
 "מועמדים לבית מחסה", 
1874, מאת לוק פילדס. 

כשהציור הוצג לראשונה 
ב–1874 הוא לווה בציטוט 

ממכתב של דיקנס שבו 
תיאר סצנה שראה מחוץ 

לבית עבודה ב–1855: "אלם, 
רטיבות, אימה שקטה! 

ספינקסים ניצבים ליד הקיר 
האטום, ונראה שאיש לא 

יטרח לעזור למכאוביהם עד 
 להפיכה כללית" 

 © Royal :ציור באדיבות
 Holloway, University

of London
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ספרות | 

כתב: דיויד סטברו

בין שני זמנים

אחרות  תקופות  בני  כמו   - אנחנו  אבל  הצרפתית, 

מאז שהתפרסם הספר ב–1859 - מוצאים במשפטים 

האלה הד לתקופתנו. גם ימינו אנו טובים ורעים. מצד 

אחד הכותרות השנה בישרו על מהפכה חברתית ועל 

אביב עמים ערבי, על דיקטטורים נופלים ועל המוני 

מבקשי צדק הצרים על וול סטריט. מצד שני, כל יום 

אפוקליפטיות  ותחזיות  זעם  נבואות  עלינו  ניחתות 

פונדמנטליזם  גרעינית,  בפצצה  מצטיידת  איראן   -

דתי שוטף את העולם, משבר פיננסי ממוטט מדינות 

שלמות באירופה, המחאה החברתית מתמוססת וגל 

המ את  שוטף  דתית  וכפייה  לאומנית  פשיעה  –של 

דינה. כמו אצל דיקנס, אלה ימים מוזרים ומעניינים 

לתת  יכול  שנה  מ–150  יותר  בן  טקסט  לפעמים 

מש הם  כאלה  היום.  לאירועי  אקטואלית  –פרשנות 

זה  "היה  ערים".  שתי  "בין  הרומן  של  הפתיחה  פטי 

הטוב בזמנים, היה זה הרע בזמנים", כך פותח צ'רלס 

עידן  זה  "היה  שלו.  ההיסטורי  הרומן  את  דיקנס 

זה תור הא זה עידן הטיפשות; היה  –החוכמה, היה 

מונה, היה זה תור הספקנות; היו אלה ימים של אור, 

היה  התקווה,  אביב  זה  היה  אפלים;  ימים  אלה  היו 

זה חורפו של ייאוש; הכל היה אפשרי, דבר לא היה 

אפשרי" )"בין שתי ערים", תרגמה: מרים יחיל–וקס, 

זמורה–ביתן, 2011(.

המהפכה  תקופת  את  בספרו  מתאר   דיקנס 

200 שנה לפני שהעם דרש צדק חברתי נולד באנגליה צ'רלס דיקנס, גדול המתעדים 
של העוני, הניצול והייאוש בכרך המודרני, אבל גם של אהבה, חמלה ותקווה. השילוב 

הזה הוא שעושה את ספריו רלוונטיים כל כך גם היום
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- הכל אפשרי ודבר אינו אפשרי.

הסופר  דיקנס,  צ'רלס  של  שיצירתו  מקרי  זה  אין 

האנגלי שבימים אלה חוגגים 200 שנה להיוולדו, עדיין 

אקטואלית. יש בה מה שיש ביצירותיהם של הקומץ 

המילה  של  האלמוות  בני  המאסטרים,  של  הקטן 

הכתובה. כמו סופוקלס, שייקספיר ודוסטויבסקי ידע 

נפש  של  מורכבותה  את  והבין  סיפור  לספר  דיקנס 

ויכולתה להתעלות.  האדם, את חולשותיה, פגיעותה 

חשף  והוא  כאלה,  אנחנו  ומדוע  אנחנו  מי  ידע  הוא 

הרבדים  רבת  החברתית  הרשת  את  הקוראים  בפני 

ובסיפור  בכתביו  שיטוט  לזה.  זה  אדם  בני  המחברת 

ואמנותית,  ביוגרפית  חוויה  רק  איננו  דיקנס  חייו של 

ושל  העבר  של  עומק  רובדי  החושף  בזמן  מסע  זהו 

ההווה, כאב ואי–צדק וגם אהבה ותקווה.

המצב הדיקנסיאני 
צ'רלס ג'ון הפם דיקנס נולד ב–1812 בפורטסמות 

)Portsmouth(, שעל חופה הדרומי של אנגליה, והיה 

דיקנס.  ואליזבת  ג'ון  של  שמונה  מתוך  השני  ילדם 

שבד–  )Chatham צ'טהאם  בעיר  חי  ילדותו  )רוב 

רום–מזרח המדינה. בעקבות קשיים כלכליים עברה 

זמן קצר לאחר המעבר,  המשפחה ב–1822 ללונדון. 

נשלחה  בחובות,  המשפחה  אב  הסתבכות  בעקבות 

שם  וחיה  חוב  לבעלי  סוהר  לבית  כולה  המשפחה 



 "דיקנס חולם", 1875, 
מאת רוברט ויליאם בוס. 
בציור נראה דיקנס יושב 

בחדר העבודה בבית הכפר 
שלו במחוז קנט. בוס החל 

לעבוד על הציור לאחר 
מותו של דיקנס ב–1870. 

ב–1875 מת הצייר בלי 
שהספיק לסיים את יצירתו 

 © Charles :ציור באדיבות
Dickens Museum

  האגן המזרחי, הרציפים 
של לונדון, 1866 לערך. דיקנס 

תיאר את הרציפים ואת 
סביבתם במאמר שבו סיפר 

על ביקור בספינה שעליה 
המתינו 800 מורמונים בדרכם 

להגר לארצות הברית 
 צילום באדיבות: 

© Museum of London
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ירושה  באמצעות  שולם  שהחוב  עד  קשים  בתנאים 

שקיבל האב מקרובת משפחה. צ'רלס בן ה–12 היה 

היחידי מבני משפחתו שלא נאסר. במקום זאת הוא 

נשלח לעבוד עשר שעות ביום במפעל לייצור משחת 

נעליים. תקופה זו היא חשובה בהבנת רבים מכתביו 

הווי בתקופה  הנמוך  במעמד  העוסקים  דיקנס  –של 

חיו  שבהם  הקשים  בתנאים  באנגליה,  קטוריאנית 

ייטיב  לימים  צדק.  ובחוסר  בניצול  הפועלים,  ועבדו 

דיקנס לתאר את רוחה ואת עוולותיה של התקופה, 

אולי יותר מכל אדם אחר.

ברומן  מונצחות  הצעיר  דיקנס  שעבר  התלאות 

ביותר  האוטוביוגרפי  כנראה  קופרפילד",  "דייוויד 

חווה  דיקנס,  של  דמותו  בן  הספר,  גיבור  בספריו. 

אח וקשיים  מאסר  עונשים,  פרך,  עבודות  –בילדותו 

רים שאפיינו את התקופה. אך דיקנס מטיל אל תוך 

האפלה הוויקטוריאנית גם קרני אור. מי שקרא את 

–"דייוויד קופרפילד" לא ישכח את טוב הלב והאופ

טימיות של מיקאובר, את נדיבותה של הדודה בטסי, 

את החברות האמיצה בין דייוויד לחבריו לבית הספר 

–ג'יימס וטומי ואת אהבתו העזה לדורה. כל אלה צו

דייוויד  בחייהם של  והכאב  רקע הקשיים  על  מחים 

–ושל הסובבים אותו. יש שם כאב לב של אהבה נכז

בת, ייסורי פרידה מבן אהוב וגם רוע טהור בדמויות 

כמו אדוארד, אביו החורג האלים של דייוויד, אחותו 

ואוריה  מרדסטון  ג'יין  החורג  האב  של  האכזרית 

של  חומרים  אלה  נכון,  והמניפולטיבי.  התככן  היפ 

והאנושיות  המורכבות  העומק,  אבל  סבון,  אופרות 

"דייוויד  את  הפכו  הסוחפת  והעלילה  הדמויות  של 

קופרפילד" לקלאסיקה בקרב מיליוני קוראים, בהם 

מעריצים כמו טולסטוי, קפקא ופרויד.

"דייוויד  אך לא רק הדמויות והעלילה הפכו את 

–קופרפילד" ליצירה אל–זמנית. הרומן חושף את הכי

עור, הניצול והאלימות של התקופה הוויקטוריאנית 

–ושופך אור על מיליוני הקורבנות של המהפכה הת

הקשה  והמחסור  המחלות  הצפיפות,  על  עשייתית, 

 Poor( העניים  לחוק  התיקון  קורבנות  ועל  בערים, 

להיכנס  עניים  על  וכפה  ב–1834,  שהתקבל   )Laws
ל"בתי עבודה" שבהם חיו ועבדו בתנאים קשים. כך, 

ואוליבר  קופרפילד  דייוויד  כמו  דמויות  באמצעות 

1838, היה דיק– –טוויסט, גיבור הרומן שיצא לאור ב

נס אחד הראשונים לספר את סיפור המודרנה, סיפור 

הכרך הגדול וסיפורם של ההמונים המנוצלים וחסרי 

ושמות.  פנים  להם  העניק  הוא  תקופתו.  של  הכל 

שפוגש  מהדמויות  שתיים  דיקנס  מתאר  למשל,   כך, 

–אוליבר טוויסט: "פניו של הגבר היו כחושות וחיוו

ונ אדומות  עיניו  אפורים,  וזקנו  שערו  מאד,  –רות 

השיניים  שתי  קמוטות,  היו  הזקנה  פני  פוחות. 

ועי התחתונה,  שפתה  מעל  בלטו  בפיה  –שנותרו 

להתבונן  פחד  אוליבר  ובורקות.  נוקבות  היו  ניה 

שברחוב"  לחולדות  כך  כל  דמו  שניהם  ובגבר.   בה 



מסע אחר |  | ifeel.co.il103 מסע אחר |  | ifeel.co.il103

חוגגים 200
 אירועים שונים מתקיימים ברחבי העולם לציון 200 שנה להולדתו של צ'רלס דיקנס 

 )7 בפברואר 2012(. מטבע הדברים לונדון, העיר שהעניקה לדיקנס בית והשראה, 
היא מרכז החגיגות. 

המוזיאון של לונדון
ב–9 בדצמבר נפתחה במוזיאון של לונדון )Museum of London( תערוכה בנושא דיקנס 
והעיר שאותה ראה כ"פנס הקסם" שלו. התערוכה תעסוק בלונדון שהכיר דיקנס, על 

עוולותיה החברתיים ועל החידושים הטכנולוגיים שהופיעו בה, ויוצגו בה בין השאר כתבי 
יד מקוריים של דיקנס, ושולחן הכתיבה והכיסא שלו. כמו כן ייערכו במוזיאון הרצאות, 

סיורים והקרנות סרטים.
 London Wall איפה: רחוב

פתוח: כל יום 17:00-10:00, עד יוני 2012 
מחיר: כניסה חינם

Barbican, St. Paul's,  Moorgate :תחנות תחתית
www.museumoflondon.org.uk/London-Wall/Whats-on/Events :אירועים מיוחדים

מוזיאון צ'רלס דיקנס
 )Doughty( בסוף שנות ה–30 של המאה ה–19 חי דיקנס בבית מספר 48 ברחוב דאוטי

בלונדון. זה המקום שבו כתב את "אוליבר טוויסט" ושבו נולדו שתיים מבנותיו. ב–1925 
נפתח במקום מוזיאון )The Charles Dickens Museum( המנציח את חייו ויצירתו של 
הסופר. ברשותו המוזיאון יותר מ–100 אלף מוצגים, בהם כתבי יד, מכתבים, חפצים 
אישיים ויצירות אמנות. המוזיאון מקיים כנסים ואירועים אחרים לרגל שנת ה–200 

להולדתו של הסופר.
 48 Doughty St. :איפה

 Kings Cross St. Pancras ,Holborn ,Chancery Lane ,Russel Square :תחנות תחתית
פתוח: כל יום 17:00-10:00 

מחיר: 7 ליש"ט, ילדים - 3 ליש"ט, מתחת לגיל 10 - חינם
www.dickensmuseum.com :אינטרנט

www.dickens2012.org :מידע על אירועים נוספים שיתקיימו בעולם אפשר למצוא באתר

ואמנון  סמיט  שהם  תרגמו:  טוויסט",  )"אוליבר 

לאור,  הוצאה  ואוקיינוס  לאור  הוצאה  מודן  כץ, 

2010(. הגבר בסצנה הזאת, מר בייטון, מתאבל מעל 

 גופת רעייתו המתה המוטלת על רצפת החדר. "עד 

במצב  שהיא  ידעתי  לא  אפילו  עלה  שלה  שהחום 

כל כך קשה", הוא אומר, "העצמות שלה בלטו, ראו 

אותן דרך העור! ולנו לא היה אש ולא נרות. בחושך, 

הילדים  של  הפנים  את  בחושך!   - הלכה  היא  ככה 

ששמענו  אפילו  חושך,  מרוב  ראתה  לא  היא  שלה 

יצ השמות.  את  לוחשת  להם,  קוראת  שהיא  –איך 

לכלא.  אותי  הכניסו  והם  נדבות  לקבץ  לרחוב  אתי 

כשחזרתי, היא כבר גססה. הם הרעיבו אותה, בגלל 

אני  הלב.  לי  נשבר  אחד  ברגע  אותה,  כשראיתי  זה. 

נשבע באלוהים שראה את כל זה - זאת האמת! הם 

הרעיבו אותה!".

בסנטי התאפיינו  דיקנס  של  שספריו  אף  –ואכן, 

כמו  בנושאים  עסק  הוא  רחב,  לקהל  ופנו  מנטליות 

עבודת ילדים, ניצול כלכלי והדיכוי במערכת החינוך, 

שסופרים מעטים עסקו בהם לפניו. אין פלא שאפילו 

קרל מרקס ופרידריך אנגלס טענו שדיקנס היה כוח 

מהפכני בספרות. סוף סוף, כתב אנגלס בכתב העת 

–שהוציא לאור ההוגה הסוציאליסטי רוברט אוון, הו

–דחו המלכים והנסיכים ממקומם, סוף סוף הפכו הע

ניים והמעמדות הנמוכים לנושא ראוי לספרות. יותר 

מ–170 שנה אחרי פרסומו של "אוליבר טוויסט", יש 

והמ ושהעוני  הושלמה  לא  שהמהפכה  שיטענו  –מי 

צוקה חזרו להיות בלתי נראים, מעין נוכחים נפקדים 

שהנושאים  בשעה  זאת,  והאמנות.  הספרות  בשדה 

האלה עדיין אקטואליים. בישראל למשל חיים יותר 

ילדים,  אלף  מ–800  יותר  בהם  עניים,  מיליון  מ–1.7 

לרפואה  ובנגישות  בהכנסה  אדירים  פערים  בה  ויש 

עוד  גרוע  המצב  בעולם  רבים  במקומות  ולחינוך. 

עב בתנאי  מועסקים  ילדים  מיליוני  עשרות  –יותר. 

 דות, הסחר בבני אדם נמשך וכוחות שיטור בשירות 

פרטיים  צבאות  לצד  לצמוח  ממשיכים  העשירים 

ובתי כלא מופרטים. אם החקיקה האנטי–דמוקרטית 

היא  המתחזקת  והביורוקרטיה  אורווליאנית  היא 

קפקאית, נראה כי המצב החברתי–כלכלי בעולם שבו 

אנחנו חיים הוא עדיין דיקנסיאני. 

ביקורתי, חריף, אירוני
לא  מכל,  יותר  דיקנס  עם  המזוהה  העיר  לונדון, 

היא  היום.  נראית  שהיא  כפי  ה–19  במאה  נראתה 

היתה המרכז המסחרי והתעשייתי של העולם כולו, 

גללי  הסמיך,  הארובות  עשן  וצפופה.  מלוכלכת  עיר 

–הסוסים והביוב שזרם לנהר התמז גרמו לסירחון ול

וקבצנים חיו  כייסים  זונות, אלכוהוליסטים,  מגפות. 

לצד המתעשרים הגדולים של הסיטי, שהיתה המרכז 



 1877 ,"The Crawlers" 
לערך, מאת ג'ון תומסון. 
התצלום הוא אחד מ–37 

התצלומים המופיעים בספר 
"חיי רחוב בלונדון" שפרסמו 

תומסון והעיתונאי 
אדולף סמית ב–1877

צילום באדיבות:
© Museum of London
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הפוליטי והפיננסי של העולם. כמו הערים הזוהרות 

בימינו, לונדון בתקופה הוויקטוריאנית היתה אדישה 

לגורלם של שוכני שיכוני העוני שצמחו סביבה. בעיר 

הזאת יצא דיקנס בן ה–15, לאחר סיום עבודתו בבית 

ואלים,  מדכא  ספר  בבית  לימודים  ותקופת  החרושת 

לחפש פרנסה. הוא עבד תחילה כלבלר וקלדן משפטי 

ה–19,  המאה  של  ה–30  בשנות  כעיתונאי.  כך  ואחר 

דיקנס לכ –במקביל לעבודתו ככתב פרלמנטרי, החל 

–תוב ולפרסם סיפורים במגזינים לונדוניים והרומן הר

אשון שלו, "רשומות מועדון הפיקוויקים", יצא לאור 

ב–1836  ב–1837-1836.  בהמשכים  כסדרה  בחלקים, 

התחתן עם קתרין תומס הוגרת. לשניים נולדו עשרה 

ילדים, עד לפרידתם כעבור 22 שנים. 

את  לפרסם  דיקנס  הספיק  ה–30  שנות  סוף  עד 

 )1839( ניקלבי"  "ניקולס   ,)1838( טוויסט"  "אוליבר 

ארוך  ביקור  לאחר   .)1840( עתיקות"  ממכר  ו"בית 

הרצאות  נשא  שבמהלכו  הברית,  בארצות  ומוצלח 

טיילור,  ג'ון  הנשיא  בהם  חשובים,  אישים  ופגש 

 ,)1843( "מזמור לחג המולד"  בין השאר  יצאו לאור 

 )1854( קשים"  "זמנים   ,)1850( קופרפילד"  "דייוויד 

1857(. כתביו של דיקנס זכו לה– )ו"דוריט הקטנה" 

עוד  גדול  ספרותי  כוכב  שהיה  ודיקנס,  רבה,  צלחה 

של  פומביות  קריאה  הופעות  לקיים  נהג  חייו,  בימי 

יצירותיו. במקביל הוא הוציא לאור כתבי עת שונים, 

שלו,  המאוחרים  הרומנים  בהם.  וכתב  אותם  ערך 

 ,)1861( גדולות"  ו"תקוות   )1859( ערים"  שתי  "בין 

זכו גם הם להצלחה. תאונת רכבות שבה היה מעורב 

ב–1865 האטה את קצב הכתיבה שלו. אף שהוא לא 

רומן  רק  אחריה  השלים  הוא  בתאונה,  פיזית  נפגע 

נותר לא  וחצי )הרומן "התעלומה של אדווין דרוד" 

גמור( עד מותו ב–1870.   

העוני איננו גזרת גורל אלא מעשה האדם
מותו של דיקנס לא פגע בפופולריות של כתביו, 

וגם לא עשרות השנים שחלפו מאז. ספריו ממשיכים 

להימכר במיליוני עותקים והם מעובדים לתיאטרון, 

לכוחן של  זאת  המייחסים  יש  ולטלוויזיה.  לקולנוע 

הסופר  של  להזדהותו  אחרים  והדמויות,  העלילות 

עם המעמדות החלשים. אך יש משהו מעבר לזה. כל 

העיתונים  לכותרות  במקביל  דיקנס  את  שקורא  מי 

יכול לראות את זה. זה לא רק העוני, לא רק הפערים, 

את  שהופכים  החברה  את  המניעים  הכוחות  אלה 

דיקנס לרלוונטי מתמיד בתחילת המאה ה–21.

מעמיקות  התייחסויות  דיקנס  של  בספריו  יש 

זמנו, חלקן עדיין אק והפוליטי של  –לשיח הציבורי 

"זמנים  הרומן  זה  בהקשר  בולט  להפליא.  טואליות 

ואירוני  חריף  ביקורתי,  רומן  זהו  מ–1854.  קשים" 

ומו –המתרחש בקוקטאון, עיר תעשייתית מכוערת 

–כת עוני בצפון אנגליה - אמנם דמיונית, אבל מבו

ערי המהפכה התעשייתית.  של  המציאות  על  ססת 

לכדי  מצומצמת  ומהותם  מנוצלים  בעיר  הפועלים 

ידיים עובדות בלבד. מעבר לכך, לעובדות ולמספרים 

הילדים  בחינוך  היחסים,  במערכות  יש מקום  לבדם 

ובחיים החברתיים. לא במקרה נקראים שניים מבניו 

גרדגרינד, אחד מגיבורי הספר, על שם אדם  של מר 

סמית - מהפילוסופים הבולטים של השוק החופשי, 

ומלתוס - נביא הזעם של המחסור והעוני.

בין  "היחסים  ודכאני:  זהו עולם מעמדי, תכליתי 

מבית  והדרך  בתכלית,  עובדתיים  היו  לאדוניו  עובד 

היתה  רצופה  הקברות  בית  ועד  ליולדות  החולים 

במספרים  לבטאו  ממך  שנבצר  דבר  וכל  עובדות, 

או לקנות בזול ולמכור ביוקר, לא היה לו קיום ולא 

תרג קשים",  )"ימים  אמן"  ועד,  לעולם  קיום,  –זכות 

מה: אסתר כספי, ספריה לעם, הוצאת עם עובד, תל 

דיקנס  שמותח  החברתית  הביקורת   .)1970 אביב, 

בספר היא חריפה ואקטואלית להדהים - "כל קיומו 

בבחינת  הוא  הקבר,  ועד  העריסה  למן  האדם,  של 

לגן  נגיע  לא  זו  בדרך  "ואם  הוא מסכם,  סחר–מכר", 

–עדן, הרי שאין הוא משכן הכלכלה המדינית, ומקו

מנו לא יכירנו שם".

גזרת  איננו  העוני  דיקנס,  מסביר  בסיסי,  באופן 

והמיזנ הבצע  תאוות  אדם.  ידי  מעשה  אלא  –גורל 

למשל,  המולד",  לחג  מ"מזמור  סקרוג'  של  תרופיות 

פרופ' ג'ונתן 
גרוסמן: "דיקנס 
מתעניין במצבם 
הקשה של העניים 
בראש ובראשונה 
כי הוא מדגים 
את היחס הלא 
אנושי אליהם מצד 
מערכות גדולות. 
דיקנס אינו תוקף 
את המנוול היחיד 
אלא את השיטה 
המייצרת את 
המנוולים" 
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דיויד סטברו - עיתונאי 
ישראלי המתגורר לסירוגין 

בשוודיה ובישראל

מזכירים את כוחו המשחית של הכסף, את החמדנות 

משקי שמאפיינים  הזולת  כלפי  האכפתיות  –וחוסר 

המהמרים  הרוקחים  מודרניים  בורסה  וסוחרי  עים 

גם המערכת הפוליטית שמ –על כספם של אחרים. 

תאר דיקנס, כמו זו של המאה ה–21, איננה מצליחה 

היא  להיפך,  רווחה.  ולייצר  הבצע  תאבי  את  לרסן 

חלק מהבעיה. המשרד הממשלתי המתואר ב"דוריט 

הקטנה", לדוגמה, מבוסס על משרד האוצר הבריטי 

והוא מתואר כארגון ביורוקרטי חסר תועלת. "דיקנס 

–מתעניין במצבם הקשה של העניים בראש ובראשו

נה כי הוא מדגים את היחס הלא אנושי אליהם מצד 

מערכות גדולות", אומר בריאיון ל"מסע אחר" פרופ' 

באוניב אנגלית  לספרות  גרוסמן מהמחלקה  –ג'ונתן 

"הרשתות  שספרו  בקליפורניה,  אנג'לס  לוס  רסיטת 

 )Charles Dickens’s Networks( "של צ'רלס דיקנס

אוקספורד.  אוניברסיטת  בהוצאת  השנה  אור  יראה 

את  אלא  היחיד  המנוול  את  תוקף  אינו  "דיקנס 

השיטה המייצרת את המנוולים". היחס בין היחידים 

הוא  גרוסמן,  אומר  דיקנס,  של  ביצירתו  למערכת 

שהופך אותה לרלוונטית גם בימינו. 

של  בימיו  התחבורה  מהפכת  כמו  תופעות  גם 

ראה  "דיקנס  לרלוונטית.  יצירתו  את  הופכת  דיקנס 

10 ל–50 מיי– –את הרכבות מאיצות את בני האדם מ

לים בשעה ויוצרות כך תחבורה נוחה בין ערים, הוא 

והוא  רחוקות  אומות  מקרבות  קיטור  אוניות  ראה 

באמצעות  אדם  בני  שבחיבור  ההבטחה  את  תפס 

רשתות תחבורה ציבורית", אומר גרוסמן, ומסביר כי 

והפייסבוק,  בעולם של הדואר האלקטרוני, הסקייפ 

הטמונה  ההבטחה  את  לראות  אותנו  מלמד  דיקנס 

ביצירת רשת צפופה של בני אדם הנמצאים בניידות 

ובזמינות מתמדת, אבל גם את הסיכונים שבה. זוהי 

שונים,  טכנולוגיים  שאמצעים  לכך  נוספת  תזכורת 

לשח להביא  יכולים  דיקנס,  של  בזמנו  כמו  –בזמננו 

רור האדם ולהוסיף לרווחתו, אבל גם לגרום לעוול, 

לניכור ולניצול.

תקווה לדורות של קוראים
ומה באשר לדיקנס עצמו, שהעולם חוגג ב–2012 

200 שנה להיוולדו? הוא היה אדם רב מעללים שחי 

חיים סוערים ומלאים. מעבר ליצירה האדירה שהוא 

השאיר אחריו, הוא עסק בפעילות צדקה, הוא טייל 

בעולם, הוא התערב בסוגיות שהטרידו את בני זמנו 

הוא  רפאים.  וברוחות  בעל–טבעי  התעניין  ואפילו 

משפחה  הקים  אחת,  מפעם  יותר  לאהוב  הספיק 

ובאירועים  בדמויות  רבות  פעמים  והשתמש  גדולה 

ולעלילות  לדמויות  כבסיס  משפחתו  ומחיי  מחייו 

בסיפוריו. הוא ריתק, בידר והעלה מחשבות בדורות 

של קוראים, והוא גם נתן להם תקווה. 

הנה למשל הרהוריו האחרונים של סידני קרטון, 

להורג  הוצאתו  לפני  ערים",  שתי  "בין  הספר  גיבור 

קרטון,  הצרפתית.  המהפכה  בתקופת  בגיליוטינה 

שבתחילת הסיפור הוא פרקליט ציני ושתיין, משלם 

והוא  אחר,  אדם  הצלת  למען  בחייו  הסיפור  בסוף 

עושה זאת מתוך אהבה. דווקא במקום שבו מהפכה 

חברתית שינתה את פניה והפכה להתפרצות אלימה 

בעלי  ידי  על  בציניות  המונע  וברברית של אספסוף 

אינטרס, דווקא על רקע הגיליוטינה, משוכנע קרטון 

בניצחונו ארוך הטווח של הטוב. "אני רואה את העיר 

מן  נחלצים  הזה  המופלא  העם  ואת  הזאת  היפה 

לחירות  "ובמאבקיהם  לעצמו,  חושב  הוא  התהום", 

שיימשכו  שלהם  ובמפלות  בניצחונותיהם  אמיתית, 

הללו  הרשע  ימי  את  רואה  אני  ארוכות,  שנים  עוד 

אותו, מסתיימים,  והולידו  להם  הימים שקדמו  ואת 

A ."לאחר שכיפרו בהדרגה על פשעם

לונדון, העיר 
המזוהה עם 

דיקנס יותר 
מכל, היתה 

המרכז המסחרי 
והתעשייתי של 

העולם כולו, 
עיר מלוכלכת 

וצפופה. עשן 
הארובות הסמיך, 

גללי הסוסים 
והביוב שזרם 

לנהר התמז 
גרמו לסירחון 

ולמגפות. זונות, 
אלכוהוליסטים, 

כייסים 
וקבצנים חיו 

לצד המתעשרים 
הגדולים של 

הסיטי, שהיתה 
המרכז הפוליטי 

והפיננסי של 
העולם

 עבודת שימור של 
המהדורה הראשונה של 

 ."Bleak House" הספר
ספריו של דיקנס ממשיכים 

להימכר במיליוני עותקים 
והם מעובדים לתיאטרון, 

לקולנוע ולטלוויזיה  
 © Ally Carmichael :צילום
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