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שיערבלוריתעםורזהגבוה"יפאני

כזה?)"יפאנימצאו(איפהמתולתל

קנזיהושעאצלהריקההמילה

אל-דרורויוסף

המחלהמהות .היבשהעלמחלת-יםשזו ,צחוקבלי ,אומרואני ,ניסיוןלי''יש

משליךאתהועכשיוהדבריםשלהאמיתייםשמותיהםאתששכחתזההוא

הספקתלאעודאבלמהר!מהר,העיקר .לפההבאמכלשמותבחיפזוןעליהם

מגדל'להשקראתשבשדות,הצפצפה .שמותיהםאתשכחתושובמהםלברוח

חסרתשובונעהמתנדנדת ,צפצפהשהיאלדעתרציתלאאוידעת,לאכיונבל

 ''.'שיכורכשהיה ,נוחולהלקרואנאלץואתהשם

עמודים , 2000 ,עובדעם ,כפרירופאהמתפלל',עם'שיחההסיפורמתוךקפקא,פרנץ

המרמן.אילנהמרגמנית: . 321-320

ויוסףקנזיהושעאצלהריקההמילהעלזו'רשימה
פורסמה.לאאולם 2005בשנתעודנכתבהאל-דרור'

קובץשללאורהוצאתובעקבותנכתבההיא
 ) 2005דביר'זמורה-ביתן'<כנרת,צלליותהסיפורים

יומית''הצגהמתוכו:סיפוריםבשניעוסקתוהיא

אל·יוסףמאתחיכוך'ו'מינימוםקנזיהושעמאת

בספרושובכעתאוררואהקנזשלסיפורודרור.
 ,עובד<עםבחצרכניסהעםדירהוהמעולההחדש
"ישנה"רשימהאותהכאןמוגשתכךולכבוד ) 2008

ומעורריהמיוחדיםהסיפוריםלשנישהקדשתי

אל-דרור.יוסףושלקנזיהושעשלהללוהמחשבה

יומית''הצגהקנזשלסיפורוחותםבכדישלאנדמה
הקובץאתגםכמובחצרכניסהעםדירההקובץאת

תחושתלביןהמטורףההומורביןהשילובצלליות.
הענייניםהשתלשלותדבר.אחריולהציבמאפשראינוהמחלחלתהבעתה
לערערכדיבהישהמחריד'לסוףמשיםבליכמעטהמובילהההזויה,

איןשכזהבמצבהז;נספרות.במיליםהאמוןואתהיציבותתחושתאת
 .נחתם.הספרואכן'להמשיךלאןעוד

 • 2005סתיודיזינגוף.שברחובהספריםחנותאביב.תלהתחיל:זהוכך

הנתונים:אתשוקלתאניצלליות.הספראתהספריםממדףשולפתאני
"ספרפרויקטש"ח. 39-המחירראויים.הסופריםקרת.אתגרהעורך

 ,לאורהוצאהעיצוב,<כתיבה,בספרהשותפיםכלהקהילה".למען
לעמותתמיועדותההכנסותורווחיהם.תמלוגיהםעלויתרוהפצה>
בחברה.מחדשלהשתלבבישראלנפשלפגועיהמסייעת"אנוש"

 •בידיהספרקונה.אני
שניאלחוזרתהייתיושובשוב-יומית'ו'הצגהחיכוך''מינימום
הייתימשתאותבעינייםצלליות.בקובץהמופיעים ,הללוהסיפורים

ואופןהמשוניםהדיאלוגיםמוללהצחיק,שלהםהיכולתמולעומדת
הימים,משארשונהשאינואחד'ויוםהדמויות.שלהתמוההההתנהלות
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הריקה.המילהגרעין-משותףגרעיןהסיפוריםלשניהבנתי:
המסומן;ללאהמסמןהיא ,עקרסימוןתהליךשלתוצרהיאהריקההמילה

ממשמעות,ריקיםהעקרהסימוןבעקבותי:וותרומושגוכלפריטכל
שלמהתחמושתפורקלשון'מטבעותמנטרלאל-דרוריוסףמנוטרלים.

קולמוסו'תחתעכשוויות.ביטויבדרכיהטבועיםחברתייםמטעניםשל
נוספות>הבעהצורותגםאלאהלשונית,זורק<לאהיומיומיתשפתנו

ספוגותאותנטיות,מכלמנותקותסיסמאותשלדקלוםכמונשמעת
בומצבבסיפורומתארקנזיהושעגיחוך.כדיעדחברתיותבמקובלות

אועו.דרלוונטיתאינהבעולמנופרטיםשלהמקובלתהפונקציונליות
שורש,שלבלשונואוסתירות,מלאיאבסורדיים,מצביםנוצריםאז

בטוחלאאנילי.קורהמהמביןלאבכלל"אניבסיפור:הדמויותאחת

ההתרחשויותמציאותי'הכלקנזשלשבסיפוראלאבמציאות."קורהשזה
התנהגותדפוסישבירתמציאותיות.בלתילאאבלתמוהותבעלילה

האבסורדאווירתואתהקומייםהמצביםאתשיוצרתזוהיאמקובלים

הקוראים, ,בנוגםמהתלתהסיפורעלהשורההאבסורדאווירתהכללית.

שלומותוהטרגי'סופואתברצינותלתפוסקשההראשוןברגעכיעד
אולםהסיפור.שלהסהרורייםממהלכיואחדכעודלנונראההילד

לפתעלנוהגורםהתגלותכרגעכמוהובוההכרהורגעאמיתיהמוות
מהגםשבומשחקשורש>,של<כלשונוכ"משחק"חיינואתלתפוס
מציאות.בעצםהואסהרורישנדמה

אל-דרוריוסףמאתחיכוך''מינימום

שמישהיבזמןהבנייןאלנכנסהאל-דרוריאניהגיבור
ממנו:יוצאת

פה?"עושהאתה"מה

לעצמי."מתאראנישאת,מה~ו

 11 .רוז>האניהשתנינ:י,ולא/

כך?"את 11

 .) 53עמ'חיכוך','מינימום<צלליות,

הגיבורמסוגללאפה?"עושהאתה"מההשאלהעל
זהאיפהיתחיל?בכללמאיןלהשיב.האל-דרוריאני

דווקאהשאלהנשאלתומדוע ?"ה~וע"זהומה ?"ה'פ"
מנוטרל ,האל-דרוריאניהגיבורשאצלנדמהזה?ברגע
אליוהמופנותהמיליםאתומקום,זמןשלמימוכל
כעומדותקונוטציות,מכלכמנותקותתופסהוא

השאלה,עםלהתמודדהיחידההדרך •לשוניריקבתוךמבודדות

מהפהעו~האני-~ר~הלהלהציבהיאחולין'שיחתשלבמסגרתה
שהשואלתבעודתהיה.ליגםאזתשובהתהיהלראםפה.עושהשאת
כדי"באתיכגון:הידועהמהפורמולהתשובהלקבלהסתםמןמצפה
מילותיהאתבחזרהמקבלתהיאהזה",בבנייןגרהוא ,מישהולפגוש

משמעות.מכלמרוקנותשלה
רו~ה".אניהשתני.זכ,"לא

הגיבורשמבצעכיולכמומחקר'כשאלתכמוהכן?""אתהתשובה:
יסודהנחותאילולפילהביןרוצהאנירגע!רגע,אומר:הואבכליו.
משתניםלאאדםשבניחושבתאתהאםהזה.הדיאלוגאתיוצריםאנחנו
הכלל?אתמאשרשליהפרטישהמקרהסטאטיים,שהםכללי'באופן

מהירההאדםבנישלשההשתנות-הנכוןהואשההפךחושבתשאתאו

נבדוק:בואישינוי?נחשבמבחינתךמהובכלל'לא.שליורקדווקא
 ,שלךהשפהאתלהביןאוכלעצמך'עלחושבתאתמהליתגידיאם
גםהשתני.tכ"·"לאהזההמוזרהצירוףמאחורישעומדתהמשמעותאת

טכניקתחוזרת"בהצלחה",הבחורהלומאחלתכאשרהשיחה,בסיום



שברורמבלי "~ל"גםלהמשיבהאל·דרוריאניהגיבורהמראה.הצבת
מוגדרת.היאוכיצדמדוברהצלחהאיזועלבכלללו
שלוששםניצביםמדוע :·ז~ך~~"השלבחדרהכיסאותעםנמשךוזה

המוסכמהאתמפרשיםךיאאחד?גבוהושרפרףאחתספהכורסאות,

אולםשייך""לאהגבוהשהשרפרףחשהגיבורהזו?העיצובית

שלהזההמיוחדהסימוןכלאתלפרשכיצדיודעהואאין
השרפרףעללהתיישבבוחרהואזאתבכלהחדר.חלל

שלושהב"מרחקהספהעלמולויושבה~~ך~זהגבוה.
מטרים'.'

ואיןחדשהלחברהשהגיעאנושלבןהדברדומה
מתהלךהוא •אותוהסובבמןדברלפרשיודעהוא
שכאןאלאאותם.לפענחומנסההאדםבניבין

הגיבורשלהמוחלטהאוריינטציהחוסרכינדמה
בתחילתחיים.כתפיסתאידיאולוגיה,מתוךנעשה

אנשיםעםרעניסיוןלי"היהנאמר:הסיפור
כזההייתיאניגםיודעים.שהםעליהםשאומרים

הנחתלטלפונים'.'לענותשהפסקתילפניפעם,
אוידועאינודברכיהיאכעתהגיבורשלהיסוד
לנסותיותרטעםואיןהשתבשמשהומאליו'מובן

שלמהסימוןאפילולהתעלםבוחרהוא •ולהבין
אתשומעאניאומר:בעצםובכךהטלפוןצלצול

ממנומתעלםאניאבללענות,שצריךזוכרהצלצול'
שיבקעוהצליליםיתרמכלגםכמומייצג,שהואוממה

האדם.בנישלפיותיהםמתוךאוהשפופרתמתוךכךאחר
מחאתיגיאידיאולוכאקטמתפרש·לטלפוןלהפסיק-לענות

במינימוםבחירהזובחירה.מתוךהעולםמןניתוקהמייצג

 .הפניםוהעמדתהזיוףהשקר'אתלמזערבמטרהחיכוך'

עםבשיחהופותחהגבוההשרפרףעלמתיישבהאל·דרוריאניהגיבור

 :"ז~ך~~"ה

 .אותושאלתי ''אני?מייודע"אתה

 ".בעצמךלישאמרתלמהמעברלא"

 ''היפנה?ומיהשםאת ,מהי'

 ".יותראופחות"

 "פחות?אבלאי,ךלהביךיכולאניותר"י

 .) 54עמי<שם,

המיליםאתמציבהמילים,שלהמדויקתלמשמעותןלרדתהניסיון
חוסרשלניחוחאיזהחושףהואשכןמגוחך'באורכולםוהביטויים

הקונוטציותכלאתהשפהמןמדירבהגדרותלדייקהניסיון .כנות
צלילים,רקנותריםכריקה.אותהומציגבההמוטבעותהחברתיות
המילים,משמעות.חסריכשלעצמםוהםמסמנים,שרפרפים,כיסאות,

אותושואלעיניואתעוצם<כשה~~ך~זהגוףמחו;תכמוהמרחב,כמו
איזהחוקים,מערכתאיזולהגדיראמוריםנרדמת?"),"כברהגיבור

הגיבורעבוראבלוהתנהגות,דיבורשלונורמות'היררכיהחברתיסדר
זיכרוןחסראדםכמובעולםמתנהלהואשקוף,הכל ,האל·דרוריאני

הפרטים,שללמביןהללוהחברתיותהמקובלותאתלקרואמסוגלשאינו

החברתית.לשפהמתכחשובכך

אנילי'("תגידסתוםלמבוינקלעת "ז~ך~~"העםשהשיחהלאחר
ויורדמהחדריוצאהואאותי?"),אתהאוהזהבדיאלוגאותךסיבכתי

אותה:ושואלבחורהבאותהפוגששובבמדרגות.
 'י?זאתבכלאעלהשאני"

 "נשואה.אני" .מתחתיאחתמדרגהנעצרההיא

בכנות.שאלתי "?מאושרת"

 .) 58עמי<שם,

נשואהשהיאפתאוםאומרתהיאמדוע :לגיבורברוריםאינםהקישורים

לאלתר'מנסהבאומץ'מתמודדהואאבללעלות.לוהציעהקודםוהרי
"מאושרת?"השאלה:אתלשלוףמזדרזכןועלהמיינסטרים,עםללכת
הנישואיםלפיההידועההחברתיתבמוסכמהשימושעושהזושאלה
נישואים-אושרבקישורשהשימושאלאאדם.שללאושרומפתחחינם

שובוכךהזה,שיחבדורלוונטיאינוהואהנכון'בהקשרממומשאינו
תחתמגלמות>הןאותןהחברתיותהמקובלות<אוהמיליםעומדות
מגוחך.באוראותןהמאירהאל·דרוריאני'הזרקור

קנזיהושעמאתויומית'הצגה

.ייככה-אפשריא"

 'י?לעשותמהאזיי

 "אותה.תביאי"

 ."אותהתביאאתה"

 ".רוצהשהואכמהשישתה .מהמקררהבקבוקכלאתלו"תביאי

 .האשהאמרה ",לותביאאתה"

 .המסדרוןלעברקריגרקרא "כיסאות!צריךיי

 .אשתוקראה "סאות!יכתביאאז"

 .קריגראמר "כיבו,דתביאיקה, 1שי'

 .אשתואמרהתביא,"אתה"

'עמודיםבחצרכניסהעםדירהיומית','הצגהמתוךלקוחים<הציטוטים
בהתאמה.> 203 , 201 , 199 , 197

27 
 2009יולי-אוגוסט



הכמעטהתשובהאשתו.שרקה,לביןקרירגביןדיאלוגיםחלקיהםאלה

שכןהמשמעות,לארנוןדוגמההיא-תביא""אתה-שרקהשלקבועה
חסרכצלילנשמעותמצב,בכלכמעט ,עצמןעלהחוזרותהמילים

'הצגהבסיפורקנזשבונהכולוהעולםהמילים,רקלאאולםמובן.

עצמנואתמוצאיםאנולפירוש.כללניתןשאינוככזהמתגלהיומית'

מר~~ניםכןועלמסומניםחסרימסמניםמסמנים,רקבושישבמרחב
שלסופועדתאוצהוצוברהולךוהואשולטהאבסורדמשמעות.מכל

הסיפור.

הרהורים.כמהאקדים ,עצמולסיפורשאגשלפני

שכן ,הסימוןמפעולתבעצמוחומקיומית''הצגההסיפורכינראה
הואבכךבמיוח.דחריגנראההואקנזיהושעשליצירתונוףבתוך

עלערעורכדיעדאוליהסימוןפעולתשלהמשחקיטיבהאתממחיש
טעם,חסרותלפתעלהיראותיכולותופירושתיוגשלפעולותתוקפה.

יומית''הצגההסיפורקריאתלאחרהאםעצמנו:אתשואליםאנושכן

"משמעות"?אותהעדייןנושא'קנז'המסומן,האםכלומרקנז?נשארקנז

רלוונטי?עדייןיהא>אשר<יהאקנזשלהמקובלה"סימון"האם

שלא.ייתכן
להיותלוולאפשרהסימוןמושגאתלעדכןשישיתכן .שכןוייתכן
 ,סיגרושללאפתיחה,שלפעולהמצמצמת,ולאמרחיבהפעולה

יומית''הצגהבזכותוהאחדה.חיסורולאוריבודהוספההמאפשרת

העיבויתהליךחדשים.איבריםומצמיחההקנזית""המערכתמתעבה

אפשרכולה,המערכתשלעושרהאתלראותלנומאפשרוההתרחבות
הקנזית""במערכתכאיבראל·דרוריוסףשלסיפורועללחשובאפילו

להפך>.<ואוליהחדשה
יומית''הצגההסיפורנכללבההקנזיתהמערכתעלמחודשבמבטוכך,

היוהריקה""המילהשיסודותלמצואנוכלחדש,באוראותהומאיר

מוחלשת.בצורהכיאםקנז,שלהקודמותביצירותיוכברקיימים

כשלוששפורסמה ,) 2000 ,עובד<עםעצים'שלושהעם'נוףבנובלה
ב'קשת-2003בלראשונה<פורסםיומית''הצגההסיפורלפנישנים

ההודיים,הריקודיםבסצנתאוליקיימיםהריקההמילהיסודותהחדשה'),

זובסצנהמחיפה.הקטנההמשפחהמולוזהבהתמרהרוקדותשבה

מהןאחתאףכאשרשונות,קבוצותשתיביןחירשיםשלשיחנוצר

אךעדיניםהודייםריקודים<שפתהאחרתשלשפתהאתמבינהאינה
וחוסרעייפותהמחביאהמעושהעליצותשלשפהמולאלדרמטיים

מצדומסוכמתאשרביותרמשעשעתסצנההיאהתוצאהמשווע>.עניין

פשוטהיאזונה[."]היאשלך"תמרהבמילים:המשפחה,,אביסרישל
מההתרחשותפחותלאסתוםמשפט-זונה"שלההחברהוגםזונה

קונקרטיתמשמעותכאןמקבלתאינה'זונה'המילהכאשר ,לושקדמה
ריקה.נשארתלמעשהאלאמקובלות,קונוטציותבעלת

הנובלהעםיומית''הצגההסיפוראתלקשוריכולאשרנוסףעניין

בסופןהמתקבלתהתחושההואעצים',שלושהעם'נוףיותרהמוקדמת
משחק.מאשריותרלאהםהחייםהמוות,נוכחכיהיצירות,שתישל

במשפט:הנחתמתהמוזכרת,בנובלהביטוילידיהיטבבאהזותחושה

עם<נוףשלך"הפרטייםהחייםעםו~ת,-היהודיםכלאתשם"הרגו

עצים'שלושהעם'נוףהנובלהשעלילתאף ,) 279עמ'עצים,שלושה
היצירה,אתהחותמת ,זואמירההשנייה,העולםמלחמתבזמןמתרחשת

עלהנובלה.שלאורכהלכלהיהודיםלשואתהיחידהההתייחסותהיא
במסרגתזאת,עםיחדשיפוטית.תוכחהכאמירתזואמירהנראיתפניה,

יותררחבהתפיסהבהמובלעתכינדמה ,כולוהסיפורשלהמכלול

לטעוןמבקשיםלשווארקאשרקיום ,האנושיהקיוםלאבסורדבאשר
רציונליים-מוסריים.בערכיםאותו
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 .לסיפורוכעת
המשפחה.בחיקפורנוגרפיסרטשלהקרנהמתאריומית''הצגההסיפור
מוזמנים ,במפעלשלוהבוס-ושורש ,מוזכראינושמואשר ,המספר

לצפותכדיהצהרייםאחרבשעותלעבודה,חברם ,גרקרישללביתו

יומית','הצגה ,בחצרכניסהעם<זירהבמיוחד"חזקיפאניב"משהו

אבלוקירחשמן ,קטן ,כמכוערשורשאתמתארהמספר ,) 186עמ'

הסתירהאתהמספרמקבלכורחובעל<מיני>.ניסיון"בעל"באמת
המיניהניסיוןלבין<המסמן>שורששלהחיצוניתהחזותביןהמתמיהה

מתבררתמיניניסיוןכבעלשורששלההכתרהכיאם<המסומן>,שלו

"אשההםאותההמוכיחותהיחידותהראיותשכן ,למדיכחמקמקהמיד

מתגוררבוהרחובגם ,) 187עמ'<שם,<משתיהן>"וילדים<שנייה>

אינםושורשהמספר<שכןחמקמקמסומןבעלכמסמןמתבררקריגר
ברכבשקטיםהיושביםהשוטריםגםוכךהרחוב>,אתבתחילהמוצאים

בטח"הםואומר:אופייניתוכןלשוטריםמצמידהמספרהמשטרה.
התוכןאולם ,) 188עמ'<שם,אירוע"איזהכנראהישעכשיו.בפעילות

 .הסיפורבהמשךיופרךהזההמשטרתי
לצפותומתיישביםקריגרשללביתווהמספרשורשמגיעיםלבסוף
כולה:הסיטואציהמסמנישלבוטההפרהחלהשאזאלאהיפאני.בסרט

לצפייהמצטרפיםכולם-והילדהסבתאקריגר>,של<אשתושרקה
הסבתאשרקה,האסורה.משמעותואתמאבדהסרט,הפורנוגרפי.בסרט

ויל.דסבתארעיה,שלהמקובלתמשמעותםאתהםגםמאבדיםוהילד

שלהקמוטותפניהכמוממשבאחת,מתערפליםכולםהסימוןקווי

חמותואוקריגרשלאמוהיאאםלנחשמאפשריםאינםאשרסבתא,
הסיפור>.שלאורכולכלהמספרעסוקבהחשיבות,רבת<נ;והייה

לבנה.בשמיכהמכוסהוהיאמיטהעלישנהענוגהאשהמתחיל.הסרט
שיערבלוריתעםורזהגבוה"יפאנינכנסשוכבת,היאבו ,החדראל

היפאנייםהמקורות ,) 191עמ'<שם,כזה?)"יפאנימצאו<איפהמתולתל

הסיפורסובבסביבוואשרכולםהתכנסולשמואשרזההסרט,של

במהירותפושטהגבוה""היפאניוכאשרבספק,עתהמוטלים-כולו

הסבתאקוראתבמיטה,השוכבתהאשהעלעירוםוקופץבגדיואת
החברתי.ותפקידןלסבתותבאשרהמוסכמותאתטורפתובכך"ה;פןה!"

מחולמתחילהשוטרים,שניונכנסיםבדלתהצלצולשנשמעמרגע
סבךנוצרהמארח. ,גרקרייוצראשרכזהפנים,העמדותשלשדים

עובדות.שלמדויקתלאוהצגההסתרהניסיונותשלפתירבלתימעגלי
באותואולם ,היפאניהזימהסרטאתמהשוטריםלהסתירמנסהגרקרי

כיהעובדהאתומשורשמהמספרלהסתירמנסההואכינדמהזמן
כולםבהסיטואציהנוצרת .מדוברבמה·יפהיפהיודעיםהשוטרים

מלבד<אוליאחתובעונהבעתומרומיםמרמיםכולםפנים,מעמידים
לתמונהורו~ןסביבהנכנסיםכאשרדרגהעולהזופניםהעמדתקרירג>.

צופיםהםכיוטוענים"הוותיקים"הנוכחיםפעולהמשתפיםאז-
רושםהרושם,עולהלכךבמקבילאולםהילד.שהביאמארזמיקיבסרט

סביבהכימאושש>,אינוגםכי<אםבסיפורשלבבשוםמופרךשאינו

"במקרהאכןאםתמהיםאנוכלשהי.בצורהפניםמעמידיםעצמםורו~ן
מיןאיזועצמנואתושואליםבכוונה>דווקאשמא<אוכאן"עברו

אלמתגוררים,הםשםחנה,מפרדסאותםהמובילהזוהיאמקריות

האל·דרוריאנית,בשיטהכמואביב.תלבצפוןושרקהקריגרשלדירתם

מכלומרוקןמנוטרללשוןמטבענותרתבמקרה""עברנוהאמירה

משמעות.

"תפתח!הקריאה •כולוהסיפורלאורךבולטיםהסימוןכישלונות
שכן ,מסומןחסרכמסמןמתבררתהשוטרים,שלהגעתםעםמשטרה!"

בצורתחיננינופךלהמוסיפיםואףלהקרנהמצטרפיםרקהשוטרים



המחלהאתמהם.אחדשלבשינהשקיעה

מאודקשה<צוקי>המשטרהקציןשל
מדעישםלהישזאתעםיחד ,להסביר

לשורשמפריעשלאמה ,"ה~ 9 ~ 7"נקרו
למחלה,שםמתן .מפגרשהואבולחשוד
בסופונותרהמחלה,סימוןמעשה-כלומר

מילההואגםהיוצרמגוחךאקסדברשל

שלהמדעיתהגדרתהאףעלשכןריקה,

ידועה>אכןהנקרולפסיה<ומחלתהמחלה
בפעילותמלהשתתףנמנעהקציןאין

ונהיגהמארביםהכוללתמשטרתית

מבצעית.

ששורש,נדמההזוהמטורפתהמערכתבתוך

רצהרקאשר ,בעיקרורציונליטיפוס

הזימהסרטימחידושימעטלראות
משליטה.דברשלבסופויוצאהיפאניים,

<מכיווןברכבוהשוטריםאחדאתלוקחהוא

משליךמכןלאחרנעלם>,המשטרהשרכב
עושהאדום,ברמזורנוסעמהרכב,אותו

השוטראתשובומעלהפראיתפרסהפניית

נקודתמהווהמשליטההיציאההרכב.על
טרגיסוףאלמובילהאשרבסיפורתפנית

 .הילדשלמותו-ממשי
כמעטמשקלה,כובדבמלואהטרגדיה,

כעודנראההילדשלמותו •מעמנוחומקת
 •הסיפורשלההזוייםהמהלכיםמןאחד

"היההילדכיהקביעהתורמתזולהרגשה

עושה"מסתובב,היההואמעולה!",נהג
עמ'<שם,השכנותאחתכדבריחניות",

הילדשלמותוסיבתזאתלאור .) 211

הסיפורבסוףשכן ,מסימוןהיאאףחומקת

ההשערהעולה •בקירהתנגשמדועברורלא
ידע"הואשהריבכוונה,זאתעשהשאולי

הילדלו".לקרותצריךהיהלאזהלנהוג,

בעולםאוליובעצם,המקובלמהקשרומ~צא
שילדהדברהגיוני,אךמהקשרוכולושיצא

יראהשתים-עשרהאו·עשרהאחתבן

ידישלחמכןולאחרפורנוגרפייםסרטים

בנפשו.

הפעםשמפסי.דמישהוישמשחק"בכל
שורש,שלזואמירתושילם."הילד

תלושהנראית ,הסיפוראתהחותמת

אלאלה.שקדםמהכלכמוואבסורדית
לכאורההקלילותמילותיודווקאשאולי

לנוגורמותודבבריםסדרעושותשורששל

מתעתעיםכולםשהמסמניםבשעהכילהבין

מסומן-הואורק-המוותכבמשחק,בנו

כהלכה.
 ·:·שילם.הילד ,כאמורהפעם,

ש~ד
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