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שלהנעליםאכללהתלונן,למכנסההולכת
לאגחמנית","כיפהראשושעלהמכבסה,
כאךשלה.ההתרגשותעםפעולהמשתף

הזן·ראשה.עלהעולםהידרדרותמתחילה
הואוהזולתכיורך,מכלאותהמתקיףלת

הואילדים.כמשחקכמוהואהזולתהכל.
גנ;וילדה,יל,דדומם,צומח,חי,עיר,ארץ,
אישיות.מקצוע.אשה,

איומה,תוקפנותהואמסכינהדברכל
למרחבפלישהכלפיה,המופניתאלימות

הטובהטעםועלהפרטיותעלמתקפהשלה,
חן·מהכניסה,מוטדרתשהיאכעדווחמוסה

נדר·שהיאומסתברהספרמניתכתהזרת

מערכת"איזושורשים.ענודתלכתובשת
לה·יכולתילאלפתעאםזאת."היאחינוך
הםכימספרת.היאבתי:שלכעיניהתכונן

האםלרחם.לךשנכנסניקוםקטנהמשפחה
שמדוברנראהלעתיםמותקפת?נאמתהיא

שתן·דמומה,חולהשלאוטויאמוניתנמחלה
ותן·אליהפושלהעולםכקוונך.עצמואתפש
שהיאמרגישהוהיאוחשבון,דיןממנהנע

כמ·ישונתיא mחייכת,היאלהיענות,צירכה
משפ·ממציאהתכה,עםשבעוותלששוהשן
 .יים mוביוגרפיהגדולהחה

כמ·קטנהשמפחהשלחייםמתארתאיני
"חן·נשםמשובאוקהילתייישובקטן,קום
המשפחהעכהרשאליהנה mההצעירה",שר

קןטבית-השיארליהחלוםזהוהזאת.הקטנה
ני·מתצורתירנותשלפסטורליהגינה,עם
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 1מעמודהמשך

שברקןטבמקרםברירה,אידכיבישינית,להיות

כן·שלחבריםוכולםכולם,אתמכיריםכולם
לבקר!"להזמין!בשכנות!ל"התענייןצריךלס,

שלההגיבורהשברהאופןאתמתארתאיני

חלקלהיותזה,אתלעשרתמצליחהלאפשוט

כמרהםהאלההמקומרתריבות.לרקוחמכולם,

לאילדהוישהכיתהמלכתבהםישבתיכון,
אינההחקורת,המספרתוהיא,ריה, mמקובלת,

היאמהם,שרנההיאמתקבלת.ראינהמקובלת
בריאותיהחמצןאךעמוקות,"נשמתיכותבת

סבי·הכלכימפתח,משפטזהלחומצה".הפך
שהיאדברובכלמקרםבכללחומצה.הופךבה

כיחומצהסביבההכלנחמה.טיפתאיןרואה

לפ·כךעיניים,עוצמתלאהיאכירואה,היא

עצמה.אתרר~ההיאחרת

התע·עוברתהשפהאפילושברמקרםזהר

למגרש,הפךגינהקרריהיהשפעםרמהללרת,
נא·מחליטיםובעלההגיבורהלמתחם.שהפך

לקרואעצמם,לביןבינםפרטי,מדרשלקט
לה·חושבתכברהיא"ערוגה".שלהםלגינה

מסרב:בעלהאבלהחברות,מתהליךתייאש

להיתפסהזכרתאתלנראידקטן".כזה"במקרם
מלכתאלארתהשוולחמכריזהואכחריגים!"

לחש·האריות,גרבאל"המתחם",שלהכיתה
הח·זה.אתלעשרתיכולהלאהיאאבלתלב!

 ..י .

מעדכ:נשאלוארנאשלו,לאעשדר
m והסי·עתדיאיד-למסקנותמגיעהגםיא

היהאותנושהניע"."הדברבעבר:טמונהבה

היהלשמה.האלימותשהיהעדאליםכהאלים.
היוחיינושהירמתחזה.בהורהמסרבב mהסיבה

שזהוייתכןלנר".היהלאעתידמתמש:ךעבר
הסופרתשלהמשברמתחילשברהרגעבדיוק

לכ·אלגוריתמפרוזהערבותאיניהספרות.עם

שהדבריםמבקשתכאילופובליציסטית,תיבה
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ספררתי:עיבודבלישהםכמרבאיםוהםמטים,
היתרעםפלסטיניםבדאוים,ערבים,אתיופים,

"הצ·והםעבודההיתריבליפלסטיניםעבהדו,

חלייםקוראתהיאשאול,שם".היושתמדיללים
לפרבליציס·הספרותביןהעתכלנעההאלה.
השתלטניתלפובליציסטיקהנותנתאיניטיקה,
האמוןאתאיבהדכאילוהטקסט,אללפלשו

למשלהשאול.אתלתארהספרותשלביכולת
שלבתואנהההתנחליוות"מגפתכותבת:היא

לאשאולפומיאתגםשפיתוהאץר."גאולת
"אךארמאחזים.""בידבוקהוחלפה-לראות

ונהיההלךהצבאגםוחובל.הונדסהצבאגם
יהידרםערבים·בזה:זה"נוגחנוארשהם':צבא

כמריםגבריםנשים, mחילרניםדתייםאשכנזיםמז
ולשולחןרגיל'.'דמוקרטיבמשחקמדוברהיה

ומל·המפרץ,מלחמתגםלשבתובאותבאים
והמחאהאיתן,צוקואפילוהשנייהלבנוןחמת

במג·בהפגנות,בכבישים,האילמותהחברתית,

החברתיות.בשרתותהכדורגל,שרי
הקטנההמשפחהחוזרתהשניםכלאחרי

הטראומההםהפוכריםהגדולה.העירשלולי
יכו·הםכעתשבגללואדם,בבניניסויהםשלה,
מצמצ·לקנות.ולאקטנהידרהשלכוררקלים
כימרטיבותבעירגםסרבליםהחפצים,אתמים

עב·חשדבמצבעצמםהםאבלגשם,הואגשם

היאכך-מקרם""העלאמרן.איבדוהם-שיר

גלותתחשותבהםהטמיע-למידנהקוראת
גםבתושביו,לכגדריכולמקרםגםהנה,"כי

פנים".בהסתרלנהרגיכולמקרם
נס·אוררואהאינילאהשלהחשדהספר

ישדוקלשרןץריגאלשערוכיםדצ", m"רדהר
שיח·ספריםלהוציאמבטיחההסדרהשחררי.

העברית,הספרותשלהמוכריםמהנתיביםוגר
הבטח·אתמקיימתאכןהיארביםובמרננים

אחר"מקרםעבור"לרגלאור:ראוכהדעתה.
לפניך",געגועים"מכמונתמרריס,אורידשל
איסטנ·איידס,"בראנרסאפשטיין,אלכסשל

גפ·שלרינה"שלףהיםאלזו,עינהשלבול",

קרקיא.לסריבית
אח;ובנתיבהולךבהחלטאינישלהספר

רקלאתחושתיולפיהמ;והייאושנתיב
אלאהזה,ומהזמןהזהמהמקוםהגמורהייאשו

מהקן·וייאושעצמהמהספרותייאושגם

היהידר·הגרמניההוגההתכוןולזהאוליראים.
אחרישירהשלכתובכשאמראזורנותיאדררר

תולדותאתכותבתאיניברבריות.זאתאשווויץ
רפרב·פרוזהשלעירובבמיןהשיראליהייאשו

הערב·אתמסמןדהברולתחשותילייצסטיקה,

מספיקה.לאפשוטבעיניהשהספרותהז
משתמ·אנשיםחשק.ללאחייםמתארתהיא

שואליםאנחנו-ראשבקלותחשקבמילהשים

ליא"ןיעונויםלסרט?"ללכת"רצוהכמראשלות
לפע·ככה,חייםחייםחציכלרם.כאילוחשק",

הזההספראתחשק.בליחיים,רבעישלשרתמים
כלהמתתעלגסיסה,עלכספרגםלקראואפשר
כיבשו,שללר mרבאברוגנותשלבאוהלהחשק

ארגוססמקרםעלכותבתהיאבלעדיו.אשפראי
הומר;ותאורה,ברשאיןמת,שכברמקרםאולי

מן·ואוליחשק,עלברלדברשאסורתשוקה,

אידיאלררגיה mהמקוםחשק.איןפשוטאבלתר
שראויםאלהעלבעיקרהאנשים,עלסוגרים

לטפחממשיכיםבעיוורוםנהאחריםשוואלים,
שלהם.הנויגינותאת

הנשי·עלמעיבומקשה,קשהספרזהר

למשללהומו;רמועטמקרםעםמכאיב,מה,
נא·דווקאארשלעילהתאניםירבותבתיאורי

אינניהשמאל.עלפרידוהכמרנראההואשר
כשה·אבללפרודיה,התכוונהאיניאםיעדות

קט·בעירלכנסהרופאבעלהעםנוסעתגיבוהר

קרמיתיאורמתחילהצרפתית,ברירריירהבה

אתלכםתארומיוס:רבורגנישמאלשללמיד
החוקרתבעדרהרירריירהשלהיפיםהמראות
פלי·לחרותכידלשםשנסעהכותבתשלפנינו

כמ·מגלההיארופאים!שלבכנסבמלןו!טןת,

שפיוסםאיתה,שלקחההעדמאמרשלהזוהדו
לחשובמציעהואשברבצבא,לשעבראלוף
שהואוחשובתמלחמה,מאשראחרתדרךעל

כלו·סרז:ששמרמתורךפוגשתגםהיאאמץי.

לן·הואנבלוס.קוראיםשלושלכלבסעיהמר

והיאפליטה,עצמהאתמגידהרכשהיאלהעג
לאוריינטליזם.גרועהדוגמהשהואלואומרת

עםאפרטהדיי,גב'נרסייהלהמשיבכמרבןהוא
 .וווהזכידר~.זווטmרהנ.וrדריייייי"



הכיתהמלכתשבובמקוםקיןאותהיאריגות
הדבוריםשארעשוותואחריהתאנהעץשותלת

השכוב·התזונהאתגםהללוכבשומההרו"דע
בתאנים,עוףתאנים,גלדיתתאנים,ירבתתית:
תא·סלטיתאנים,ועוגיותעוגותתאנים,לחם
בזה".וכנכנסתאנים,פשטידותנים,

שלהיחידההבעיהאינםחברהחייאבל
הר·לבעיה,הופךעצמוהביתהזאת.החוקרת
מק·אנשיהקירות,עלהעובשהגנבים,טינות,

שפולשתמאולפנהדתייהנערהמייאשים,צוע
בליבערוגה.לטפלשלההיכולתחוסרלסלון,
מקומייםצמחיםעםלמיםחסינהלילהתאורת
השכניםבעיניחיתהשגינתנו"הייתכןבלבד

לעין?".כעלבון
מציעובעלהלזה,קוראתהיאהשאולקרקס

כאלזהכלאללהתייחסהקרקס,אתלתעדלה
הגדלו.ההתפוררותמסעאודותעלמחקרמחק;ו
כמ·ביולוגיתשהיאהזאתהשאשהמסתברוהנה

המעבהדאח;ומסוגחוקרתבעצםהיאקצועה,

מתבן·היאשלנו.החייםשלה,החייםהיאשלה
איוכאן,קרהמהלהביןומנסההתאיםבכלבבת
הסיבותמה.משתוללים,הםאיךמתחלקים,הם
"אךסופרת.ובכ,ןבעצם,היאאוליהנסיבות,ומה
החן·בהםתעדותיים,נפשיים,חקרמסעותיש

הואבעולםשהחיכוךמעדבה,עכברגםהאוקר
השאלותאתלהעלותאותם,לחשדשעשויזה

ערמוןעדיעורכת:סגןפזרליסהעורכת:
שפירארןהגהה:גל'-עיןאביבהעציוב:
פקטוראמירהקפה:
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תפקידו.אתעשוהאחדכלכבוש.
בקן·הדאם,בבניאמוןאיבדהכךכידעד

הסופרת?האמון?אתשאיבהדזאת(מיראים

הס·אתמסכמתשהיאהגיבורה?)המספרת?

לפתוחבחרהדמועומסבירהסופולקארתפר
אינואדם"והריכביסה.במכונתעדותהאת

וגםכותבתהיאפוליטית.""במכבסהלגוריכול
עכשיו.דעלאשורו.הפולייטמהויעדות"אינך
המשיכיבבקשה,בשאלה.נמצאהאלהויםאבל

לסרב".המשיכילשאול.
המחאהעבראלמהספרותהספרצוללוכך
מסת·לאכבראיני"המצב".עלספרותיתהלא
בפלי·ישוביו,עלהקורסהביתבמטאפורתפקת
מה·הזרותבתחושתלפרטיות,היומיומיתשה

אתואומרתמהספרותמתפשטתהיא-סביבה

להיותהופכתשלההגיבורהבמפורש.הדברים
ציוויציווי,להשישהאשההכותבת,האשההיא,
ציוויזהוומעצמה.שלהמהקוראיםתובעתשהיא

ול·לשאולאולשכוח,ולאלשאולאושלאול,
הידן·במחיראפילוולכתוב,שלאולאוראות,
הצרפתית,בריוויירהגםכיבשולראותקטיות.

לסמוךלאקיום.שלמפירוראפילוליהנותלא
לוותרהספרות,אתלפענחשייעדאחדאףעל
לכיבשו!).יד(האידיאולוגיהלוטתבהספרותעל
מעונה,אשהחוקרת,אחת,אשהשלדו"חזהו

אישוםכתבשרואה,מישהישלחייםפרוטוקול
אכח·שבוחיה,היאשבומקום"ה"עלעלחריף

בחן·הדואהכניעה,כתבגםזהוואוליחיים.נו
קן·קלהיכולתוחוסרהספרותשלהיכולתסר
ולכתובלקרואהיכולתחוסר-הספרותראי

הברבריות.לנוכח
סלעמיה
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