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 ליזציה לברבריות: ספרות וקומיקס בארגנטינה יבין ציב

 *דני פילק 

 

 תקציר

נושא מרכזי בספרות   המפגש בין האליטות ומעמדות הביניים המשכילים לבין המעמדות העממיים, הינו 

זהו הנושא של הספר המכונן של הספרות הארגנטינית   -שלו  ה  המשנשכותרת    –פאקונדו  -הארגנטינית. 

המחבר הבין את המפגש בין אליטות למעמדות עממיים.  הדרך שבה  מרמזת על    –  ליזציה או ברבריותיציב

מאמר זה עוסק בעיבוד לקומיקס של שלושה סיפורים מרכזיים בסיפורת הארגנטינית, העוסקים במפגש  

של המעמדות העממיים.  , מבטאים את הפחד והרתיעה של האליטות מעולמם  פאקונדוזה. שניים מהם, כמו  

הסיפור השלישי מציג נקודת מבט הפוכה, וחושף את השנאה המעמדית של המעמדות המשכילים, ואת מחיר  

הדמים ששנאה זו גבתה ותגבה בארגנטינה. הסיפור הראשון, "בית המטבחיים," אשר נכתב בעשור הרביעי  

מטבחיים  19-ה של המאה   בית  עובדי  עם  במפגש  המשכילות  האליטות  איש  של  הטרגי  סופו  את  מספר   ,

בפרברי ארגנטינה. הסיפור השני "שערי גן עדן" של הסופר חוליו קורטאסר, מתאר את הידידות בין עורך  

  , הדין מהמעמד הגבוה לבין זוג מהמעמדות העממיים, ואת ביקוריו של הראשון בשכונה של בני הזוג, שכונ 

- ה מאוכלסת על ידי "מפלצות". הסיפור השלישי, "ראש שחור", נכתב בתחילת שנות    ,שלדידו של הראשון

  ר, שהזדהה עם התנועה הפרוניסטית על ידי הסופר היהודי ארגנטיני חרמאן רוזנמאכ  20-השל המאה    60

ציע מבט ביקורתי  סיפורו של רוזנמאכר מ  . 1955-בושפע מההתנהגות של המשטר הצבאי שהדיח את פרון  וה

ל הועברו  אלה  סיפורים  הארגנטינאים.  המשכילים  המעמדות  של  האליטיזם  העל  ידי  מדיום  על  קומיקס 

לופס.   וסולאנו  נינה  קארלוס  ברצ'יה,  אנריקה  בארגנטינה:  הקומיקס  ביצירת  בולטים  ציירים  שלושה 

  נטינה לאורך השנים. כמו המאמר דן במשמעיות הפוליטיות של המפגש בין אליטות ומעמדות עממיים בארג 

ז'אנר המזו יפה",  בעצם התרגום מ"ספרות  ביטוי  לידי  בא  זה  בו מפגש  האופן  מנתח את  הוא  עם  הכן  ה 

המעמדות המשכילים, לבין הקומיקס, ז'אנר שנחשב ל"תרבות נמוכה". המאמר מצביע על האופן בו עצם  

 בין "גבוה" ל"נמוך". פעולת התרגום, כמו הסיפורים הנידונים עצמם, מערערת את הגבול

 

 קומיקס, ארגנטינה, ברבריות, אליטיזם :  מילות מפתח

 

 כמאפייני תרבות והיסטוריה פוליטית בארגנטינה  ברבריות / ליזציהיציבמבוא: 

שכתב   )1970- בבטקסט  בורחס  לויס  חורחה  הארגנטיני  הסופר  טען   ,Borges  שנחשב ספר  מדינה  שלכל   )

יכולה  ע לנו ]הארגנטינאים[, נדמה לי שההיסטוריה שלנו הייתה  ג . והוסיף בורחס: "בנושלה  ל"ספר הלאומי"

בוחריםלהיות   היינו  אם  יותר,  וטובה  ב  שונה,  הנוכחית  בFacundo)  אקונדופבמאה  ולא  פיירו (    מרטין 

(Martin Fierro )  "]שלנו הלאומי  בדברי  ]כספר  סרמיינטו   ,קונדואפ  לאותו   הקדמה.  דומינגו  של    ספרו 

(Domingo Sarmiento),    בורחס  כתב  ,1874-ו  1868נשיא ארגנטינה בין  אינטלקטואל ופעיל פוליטי שהיה  :

ליזציה או ברבריות. בחירת הארגנטינאים ידועה. אם היינו  י"האלטרנטיבה של סרמיינטו עדיין תקפה: ציב 

היסטוריה שלנו הייתה אחרת וטובה  ה ,  מרטין פיירולספר הקנוני שלנו במקום את    קונדואפהופכים את  

ארגנטינים רבים    אינטלקטואליםלדידו של בורחס וגם לדידם של    (.Gamerro 2015:1  - ב)מצוטט    יותר" 

מול    הפך   פיירומרטין  הספר    –אחרים   אל  ארגנטינית.  לאומית  זהות  ליצירת  המהגרים  בסיס  המוני 

, הגאוצ'ו  20-הובעיקר בעשורים הראשונים של המאה    19- ה  האירופאים שהגיעו לארגנטינה בסוף המאה 

 
 dflic@bgu.ac.il אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המחלקה לפוליטיקה וממשל. פרופ' דני פילק, *
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מרטין    (.Vinther 2011)   , האמיתיייצג את הארגנטיני הילידי    (Jose Hernandez)  הרננדסחוסה  הסופר  יצר  ש

  , הספרעובדה ש נראה באישוש לטענה אחרונה זו  , והגאוצ'ו בכלל, הפך קנוני ועממי בעת ובעונה אחת. פיירו

אפילו  שלושה עיבודים לסרט, סרט אנימציה, ו  –ים שונים  בוד יעבר ע אבן יסוד של הספרות הארגנטינית,  

השנתי  ה ורדיותן  שניפרס  טלוויזיה  שמו  לתוכניות  את  נושא  ביותר,  פיירוכן,    כמו.  הטובות  זכה    מרטין 

ומת זאת,  ע , לפאקונדו  , ואף נתן את שמו לחוברת קומיקס למבוגרים.   1עיבודים שונים לקומיקס   שלושהל

 . 2לקומיקס  למדיום אחר, גם לא עולם לא עובד מ

ציב  סרמיינטו בין  האלטרנטיבה  את  הינו  י הציב  המלא  שמו  אשר  ספרו,  של  בכותרת  לברבריות  ליזציה 

. עבור סרמיינטו הבחירה הייתה ברורה כבר באופן  , החיים של חואן פאקונדו קירוגהליזציה או ברבריותיציב

מקורו    ליזציה יציבהמושג    ב הנורמטיבי הנכון. וטעבורו הציג את הק  ליזציהיהמושג ציב  הצגת האלטרנטיבה.

ו ותבונה  הכילבנאורות,  האמונה בקדמה, סדר  ציביליזציה  .  בתוכו את  הופעת המושג  בין  יש קשר הדוק 

ליזציה הייתה  יהבחירה בציבלכן    .(Sorensen 1996)והתפשטות הקולוניאליזם    וצמיחתו של הקפיטליזם

עבור  אירופאיות של ארגנטינה, רובן ככולן מרוכזות בבואנוס איירס, עיר הבירה.  -הבחירה באליטות הפרו

(, היה  La Riojaפרובינציה לה ריוחה )גאוצ'וס מ(, המנהיג של הcaudillo, ה"קאודייו" )פאקודנוסרמיינטו  

  ., כמו כל ה"קאודייוס" האחריםנציג הברבריות

קיימת בארגנטינה כבר  הייתה  הנגדה ש  יינטו זיקק בצורה כה מוצלחת בכותרת ספרו, היאההנגדה שסרמ 

סכסוך  , ההנגדה באה לידי ביטוי כ19-השל המאה    70-הועד שנות    1810. מאז  חילתה כמדינה עצמאיתמת

לבין  שרצו מדינה אחידה תחת שליטתה של בואנוס איירס;  יסטים וליברלים,  אאירופטריים",  יבין ה"אונ 

דיאולוגיה יותר  ים, שהיה חזק בעיקר בפרובינציות, ותמך במודל פדרטיבי ואף קונפדרטיבי, עם אזהפדרלי

בין אונימציב את הקונפל  , כאמור,סרמיינטו  (.Ordiz 1993)  פופוליסטית ומסורתית ופדרלים  יקט  טריים 

ציב  בין  ברבריותיכקונפליקט  לבין  )אירופאית(,  הס  ליזציה  בין  הלא  ,  את  פר  המייצגת  העיר  לבין  מפותח 

)יהק הספר.    (.  שם  Ordizדמה  של  בפתיחה  כבר  ברורה  סרמיינטו  של  אנקדוטה  ב נפתח    פאקונדוגישתו 

 Juan Manuel de)  של חואן מנואל דה רוזס  נואישית. כשעזב את ארגנטינה כגולה פוליטי בתקופת שלטו

Rosas)  כמילות פרידה משפט בצרפתיתסרמיינטו  , כתב  ,( כנראה של דני דידרוDenis Diderotאבי ,)של    ה

מביא  סרמיינטו  (.  Schvartzman 1996, לא ניתן להרוג רעיונות )On ne tue point les idees,  פדיהוהאנציקל 

ו הפוליטיים, אשר לא ידעו לקרוא את המשפט בצרפתית, ונאלצו לשלוח "וועדה"  יג ליריב ועל כדי ל  סיפור זה

, סרמיינטו מציג את  (Piglia 1993שתתרגם עבורם את הטקסט. כפי שכתב הסופר והחוקר ריקרדו פיגליה )

אלה שמסוגלים להבין משפט הכתוב בצרפתית, לבין  כבחירה בין    המרכזית של ארגנטינה  הברירה הפוליטית

רחית ושל אירופה כמודל  כדמה כהיהאליטיזם של סרמיינטו מעוגן בתפיסה של ק    (.Piglia 1980שלא )אלה  

.  הוא כותב "בילדותם העמים הם ילדים שאינם מסוגלים לתכנן, הם אינם מבינים כלום  פאקונדודמה. ב יהק

  (. Ordiz 1993לכן צריך שאנשים בעלי הבנה ויכולת לראות את העתיד ישמשו להם הורים" )מצוטט אצל  

, אשר אינם מסוגלים  אם החניכה ההורית נכשלת, הפתרון הוא דיכוי אלים של אותם מעמדות לא מתקדמים

שחודשיים לאחר מכן יהפוך   ,(Bartolome Mitre) ברטולומה מיטרה לכותב כך הוא , 1861- ב. לתכנן לעתיד

ר מדינתנו. הדם  בולנשיא ארגנטינה: "אל תנסה לחסוך בדם של גאוצ'וס. הדם שלהם הוא דשן שימושי ע

 (. שם Ordiz)מצוטט אצל  ם בני אנוש"תשלהם הוא הדבר היחיד שעושה או

תה את  נ בההיא זו ש ,"ברבריות"לבין  ו" ליזציהיציב"ההנגדה בין המושגים  ,מאז שנוסחה על ידי סרמיינטו

כפי שכותבות העורכות של אסופה שנושאת אותה כותרת, "האנטינומיה    .הספרות והפוליטיקה בארגנטינה

פונה    המופיע  ' ברבריות'ל  ' ליזציהיציב'בין   באופן מפורש או נקראת בין השורות, אבל אינה נעלמת; היא 

אם בלחישה או  .  ופים, אך לעולם אינה שותקת לגמרימטפורות שונות או על ידי דימויים שק   על ידינו  יאל

 (. Molina 2015בצעקה, תמיד ניתן לשמוע אותה" )
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מציב היא כה מרכזית בהיסטוריה הפוליטית והתרבותית של ארגנטינה, מראה    פאקונדו העובדה שההנגדה ש

. שתי היצירות מהוות את  מרטין פיירו  תפקיד לא פחות חשוב מזה של    פאקונדוטענותיו של בורחס, ל שכנגד  

של הספרות הארגנטינית היסוד  אבני  של ההנגדה:  שתי  שני הקטבים  כמייצגות את  אותן  לקרוא  וניתן   ,

  .3מזדהה עם מה שסרמיינטו בזלזול מכנה ברבריות   מרטין פיירוליזציה, ימזדהה עם הציב פאקונדו

הספר הוא רומן בחרוזים,    חוסה הרננדס, אחד מיריביו הפוליטיים של סרמיינטו.  נכתב על ידי  מרטין פיירו

בעיקר בכרך  ,  מרטין פיירו. בשובו של מרטין פיירו  , השני  הגאוצ'ו מרטין פיירוהראשון,    .שני כרכיםולו  

הממשלות איתן   האופן בו ומבקר את   ,'גאוצ'ו'עם פיירו ההות  ד מביא את הקורא להז, הרננדס והראשון של

, בעת כהונתו של סרמיינטו  1874-בהרי הכרך הראשון פורסם  )שוזו של סרמיינטו עצמו,  ,  סרמיינטו הזדהה

   4., מתייחסות לגאוצ'וסליזציה"יממשלות ה"ציב  - כנשיא(

ספרות  אינו ספרותי גרידא.  פיירומרטין ל פאקונדוקונפליקט בין , ה19-הבמאה  כברניתן לראות, אם כך, ש

שזור בזוו ופוליטיקה  זו  בין    , ת  ההנגדה  הנאורות  "ברבריות"לבין    "ליזציהיציב "סביב  האליטות  בין   ,

של   ארגנטינית  גרסה  בין  העממיים,  פופוליזם.למעמדות  לבין  סרמיינטו    ליברליזם,  שהציג  ההנגדה 

זה קיבל  , היא ההנגדה המרכזית של ההיסטוריה הפוליטית והתרבותית של ארגנטינה.  פאקונדוב מאבק 

ננה ארגנטינה כמדינה  שנה לאחר המהפכה שדרכה כו מאה  ,  1910-בצורות שונות מאז ימיו של סרמיינטו.  

הפועלים המהגרים, שרבים מהם  את  עצמאית, דמות ה"ברברי" אינה כוללת רק ילידים ו"גאוצ'וס" אלא גם  

המאבק סביב חוק ההצבעה האוניברסלית    ,הביאו מאירופה אידיאולוגיה סוציאליסטית או אנרכיסטית. כך

ו לשמור על כוחן על ידי מניעת זכות ההצבעה  אליטות שרצליזציה וברבריות, בין  יציבלגברים היה מאבק בין  

תיהם הפוליטיות. הטבח של ה"שבוע הטרגי" בינואר  יומההמונים, לבין המעמדות העממיים שנאבקו על זכו

היה   –ים נרצחו על ידי כוחות הביטחון ומיליציות של צעירי האליטות תעובדים שוב ר ממאהבו יות – 1919

מהגרים ממעמד הפועלים והאריסטוקרטיה המקומית. ההפיכה הצבאים    מאבק בין,  זו  ביטוי נוסף להנגדה

בין    1930של   ארגנטינה  את  שפקדו  הצבאיות  ההפיכות  סדרת  ה1976- ו  1930)ובעצם  של  תיי (  ניסיון  ה 

לבלום את ההישגים של המעמדות העממיים בתקופת כהונתו של היפוליטו יריגויין    תהאוליגרכיה המקומי

(Hipolito Irigoyen  .כנשיא ואנטי (  פרוניסטים  בין  ההנגדה  את  -וכמובן,  שמגדירה  ההנגדה  פרוניסטים, 

נו, היא ביטוי מובהק של אותו מאבק שהגדיר  י הפוליטיקה הארגנטינית מאז מחצית המאה העשרים ועד ימ

ו לפרוניזם ותומכיו, כתב בורחס: "הגאוצ'ו הוחלף על  סבהתייח  יינטו, בין "ציביליזציה" ו"ברבריות".סרמ

איננה  הברבריות  ופועלים,  מתיישבים  עוד  ידי  קיימת   ,בספר  קיימת  הערים    היא  של  הפשוט  העם  אצל 

 (. Sorensen 1996 (. הדילמה לא השתנתה" )מצוטט אצלcaudillo)  'קאודיו'הגדולות, והדמגוג מחליף את ה

איש  כתב מחזה בשם    1981, אשר בשנת  (Roberto Cossa)  טיב להמחיש הנגדה זו המחזאי רוברטו קוסהיה

התאריך בו נפטר המלחין  ,  לאוקטובר  17-ההמחזה מבוסס על העובדה ש.  כבר לא זוכר את פרדריק שופין

זה  יום  . ב 1945-ב   של התנועה הפרוניסטית  ולדתהגם התאריך שמציין את ההוא  ,  (1849)בשנת    פרדריק שופן 

מפרברי בואנוס איירס צעדו לכיכר המרכזית של עיר הבירה לדרוש את שחרורו    פועלות ופועליםעשרות אלפי  

וכיהן  היה חלק ממנו  כליאתו,  עד ל,  עצמו  פרוןששנכלא על ידי המשטר הצבאי )משטר    ,של חואן דומינגו פרון

העבודה(.בו   מתמקד    כשר  הארגנטינאיותבני  בהמחזה  מהאליטות    1945לאוקטובר    17באותו  ש  , זוג 

רגליהם במזרקות היפות שבכיכרות    וטובלים את  צועדים לעיר הבירההההמונים  על  מסתכלים ברתיעה  

איש  "  שקובלים על כך ש:   נת ליבם של בני הזוג ילמג  זאת וכל    .  הצעדה הארוכהמלנוח מהחום ו במטרה  העיר  

או   יודע  אינו  פ  17-שה זוכר  מהם  יום  הוא  שופןט לאוקטובר  של  ב  (  Cossa 2014:87)  ."ירתו  פרפרזה  כך 

שההיסטוריה  מנותקות,  , מנגיד קוסה בין אליטות  ופאקונד ה פתח סרמיינטו את  באירונית של האנקדוטה  

לבין המעמדות    והתודעה שלהם מוגבלת לתרבות ה"גבוהה" האירופאית,  שלהן היא היסטוריה אירופאית,

 . , אלה שעושים את הפוליטיקה כאן ועכשיוהעממיים המקומיים
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 ציביליזציה/ברבריות: בין ספרות לקומיקס 

ליזציה לברבריות עיצבה לא רק את ההיסטוריה הפוליטית של ארגנטינה, אלא גם  י כאמור, ההנגדה בין ציב

תרבותה. זה,    את  במאמר  אדון  עליהם  הסיפורים  מצוינים  שלושת  לעיבודים  שזכו  סיפורים  שלושה 

"ציבלקומיקס,   הנגדה  אותה  על  ייחודית  "בית    ."ליזציה/ברבריותימבטאים הסתכלות  הראשון,  הסיפור 

( ל,  1841-מ(,  El Mataderoהמטבחיים"  האר  הקצר  סיפורנחשב  הספרות  של   Iglesia)  נטיניתגהראשון 

, בתקופת שלטונו של חואן מנואל דה רוסס, שלטון שהביא ליציאה  19-הבמאה    תמתרחש. עלילתו  (1998

(.  Esteban Echeverriaריה )בלגלות של מתנגדי משטר רבים, ביניהם סרמיינטו ומחבר הסיפור, אסטבן אצ'

(  Julio Cortazarרטזר )(, פורסם על ידי חוליו קו Las Puertas del Cieloשעריי השמיים" )"הסיפור השני,  

בפריז. הסיפור    פרוניסטי יצא לגלות- קורטזר האנטיבה  נה  שבתקופת כהונתו הראשונה של פרון,  ,  1951-ב

(  German Rozenmacher( נכתב על ידי הסופר חרמן רוזנמכר )Cabecita Negra"ראש שחור" )– השלישי  

   .1955- בלאחר נפילתו של פרון  מספר שנים של המאה הקודמת, 60-הבתחילת שנות  

שערך הסופר וחוקר הספרות הארגנטיני ריקרדו    סופה העיבודים הגרפיים של שלושת הסיפורים הופיעו בא

שמטרתו    ספר,  (La Argentina  en  pedazos)  לגזרים  ארגנטינה חתוכה(, בשם  Ricardo Pigliaפיגליה )

הארגנטינית   ההיסטוריה  את  שמאפיינת  והפוליטית  החברתית  האלימות  איך    בספרות.משתקפת  להציג 

. "בית  בארגנטינה  מאיירים וכותבי הקומיקסשיתוף פעולה בין טובי התוצאה של  הם  העיבודים הגרפיים  

  די אנריקה ברצ'יההאוסף והראשון שידון במאמר זה, עובד לקומיקס על יהפותח את  המטבחיים", הסיפור  

(Enrique Breccia) כגון  שיצר  קומיקסאי מצליח מאוד,  ,  . ברצ'יה גרפים  (  Lovecraft)  בקרפטאל רומנים 

  ,Marvel))  אמריקאיות מארוולעם ההוצאות לאור השיתף פעולה  (, וLope de Aguirre)  לופה דה אגירהו

הסיפור    .מובי דיקו  מטמוןאי ה עיבד ספרים כגון  לקומיקס, והוא בעל ניסיון בעיבוד ספרות  (,  (DCודי. סי.  

( והטקסט עובד על ידי נורברטו בוסקלייה  Carlos Nineאויר על ידי קרלוס נינה )   -"שערי שמיים"    –השני  

(Norberto Buscaglia נינה היה מאייר קומיקס, צייר ופסל. מלבד עב .)לה  דתו בארגנטינה הוא עבד עבור  ו

פרקים של  לקומיקס  עיבד  . כן  הצרפתיים  (L’Echo des Savants)  אקו דס סאבנטס ' ל-ו  (Le Monde)  מונד

וכתב  היוצר האמריקני  של  (  Los Mitos de Cthulhu)  וסי כטולו ת מית  , א(Quijote)  קיחוטה לאבקרפט, 

הסיפור האחרון הנידון במאמר זה "ראש שחור", אויר על ידי פרנסיסקו סולנו    קומיקסים רבים. ל טקסטים  

סולנו לופס    (.Eugenio Mandriniאוחניו מדנריני )( והטקסט עובד על ידי Francisco Solano Lopezלופס )

  , (Hector Oesterheldיחד עם הקטור אוסטרהלד )  ,אחראיההוא אחד מגדולי מאיירי הקומיקס בארגנטינה,  

הוא כותב קומיקס,  ש מנדריני    .(1959-1957)  (El Eternauta)  האטרנאוטעל הרומן הגרפי הראשון אי פעם,  

 משורר והיסטוריון של הטנגו.  הוא גם , הקוסמתבעיקר קומיקס אימה כגון הרומן הגרפי  

פורת של ארגנטינה  יריקרדו פיגליה, עורך האסופה בה מופיעים שלושת העיבודים, כתב שניתן לומר שלס

נקודות התחלה. הראשונה,   לדידו הפתיחה של"בית המטבחיים"השנייה,  ו  פאקונדושתי  של    פאקונדו     . 

בה    סרמיינטו  גרסה  מציג  סרמיינטו  שונות.  בגרסאות  סיפור  אותו  את  מספרים  אצ'בריה  של  והסיפור 

  , וכי, הבין את המשפט בצרפתיתליזציה מנצחת את הברבריות, שכן נציגי הברבריות אינם מסוגלים ליהציב

,  סיפורו של אצ'בריה  (. Piglia 1993ליזציה וברבריות האחרונה מנצחת )יכפי שנראה בהמשך, במפגש בין ציב

חונך את הסיפורת הארגנטינאית. עד אז, הז'אנר העיקרי היה האוטוביוגרפיה, כי המעמד    ,1841-בשנכתב  

הם ניסיון "לספר את    –לאחר מכן  רו  מרטין פייו  ונדופאק   ,  המשכיל מספר את עצמו. "בית המטבחיים"

 (. Trica Flores 2014שמכונן את הסיפורת ). המאמץ הנדרש על מנת לספר את האחר הוא זה האחר"

 

 עיבוד הגרפיים ופדרליים בסיפור ובי אוניטר :"בית המטבחיים"

, ונפטר בגלות  1805-בנולד    ,  פוליטיהיה סופר, הוגה ופעיל  , שאסטבן אצ'ברייהמחבר "בית המטבחיים"  
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קבוצה  ,  "1837בקרב "דור    הבולטות  משתי הדמויות  ת אחהוא היה  ,  יחד עם סרמיינטו.  1851- בבמונטווידאו  

ה"אוניטרית".   העמדה  עם  שהזדהו  ארגנטינאים  ציבור  ואנשי  אינטלקטואלים  גם  של  סרמיינטו,  כמו 

ואנשיו.    אצ'בריה רוזס  של  הפוליטית  מהרדיפה  לברוח  מנת  על  לגלות  בית  "את  כתב  אצ'בריה  נאלץ 

סם רק לאחר מותו של המחבר על ידי  ור, אך הסיפור פ19-השל המאה    40-ה, בשנות  " בגלותהמטבחיים

 . 1871-ב( Juan Maria Gutierrezחואן מריה גוטיירז ) -  חברו והביוגרף שלו

דוקסים. כסופר, הוא היא הבולט בין אנשי הרומנטיציזם בארגנטינה, כפי שבא  אצ'בריה היה איש של פר

  ה אינ   -  "בית המטבחיים"  –ה ביותר  וב. עם זאת, יצירתו החש השבויהלידי ביטוי בשירה, בעיקר בספרו  

.  שםavant la lettre  (  Jitrik  )ריאליזם  ו  (, אלא שילוב בין רומנטיציזם Jitrik 1971יצירה רומנטית טיפוסית )

דוגמה    -  הכותרת של ספר ההגות המרכזי שלואך  ,  ביטוי מקומי של הליברליזם האירופאי  נתןכהוגה, הוא  

כפעיל  לבסוף,    . תליברלית: גם דוגמה וגם סוציאליסטיההגות  הכסתירה מוחלטת של    ת ינרא –  סוציאליסטית 

הצרפתית )חרות, שוויון, אחווה(, אך  ביקש לקדם בארגנטינה את שלושת האידיאלים של המהפכה  פוליטי  

אליט סלידה  של  הייתה  להמונים  וסטיתיגישתו  לשורות  בעיניו  ,  מוגבלים  היו  והאחווה  השוויון  החרות 

 .האליטה

, שילוב של רומנטיציזם וליברליזם, הייתה פרדוקסלית גם היא. אצ'בריה הושפע  אצ'בריה  תפיסת העולם של

.  (Suarez Murias 1977מנטיציזם את הביטוי של הליברליזם בספרות )הוגו, שראה ברוויקטור  מתפיסתו של  

ליברליזם   בין  הקשר  של  אנליטי  ביטוי  מאשר  יותר  ספרותית  יצירה  בעצמה  היא  הוגו  של  אמירתו  אך 

במובנים רבים, מנוגדות האחת לשנייה. בעוד שהליברליזם שם דגש על רציונליות  , גישות שורומנטיציזם

ומקדשדמה,  יוק רגש  על  דגש  שמה  הרומנטית  העבר.    תהתנועה  האינדי  כמואת  של  בידוכן,  אליזם 

ם היה שונה מאוד מזה של הליברלים. הראשונים הדגישו את הביטוי העצמי של הפרט, אך  קניהרומנטי

קהילה אורגנית  עבורם הקהילה המשמעותית היא  כלומר,  ,  לוגיה החברתית שלהם הייתה קהילתניתוהאונט 

(Morrow 2011)ם האמינו שלאדם יכולות רגשיות, מוסריות ודתיות החורגות בהרבה מהראיה  קני. הרומנטי

עוד שיכולות אלו  הרואה  המצומצמת של הנאורות   רציונלי. הם האמינו  כיצור  לביטוין    באותאת האדם 

  Morrowביחסים של תלות הדדית עם האחר )נמצא  , בהן כל פרט  תאורגניו רק בקרב קהילות    נטיתהאו

המאה  שם( של  הראשונה  המחצית  של  מהליברליזם  מאוד  שונה  השקפה  זו  המאופ 19- ה .  ידי  י,  על  ין 

הפוליטית( לקהילה  ונורמטיבית,  אונטולוגית  קודם,  )הפרט  אונטולוגי  בעוד  .  אינדיבידואליזם 

ייחודי יד טי הוא אינדיבנשהאינדיבידואליזם הרומ האינדיבידואליזם הליברלי הוא  ,  יםואליזם של רגשות 

קנ  עבודתוינייאינדיבידואליזם  פרי  את  לעצמו  מנכס  והוא  לעצמו,  שייך  הפרט  הליברלים,  .  ,  עבור  לכן, 

אינדיבידואליזם קנייני זה. הקהילה הפוליטית  המקדשת    כמבוססת על אמנהנתפסת  קהילה הפוליטית  ה

שמכוננת על  פלורליסטית,  אורגנית אלא קהילה  ננת על ידי אמנה חברתית בין פרטים איננה קהילה  שמכו

כפי    כאן האופן הפרדוקסלי של הרומנטיציזם הליברלי של אצ'בריה.מ  .(Rosenblum 1987)  ידי שלטון החוק

טי מאמץ את אידיאל הביטוי העצמי של הפרט כמטרה עיקרית.  נשמציינת גוסטאבסון, הליברליזם הרומ 

תפיסה  שמטרה זו היא מטרה אתית, ועל כן חורגת מהליברליזם הפוליטי שהומשג על ידי ג'ון רולס, היות  

מטרתה של הקהילה כולה, באופן שמנוגד לפלורליזם  אמורה להיות    –הביטוי העצמי של הפרט    –של הטוב  

 (.Gustavsson 2014הליברלי )

נת  י . מבחהאסתטיעל ידי צמצום המושג רומנטי לתחום  מבקש לפתור את הפרדוקס  בעקבות הוגו,    ,אצ'בריה

הביטוי   הוא  הרומטניציזם  הליברליזם  האסתטיהוגו,  של  הליברליזם ספרותי  ח  .  בחברהימקדם    רות 

   1977)   רות באמנויות  יקדם חקלציסיזם, ול-מבקש לערער על הכללים הנוקשים של הניאו  והרומנטיציזם 

(Suarez-Murias  .ה, היא שיר  תטית, אשר הושפעה בעיקר מלורד ביירון, שאטוברייאן, הוגו וגנשירתו הרומ

לאינ )שם(.  דיהלל  החווייתיים  וביטוייה  מגויסתבידואליות  באמנות  תמך  אצ'בריה  מכך,  ביתרה  עקבות  . 
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ש חשב  הוא  הוגו,  כגון  אירופאים  רומנטיים  המאבק  סופרים  את  לשרת  הרומנטית  האמנות  של  מטרתה 

י דרסטי עבור עם  וותה "אחד האמצעים שיש למחבר להביא שינו י כתיבתו הלדידו  .  פוליטי הליברלי- החברתי

  Suarez-Muriaשהפך לטרגי תחת הדיקטטורה ]הכוונה לשלטונו של חואן מנואל דה רוסס[" )מצוטט אצל  

 שם(.

שהוא  ל  בניגודאך   בתפיסות  עצמו  מה  האסתטי.  למישור  מוגבל  אינו  אצ'בריה  של  הרומנטיציזם  חשב, 

ניתן גם לאבחן את ההשפעה של הרומנטיקה. הליברליז   .ם שלו מעוגן בקהילה הלאומיתהפוליטיות שלו 

... עלי על" למצבנו ]כקהילה    ותלו שהכי מתאימ י אאת  נו לקבל, ולאמץ  ינו לעצור ולבחון אילו דוקטרינות 

מתנגד לדת מדינה ותומך בחופש  למרות שהוא  יתרה מכך, הפלורליזם שלו מוגבל, שכן    .הוא כתב  לאומית["

 [ Echeverria 2014: 203] ""אלוהים הוא מרכז אמונתנו, והנצרות היא החוק שלו.  לדידודת, 

על אף ההבדלים ביניהם, ליברליזם ורומנטיציזם חולקים ראיה אליטיסטית של החברה, ראיה שאצ'בריה  

לכאורה  שהתכונות הנעלות אותן אצ'בריה מקדם אינן אוניברסליות באמת )כפי    מבטא ביצירתו ובהגותו.

הנאורות( האלא    ,טענה  האליטות  של  ש.  משכילותפררוגטיבה  המטבחיים"    -  נדוןבסיפור  – "בית 

שעובדי ודרי בית  בעוד    אל היחידידוהוא האינדיב  .טיבה של הצעיר האוניטריוגהיא פרר  תהאינדיבידואליו

רק על ידי הנגדתה  י שנראה בהמשך,  פכ. יתרה מכך,  ונות המייחדות כל פרטכנטול תערב רב  המטבחיים הם  

,  ליות לאשש את עצמהא והאינדיביד יכולה  להמון הברברי, רק על ידי הדגשת הפערים בינה לבין ההמון,  

 .  להמון הברברימצריך את הנגדתה  האישוש 

אל  פרדוקסים  מידה  לקומיקס?  הבאיזו  שלו  ובעיבוד  בסיפור  ביטוי  לידי  בבית    באים  מתרחש  הסיפור 

גשמים כבדים והצפות גרמו להפסקת  בעת ש  , בימי שלטונו של רוזסמטבחיים בפרברי העיר בואנוס איירס

עדיין העיר  הצריכה לבשר פחותה, אך  תענית שלפני הפסחא  האמנם בתקופת  .  הפעילות בבתי המטבחיים

בית המטבחיים. בזמן שכולם    עם הגעה של פרות וחידוש פעילותמתרחשת  ה לבשר. תחילת הסיפור  הכמ

מביא לתפיסתו  רבים  של פועלים  ממושך  עסוקים בעבודה, פר משתחרר גורם למותו של ילד, ורק מאמץ  

שהוא "אוניטרי", מתנגד של רוזס, בו תומכים עובדי בית  בו  מגיע למקום רוכב שניכר  זה  והריגתו. ברגע  

ה  .5המטבחיים  המטבחיים,  בית  מתעללים  מזועזעים  עובדי  הפר,  של  להורג  ומההוצאה  הילד  של  ממותו 

ידי אותו  תוארו  , שתעללות והשפלההתוך  ,  נלקח על ידי פקיד מטעם רוזס למשרדו  י. האוניטר ברוכב על 

. מותו  נפטר  י על מנת להלקות אותו, האוניטרהרוכב    להפשיט את בגדיהעובדים  שהתכוונו  מפקיד כ"בידור".  

 מונע מעצמו את ההשפלה. א הו  במותוהוא מוות הרואי, כי 

. הציר הראשון הוא התיאור  (Jitrik 1971)  הסיפור בנוי על שלושה צירים, שלקראת סופו מתכנסים לאחד

בית המט של  ואנשיוב הריאליסטי  לז'אנר הקוסטומבריסטיזה  אור  ית   .חיים  (, costumbrismo)    מתאים 

נוהגים של מקום ותקופה  ה התנהגות והדרכי    אור קפדן שליבת והתאפיין  ,  19-ה שמקורו בספרד של המאה  

  זם הקוסטומברי  מקדשת את העבר,ה אמנם עיקר הכתיבה הקוסטומבריסטית הייתה אפולוגטית    .מסוימים

(,  Mariano Jose de Larraליברל הספרדי מאריאנו חוסה דה לארה )סופר השל אצ'בריה הושפע מזה של ה

במובן זה הקוסטומבריזם הביקורתי מבשר   .שם(  Jitrikתן )הציג מנהגים והתנהגויות על מנת לבקר אואשר  

 את הז'אנר הריאליסטי, שיתאר את המציאות "כפי שהיא", על מנת לבקרה ולקדם שינוי חברתי.  

המטבחיים"ב הקוסטמבריסטי    "בית  רוזסהתיאור  את  לבקר  דרך  בית  ותומכיו  משטרו ,  משמש  שהרי   ,

כך מתחיל אצ'בריה את תיאורו של   (.Iglesia 1998המטבחיים הוא מטפורה של בואנוס איירס בעידן רוזס )

המחזה היה ציורי ומלא חיים, אך כלל את כל הכיעור המגעיל, הטמא  " החזרה לפעילות בבית המטבחיים:  

הפרולטר המעמד  של  פלטה  י והמעוות  לה  דה  לריו  ).הייחודי   "Echeverria 1971:136  .)  התיאור

  משפטים הבאים:שעולה מההקוסטומבריסטי מהווה כלי לבקר את רוזס ושלטונו, כמו 

בק איתיש  הפקיד,  יושב  שם  וקנסות.  מיסים  גובים  בה  מי  החשוב,    שה  הקצבים,  של  "קאודיו" 
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לתפקיד  רפובליקה הקטנה הזו. קל להבין איזה סוג של אדם נדרש  ה  שקיבל מרוזס את השליטה  על

בגלל שהוא מושבו של הפקיד, ובגלל השלטים  רק  ה היא מבנה קטן ומתועב, אשר בולט  ת כזה. הבק

"מוות   אזקורה",  אנקרנסיום  הגיבורה  ואישתו  רוזם  דה  מנואל  חואן  "יחי  הפדרציה",  "תחי 

  " )שם(ים הפראים".י טרילאונ 

האירונית    הביקורת  הוא  השני  עלהציר  הפדרל   הישירה  והכירוזס,  המשפטים  נסייה.  ים  לכך,  דוגמאות 

 הבאים: 

ק יהכנסי  מאלוהיםיה  ישיר  באופן  קיבה    את  בלה  כי  כולם,  של  המצפון  ועל  הקיבה  על  השליטה 

ם טובים, וידעו שהעם  וליתים טובים ולכן גם קי הספקים היו פדרל  ...    ומצפון אינם שייכים לפרט

הייתה להפוך את האדם למכונה, שיפעל לא  המטרה  ...    ומקבל כל מנדט  עבבואנוס אירס הוא כנו 

יה והשלטון. אולי יגיע יום שאי אפשר יהיה  יבהתאם לרצונו החופשי, אלא על פי רצונם של הכנס

 )שם(  .ר נקי, לטייל או לשוחח עם חבר, ללא אישור השלטוןילנשום אוו

רועים שהמוות  י, איהאוניטררועים המרכזיים, בריחתו של הפר והגעתו של  ישני האממורכב    הציר האחרון

כאמור, שלושת הצירים מתאחדים בפסקה  .  ימאחד ביניהם: מותו של הנער, מותו של הפר ומות האוניטר

 האחרונה של הסיפור:  

מקל וסכין את    בעזרתבאותה תקופה הקצבים הטובחים של בית המטבחיים היו השליחים שהפיצו  

לדמיין   קשה  ולא  רוזס,  של  הפדרציה  של  ממוחותיהם  הבשורה  צמחה  פדרציה  של  סוג  איזה 

שלא היה    פראי כל מי שלא ערף ראשים,  יוסכיניהם. בהתאם לשפה שהמציא רוזס, הם כינו אוניטר

ידיד ההשכלה והחרות.  כל  קצב, פרא אדם או גנב. כך כינו כל אדם הגון, אמיץ, כל פטריוט נאור,  

  . )שם(הפדרציה של רוזסליבת  ם היה  בחייט על פי מה שסופר קודם, אפשר לראות בבירור שבית המ

בחיים היא מטפורה של ארגנטינה בעידן  טהמספר מבהיר לקורא שבית המ שלושת הצירים מתאחדים כש

 .רוזס

 לדוגמה: .  את העם הפשוט כברברי ציגהתיאור הריאליסטי של בית המטבחיים מבקש לה

שונים. בכל קבוצה הדמות הבולטת היא  מסביב לכל פרה קבוצה של דמויות אנושיות בנות עור וגזע  

מרוח בדם. מאחוריו, מחקים    פוארוך ולא מסודר... ופרצו  ו חשוף, שיער  וזו של הקצב, סכין בידו, גו

ברים הפנימיים של הפרות,  אאת תנועותיו, להקה של נערים, נשים שחורות ומולטות שאספו את ה

היווניתהנשים   המיתולוגיה  של  מהמפלצות  יותר  לשמוע  ...  מכוערות  היה  גסות    ניתן  מילים   ...

 )שם(  ודוחות, צעקות ספוגות ציניות חייתית שמאפיינת את האספסוף של בתי המטבחיים שלנו.

הם ראו את עצמם כתומכי הדמוקרטיה וריבונות העם, אבל  .  שותפיו הפוליטיים עמדה בעיהובפני אצ'בריה  

ייחס לעצמו את סמני  שלטון ש לברוח,    צו אצ'בריה ואחריםשלטון ממנו נאלהעם, בעיקר העם הפשוט, תמך ב

כנוע,  כעיוור ו  היה להציג את העם  –האינטלקטואלי אם לא הפוליטי    –הפתרון    (.Iglesia 1998)  העממיות

אצ'בריה כתב את "בית המטבחיים" לפני שסרמיינטו כתב את    ית המטבחיים".כפי שעושה אצ'בריה ב"ב 

ל"דור  קונדואפ שותפו  את  מקדים  והוא  בהצ1837,  ציב י "  בין  ההנגדה  את  למעשה,  הלכה  ליזציה  יגו, 

הנאור וידיד החרות, לבין עובדי וקהל    יאצ'בריה בונה הנגדה ברורה בין האוניטר .  (Ordiz 1993לברבריות )

זה  י שפא החזקת הון תרבותי )כוהקו המפריד בין שתי הקבוצות ה .  , המתנהגים בברבריותבית המטבחיים

( ידי האליטות(  על  )הנגדה  (.  Trica Flores 2014מוגדר  הפיזי  ידי התיאור  על  הן  נבנית  שבעיבוד  ההנגדה 

על ידי השפה. וכאן פרדוקס נוסף של  הן  ( ו במידה מסוימת  לאיבודשכפי שנראה בהמשך הולכת  לקומיקס,  

ז'יטריק נואה  הספרות  חוקר  שמציין  כפי  כי  האוניטר  -  אצ'בריה,  של  שהשפה  נוקשה  ינרא  יבעוד  ת 

זאת, כי ההנגדה    מליאת חיים., שגם מאה ושמונים שנה לאחר כתיבתה, נשמעת  הפועליםת  רטילאית, שפעו

רציונלי וברברי, של כוחות בלתי נשלטים )כפי שמבטא הפר המשתחרר(, לבין  -איבין בית המטבחיים כעולם  
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היא גם ההנגדה    הפוליטיים,המסודר על ידי שלטון החוק אליו שואפים אצ'בריה ושותפיו  והעולם הרציונלי 

נותנת למעמדות העממיים של    סיתינו ( הדיexcess; האנרגיה העודפת ) ניסי לבין עולם אפוליניו בין עולם די

   .יבית המטבחיים את החיות שאין לאוניטר

, העיבוד לקומיקס של "בית  , ואולי כי כאן המאייר היה גם אחראי לטקסטבשונה משני העיבודים האחרים

וחבל  במלואה  ת מורכבות הסיפור א   המטבחיים" אינו מצליח להעביר כי "בית המטבחיים" הוא סיפור  , 

עיבוד ג "מתאים יותר לראות את הסצנה של בית  ראפי. במהלך הסיפור מציין אצ'בריה שבעצם  שמזמין 

להשלים את  היה  כך שהעיבוד לקומיקס יכול  [  Jitrik 1971:8מצוטט אצל  ]  המטבחיים, מאשר לכתוב עליה".

ואמנם רק בעמוד הראשון מצליח    הטקסט, להראות את הסצנות שאצ'בריה מתאר, ולהשלים את כוונתו.

כתב, התיאור המילולי    האחרוןבניגוד למה ש . לכן,  ברצ'יה להעביר בצורה גרפית את מה שאצ'בריה מתאר

יה  י בעיבוד לקומיקס נעלם הציר האירוני של ביקורת על הכנסכן,    כמו אלית.  וזוי וחזק יותר מאשר ההצגה ה 

נעל מכך,  וחשוב  רוזס,  עם  יחסיה  המטבחיים    מהגרסה  מתועל  בית  עובדי  של  הגזענית  ההצגה  הגרפית 

האיורים מצליחים להבליט את    יאולטימטיבי. יתרה מכך, אמנם בפעם הראשונה שמוצג האוניטר   "אחר"כ

הים  כבינו לבין אנשי בית המטבחיים )הוא מאויר בקווים דקים ובהירים, אל מול הקווים העבים וה  ההבדל

בעיבוד לקומיקס    .בייצוג הגרפי שלהםהסיפור אין כל הבדל  בהמשך  ך  אלים(,  וע בהם ברצ'יה מצייר את הפ

על  .  געא ללשמו כתשהופבעל אחד המפעלים להמלחת בשר, דמות מופיע אנגלי   נעלמה גם סצנה חשובה, בה

הדמיון בין  וכן  ,  בעיני עובדי בית המטבחיים  ילאיבוד הדמיון בין ה"גרינגו" לבין האוניטר  כים  כן גם הול

. לבסוף, ואולי חשוב מכל, הגרסה הגרפית מעלימה את הפסקה  האליטות המקומיות לבעלי ההון האירופאים

את  האחרונה של הסיפור, ובלעדיה ברצ'יה אינו מצליח להעביר לקורא )אם לא קרא קודם את הסיפור(  

 מטפורה של ארגנטינה תחת רוזס.  למעשה א ושבית המטבחיים ההלקח 

 

 עיבוד גרפיר מתרבותי לברברי: המקור הספרותי והבמעב "שערי שמיים"

במאה   ציביליזציה/ברבריות  ההנגדה  של  המרכזי  היה  19- ההביטוי  המטבחיים",  ב"בית  שמשתקף  כפי   ,

במאה   ופדרליים.  אוניטריים  בין  ב  20-ה האופוזיציה  ביטוי  מצא  זה  ואנטי דבר  פרוניסטים  בין  -מאבק 

נכתב על ידי חוליו  ש  , "שערי שמיים"  "שערי שמיים" ו"ראש שחור". עומד ברקע של  מאבק ש רוניסטים,  פ

, לאחר  1951-בפורסם  , ש חיות טרף   הראשון שלו  סיפוריםהאוסף  ראה אור ב,  ( (Julio Cortázarקורטאסר

אחד הסופרים החשובים  , שנמנה על   קורטאסרהיגר לפריז.    הסופר, שלא רצה לחיות בארגנטינה של פרון, ש

כצ, ל60  - השנות  של  אמריקאית  - הספרות הלטינו  'בום'ברכזית  מ דמות  הוא  של ארגנטינה,     גון ד דמויות 

אינפנטה. וקבררה  יוסה  וארגס  מרקס,  שימש    בבלגיה  1914-בנולד    קורטאסר  גרסיה  נספח  כביו  אשם 

ארגנטינהב עםשגרירות  הראשונה    .  העולם  מלחמת  לארגנטינהשבה  סיום  ,  קורטאסרגדל  בה    המשפחה 

ונעוריו  כשי התרבותילדותו  המורשת  מעמדי.  בין  במתח  ל  תאופיינו  אותו  שייכה  אליטה  המשפחתית 

)שפת האליטות הארגנטינאיות באותה תקופה(, שפה    שפת אימו הייתה צרפתית  על כל סממניה;    ה"נאורה"

עם זאת, עזיבתו של אביו את  בטים השונים של התרבות ה"גבוהה".  ילפני ספרדית, והיה בקיא בה   למדש

והמשפחה חיה חיי  למפרנסת יחידה של שני ילדיה,  אילצה את אימו להיות  ר היה ילד,  אסהבית כשקורט

שיוכל לעבוד ולסייע לכלכלת  וש מלימודיו באוניברסיטה על מנת  נאלץ לפרקורטסאר אף    מצוקה כלכלית.  

למרצה לספרות צרפתית באוניברסיטת קויו, בעיר    1944- ב  לאחר שעבד כמורה בתיכון התמנההמשפחה.  

במנדוסה על,  1946  -.  ובחואן  ית  ישנה לאחר  לשלטון, התפטר ממשרתו,  בה    1951-פרון  עיר  לפריז,  היגר 

   .1984-בהתגורר עד מותו 

שהה בצרפת.   סופר כבר פורסם כשהכאמור , אוסף הסיפורים הראשון שלו, נכתב בארגנטינה אך חיות טרף

"הבית הכבוש" ו"שערי    –  רוב סיפורי הספר משלבים בין מרכיבים ריאליסטים לפנטסטיים. שניים מהם
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הפרוניזם.  תו של קורטאסר  תגוב לנחשבים    -  שמיים" "הבית הכבוש" מספר את סיפורם של אח  לעליית 

יום אחד שאט אט נכבש ביתם על ידי כובשים לא  ים להרגיש  ל שמתחיואחות ממעמד גבוה שחיים ביחד,  

קריאה רווחת של הסיפור  ידועים. הם נאלצים לסגת מחדר לחדר, כשהסיפור מסתיים עם עזיבתם את הבית.  

. עלייתו של הפרוניזם  פירש אותו כמטפורה לכניסתם לעיר בואנוס איירס  של המעמדות העממיים החדשים

" כפי שכונו על ידי האליטות, בשל היותם כהים  ים"ראשים שחור  הגעתם העירה של אותם ציינה גם  את  

    .(Sebreli 1964) יותר מאשר האליטות הלבנות

אם ב"בית כבוש" הפולשים   פני פלישתם של המעמדות העממיים מופיע גם בסיפור "שערי שמיים".מהפחד 

האחים עוזבים את ביתם ללא שראו אפילו פעם אחת את    –ת  י קיימים כאיום שנוכחותו מורגשת אך לא נרא

כ"מפלצות".    –הפולשים   בקפידות  ומתוארים  נראים  הם  שמיים"  הרדוי    ב"שערי  הדין  עורך  המספר, 

 דין בארגנטינה עד היום( איש המעמד הגבוה, אומר:ה)דוקטור הרדוי, כפי שמכונים עורכי  

אחר   מקום  ודים הזה בגלל המפלצות, כי אינני מכיר נראה לי נכון לציין כאן שהלכתי לאולם הריק

מאזורים מפוקפקים    ות, יורדבו יש כל כך הרבה מפלצות יחד. מופיעות בערך באחד עשרי בלילה

ם, הנשים כמעט גמדות וכהות, הגברים נראים  יים שניימהעיר, באיטיות ובביטחון, אחד אחד או שנ

בקושי, טיפות  או שחורה, השיער הקשה מסורק  כמו אינדיאנים, לחוצים בתוך חליפה משובצת  

פכות אותן לגמדות אף  ו לנטין עם השתקפויות ורודות וכחולות, הנשים עם תסרוקות גבוהות שהיבר

הב החייתי,  הפרצוף  עם  הם  התעיותר...  הפנים  בשקטוק ת  השני  את  אחד    ...פנית...מזהים 

[Cortazar, 1951:41-42 ] 

ונות ומאפיינים  כמייחס למעמדות העממיים ת  –דרך עיניו של המספר הרדוי    –  בדומה לאצ'בריה, קורטסאר 

וגרוטסקי  )יחייתיים  האספסוף  בין  מחבר  ישר  קו  קורטאסר  chusmaם.  של  למפלצות  אצ'בריה  של   )

(Battiston 1996, Gonzalez 2018 .) 

הזוג  בני  של מאורו, ובמקביל את הידידות של    "שערי השמיים" מספר את סיפור מותה של סלינה, אישתו

הגעתו לטקס  הודעה שמקבל הרדוי על מותה של סלינה ובעם הרדוי, שהיה בעבר עורך דינם. תחילת הסיפור  

אשכבה. חלקו השני של הסיפור עוסק בידידות של הרדוי עם מאורו וסלינה, ובחלק האחרון הרדוי מלווה  ה

ם כניסתו של  ע. הסיפור מסתיים  והגעגועים לסלינה  להתגבר על הכאב  את מאורו לאולם ריקודים בניסיון

  – רה לפיסת השמיים שלה חזים את סלינה, שקודמאורו והרדוי רואים באולם הרי בו האלמנט הפנטסטי, ש

 . מאורו מנסה להגיע אליה אך אינו מצליח למצוא את שערי השמיים.אולם הריקודים

ליזציה וברבריות. מצד אחד, דוקטור  יהנגדה בין ציבל  20-ההמאה  אפשר לקרוא את "שערי שמיים" כגרסת  

מתגודד המעמד העליון של בואנוס איירס.    בהם,  ואולמות הקונצרט  הבילוי שלו, ההיפודרום  מותהרדוי ומקו

הבילוי שלהם    מותמקושכבה, ו אשכונה הצנועה בה מתבצע טקס ה ב  המתגורריםמצד שני, מאורו וסלינה,  

הרדוי, כאמור הוא "דוקטור",    אליהם מגיעים בלילה המפלצות.אותם אולמות  אולמות הריקודים,    הם  ש

המתעצבת   המדינה  של  נציגיהם  ליברליים,  מקצוע  ובעלי  שופטים  של  אליטה  מאותה  חלק  דין,  עורך 

(Gonzalez 2018  הוא צאצא של "דור .)אותה אליטה פוליטית ותרבותית שעיצבה את ארגנטינה 80-ה ,"  

של   לאינטרסים  השליטה בהתאם  הקרקעות  ,מעמד  הבירה.  בעל  בעיר  את  זהו    המתגורר  שהנכיח  הדור 

ה"גאוצ'וס" י ה"ציב והכפפת  קרקעותיהם,  ונישול  הילידים  הריגת  תוך  ה"ברבריות",  חשבון  על    ליזציה" 

 .   לשלטונם

הם נציגי    ,תרבות משלהםבי  רחבה מ  ולעיר ובנ  והמעמדות העממיים שחדר  , שמסמלים אתמאורו וסלינה

הציבוריות   הגינות  מזרקות  את  "חיללו"  שבמציאות  ההמונים  אותם  "בית  )  קטובר ולא   17- בההמונים, 

מיות  י כמחללים את האינטו  כתוקפנים , ובסיפורים המוקדמים של קורטאסר נחווים  אצ'בריה(המטבחיים",  

( המשכילות  האליטות  של  להמונים  הב"בית    (.Goloboff 2002והערכים  היחס  שמיים"  וב"שערי  כבוש" 
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ה(  משלב פחד עם ראיפיקציה   צָּ פָּ )העיבוד לקומיקס ממחיש את הראיפיקציה על    כמושא מחקרשלהם  )ַהח 

ספרו של הפילוסוף  אזכר את  יחס שמ  קרוסקופ על דמויות הסיפור(;ימסתכל במ הידי ציור של קורטאסר  

. לא בכדי האחרון מוזכר בסיפור  מרד ההמונים(  Jose Ortega y Gassetsהספרדי חוסה אורטגה אי גאסטס )

לעצמו   מזכיר  אורטגה,  הרדוי  כשבסוגריים  בעקבות  בין  את  "לחקור,  להמגע  הפשוט    ולוגיה"טכנהעם 

[Cortazar, 1951:41].   א עצמו  כשבשנות    פרשנותמץ  יקורטאסר  לסיפור,  המשורר  70- הזו  עם  בראיון   ,

 : והעיתונאי פרנסיסקו אורונדו אמר

הוא סיפור ריאקציוני, כך    ,'ס אפלרמו פאל'ר, בו מתארים את הריקודים העממיים באולם  יפוהס

נאמר לי על ידי מבקרים מסוימים במידה מסוימת של צדק, כי אני מתאר שם את מה שקראו אז  

שחורים' מזלזלת  ' ראשים  אפילו    .בצורה  כל  אני  ללא  נכתב  הזה  מפלצות...הסיפור  אותם  מכנה 

אנטי של  גישה  זו  הפל- חיבה,  מול  אל  לבן  היפרוניסט  של  השחורים'שה  אצל  ['  ראשים  מצוטט 

Piglia, 1993: 37]  . 

 במקום אחר הוא הוסיף:   

  , כצעירים בורגנים שידעו לקרוא בכמה שפות  עמדנולא הצלחנו להבין את תופעת הפרוניזם בגלל מ

בפינות   לנו הרמקולים  הפריעו  העממית.  מול ההצפה  אל  היומיומי שחשנו  האונס  תחושת  ובגלל 

נכנסו אל תוך הקונצרט האחרון  הקריאות  הרחוב המשמיעים את השיר 'פרון, פרון אתה גדול', כי  

   (.Gonzalez 2018:46) .של אלן ברג ששמענו באותו רגע

 Dulitzky)  בלילה אל אולמות הריקודיםאותן מפלצות שיורדות  דומים ל,  האחרונה  מאורו וסלינה, בעיקר זו

(. מאורו "בסטיונר", יש לו חנות קטנה בשוק הסיטונאי של פרות וירקות בשכונת אבסטו, שכונתו של  2010

שור  יק; ה "בסטיונר"  , הואהיה שחקן כדורגלשבעבר  , זמר הטנגו המיתולוגי. מאורו  Gardel))  קרלוס גרדל

ו  בארגנטינה(,  ללטנגו  העממית  התרבות  של  המרכזיים  הביטויים  )שני  כדורגל  את  שחקן  מאורו  הופכים 

היא  ודים וצבע עורה כהה,  ק עולמה הוא עולם אולמות הריש,  סלינהוטיפ של המעמדות העממיים.  איסטרל

פיצה רותחת וניירות מלוכלכים  " מות בהם מכרו  ו אהבה מקוהיא  היה לה "טעם זול",  .  המפלצותכאחת  

ידי  Cortazar, 1951:40]. ]   " משומן ריפדו את הרצפה על  גם שכונת המגורים של מאורו וסלינה מתוארת 

ריח  אוויר עומד, מסדרון חשוך,  :  בית המטבחייםשל  הרדוי באופן לא מחמיא, המתכתב עם תיאור אצ'בריה  

 סגור, חדר שמזכיר מרק חם.של חלל 

ליזציה לברבריות.  יעוד גרסה של ההנגדה בין ציבלכאורה  א  ותו הוא, ה יהסיפור של קורטאסר, גם על פי ראי

בניסוח  מאשר  דיכוטומית  פחות  היא  ההנגדה  שמיים"  ב"שערי  זאת,  סרמיינטו  ועם  ב"בית    של  או 

האוניטר  בין  ההנגדה  האחרון,  בזה  אבסולוטית  יהמטבחיים".  היא  המטבחיים  בית  עולם  והמטען    לבין 

הנורמטיבי הוא ברור. ב"שערי שמיים", על אף הנאמר עד כה, התמונה מורכבת יותר. יש כאן שלוש דמויות  

ואפשר   בסיפור  אמנם  מרכזיות,  שקורט   –לראות  עאסכפי  בראיון  הודה  עצמו  אורונדו  ר  בין    –ם  הנגדה 

.  יותר  לקרוא בסיפור היררכיה מורכבת גם  אפשר  אך  האליטה )הרדוי(, למעמדות העממיים )מאורו וסלינה(,  

המתגורר במקום אחר ומבלה במקומות התואמים    מול הרדוי וסלינה    ליד הדמות של מאורו לעתים מוצגת  

  :הרדוי  מציין ,רומול סלינה. בתיאורו את מאווהרדוי ליד ולעתים את מעמדו,  

הסתכלתי על מאורו מהצד על מנת לבחון את ההבדלים בין פרצופו בעל תווים איטלקיים, פנים של  

י, ונזכרתי פתאום  לפורטניו ]תושב בואנוס אירס[ מהמעמד העממי, בלי ערבוב שחור או פרובינציא 

 [. Cortazar, 1951:40] בסלינה, קרובה יותר למפלצות, הרבה יותר קרובה להם מאשר מאורו ואני

בן המהגרים אבל "לבן"    ,מאורול  –איש האריסטוקרטיה המקומית    –בתיאור של הרדוי נוצרת היררכיה בינו  

א  בואנוס  העממייםיואיש  למעמדות  שייך  אם  גם  הקרובה    ;ירס,  הפרובינציה,  אשת  שחורה,  וסלינה, 

  המבדילה בין   המאוחר,ונה סרמיינטו  שבהתלת ממדית  יררכיה זו לבין ההיררכיה  ר בין היש קשלמפלצות.  
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  – המהגרים יכולים להיות שותפים לאליטות  והברבריות.  האיטלקים והיהודים,  ליזציה, המהגרים  יהציב

ומאורו יחד באולם הריקודים אחרי   יפור על ידי ביקורם של הרדויסמומחש בדבר הכפי שקיווה סרמיינטו, 

מהרדיקליזם    באו יכולים להיתפס כחלק מהברבריות, כפי שכתב סרמיינטו כשהתאכז  –   מותה של סלינה

   .החברתי של המהגרים האיטלקים והיהודים

שבלטה ב"בית המטבחיים".    י ס ניוי והדי נכן, "שערי שמיים" גם מאתגר את הדיכוטומיה בין האפולי   כמו

ביקור של מאורו  התייחסו ל. ב(Battiston 1996)  אוסיוראת את הסיפור כגרסה של מיתוס אורפבטיסטון ק

אולם הריקודים אחרי מותה של סלינה, הרדוי מתאר את הביקור כירידה לגיהנום, "גיהנום של גינה  בושלו 

)החלק הראשון של    " של דנטהתופתב"  מדוריםת לימושוו   ,בהן יש תזמורת  ,מהחצרות  תיפנית", כשכל אח

מאורו,    .תופתלעצמו וירגיליוס, מורה הדרך של דנטה בירידתו ל  א הרדוי קורכן,    כמו   ( הקומדיה האלוהית

ס, אינו מצליח  ד  אוריפידס בממלכתו של הואוס ראה את אי שרואה את סלינה באולם הריקודים כפי שאורפ

בניסשאוס  י אורפל  בדומהלהגיע אליה,   צודקת  י כשל  ונו לחלץ את אהובתו מעולם המתים. אם בטיסטון 

אוס, הרי שהסיפור מערער את הדיכוטומיה בין  יוס של אורפתת קורטאסר למיו"שערי שמיים" הוא גם גרס 

יינים דומים לאלו  פעם מא מגרסאות המיתוס, היה בנו של אפולו, אך תאוס, באחי י. אורפסהאפוליני לדיוני

כן, היה דמיון מסוים בין הפולחנים  האורפיים    . כמו שאולירד ל  אוסיגם אורפ  ,וססכדיוניוס.  סשל דיוני

כוהנות     - (  menades)  נרצח על ידי המנדותאוס  ירפים. אוס יונשפרחו בעולם ההלניסטי לבין הפולחנים הדי

לנקום    –וס  סדיוני כךהמבקשות  לדיוניישאורפ   על  מקורב  שהיה  בו.  סאוס  בגד  של    ובדמותכלומר,  וס, 

אוס, אזי הוא שובר  יאם מאורו הוא גרסה של אורפכך שים,  סיים ודיונייאוס השתלבו מרכיבים אפוליניאורפ

 " בית המטבחיים. " את הדיכוטומיה שהוצגה ב

מתוארת כקרובה למפלצות, היא גם    אמנם סלינהפחות ברור ב"שערי שמיים".   קונוטטיביהמטען הלבסוף,  

שמיים, אותם שערים שלא מאורו, ולבטח לא הרדוי, הצליחו לחצות. אולם  הזו שהצליחה לחצות את שערי 

הוא   אמביוולנטי,  מקום  הוא  השמיים  התופת,  הריקודים  גם  הוא  אך  המפלצות,  יורדות  אליו  הגהנום 

ולהרדוי למאורו  אסורה  להם  "שערי    .(Gonzalez  2018)  שהכניסה  הסיפור  ציין,  פיגליה  שריקרדו  כפי 

את   מייצג  שני  מצד  אבל  הפרוניסטים,  מההמונים  קורטאסר  של  רתיעתו  את  אחד  מצד  מציג  שמיים" 

הרדוי/קורטסאר   של  אהיומיומית    מציאותהמהיקסמותו  נמשך  ושל  גם  אך  נרתע  הרדוי  המעמדות.  תם 

עם השנים קורטאסר יתרחק מהמבט המזלזל,    (.Piglia 1993לעולמה של סלינה, עולם של רגשות ותשוקה )

,  יות טרףח , יותר משלושים שנה אחרי פרסומו של  1982-בודמויות דומות לסלינה יהפכו לדמויות מוערכות.  

מתכתב עם "שערי    –פרסם קורטאסר את ספר הסיפורים האחרון שלו. אחד הסיפורים "יומן עבור סיפור"  

"התמימים האמיתיים היינו אלה שענדנו עניבה  :  ר אסקורטבסיפור זה כותב    שמיים", אך המבט השתנה. 

 :ין גרסה חוזרת של סלינהעסיפור, היא מב. אנבל, דמות מרכזית  [Cortazar 1982:55]  ודיברנו שלוש שפות"

  . אךקל לקטלג את אנבל בגלל הבורות שלה, שגרמה לה לעבור מדבר לדבר כמי שמחליק פתאום

, מה שאנבל עצמה כינתה "החיים", אזור אסור  נסתר מעינין במשהו שיבח ההצלחתי ל   לכך...  מתחת

" )מצוטט  6הדמיון או הקריאה של רוברטו ארלט  באמצעות  עבורי, אליו יכולתי להיכנס מדי פעם רק  

   (.Gonzalez  2018אצל 

נינה ובוסקליה להציג בפנינו את ההנגדה בין  בעיבודם העדיפו  העיבוד לקומיקס של נינה ובוסקליה מצוין.  

הרדוי לזוג של מאורו וסלינה. הייצוג הגרפי של הראשון מדגיש את היותו "אריסטוקרט" )ונינה בחר לצייר  

בו    ,ביתו של מאורו.  אותו דומה מאוד לקורטאסר הצעיר(, בעוד שמאורו וסלינה מצוירים באופן גרוטסקי

עם זאת, בסיומו בחרו  מצויר באופן שמדגיש את מאפייניו המדכאים.    ,מתקיים טקס אשכבתה של סלינה

ל  באופן    הבליטהמעבדים  גרפית  מוצגת  כשהיא  וסביבתה,  סלינה  של  ה"שמיימי"  המושך,  המרכיב  את 
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את    ואצשמדגיש את האושר שלה ואת עוצמתה, אל מול הרדוי המתפוגג, שבדומה למאורו, לא הצליח למ

 שערי השמיים. 

 

 פור לקומיקסי, הפרוניזם ופריצת גבולות: בין הס"ראש שחור"

שנכתב   שחור"  "ראש  הוא  השלישי  רוזנמ  1962-בהסיפור  חרמן  ידי  יהודי    רוזנמאכראכר.  על  סופר  היה 

הדיכוי עם  המפגש  רב.  להיות  חשב  שבנעוריו  פרון  של  ארגנטינאי  של    תומכי  ההפיכה    1955לאחר 

האירופאים    בני המהגרים  -בני דורו  מזה אפיין רבים  תהליך  .  (, קירב אותו לפרוניזם19)כשרוזנמאכר היה בן  

מוביליות   הבינוני  ל חברתית  שעברו  של  המעמד    –מעמד  שובה  עם  הפרוניזם  של  הגדול  לניצחון  שהביא 

- בנפטר  לא הספיק לראות את הניצחון האלקטורלי של הפרוניזם, כי הוא  רוזנמאכר  .  1973- בהדמוקרטיה  

הסופרים בני  מנחשב לטוב  , ש רוזנמאכר.  כשהיו בחופשה  , יחד עם אחד מילדיו מדליפת גז35בגיל  ,  1971

 רק שני קבצי סיפורים ושני מחזות.   קוראיםלמותו המוקדם השאיר בשל דורו, אך 

ליה,  גלדידו של פי . "ברבריות"ו "ליזציה יציב"הוא גם המפגש בין  "ראש שחור"  הנושא המרכזי של הסיפור

ושל    "בית המטבחיים ב"   י של האוניטרא "צאצא מדורדר  ולנארי, הדמות המרכזית בסיפור של רוזנמאכר, ה

)  הרדוי  שמיים""  "שערי  שאך    .(Piglia 1993של  קורטאסר   יהאוניטרבעוד  של  והרדוי  אצ'בריה  היו    של 

שייכים באופן ברור לאליטות, לנארי שייך למעמד ביניים שהפך למבוסס על ידי מוביליות חברתית. לנארי  

 מאשר להרדוי. –שהצליח לעלות בסולם החברתי , בן  יכול להיות בנו הסימבולי  הוא  –קרוב יותר למאורו 

בן  , הוא  לנארילים מן הרחוב.  הסובל מנדודי שינה, שומע קולות של בכי וכאב העו  בתחילת הסיפור לנארי,

"עבד כמו חיה" ונאלץ "לדרוך על    ,   מת מרעב בלי להגיע לכלום"ושל מהגר "שעבד כגובה של חברת החשמל  

  כי ארגנטינה "מדינה בה כל אחד מנצל כל הזדמנות כדי לדפוק את הזולת"   הרבה ראשים על מנת לשרוד",

[Rozenmacher 2012:7]יש    .שותף של חנות גדולה לחומרי בנייןובעלים  הפך לוא  ה . אך מאמצו השתלם, ו

המספר    לו דירה ובית קיט, ובנו לומד משפטים )כאמור, להיות עורך דין משמעותו להפוך חלק מהאליטה(.

יורד לרחוב  י  ארלנ  לנארי", כהוכחה שהוא אינו חלק מהמעמדות העממיים.  מר מקפיד להתייחס אליו כ"

הבכי,   א בעקבות  ומייללת  "ראש  שה יורואה  שיכורה  שלו" "שחור"  המשרתת  להיות  שיכלה  עור  "כהת   ,  

[Rozenmacher, 2012:10]  .  מתוך  נעתר לבקשתה  נארי  וכאשר ל   מבקשת כסף על מנת לחזור הביתה האישה

בקש  מ, הלנאריור אותו.  צ, ומבקש לעאישה עבור שרותי מין, מגיע שוטר המשוכנע שלנארי משלם ל רחמים

.  אומר לו "תראה את השחורים האלה, כל החיים שיכורים, מרעישים ולא נותנים לישון..."השוטר  את הבנת  

לשוטר "עיניים נוקשות ופראיות, רשעיות, חייתיות. שפם  הוא גם די שחרחר".  אך השוטר הוא אחד מהם, " 

,  להימנע ממעצרבלית ברירה, וכדי    .  [Rozenmacher 2012:9]  גדול כמו של ניבתן. חיה. עוד ראש שחור".

בעוד שהאישה    מזמין את השוטר לשתות משהו אצלו, וכך עולים לדירתו השוטר, האישה ומר לנארי.לנארי  

"מלאה בספרים הטובים ביותר.  הה  ינשכבת לישון במיטתו, לנארי מוזג לשוטר קפה, ומראה לו את הספרי 

היה אדם מתורבת, סיים בית ספר  הם היו שם. מר לנארי  אך  לא מצא את הזמן לקרוא אותם,  אמנם  עולם  מ

  עיוני... היה רוצה לשבת ולדבר על ספרים עם האיש, אבל על איזה ספרים היה יכול לדבר עם השחור הזה?" 

[Rozenmacher 2012:10]  .  ת משוכנע שלנארי השחיוהוא  מתברר שהשוטר הוא אחיה של האישה,    אולם אז  

ואחר שהוא  אאותה  בעוד  הנוכחי.  למצבה  ואומרי  מתעוררת  האישה  לנארי  את  להכות  לאחיהמתחיל    ת 

מתמלא כעס  הוא  האחים עוזבים ולנארי, באפיסת כוחות, נרדם. למחרת    שלנארי אינו האיש שהם מחפשים.

הדירה הפוכה "צריך לרמוס את האספסוף, אמר לעצמו כדי להירגע. לזה יש לנו את כוחות הביטחון,    למראה

 . [Rozenmacher 2012:11]מר לנארי הבין שלעולם לא יהיה בטוח עוד". הצבא. הוא התמלא שנאה. ואז

"ראש שחור" הוא המשכו המוגזם של "בית כבוש" ו"שערי שמיים", וכמוהם מציג את הפחד מההמונים  

הקטגוריה "ראשים שחורים" היא שילוב של היררכיה גזעית )שמקורה גם ביחס הקולוניאלי(,  הפרוניסטים.  
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סמנת את אלה שלא אמורים להיות חלק מהמרחב הציבורי, ופולשים אליו כדי לדרוש  מעמד ותרבות, שמ

, כשכותב  את הקשר לקורטאסראופן מפורש  ברוזנמאכר מציין  .  1945קטובר  ולא   17את שחרורו של פרון ב

העור הזו שיכלה להיות המשרתת שלו שוכבת במיטתו, והאיש הזה שלנארי אפילו לא בטוח שהוא    "כהת

אך מה שאצל קורטאסר  .  [Rozenmacher 2012:10]  באמת שוטר, שותה את הקוניאק שלו. הבית כבוש".

מוצג באופן מפורש, כמעט    "ראש שחור"ב  -ים כלל את הפולשים  ואכבוש" האחים לא רהב"בית    –  נרמז

שמיים",  .  (Goloboff 2002)בוטה   ב"שערי  ומטפורית  מרומזת  היא  הפרוניסטים  ההמונים  של  הגעתם 

ומפורשת ב"ראש שחור". לאחר שהשוטר והאישה נכנסים לביתו של לנארי, השוטר מתיישב על אחת הספות  

באופן   נזכר  לנארי  "מר  רוזנמאכר:  זאת  מתאר  כך  נעליו.  את  את  ועמ וחולץ  רחצו  שפעם  בשחורים  מעם 

הרגליים שלהם במזרקות של כיכר הקונגרס. כעת הוא הרגיש את אותם הרגשות, אותה תחושה של הטרדה,  

 .[שם Rozenmacher]". אותו כעס... זה היה כאילו הפראים האלה פלשו לביתו

והרדוי בעת ובעונה אחת  א לרתיעה אך גם להיקסמות,  שסלינה היא מו  "שערי שמיים"בעוד שב כן,    כמו

ב"ראש שחור" יש רק רתיעה ופחד. ב"שערי שמיים" התיאור  מתנשא על מאורו וסלינה ומחפש את חברתם,  

 Martinez)  הריאליסטי מתמזג עם מרכיבים פנטסטיים, ב"ראש שחור" יש רק מקום לתיאור הריאליסטי

Martinez Persico 2013)  . של המעמדות    –סימבולית והממשית  ה  –וניזם משמעותה הכניסה  עליית הפר

כניסה זו מפחידה  .  שעד אז היה שייך למעמדות המבוססים  העממיים למרחב הציבורי של בואנוס איירס,

( רוזנמאכר  (.Morello-Frosch 1977מאוד  של  ו"שערי שמיים",  אך הסיפור  בשונה מ"בית המטבחיים"   ,

ה את המטען  הופך  לפרוניזם,  ציב   קונוטטיבי ובדומה  ההנגדה  השנייה  ישל  את  והופכת  ליזציה/ברבריות, 

יתרה מכך, רוזנמאכר    (.Svampa 2010נטי את העם הארגנטיני )ת לקוטב החיובי, הקוטב המייצג באופן או

ליזציה היא מזויפת, כי מר לנארי לא  יהוא בעצם הברבריות. הציב ליזציה  יבעצם יטען שמה שנחשב לציב

האספסוף, היא קריאה    וי כ יקרא את הספרים שבספריה שלו, שאינם אלא קישוט. והקריאה הסופית שלו לד

 נעלמים.העינויים ואלפי  ה דיכוי,  ה, והתוצר הנוראי של  1976את ההפיכה הצבאית של    תמנבא שלאלימות,  

וי אלים, שיתממש באלפי הנעדרים של הדיקטטורה, הוא הברבריות, ולא ה"ראשים  לנארי וקריאתו לדיכ 

 השחורים". 

העידון והאמביוולנטיות המסוימת של  את    חסר"ראש שחור"  עם זאת, ועל אף ההתייחסות לקורטאסר,  

שמיים" שחור"  .  "שערי  הסטרעמא  וה"ראש  של  היפוך  של  איין  לנארי  המטבחיים".  "בית  של  וטיפים 

לו השפה של  אפי    אצ'בריה.  פקיד אצלהקצב "מטאסייטה" וה  - מו  רוזנמאכר הוא דמות פלקטית בדיוק כ

זואולוגים כדי להתייחס ל"אחר", לאותם    םשימוש במונחיבדבר המוצא ביטוי    –ה  לנארי היא שפה בוט 

דובינסקי מצביע על הקשר בין  .  ם גם אצל אצ'בריהמונחים זואולוגים אלה מופיעי, כש"ראשים שחורים"

שבונה ה הדימויים  ואצ'בריה    השוואה  לבין  עצמן,  לחיות  המטבחיים  בית  את  שמאכלס  האספסוף  בין 

לנארי,   של  המטבחיים",  שבדומה  החייתיים  מדבר  ל"בית  הוא  את  אף  לדכא  הצורך  על  הסיפור  בסיום 

 שמופיע בסיפור של אצ'בריה. הדומה לזה , chusma  הספרדי שימוש במונח  תוךהאספסוף 

ליזציה וברבריות  יההנגדה בין ציב  , ב"ראש שחור""בית המטבחיים" ו"שערי שמיים" מבשונה  מעניין לציין ש

      אינה ההנגדה בין האליטות והמעמדות העממיים, אלא בין מעמד בינוני מובילי לבין המעמדות העממיים 

(  1977  Morello-Frosch)  או של הרדוי. לנארי    ישל האוניטר  םבן דמותאת  . ב"ראש שחור" אנחנו לא פוגשים

משאר  תחת  שזה קרה  )באופן אירוני קרוב לוודאי    הוא ממשיכו המובילי של מאורו. אמנם מצבו הכלכלי שפר 

הוא אינו יכול להיות    להיות לו תחושה של זכות מולדת,   האין לו ולא יכול   -  אליטותמהבשונה    -, אך  פרון(

בטוח. הוא לא הגיע לאן שהגיע בגלל שנולד למעמד הנכון, אלא בגלל ש"עבד כמו חיה" ונאלץ לדרוך על  

  והרדוי  יבעוד שהאוניטר   הוא עבד כמו חיה, ובכך דומה למעמדות העממיים, שמתוארים כחיות.ראשים.  

  חיה. מו  משכילים ו"בני תרבות", לנארי רכש את מיטב הספרים, אך לא קרא אותם, כי היה עסוק בלעבוד כ
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מונע אינו  וסלינה  מאורו  בין  המבדיל  הצבע  שמיים"  שב"שערי  הרדוי,    בעוד  מול  זוג  להיות  הרי  מהם 

ה גבול סימבולי )בו  בנבבואנוס איירס  , המעמד הבינוני המובילי  60-הלשנות    40- המשנות    הבתקופה שעברש

לנארי,    בינו לבין המעמדות העממיים.באופן ברור  יד( המפריד  פקלצבע עור יש ת  ו  יה שליהספר ביתו של 

   אותו גבול סימבולי. יםמסמל והקוניאק שלו,

וטיפית של לנארי והמעמד  א ייש אמנם פרט מעניין בסיפור של רוזנמאכר, שנראה נכתב כנגד ההצגה הסטר

וחוצה את הגבול שמבאליו הוא   יורד לרחוב  למה הוא  ביתו?  עוזב את  לנארי  בין מעמדו  דשייך. למה  יל 

כי יש משהו בצעקות שהוא שומע שמעורר רחמיו. כשראה את האישה  הוא עושה זאת    ? למעמדות העממיים

הכסף  ם, חמלה עמומה", והוא אף נותן לה את  ויה לנארי לא רק נרתע ממראה, הוא גם הרגיש "רוך עמי הבוכ

כי   גובה  לנארי  שהיא מבקשת. אולי  בן של  נפרד מספיק  כספים  הוא  בגלל שהוא טרם  שמת מרעב, אולי 

רגע זה הוא אולי היחיד בו לנארי    בד בז לה.בבד  וממאורו, בן זוגה של סלינה, מר לנארי מרחם על האישה  

כפי שמתאר    שייך  לנארי  אליוהמעמד  של    הוא דמות אמיתית, מורכבת, בעלת סתירות, ולא הצגה פלקטית

 . רוזנמאכראותו 

דווקא רגע זה הולך לאיבוד בעיבוד לקומיקס. עיבודם של סולנו לופס ומנדריני משמיט זאת, ומציג רק את  

כי מנדריני  הבוז של לנארי יותר בקומיקס,  זה אף מוצג באופן מוגזם  בוז  כותב הטקסט, כלפי האישה.   ,  

בסיפור   קיים  בוכה שמוסיף משפט שאיננו  אומר היא  המקורי. כשהאישה  לשוב לאמא,  לנארי    לה   רוצה 

קס, אם כן, לנארי מטיף לה מוסר במקום לרחם עליה. על אף  יבקומ  "נזכרת קצת מאוחר באמא שלך".

הזו,   במההחמצה  תואם  לופס  סולנו  של  ציוריו  של  הריאליזם  מרשים.  הוא  את  ידהעיבוד  מושלמת  ה 

רוזנמאכר. של  סיפורו  של  גר  הריאליזם  באופן  להעביר  מצליח  לופס  לנארי,  אפסולנו  של  תכונותיו  את  י 

 תחושת הפלישה לביתו שהסיפור מעביר, וההקשר הפוליטי שמחבר בין הסיפור הפרטני לעליית הפרוניזם. 

 

 סיכום ומסקנות

גבול   מציבים  לקומיקס  ועיבודיהם  הסיפורים  מטריאלי  מסי  –שלושת  גם  אך  האליטות    –בולי,  בין 

הפ  האווטר  )או  לנארי(תהמשכילות  של  בדמותו  שלהן  את    טי  שמניע  מה  אך  העממיים.  המעמדות  לבין 

בשלושת הסיפורים מה שפועל כטריגר לעלילה הוא  אקט של חציית גבול.  העלילה בשלושת הסיפורים הוא  

האוניטר גבול.  חציית  של  לאולמות    י מעשה  וסלינה  מאורו  את  שמלווה  הרדוי  המטבחיים,  לבית  שמגיע 

הריקודים )וגם מבקר בביתו של מאורו( ולנארי שעוזב את מבצר ביתו כדי לרדת לרחוב בהישמע הצעקות,  

העממיים.   למעמדות  ביניהם  המפריד  גבול  את  חוצים  הפרדוקסכולם  בשלושת    וכאן  לגבול.  הקשר  של 

שחוצים את הגבול, כשבמציאות הפוליטית והחברתית האליטות מפחדות    ואלהם    י האליטותנשאים  הסיפור

  בעיקר ב"בית המטבחיים" וב"ראש   – ומנסות למנוע את חציית הגבול על ידי ההמונים. התפתחות העלילה  

 . ותשל חציית הגבול ההרסניות התוצאות  המחשתמאששת את הפחד, תוך  –שחור" 

  120ליזציה לברבריות התגלגלה לאורך  י מדגימים את האופן בו ההנגדה בין ציבשלושת העיבודים לקומיקס 

ליזציה  י שלושת הסיפורים מנגידים בין הציבבין "בית המטבחיים" לבין "ראש שחור".  ות  השנה המפריד

)האליטות המשכילות אבל עם הזמן גם המעמד הבינוני המובילי( לבין הברבריות )האספסוף של אצ'בריה,  

בפועל, הנגדה זו ממשיכה לאפיין גם היום  המפלצות של קורטאסר או הראשים השחורים של רוזנמאכר(.  

לג  ניתן  שלא  קיטוב  ידי  על  מאופיינת  אשר  בארגנטינה,  הפוליטיקה  ידי    -ר   ושיאת  על  "סדק"  המכונה 

שבשלטון  -הארגנטינאים   הפרוניזם  האופוזיציה,    בין  הלבין  המשכילות.    יתצאצאשהיא  האליטות  של 

  – ים וברוטליים  ידה על ידי הצגת המעמדות העממיים כפרימיטיבנגהספרות הארגנטינית משעתקת את הה

בוחרס וחברו הסופר אדולפו ביוי  אספסוף או מפלצות, מושג שמופיע גם בכותרת של סיפור פרי שיתוף של  

( ידי היפוך השיפוט הנורמטיבי תוך שמירת    –( "חגיגת המפלצת"  Adolfo Bioy Casaresקאסרס  או על 
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לאורך השנים, בפוליטיקה ובספרות הארגנטינית, ההנגדה שניסח    ההנגדה כקבועה, כפי שעושה רוזנמאכר.

א האליטות,  לשלטון  לגיטימציה  מקור  שימשה  המשמעויות  סרמיינטו  היפוך  )תוך  פרדוקסלי  באופן  ך 

בתקופ  קונוטטיביותה הרדיקלית  התנועה  של  גם  ההנגדה(  של    תשל  התנועה  כהונתו  של  וכמובן  יריגויין 

ליזציה" לבין מה שכינה  יסרמיינטו ניסח את הקשר בין מה שהוא כינה "ציב.  (Svampa 2012)  הפרוניסטית

מין,  ישימוש במילת ההפרדה "או", ציביליזציה או ברבריות. וולטר בנ ירה קוטבית, על ידי  ר"ברבריות" כב

כשני צדדים  ליזציה וברבריות כקשר של חיבור,  ימבקש להבין את הקשר בין ציב  סטוריה יהה מושג  תזות על  ב

"מה שהוא ]המטריאליסט ההיסטורי[ בוחן כמורשת תרבותית  כותב:  הוא  כששלא ניתן להפריד ביניהם,  

הוא חלק משושלת שהוא אינו יכול להתבונן עליה מבלי לחוש אימה... לעולם לא היה מסמך תרבותי שלא  

ציביליבעוד שבנ[  Benjamin, 2016:6-7]היה במקביל הוכחה לברבריות".   זציה לברבריות  ימין מחבר בין 

ליזציה, מעשה העיבוד לקומיקס של שלושת  יהציב  מושתתת   והאימה עליה  תוך חשיפת הברבריות, הכאב

ציב  בין  המוחלטת  ההפרדה  את  לאתגר  אחרת  דרך  מציע  דנו  בהם  פעולת  יהסיפורים  לברבריות.  ליזציה 

ב ל"תרבות גבוהה" ל"תרבות  חשהתרגום של "ספרות יפה" לשפת הקומיקס חוצה את הגבול בין מה שנ

גבול  חציית  מוחקת    –טשטשת  מ  זו   נמוכה".  "ציב  –ואף  בין  ל"נמוך",  "גבוה"  בין  הגבול  ליזציה"  יאת 

,  יטר ישל האונ  –קשורה למוות    לבהם דן מאמר זה, חציית הגבובעוד שבשלושת הסיפורים  ל"ברבריות". אך  

שהיא  מחיקת הגבול   - של סלינה, של אלה שימותו כתוצאה של פעולת כוחות הביטחון אותה מזמין לנארי  

 היא אקט של יצירה. וצא של העיבוד לקומיקס, פועל י
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 הערות

 
(  Alberto Breccia, של אלברטו ברצ'יה )1974מ  (Oesterheld and Roumeשלושת העיבודים היו של אוסטרהלד ורואמה ) 1
 .2000( משנת Carlos Casalla, וקארלוס קאסליה )1992מ

הסרטים שנעשו על חייו ומותו של פאקונדו קירוגה, המנהיג שנתן את שמו לספרו של סרמיינטו, מבטאים עמדה  שני  2
אידיאולוגית הפוכה לחלוטין לזו של סרמיינטו, והציגו את פאקונדו לא כברברי, אלא כגיבור, איש כבוד ומייצג אמיתי של  

 האינטרס הלאומי. 
דיולוגיות בין  יש"פאקונדו" ו"מרטין פיירו" מהווים קטבים שונים, ומצביעים על ההסכמות הא יש פרשנים שאינם מקבלים  3

התייחסות לילידים כאויב אולטימטיבי, ההתייחסות לגאוצ'ו כפרא, גם אם עבור סרמיינטו מדובר ב"פרא" בור   –שני הספרים 
(. הסכמות אלו, לדידם של אותם חוקרים, מבטאות  Bothwell Travieso 1980ועם הארץ, ועבור הרננדס מדובר ב"פרא אציל" ) 

 את הראיה של המעמד הגבוה המשכיל אליו היו שייכים גם סרמיינטו וגם הרננדס. 
  ר הראשון הדגש הוא על האופן בה ממשלות ארגנטינה התעללו ב"גאוצ'וס" ועל כן מזדהה עם ה"ברבריות" שלרבעוד שבכ 4

כרך השני עמדתו של הרננדס השתנתה, והמבט המופנה לגאוצ'ו הינו המבט  האחרונים אל מול הממשלה ה"תרבותית", ב
 שמופנה ל"פרא האציל". 

 רוזס נתמך מצד אחד על ידי מגדלי הבקר העשירים, ומצד שני על ידי העם הפשוט והעניים.  5
ידע לכתוב טוב.   , אשר נחשב לסופר "עממי" שלא20רוברטו ארלט היה סופר ארגנטינאי של המחצית הראשונה של המאה ה 6

 כיל, לבין ארלט העממי. משקיימת במתח שבין בורחס המעודן וה  20-הלטענתו של פיגליה, הספרות הארגטינאית של המאה 
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