכנה את 
ואף מחוצה לה )כר' אליהו אליעזר דסלר, מאישי 
תנועת המוסר, המרבה להביא מדברי ר' נחמן ואף 

מצווה את בניו להגות בכתביו(.
האש הזו, שלמן ימי ר' נחמן עצמו ולאורך כל 
השנים מאז הייתה מועטה ביותר, שבה והתלקחה 
בעוז לפני כשני עשורי שנים. רבים עד מאוד )אין 
אלה,  של  מספרם  את  למנות  ממשית  אפשרות 
ואולם בעזרת כמה מדדים ניתן לאמוד את מספרם 
במונחים של רבבות( יצרו תופעה חברתית נוכחת 

מאוד, חלק בלתי נפרד מהנוף הישראלי.
ברסלב  חסידי  של  המספרית  ההתעצמות  עם 
רגילה  בלתי  פריחה  גם  באה  השונים  לענפיהם 
"ליקוטי  ובראשם  נחמן,  ר'  ספרי  ברסלב.  בספרות 
רבות,  למהדורות  זכו  מעשיות",  ו"סיפורי  מוהר"ן" 
ולפרשנויות רבות מדיסציפלינות שונות. בפרק זמן 
זה הלך והתרחב עד מאוד העיסוק בכתבי ר' נחמן, 
והביבליוגרף החרוץ השוקד על רישום נאמן של כל 
הנכתב על ברסלב נדרש לעדכן את רשימותיו פעם 

אחר פעם.  
צפוי היה אפוא כי בשנה זו יגאה גל חדש של 
ספרים העוסקים במורשתו הרוחנית הגדולה של 
ר' נחמן, כמו גם באישיותו הייחודית. ואולם לבלי 
ספק, ספרו זה של הרב דרייפוס יבלוט בייחודו בין 

הספרים הללו.

להתחדש בלי לשבור 
כל עיקרו של מעשה שבעת הקבצנים הינו שני 
סיפורי מסגרת: הילדים ה"אבודים" התועים ביער 
ומפגשיהם עם הקבצנים הפלאיים, והופעתם של 
הקבצנים הללו בשבעת ימי המשתה של חתונתם 
של הילדים. על פניו נראה המעשה כסיפור מפגש 
ומתפקדים  בביתם  המיושבים  הקוראים  שלנו, 
חסרי–הבית  ה"אחרים":  עם  "נורמלי",  באופן 
המשוטטים "שם", אם משום שאין להם משפחה, 

אם משום שהם לקויים בגופם. 
ברם, מהו הלקח הכולל מתוך הסיפור המופלא 
במענה  דרייפוס  הרב  חותם  מרגיש",  "אני  הזה? 
השורה  את  להוליך  יכולים  "שאנחנו  זו,  לשאלה 
התחתונה של הדברים למקום אחר. להאמין ולבקש 
ביותר,  החריפים  הניגודים  עם  לחיות  הדרך  את 
להתחדש בלי לבגוד ולשבור ולנטוש. לרתום את 
העוצמות שמחוץ ליישוב, שאותן חושף ר' נחמן 
ועכשיו.  כאן  שלנו  החיים  להעשרת  בסיפוריו, 
מומים,  ללא  קבצנים  להיות  הוא  שלנו  האתגר 
לחיות כילדים אבודים בתוך המסורת המשפחתית 
שלנו, להמשיך אנרגיות של תחיית המתים אל תוך 

חיינו".  0

חתירה אל ה"פשט". קבר הבעש"ט במז'יבוז'


