
1על עידן התמימות לאדית וורטון

אדית מתארת לאחור"), חטוף ("מבט  A Backward Glanceשלה, האוטוביוגרפיה בפתח 

שתגדל קטנה, ילדה עשרה. התשע המאה של השנייה במחצית יורק בניו חורף יום וורטון 

ביד יד הלכה מסוימת, מישהי לדבריה, הייתה, לא עדיין עת באותה אך וורטון אדית להיות 

הבגדים את במדוקדק מתארת וורטון החמישית. השדרה לאורך התואר יפה אביה עם 

בבואתה את כשראתה שחשה הגאווה ואת במלמלה המקושט כובעה את הילדה, שלבשה 

נמשך החומות, הלבֵנים בתי חזיתות בין החמישית, בשדרה הרגלי הטיול למולה. נשקפת 

לה הסב והדבר לה שנשק וורדרד עגול ילד הצעיר, בנו ועם אביה של דודו בן עם בפגישה 

שהתעוררתי נראה פעם; אי לי שאירע למשהו הראשון הברור זיכרוני "זהו מבוטל. לא עונג 

לחיים מודעים על ידי שני כוחות מופלאים: כוחן של האהבה והיוהרה."

ומה מודעים חיים אל היקיצה ספרה. בפתח הזאת האפיזודה את וורטון קבעה בכדי לא 

שלה. ברומנים מחוללים כוחות בגדר אכן הם ויהירות אהבה של ראשונים כניצנים שתיארה 

אופיינית שהייתה לילדה בהתייחסותה ואירוניה ריחוק עם אמפתיה של המזיגה גם 

אך ממשי אתר אמנם היא אביה, עם בילדותה התהלכה שבה החמישית, השדרה לכתיבתה. 

נושאם המוזהב", "העידן בשנות יורק בניו הגבוהה החברה חיי של סגור מעגל לאותו סמל גם 

העולם גבולות את גיבוריה מבחינת חופפים החמישית השדרה גבולות מספריה. רבים של 

מרוחקת אלוהות עוררין ללא בו ששולטת עולם זהו להכירו. טעם בכלל שיש זה או המוכר, 

של טעם טוב וסגנון.

**

המשפחות לאחת נולדה היא ג'ונס. ניּוּבֹולד כאדית  1862ב-יורק בניו נולדה וורטון אדית 

סופר עוד שאין טען פרנזן ג'ונתן הסופר זכויות. עתיר למעמד בת בעיר, והעשירות העתיקות 

אחרי למיטתה שבה הייתה כיצד ותיאר כוורטון פריווילגיות עתירי חיים שניהל אמריקאי 

אותם תאסוף שמזכירתה כדי לרצפה הכתובים הדפים את ומפילה לכתוב כדי הבוקר ארוחת 



לא וורטון מפליגות, פריווילגיות כבעלת בתיאורה האמת מן יש אם גם מילותיה. את ותקליד 

מזה יותר אך הגבוהה החברה בת הייתה היא נולדה. שאליו המעמד מן עטה את חסכה 

שנמשכה ספרותית בקריירה חברה. אותה של ואירונית חדה ומבקרת מתבוננת עדה הייתה 

אלגנטית בבהירות שרטטה ספרים ושמונה ארבעים פרסמה ובה שנה מארבעים למעלה 

היום-חיי את ששרטטו הגוונים גוני ואת הישן" "הכסף בעלי של חייהם את דופן יוצאת ובחיות 

חיי מזה פחות לא אך בכך, תפקיד מילאו אכן ויהירות אהבה תודעתם. ואת גיבוריה של יום 

כמו בהם, לשרוד הקושי ועל אלה שבחיים והאכזרי הכוזב אודות על למודעות שהובילו הרגש 

גם לעוזבם. 

בכוח ניחנה כילדה כבר ובאירופה. הברית בארצות לסירוגין בילתה המוקדמת ילדותה את 

כשהיא מסחררת ובמהירות רם בקול אותם וסיפרה סיפורים חיברה היא מרשים. דמיון 

קרוא ידעה בטרם עוד עליה החביב העיסוק היה זה פתוח. ספר ובידה ושוב הלוך צועדת 

במיעוט זאת התולים יש מאוד. מעט התרחש בנעוריה שכתבה בסיפורים זאת, עם וכתוב. 

הוא כלשהו, אירוע היה זאת בכל ואם גדלה. שבה בחברה אליהם שנחשפה האירועים 

בחשדנות אם כי בעידוד התקבלו לא הספרותיים מאמציה סגורות. דלתיים מאחורי התרחש 

מתנצלת האחת גברות. שתי בין מנומס בדיאלוג נפתח עשרה אחת בגיל שכתבה רומן רבה. 

ההסבה. חדר את לסדר הספיקה לא ולכן לביקור תבוא כי ידעה שלא חברתה בפני 

תמיד הסבה "חדרי המקפיאה, באמירה זאת הגיבה לאמה, יצירתה את אדית כשהראתה 

שהעירה כפי לוורטון, כשמתייחסים ביותר המצוטטות האפיזודות אחת זוהי מסודרים". 

אותה שהעסיקו כך כל רבים לדברים כמוסה היותה בשל גם שֹוואלטֶר, איליין הספרות חוקרת 

הרב העניין כך ובתוך העליון, המעמד מנהגי של פרטני בתיאור שמדובר בין בכתיבתה, 

מושלם נשי כגוף החדר של הסמוי בסמל שמדובר ובין ובדקורציה, פנים בעיצוב שגילתה 

ניתן כותבים" מ"אנשים התמימות" ב"עידן הגבוה המעמד בני רתיעת את פגמים. וחסר 

לקרוא על רקע היחס שבו נתקבל מעשה הכתיבה של וורטון בנעוריה.



הנישואין מבוסטון. בנקאי וורטון, לאדוארד נישאה ושלוש, עשרים בת בהיותה , 1899ב-

של המעורערת הנפשית בריאותו את מונים לכך הסיבות ובין בגירושין הסתיימו האומללים 

לא מעולם כי  דומה כספים. בענייני הפזרני ומנהגו הנשי המין כלפי חולשתו את בעלה, 

הנרי והסופר רוזוולט תיאודור נמנו הטובים חבריה עם ממש. של קרבה ביניהם שררה 

ג'יימס, שהייתה לו השפעה עצומה על כתיבתה. 

השלושים שנות באמצע מאוחר, החלה וורטון של הספרותית הקריירה במפתיע, שלא אולי 

היה הספר הראשון. ספרה לפרסום ועד נישאה שבו היום מן חלפו שנים עשרה שתים לחייה. 

ניכרו בו כבר בתים". של "עיצובם ונקרא קֹודמן אֹוגדֶן האדריכל עם פעולה שיתוף של תוצאה 

נחלו שכתבה הבאים הספרים לפרטים. שלה הייחודית הלב ותשומת המלוטש סגנונה 

לעברית הראשון (שתרגומו זה רומן השמחה". "בית אור ראה  1905ב-מסוימת. הצלחה 

בקרב רבה להצלחה וזכה חשובה כסופרת מעמדה את קבע כתר) בהוצאת הוא גם אור יראה 

של והראווה הזיוף הבצע, תאוות – כתיבתה של המרכזי הנושא את גילתה שם הרחב. הקהל 

התמימות", "עידן שלפנינו. בספר הזה העולם אל שבה וורטון יורק. בניו הגבוהה החברה 

האישה הייתה וורטון פוליצר. בפרס אותה וזיכה  1921ב-אור ראה שלה, המופת יצירת 

הראשונה שזכתה בפרס הזה. 

ב"עידן רואים ורבים העשרים מאה של הגדולים האמריקאים הסופרים מן היא וורטון אדית 

עם שבהם. החשוב אף ואולי ניו-יורק, על שנכתבו המכוננים הרומנים אחד את התמימות" 

בפריז". "אמריקאית בבחינת הייתה וורטון לי, הֶרמיֹוני שלה הביוגרפית שהדגישה כפי זאת, 

לאירופה בזיקה עמדו העמוקים קשריה אבל האמריקאית לחוויה קווים בספריה שרטטה היא 

לא חשה הברית לארצות וכששבה בפריז, דווקא בילתה מחייה רבות שנים ואמנם ולערכיה. 

בצרפת, התגוררה הראשונה העולם במלחמת גם ואנשיה. לשונה תרבותה, כלפי זרות פעם 

בשנת מתה היא מבלגיה. לפליטים תמחוי בית ופתחה העבודה ממעגל שנפלטו לנשים סייעה 

ולהיקרא. להידפס וממשיכים אמריקאית לקלסיקה נחשבים ספריה בפריז. בביתה  1937

לעיבוד זכה התמימות" ("עידן שבהם לבולטים שנעשו המרהיבים הקולנועיים העיבודים 



הנמשכת לפופולאריות הם גם תרמו ) 1993ב-סקורסזה מרטין של פרסים עטור קולנועי 

שלה.

***

שורר. עידית של להפליא ידיה מעשה התמימות", ל"עידן חדש תרגום הוא שבידכם הספר 

כבר הרומן כתיבת שבעת בעידן , 1870בשנת יורק ניו של הגבוהה החברה עומדת במרכזו 

הזמן ממרחק אותה ובונה וחלקלקה, קטנה מעמדית, פירמידה מתארת וורטון לזיכרון. היה 

והמדויק המשועשע האלגנטי, בסגנון אמן, ביד חמלה. נטול שאינו אירוני ובפיכחון בחדות 

בו נוהגות שהבריות עולם בקיפאונו. להישאר המבקש עולם וורטון מתארת אותה, המאפיין 

 גיבור, ר'ַארצֶ שניּולֶנד כפידלתם. סף על תמיד יעצרו בחוץ המתחוללים השינויים כאילו 

 הדבר שבו, חרטומים כתב על שהושתת ביקום כולם חיו הם למעשה", אחד ברגע מבין, הרומן

 סימנים מערכת באמצעות רק והוצג לעולם נהגה לא ואפילו נעשה ולא נאמר לא עצמו

." שרירותית

בו שנקראים הספרים אפילו עולם. אותו של וקסמו מכוחו חלק גם היא השרירותיות אבל  

עליהם: מעיב לא שדבר ומותרות פנאי חיי של המתמדת באשליה לפגום שלא ברובם נועדו 

היו והרגליהם שמניעיהם הגבוהה, בחברה אדם בבני שעסקו רומנים אהבו הן כלל "בדרך 

מובנים להם יותר, מתחו ביקורת קשה על דיקנס, ש'מימיו לא תיאר ג'נטלמן'." 

ובפועל, בכוח מרגלים אפילו או צופים של כחברה ברומן מתגלה יורק ניו של הגבוהה החברה 

עסוקים האופרה בבית היושבים שבה הראשונה התמונה מן החל שוואלטר. שהעירה כפי 

החיים מרבית מבט. תחת נתון כולו הרומן הבמה, על במתרחש מאשר יותר בזה זה בצפייה 

את שאכלסו "הדמויות בבוז. מבטו את מפנה או בהערכה הממלמל קהל, מול מתנהלים 

במחוות די וורטון אצל ואכן כתבה, חיוורות," ודקויות עדינות רמיזות של באווירה חיו עולמם 

התאהבות קטיפה, בכפפות נחתכים גורלות אדם. בני של בגורלם מפנים לחולל כדי ובמבטים 



במותרות, גמורה ברצינות שעסוקה זו בחברה גאה. קלסתר מאחורי מוסוות רגשיות ומפלות 

הפרטיות היא בבחינת המותרות הגדולים ביותר. 

זאת היא וורטון אך לבתה, הסופרת של אמה אמרה מסודרים," תמיד הסבה "חדרי 

הנסתרות הפינות את ולאתר סדר, אותו של והמורכב החמקמק טבעו את לגלות שהצליחה 

לסדוק לא אם שמסוגל, מערער ככוח מתגלה שם, דווקא שנגלית האהבה, מופר. הוא שבהן 

תדיר המשולם המחיר את ולגלות לגביה הספק את בנו לנטוע אזי קטנה פירמידה אותה 

של הגדול הנושא הם הדקורציה, לא ואפילו היוהרה, לא כך בשל ואולי לנו. שנגלה בעולם 

 הספר הזה, אלא דווקא האהבה.

יערה שחורי

2013

 

המאמר הופיע כהקדמה ל"עידן התמימות" בתרגום עדית שורר, בהוצאת כתר. 11


