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,בן-עזראהודעםשיחה
הנפשי""השקטספרוצאתלרגל

 ?בספרלומררציתבעצםמה-ש.

צדיוזאתלדעתכדי-לענותיכולתי-ת. .
איל~אותו.כתבתיזהבשבילכיהספר,אתלקרוא
הייתילאאזכיאחרתבצורהזאתלומריכולהייתי

פרדפיסורלהיעשותמשתדלאלארומאביםכותבמצבים,ביטויים,מלאהנפשי""השקט-ש.
מאוןלמשל,אבי,אדם-פוליטי.אועתובאיאוזוהיהאםהטוב.הטעםגבולעלעומדיםשכמעט
הכמעט·מדחלטתהשתיקהאתלדיןבחנוךמעריךובעיניוספרות,
אוזרתעלאומר"לא"אומרשהואמהבכלשלו 'בטיוטה,כילומריכלואנילהגנתי-ח.

למשפטבזולעצמולתתמוכךלאהואמחזותיו.עודומרגיזוחריףחויגהיההואאותו,כשכתבתי
אנחנואםונדעאתהומהמיבעדלבותגור.הקהל.בקריאת·שיכתובושדבשובעליזוכשעבותייותר.

בזעמכןכתוצאהאםטובוהכי-נגדךאואתךמשוםלאוזאתנמתתן.הוא-דבהעת;ןוק·במכונה
מרגיז.שאתהמשוםיציר_תךעללפסוחשאפשרש·אוצנזורה-פנימית,איזועצמיעלשהפעלתי
הןmקע?לא.לבן.חשוביודזאול~נ«t;(ייו-'אי-ושום~קבללע--- h ~שלאעדבועזכהשהיאחששתי

אומושהסופרמהעםולאהיצירהעםלהתמודד
 .אודותיה.על

גםעוסקעצמישאבימשוםאוליזאת,ובכל
מעטלאשכתבתיליובדמהבביקורת,וגםברי~יון

מןוגםמבבי·דוריהעברייםהסופריםמרביתעל
ב"השקט :כךאומרי nהיי-הקודמיםהדורות
הישראל•ןת·שבאמ·שלדיוקןלתתרציתיהנפשי"

הרעב·הפגוע,הזקן,המלןופח,המיסכך,לאצע,
 ,·במרום·שחימישלולאכזה),יש(אם,ללחם

ו·הגיאהתחוםלוכןכזו)'ישבהאכן(אםהפיסגה
לאהואהנפשי""השקטגיבוריגריםשנוגראפי
מזרחהאוצפונהולאארלוזווובמרחובדרומה
ברמת·אביב.רידיבגמרחוב

דווקאבדעתךעלהכיצדהשם.מןנתחיל-ש.
שםשזהושיחשבוחששתלאזהנפשי""השקט

 ?פופולאריתגי:דבפסיכולו·הדרכהספרשל

במציאתרביםקשייםלישהיוהיאהאמת-ת.
קרובכברכשהייתיואפילולררמ~וך.הלוםשם

שלרשימהליחיתהעדייך-כתיבתואתלסי=י
האדירלאמהםאחדאףאשרשמות·זמניים

ערבכתב·היד.בראשימיםמכמהיותרלהתנוסס
קרר·עםלפגישהגבירולאבן·ברחובהלכתיאחד
"הפריקובץ·סיפוריצאתלאחרהיהזהאים,

מסיפוריושבייםגיבוריבעקבותאשרהאסור",
ושאלתיוהרהרתיהנפשי","השקטהרומאןנתפתח

ב·הבולטתהמשותפתהתכונהמהי-עצמיאת
כילהכרההגעתיולפתעספרי,גיבורילכליותר
ומהלהם.שחסרהמהואלכולםהמשותףהדבר
ובו·ברגעהנפשי.השקט-הואכולםלהםשחסר

הזה,השםאתכותבשאנילרומאןלקרואהחלטתי
ערב,באותועודזאתוסיפרתיאיחבי,שםבתור
ידעתיאמנםפקפוק.שלצלבוליהיהלאומאז

כידומניאךתובן,מידלאשבשםה:אירוניהכי
אתממחישהקרמן,דנישלבעיצובוהכריכה,
הנפשי".""השקטשלהאירונהי

* 
אהוד

בן•עזר

* 
אותולצלילהזמןכלשהלכתימשוםאלאהוצאה,

לוהאומרסופר'כלשלשלי'מטוונום·פנימי
-ומהספרות,עדייןמהוהטוב,הטעםגבולמהד

ה·אתכשכתבתיאבלוניבול-פה.פורנוגראפיה
להזיותיידרורלתתהחלטתי,גםהורגשתי,ורמאן

אוליולכךמעצורים.כלללאבי.ותר,הפרועות
שלמידהלאותהלהגיעהצלחתי'אם ,.וצלחתי

רלמדדערת·העזההיאנטימיתלתהושהוהתערטלות,
שמצדיות,לעיתים,ו.ואירוניתהמכאיבה.ועצמית

לכלמייעץאניאגב,בוומאך.מצויות,הןאכןאם
ראשו·טיוטהשבכתיבתלמתחילים,ובייהודסופר,

ולדמיונותיולנטיותיודורויתדורמאןשלבה
ולמחוקלכתוב,וצידלעיתיםביותו.הפרועים

מביכותמגומגמות,שורותהרבההזמן,בבוא
מש·לשניים·שלוש.דלהגיעכדיוזאתומביישות,

. P. י~o .בר_לזוךr.ר'אתClצוירהמוגרמהרפסהרק

אוטוביוגראפיההואהנפשי""השקטהאםבספך.
 ?שלך
אלףלהבדיל-בעקבותא,בי,ושלום.חס-ת. •.

משתמשביסמארק,שלאימותו-הבדלותאלפי
זאתשלי.ה"שקריםיילצורךלצרכיי,באמתגם

כמעטכמוהנפשי",ב"השקטכיספקאידאומרת,
חוויותמוזz.וקעדת-כהעדשכתבתיהספריםבכל

-ז)כךלאזהסרפדאיזה(ואצלעזותאישיות
בידגראפהיאדזכררנות.אלהאידפניםבשרםאך
אמנםאבילי.הוכורניםאנשיםשלולאשליל_א

זרקן•בחומרגם(ובהרבהבחיי·שלימשתמש
אתלרקוםכדי-ובעתונים)מנטארי·היסטורי,

ה"סוד"אך-ספריישלהבדיוני,הדמיוני,העולם
מסתייםהיכןהוא-לגלותויכולא·נושאיששלי,

והייתיהבזוי.הסיפורומתחילקרה"ה"באמת
כבר-עבודת·ליטושמרובשלפעמים,עודאומר
קו~הגבולמסתתרבדיוקהיכןיודעאיניעצמיאני
ודמיון.מציאותשבידהזההדק

חושפתמדהימה.מרגיזה,תמונהלצייררציתי
(ואניהתל·אביבי·שבאמצעשל-האפשרככל
מןחוץ'חצי·תל·אביבי,הואישראלישכלסבור

בני·שלאחרסוגכמושהםהוותיקים,הירושלמים
שהואבידר,חצי·תאוותורקשתמידמישל ;אדם)
ושפתובתנאי"לחץונתוןמתוסכלתמידכמעט

אנושיגך·חיותבמעידחיוהואלמדידלההמדוברת
ואתהחלון·ןמל"חלוןחייםזבופומביהכלשבו

חלקוגםשכבידשלבדראמותצופהלסירוגין
ש·מהרואיםאושומעיםכשהםמהצגה-עבורם

ה·ההווייהשלתמציתמעידוזוהיאצלךנעשה
 "'בגרוטסקיתקאריקאטורית,אמנם,ישראלית,

·מה.מידת

מזזעלכמפרושדברלומרומבליבקיצור,זזה
לומרבעצםשרציתימהזה-ברומאךשמתרחש

המובהקהישראליהזעיר·בורגניעלורמאןזהובר.
אנשיםעלורמאןזהוכזה).אחדעצמי(ואבי
אולישלהםוהעיראחוזים.במאהעירונייםונשים

'התוכחותשאתסופריםישיודע.איננישוקעת.
יותרהרבהבצורהאומריםהללווהקודרותהמרות
יות:רטוביםזdקריםכנראהלהםישממני.טובה
ההיסטוריה.עם

פוליטי.דיבעצם.וראשלךהרומאן לבא..;..ש.
 "' il ."הצוואה"אוכש.ומרון'ההתנחלותעלהפרק

 •.וו.וMננןסנrן'וחיימםון,שלבםמת uונ
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"הפ·ייפורי cקובץ·צאתלאחרהיהזהאים,
מסיפדרי~שנייםגיבוריבעקבותאשר '.'רו cחא

ו·ז,z,אלהיוהרהרתיחנפסי","השקטהרומאןנתפתח
ב·הבולטתחמשרתפתהתכונהמהי-עצמיאת

כילהכרחהגעתיולפתעספרי,גיבורילכליותר
ומהלחם.שחסרהמהואלכולםהמשותףהדבר
ובו·ברגעהנפשי.השקט-הואכולםלהםשחסר

חזה,השםאתכותבשאנילררמאןלקרואהחלטתי
ערבבאותועודזאתוסיפרתיאיחני.שםבתור
ידעת~אמנםפקפדק.שלצלבוליהיהלאומאז

כידומניאךתוגן,מידלאשבשםהאירוניהכי
צריךזאתלדעתכדי-לענותיכולתי-ת. .אתממחישהקרמן.זנישלבעיצובוהכריכה,
אילגאותו.כתבתיזהבשבילכיהספר,אתלקרואהנפשי".""השקטשלהאירונהי

הייתילאאזכיאחרתבצורהזאתלומריכולהייתי לתכמצבים,ביטויים,מלאהנפשי""השקט-ש. רפרפיסורלהיעשותמשתדלאאררמאביםביזרחיהאםחטוב.הטעםגנרלעלעומדיםשכמעט
מארןלמשל,אבי.אדם·פוליטי.אועתרבאיאו

הכזבעט·מרחלטתהזז.:תיiוהאתלריןבחנוךמעריוובעיניךספררת,
אודותעלאוי:רילא·אומרשחראמהבכלשלו 'בטיוטה,כילומריכלואנילהגנתי-ת.

למשפטבזולעציבולתת'כרכןלאהואמחזותיו.עודומרגיזוחריףחריגחיההואאותר,כשכתבתי
אנחנואםונדעאתהומהמיבעדלנרתגידהקהל.בקריאת·שיכתרבושרבשרבעליווכשעברתייותר.

נדעמכךכתוצאהאםטובוהכי-נגדךאראתךמשרםלאוזאתנתמתן.הוא-רבחעתהוק·במכרנה
מרגיזשאתהמשוםיצירתךעלל:::טוחזר zשאפז "!ז'אוצנזורה·פנימית,איזועצמיעלשהפעלתי
הןחןק" "לא.רfבiזiשוב:ובד.א' ~--ו!&. ~ו""יי'ייי·,ס;~;".~ 111ןזד,נועזכ;זשהיאחששתי

אומחשהסופרמהעםולאהיצירהעםלהתמודד
 .אודותיה.על

גםעוסקצמי 1זשאנימיז,z,רםאוליזאת,ובכל
מעטלאשכתבתיליונדמהבביקורת,וגםברי1י1ירן

מןוגםמבני·דוריהעברייםהס.ופריםמרביתעל
ב"השקט :כךאומרהייתי-הקודמיםהדורות
הישראליןת·שבאמ·שלדיוקןלתתרציתיהנפשי"

הרעב·הפגוע,הזקן,המקופח,המיסכן,לאצע,
יבמררם·שחימישלולאכזה),יש(אם,ללחם

הגיאר·התחוםולכןכזר),ישבחאכן(אםהפיסגה
לאהואהנפשי""חשקםגיבוריגריםשבוגראפי
מזרחהארצפונהולאארלרזררובמרחובדרומה
ברמת·אביב.רידינגמרחוב

* 
אחוד

בו·עזר

* ~:z,·~-~p.: .. ••• .. · .. •···· .. ·. ** 
אותרלצלילהזמןכלשהלכתימשוםאלאהוצאה.

לרהאומר •סופרכלשל •שלימטררנרםיפנימי
-רמהספרות.עדייומחרהטוב,הטעםגבולמהו

ה·אתכשכתבתיאבלזניבזל·פה.פררנוגראפיח
להזיותיידרורלתתהחלטתי.גםהרגשתי,רדמאן

אוליולכןמעצורים.כלללאביותר,הפחועת
שלמידהלאותהלהגיעהצלחתי,אםהצלחתי,

ולמודעות·העזההיאנטימיתלתחושההתערטלות,
שמצויות,לעיתים.והאירוניתהמכאיבההעצמית

לכלמייעץאניאגב,ברומאך.מצרירת,הןאכןאם
ראשו·טיוטהשבכתיבתתחילים, iלנובייחודוספר,

ולדמיונותיולנטיותיוזרזויתדורמאןשלנח
ולמחוקלכתוב,יציולעיתיםביותר.הפרועים

מניכרתמגומגמות,שזרותהרבההזמן,בבוא

מש·לשניים-שלרשהלהגיעכדיוזאתומביישות,
צדיוהמוגמרהספראתהקוראבעלי-ערך.פסים
האחרון.הסוגמןבמשפטיםרקלפגוש

מדבררתהנשים,בייחודאצלך,אבל-ש.
ניבזל·פח.ממשנוראה.בשפהלפעמים

דףשלהאינטימיותאופטית.טעותזד-ת.
-ארמדתזאתבמדכאות,לשיםמאפשרתהרומאן
אחתכלאח,דשכלמהאתהדיאלוג,מןכחלק

מעזאינואךוחשבדקהיומיומייםבחייומאיתנו
ורמאןרה .נידתונדיריםבמקריםאלאלזולתולומר
לעיתיםמתרחשתשבחייםהנפשותשיחתאתנותן
במחשבות.רק

מפרושדברמלדמומשתמטכאילואתה-ש.
-בררמאןהנשיםדמויותעל

הספר.שלעיקרובעצם,חך,בהחלט.-ת.
דבר.שוםעליהןולזמרלהוסיףיכוללאאניאבל'
ואינניבספר.כתבתיעליהן,לומרלישהיהמה

"הרווקה :כמוכלשהןתוויותלהןלהדביקורצה
חאם·הצעירההגרוהש,המצרייח",חתל·אביבית·

לזדשפידזחוששכאילושאניטיפשיזהאוליוכולי.
אבלןאליהןהקוראשלההתייחסותעלמראש

בלתי·תקורהאיזואולי .שליהסקרנותמןחלקזח
מה •מקוראיוהיזון·חרזרלקבלהסופרשלנדלית

בכתיבה-לילדים.רקכמעטאגב,שמתרחש,
אוריסופר,שלדמותמופיעהברומאן-ש.

הואשגםלינדמהאולך.זרמ·הדיהשואעמי,בו
מסתתראתהשמאחוריהןהמסיכותאחתאלאאינו
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סוד"האך-ספריישלהבדיוני,יו:י. r.iד,העולם
מסתייםהינדהוא-לגלותויכולא·:ו t "א:;· .יל.:.ז·

דהייתיהבזוי.הסיפורומתחילקרה"ה"באמת
כבר-עבודת·ליטרשמרובשלפעמים,עודאומר
קר~הגבולמסתתרירק iבהיכןירד·;איניעצמיאני
ודמיון.מציאותשביןהזההדק

ןבספרלומררציתבעצםמה-ש.

. ~:. 

חושפתמדהימה,מרגיזה,תמרנהלצייררציתי
(ואניהתל·אביבי·שבאמצעשל-האפשר~כל
מןחרץ'חצי·תל·אביבי,חראישראלישכלסבור

בני·שלאחרסרגכמושחםהוותיקים.הירושלמים
שהואבידר,חצי·תאורתררקשתמידמישל iאדם)
ושפתרבתנאיילחץונתרןמתוסכל iתמיכמעט

אנושיגן·חירתבמעידחיוהו.אלמדידלההמדוברת
ראתהחלרן·מול"חלוןחייםוברפומביהכלשבו

חלקרגםשכניושלבדראמרתצופהלסירוגין
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