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כתב: דיויד סטברו

עד שלא תוכלו לומר:

לא ידעתי
לפני שישים שנה פרסם 

ג'ורג' אורוול את היצירה 
"1984", שבה מתואר 
מאבקו של אדם יחיד 

בשעבוד ובשלטון טוטליטרי 
תחת עינו הפקוחה של האח 
הגדול. בחייו עבר אורוול 

בין לונדון, פריז, ברצלונה 
והאי ג'�רה בסקוטלנד, 

ובדרך היה לאחד הסופרים 
החשובים של המאה ה-20. 
דיויד סטברו יוצא למסע 

בעקבותיו של האיש 
שהתעקש להציג לקוראיו 

את האמת במערומיה

 ברצלונה, זמן 
מלחמת האזרחים. 
אורוול לא הסתפק 
בכתיבה אלא יצא 

להילחם על אמונותיו 
בשדה הקרב בספרד 

Alamy/Asap :צילום
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בלונדון  לא  אבל  בלונדון,  שמתחיל  מסע  זה 

הפאבים  האדומים,  האוטובוסים  של  הססגונית 

ההעליזים והמוזיאונים. זוהי לונדון של "בתים מרקיב

בים מן המאה הב19, קורות עץ סומכות את צדיהם, 

חלונותיהם מטולאים בקרטון וגגותיהם בברזל גלי". 

זוהי עיר מסויטת, אכזרית ודכאנית, פרי דמיונו של 

ניידות של  ג'ורג' אורוול. המסע מתחיל בין  הסופר 

גדב ובין  בחלונות  המרחרחות  המחשבות  ממשטרת 

רות מטות לנפול, בין הפצצות הממלאות את העיר 

מיניסטריונים  של  ענק  לפירמידות  חורבות  בעיי 

ממשלתיים, הכל תחת דיוקנו של המנהיג הכל יכול 

- האח הגדול. לונדון של יצירת המופת "1984" היא 

שום מקום וכל מקום. מצד אחד, עולם של פנטזיה 

פוליטית. מצד אחר, עולם שבחלקו הפך למציאות 

בכמה מקומות על פני הגלובוס במאה הב20.

כעת, שישים שנה לאחר יציאתו לאור של "1984", 

אאני יוצא למסע בעקבות חייו ויצירתו של ג'ורג' אוב

רוול, אולי הסופר הפוליטי החשוב ביותר של המאה 

"האדם  המקורי  בשמו  או   ,"1984" הספר  שעברה. 

יצירתו,  פסגת  רבים  בעיני  הוא  באירופה",  האחרון 

אבל הוא גם סוף הסיפור שלו. הוא כתב אותו בערוב 

בג'ּורה  מבודדת  בחווה  הגדולה  מהעיר  הרחק  ימיו, 

כשהוא  סקוטלנד,  במערב  שומם  הררי  אי   ,)Jura(

חחולה בשחפת. סיפורו של אורוול מתחיל אלפי קילוב

מטרים משם, בקצה האחר של האימפריה הבריטית 

כשהיא עוד היתה בשיא כוחה.

נוטינג היל, לונדון | תודעה פוליטית
נולד כאריק ארתור בלייר בב1903 בעייב אאורוול 

היתה  שזו  בעת  שבהודו,   )Motihari( מוטיהרי  רה 

האם,  בב1904  הבריטים.  של  שלטונם  תחת  עדיין 

איידה, לקחה את אריק הצעיר ואת אחותו הגדולה 

הנליבאוןבת'מז  בעיירה  חיו  הם  באנגליה.  להתחנך 

כיאה  נוחים,  היו  וחייהם   )Henley-on-Thames(

את  שסיים  לאחר  האנגלי.  הבינוני  המעמד  לחיי 

אורוול  התקבל  היוקרתית  איטון  במכללת  לימודיו 

לשרת במשטרה האימפריאלית בבורמה. כך נעשה 

הקולוניאליזם  של  חריף  מבקר  לימים  שיהיה  מי 

בדרוםבמזרח  הבריטי  הכיבוש  של  לחייל  האירופי 

אאסיה. חמש שנים בבורמה שכנעו אותו שכל שליב

טה של בני אדם בבני אדם אחרים היא פסולה. הוא 

היל  נוטינג  בשכונת  קטן  חדר  ושכר  לאנגליה  חזר 

פורב ברחוב  כאן,  לונדון.  שבמערב   )Notting Hill(
טובלו )Portobello(, מתחיל המסע שלי בעקבותיו.

וקוסמופוב אופנתי  אזור  הוא  היל  נוטינג  ההיום 

חנויות  אלטרנטיבית,  תרבות  למוקדי  משכן  ליטי, 

המציע  מפורסם  שוק  ומסעדות.  פאבים  ספרים, 

אלפי  לכאן עשרות  מושך  ועתיקות  שנייה  יד  בגדי 

תיירים ומקומיים מדי שבוע. כשאורוול חי כאן הוא 

היה עדיין אלמוני. כחייל משוחרר בעל ניצוצות של 

החליט  הוא  אמנותיות  ושאיפות  פוליטית  תודעה 

הוא  הנמוכים.  המעמדות  של  חייהם  את  לחקור 

יצא למסעות ברבעים העניים של העיר, ושם נפגש 

עם פועלים, קבצנים, זונות וחסרי בית. ביום גשום 

התכלכל  הדובקומתי  הבית  את  מוצא  אני  ואפור 

ישב  ובו  ממסעותיו,  פעם  בכל  אורוול  שב  שאליו 

בחדרו הלא מחומם לאור נרות ורשם את חוויותיו. 

חי  שבו  המקום  את  המציין  העגול  לשלט  מתחת 

אורוול לפני יותר משמונים שנה אני נזכר למה הוא 

חשוב לי כל כך.

יילידי המאה הב20 שהספיקו לחזות בכמה מאיב

למאוב עדים  שהם  בתחושה  לעתים  חיים  ררועיה 

גורל  את  שקבעו  לכאלה  ייחשבו  שבעתיד  רעות 

זוכר  אני  גם  דורי,  מבני  רבים  כמו  האנושי.  המין 

של  פירוקו  ואת  הקרה  המלחמה  את  במעומעם 

ואת  האפרטהייד  את  זוכר  אני  הסובייטי,  הגוש 

מעשי הטבח של רואנדה, דרפור וקוסובו, את הרעב 

ובאפגניסטן  בעיראק  המלחמות  את  באפריקה, 

וכמובן את 11 בספטמבר. אני גם זוכר את תחילת 

ליד הדלת 
האדומה של 
בית מספר 22 
ברחוב פורטובלו 
בלונדון, אני 
מדמיין לעצמי 
את האיש הגבוה 
והמגושם נכנס 
פנימה, רוכן על 
השולחן ורושם 
את חוויותיו, 
בלי פוזות ובלי 
להסתיר דבר

נוטינג היל, לונדון. מכאן 
יצא אורוול למסעות 
ברבעים העניים של 

העיר ונפגש עם פועלים, 
קבצנים, זונות וחסרי 

attator :בית צילום
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עידן המחשב האישי, האינטרנט והטלפון הנייד, את 

הסכמי השלום עם מצרים וירדן, את האינתיפאדות, 

כל  בעין  רבין.  רצח  ואת  בלבנון  המלחמות  את 

הסערות ההיסטוריות האלה יש צורך לעצור לרגע 

מעמיק  במבט  להיעזר  רחבה,  פרספקטיבה  ולקבל 

וחד שבורר את העיקר מהטפל וחושף את השקרים 

האינטרב ובעלי  ההמונים  תקשורת  של  ווהאשליות 

סים. לא עיתון, אבל גם לא ספר פילוסופיה. אורוול 

עשה בדיוק את זה.

בעלילות  אינו  אורוול  של  יצירתו  של  ייחודה 

ששרקם או בדמויות שיצר. כל מה שהוא כתב, רומב

נים, סיפורים ומאמרים, נוצר כדי לחשוף את הרעות 

ולהילחם בהן. בכתיבתו הוא  החולות של תקופתו 

מאיר בפנס פינות נידחות של דיכוי והשפלה וחושף 

את האמת מאחורי האירועים. כבר בראשית יצירתו, 

בלונדון, היה אורוול מעין אומר אמת כפייתי, אחד 

מאלה שפשוט לא מסוגלים לשתף פעולה עם שקר 

ואחיזת עיניים. ליד הדלת האדומה של בית מספר 

פורטובלו אני מדמיין לעצמי את האיש  22 ברחוב 

ההגבוה והמגושם נכנס פנימה, רוכן על השולחן ורוב

שם את חוויותיו, בלי פוזות ובלי להסתיר דבר.

"כשאני מתיישב לכתוב ספר", הוא כתב בב1946, 

יצירת  ליצור  עומד  'אני  לעצמי  אומר  לא  "אני 

שקר  איזה  שיש  מכיוון  אותו  כותב  אני  אמנות'. 

רוצה להסב  איזו עובדה שאני  רוצה לחשוף,  שאני 

שלי  הראשונה  והדאגה  הלב,  תשומת  את  אליה 

"מדוע  המאמר  )מתוך  קשבת"  לאוזן  לזכות  היא 

מבחר  שלך,  לאף  ב"מתחת  המופיע  כותב"  אני 

דביר  הוצאת  וינטרבשגב,  יועד  תרגום:  מאמרים", 

2005(. הקשבתי לו, גם אם לפעמים לא קל לקרוא 

שמדובר  בין  בכנותה,  אכזרית  כתיבתו  כתביו.  את 

על  בסיפור  או  בבורמה  להורג  הוצאה  של  בתיאור 

הוא  אנגלית.  עוני  שכונת  של  והזוהמה  הטינופת 

מצייר תמונה ברורה וזורק אותה בפרצוף, עד שלא 

תוכלו לומר: לא ידעתי.

רחוב פו דה פר, פריז | מתנקה מאשמה
אורוול  עבר  אחרים,  רבים  סופרים  כמו   ,25 בגיל 

לפריז ותכנן לכתוב רומנים ומאמרים. לאחר שכספו 

בפריז  חי  הוא  וחולי.  מחסור  עוני,  חווה  הוא  נגנב 

 13 עבד  שבחלקה  וחצי,  כשנה  של  תקופה  במשך 

מהב רבים  יוקרה.  במלון  כלים  כשוטף  ביום  ששעות 

ביוגרפים שלו טוענים שבפריז הוא ניסה לנקות את 

הבינוני  המעמד  בן  של  העליונות  מתחושות  עצמו 

האימפריב השוטר  של  האשמה  ומתחושות  ההאנגלי 

התקופה  מקום,  מכל  צודקים.  שהם  ייתכן  אליסטי. 

ייחוד יצירתו 
של אורוול אינו 

בעלילות שרקם 
או בדמויות 

שיצר. כל מה 
שהוא כתב, 

רומנים, סיפורים 
ומאמרים, נוצר 
כדי לחשוף את 
הרעות החולות 

של תקופתו 
ולהילחם בהן
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בפריז הולידה גם את הניצנים הראשונים של יצירתו, 

מאנגליה  ויוצא  מעבורת  על  עולה  אני  ובעקבותיו 

לפריז. המעבורת החוצה את תעלת למנש משאירה 

 ,)Dover( דובר  של  הלבנים  הצוקים  את  מאחוריה 

אורוול  שאותה  הארץ  של  והיציאה  הכניסה  שער 

ראה, לטוב ולרע, כארצו.

בפריז אני מוצא את הרחוב שבו אורוול השתכן, 

)Rue du Pot de Fer( שבגדה השב פו דה פר  ררחוב 

מאלית של הסן, לא הרחק מהפנתיאון והסורבון, גני 

לוקסמבור והשדרות האופנתיות של הרובע הלטיני. 

ומקושט  ונעים, מלא בבתי קפה  צר  רחוב  זהו  היום 

בתריסי עץ ועציצים בחלונות. בימיו של אורוול הוא 

מאוד",  צר  רחוב  זה  "היה  כך.  כל  פסטורלי  היה  לא 

הוא כותב, "מעין נקיק של בתים גבוהים, מוכי צרעת, 

כאילו קפאו  זה בתנוחות משונות,  כלפי  זה  הנוטים 

וזרּוק  "דפּוק  )מתוך  התמוטטותם"  בשעת  כולם 

כנרת  הוצאת  לבנה,  דורון  תרגום:  ולונדון",  בפאריס 

1984(. אורוול מתאר רחוב מלא בביסטרואים זולים 

שבב "במוצאי  מקום.  אפס  עד  דחוסים  מלון  וובבתי 

היתה  הרובע  הגברים של  תות כשליש מאוכלוסיית 

שתויה", הוא מספר. המלון שבו התגורר היה "כלוב 

ארנבות צפוף, חשוך ומט לנפול ]...[ הקירות היו דקים 

ככקיסמים, וכדי להסתיר את הסדקים, כוסו הם בשב

כבה על גבי שכבה של טפטי נייר ורודים, שהתרופפו 

מאחיזתם ואכסנו פשפשים לאין ספור".

המלון אינו קיים היום, אבל את בית המלון שבו 

מלון  זהו  לפספס.  קשה  כלים  כשוטף  עבד  אורוול 

לוטי )Hotel Lotti( היוקרתי בלב פריז, לא רחוק מגני 

חנויות התכשיטים,  בין  והלובר.  טילרי, השנזבאליזה 

להיב אפשר  המוזהבות  והנברשות  האמנות  ייצירות 

המלון,  של  הקרביים  מן  אורוול  של  בתיאוריו  זכר 

ולונדון"  בפאריס  וזרוק  ב"דפוק  מכנה  הוא  שאותו 

בעל  גרנדיוזי,  ממדים,  כביר  "מבנה  זה  היה   .X מלון 

כמו  ואפל,  קטן  מבוא  האחד  ובצדו  קלאסית,  חזית 

חור עכברים, ששימש כניסת השירות". וכמו בענייני 

מתעקש  אורוול  גסטרונומיים  בעניינים  גם  החברה, 

הוא  הארוחה.  שמאחורי  המרה  האמת  את  לחשוף 

ככותב על הזוהמה המעוררת גועל, על טבחים היורב

קים במרק, על הטינופת בקפיטריה ועל ארון הלחם 

השורץ מקקים. אורוול חושף את הקורא גם לתנאי 

החיים של העובדים במלון. הוא מספר על העייפות 

והרעב, על האדישות והשכרות, ועל שאיפותיהם של 

העובדים המצטמצמות לארוחה ולמיטה. 

חייו בלונדון ובפריז היו קשים, אך הם הולידו את 

בעיתונות  כמאמרים  שפורסמו  הראשונים  כתביו 

האנגלית והצרפתית. הוא עזב את פריז בסוף 1929, 

ועם חזרתו לאנגליה ולבית הוריו בסאות'וולד יצא 

לאור גם הרומן הראשון שלו, "דפוק וזרוק בפאריס 

וחשש  רעות  מביקורות  פחד  מתוך  אולי  ולונדון". 

חדשה,  בזהות  רצון  מתוך  ואולי  הוריו  את  לבייש 

הוא שינה בהזדמנות זו את שמו לג'ורג' אורוול. 

המסטד, לונדון | בית לסופרים ואנשי רוח
מבב מאוד  פורה  תקופה  פתח  הראשון  ההרומן 

בזמן  ובו  בהוראה  עבד  אורוול  יצירתית.  חינה 

הוסיף לפרסם מאמרים בעיתונות האנגלית. "ימים 

ראה  בבורמה,  האנגלי  בשלטון  העוסק  בורמזיים", 

"בתו  של  תורו  הגיע  כך  אחר  שנה  בב1934.  אור 

האספיב נס  את  "שאו  פורסם  ובב1936  כומר",  ששל 

משורר  על  למחצה  אוטוביוגרפי  סיפור  דיסטרה", 

שמחליט לוותר על כסף וכבוד למען יצירתו )הספר 

תורגם לעברית בהוצאת כנרת, 1989(. 

אאני חוזר ללונדון, אבל הפעם לצפון העיר, להב

מסטד )Hampstead(. האזור היוקרתי שמתגוררים 

בו עשירי העיר היה בימיו של אורוול, וכך הוא גם 

בו  יש  רוח.  ואנשי  מוזיקאים  לסופרים,  בית  היום, 

פארק ענקי ואווירה כפרית יותר מרוב חלקי העיר. 

זו  ובתקופה  ספרים,  בחנות  אורוול  עבד  בהמסטד 

לפסיב סטודנטית  אושונסי,  איילין  את  פגש  ההוא 

כולוגיה ומשוררת, שאיתה התחתן בב1936. איילין 

השפיעה לא רק על חייו, אלא גם על יצירתו. שיר 

המאה,  "סוף  נקרא:  שנפגשו  לפני  כשנה  שכתבה 

 ."1984

ויגן, אנגליה | תוקף את השמאל הבריטי
מסעות  לשני  אורוול  את  שלחו  הבאות  השנים 

אנגליה,  לצפון  מסע  היה  הראשון  משמעותיים. 

שם הוא התחקה אחר חיי הפועלים במקומות כמו 

ושפילד   )Manchester( מנצ'סטר   ,)Wigan( ויגן 

ומוכי  עשן  אפופי  תעשייה  במרכזי   .)Sheffield(

 כריכות שניים 
מספריו של אורוול, 

"הדרך לרציף 
ויגן" ו–"1984"

הרובע הלטיני בפריז. 
כשאורוול התגורר כאן הוא 
תיאר אזורים דלים ומלאים 

בביסטרואים ובבתי מלון 
זולים ששיכורים פוקדים 

אותם במוצאי שבתות 
  Arpad Benedek :צילום
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והתארח  פועלים  באספות  השתתף  למכרות,  ירד  הוא  אבטלה 

ויגן"  לרציף  "הדרך  בספר  סוכם  הזה  המסע  התושבים.  בבתי 

"מתחת  באוסף  בעברית  מופיעים  הספר  מתוך  פרקים  )שלושה 

לאף שלך", דביר 2005(, הכולל לא רק את העובדות שאורוול אסף 

אלא גם מתקפה על הדוגמטיות, התמהוניות והצביעות של חלק 

מהשמאל הבריטי. אורוול, שדעותיו העצמאיות וכנותו הרוחנית 

עצמו  את  להגדיר  החל  בשמאל,  רבים  מגורמים  אותו  הרחיקו 

כסוציאליסט, וכמו סוציאליסטים אנגלים רבים, הוא התעניין לא 

רק בענייני פנים. 

זו היתה תקופה של התחזקות הפשיזם באירופה כולה, ואולם 

השמאל הבריטי היה מוטרד במיוחד מההתפתחויות בספרד, שם 

ותוב המרכזבשמאלית  הממשלה  בין  מדם  עקוב  מאבק  ההתחולל 

מכיה ובין גורמים שמרניים מהצבא ומהימין בהנהגתו של הגנרל 

איטליה  ותמיכת  ברפובליקנים  המועצות  ברית  תמיכת  פרנקו. 

וגרמניה בפרנקו נתנו לקונפליקט משמעות בינלאומית. בעקבות 

ההמאורעות הדרמטיים נסע אורוול לספרד כדי לסקר את המלחב

מה, אך עד מהרה מצא את עצמו נלחם בה. כך הופכת ברצלונה 

לתחנה הבאה במסע שלי.

ברצלונה | אווירה של סולידריות מהפכנית
כשאורוול הגיע לברצלונה הוא מצא בה עיר שונה לגמרי מזו 

שאני מוצא. לעומת חוף הים, האמנות, השווקים והארכיטקטורה 

של היום, הריגושים של ברצלונה בתחילת 1937 הגיעו ממהפכה 

שסחפה את ההמונים והטעינה את הרחובות באווירה מסעירה. 

"זאת היתה הפעם הראשונה שהייתי בעיר שבה מעמד הפועלים 

"באופן  ומתאר:  לקטלוניה",  ב"הומאז'  כותב  הוא  השולט",  הוא 

מעשי, כל הבניינים, בכל הגדלים, נתפסו על ידי הפועלים וקושטו 

בדגלים אדומים או בדגלים האדומיםבשחורים של האנרכיסטים". 

ועל  מלאה  תעסוקה  על  שהולאמו,  עסק  בתי  על  כתב  אורוול 

)La Rambla(, שבה  כנסיות שהוחרבו. במורד שדרת לה רמבלה 

ודוכני מזון,  אני אחד מרבבות תיירים הפוסעים בין מיצגי רחוב 

אאורוול שמע שירי מהפכה בוקעים מרמקולים גדולים ומצא אוויב

רה של ספונטניות וסולידריות מהפכנית.   

האנטיבסטב המרקסיסטית  הפועלים  למפלגת  הצטרף  אאורוול 

POUM, אחת התנועות המהפכניות שתמכו בממשלה,  ליניסטית 

ויצא להילחם בפשיסטים. יחידתו הוצבה בחזית אראגון, שם הוא 

זאת  ובכל  באויב,  משנלחם  יותר  ובשעמום  ברעב  בקור,  נלחם 

תום  לאחר  שקרו  המאורעות  נפצע.  ואף  קרבות  בכמה  השתתף 

הלחימה עיצבו את תמונת העולם הקודרת של ספריו הבאים.

בשדרות לה רמבלה מספר 138 אני מוצא את המלון שבו הוא 

בחזית. מהמרפסות  לברצלונה אחרי השהות  השתכן עם חזרתו 

ההעגולות של מלון קונטיננטל ראה אורוול את החלומות האוטוב

פיים של ברצלונה החופשית מתנפצים כאשר החלה לחימה בין 

ההפלגים השונים של הרפובליקנים. קומוניסטים נלחמו באנרכיסב

טים, תומכי סטלין נלחמו במתנגדיו, ואלפי לוחמים בעלי כוונות 

טובות היו לפיונים בידי המעצמות והמפלגות הגדולות ונלחמו זה 

בזה במקום בפשיזם, אויבם המשותף.

ממאחורי פלאסה דה קטלוניה )Plaça de Cataluña( עדיין עוב

מדים כמה בניינים עם חורי קליעים מאותה תקופה, ובלה רמבלה 

1288 אני עומד מול מפקדת POUM, תנועתו של אורוול. על הבב

ניין האפור מוצב לוח זיכרון למייסד התנועה אדרס נין, שנחטף, 

המועצות.  לברית  מקורבים  גורמים  ידי  על  כנראה  ונרצח,  עונה 

גם אורוול ואשתו איילין, שהגיעה גם היא להתנדב במלחמה, היו 

על הכוונת, אבל הם הצליחו להימלט מספרד בעור שיניהם. את 

השנתיים הבאות בילה אורוול באנגליה ובמרוקו, שאליה נסע כדי 

להחלים ממחלת השחפת.

העולם  מלחמת  בתקופתו,  ביותר  החשוב  המאורע  לפני  רגע 

השנייה, זה אולי המקום לציין שאורוול הוא בעבורי לא רק פרשן 

לענייני אקטואליה. כתיבתו, אף שהיא פוליטית, היא כתיבה אישית 

ללחלוטין, וחייו הם כמו גזע עץ שהשנים והאקלים טבעו בו את חוב

תמם. חוסר היכולת שלו להישאר אדיש למצוקה ולאיבצדק מעורר 

השראה. כשנלחם בספרד, לדוגמה, הוא היה אדם בן 34, נשוי ובעל 

קריירה, לא היפי צעיר שוחר הרפתקות.

לאורוול.  נזקקתי  בחברון,  או  בעזה  בלבנון,  בצבא,  כששירּתי 

לא  אבל  אליהן,  שנקלעתי  בסיטואציות  רקוב  שמשהו  ידעתי 

אחד  יום  אפילו  העביר  שלא  מי  של  מוסר  להטפות  זקוק  הייתי 

ניתוח  ולא הבין את המורכבות הפוליטית. אורוול סיפק  במדים 

מדויק של הגורמים העומדים בבסיס כל מלחמה ומעשה כיבוש. 

העב חיי  של  הדינמיקה  את  לפענח  לי  עזר  הוא  שכיר,  ככשהייתי 

בודה. כשנכנסתי לפוליטיקה, הוא הצביע על שקריה. כשעסקתי 

בחינוך, הוא היה שם כדי להזכיר שתמיד יש סיכוי להביא לשינוי. 

יותר מכל הוא נמצא איתי כשאני כותב. אורוול אמר שבימים של 

הונאה כללית, אמירת אמת היא מעשה מהפכני. די במשפט הזה 

כדי להבין את כוחה של המילה הכתובה.

מאמין  אחד  "כל  תמיד;  רלוונטית  נשארת  האמת  אמירת 

במעשי הזוועה של האויב ולא מאמין באלה של הצד שלו", הוא 

"מתחת  )מתוך  ספרד"  מלחמת  על  אחורה  "מבט  במאמר  כותב 

ללאף שלך"( ומספר על "ספסרי הזוועות" מימין ומשמאל שמשב

תמשים בזוועות למטרות פוליטיות אבל אדישים לסבל אם הוא 

פוגע בצד האחר של הגבול. הוא הבין שדעת הקהל היא חלק מכל 

ביתו של אורוול ברחוב 
פורטובלו 22, נוטינג היל 

צילום: דיויד סטברו
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מערכה, וכי זו נתונה למניפולציות ולניצול ציני. הוא 

על  ברז,  כמו  ונסגרים  שנפתחים  רגשות  על  דיבר 

ההיפנוזה של העיתונים והרדיו, על מכבסת מילים 

המוות  כמו  זוועות  חשף  הוא  נבגדות.  ומהפכות 

העלוב של העניים בבתי החולים של פריז או טבח 

ההאזרחים בספרד, אבל גם הרים את המסך מאחוב

האחראים  של  הסמויים  והאינטרסים  השקרים  רי 

הרכוש  ו"בעלי  הדיבידנדים"  "גורפי  זוועות,  לאותן 

ושכיריהם מלקקי התחת".

ואף על פי כן, הייאוש הוא ממנו והלאה. בסופו 

של  זכותו  על  הוא  אורוול,  סבור  הקרב,  דבר  של 

במזון,  אנושיים,  חיים  של  במינימום  לזכות  האדם 

בדיור, בלבוש סביר ובחופש מ"האימה הרודפת של 

האבטלה". המאבק הוא שלכל ילד יהיה סיכוי הוגן, 

וששעות העבודה של אדם ישאירו לו קצת אנרגיה 

שעבוד.  של  סוג  כל  נגד  הוא  המאבק  היום.  בסוף 

הפשוט  "שהאדם  סיכם,  הוא  מאמין",  עצמי  "אני 

ינצח בקרב שלו במוקדם או במאוחר".

האי ג'ּורה, סקוטלנד | האדם האחרון
אורוול  היה  השנייה  העולם  מלחמת  במהלך 

האזרב בהגנה  כששירת  המלחמתי  מהמאמץ  חחלק 

לכתב  היה  גם  הוא  ובשירות השידור הבריטי.  חית 

המלחמה.  סוף  לקראת  באירופה  האובזרוור  של 

בתקופה זו הוסיף לכתוב, ויצר בין השאר את אחד 

החיות",  "חוות   - המאה  של  החשובים  הספרים 

כסוציאלב תוקף  הוא  שבו  עוצמה  רב  אלגורי  רומן 

דמוקרט את המהפכות שמסתיימות בטוטליטריות 

ובדיקטטורה. זו היתה תקופה קשה בחייו האישיים. 

נפטרה  איילין  אך  בב1944,  ילד  אימצו  ואיילין  הוא 

במפתיע במהלך ניתוח שגרתי בזמן שאורוול שהה 

הוא  לחייו  האחרונות  השנים  חמש  את  בגרמניה. 

ובודד, כשהוא כותב  ג'ורה, חולה  בילה בעיקר באי 

מאמרים ועובד על יצירתו האחרונה - 1984.

בחווה  להסתיים  יכול  אורוול  בעקבות  המסע 

יכול  אחר  סיום  השומם.  הסקוטי  באי  המבודדת 

שהשחפת  לאחר  נקבר  שבה  הקבר  בחלקת  להיות 

הכריעה אותו בגיל 46, ליד המצבה הנושאת רק את 

ששמו המקורי ואת שנות את חייו, בכנסיית כל הקב

 .)Sutton Courtenay( דושים בעיירה סאטון קורטני

דווקא  שיסתיים  ראוי  אורוול  בעקבות  מסע  אבל 

בסלון,  מאיתנו  אחד  כל  אצל  שלנו,  לאף  מתחת 

הגדול",  כש"האח  בה.  חי  שהוא  בעיר  בשכונה, 

מושג שהוא המציא, מופיע אצלנו על המרקעים 24 

ברחובות  משתוללת  כשהאלימות  ביממה,  שעות 

בין  וכשחוסר היכולת להבחין  פינות הגלובוס  בכל 

טוב לרע מוביל למעשי רצח ושעבוד, דווקא הביקור 

בחצר הפרטית שלנו והשימוש בפנס האימתני של 

אורוול ראויים יותר לסיום המסע.

הספרות  מפרקי  אחד  הוא   "1984" של  סופו 

גיבור  וינסטון,  פעם.  אי  שנכתבו  ביותר  המדכאים 

בידי איש  וחקירות  עינויים  עובר סדרה של  הספר, 

בפניו  מתאר  אובריאן  אובריאן.  השלטת,  המפלגה 

במחשב שולטת  המפלגה  שבו  עולם   - העתיד  אאת 

בות בני האדם, לא רק במעשיהם, עולם שבו אפילו 

נתונים  עצמה  המציאות  ותפישת  העבר  מאורעות 

נטול  פחד,  של  עולם  השלטון.  של  לבו  לשרירות 

והאהבה  המין  שאפילו  עולם  ומדע,  אמנות  צחוק, 

ניטלו ממנו. "אם אתה אדם", הוא מטיח בפניו של 

ווינסטון המעונה והמושפל, "הרי אתה האדם האחב

רון" )"1984", תרגום: ג. אריוך, עם עובד 1995(. 

על  כביקורת  אורוול  של  חזונו  את  שפירשו  יש 

ההמשטרים הטוטליטריים של ימיו. אלה נשמו לרווב

ברית  ופירוק  הנאצי  המשטר  התמוטטות  עם  חה 

ההמועצות. אחרים, ואני בהם, רואים ב"1984" אזהב

רה רלוונטית תמיד. בני האדם, כך נדמה לי שאורוול 

טוען, אשמים בהפיכת החיים על פני האדמה הזאת 

לגיהינום, אך הם גם אלה שיכולים, באמצעות רוחם 

A.ואהבתם, לתקן
דיויד סטברו - עיתונאי 

ישראלי המתגורר בסטוקהולם

 האי ג'ּורה. כאן, בשקט 
השונה כל כך מסערות 

הערים הגדולות שבהן חי 
וכתב, סיים אורוול את חייו 

בגיל 46 ממחלת השחפת 
 AD Photography :צילום
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כמו בענייני החברה, גם 
בעניינים גסטרונומיים אורוול 

מתעקש לחשוף את האמת 
המרה שמאחורי הארוחה. הוא 

כותב על הזוהמה, על טבחים 
היורקים במרק, על הטינופת 

בקפיטריה ועל ארון הלחם 
השורץ מקקים. הוא חושף את 

הקורא גם לתנאי החיים של 
העובדים במלון. הוא מספר על 
העייפות והרעב, על האדישות 

והשכרות, ועל שאיפותיהם 
של העובדים המצטמצמות 

לארוחה ולמיטה

_____________
המב ישראלי  עיתונאי  ב  סטברו  דדיויד 

תגורר בסטוקהולם
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