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 תלמידים ומורים יקרים שלום רב!

 

מתמדת תוך השקעה  ,המוביליות החברתית של תלמידי שח"ר לקדם את שואפתרשת עמל 

אנו מאמינים שעבודה  ביישום עקרונות ודרכי הוראה המבוססים על הפדגוגיה הטיפולית.

אמונה ביכולותיו של כל תלמיד להצליח, הם המפתח לצד משולבת בתחום הרגשי והלימודי, 

  להשתלבותם של התלמידים בחברה והתקדמותם בעולם התעסוקה, ובאתגרים העתידיים.

התלמידים  בקרבמשימה משמעותית, המחזקת  אבבחינות הבגרות, הי המוצלחתעמידה ה

 .מימוש הפוטנציאלול ,לות ו"פותחת דלתות" להגשמת משאלותיהםאת תחושת המסוג

 

התלמידים להצלחה לימודית,  בכל מחנכ/ת ומורה מקצועי/ת דמות מפתח בהובלת אנו רואים

שיסייעו להם להצליח במגוון  ,לתלמידים כלים ייחודיים ושמחים להעניקרגשית וחברתית. 

 . וקושי לתלמידים רבים שמציבים אתגר, מקצועות הלימוד, ובכלל זה מקצועות רבי מלל

 

חוברות לימוד, המתמצתות את פרקי הלימוד ומנגישות  לצאת בסדרה שלבחרנו  מסיבה זו,

מותאמת  החוברת .הספרות הרביעית חוברת לפניכם אותם בצורה בהירה ונוחה לתלמידים.

או למידה  כחומר נלווה בעתות של למידה היברידיתסינכרונית, אך מתאימה מאד  ללמידה

באתר  כאן תוכלו למצוא"מרחוק",  ספרותדוגמאות לדרכי הוראת  .מרחוק

 המפמ"ר

 

מבית החט"ע לצוות המורות לספרות של  על הכתיבה ברצוני להודות

שרית ל ,ועריכת התוכן על ההפקהרפאלה בלס ל, תחומי עמל רמות באר שבע הספר הרב

תרמו על הייעוץ והסיוע, אשר  ,ודרורית נדר תייאמ רמיד"ר לכן ו ,על עריכת הלשון זיו

שהחומרים שפיתחנו יסייעו לתלמידים להתמודד עם . אנו תקווה ליציאתה לאור של החוברת

 הבגרות בחינותאת רבה  הצלחהולעבור ב ,הםלימודי

 

 בברכה,

 רונית אשכנזיד"ר 

 רשת עמל, סמנכ"ל וראש מינהל פדגוגיה

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/safrut/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/safrut/chativa-elyona/
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 ,לספרותשלום רב למנהלים ולמורים 

 

 אותו אנו מעניקים למורים, אנו שמחים להעביר אליכם את החוברתשהסיוע המקצועי מ כחלק

 המורה יפעת יוסף", שהוכנה ע"י 70%לימודי פרקי הלימוד בספרות "הרביעית בסדרה 

  רמות באר שבע, וצוות המורות לספרות.מהרב תחומי עמל 

החוברת מיועדת להקל על המורים המלמדים בכיתות אגף שח"ר, ולסייע לתלמידים למקד 

נשמח לקבל את  את תכני הלמידה, על מנת שיוכלו לעמוד בהצלחה בבחינות הבגרות.

 הערותיכם והארותיכם

רפאלה לעל הכתיבה, ע צוות חט"ע ברב תחומי עמל רמות באר שביפעת יוסף וללתודתי 

על עיצוב ציפי לנקין עריכת הלשון, לעל  לשרית זיועל ההפקה והתרשימים הנאים, בלס 

 על הסיוע והתמיכה.דרורית נדר ול הכריכה

 רומן -לפניכם החוברת הרביעית העוסקת ב 

 

 ב ב ר כ ה,

 ד"ר רמי אמיתי, מנהל תחום כ"א בהוראה

 המינהל לפדגוגיה

2021 
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 )רומן גארי( כל החיים לפניו/ אמיל אז'אר

הוא רומן חניכה והתבגרות בגוף  )שם העט של רומן גארי(, "כל החיים לפניו" מאת אמיל אז'אר

רומן ריאליסטי זהו  .רוזה רתהגב שלחי במעון לילדי זונות שנער ערבי , ראשון מפי המספר מומו

 ההחברה בצרפת על יחס ומבקר את בשנות החמישים של המאה העשריםשמתרחש בפריז 

בניכור ביניהם ובין , הוא עוסק בבדידותם .עלובי החיים, האנשים השקופיםלאנשי השוליים, 

 ם אלה לבין עצמם.חיי החברה הצרפתית וביחסי האנוש המופלאים הנרקמים בין עלובי

יוסבר בהמשך , עשרה-אחת)תחילה נטען כי הוא בן  עשרה-ארבעבן כמומו הוא נער ערבי 

 רובעבזה ברובע בלוויל שבפריז הידוע לשמצה. חי במעון לילדי זונות של הגברת רושמדוע( 

המסוכנת ו הוא כולל את החברה "הקשה ביותר" )לכאורה(ו, מציאות קשהזה התושבים חיים ב

, עניים, מהגרים ,יהודים, ערבים, "קוקסינלים", סרסורים, זונות, ביותר: אנשים קשי יום

 .וכדומהפושעים , הומלסים
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מגדלת  ,וזונה לשעבר יהודייהאישה , רוזה .על זונות לגדל את ילדיהן החוק בצרפת אוסר

אך מתגלה לבסוף  ,ילדי זונות בתמורה לתשלום בדירה שכורה בקומה שישית ללא מעלית

 המעמדעל  יםה בקומה שישית ללא מעלית מעידמגורי מגדלת אותם מתוך אהבה ודאגה.היא ש

ברומן כך מועברת ו, רוזה היא אישה מבוגרת .נהשכוועל תנאי החיים הקשים בהסוציואקונומי 

 ביקורת על היחס לזקנים.

 

 הפרקיםתקציר 

  1פרק 

בהם פגש שנזכר בימים ובפרק זה מומו מציג את עצמו. הוא מספר את סיפורו במבט לאחור 

ניצולת  יהודייה, רוזה היא אישה זקנה גברת .שלושבן כהוא היה אז  .רוזה גברתלראשונה את 

שמנה מאוד. מומו מספר בהומור כיצד היא מעלה במדרגות לקומה השישית את כל , שואה

, אלא להפך, רוזה גברתמלגלג על לא הוא  הקילוגרמים שלה. אף שתיאורו של מומו מלא הומור

 הוא חש כלפיה חיבה רבה. 

 בלב שכונת מצוקה ועוני בפריז. בשכונה מתגוררים בני מיעוטים נמצאתרוזה  גברתדירתה של 

שנאלצו לנטוש את , רוזה מנהלת מעין מעון לילדי זונות גברתיהודים וערבים. , רבים: שחורים

ה ולהמשיך לעסוק במקצוע. גם ימשום שהחוק בצרפת אינו מאפשר לזונה לגדל את ילד ילדיהן

רוזה תשלום  גברתשל הילדים אמורות לשלם ל םרוזה הייתה זונה בצעירותה. אמהותיה גברת

אם בכלל. מומו , אך התשלומים אינם מגיעים בצורה מסודרת, החזקתם במעון תמורתחודשי 

הוא היה  .רוזה כדי שתגדל אותו גברתמספר כיצד היה בשוק כשגילה לראשונה שמשלמים ל

  .זו הייתה האכזבה הגדולה הראשונה בחיי"" .רוזה אוהבת אותו בחינם גברתמשוכנע ש

שם הוא נפגש עם האדון חמיל. מכיוון שמומו , דריסמומו מרבה לבקר בבית הקפה של האדון 

שיוכל לספוג  כדי, מוכר השטיחים, להכיר לו את האדון חמילדאגה רוזה  גברת, הוא מוסלמי

אך , שמו של מומו הוא למעשה מוחמד ממנו את רוח האסלאם וכך להתקרב אל דתו ותרבותו.

כמו , על עניינים שברומו של עולםכולם מכנים אותו מומו. עם אדון חמיל מרבה מומו לשוחח 

, שלדעתו הם עניין למבוגרים אדון חמיל אינו שש לשתף את מומו בדברים .למשל על אהבה

 פניו. מנסתר שאם כי מומו מתגלה כמי שאין סוד בעולמנו 

רוזה  גברתמפני ש, ואף לא ידע שצריכה להיות לו, מומו מציין שבתחילה לא ידע שאין לו אם

העדיפה שלא לדבר על הנושא כדי לא להכניס לו רעיונות לראש. היו אמהות שבאו לבקר את 

ו. הוא ותתבוא לבקר אאמא שלו שגם  כדישה כל מאמץ ווע מומו היה מקנא בהם .ילדיהן במעון

רוזה תעשה  גברתכדי לזעזע וכדי ש ומחרבן בכל מקום בבית םיהיה מתלונן על כאבי בטן נוראי

כמוהו. מומו לא ידע כיצד  החלו לנהוגהם  גםו, על האחרים במעון והשפיע האל םמעשי .משהו
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עדר יהבגלל שהוא נולד , הפרקטי הסברבל את הימחבריו למעון ק .ומיהם הוריו בא לעולם

 .כך שהוא סוחב מבעלי דוכנים ברחובעל ידי  אמצעי מניעה. מומו מנסה לזכות בתשומת לב

 ק לאהבה.עד כדי כך הוא נואש וזקו

, לולה היא "מחופשת" גברת .שכנה בבניין, לולה גברתמספר בקצרה על מומו בסוף הפרק 

 ל מומו "החליפה צד".שאו כדבריו , שהייתה בעבר אלוף אגרוף בסנגל לפני שהחליפה מין

 

  2פרק 

, אך ילדים הם סתגלנים, המציאות הכתיבה תנאים קשים .בפרק זה מתאר מומו את החיים במעון

אינם  לכןו מסופרים דרך עיניו המבודחות של מומו, אף שהם קשים, והתיאורים, כדבריו של מומו

בנניה המאושר , נתפסים בעיני הקורא כנוראים כל כך. מומו מציג את חבריו לצרה: מואיז היהודי

רוזה מחבבת אותו יותר מן האחרים. עבור  גברתיטנאמי ואחרים. מומו חש שיוומישל ה, תמיד

א היה לה לב לזרוק כי ל רוזה בילדים גברתועל אף איומיה החזיקה , הילדים לא הגיע כסףב ור

 פרנק.  300אותם לרחוב. עבור מומו הגיעה כל חודש המחאה בסך 

הרבתה להתאפר ולהתבשם כגברת אמיתית. מומו מתאר ו, רוזה נהגה להקפיד על מראיה גברת

 וכמה היא יקרה לו. ם כמה צר לו עליהמתיאורו אנו מביני .רוזה בודדה גברתעד כמה 

בכל  .ומומו רומז לנו שבהמשך יסביר לנו מהיכן נובע הבלבול, גילו של מומו לא לגמרי ברור

, לדבריו, כי אצל הערבים, סבל" מתופעות של התבגרות מוקדמת"ש מומו מספר לנו ,מקרה

 .יותר הזקפות מתחילות מוקדם

ו ידיד לושיהיה  מהכלבייה שגנב באמצעות כלבאת החסך של מומו באם הוא מנסה למלא 

 רוזה מקבלת בהבנה את הדייר החדש. גברת .אמת

 רוזה את המעון לילדים בביתה? גברת מחזיקה כםלדעת שאלה: מדוע

  

  3פרק 

ואף , . סופר ומומו הופכים לידידים בלב ובנפשגנבהכלב ש, מומו מספר על אהבתו לסופר

הוא מאושר  .סופר הוא הכול בעולם שלגביש שהוא "מישהו" מפני ילמעלה מזה. מומו מרג

ומשום שסופר אסיר תודה על כך. אבל משהו מעיב על הקשר  מפני שיש לו למי להעניק אהבה

 בשביל סופר. הוא רוצה את הטוב ביותרו, יודע שהחיים הם לא משהו התשעהזה. מומו בן 

חושב שמגיע לו יותר. "רציתי להבטיח לו ו, יחיה את החיים שהוא חיסופר הוא לא מעוניין ש

 לו רק יכולתי".  כמו שהייתי מבטיח לעצמי, חיים

והוא מתגלה בגדלות לבו כשהוא מוכר את , מומו לא מעז לבקש ולייחל לעצמו חיים טובים יותר

שיהיו לו חיים טובים יותר. במעשה זה מוכיח  כדי, שנראית לו בעלת אמצעים הכלב לאישה
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אינו מאמין העגום ועד כמה הוא  ועד כמה הוא מודע למצב, מה הוא מסוגל להעניקמומו עד כ

זה חוזר מומו על דפוס מוכר לו: לתת את בן  שמסוגל להעניק חום ואהבה. במעשה כמי בעצמו

בדיוק כפי שעשו הוריו והורי הילדים  ,למי שיכול להבטיח לו חיים טובים יותר, סופר, טיפוחיו

 האחרים במעון. 

להוכיח כדי כמו , סופר הוא משליך מיד לביוב עלבל יהפרנקים שק 500את , כךם לא די בוא

אך , בוכה מרהו שהוא לא מכר את סופר בעבור הכסף. לאחר מעשה הוא מתיישב על המדרכה

והכול עמד שם על כרעי תרנגולת. , רוזה לא היו בטוחים גברתמרגיש מאושר: "החיים אצל 

 ".אלה אינם חיים לכלבומוסד הסעד ארב לנו. , לא היה להכסף , הזקנה הייתה חולה

והיא מביעה , רוזה ממש מזועזעת גברתאבל , הילדים במעון משתוממים על מעשהו של מומו

 ד"רומספרת לו על המקרה.  כץ ד"רשמא מומו השתגע. בצר לה היא לוקחת את מומו ל חשש

רוזה אינה  גברתאך , רוזה שמומו נורמלי לגמרי גברתלשכנע את  כדיכץ עושה מאמצים רבים 

ומביעה חשש שהשיגעון עבר אליו בתורשה  היא בטוחה שמשהו קרה לילד .משתכנעת בנקל

 ממשפחתו. 

סוף מתייחסים רק אליו. -שסוףמכך ו מומו עצמו נהנה מתשומת הלב שהוא מקבל מהרופא

ו לדמיין שהוא מפליג בה ומו מרשה לעצמומ, בחדר של הרופא ניצב דגם של סירת מפרש

שמומו מרשה לעצמו להפליג על כנף הדמיון. בסופו של  זו אחת הפעמים הבודדות .למרחקים

לאחר שהבטיח לה , כדורים להרגעה ושולח אותה הביתהרוזה  גברתלכץ  ד"ר דבר רושם

 ?שאלה: מה דעתו של מומו על החיים שמומו בסדר גמור.

 

  4פרק 

 .. מומו דווקא אוהב להסתובב ולפגוש אנשיםבו הוא גרשמומו מספר על הצפיפות והעוני ברובע 

, לו אין דעות קדומות כלפי שחורים ואחרים. מומו חולם להיות שוטר, להבדיל מהמבוגרים

 והוא חושש להישאר כך לתמיד., כרגע הוא מרגיש בודד .החלום הזה מעניק לו תחושת ביטחוןו

ניצולים רבים היא מו וכ, אושוויץשואה ממחנה רוזה מוזכר בפרק: היא ניצולת  גברתעברה של 

מתעורר גם , רוזה מתעוררת משנתה גברתכש ,פת סיוטים ביום ובלילה. באחד הלילותורד

רוזה  גברתמפוחד כולו. מומו מגלה ש, יורדת למרתף. הוא יורד אחריה שהיאומבחין  מומו

כך  כי, י". מומו קצת נבהל כשהיא מתחילה לטאטא את האבקבנתה לה שם מעין "מקלט יהוד

לחטוף קצרת. "הדבר היחיד המשותף לנו הוא שלשנינו לא היה כלום ולא היה איש  עלולההיא 

 אבל אין דבר יותר גרוע מאבק לקצרת שלה.", בעולם

כי הם , ודווקא הישרים לא יכולים לעצום עין, מומו מגיע למסקנה: "הלא ישרים ישנים הכי טוב

  התשע.כמת החיים של מומו בן ולוקחים הכול ללב ודואגים." קצת מפתיעה ועצובה ח
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 גברתהעיקר לדעת מי היא. , שאמו זונה לגלותלא אכפת לו  .מומו מתייסר בשאלה מי הם הוריו

 על עצמויודע יפגע. הפרט היחיד שמומו יהיא חוששת ש כירוזה מונעת ממנו את המידע הזה 

 הוא שהוא מוסלמי. 

ואחר , צעיר מדי לגילו נראה מבית הספר מפני שהוא סולקגם עניין גילו של מומו לא ברור: הוא 

אומר  כשמומו משתף את אדון חמיל בבלבול שהוא חש .מדי לגילו מבוגרנראה הוא כך מפני ש

גם  .ים"מוחמד בני. זה עושה אותך מעט שונה מהאחר, לו אדון חמיל: "אתה ילד רגיש מאוד

ממנו לא מצליח מומו לדלות פרטים על הוריו. מומו מתנחם בסיפוריו של אדון חמיל על ארצות 

 ותרבויות רחוקות.

 אחרים?השאלה: מדוע טוען אדון חמיל שמומו קצת שונה מ

  

  5פרק 

, א האדון אנדה אמדהידמויות ססגוניות במיוחד. דמות אחת כזו החיות בה גר מומו שבשכונה 

המהודר ביותר שאתם יכולים לתאר לעצמכם. הוא הסרסור ורועה הזונות הגדול ביותר "האיש 

, דופן יסרסורים וכיוצא בזה אינם יוצא, בה חי מומו זונותש. במציאות "זבין כל השחורים בפרי

ומומו מתייחס לכך בטבעיות גמורה. מומו מתבונן בהערצה בדמותו הססגונית ובלבושו יוצא 

מפני , 'ר שבאפריקהזלני, אדון אנדה אמדה מכתבים הביתהלהייתה כותבת  רוזה גברתהדופן. 

שלא ידע לכתוב. במכתבים סיפר אדון אמדה למשפחתו על הצלחתו בפריז. מכתביו היו מלאים 

 כדי לגרום להוריו להיות גאים ומאושרים על שבנם מצליח כל כך.  בהגזמות ובשקרים לבנים

, אדון אמדה. להיות סרסור זה מקצוע מסוכןבפחד ובהתפעלות בשומרי ראשו של  מומו מתבונן

ולכן יש צורך בשומרי ראש. אחד משומרי הראש האלו לא מצא חן בעיני מומו במיוחד: היה בו 

מומו , וכשהוא מתחיל לספר לו על בנו שיקבל מחר אופניים חדשים ליום הולדתו, משהו מזויף

והיא לוקחת , רוזה גברתשמלחיץ את  וא מתפרץ בהתקף אלימותה .דנמלא קנאה ותיעוב גם יח

והיא , "שמשהו תורשתי" תקף את מומו את חששה ומביעה בפני שובהיא כץ.  ד"ראותו שוב ל

 ואומר לה שעליה להתבייש. כץ נוזף בה ד"רמפחדת שהוא יהרוג אותה בשנתה. 

היו באות לקחת את ילדיהן לבילוי משותף של סוף  ןוחלק, הזונות יום המנוחה שליום ראשון היה 

. מואיז היה בתהליכי אימוץ אצל עליושכבר שנה לא שילמו , השבוע. היו נשארים רק מומו ובנניה

 ב הזמן. ורשם לכן בילה ו, שרצתה לוודא שהכול אצלו בסדר תיהודימשפחה 

ייתה לה מתחת לשולחן רוזה הייתה מלאת פחדים. כנגד עין הרע ה גברתמומו מספר עד כמה 

שיבואו לקחת את כל , תמונה של היטלר ליתר ביטחון. היא והילדים פחדו מנציגי לשכת הסעד

 גברתבלה מחבר יהודי. ישק לשם כך תעודות מזויפותלה רוזה. היו  גברתהילדים ולאסור את 

 לא יכלה להיגמל מההרגשה שמשהו רודף אותה כמו בימי המלחמה.  רוזה
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 חלומותיו? מדועבחלומות. מהם שוגה שאלה: כמו דמויות רבות בספר גם אדון אמדה 

 מכך? יםלמד םהוא חולם? מה את כםלדעת

  

  6פרק 

שזו המציאות , רוזה ועל החיים בביתה מנקודת מבט של ילד גברתמומו מספר על טוב לבה של 

רוזה הייתה לוקחת  גברת היחידה שהוא מכיר. כשהילדים היו מתחילים להשתולל יותר מדי

ם. תפקידו של מומו היה לשמור שהילדים הומתבוננת ב שלה המתיישבת בכורס, כדורי הרגעה

 לא יגזימו ולא יעשו נזקים. 

מומו מחבב אותה מאוד. , ורדופת סיוטים מהעבר שמנה, רוזה היא אישה זקנה גברתאף ש

רוזה  גברתצול בפעמון הכניסה )רוזה על ידי צל גברתבאמנם מדי פעם נהגו הילדים להתעלל 

שידעו  היו מעשי שובבות של ילדיםאלה אך , חשבה שאלה הגרמנים( כי פחדה מצלצול בדלת

רוזה.  גברת. הפרק מתאר את פחדיה וסיוטיה של למענםרוזה עושה  גברתלהעריך את מה ש

רוזה למומו:  גברתהפרק מסתיים במשפט שאומרת  .התה פחדים אליתה וחווה אימומו חי א

מפני שמעולם  האלהמילים לעולם לא ישכח את המומו מציין ש ."אין צורך בסיבות כדי לפחד"

 לא שמע משפט כל כך נכון.

 המציאות שמומו חי בה? לנוכח אילו תחושות עולות בכםשאלה: 

 

  7פרק  

לשבת בחדר , למשל, מומו מנסה לזכות בתשומת לב בכל דרך אפשרית: הוא היה נוהג

ילטף את ראשו ויגרום לו להרגיש , כץ יצא לפתע ד"רכץ סתם כדי לחכות ש ד"רמתנה של הה

, רוזה מודאגת מאוד מההתפתחות המינית של מומו גברתלמספר רגעים אהוב ורצוי. 

שלא  ילדים לא חוקיים למעשה רוזה היו גברתהילדים שחיו אצל  שמוקדמת מדי לטעמה.

רוזה היה ידיד  גברתלהמציא להם תעודות מזויפות. ל צריךולכן היה , רשומים בשום מקום

לא למדו בבית  ולכן, שדאג לה לתעודות מזויפות. הילדים לא היו קיימים מבחינת המדינה יהודי

 לכאורה אינם קיימים. גם הם , ספר. כאילו לא די בחייהם העלובים

ות את גוריהן. למומו רוזה טענה שאפילו אצל החיות זה יותר טוב: הלביאות אינן מפקיר גברת

מקנא קצת בבנניה  הואשבאה לנשק אותו וללקק את פניו מדי לילה.  היה חלום שיש לו לביאה

 כדי בחוש ההומור שלו נעזרועם זאת הוא מפרגן לו. מומו , לו משפחה מאמצת המצאנש

 להתמודד עם חייו.

 שני משפטים בפרק המעידים על חוש ההומור של מומו. מצאושאלה: 
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  8פרק 

יפה בטרם השמינה. וצעירה רוזה. כיצד הייתה  גברתבפרק זה מספר מומו את קורות חייה של 

, זומשם יצאה לפרי, ארץ הולדתה, הוא מספר שהייתה לה אהבה. בזנות היא עסקה כבר בפולין

זמן מלחמת העולם. כשהתחילה להזדקן במרוקו ואלג'יר. אי אפשר לדלג על שהותה במחנות 

היות מושכת עלה בדעתה לפתוח מעון לילדי זונות. למזלה אחד הילדים הראשונים והפסיקה ל

רוזה רבות.  גברתוהוא הגן ושמר עליה. החרדות של , שגדל במעון היה לימים מפקח משטרה

משהו באישיות , מפני שאין לה מרפא. ובנוסף, ת הסרטןלבין היתר היא מפחדת ממח

ומבטיח לה שהכול  כץ מרגיע אותה כל פעם מחדש ד"רובהתנהגות של מומו מטריד אותה. 

 בסדר.

חלום שחוזר על עצמו: יש לו לביאה ששומרת עליו. הלביאה היא הכמיהה של מומו יש למומו 

מתקיימת שרוזה נלחצת מאוד מהחלום הזה. משיחה  גברתחמה ואוהבת. אך , לאם מגוננת

מבין גם הו תורשתי אצלו. הוא רוזה חוששת ממש גברתכץ מבין מומו ש ד"ררוזה ל גברתבין 

תו ממנה. ורוזה אוהבת אותו מאוד וחוששת שיבוא יום שייקחו א גברת: ידע את מה שאולי כבר

 ת מה שקלט מהשיחה: "מה שיודעים יותר פחות טוב."אמומו מסכם 

בלי , והישבן עלה אצלה ישר עד הכתפיים, רוזה: "לא הייתה לה גזרה גברתמומו מתאר את 

 גברתנראתה ממש כמו איזה רהיט שעובר דירה". מומו נהג לעזור ל, ביניים. כשהלכהתחנות 

לילדים הצעירים  הישבןלנגב את , למשל, רוזה במלאכות שבהן הייתה זקוקה לעזרה. הוא נהג

 גברת רוזהמשום ש, ות זאת לבד. הוא נהג לערוך קניותמד אותם כיצד לעשיואף ל, במעון

. יש ביניהם האהבכמה והשניים זה לזה קצרת. מפרק זה אנו לומדים כמה קשורים מלה סב

 ת שאמצא את עצמי בלעדיה."וכום אומר מומו: "פחדתי פחד מוילס

 רוזה? גברתמומו כל כך יקר ל כםלדעת שאלה: מדוע 

  

  9פרק 

ל צרכים והוא זקוק לצעצוע ולמשחק כמו כל ילד. צעצועים עונים ע, מומו הוא בכל זאת ילד

 ויצא ארתור וקרא ל, שהוא הלביש כמו ליצן מטרייה, חבר טוביש ילדים. למומו  אצלשונים 

אלא בשביל שיהיה ליצן". , להופעות ברחוב. "לא כל כך בשביל שיהיה לי את מי לאהוב איתו

עשע לו עם ארתור תואנחנו מבינים שמומו זקוק לארתור למילוי שני הצרכים שהזכיר. מומו מש

רוזה הם  גברתוהוא אינו מבין מדוע. ארתור ו, האנשים ברחוב מרחמים עליו .ואוסף קצת כסף

ובבוקר הסתכלתי , ישנו גם אדון חמיל. "ישנתי עם ארתור בזרועותייו, כל מה שיש למומו בעולם
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 .וזה נגד הדת המוסלמית, רוזה נושמת עדיין." אדון חמיל טוען שארתור דומה לאליל גברתאם 

 מהר למחוק לארתור את הפנים.מומו מ

להגיע. מומו אומר  מפסיקותגידולו של מומו  עלרוזה מקבלת  גברתבשלב זה ההמחאות ש

י. לא אעזוב אותך ילא צריך לפחד. את יכולה לסמוך על, רוזה בהתרגשות: "גברת רוזה גברתל

 רק בגלל שהפסקת לקבל כסף." מי שומר על מי? מי זקוק למי?

הוא יודע שימיה ספורים. מספר  .ומומו דואג לה, רוזה הולך ומתדרדר רתגבתה של ומצב בריא

הנשים חדלו לסמוך עליה בשל מצבה. מומו מבין שהוא צריך להיות כי  הילדים בבית הלך ופחת

. בצעד נואש הוא יוצא לעצמו ולילדים הספורים שנשארו, רוזה גברתולדאוג ל הגבר בבית

שמומו מכיר. מומו לא  הכדבריו. בל נשכח שזו המציאות היחיד, לרחוב כדי לקיים את עצמו

קונות לו שתייה , אבל הוא פוגש זונות שמתייחסות אליו יפה, מוכר את עצמו במובן המקובל

והיא , רוזה נודע שמומו יוצא לרחוב גברתואף משלשלות לכיסו מדי פעם שטר של כסף. ל

 .תרותחת מזעם. מומו חושב שהיא פשוט מקנא

אמו  .ם באו כדי למסור אותושניהר שרמתב .רוזה מספרת למומו לראשונה על הוריו גברת

, רוזה מסתירה ממנו משהו גברתוש, פוריפרצה בבכי והסתלקה. מומו מרגיש שזה לא סוף הס

מספק את סקרנותנו כבר בשלב  פור במבט לאחוריאבל הוא לא יודע מה. מומו שמספר את הס

אך את אמו לא. מומו נזכר בדברים שאמר לו פעם אדון , בהמשךורומז לנו שאת אביו פגש  זה

 המציאות היא איפשהו באמצע.  .אין שחור ולבןבחיים ש ומגיע למסקנה חמיל

, עליהם הוא חושב תואמים את גילוששאלה: האם הלך מחשבתו של מומו והנושאים 

 ?כםלדעת

  

  10פרק 

 והן מבחינת המצב הכלכלי. רוזה גברתהן מבחינת מצבה הבריאותי של  המצב הולך ומתדרדר

: "אני זוכר שאמרתי לה בכל הכנות שהיא צריכה לרזות מומו מודאג מהשמנתה הבלתי פוסקת

זה , כשאין לך איש שאוהב אותך ...אבל זה קשה מאוד לאישה זקנה ובודדה, כדי לאכול פחות

מיד מגיעים אליהן. הופך לשומן." מומו מגיע למסקנות שאנשים מבוגרים ואנשי מקצוע לא ת

שמחבבת אותו במיוחד. את בנניה הוא שולח , ופוגש שם אישה ושמה מאריז מומו חוזר לרחוב

 כדי שיפלח סחורה מהרוכלים בשוק. 

ומומו מאושר , יש יותר ילדים במעון, רוזה אוכלת פחות גברת .במצב מסויםפור ישחל ושוב 

 גברתוהוא חושש מהרגע ש, להתאכזר לאנשיםלנגב שוב ישבנים. מומו לומד שהחיים יודעים 

קנה. אף ורואה את פרצופה המכוער של הז  , רוזה תאבד את צלילות דעתה. הוא מטפל בה

היה צריך לדחוף אותה במעלה המדרגות.  לעתים, לעזוב את הדירה ממעטתרוזה  גברתש
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, לה מאהוט ומומו נעזר לשם כך בשכנו חולה הסוכרת, היה צריך להזריק לה זריקות בישבן

 שהיה מיומן בהזרקות. 

רוזה בטעות את מנת ההרואין ששמר לעצמו.  גברתפעם אחת התבלבל לה מאהוט והזריק ל

ובאותה הזדמנות הוא משתף אותנו בדעתו על , רוזה גברתמומו נבהל מהשפעת ההרואין על 

עדיף והוא מ, אבל זה למעשה זיוף ,אושרשל  ההסמים. מומו טוען שהסמים מספקים אשלי

אולי מפני שמעולם , להיות מאושר למעשה אפילו שהם מזופתים. מומו מפחד, לחיות את החיים

, על פני אושר אמיתי לא חווה אושר באמת. הוא מעדיף את המציאות הקשה אבל המוכרת

שהוא לא  מומו טועןבכל מקרה, והוא חושש להתאכזב. , שהוא חושש שלעולם לא יהיה לו

  עצמו בשביל להיות מאושר.מתכוון לדקור את 

כץ  ד"ראך , בלה את מנת ההרואיןירוזה אחרי שק גברתכץ שיבוא לטפל ב ד"רמומו קורא ל

מפני שהוא עצמו אינו מסוגל לטפס שש קומות. מומו מלגלג על , שולח במקומו רופא צעיר

י להגיד בל, שלא יודע כלום מהחיים שלו: "הסתכלתי בו בחיוך שנראה לו ילדון, הרופא הצעיר

 עם צעיר בן שלושים שצריך עוד ללמוד הכול בחיים." כי חבל על המאמץ, מילה

 רוזה. גברתהאושר שלו שתקע בישבן של ה על מנתלה מאהוט שוכב על הרצפה ובוכה 

 ם עם מומו בעניין האושר והחיים?מימסכי םשאלה: האם את 

  

  11פרק 

אינו כלל שמקסים אותו הוא שהכול לא אמיתי ותמזל מזלו של מומו לצפות במופע קרקס. מה ה

רוזה כליצן  גברתומומו היה שמח לראות את , דומה למציאות. הליצנים אינם מפסיקים לחייך

 ."שר צריך לתפוס כשאפשר להשיג אותוכי את האו, כזה. "הייתי כל כך מאושר שרציתי למות

 שהם לא סובלים כולם ידעו מראשו, שהכול היה מכני ובלי יומרות "הצד הטוב בכל העניין הוא

 ושמקרה אסון פשוט בלתי אפשרי. זה היה שונה לגמרי ובלי כל קשר למציאות." , ולא מזדקנים

הייתה  שהיאומומו חושב מאוד היא יפה  .. הם מתחילים לשוחח25-30מומו פוגש אישה כבת 

יכולה לעשות הון עם ברנש רציני שהיה דואג לה. זו המציאות שמומו מכיר: נשים הן זונות 

 וגברים הם סרסורים. 

כאשר היא מגיעה לביתה , ולצערו הרב, הוא עוקב אחריה .מומו מפתח בסתר לבו תקוות לגביה

 כנראה ילדיה., מתנפלים עליה שני ילדים

 בור מומו?שאלה: איזה תפקיד ממלא הקרקס ע 
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  12פרק 

 הוארוזה. למומו קשה לראותה במצבה ולכן  גברתהפרק כולו עומד בסימן מותה הקרוב של 

שם , רוזה להגיע לבית חולים גברתאינו ממהר לחזור הביתה. מומו מספר על הפחד של 

 תה. ימזדהה א כמובן מומו .היא מבקשת למות באופן חוקי .באמצעות מכונות יאריכו את חייה

, אך הוא משוטט ברחובות בחוסר מעש, המשך הפרק נודע לנו שזהו יום ההולדת של מומוב

לאן ללכת:  ואין ל, שוקל אולי לסחוב משהו מאיזו חנות כדי לזכות בתשומת לב. מומו מיואש

אבל הבטון היה קר , עצמתי את העיניים ועשיתי תרגילים בשביל למות, "נשכבתי על הארץ

 להרגיש קצת יותר טוב.  כדיו ננעזר בדמיו מומו .מחלה"ופחדתי לחטוף איזה 

גם אדון חמיל הולך ומזדקן ונעשה סנילי. מומו רוצה להיות כמו הליצנים כי להם אין בעיות של 

חולם להיות שוטר חזק  הוארק לא כיצד נראית אמו. , הכול יכול לדמיין לעצמומומו חיים ומוות. 

מחשבות כשדמיונו הפורה מסייע ביום הולדתו בהרהורים וובעל סמכות. כך מעביר לו מומו את 

 לו.

 רוזה בעניין הארכת חיים באופן מלאכותי? גברתמסכים מומו עם  כםלדעת שאלה: מדוע

 

  13פרק 

 גילהובסוף  11מבחין מומו בבחורה שפגש בפרק  ,הוא ביום הולדתו גםהמתרחש  ,בפרק זה

ואותנו הקוראים הוא מנסה לשכנע שהוא לא מנסה לחפש , שיש לה ילדים. הוא עוקב אחריה

 לעצמו משפחה חדשה. אנחנו יודעים שכן. 

רוזה. הוא אומר  גברתיותר מטוב יכול לבחור היה בוחר במישהי במצב היה הוא גם אומר שאם 

שה לו לראות אותה במצבה. קאלא מפני ש, רוזה גברתאת הדברים לא מפני שאינו אוהב את 

אבל הלא תמיד מרחמים על כלבים יותר , היו כבר חסים עליה, רוזה כלבה גברתלו הייתה "

  ."שאותם אסור להרוג בלי עינויים, מאשר על בני אדם

מספר את הסיפור במבט , כזכור, בסוף הפרק מספר מומו שלאותה בחורה קוראים נאדין. מומו

 לאחור.

 את המשפט המצוטט מפרק זה. הסבירושאלה:  

  

  



16 
 

  14פרק 

ת בתעשיית הסרטים. מומו נקלע לעריכת סרט בדר שהיא עורמתב .נאדין ימומו עוקב אחר

לחזור פעמים רבות על אותו  אפשרבו ש, וכך מתגלה לו עולם הקולנוע, לצורך דיבוב כנראה

 בזמן. הלחזור אחור ואפשר גם, קטע

 ?כםשאלה: מה חשיבותו של פרק זה לדעת

  

  15פרק 

, הדיבוב. נאדין מתעניינת במומו. היא שואלת לשמו ולגילו פןבאולקורו של מומו יהמשך ב

 שהו מגלה בו עניין. יסוף מ-סוף .(מטרייהמתבוננת בארתור )הו

מים שנשפכו וחזרו , מומו מתפעל מהאפשרות להריץ סרט אחורה: אנשים מתים קמים לתחייה

 גברתולראות כיצד  ועוד. הוא היה רוצה להחזיר אחורה גם את החיים האמיתיים ,אל הכוס

 צעירה ובריאה. , רוזה חוזרת להיות יפה

ורואה את אמו. הוא רואה את עצמו כפעוט , ואולי לא, בדמיון הואז הוא חוזר אחור ,מומו מוקסם

 עד שנאדין מעירה אותו מהזיותיו.  בזרועותיה

הוא אפילו מעז לגעת בשערה הבלונדיני של  .מומו נהנה מכל רגעו, הם הולכים לאכול גלידה

 יודע לא הוא .ער לא ראה מעולם. הנאתו נפגמת כשנאדין שואלת אותו על הוריויכזה ש, נאדין

מומו כותב כתובת  .ר את שמה וכתובתהימה לענות ומרגיש לא בנוח. נאדין רושמת על פיסת ני

 לבקר.  תופיענאדין הוא מתבייש בכתובתו האמיתית וחושש ש, מזויפת

"רופאי ילדים מטפלים בילדים רק כשהם : במהלך הפרק משמיע מומו דעות בעניינים שונים

ודווקא כשמצב הרוח , "לא היה לי מצב רוח. אחר כך מטפלים בהם פסיכיאטרים", תינוקות

. השוקולד טעים במיוחד כשמתחשק לך למות" ...הדברים הטובים הם עוד יותר טובים, ירוד

ע מעט חציתי את הכביש לפני מכוניות והפחדתי אותן. אנשים מפחדים "בשביל להשתעש

 .והיחס המתחשב גרם לי עונג", לדרוס ילד

  

  16פרק  

מהות החיים. דעתו על דיון  מתקייםותוך כדי  ,רוזה גברתהפרק כולו עוסק במותה הקרוב של 

לשמו של הספר. מומו מזעיק את  רהסבוכאן גם טמון ה, של מומו על החיים מעניינת במיוחד

אין שרוזה  גברת את מרגיעכץ  ד"רשמצבה הולך ומתדרדר.  ,רוזה גברתכץ לבדוק את  ד"ר

 אך היא סובלת מהרבה מחלות אחרות.  ,לה סרטן
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 ד"רמומו מרגיש ש .כץ אומר לו: "יש לך כל החיים לפניך" ד"רו ,מומו יושב על המדרגות ובוכה

רוזה אומר מומו  גברתמומו החיים הם סיוט. על  בשביללהפחיד אותו. מנסה לל אותו או יכץ ק

 ראה אחרי שהחיים יטפלו גם בו. יהוא מנסה לדמיין כיצד הוא י .החיים טיפלו בה היטב""ש

ולא  הזוחוששת כל כך מהמחלה  יאיתכן שהירוזה שאין לה סרטן.  גברתמומו מרגיע את 

ך שהיא גורמת לחולים בה. ההזדהות של מומו מאחרות מפני שמחלה זו ידועה בסבל המתמש

סרסור של זונות , והוא מדמיין כיצד יהיה סרסור כשיגדל ,רוזה בשיאה גברתעם סבלה של 

 בה גדל.שזו המציאות , זקנות ומכוערות. אלו החיים שמומו מכיר

, תךירוזה שואלת: מה יהיה א גברת .לראשונה עולה שאלת גורלו של מומו באופן ברור וגלוי

לקוראים  .רוזה גברתוהוא מנסה להרגיע את  ,כשאני אסתלק? מומו מתחמק מתשובה, מומו

 רוזה. גברתעזרה לא פחות מלברור שהוא זקוק לניחומים ו

 ?ית או שמא יש להבינה כפשוטההאם הכותרת אירונ, שאלה: שמו של הספר

  

 17פרק 

חמיל. חמיל רוצה לעלות לבקרה בין אדון וזה מתדרדר. מומו מנסה לשדך בינה מצבה של רו

אך איננו יכול. הוא מלמד את מומו שיר של ויקטור הוגו כדי שידקלם אותו לפני הגברת רוזה. 

וא מצליח לדקלם את השיר השרוזה עד  הקומות עד לדירה של ששמומו עולה ויורד את כל 

 פה.-כולו בעל

זה הרגע לקפוץ על , רוזה"והיות שכבר פעמים רבות בעבר התעניין )אדון חמיל( בגברת 

 .שניהם יחד היו זקוקים לאהבה ובגילם זה אי אפשר אם לא מאחדים את הכוחות" .המציאה

אבל עוד , "ופעמים התיישבתי על המדרכה והחזרתי את העולם לאחור כמו באולם הדיבוב

 .קשה להגיד שהייתי בכושר האולימפי שלי" ...יותר רחוק

מרגיש שזה הזמן לשדך בין הוא כל כך גרוע כעת? מדוע שאלה: מה גורם למומו להרגיש  

 ?כםהאם הוא מציאותי בעיני ?על רצון זה של מומו כםמה דעת ?אדון חמיללרוזה 

  

 18פרק 

ליתר דיוק מתאגרף מסנגל. ללולה ו ,אנו מתוודעים לשכנה גברת לולה. לולה הייתה בעבר גבר

לא היה כסף כדי לעבור ניתוח שיהפוך אותה לאישה. היא מתפרנסת מזנות ביער בולון וסובלת 

 לעתים קרובות השפלות. היא עוזרת למומו ולגברת רוזה בתקופות הקשות. 
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והרגשת  ...היא הייתה מישהו שלא דומה לשום דבר אחר, "חיבבתי אותה ומו אומר עליה:מ

"היא הייתה דומה לליצן הכחול ולמטרייה שלי ארתור שגם הם היו . אתה יכול לסמוך עליה"ש

 .ד שונים"ומא

השכן הצרפתי שבא לבקר את רוזה בעת מחלתה. , בפרק זה אנו מתוודעים גם לאדון שרמט

 אולי יחליטו השניים לקשור את גורלם יחד. הוא אומר: ,גם אחרי ביקור זה מטפח מומו תקווה

למרות , כי גם אצלו ראו שאין לו שום איש ושום דבר, על אדון שרמט הזה, מתי עליו"ריח

אלה בעיקר הדברים החיוניים ביותר. זה , הביטוח הסוציאלי. אני מוצא שמה שחסר לאנשים

ולכן גם אינני אוהד כל כך את , בסופו של דבר, לא אשמתם של הזקנים שהם מקבלים התקף

 .חוקי הטבע"

 היותהשאלה: מה פשר ההזדהות העמוקה והאהבה שחש מומו כלפי לולה? מדוע דווקא  

 גורמת לו עוד יותר להזדהות עמה?  יוצאת דופן וחריגה

 מדוע הוא לא מסתדר עם "חוקי הטבע"? .אוהבלא גם את מה שעושה הטבע לזקנים מומו 

 

 19פרק 

ובבניין הכול  ,לעתים קרובות דרדר. היא מאבדת את הכרתהלהימצבה של גברת רוזה מוסיף 

מצפים למותה הקרב. גם מקורות המחיה הולכים ומצטמצמים שכן הילדים במעון הולכים 

. מומו ממשיך להרהר בינו לבינו על טוב ככל יכולתהומתמעטים. הגברת לולה ממשיכה לסייע 

להיות אב טוב "מעולם לא ראיתי סנגלי שמסוגל  לבה של לולה ועל חוסר הצדק שהיא זוכה לו:

תנו ולא יכי המחופשים שונים מא ...וממש חבל שהטבע התנגד לזה ,לולה גברתלילדים יותר מ

 סולחים להם על זה".

הדיירים בבניין עושים כל מה שניתן כדי להקל על רוזה את חייה. לכולם ברור שמותה קרב. 

ות ולהוריד אותה מתייצבים ומציעים להעל גרים בשכנות לגברת רוזהשארבעה אחים סבלים 

הקומות בכל פעם שיתחשק לה לצאת לשאוף אוויר. באחד מימי ראשון הם שש את כל 

 צח. אווירשתשאף  כדיוכולם יוצאים במכונית לטיול בטבע  ,"מעמיסים" אותה על גבם

. הוא איננו מכיר את וסנילי דושוב הולך לבקר את האדון חמיל. אדון חמיל כבר חולה מאמומו 

אותו לעתים מוחמד הקטן ולעתים ויקטור הקטן שלי )על שם הסופר ויקטור הוגו  מכנה, מומו

אומר לאדון חמיל: "יום אחד אכתוב גם אני ספר  מומושאת ספרו הוא מחזיק בחיקו כל העת(. 

 "...אדון חמיל. יהיה בו הכול, אמיתי

 הזקנים: מבטא מומו את התרשמותו מחייהם של מתוך ההתבוננות באדון חמיל, בסוף הפרק

, וים כמו כולם אפילו אם הם פחות ממה שהיו פעם. יש להם הרגשות כמו לי ולךו"הזקנים ש

כי הם כבר לא יכולים להתגונן. הם הותקפו על ידי , תנויולפעמים הם אפילו סובלים מזה יותר מא
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מאשר לאט. אצלנו זה עוד יותר אכזרי -והוא הורג אותם לאט, שמסוגל להיות מנוול נוראי, הטבע

 .טיות"יכי לנו אסור לרחם על הזקנים ולגמור אותם כאשר הטבע חונק אותם בא, בטבע

  

 20פרק 

, את ימיה כזונה צעירה. היא מתפשטתהטיול השפיע על גברת רוזה באופן שהיא מנסה לחדש 

מתאפרת בכבדות ורומזת רמיזות מגונות למומו ולמואיז. ברור שהיא הולכת ומאבדת את 

שיבוא להגן עליו. השוטר  קורא לשוטרוהוא יורד לרחוב  .בייאושו מסתלק מהבית מומו שפיותה.

ומומו מרגיש בטוח ומוגן. הוא מרגיש  ו,תוומחבק אשל מומו שם את ידו הכבדה על כתפו 

בו שבו ירגיש מוגן ביותר הוא מקום שחושב שהמקום  מומוטר הוא כמו אבא בשבילו. ושהש

כת לחיות יותר טוב והתחלתי להבין שהכי טוב בשבילי לל"הרגשתי אמיתי.  ינושום דבר א

  .שם" יבמקום ששום דבר לא אמית

"אדון חמיל אמר לי מתמיד . אחר כך הוא נזכר בדברים שאמר לו אדון חמיל ומוצא בהם נחמה

ופתאום חייכתי כי נזכרתי שהוא קרא לי ויקטור  ,שהמשוררים הם שמבטיחים את העולם הבא

 .ואולי זאת הבטחה מאלוהים"

מתמהמה במסבאה. הוא יודע שאסור לילדים בגילו  ךא מהחלום שחלם בהקיץמומו מתעורר 

לראות שוב את רוזה במצבה המביש. הוא ולהיות במקומות כאלה אך חושש לחזור הביתה 

לסבול. הוא מקווה שכשיחזור ך שעליה להמשיך כמה אי צדק יש בכמהרהר בגורלה וחושב 

הביתה כבר ימצא אותה מתה. המוות הוא המפלט מחיים משפילים ומייסרים שנכונו לגברת 

ארזה את חפציה והיא מחכה , כשהוא חוזר הוא רואה שגברת רוזה התלבשה רוזה.

 בו אספהששהמשטרה הצרפתית תבוא לקחת אותה. היא חוזרת לאותו יום מר ונמהר 

מומו איננו  לשלוח אותם למחנות הריכוז בגרמניה. כדיהמשטרה הצרפתית את כל היהודים 

בגרמניה. בכל  תמבין. הוא מפרש את סיפוריה כאילו הגרמנים דאגו ליהודים והקימו להם מעונו

 מקרה הוא בטוח שהמשטרה הצרפתית לא באה לקחת אותה. 

ומומו מרגיע  ,מה קרה לה. היא דואגתמבינה לא מההזיה היא מתעוררת כאשר גברת רוזה 

אותה שקצת חלומות לא מזיקים לאף אחד וכי אין לה סרטן. החשש הגדול ביותר של רוזה הוא 

רוש הדבר עוד סבל והשפלה. ישהיא תגיע לבית חולים ושם ישאירו אותה בחיים בכל מחיר. פ

שוקעת שוב בטשטוש  אך ,היא מבינה שמומו הוא כבר בחור גדול. היא מנסה להגיד לו משהו

גם מקורות אין לה חושים. מומו כעת סועד את רוזה אשר איננה יכולה עוד לטפל בעצמה. 

 מנין להשיג כסף. ו הכנסה

מטרידים אותו ביותר בשלב זה? מהי ששאלה: מצבו של מומו בכי רע. מהם הדברים 

 התקווה היחידה שהוא מוצא במצבו?
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 21פרק 

ככל שמצבה של גברת רוזה מחמיר מגלים השכנים את הצדדים הטובים שלהם. אדון ואלומבה 

. את אשתו וילדיו השאיר זמקמרון שמתפרנס ממופעי בליעת אש ברחובות פרי אדם שחורהוא 

קמרון. הוא עולה לדירה של רוזה ומבצע לפניה מופע לא רק כדי להנעים את זמנה אלא כדי ב

י חולים כדי תבבבה משתמשים שם. ד"ר כץ סיפר למומו שזו שיטה הלבלעשות לה טיפול 

אך מומו  ,מכות חשמללר כץ מתכוון "חשמל. ד חולים עושים זאת על ידיהלעורר אנשים. בבית 

לכן ואינו מבין את כוונתו. ד"ר כץ גם מסביר למומו שבגילה רוזה לא תעניין איש בבית חולים 

 רוזה בבית. ב לטפלמנסה מומו 

-רשיריפא פעם מישהו שהיה חהוא ם בקמרון וכי יואלומבה מאשר שכך גם עושים לחול אדון

סים סביב גברת רוזה קוהם עורכים ט ,מגייס עוד חבריםאדון ואלומבה  .על ידי הפחדה אילם

רוזה לא מתעוררת.  גברתני צבעים. למרות הרעש הנורא ירומים וצבועים בכל מים חצי עהכש

הם מתייאשים ועוברים לסעוד את לבם בפיקניק סביב מיטתה של רוזה. במהלך הארוחה 

מהיחס שמקבלים מאוד שהוא שונה , מספר האדון ואלומבה למומו על היחס לזקנים באפריקה

צו הרבה יותר קל . "בשעה שהתענגנו על האוכל הסביר לנו אדון ואלומבה שבארזהזקנים בפרי

, עם אלפי רחובות ...זטפל בהם ולהנעים להם מאשר בעיר גדולה כמו פריל ,את הזקניםלכבד 

ממש כואב לראות זקן או זקנה בארץ כל כך גדולה  ...חורים ומקומות שבכלל שוכחים, קומות

הזקנים והזקנות כבר לא מועילים לשום דבר ואין בהם עניין ציבורי ולכן  ...ויפה כמו צרפת

 ."נותנים להם לחיות

יקה זקוקים לזקנים. באפריקה אנשים חיים בשבטים. אנשים רהאדון ואלומבה אומר שבאפ

באפריקה זקוקים  .זקוקים לשבט כי בלעדיהם הצעירים ירגישו כטיפה בים ויאבדו את שפיותם

 .רים גם אחרי מותםילזקנים כי הם דואגים לשבט ולצע

. הוא מבקש ממנו שייקח את רוזה לאפריקה כדי מדבריו של אדון ואלומבהמאוד מתרגש מומו 

רוזה שתחיה שם עם זקני השבט. אדון ואלומבה מסביר לו שהדבר בלתי אפשרי. בינתיים 

 מבוהלתכולה ושהיא מתעוררת ס ולריקודים סביבה עד קוהשבט חוזר לט ,מראה סמני חיים

 מרוב פחד. הטיפול הצליח.

בסופו של דבר יאשפזו  יחזרו על עצמם,סוג זה רוזה מתעוררת. היא מבינה שאם אירועים מ

שם יאריכו את  כי היא מבקשת ממומו שלא ייתן בשום אופן לאשפז אותה בבית חולים אותה.

כך הם תמיד עושים בבית חולים. ישנם חוקים , מומו, "הם יכריחו אותי לחיותחייה ואת סבלה: 

 גברת רוזה אפילו ליהודים.", גבולשמחייבים אותם. אינני רוצה לחיות יותר ממה שדרוש. יש 

מומו מבטיח לה שכך  מבקשת ממומו שיזריק לה זריקת מוות ויזרוק את גופתה אל השיחים.

  .הכול כדי לעשותה מאושרת. כי מגיע לה להיות מאושרתיגיד יעשה. הוא 
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 22פרק 

הסיבה שהוא . זאת םשני בשלוש גדלומומו  ,אבא של מומו מגיע :בפרק זה קורה הבלתי ייאמן

נראה ונשמע תמיד מבוגר לגילו. גבר בעל ארשת פנים מבוהלת עומד בפתח. הוא מציג את 

ולפני מותו מבקש  ,עצמו כמי שיצא עכשיו מבית חולים. הוא אומר שהוא עדיין חולה ועומד למות

כי יש וו זכותו המינימלית כאב שז הוא אומרשנים.  11מסר לגברת רוזה לפני שלראות את בנו 

לו קבלה על כך שמסר את הילד לגברת רוזה. הטיפוס הזה כלל אינו מוצא חן בעיני מומו. 

מעון בנמצאים שמלוא חושיה. שני הילדים היחידים באותו היום בנמצאת רוזה  ,למזלו של מומו

 וא אביו. ההם מומו ומואיז. מומו חרד מהרעיון שהאיש הרעוע הזה 

 אושפזו ביצא עכשיו מבית חולים פסיכיאטרי אומר שדיר ואהאיש מציג את עצמו כאדון יוסוף ק

לו מחלה פסיכיאטרית.  שיש –מה שמטריד את רוזה בקשר אליו זה לאחר טרגדיה. מומו נזכר ש

וסף קאדיר עצמו מסתכל בתשומת מה עוד שי ,החשד שיוסף קאדיר הוא אכן אביו הולך וגובר

רוזה  :אך קורה ההפך ,רוזה תוותר עליוש חדפו הואפחד. בפינה ל נצמד בגבומומו. מומו על לב 

מרת לו וא, ולסיום מצביעה על מואיז, תוקפת את האיש על כך שלא שמר על קשר כל השנים

מכך איך לגדלו. יוסף קאדיר נכנס להלם  הנחיות ניתנו להדלה אותו כיהודי כי לא ישזהו בנו וכי ג

 קום.התקף לב ומת במב לוקההוא  .שבנו המוסלמי גדל כיהודי

מה עלה בגורלה?  ?מי הייתה אמו ?מי היה אביו ?שאלה: מה מגלה מומו על חייו בפרק זה 

 מדוע לא שמר אביו על קשר כל השנים?

מה דעתכם על יחסו  .ציינו מהם הדברים היחידים שעניינו אותו ?מהו יחסו של מומו לאירוע

 זה לאביו?

 

 23פרק  

בשבילו. הוא מבין כמה הוא חשוב לרוזה וכמה מומו אסיר תודה על מה שגברת רוזה עשתה 

  גם הכיעור שלו יפה. –מישהו  יםהיא חשובה לו. הוא אפילו רואה בה יופי וטוען שאם אוהב

שנים לחייו  שלוש נוספו לות אחת בהוא האירוע המשמעותי ביותר בחייו. ב הביקור של אביו

 ע מהפכה. הבין עד כמה הוא חשוב לגברת רוזה. הוא קורא לאירוהוא ו

שואל  הבחורשחי לבדו כבר חמש שנים.  15בחור בן  :את "הכושי"שם פוגש ומומו יורד לרחוב 

ומומו מנסה לענות משהו למרות שברור לשניהם שהוא  ,אותו מה יעשה אחרי שרוזה תמות

מציע  כץ ד"רלביקור.  באכץ  ד"רש רואההוא לאחר שהוא חוזר לביתו אינו יודע ממה יחיה. 

שואלת את מומו  רוזהלאחר שכולם הולכים  והרעיון מעורר במומו צמרמורת. ,את רוזהלאשפז 
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אך מאבדת את ההכרה לפני שהוא מצליח לחשוב על תשובה.  ה,יעשה לאחר מותהוא מה 

תתעורר. הוא גם מפחד שתראה כהיא מומו לא עוזב אותה. הוא רוצה להיות האדם הראשון ש

 לבית החולים. ח את רוזההוא ישלש מחשש כץ ד"רלהזמין את 

 על היחסים בין מומו לרוזה. וכתבשאלה:  

  

 24פרק 

וכך גם אדון  ,לולה עולה לעזור גברתמחוסרת הכרה כבר כמה ימים. , רוזה במצב נורא

רוקדים סביבה , יקה הרועשת ביותרזואלומבה וכל השבט שלו. הם משמיעים לרוזה את המו

אך  ,את האוכל להלועסים  ואפילומנסים להאכיל אותה , צולים כבש שלם, ומרעישים עולמות

 דבר לא עוזר. 

כשהיא רואה  .בייאושו יורד מומו לרחוב והולך לאולפן ההקלטות. הוא מחכה שנאדין תבחין בו

שם הוא פוגש ו, ביתהלסיק. נאדין לוקחת אותו במכוניתה אותו הוא פורץ בבכי ואינו יכול להפ

ואז הוא שופך את כל מה שבלבו.  ,מכבדים אותו בגלידהו אותו. הם מרגיעים ראמון את בעלה

על האדון חמיל. ו על אביו ואמו, על הזונות, על הדיירים, על המעון, הוא מספר על הגברת רוזה

מספר על החיים שלו  ...מספר כיצד נרצחה אמו בידי אביו שרצח אותה כי אהב אותההוא 

במיוחד בעלה וכי הם מתעניינים  ואתקים את נאדין ברובע בלוויל. הוא מבחין כי סיפוריו מרת

בו עצמו. הוא מאושר מהעניין שהוא מעורר ומתשומת הלב שהוא מקבל. הוא מספר גם על 

 בשלוש גדלביום אחד  ואיךמלקקת את פניו שמגן עליו ואפילו על הלביאה שוטר חברו הש

 אחור.ללהחזיר את החיים שם אפשר  ,אולפן של נאדיןהשנים. הוא מצטער שהעולם אינו כמו 

 מדוע? –מביתם מאוכזב ופגוע  יוצאמומו שאלה: בסוף הפרק  

 

 25פרק  

כנראה  הואו להם,מומו נרגז ופגוע ומוצף ברגשות. הוא מרגיש שיש אנשים שהחיים לא נועדו 

". את ליד רוזה כי שניהם לפחות "באותו חרבאחד מאלה. מתחשק לו רק להגיע הביתה ולש

הוא מגלה שהאמבולנס לא הוזמן כשכשהוא מגיע הוא רואה אמבולנס חונה ליד הבית ונבהל. 

בטוחה שהאמבולנס הוזמן ו, רוצה לבכות. רוזה נמצאת בהכרה. גם היא מבוהלתהוא  רוזהל

 ,"כולנו שמחים בשבילך אומרת רוזה. .מומו", "אני שמחה למות ה. מומו מרגיע אותה.בשביל

שואל את רוזה מדוע  מומורוזה. יש לך כאן רק ידידים וכולם אוהבים אותך". בסוף הפרק  גברת

 .קרה לו בקשר לגילויש
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איך זה שמומו אוהב את רוזה ובכל זאת רוצה  על שאלתו? רוזהשאלה: מהי תשובתה של 

 שהיא תמות?

  

 26פרק 

 יאגם שלח זר של אבל כי חשב שה רוזה. אדון שרמנט גברתמתכוננים למותה הקרוב של  םכול

. היא נרגעת ופחות מבוהלת בלהיכבר מתה. רוזה שמחה לקבל את הפרחים כי מעולם לא ק

הכומר שפוחד מתרגז והרב המקומי  .כאשר מסבירים לה שהסוף קרוב. גם הכומר מגיע לביקור

 ר. וקיהוא לב גם מגיעשפיע על רוזה להמיר את דתה ולכן ויינצל את ההזדמנות 

ומבשר שבקרוב יצטרכו לקחת את רוזה לבית חולים. מומו מבקש ממנו שיעשה  מגיעכץ  ד"ר

עזע דכץ מז ד"ריגרום למותה כדי שלא תצטרך להגיע לבית חולים. שכלומר  ,לה "הפלה"

אנחנו חיים כאן בארץ  –החוק אוסר באופן חמור המתת חסד  .מוחמד ילדי ,ומסרב. "לא

אלה זוכה ד"ר כץ להתקפה מצד מומו. הוא  םאחרי דברי .סח" אינך יודע מה אתה .תרבותית

 גברתלא גואל את  ולכןעל כך שאין לו לב ועל כך שהוא מפחד מעונש , תוקף אותו על אכזריותו

 .זה גועלי", אסור לכם לתת אחד לשני לסבול, היהודים, "אתם .רוזה מייסוריה

שאלה: מהן טענותיו של מומו כלפי הרופא וכלפי החברה כולה ביחסם לאנשים זקנים 

 כץ? ד"רוחולים? מה אומר 

  

 

 27פרק 

לולה.  גברתאלומבה ווהאדון  ,מתאוששת לזמן מה. היא זוכה לטיפול מסור משכניהרוזה גברת 

את  ובש בשעה שהיא בהכרה מומו נאלץ לספר לה שהרופא מתכנן לאשפז אותה אם תאבד

חולים כמו הלו שרוזה תוכל לחיות עוד שנים רבות בבית  אמרהוא מספר שד"ר כץ  ההכרה.

 צמח. הוא נשבר ובוכה בחיקה. 

 .היא אומרת: "הם כמו הגסטפו"ו ,בעוד יום או יומיים את גברת רוזהאומר שיבואו לקחת  מומו

  .כלום תמרוכבר לא אהיא  ר כךאח

ד. תלוי איך חושבים ואני מוצא שהייתה יפה מא ,כשאני חושב על זה, מומו אומר על רוזה: "כעת

על מישהו." בסוף הפרק מספר מומו איך הזכיר לרוזה את תפילת "שמע ישראל" אותה שכחה 

 איך אומרים.

 .רוזה נגע ללבכם במיוחד גברתלמה בשיחה בין מומו שאלה: כתבו  
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 28פרק  

והנה צץ בראשו של מומו  ,את רוזה לבית חוליםד"ר כץ כבר עומד להזמין אמבולנס שייקח 

כך הוא  .הם מגיעים היום" ...והם, רעיון מבריק. הוא אומר לד"ר כץ: "יש לה משפחה בישראל

והיא  ,רוזה שתיסע לישראלבפני מספר לרופא שכבר שנים הוא מתחנן משקר לד"ר כץ. הוא 

סיף ומספר שכאשר תסתדר הוא מו סוף מסכימה.-מסרבת כי היא דואגת לו. כעת היא סוף

משקיט את מצפונו. זה  כיאולי , בישראל תשלח להביא גם אותו לשם. ד"ר כץ מאמין למומו

ומומו מוסיף: "וזו  ."רוזה כמה אני מאושר למענה גברת: "אל תשכח לומר להוא מבקש ממומו

  ."הפעם האחרונה שאני מספר לכם עליו כי כאלה הם החיים

, כץ והאחרים עוזבים. מומו נשאר לבדו עם גברת רוזה: "ואני נשארתי שם עם ארתור ד"ר

שואלת והיא כץ  ד"רועם המעיל הארוך". גברת רוזה שמעה את השיחה עם  ,המטרייה שלי

"השפלתי את הראש כדי לא לראות אותה כי  מומו לא עונה. את מומו אם היא נוסעת לישראל.

 כאב לשנינו." בכל פעם שהסתכלנו אחד בשני

  

 29פרק  

מצבה של חודשיים. הוא רואה את  כברלדירה לדרוש שכר דירה שלא שולם  מגיעבעל הבית 

 חולים שיבואו לקחת אותה. הגברת רוזה והולך להתקשר לבית 

. היא מבוהלת וזקוקה לו. הוא מוציא את התצלום מטומי"וצא את רוזה שוב ב"מצבה הטמומו מ 

ו ותירגע. הוא מזרז אותה ואומר לה שעליהם למהר לנסוע עלישל היטלר כדי שרוזה תסתכל 

לארץ ישראל. "לא שיערתי עד כמה כוח יש לה עוד לגברת רוזה בתוכה בשביל ללכת למות 

הייתה יורדת לשם מפעם מעולם לא הבנתי מדוע הכינה אותו ומדוע  ...בחור היהודי שלה

 מסתכלת סביבה ונושמת לרווחה. כעת הבנתי"., מתיישבת, לפעם

היא אומרת: "ידעתי שיום , קומות ששאחרי שמומו תומך בה לאורך , מגיעה למרתףרוזה כש

 .לא אשבור את השיא העולמי של הצמחים" מומו. כעת אוכל למות בשקט., לו אחד אהיה זקוקה

 ."שמע ישראל"שוב עוזר לה לשאת את תפילת מומו 

 רוזה?  לגבישאלה: מהו תפקידו של החור היהודי 

 הארכת חייהם של אנשים באופן מלאכותי? עלחוזר ואומר מומו מה 
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 30פרק 

שמחים  םרוזה נסעה לישראל. כולשמומו יוצא מדי פעם מהמרתף. לאנשים בחוץ הוא מספר 

והוא חוזר על  ,קפה של אדון דריס כדי לפגוש את אדון חמילבית השוב הולך להוא בשבילה. 

שאלה שכבר שאל אותו פעם: "האם אפשר לחיות בלי שיהיה לך מישהו לאהוב?" אדון חמיל 

אדון חמיל כבר סנילי לגמרי. הוא איננו מזהה את מומו.  .קוסקוס"מאוד עונה לו: "אני אוהב 

 ומומו מתעקש לשאול אותו. 

ומנסה  כאילו היא בחייםתה כדי שפניה ייראו וחור היהודי. מומו מאפר אהגברת רוזה מתה ב

ריח הגופה בעזרת מטהרי אוויר שהוא גונב. מומו מנסה להילחם בחוקי הטבע, את  לטשטש

מציעה לו והיא  ,פוגש את גברת לולה החוצה הואהוא יוצא כשושתייה.  הלימנסה להימנע מאכ

 מסרב. מומו .רוזה תבוא לקחת אותו גברתלהישאר בביתה עד ש

שכנים מריחים את ריח הגופה הנרקבת ומזמינים את הרשויות. מוצאים את מומו ליד גופתה 

 ,של רוזה ומזדעזעים מהמחזה. מומו לא מדבר. מוצאים בכיסו את מספר הטלפון של נאדין

ת חייו, "עלובי ומספר לה את כל תולדו נאדיןמומו עובר לגור בביתה של  א נלקח אליה.ווה

 מומו אומר כי " לחיים אין ריח". החיים" שלו. 

 אי אפשר: בה לשאלהולבסוף התבררה התשו ,מומו עבר בגילו הצעיר כל כך הרבה טלטלות

 לחיות בעולם ללא אהבה.

 

 שאלות  

 מדוע מתעקש מומו לקבל תשובה לשאלה אם אפשר לחיות ללא אהבה?  .1

סביר לה אפשרה של רוזה אחרי שכבר מתה? כיצד מה הוא עושה לצד .מומו חוזר למרתף .2

 התנהגות זאת? 

 גברתהיכן נמצאת , כדי להיפרד מגברת לולה. הוא מספר לה את האמתשוב עולה  מומו .3

 . מדוע מספר לה מומו את האמת? תלטואך היא לא ק ,רוזה

הוא אומר: "כשפרצו  .עולה משםשמרתף בשל הריח הרע בסופו של דבר מגיעים אנשים ל .4

, הצילואותי שוכב על ידה התחילו לצרוח: מנין זה בא )הריח( וראו  להבין את הדלת כדי

 אלה?  םלמה מתכוון מומו בדברי .כי לחיים אין ריח", אבל קודם לא חשבו לצעוק .איזו זוועה

 מדו אותו? ימה הם ל ?ראמון ד"רמגיע לנאדין ול מומומדוע  .5

 מה יעשה מומו כעת?  .6
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 ניתוח

 ,בנה של עיישה ,רומן חניכה המספר על גידולו של ילד ערבי בשם מומו "כל החיים לפניו" הוא

 סרסורה ואהובה.  ,זונה שנרצחה בידי קאדיר יוסף

בבניין קומות וברחובות הסמוכים לו.  ששישן בן  בבניין, ברובע בלוויל, הסיפור מתרחש בפריז

בקומה ו ,כלכלי של החברה הצרפתית-החברתימצויים בתחתית הסולם שגרים זרים  זה

 זונה לשעבר. , שואה ניצולת יהודייהזקנה , גרה גברת רוזה השישית

שחורים ממושבות אפריקה. כולם הגיעו מתוך תקווה , יהודים וערבים :זריםבבניין  הדייריםכל 

 לחיים טובים יותר אך למעשה הם חיים חיים עלובים יותר. 

 

 

 הדמויות בסיפור

 רוזה גברת

היא רוזה דמות המספר.  ,היא מאירה ומפעילה את הדמות הראשית מומו .דמות משנית ברומן

 . בריאותה הולכת ומתדרדרת מתשישות ומזקנה.שישים וחמשבת  ילידת פולין יהודייהאישה 

קרוא וכתוב  כזונה רוזה יודעתלמרות עיסוקה  .ק"ג תשעים וחמישה במשקל היא אישה שמנה

משם חזרה היא ו ,לאושוויץ ו אותהשלחשלטונות צרפת  ידיש.יערבית ו, בצרפתית ושולטת

 מאוימת וחרדה מפני יהדותה. , מפוחדתו רצוצה ,שבורה

כל צלצול בפעמון הדלת  .חוששת שילשינו עליה שובהיא ו ,איבדה את האמון בצרפתים רוזה

פות כדי להסתיר את חיה בזהות שאולה ומשתמשת בתעודות מזויהיא ולכן  ,מקפיץ אותה

 .מדליקה נר ונרגעת, שם מסתגרת, יורדת למרתף "החור היהודי" הייתההיא לפעמים  זהותה.

 היא ביקשה שישמור את זה בסוד.  מסתורהכשמומו גילה את מקום 

עזרה היא  .זנות ופתחה מעון לילדי זונותב לעבודהפסיקה היא  חמישיםגיל ל כשרוזה הגיעה

וכך האמהות  ,םהילדי מגדלת ומחנכת את רוזהלהן לשמור על ילדיהן מזרועות לשכת הסעד. 

להם  מאפשרות, הנות מהם. רוזה מעניקה לילדים מכל מה שיש להיולאותם לבקר  תלוויכ

 אותם מביתה.  מסלקתלא על החזקתם היא כסף  תקבלמ ינהוגם כשא ,הנות מהילדותיל
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 מומו

 עשרה-ארבעבן כערבי מוסלמי  נערהוא מומו  .הראשית והחשובה ברומן, מרכזיתהדמות ה

מבט  שנים. הוא מספר את סיפורו מנקודת עשרה-כבר כאחתשגדל ומתחנך במעונה של רוזה 

עסוק מאוד  הוא .ה לטפל בילדים הקטניםרוזולכן עוזר ל הוא הילד הגדול בביתמומו לאחור. 

ורוזה משתדלת להסתיר את הסיפור  ,לדעת מיהם הוריורוצה , מוצאו המשפחתי וזהותו בגילוי

 ת חוליםבבי אושפז בהא אהובה.וסרסורה  בידיפרוצה ונרצחה  הייתהשאמו העצוב של 

  .ואת הגנים של ירששמומו  חוששתפסיכיאטרי ורוזה 

ופיע בהופעות רחוב עם מו גונב מחנויות, מומו הוא ילד שוליים שמתחנך ברחובות פריז

לאט הוא מעריך ומעריץ -ולאט ,לו להתקרב יםהעוני והמצוקה גורמ, בדידותהור. ארת מטרייהה

 ם קשר אוהב ומסור. התחליף לאמו. יש ביניכאדם וכאת רוזה 

 

 ו על יחסו של מומו לרוזה: העיב אכזבות שתי

אך  ללא קבלת תמורה.הוא חשב שהיא אוהבת אותו  –כשגילה שהיא מקבלת כסף עבורו  .א

 עדיין מגנה עליו הבין.  ראה שרוזההפסיק להגיע וכשגילה שהכסף 

על רוזה מגלה את גילו האמיתי ואת זהות הוריו. הוא כועס מומו  לביקורכשאביו מגיע  .ב

  להגן עליו הוא מבין וסולח.כדי לו שעשתה זאת  אך כשהיא מסבירה ,ששיקרה לו לגבי גילו

 

 :בסיום היצירה מתרחש המבחן האמיתי בין השניים

לא רוצה היא למומו ש היא אומרתו ,ה קרובמותהזקנה והחולנית מרגישה ש ,יהודייהרוזה ה

היא  באמצעים מלאכותיים. מחשש שיענו אותה שם ויאריכו את חייה ת חוליםביב להתאשפז

כשד"ר כץ דורש  את הבטחתו. . מומו נשבע ומקייםלזה לקרותמשביעה אותו שלא ירשה 

ה רוזומוריד אותה למרתף וכך מונע מ הסיפור הישראלי""ממציא את  מומו, לאשפז אותה

הוא מסרב להיפרד מחברתו , גאה. יותר מזה יהודייהאשפוז וסבל ומאפשר לה למות בכבוד כ

מבשם ומאפר אותה ומדליק נרות כמנהג , הוא שומר על גופתה .שבועות שלושההמתה במשך 

  היהודים.

 ןעלובי החיים לא מזעזעים אות .ולייםלריח האנשים שבש ותרגיש ןהסביבה והחברה אינ

חינכה ו את מומוריח הגופה של האישה היחידה עלי אדמות שאהבה  .בחייהם אלא רק במותם

 לחיים אין ריח". " ם חוזרים לחייהם.כולאך מהר מאוד  ,אותו מזעזע את החברה

ולכן זהו  ,מתחנך ומעצב לעצמו זהות של בוגר, עובר שינויים . הואא דמות ראשיתומומו ה

 הופך לבוגר שמטפל ברוזה. הוא מילד מטופל  .סיפור חונכות
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 אדון חמיל

ברגעי מצוקה  .רוזה גברתשל  הסמוך לבית ,מוכר שטיחים שנהג לשבת בבית הקפה של דריס

שקרא תמיד את הספר  ,הוא למד מחוכמת החיים של חמיל .שוחח איתו על החייםל נהג מומו

מלמד אותו ו, מחדד את זהותו כמוסלמי, מלמד אותו את הקוראןאדון חמיל . "עלובי החיים"

 . שלילי וגםחיובי גם  ויש בו כל אדם הוא מורכבוכי  שיש טוב בכל אדם

 

 לולה גברת

, לה נשמה טובה ועדינה יש. , ועברה צדמסנגל אלוף אגרוף ,הייתה בעבר גברש שכנה של רוזה

והעניקה לה ממה שהיה לה. דמותה מדגימה טיפלה בה , מצרכי מזון, עזרה רבות לרוזה בכסף

 האהבה והדאגה לאחר למרות הקשיים הפרטיים. , את הנתינה

 

 אנדה אמדה

עזר לה "לטפל"  .ו מכתביםבשבילכתבה  , והיאביקר את רוזה .הסרסור הגדול של פריז

 הילדים. של בסרסורים אחרים שהציקו לאמהות 

 

 האחים זעום

 גברתניצלו את כישוריהם ועזרו ל . הםסבלים מקצועיים, אחים שגרו בשכנות לרוזה הארבע

 ,נשמה יתרה הייתהטיילו איתה. גם להם ו הם הרימו אותה .רוזה שהתקשתה לעלות ולרדת

  וכשראו את מצוקתה עזרו לה.

בניגוד  ,את הנתינה והעזרה ההדדית, כל הדמויות מדגישות את התכונות האנושיות היפות

 לחברה הגבוהה שמתעלמת ממצוקת החלשים בחברה. 
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 הנושאים החשובים ברומן 

הדמויות הן עלובי החיים בתחתית הסולם החברתי בפריז )זונות,  – ות החייםבילע .1

הבודדים. הבדידות מקרבת ביניהם , הם הדחויים בחברה .סרסורים, סוחרי סמים(

  ואהבה. עניקה ידידותמו

משפחה , ללא הורים, הרומן מתאר את בדידות האדם. מומו בודד – והמאבק בההבדידות  .2

, או חברים. רוזה היא הדמות היחידה שמעניקה לו אהבה. גם רוזה היא דמות בודדה

מומו מבין שאי אפשר לחיות בלי אהבה והופך את  .והבדידות של שניהם מקרבת ביניהם

 רוזה לדמות המשמעותית בחייו. 

 רים שונים כדי להתגבר על בדידותומומו עושה דב: 

ב את הכלב כל ההוא או .כדי שיהיה לו את מי לאהוב ויאהב אותו חזרה גונב כלב  .א

 כך עד שהוא מחליט לוותר עליו כדי שיקבל בית טוב יותר. 

כי רוזה מספרת לו שהלביאות הן אמהות  קורא ללביאה שתצא ותלקק את פניו .ב

 .מסורות

 איתו ומופיע איתו ברחוב. ישן , בונה את ארתור חברו .ג

 לקבל תשומת לב. כדי  גונב מדוכנים .ד
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 .מדאיג נהגים ומבהיל אותם כדי לקבל תשומת לב – רולטת כביש .ה

 .כדי שילטף את ראשו מבקר אצל ד"ר כץ .ו

 

פוליטיים , לרומן יש גם מסרים חברתיים – הישראלי יחסי יהודים ערבים והפתרון, השואה .3

 והיסטוריים. 

  דרך שהרומן עוסק בו נושא השואה והביקורת כלפי השלטונות בצרפת הוא נושא חשוב

וכל מה  אר טוען שבעקבות השואה'הסופר אמיל אזדמותה של רוזה ניצולת השואה. 

אך חושב שגם לערבים  ,כמפלט בטוח מדינה רוזה( יש להעניק להם)שהיהודים עברו 

למומו המוסלמי מרמזת  יהודייהה )מומו( יש מקום שם. מערכת היחסים היפה בין רוזה

ולכן מומו הוא שמציע את הפתרון הישראלי לרוזה  ,שיהודים וערבים יכולים לחיות יחד

 . יהודייהה

 הבחירה של מומו ללכת לנאדין בסוף הרומן מרמזת על בחירתו בחיים טובים יותר. 

ובכך בעצם מקיים את  ,כלכליתו תוכל להעניק לו יציבות חברתית שנאדיןוא יודע ה

 נאדין ."כל החיים לפניו" :"צוואתה" של רוזה לחיות חיים הגונים. כך גם ברורה הכותרת

 יכולה להציע לו חיים טובים יותר. 

 

  ביקורת כלפיבסיפור נמתחת : 

o התעלמו  בחברה הגבוהה .החברה הגבוהה ויחסה השלילי לעלובי החיים

רק כשהריח של הריקבון מפריע  ."לחיים אין ריח" תם של עלובי החיים:ממצוק

 להם הם מזדעזעים. 

o .שלטונות צרפת ששיתפו פעולה עם הנאצים והסגירו את האזרחים היהודים 

o ומתו בביתם  זכו לטיפוללא , הקשישים היו מוזנחים .יחס החברה לקשישים

 ובבדידותם. 

 

 חברתיתביקורת 

 פו.מוצגת גם בדבריו של מומו בסו והיא ,לאורך כל הספר ביטויידי הביקורת החברתית באה ל

רק כשהגופה הסריחה באו ופרצו את הדלת והזדעזעו לראות ילד שיושב ליד גופה מרקיבה. 

 לקשיים שלהם לא היה ריח שהפריע ולכן אף אחד לא בא., כשמומו ורוזה חיו בסבל ובמחסור

אלא כלפי הממסד הצרפתי שמתעלם מעלובי החיים , כלפי השכנים ברובע לא היאהביקורת 

 החוקים, העובדות הסוציאליות, הממסד מתבטא במשרד הסעד עד שהם מפריעים לו במשהו.
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המשטרה ו, של הזקנים חולים שמאריכים את סבלםהבתי , ןשאוסרים על זונות לגדל את ילדיה

 .וני )כמו אמדה( רוצחים ונרצחיםשלא מתערבת כשעבריינים בשכונות הע

מובדלת מהצרפתים האחרים. היא מדברת , מגלה רוך ואהבה כלפי מומוש, הצרפתייה נאדין

יתכן שהוא לא צרפתי( ומדבבת סרטים מאנגלית לצרפתית. היא מקושרת י) אנגלית עם בן זוגה

 לתרבות אחרת. 

 

 ביקורת במישור ההיסטורי

היה יהודי שגדל  , שכתב את הסיפור "כל החיים לפניו" בשם העט אמיל אז'אר,הסופר רומן גארי

שתי , שהיה מתבולל ורחוק מהיהדות, בספר מתאר גארי הורית.-במצוקה ועוני במשפחה חד

 המודרנית: בעתמטרידות את העם היהודי שבעיות מרכזיות 

 פתים(הם ועוזריהם )גם הצרו צעיהגרמנים וב ושתכננ יהודי אירופה תשוא

אך במלחמת העולם  .מקום מקלט בטוח כביכול מצאה בצרפתשמוצאה בפולין יהודייה הרוזה 

 וסגירהפעולה עם הכובשים ו ותפיוהצרפתים "הנאורים" ש ,פריזאת גם  ו הנאציםהשנייה כבש

 לאושוויץ.  אותם שלחש ,סטפוגפריז לידי המ םאלפי יהודיעוד רוזה ו גברתאת 

את אמונה בצרפתים ובממסד הצרפתי. יש  הבדיהיא א ,לפריז החזררוזה כש ,בתום המלחמה

, והיא מכינה לעצמה ,לה המון תעודות מזויפות שמוכיחות כל דבר על כל צרה שלא תבוא

אם  אליוגם כדי להזכיר לעצמה מי היא באמת וגם כדי להימלט , את "החור היהודי", במרתף

כרונות השואה מחרידים את יז השמדה.שוב תנסה לשלוח אותה למחנה המשטרה הצרפתית 

 היא חוששת ד.ומפחיד אותה מא, חוד השכם בבוקריבי, צלצול פעמון דירתה של רוזה. נפשה

 ותיקח אותה.שוב משטרה הצרפתית תבוא שה

 נמתחתו ,השואה ניצולישל  המעורערהרומז למצבם הנפשי  יש כאן סיפור של זוועה אנושית

 רים" שהעזו לפגוע כך ביהודים.הנאו"נגד הצרפתים  ביקורת קשה

 

 בישראל מצב הפוליטי ביניהםהו ערביםליחסים בין יהודים ה

והוא מעמיד את המצב בצורה אירונית כשהוא  ,ערביםלגארי מודע למצב הבעייתי בין יהודים 

מומו יודע לדבר יידיש ולעזור  .רוזה היהודייהליוצר יחסים של ידידות ואהבה בין מומו הערבי 

כדי למנוע  "הפתרון הישראלי" הוא זה שממציא אתו, להגיד את תפילת "שמע ישראל"לרוזה 

כץ אומר שזאת הפעם הראשונה שהוא רואה ערבי  ד"ראת אשפוזה של רוזה בבית חולים )

תשלח להביא גם אותו לישראל  רוזהמספר שמאוחר יותר . מומו גם ששולח יהודי לישראל(

ביטוי גם כשמומו מבלבל דברים ידי האבסורד בא ל )ישראל כמקומם של הערבים והיהודים?(
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יהיה לו עניין עם הטרוריסטים  ומאיים על בעל הבית שאם יטריד אותם בעניין שכר הדירה

 הערבים והטרוריסטים היהודים.

יו הבעייתי של מומו ומסבירה לו כי באותו האירוניה מגיעה לשיאה כשרוזה מנסה להיפטר מאב

והיא התבלבלה וגידלה  ,שניהם היו נימולים .ערבי ויהודי, יום הגיעו לביתה שני ילדים בני שלוש

בשם  כמוסלמיואת היהודי גידלה  ,בר מצווה ואכל כשר שחגג את המוסלמי כיהודי בשם מואיז

 מצה אותו.ועכשיו הוא חי אצל משפחה מוסלמית נחמדה שאי ,מוחמד

אין הבדל בין  ("בחרא")וכשאתה במצוקה  ,אחד המסרים בספר הוא שבני אדם הם בני אדם

 יהודים וערבים. אדם במצוקה הוא אדם במצוקה וצריך לעזור לו., שחורים

שהורסים את גופם ושכלם של  חוקי הטבעביקורת נוספת בספר היא הביקורת של מומו על 

בסבל נוראי ולא ממיתים אותם לפני שהם מגיעים למצב כל כך מדורדר.  הזקנים חיים .הזקנים

 חושב שבני אדם צריכים להילחם בחוקי הטבע ולעזור לזקנים הסובלים למות. מומו

מנסה להילחם בהם  הוא .של רוזה גופתהאת  כועס על חוקי הטבע גם כשהם משחיתים מומו

  .ואיפורבושם  בעזרת

ף( אך ואגרהייתה בעבר אלוף ) לולה שנמצאת מחוץ לחוקי הטבע גברתאת מאוד מומו אוהב 

 .טובהיכלה להיות אמא היא למרות ש לא מאפשרים לה ללדת ם אלהשחוקימאוד חבל לו 

 

 שאלות חזרה

 את דמותו של מומו לאורך הרומן. ותאר .1

 .את דמותה של רוזה לאורך הרומן ותאר .2

 והרומןאת מערכת היחסים בין רוזה למומו לאורך  ותאר .3

 ימו.עמה? הדג ותמתמודד ןכיצד באה לידי ביטוי הבדידות של הדמויות וכיצד ה .4

 כיצד מצטיירת החברה הפריזאית הגבוהה ביחסה לעלובי החיים? .5

 .בינם לבין עצמם את מערכת היחסים של עלובי החיים ותאר .6

  .את הביקורת ברומן וכיצד היא באה לידי ביטוי בסיומו וארת .7

 שנה? 11מדוע לא בא לבקר את מומו  :ל אבא של מומו אצל רוזהעל ביקורו ש וכתב .8

 מה היה סופו של אביו? מה היא מספרת לו? ?מה עושה רוזה כדי להפטר ממנו

  ?בסוף הסיפורשם מה קורה  מה יש בו ומתי רוזה יורדת אליו? ?מהו "החור היהודי"  .9

 עוזרת למומו?מהו המקצוע שלה ואיך היא  איפה פגש אותה מומו? יהי נאדין?מ  .10
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 שאלות ותשובות

, . באיזה אופן מתקשר סיום הרומן לעלילתוםאת סיומו של הרומן שלמדת הסבירו .1

 ?רצה המחבר להעביר לקוראשלפעילות הדמויות ולמסרים 

 תשובה:

כל החיים לפניו" שכתב אמיל אז'אר. במרכז " בשאלה זו בחרתי לענות על פי הרומן )פתיחה(

, 65בת  יהודייהאישה , גברת רוזה וביןבין ילד ערבי בשם מומו  מערכת יחסיםהרומן מתוארת 

 .ומגדלת אותו שם אשר מנהלת בביתה מעון לילדי זונות, זונה בעברה, ניצולת שואה

בסיום הרומן אנו רואים את ניסיונותיו של מומו "להחיות" את גברת רוזה  )גוף התשובה(

ה. תולשוות לה צלם אנוש. הוא מאפר אותה ומבשם אותה כדי להפיג את ריח הריקבון של גופ

 כך הוא מנסה להשאיר אותה איתו כמה שיותר. 

הגיע  מפני שהריח כבר ,"החור היהודי" של גברת רוזה, הגופה מתגלה במרתף הבניין

לידה נמצא מומו. האנשים מפנים את המטרד שהפריע לשלוותם ומומו נלקח לבית  .למרחקים

 אתמספר  . הואשל נאדין וראמון. את הסיפור הוא מספר לקוראים ולנאדין וראמון בגוף ראשון

עדיין לא החליט היכן יבלה את שארית שהוא אומר  .כדי שיבינו אותו ואת מצבו, כל תולדות חייו

 ו ומה יעשה. חיי

יפעל בצורה נבונה וישכיל לנצל אכן שמומו לצפות  אפשר ,כל החיים לפניו"" ,על פי שם הרומן

, אצל הזוג שמייצג את החברה "התקנית" תאת ההזדמנות שכרגע מונחת לפניו. הוא משתכן זמני

 כוח להחליט ולהשפיע על גורלו בהמשך. יש לוהדבר מעיד כי ו ,המסודרת, השפויה

הזונה לבית של גברת אמו  אותו האיהב שלושבן  כשהיה. עשרה-ארבעערבי כבן  נערמומו הוא 

. במקום זה לזונות היה אסור לגדל את ילדיהןכי מעון לילדי הזונות בפריז  שםשניהלה  ,רוזה

 רשויות הרווחה. בידי נשלחים לבתי יתומים ומטופלים  היו הילדים

וכך הוא גם  ,דואגת לו ואוהבת אותושגברת רוזה היא האישה היחידה בעולם , מבחינת מומו

הרי , בלה עבורו כסףיאם בתחילה היא ק .בשבילה. הוא הילד הגדול ביותר אצלה במעון

אמו פסיקה לטפל בו. הולמרות זאת גברת רוזה לא  ,להגיע חדלהתשלום  שבמשך השנים

ידי בנרצחה אמו שמדוע. גברת רוזה לא מספרת לו ולמומו אין מושג  ,ואביו אינם מגיעים עוד

 .ת חולים פסיכיאטריאושפז בביושהוא , הסרסור שלה, אביו

הוא , בנוסףבמהלך כל הרומן מומו מנסה להפיג את בדידותו ולמשוך תשומת לב מהסביבה. 

ל: האם אפשר לחיות ללא אהבה? ומנסה ללא הרף לברר את השאלה המטרידה אותו יותר מכ

 ד מהמסרים של הרומן.זהו אח
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ברחוב כדי איתו יוצא להופיע ו ארתור , קורא לומטרייהמומו יוצר לעצמו חבר דמיוני בדמות ה

ראמון הולך להביא  בסוף הרומן .הוא דואג לתקנה, ניזוקה מטרייהלהרוויח מעט כסף. כאשר ה

 אותה מביתה של גברת רוזה. 

תמיד מגיעה. מומו אמו , כואבת לו הבטןכאשר שמומו מפתח כאבי בטן מפני שחברו סיפר לו 

גיעה אליו. הוא משחק במשחק "רולטת מלא אמו אך , גם אצלו המצב יהיה דומהשקווה מ

 רץ בין המכוניות בכביש כדי שהנהגים יעצרו והוא יזכה בתשומת לב מצדם. , כביש"

תכעס ו אותו שתתפוס כדיבה מוכרת אישה שיש ם הוא גונב מחנות יגונב מחנויות. לעתגם מומו 

שהרי הוא "הגבר , שגברת רוזה מטפלת בו ודואגת לו אף על פיעליו כמו אמא שנוזפת בבנה. 

החום חסרים לו , למומו עדיין חסרה דמות אם, בנה היההיא אוהבת אותו כאילו ו הקטן שלה"

 והאהבה שמקרינה האם ולכן הוא מנסה בכל דרך להפיג את בדידותו ולמשוך תשומת לב. 

האם אפשר לחיות ללא אהבה?" " כל הרומן מומו מנסה לברר את התשובה לשאלהלאורך 

, קשר חזק מאוד . התפתח ביניהםהאחרלכל אחד יש את , שניהם בודדים בעולם, הוא ורוזה

, לאום שונה. קשר זה מבטא את האהבה החזקה ששררה ביניהםשתייכים למ למרות שהם

תמיד היית הגבר , לא רציתי שתעזוב אותי" ,ומואנושית וכנה. רוזה אומרת למ, אהבה אמיתית

יחסים של חום ואהבה  אף פעם לא אהבתי מישהו אחר באמת". משפט זה מבטא, הקטן שלי

, על רקע המקום והחברה הסובבת אותם ,אהבהלאנושית בין שתי דמויות הזקוקות לחום ו

 מאכלס בתוכו את שולי החברה. שרובע בלוויל בפריז 

 לחיות ללא אהבה. אי אפשר ,וזהו אחד המסרים של הרומן, הוא האהבההפתרון לבדידות 

מהווה מטרד שריחה המגיע למרחק  ,מוצג בסוף הרומן הוא כמובן גילוי הגופהשדבר נוסף 

אף אחד מהחברה הגבוהה לא  חייםעדיין חיים בשולי החברה שלחברה. כאשר האנשים 

 מתעניין בהם ובצורכיהם. 

, סרסורים, זונות ה:שולי החברם מאנשי חיים , שבובלוויל בפריזהסיפור מתרחש ברובע 

ם. אך כאשר הם האף אחד לא ממש מתייחס אלי, מפריעים עוד אינם. כל וכדומהנרקומנים 

נזעקים לסלק את המטרד כדי להמשיך בשגרת החיים. גופתה של רוזה  םכול, מהווים מטרד

 .למסלולם והחיים שבים ,נלקח לנאדיןמומו , מהבנייןמוצאת 

רוזה מתה  עולה ברומן הוא יחסי יהודים וערבים והפתרון הישראלי. בסוף הרומןשמסר נוסף 

משפחתה לקחה אותה לישראל לטיפולים. מומו מעלה שמומו מספר לכולם  אך ,בחור היהודי

על סמך  ,יהודיעם הלשיש התחושה שישראל היא המקום היחיד מתוך פתרון זה כנראה 

היא המקלט  ישראלגברת רוזה. המחבר מאמין כי על גם  ובכלל זה, יוהשואה שעברה על

 אהבה וידידות., כבוד הדדיב בשלום עם הערביםשם יכולים לחיות וכי הם יהודים להיחיד 
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אי מומו מגיע למסקנה כי  ,לאחר מותה של רוזה, ניתן לראות כי בסיום הרומן, לסיום ()סיום

, את רוזהלצדו לזמן ממושך ככל האפשר שאיר והוא מנסה לה ,לחיות ללא אהבה אפשר

, ועל פי כותרת הרומן ,לנאדין ים אותוקחולבהמשך . האישה היחידה שאהבה אותו באמת

 מומו עדיין צעיר ו"כל החיים לפניו". שלראות  אפשר

 

אילו תופעות חברתיות או תכונות אנושיות מוצגות ביצירה כראויות להערכה או כראויות . 2

על באילו דרכים מוצגות תופעות או תכונות אלה ברומן )למשל  הסבירו ולביקורת?לגינוי 

סמלים  על ידי, התרחשויות מיוחדות על ידי, תיאור של דמויות והיחסים ביניהן ידי

 ומוטיבים(.

 

 ראשי פרקים: – תשובה

 תופעות חברתיות/ תכונות אנושיות הראויות לגינוי:

 אכזרית וגזענית., החיים החברה הצרפתית אדישה כלפי עלובי  

 ל.והתכחשות המדינה כלפי הזקנים חסרי הכ – בעיית הזקנה 

סת מתייחו מעיד על ריקבון החברה הגבוהה המתעלמת מהחלשים – ריקבון הגופה

 .אליהם רק כאשר הם מהווים מטרד

 

 תופעות חברתיות / תכונות הראויות להערכה:

 אהבה אמיתית וכנה., ה הדדיתדאגה ועזר – מערכת היחסים שבין רוזה למומו 

 לולה גברת :על ידי הדמויות השונות יםהמיוצג ,מערכות היחסים שבין עלובי החיים ,

 .וכדומההאחים זעום , אדון חמיל, אדון ואלומבה

 ידידות ואהבה תוך כבוד אנושי , עזרה הדדית ברוח ובחומר, דאגה לזולת, אכפתיות

 של אדם באשר הוא אדם.

 דוחה מתוכה את החלשים.ש, אית הגבוההזבניגוד לחברה הפריחברה זו עומדת 

 

 מפורטת תשובה

מערכות  יםכל החיים לפניו" שכתב אמיל אז'אר. ברומן זה מתואר" בחרתי לענות על פי הרומן

ברובע בלוויל בפריז. הסופר  החישתופעות חברתיות ויחסי אנוש בין קבוצת אנשים , יחסים

 חלקן ראויות לגינוי וחלקן ראויות להערכה.  – כיחות בצרפתמציג ומתאר תופעות חברתיות ש
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זונה , ניצולת שואה, שישים וחמשכבת  יהודייהאישה , הרומן מציג את דמותה של גברת רוזה

 לשעבר המנהלת בביתה מעון לילדי הזונות.

 כדי, זונות לגדל את ילדיהן ולכן הן דאגו להפקיד אותם במעונות מסוג זהה לע נאסר בצרפת

 נער הוא, גיבור הסיפור המספר אותו בגוף ראשון, שלא יילקחו על ידי רשויות הרווחה. מומו

הסרסור , אביו יידבהייתה זונה שנרצחה אמו חי במעון של גברת רוזה. ש עשרה-ארבעערבי כבן 

שאר ילדי האמהות של כמו , תגיע באחד הימים לבקרואמו שלה. מומו אינו יודע זאת ומחכה ש

 המעון.

מאכלס בתוכו את עלובי החיים של שמקום , רומן מתאר את החיים ברובע בלוויל בפריזה

נרקומנים ועוד. אנשים  ,כושים, ערבים, מהגרים רבים, קוקסינלים ,במקום חיים זונות צרפת.

נוח לה , הנחות ביותר. החברה הפריזאית מתעלמת מקיומםושייכים כמובן למעמד הנמוך  האל

התעלמות  קיימתבו סגורים יחד כל עלובי החיים הללו. שלא לראות את מה שמתרחש במקום 

 רכיהם של המבוגרים והזקנים.וצממוחלטת מקיומם ו

בגלל מצבה  במדרגותגרה בבניין בן שש קומות. היא מתקשה לעלות ולרדת  רוזה גברת 

אך , ע לה לחיות בבניין עם מעליתמגישמשקל גופה הרב וגילה. מומו אומר , הבריאותי הירוד

 כזה. מובן שאין סיכוי שהיא תקבל דבר 

הדבר היחיד שמחזיק אותו ל. אין לו משפחה שתדאג לו. והוא בודד וחסר כ הזקן אדון חמילגם 

ואהבתו של חמיל  ,אותו היא מחשיבה כבנה, אהבתה של רוזה למומו :הוא האהבה רוזה ואת

 הזקן לחיים. 

 לרווחתם לא דואגים, לא עוזרים להם במימון :לזקנים הבודדים יםמתכחשו כמ השלטונות

 את תנאי חייהם הירודים כל כך. לא משפרים, לפרנסתםו

ה של רוזה העולה תריח גופכש ,הביקורת המוטחת כלפי החברה מגיעה לשיאה בסוף הרומן

 לאפר ולבשם אותהמגיע למרחוק למרות ניסיונותיו של מומו  מתהבו שמתוך "החור היהודי" 

ואז הם  ,כמובן לאנשי החברה הגבוההמפריע . הריח הרבה ככל האפשר איתוכדי שתישאר 

 אלא כדי לסלק את המטרד המפריע את שלוותם. , לא כדי לעזור לחלשים .מתעוררים

ל ו, הכובי החיים חיים ואינם מפריעיםכי כל עוד על כוונתו היא לחיים אין ריח",כי " מומו אומר 

מסלקים אותם וממשיכים אנשי החברה הגבוהה הל כשורה, אך ברגע שהם מהווים מטרד, מתנ

 .בחייהם

אינה היא  .חיים ברובע העני ביותר בפריזשרה מתעלמת לגמרי מ"עלובי החיים" החב

מתפתחת , מתפנה לעזור לאלו שהגורל התאכזר אליהם. בעוד החברה צועדת קדימה

 כך יותר נוח לנהוג.  כי, מאחורהיא זונחת את החלשים , ומתקדמת
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 עתיד. הם לא מקבלים עזרה וסיכוי שווה ואין למעשה סיכויאין  מופיעים ברומןשילדי הזונות ל

 בו הם חיים.שמהמצב העגום  ולהיחלץ להתקדם

זוכה  כל מי שאינו צרפתי זרים.להחברה הצרפתית גם ביחסה  עלהסופר מעביר ביקורת 

מאוכלס  ם גריםזריבו השלראות כאמור כי הרובע  אפשרמשפיל ומבזה. , ליחס גרועו, מיד לתיוג

לא ממש ש. כל אדם ותסרסרוב מארצות שונות שרובם עוסקים בזנות מהגרים :ברובו בכושים

 נדחק לשוליים.  מתאים לדרך החיים של הצרפתים

ות נשלחה על ידי השלטונ יהודייהבשל היותה , צעירותהבש רוזה גברתבולטת היא  הדוגמ

 והיא נשלחה אל מחנות ההשמדה. ,לאושוויץ. הצרפתים שיתפו פעולה עם הנאצים הצרפתיים

  .עד כי מי שאינו צרפתי לא נחשב אפילו לאדם ראוי, שנאת הזרים בקרב הצרפתים כה גדולה

מובן שלא , אם הזרים אינם בני אדם :כפי שאמר אחד הסרסורים השחורים המיודד עם מומו

צריכים כלל אינם הם  ן.מהשלטו לאמהחברה ו לא, לזה שמקבלים הצרפתיםיזכו ליחס שווה 

מרים ידיים לא הוא , ברהבחלמרות הביקורת הקשה שמטיח הסופר  לצפות לעזרה ממישהו.

על סדר היום  האלהבעיות ה אתמתייאש מהמצב. מטרתו בכתיבת הדברים היא להעלות לא ו

 טיפול.לשיזכו  כדי

 

תופעה  נו. בחםהזדקקות האדם לזולתו ברומן אחד שקראת כיצד באה לידי ביטוי. 3

אנושית זאת לאור יחסיה של הדמות המרכזית עם הדמויות אחרות. האם ההזדקקות 

 .כםדבריאת  ולזולת נתפסת באור חיובי או שלילי? בסס

 

  ראשי פרקים: – תשובה

כשהיה בן  הלמעון שלמאז הגיע מכיר מומו שרוזה היא הדמות היחידה  :מומו זקוק לרוזה. 1

  דואגת לו ומטפלת בו כאילו הוא בנה. :כאם לומשמשת  . היאשלוש

 חדל אך גם כאשר הכסף, לגידולובתמורה מקבלת כסף היא תחילה  :רוזה זקוקה למומו. 2

, היא אוהבת אותו ומומו הוא כמו בנה. ,היא ממשיכה לטפל בו. לרוזה אין משפחה להגיע

אתה , כמו שאני אוהבת אותך "אף פעם לא אהבתי מישהו ,אומרת לומטפלת בו במסירות ואף 

הילדים עזבו את המעון. רוזה יודעת  כל שאר, שניהםרק נותרים  הגבר הקטן שלי". בסיום

 לגביו. וכך היא ,לומומו הוא היחיד שיעשה למענה הכש

 על שלימוד אותומוסלמי , נפגש מומו עם אדון חמיל מאז היה ילד קטן :מומו ואדון חמיל. 3

בעיקר סביב השאלה שהטרידה , על החיים ובכלל. הם ניהלו שיחות רבות, הדת המוסלמית

 האם אפשר לחיות ללא אהבה?"" :תמיד את מומו
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מערכת יחסים טובה.  ויצר איתה ,שהייתה מדבבת סרטים, מומו פגש את נאדין :מומו ונאדין. 4 

מקור  שמשת לוהיא מ כיזקוק לה  ואהבה. הוא קרינה כלפיו חוםוה אליו בכבוד התייחסההיא 

 בסוף הרומן הוא יושב בביתה ומספר את סיפור חייו. של שפיות ויציבות בעולם שבו הוא חי.

 .חומרית ונפשית, עזרה הדדיתדיירי הבניין מקיימים ביניהם מערכת יחסים של  :דיירי הבניין. 5

  לגברת רוזה. או אחרת לעזור כךמתגייסים  םכול –אדון ואלומבה , האחים זעום ,גברת לולה

, לעזרה, באור שלילי. כל אחד זקוק ליחס חםברומן ההזדקקות של האדם לזולתו לא נתפסת 

  .זו אצל זוזאת הדמויות ברומן מוצאות לאהבה. ו לחום אנושי

 

קביעה  ימואור תגובותיה ומעשיה. הדגיאחת הדרכים לאפיין דמות היא באמצעות ת. 4

 . םמצעות שתי דמויות מתוך רומן אחד שלמדתזאת בא

 

 ראשי פרקים: –תשובה 

 גברת רוזה., מומו –בחירת שתי דמויות מהרומן  .א

 אור תגובות ומעשים של כל אחת מדמויות אלו.ית .ב

 

 תגובות ומעשים:, דמותו של מומו

 כדי להפיג את בדידותו. תשומת לב הסביבהאת לאורך כל הרומן מנסה מומו למשוך 

הטיפול בו.  תמורתכסף קיבלה כשמתגלה לו שגברת רוזה  . למשלפורץ בבכיהוא  לעתים .1

 הוא מופתע והמום כי היה בטוח שהיא אוהבת אותו ללא תנאי.

 :על ידי מומו מושך תשומת לב מהסביבה .2

  אך היא לא הגיעה, לבקרו תגיעאמו שכך  השבמתוך מח כאבי בטןביום. 

 הוא , "להרשים" חדלכשכל ילדי המעון נהגו כמוהו והדבר  .בכל הבית עשיית צרכים

 .הפסיק

 כמו אמא , כעס מצד אישהבכדי להיתפס ולזכות בתשומת לב ו – מחנויות בהיגנ

 שכועסת על בנה.

 הערכה" )כך הוא סבור( מצד "מומו רץ בין המכוניות וזוכה לרגע ב – רולטת הכביש

 ללו.הנהגים. הוא זוכה לתשומת לב כי הם נעצרים בג

 יוצר לעצמו חבר דמיוני בשם וכך  ומלביש אותה מטרייהמומו לוקח  – ארתור מטרייהה

 .ארתור. שניהם מופיעים יחד ברחובות
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 מומו חולם בלילות על הלביאה. רוזה טענה כי היחסים אצל החיות  – חלום הלביאה

 טוב יותר. החום החייתי של הלביאה ותמתנהג וכי החיות בני האדםאצל שונים מאשר 

של האם. מומו קורא ללביאה בכל לילה שתבוא ותלקק את כל  םהוא תחליף לחו

 כי כולם במעון זקוקים לחום. ,הילדים

 מומו לוקח את הכלב במקום האם ואוהב אותו מאוד. כאשר הכלב גדל  – הכלב סופר

שבמעון הוא לא יזכה לחיים  מומו מוכר אותו כי הוא יודע, וזקוק לחיים טובים יותר

מחאה כי חברות אמיתית לא נקנית בכסף. בכך הוא מביע , את הכסף הוא זורקטובים. 

 . הטיפול בילדיםתמורת מקבלת כסף שנגד רוזה 

 

 

 :ומעשים תגובות –דמותה של רוזה 

 אםיעזוב אותה והיא תיוותר לבדה. הוא חוששת שהיא  – משקרת למומו לגבי גילו 

 המעון.את  עזובבוגר וי הוא ירגיש גבר ידע את גילו האמיתי

  וצה להגן עליו מפני האמת רהיא  –ידי אביו ב שנרצחהאמו  עללא מספרת למומו

, מוכל זמן שאינו יודע מה קורה עם א שכן ,ושוב חוששת שמא יעזוב אותה ,הקשה

 .הוא מחכה לה במעון

 איבדה את האמון בשלטונות  כי משתמשת בתעודות מזויפותו חיה בזהות בדויה

 השואה.  בזמןהצרפתיים עוד 
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 חוששת ששוב באים  –בייחוד בשעות הבוקר המוקדמות , חוששת מכל צלצול בדלת

 ויץ.ולקחת אותה לאוש

 "מהסביבה  :יהודייהלברוח כאדם וכרוזה אליו נוהגת שהמרתף בבניין  – "החור היהודי

מסתתרת כשהיא מפחדת. היא מתבוננת הצרפתית בפרט. שם היא מבכלל ו הנוכרית

 יותר גרוע ממה שיש לה כעת. שיכול להיות כדי להיזכרשל היטלר  הבתמונ

 

תקופה( ביחס לדמויות ולעלילה באחד הרומנים , מקום, מהם תפקידיו של הרקע )חברה. 5

 ם?שלמדת

 ראשי פרקים: – תשובה

החיים" באשר הם. אנשים  "עלובי, החברה המוצגת ברומן היא חברת השוליים – חברה א.

צרכים.  יבעל נשיםמהם כא מתעלמים, אינם זוכים ליחס הולם מצד אנשי החברה הגבוהה אלו

, רוזה גברתמהזקנים ) מתעלמים .מצד השלטונותגם אינם זוכים ליחס הולם  האנשי שוליים אל

 אדון חמיל( ומצורכיהם. 

, . לעומת אלוני רחוב מפוקפקיםאמו סמים ,גנבות, זנות, פשע החברה המוצגת מבוססת על

ישנה ביקורת חברתית נוקבת ביותר על יחס  .מוצגת באור שלילי החברה הגבוהה של פריז

)ריח הגופה הנרקבת של  אנשי השוליים. רק כאשר הם מהווים מטרד אלהחברה הגבוהה 

 להם.אלא כדי לסלק את המטרד המפריע , אך לא כדי לעזור ,מתפנים לאנשי השוליים, רוזה(

הרומן מתרחש ברובע בלוויל בפריז. זהו הרובע העני ביותר והמושמץ ביותר  –ב. מקום  

 חיים בלווילברובע  .מוזיאונים רביםבה יש שבירת התרבות האירופאית , עיר האורות, בפריז

שחורים. כולם הגיעו מתוך תקווה , ערבים, מהגרים קשי יום: יהודים ,אנשים משולי החברה

אך למעשה הם , החיים הקשיםמשיוכלו להשתחרר מהעבדות ותקווה , ותר בפריזלעתיד טוב י

 חיים בעולם של אשליות וזיוף.

אלה השנים שלאחר בפריז.  שישיםבה עוסק הרומן היא שנות השהתקופה  – ג. תקופה

 ולהשתחרר מהאנטישמיות להתקדם, אירופה רוצה להתפתחמלחמת העולם השנייה, ו

 ללא יכולת להתקדם ולפרוץ קדימה., אולם השוליים עדיין בשוליים .מהיחס הרע למיעוטיםו

 

בנה , מומו בתור ילד ערבי .תפקידו של הרקע הוא להציג את מצבם העגום של אנשי השוליים

, רוזה היהודייה שניצלה מהשואה גברתהמטורף. , ישה הזונה ויוסף קאדיר הסרסורישל ע

לצאת ממעגל העוני  יםיכול םכל המהגרים שאינאישה נרדפת. כהפכה לזונה וחיה כל חייה 

להשתקם  נעשים ניסיונות לאחר מלחמת העולם השנייהשאירופה בש אף על פי יםחי םבו הש

 ולהעניק יחס שווה לאנשי השוליים. 
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 שאלות חזרה

יצירות , המתרחשים בזמן ובמקום מסוימים, של בני אדם באמצעות תיאור חייהם האישיים .1

 (.של ערכים ושל מוסר, למשל שאלות של זהות)ספרות מעלות שאלות על חיי האדם בכלל 

על , םעל עלילת הרומן או הנובלה שלמדת כםאת דברי ובסס .קביעה זו הסבירו והדגימו

 הדמויות ועל היחסים ביניהן. 

שלב  באיזה ווכתב םמן האירועים המרכזיים ברומן או בנובלה שלמדת שנייםתארו  א. .2

 והמשך העלילה? נמק בעלילה אירועים אלו מתרחשים. כיצד אירועים אלה משפיעים על

  .כםאת דברי ימווהדג

או  עליהם בסעיף א' קונפליקט מרכזי םשכתבת מן האירועים באחדב. כיצד בא לידי ביטוי 

 .הסבירו והדגימו את דבריכםבעיה העולים ביצירה? 

על , כיצד המשפחה או היעדר המשפחה משפיעים על התנהגות הדמות המרכזית הסבירו .3

 דוגמאות מהרומן.שתי על  כםאת דברי ומצבה הנפשי ועל גורלה. בסס

כיצד דמות  הסבירוו םדמות חריגה או דמות המייצגת מיעוט חברתי ברומן שלמדת ותאר .4

 .נמקו את דבריכם זו? מהתמודדות מהי הביקורת המשתמעת זו מתמודדת עם סביבתה.

רומן שמעמיד במרכזו נושאים  והבדידות והידידות עומדים במרכזם של רומנים רבים. בחר .5

בעיצוב , את גילויי הבדידות והידידות כפי שהם באים לידי ביטוי בעלילה הסבירו. האל

 מנסה היוצר להעביר.שהדמויות ובמסרים 

 לדמויות ולעלילה באחד הרומניםתקופה( ביחס , מקום, מהם תפקידיו של הרקע )חברה .6

 ם?שלמדת

ופעה אנושית ת נובח ם?כיצד באה לידי ביטוי הזדקקות האדם לזולתו ברומן אחד שקראת .7

זאת לאור יחסיה של הדמות המרכזית עם הדמויות האחרות. האם ההזדקקות לזולת 

 .כםדבריאת  ונתפסת באור חיובי או שלילי? בסס

קביעה זאת  הדגימוצעות תיאור תגובותיה ומעשיה. אחת הדרכים לאפיין דמות היא באמ .8

 באמצעות שתי דמויות מתוך הרומן.

על  כםטענותיאת  הדגימו ם?מהו מקומו של היחיד בתוך החברה באחת היצירות שלמדת .9

  פי הרומן.

מהם  הסבירובו בוחן הסופר ערכים מוסריים או מוסכמות חברתיות. שברומן  ובחר  .10

סמלים , עלילה, את אופן הצגתם ביצירה )באמצעות דמויותתארו ו הערכים או המוסכמות

 (.וכדומה
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המוטיב ואת ביטויו ברומן ביחס לעיצובם  אתתארו  .םבמוטיב מרכזי ברומן שלמדת ובחר  .11

 מסרים.השל הדמויות ו

 ברומן. מהי חשיבותם של קשרים אלו ביצירה? קשרים בין שתי דמויות ותאר .12

לסייע בעיצוב עולמה ואישיותה  למשל, .למלא תפקידים שוניםדמויות משנה ברומן עשויות   .13

לייצג את , לייצג את המרחב החברתי המקיף את הדמות הראשית, של הדמות הראשית

בפירוט את התפקיד )או התפקידים( שממלאות שתיים  הסבירועמדותיו של הסופר. 

 מדמויות המשנה ברומן.

האם  .גם לדמויות הקשורות בו והתייחס םכאת הקונפליקט המרכזי ברומן. בתשובת ותאר  .14

. םאת סיומו של הרומן שלמדת הסבירו .כםדברי ו אתובסס והקונפליקט נפתר בסיום? נמק

רוצה  שהמחברלפעילות הדמויות ולמסרים , באיזה אופן מתקשר סיום הרומן לעלילתו

 על פי הרומן. כםתשובתאת  הדגימו ?להעביר לקורא

את משמעותה לעיצוב המסרים של  הסבירוו מתוך הרומן במערכת יחסים אחת ובחר  .15

 .בה הן פועלותשלעיצובן של הדמויות ולייצוגן את המציאות  והתייחס כםהיוצר. בתשובת

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-NL3_8JLMA
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 ניתוח נוסף

על חייו  ראמוןול נאדיןהוא בעצם הסיפור שמספר מומו בגוף ראשון ל "כל החיים לפניו"הרומן 

 ."עלובי החיים"ומהווה את הספר "עלובי החיים" שלו. מומו הוא ויקטור הוגו שלנו, מחבר 

שקופים ר לכיחס המנוהעל והרומן מבטא ביקורת חברתית קשה על החברה הצרפתית 

 חברה. דווקא אלו שנראים מסוכנים ופושעים מתגלים כאנשים רחמניים ומלאי הקרבה.ב

 

 פורנאדין כדמות משנה בסי

רוזה. מקומה בחייו של  גברתאינה חונכת את מומו כפי שעושים זאת ד"ר כץ, חמיל ו נאדין

 מקבלת עלילת חייו של מומו תפנית. נאדיןמומו שונה. בעקבות הפגישה עם 

בחום ובאהבה וללא דעות  את מומוובכל זאת היא מקבלת  ",אחר"שייכת למעמד ה נאדין

וסימפטום כאב  ,ו מחבקת אותואמל עברו, רואה בדמיון את קדומות. בזכותה הוא חווה תיקון ש

 הבטן המעיד על חסר באהבה מתפוגג לו.

חלון אל הרגשות שלו וציפייה שהיא תדאג לו לאחר מותה  מומו אליו פותח בפנישל נאדין יחסה 

 נאדיןלולה, שהבטיחה לדאוג לו, כי באמצעות  גברתשל רוזה. הוא בוחר דווקא בנאדין ולא ב

 ולהיות אחר. ,יוכל לצאת ממעגל העוני, מהמרחב המופלה של המהגרים הוא

ו לספר לראשונה את סיפור חייו, לבקש עזרה ולחשוב על אמנות מומגורם ל נאדיןהמפגש עם 

וילדיה מעמתים אותו עם תחושת הבושה שלו לגבי מי שהוא, ילד של  נאדין הסיפור כמקצוע.

הראשון הוא כועס ובורח מהתמודדות. אך בשלב הבא,  בשלב זונה, עני, ערבי, נראה לא טוב.

ורוצים אותו.  אותו כי הוא מרגיש שאוהבים נאדיןיות בביתה של חמסכים ל הואבסוף הרומן, 

 תחושת הבושה נעלמת כליל.

אהבת בחוסר הגורמת למומו להכיל אהבה ולעשות תיקון לתחושת שהיא דמות נוספת  נאדין

נחרץ מראש: להיות ילד של זונה, האם ובכך להתקרב לעצמו ולהיות מסוגל לשנות את עתידו 

כותב את סיפור  ,נאדיןנטוש, ולמצוא פרנסה בעולם הפשע. במקום זאת הוא חי בביתה של 

 חייו ומממש את עצמו כסופר.
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 המוטיבים ברומן

 

 מוטיב הליצן, הקרקס

מופיע כאשר מצבם של רוזה וחמיל מוטיב זה 

מומו משוטט ברחובות ומרגיש שחייו  .מתדרדר

"לא כאב לי שום דבר. הרגשתי כאילו אין לי  :אפסיים

 ידיים ורגליים".

והוא  ,קשה לחשוב על מקצוע שיוכל לעסוק בולמומו 

קורא למוקיון כחול שיעשה לו הוא בורח לעולם אחר. 

ל חיים ומוות כי הם "לליצנים אין בעיות ש קצת שמח.

המציאו  .אינם באים לעולם בצינורות המשפחתיים

  .אותם מחוץ לחוקי הטבע"

המוטיב מלמד אותנו על עולמו של מומו החרד מפני 

בוגרים שהוא אוהב ממהמוות הצפוי לאנשים ה

 :מתקשר למוטיב האהבה זה ואוהבים אותו. מוטיב

"החיים ללא אהבה אפסיים כאילו אין לו ידיים 

 רגליים".ו

 

 מוטיב כאב הבטן והבכי

רוצה את הוא ילד כמוטיב זה הוא חלק מסממני ההתבגרות של מומו. מומו בוכה וצורח כאשר 

שלו, אך מהר מאוד הוא מבין שזו לא הדרך ומחפש תחליפים אחרים. הוא לומד להרגיש  אמא

 ,אהוב דרך חפצים דוממים ולא דרך קשר עם בני אדם. רוזה בוכה ברגעים החלשים שלה

 והבכי שלה מעורר במומו מבוכה.

זאת  ממנו להפסיק הדרש היארוזה, אך של בילדותו תבע מומו את אמו דרך בכי וחרבון בבית 

פסיק לחרבן ולקח אחריות על הילדים ה מומוו. ותחקים אכי הוא הגדול בבית ושאר הילדים מ

למד שלהתבגר זה להיות חזק ולא לבכות, לקחת אחריות על אחרים וגם על  הואהאחרים. 

 .עצמו
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הוא מנסה לא לבכות כאשר ההמחאות חדלו  .מצבה של רוזה, מומו מנסה להתבגר בשל

לרחוב כדי לא לבכות  מטרייהאך יורד עם ארתור ה ,לרוזה שלא יעזוב אותההוא אומר  .להגיע

 לפני כולם.

על הדמעות הוא אומר: "מה שתמיד נראה 

לי מוזר זה שעשו אותנו מראש עם דמעות. 

צריך היה לחשוב על זה. שום יוצר שמכבד 

את עצמו לא היה עובד ככה". הדמעות 

והוא מבקר את אלוהים שברא  ,מביכות אותו

אותן. הוא מרגיש חסר אונים מול "זעקת 

ו עליהכאב" של רוזה כשהיא מסתכלת 

בעיניים היהודיות שלה. "כשרע לאנשים, 

 ...העיניים שלהם גדלות ויש להן יותר הבעה

 הרגשתי רע".

 במשפט זה מבטא מומו את חוסר – כשקטנים צריכים להיות הרבה בשביל להיות מישהו""

"לעזאזל,  :כאשר היא בוכה יהודייההיכולת שלו להכיל כאב של אחרים. הוא אפילו מתרגז על ה

 אפילו בנו להם קיר במיוחד בשביל זה". .היהודים תמיד בוכים ביניהם

חום אמהי. כאשר מומו נמצא בסטודיו של במופיע שוב וסוגר מעגל של חסך  כאב הבטןמוטיב 

סלת אותו כשהוא תינוק. הוא מרגיש כאב בטן, מתפנה על , הוא מדמיין את אמו מערנאדין

 וכאבי הבטן נעלמים כי אמו מנדנדת אותו בידיה החמות. ,הרצפה

 

 מוטיב המדרגות

א בעצם המדרגות מופיע פעמים רבות לאורך הסיפור )מוטיב( והו נושא

היא לא משהגיעה לתשישות בריאותית  .מה שמרחיק את רוזה מהעולם

ל לעלות ויכהיה עצמו לא  ץד"ר כגם ו ,מדרגותבלעלות  אולרדת עוד ה ליכ

ולכן לא בא לבקר אותה ולבדוק  גילו המתקדםאת כל המדרגות בשל 

 .אותה
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 אירוניה והומור ילדותי כמוטיב

מומו משתמש בשפתו ובהבנתו הילדותית כדי להעלות שאלות ביקורתיות על התנהלות העולם 

 .והחברה האנושית

 וכשחושבים על  ,הוא אומר: "היא המשיכה לפחד מאריות ה מאריותעל הפחד של רוז

זה, ממש אי אפשר להאמין שמישהו מפחד מאריות כשיש כל כך הרבה סיבות 

מוצדקות אחרות לפחד". בדרכו הילדותית הוא מבקר את החברה שמאפשרת לבני 

 אדם לחיות בפחד.

 אני לא כל כך נמשך להיות מאושר. אני מעדיף לחיות", "האושר מפורסם  :על האושר"

בזה שהוא כל כך חסר", "איזה טינופת, איזו חתיכת גועל נפש הוא האושר הזה, וצריך 

להעניש אותו. אף פעם לא התעסקתי בפוליטיקה כי מישהו תמיד מנצל את זה לטובתו, 

תנו למפלצת הזו להשתולל. ים שלא יאבל בכל מה שקשור לאושר, צריכים להיות חוקי

 אני לא אלך לדקור את עצמי בשביל להיות מאושר".

 בכלל לא הבנתי מדוע דווקא הגרמנים יטפלו לבדם ביהודים  :על הנאצים הוא אומר"

ומדוע עליהם להקים שוב מעונות בשבילם, בשעה שהצדק מחייב חלוקת עבודה 

היהודים על ידי הצרפתים, את  והקרבה מצד כל העמים". מומו שומע על הסגרת

 ההבטחה של הצרפתים שהגרמנים יטפלו בהם הוא מבין כילד ומתרעם על כך.

 מומו חסר אונים מול רגשות אנושיים כמו בכי )הוסבר לעיל(. :על הבכי 

 מעולם לא ראיתי שסנגלי מסוגל להיות אם יותר טובה  :ביקורת על חוקי הטבע"

רבן של אי צדק וכך והתנגד לה. הוא היה ק טבעשהלילדים מגברת לולה. וממש חבל 

לא באו לעולם כמה ילדים שיכלו להיות מאושרים. לא הייתה לה אפילו זכות לאמץ ילד 

לזה. לגברת לולה נורא כואב לפעמים  םמחופשים שונים יותר מדי ולא סולחים לההכי 

 הלב בגלל זה".

 עצמו מפני שהחיים נותנים "אדון חמיל נעלם בתוך  :על החיים שלא משגיחים עלינו

 .לאנשים לחיות בלי להשגיח כל כך מה קורה להם"

 ולפעמים הם אפילו סובלים יותר מאיתנו  ..."הזקנים שווים כמו כולם :על המתת החסד

כי הם כבר לא יכולים להתגונן. הם הותקפו על ידי הטבע שמסוגל להיות מנוול נוראי 

יותר אכזרי מאשר בטבע, כי לנו אסור לרחם  אצלנו זה עוד .לאט-והוא הורג אותם לאט

על זקנים ולגמור אותם, כשהטבע חונק אותם באיטיות וכשהעיניים יוצאות להם 

 מחוריהן מרוב סבל".
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 המסרים של הרומן

. כולם זקוקים רומן הוא שאף אחד לא יכול לחיות בלי אהבהההמסר העיקרי העולה מתוך  

רכיהם. אדם בודד לא יכול להתקיים משום ואת צלאהבה, לתמיכה ולסביבה שתספק להם 

 .שאין לו את כל הצרכים החיוניים שהחיים דורשים

חמיל  פעמים רבות שאל מומו את חמיל אם אפשר לחיות ללא אהבה והתכוון לעצמו ולרוזה.

הרומן הוא אומר לו שאי אפשר  ףו את האמת כדי לא לייאש אותו, אך בסומומתחמק מלומר לה

 ההיה נאהב ואהב נערה שאותה לא ישכח עד יום מותו. אהבהוא לחיות ללא אהבה. בצעירותו 

 .זו מחזיקה אותו היום בעודו זקן ובודד

 מומו מציג דוגמאות להמחשת האהבה

 מפני שבשביל סופר הוא כל מה שיש לו בעולם.  אהבה לסופר הכלב נותנת לו חשיבות

פך אותו למישהו בחיים. את טעמה וכוחה של האהבה הוא מתאר ביחסו לכלב סופר הו

סופר: "הענקתי לסופר את כל העודפים )עודפי האהבה( שהצטברו בי. אינני יודע מה 

 הרגשתי שאני מישהו". ...הייתי עושה בלעדיו, מצבי היה חמור

  מלאה ברגשות אהבה היא אך  ,ילדים איןולה לל :מומולהאהבה שבין גברת לולה

אותם למומו כתשומת לב, בישול וכסף שהיא נותנת לו ממה שהרוויחה ומעניקה 

 בעבודה קשה ביער בולון.

 הוא מעניק לו תחושה שהוא הכי  מתבטאת ביחסו אליו. אהבתו של ד"ר כץ למומו

תפס והוא ישב שם  .חשוב. במרפאתו הרגיש מומו שהוא נושא השיחה ואותו בדקו

שיש כל כך הרבה סבל בעולם, אבל ד"ר כץ תמיד חייך אליו בחביבות כיסא בשעה 

 .עליו ומעולם לא כעס

כפי שבאה לידי ביטוי באהבתו של מומו  ,לאורך הרומן רואים שהאהבה כרוכה בהקרבה רבה

לרוזה. אך בלעדיה לא היה טעם וערך לחיים. המניע העיקרי להתנהגותו של מומו הוא הצורך 

זהות עצמית  תן לו תחושת שייכות וביטחון. הנתינה שבאהבה מעניקה לולאהוב. צורך זה נו

 וידיעה כי מישהו זקוק לו.
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 הביקורת החברתית ברומן

, הלדוגמ הביקורת החברתית ברומן באה לידי ביטוי באמירות צדדיות או מרומזות.

לתעודות הזהות מתייחס מומו בביטול כשהוא מנטרל מבחינתו את האדם מתעודת הזהות 

הפורמלית שלו משום שאינה מעידה על ניסיון החיים המצטבר של האדם או על חוויותיו. מומו 

חיים בשולי החברה, שגדלו בסביבה של עוני ומצוקה למדו דברים אחרים שמסביר שילדים 

 התעודה היא מסמך ריק מתוכן. ולכן ,מילדים בני גילם

 

 זנות 

ולמרות זאת  ,זנות צורכיםאוכלוסייה בבצביעות. רבים  לזנותמומו חש שהמדינה מתייחסת 

של  הןזכאיות לגדל את ילדיהן. כך מונע השלטון המתחסד מילדיאינן  הזונות סבור כיהשלטון 

 .הזונות את הזכות לקבל אהבת אם

 

 סדביקורת לגבי האיסור על המתת ח

לווה באיכות חיים. הוא מ שאינההארכת חיים ממומו רוצה למנוע מאנשים סבל שנגרם להם 

מיותרת כשהאדם כבר אינו נהנה מהעולם סביבו ורק היא הארכת חיים "מלאכותית" ש אומר

ולרוזה( ומנסה  עדין מאוד ביחסו לזקנים )כמו יחסו לחמיל מומודרדר ומאבד צלם אנוש. ימ

 למנוע מהם עוגמת נפש.

 

 תורת הגזע עלביקורת 

ביטוי בהחלפה לכאורה שערכה רוזה בין שני ידי תורת הגזע באות ל עלהשקפותיו של מומו 

לאביו הביולוגי של מומו כי הוא גדל  נאמראופן שבו היא מייהדת את מומו )בהילדים שגידלה ו

בלבול במסמכים(. האופן הפשוט  בשל, משה, גדל כמוסלמי כיהודי ואילו הילד היהודי, מואיז

שבו הופך ילד מוסלמי ליהודי ולהפך מטשטש את ההבדלים ביניהם וממחיש את הגזענות. 

ר את האמירה העובדה שניצולת שואה מתעלמת מההבדל שבין מוסלמי ליהודי מחדד עוד יות

נושי שאין לו שום קשר למוצא, . הקשר בין מומו לרוזה נבנה כקשר אבהקשר לגזענות בחברה

 וזאת אחת האמירות החזקות הרומן. ,דת או לאום
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 ביקורת כלפי השלטון המתעלם מעלובי החיים

השכבות בני חייו העלובים של מומו הם נושא מרכזי לביקורת. הרומן מציג חיים קשים של 

ונת העולם העניות שהחברה מתנכרת אליהם ומציג חריגים בחברה שחייהם הם מאבק. תמ

המצטיירת היא פער חברתי עצום בין השכבות המבוססות של החברה המערבית, המתקדמת, 

 תנאים.-בין קבוצות השוליים הנאבקות על קיומן בתתו

אי הצדק החברתי מתואר על ידי מומו כשהוא מדגיש שהוא אינו מבין מדוע "יש אנשים שיש 

ספר והוא אינו לומד בבית חה, בתנאי עוני, להם הכול ואחרים שאין להם כלום". מומו חי בהזנ

חסר כל מסגרת סוציאלית תומכת. מומו כותב בעצמו את סיפור חייהם של עלובי החיים כדי 

קווי מתאר אנושיים. את שקיפותם מבטא מומו בסוף הרומן: קול ולתת לקבוצות שקופות אלה 

 "קודם לא חשבו לצעוק כי לחיים אין ריח".

בות חייהם אינה מונעת מהם לעזור זה לזה. שכנים מורידים את רוזה ימראה כי על גםהוא 

 גברתלולה עוזרת רבות למומו ול גברת ;שש קומות כדי להוציא אותה לטיולים באוויר הצח

ד"ר כץ הזקן עולה שש  ;מומו הולך למשכנות השחורים כי שם מקבלים אותו כמו שהוא ;רוזה

 קומות כדי לטפל בגברת רוזה.
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