
ארי דה לוקה/הר אדני
אמצעי עיצוב

 המצגת נערכה ע"י שירי אופיר
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ



סמלים ומוטיבים

בתרבויות רבות נהוג לתת  . של הנערההתבגרותמסמל את הבומראן–הבומראןמוטיב

המשמש להשתלבות בעולם  (עתיקות באפריקהבתרבויות כלי נשק )חפץ לנערה לנער או 

גם החל לעבוד  הוא , הוא קיבל את הבומרנג מאביו ביום ההולדת השלוש עשרה. המבוגרים

."מביא משכורת הביתה, עכשיו אתה גבר: "ואביו אמר לו

שריריו  : להתפתחותו הפיזיתוהדבר תורם הבומראןבזריקת העלילה הוא מתאמן לאורך 

ולמריה יש חלק חשוב  , זה גורם למריה להתעניין בודבר . מתפתחים והוא נעשה חזק וחסון

.  בהתבגרותו



וביטחוןכחמעניק לו הבומראן

,  אך הוא מתאמן גם לעצור את התנופה, הנער מתאמן בתנועות העפה

הוא לא מעז לשלחו לחופשי והיכולת להתאפק  , הוא מתאמן להתאפק-כלומר

. היא תכונה חשובה מאוד בחיי האדם הבוגר

תם תהליך התבגרותו והוא יוצא לחיים  -מהבומראןהנער נפרד הרומאןבסוף 

.  עצמאיים



מוטיב התיקון

בכך התיקון הופך  . הוא עושה זאת גם בחינם למען נזקקים. הוא סנדלר המתקן נעלייםרפניֶלודון 

הוא יודע  . מכיר היטב את זוועות המלחמה, בירושלים" הר אדוני"השואף להגיע ל, רפניֶלודון . סמלי

,  בתקנו נעליים. אפילו להביא לחם, מה חשיבותן של נעליים המאפשרות לרגליים למלא את ייעודן

,  כשניצל. הוא מתקן באופן סמלי את העוול הנורא שנגרם לעיירתו שאיבדה את כל ילדיה בשואה

המלחמה ניקתה לי את הלב ורחצה את : "יחד עם זאת הצהיר. הטיח כלפי שמיים שנשאר חי

קורא  , מאמין באלוהיםרפניֶלודון ". כשהיא נגמרה הייתי מוכן לעלות בהר אדוני, הכפיים שלי בסיד

זהו תיקונו  ". נקי כפיים ובר לבב: "והתשובה, "מי יעלה בהר אדוני: "ד"בתהלים ומצטט מפרק כ

בנתינתו  . הוא מתקן באופן סמלי מעשים רעים של אחרים, בתקנו נעליים. רפניֶלוהמטאפורי של דון 

.  הוא מבצע תיקון מוסרי, הנדיבה לזולת ובחניכתו האוהבת את הנער



מוטיב המעוף

מתלכדים עם המנהג הנפוליטני של השלכת כל החפצים  , רפניֶלוכמו מעופו של דון , הבומרנגמעוף 

זהו רגע השיא בו מסתיימת באופן . דינור-על רקע ירי זיקוקי, בדצמבר31-הישנים בלילה של ה

המעבר הזה . זה הסמל המרהיב למעבר המתחייב לעולם המבוגרים. רשמי ילדותו של הנער

רפניֶלושל דון " הגיבנת המוזהבת. "כרוך בתובנה הטרגית שגם המוות הוא אורח קבוע בעולם זה

מתבקעת בדמות אותו גידול סרטני שלא ניתן  , שהכילה את הכנפיים שאמורות היו להעיפו לירושלים

.  הוא מתעופף מגג הבניין. עד שרק המוות מסוגל לשים קץ לייסורים הקשים, לשאת עוד את כאבו

,  הנער מתנפל עליו. המאיים על שלומה של מריה( בעל הבית המתועב" )הצל"מופיע , במקביל

.מותומנתק אותו ממריה ומשליך אותו אל מעבר למרפסת הגג אל 



העיניים הראייה

עין אחת  : לנער יש שתי עיניים שהן שונות זו מזו. הן פתח לנשמההעיניים 
.זו עין רוחנית. העין החלשה רואה את השמיים טוב יותר. רגישהאבל חלשה 

אדם המסוגל להביט על החיים במבט  , עין זו היא גם עינו של המספר כאומן
את : עין זו מאפשרת לנער לראות את העתיד. מיוחד ולתאר אותם על הנייר

.  עפים בשמייםהבומראןואת רפניילודון 

העין האחרת היא עין חזקה שעוזרת לו להכיר את המציאות סביבו כדי לשרוד  
לעשות את העבודה  , להביט ישר בפרצוף, שימושית לרחוב"היא  . ולהתבגר

זו  , עין זו זריזה ומבינה מיד. הילד משאיל את העיניים לנגר" בבית המלאכה
.  עין נפוליטנית



מוטיב היהדות והנצרות

הרובע מושווה על -מונטידידיוהסיפור מתרחש ברובע  . חותר למיזוג בין הנצרות ליהדותהסופר 

האדם מכבד את האחר  .  יש שם סובלנות  אנושית. נפולי-רפניֶלודרך הניגוד לעיירת המוצא של דון 

נקי  -מי יעלה להר אדוני-האלמנט המרכזי. וזאת לעומת עיירת המוצא בה אנשים היו עוינים זה לזה

רפניֶלוהמספר מזמין את דון . שסבל בשואה ועכשיו הוא נקי כפיים רפניֶלווזהו דון -כפיים ובר לבב

.  יש כומר שמתפלל אומר את מיסה. אומר שהוא יהודיורפניילוהכריסמסאת ארוחת איתולאכול  

הרצון , הקדושה של נפוליפטריציה, הלחם, מריה, (אבא של ישו)הנגר : הםברומאןנוצריים יסודות 

. אומר שמרוב שאנחנו מתעקשים אלוהים חייב להיות קיים רפניילו. נפשלהגיע לירושלים  כמשאת 

אם יש אלוהים הוא אינו מגן -מריה אומרת. החדש  שברח ראשון למקלטהכומר -בקורתגם יש 

.הספרשחותם את הקדושים גם ליל כל . עליה



והקשר שלו לדמויות ולעלילה  " הר אדוני"שם הרומן 
ברומאןהמרכזית 

-קיים ניגוד אירוני בין השם לבין השכונה בנאפולי שנקראת הר אדוני" הר אדוני"

השכונה שהיא שכונת עוני שחיי האנשים בה  . שבה העלילה מתרחשתמונטדידיו

.'ולא נראה שהם זכו לברכת ה, קשים

בעל הבית מתנהג בצורה אכזרית ומנצל מינית : מתרחשים בה דברים קשים, בנוסף

ההורים של מריה מוכנים להקריב אותה כדי שבעל הבית , את מריה וילדות נוספות

אמו של הנער חולה . ומאוחר יותר הם עוזבים ונוטשים אותה, יוותר על שכר הדירה

.ומתה



הברכה היא באהבה ובאכפתיות שביחסים  . ברכה בשכונהלמרות כל אלה נראה שבכל זאת יש גם 

, כלפי הנעראריקומאסטטוב הלב והאכפתיות של , האהבה שבין מריה לנער: בין אדם לחברו

שמוצג כקדוש החי בצמצום ומקדיש עצמו לתיקון הנעליים של עניי רפניילוטוב הלב של דון , והעיקר

.העיר בחינם

. הרוחנימשמעות ברובד הארצי ומשמעות ברובד , משמעות בשני רבדיםהרומאןלשם 

מקום -הר אדוני במקור הוא מקומו של בית המקדש  בירושלים-"הר אדוני"–הארצי הרובד 

ך אצל היהודים ואף אצל הנוצרים  "מוזכר בתנ" הר אדוני"השם מקור . עלייה לרגל למשכנו של האל

ומי בהר אדונימי יעלה : " משכנו של האל–בברית החדשה כמקומו של בית המקדש בירושלים 

(.  'ג" תהילים כד" )במקום קדשו, יקום



רובע עני  : והופך אותו למקום התרחשות הסיפורמנמיךבסיפורנו הסופר דה לוקה 

הר  =מונט, איטליה, שבנאפולימונטדידיורובע . צפוף ורועש בו חיים אנשים פשוטים

אלוהים=של  דיו=די

.  הופך בהמשך העלילה לגג הבניין בו גרים הילדים" אדוניהר "

ושם הוא גם יוצר את הקשר  בומראנגעל גג זה מתאמן המספר הנער בזריקת 

. מרייההאינטימי שלו עם 

רפניילווהמקום ממנו בוחר דון הבומראנגזהו המקום ממנו מועף , בסופו של הרומן

(.  במישור הריאליסטי)או להתאבד ( במישור הפנטסטי)לעוף אל ירושלים 



משמעות נוספת

שהן אכן ברי  , רגש וחמלה, לבבעלילה  מתברר שישנן דמויות נוספות בעלות 
.צדיקים= לבב ונקיי כפיים 

הנוצרית והיהודית קשורות ומחזקות את הרעיון  , על פי הרומן שתי הדתות
.  יעלו להר אדוני( הצדיקים)שנקיי הכפיים 

ניחנות  , נוצרים ויהודים כאחד: שכל הדמויות שחונכות את הנערוכך יוצא 
.ומרייהאריקומאסט, רפניֶלודון . : בתכונות אלה

ותיקון עולםשביאת המשיח, מכאן המחבר אולי רוצה להעביר מסר ולומר
.  יגיעו כשתהייה הרמוניה בין הדתות השונות






