
תוכנואתכללייםבקוויםממציםאלהדבריםלכאורה
נראהפניועלבקולות"."סיפורגםהמוגדרהרומןשל

קונפליקטללאאך ,גדולכאבמתוךמתנהלהואכאילו
לגמריאיננוזההרמונישתיאוראלא"קולותיו".בין

שבשלושיםהיאהאמת .דבריבפתחכנאמרמדויק

האישביןדרמטידיאלוגמתרחשהראשוניםהעמודים

"לשם"ההליכהשעניינו ,כןאחריגםהנמשךלאשה,
האשה.בתוקףמתנגדתלהואשר ,האישמכריזשעליה

האיש:אומרהעיר"קורות"רושםמפיהמובאבפרולוג
אומרת:האשהואילולשם". ,אליו •••ללכתצריך"אני
עלשם!"איןכזה,מקוםאיןלי!תגיד ...שם?זה"מה
והאשהשם",ישלשם,הולכים"אםהאיש:משיבכך

 ~חזר".לאעודאחדאףמשם,חוזרים"ולאעונה:
 ~החםהמרקופיתוייהביתיהמטבחבכוחמנסההאשה
מהותעלהדבריםחילופימללכת.האישאתלהניא
לקבליכולאינוהאיששביניהם.בדיאלוגנמשכיםוה"כאן"ה"שם"

זאתבכלאותולהעמידמנסההאשה •מבנואותוהמבדילהההפרדהאת
האפשרותועלהאסוןלאחרשנוצרההשבירההמציאותחשיבותעל

שכאשרלאשהמזכירואףזאתלקבלמסרבהאישמזור.להםיביאשהזמן
 ,תפחדו"אלאותם:הרגיעההיאלביתם,האיובבשורתמבשריבאו

מן ,) 13<עמ'אצעק"לאעכשיוגם ,צעקתילאשלו/בלידהאמרת/
ובמה"כאן"בחייםמהאישיותרדבקההאשהכאילועולה,הדיאלוג

במשךהיהוכךחיים,עדייןאלההרבה,זהאיןאםגםמהם.נותרשעוד
 ,/נשבענולזה,זההבטחנו"אבלאומרת:היאהבן.מותמאזהשניםחמש
פתאוםמהעכשיו,/קרהומהונחיה./נתגעגע,/ ,אותונכאב;נהיה,

תחזור;"אלבאיש:מפצירההיא ,) 14<עמ'קורע?"אתה;שכךקרה;

 "_האורמעיגולאחדצעד;אפילותצא;אלתחזור.;אל;לשם,
כלשהי.נחמהעדייןבו,שישהקטןהמטבחשלהאור""עיגול ,) 16<עמ'
מאז:עליהםשנפלההשתיקהאתעודלשאתיכולאינוהאישאולם
הוא ) 17<עמ'בגרוני"לפתה;היאואותי;השתיקה,טובה;חיתה"לר

שלושתנואת"."עטפה;עמם:היטיבהזושתיקהכיטוענתהאשהאומר.
-האסוןשהרה;עובריםשלושה; ,כמותוהיינו;חשכה;."/גלימה;

ועדיין ,) 18<עמ'החיים""תשלילאלאבכךאיןהאיששבעיניאלא :"
שחשובסודאיזהבשתיקהגםשישסבורההיאמוותרת.אינההאשה

בדממה;היהרזאיזהנס,/איזהבשתיקה;היה"כיאותו:לשמר

עתהקורעהאישאשרו"רז""נס" ,) 19<עמ'~תו"יחדבהשנבלענו
אליםהואהזוהקריעהלתיאורבומשתמשתשהיאהדימויבלכתו.
דמף,אתלשתות/שתוכלכדי;התחבושותאתקורע;"אתהוקשה:
להניחבמקוםלו:אומרתהיאכאילו ,) 20<עמ'לשם"לדרך;צידה;

המסעלצורךדמואתושואבתחבושותיואתקורעאתהלהחלים,לפצע

נופל
חוץזג

לזמן

גווסמןדודי

 '.'םש"ל
שלדעתיאף ,בשלמותוביניהםהדיאלוגאתכאןלשחזראוכללא

דברשלסופו .כולוברומןביותרהעמוקיםהדבריםמןכמהבונאמרים
 ; ...מזה?/פשוטמה;"בואי,עמו:וללכתלקוםבאשהמפצירשהאיש
אינההאשהאבל 1/-אליווהולכים;קמים;שלו;ואבאאמא;

<באורחיוכלכיסבורהאיש ,) 32<עמ'תלך""אלואומרתמשתכנעת

 .להחיותווכאילוהבןשליו"מעיבאחדיצוץ;"בליטולכלשהו>נסי
יצלח,לאזהניסיוןכייודעת ,החיהגוףלצורכיהמודעתהאשה,אבל

בך;התעורראחריושעות;שכמהתגיד?מה;"משוגע,בו:ומטיחה

והכריחו;בזהזהדבקובחיים;נאחזו ; ..•ושלישלך;שהגוףהרעב?/

שמעוררהזיהלמיןשניהםנופליםלרגע .) 33<עמ'לחיות?"אותנו

ריח ,הרחוץהגוףריחהחפוף,השיער<ריחהבןשלהגוףריחותזיכרון
אפשר"."לרגעאומרתהאשהשגםעדהקיץ>ריחותמשחק,אחריהזעה

 .מידמתפכחתהיאאבל ,כאן"הוא /-אזלדמות
שלה,הגדולהמונולוגאתנושאתהיאמכןלאחר

<ואתהסיפורמבמתיורדתכמעטהיאשבסיומו

היאוכךאחרות>.נשיותדמויותתופסותמקומה

 ,~תךבאההייתי;העולםסוף;"עדלאיש:אומרת
למקוםאתה; ,אליוהולךלא;אתהאבליודע.אתה;
ללכת;יותרקל ; ...אלך;לאולשם;הולך,אחר;

אתנושכתאני;שניםחמשלהישאר.;מאשר;

 '.'!םש,אין;/איןלשם,,לא;אלךשלאכדיבשרי;

יהיה;לשם;נלך;"אםכזכור:האיש,משיבכךעל

השניים.נפרדיםאלהדבריםלאחר ,) 38<עמ'שם"

ההולך","האישעתהקרויוהואלדרכויוצאהאיש
"אשהקרויהושם,פהרקשמופיעההאשהואילו

פעמיםשמונהעודרקלמעשהבבית'.'שנשארה
שנשארה"אשהבתורפעמייםברומן.האשהמופיעה

 ,) 75<עמ'הבית"מןשיצאה"אשהבתורפעם ,) 68 , 61<עמ'בבית"

פעמיםוארבע ,) 79<עמ'פעמונים"מגדלבראש"אשהבתורפעם
המקומותמכל ,) 143 , 142 , 140 , 139<עמ'מגדל"בראש"אשהבתור

בפעםלפנים.ההולךהאישאחרימאחורשנשארההאשהעוקבתהללו
ההוא;הצדקהוא"עלובאומרת:היאדברהאתנושאתשהיאהאחרונה

והידמה;/לךקום,-1נועזנ:יאלףפיממני,ס~~נכואתהממף:;ש~דקנ:יי
 ,אותוךה; qלמות.מבלי-למתלהידמות/החייוכל;אשרככללו
 / ,ב;א~הצללים,/ביןאהובי,/ושם,כמעט;."/ ,אותך /ס~תגםאך
 '.'ף 7גם ;;למנוחה,תבוא /ך~ב,~ן~ין

ביניהם:הקונפליקטאתהאשהמסכמתאלהשבדבריםלומראפשר

שותפהאיננההיאאבלממנה, "ם~ס"הואהאיש,מן "ה~ן~"היא
"בןבהשיזכוהצלליםבין"מנוחה"על"באוב",שמועליתלאשליה

ואב'.'

וביןלאשההאישביןהזוהמחלוקתמהותעלמילהלומרצריךוכאן
לינראהפניועלאךנוסף,עיון ,כמובןדורשים,הדברים .והכאןהשם

בעוד ,הריאליסטי ,ועכשיו""הכאןאלנצמדתבאבלה,גםהאשה,כי

באיזהמאמיןהוא •האוטופיוהאז""השםאתלחפשיוצאבאסונוהאיש
הדרךכיומאמינהבכךכופרתהיאבעודוהמת,החישליחדקיום
הקטן.הביתימטבחםשלהאורבעיגולהיאהאסון,עםלהתמודדהאחת

הרוחות"מ"פונדקאלתרמןשלרוחו

כתביכלשלהחמישיבכרךגםניכרמקוםתופסבאלתרמןהעיסוק

<הקיבוץ 1973-1954וביקורתתיאוריה-למיליםשמעברהשירהזךנתן
ביוגרפיהפרקיזה-לשנהמשנהקודמולאחרשהופיע ,) 2011המאוחד
לאלאלתרמןזךמקדישבושגם ,) 2009המאוחד<הקיבוץספרותית

"הרהוריםהמכונניםהגדוליםמאמריובשנירקלאזאתעמודים.מעט
וביצירהברגסוןאצלורתמוס"זמןוכןאלתרמן"נתןשירתעל

בשלמותו>,כאןהמובאאלף,בהוצאת 1966משנת<ספרוהמודרנית"
במאמריםגםאלאהחדשה,העבריתבשירהזךשלהמהפכהאתשחוללו

 .שלוהמוקדמותהביקורתרשימותאתהמכנסזהבכרךנוספים
של"פרסומםכירצונובדברהספר""עםבהקדמהשכתבמהחרף

ולתמידאחתקץישימומקווה,אניכךאלה,ביקורתייםכתובים
אתהשניםבמהלךשהפיצואחראייםלארצנזנטיםשללמשוגותיהם

יחסיבקשר'התנצחות'אישית','טינהאב','רצח'מרד,'עלהבדותות
במשךממנוהרפהלגמרילאהנושאכינראהאלתרמן",נתןשירתאל
תוספת-אלתרמן"נתןבנספחעצמוזךלנומגלהזאתהשנים.כל
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1 
אלתרמן".שירתעל"הרהוריםהמקורילמאמרבצמודהמופיע ,מאוחרת"

 ,ויותרעשוריםכארבעהלפני ,כאמור ,נכתבוהמקורייםהמאמריםאם
מנקודתבאחרונה,זהלכרךנכתבומהם,לכמהשנוספו"הנספחים"הרי
פורסםאלתרמן"שירתעל"הרהוריםאם ,למשל ,כךהיום.שלמבט

בשנתנכתבמאמרלאותוהנספחהרי , 1959בשנת 4-3ב'עכשיו'

הנוכחי.הכרךעלהעבודהבמהלך 2010
הצורותאת<התוקףההואההיסטורילמאמרשהתוסףבנספח ,ובכן

מכניסטית,שירהזוכי ,השארביןוקובע,אלתרמןשירתשלוהתכנים
שאלתרמןחשבתילטמטומיאו"לתומיזך:כותבומנוכרת>מלאכותית

סברזך .) 59<עמ'למדי"החריףמאמריעלליהשיבלאנפשובאצילות
 ,ננסית'מפגשבשירואורלנדיעקבשכתבמהכי

זךנתך

פסוקסוףהיה ) 1985 (אומרהיהנתןבספרו

בכרךשמצויןכפיננסית","הפגישהלפרשה.
פרסוםלאחרהתקיימה ,זךכתבישלהרביעי

אצלולבררביקשואלתרמןב'עכשיו'זךשלמאמרו
שניפגישתעלבשירעליו.בביקורתונתכווןלמה

אומר ,עדאורלנדהיהלהזך>, ,<אלתרמןהנתבים
שלבשירו<כמובאבסיומהזךעלאלתרמןלו

אבל ...להכחישאיןהזה,הבחור"חכמןאורלנד>:
מתמטיקה".עםתתווכחלך /-שלוהנימוקים

חשיבות ,להלןשנראהכפילהם,שישדברים

המונחהאחרוןלכרךנשובאםוהנה,בהמשך.
דבריםמאוחרת"ב"תוספתזךשםמוסיף ,לפנינו

לאחרונה:רקלושנתבררו

לינתגלהזה,ספריעריכתתוךאלה,"בימים

המושחזתבאירוניההגיבגםהגיבאכןשאלתרמן
הבכורהשהצגתהרוחות','פונדקבמחזהו ,שלו

 >.םש< " 1962בדצמבר-29בבקאמרינערכהשלו
עודמה ,אלתרמןשלממחזותיואחדגםולוקראלאמעולםכימודהזך

התוודעותואתבאנגליה.שהה 1973בשנתבדפוסהמחזההופיעשכאשר

כמעט"והנהפחות:לאנסים,כמעשהמגדירהואהרוחות""פונדקאל
כלשאיןהשנינהבדבריקוראואנימחזהאותולפנימונחנס,בדרך
כלפי".מכווניםשהםספק

ראוי ,זךשמצטטהרוחות"מ"פונדק"הרוחות"דבריאתשנביאלפני
שירתעל"הרהוריםהמאמרמגיבות.בעצםהןמהעלבקצרהלהדגים

זךשלהחדשהבשירהפינהלאבןהיה ,ציינתישכברכפיאלתרמן",
השלטתהפואטיקההוא )'!רה'חבורת<להוציאהיוםעד,ובעצםדורוובני

שלהתגובההבנתלצורךאלא ,כאןבכךנעסוקלאהעברית.בשירה
ננסית''הפגישהאורלנדשלבשירוכילמעלה,ראינוכבראלתרמן.

עיקרבאמת ,שכןמתמטיקה".עםתתווכח"לךזךעלאלתרמןאומר
ריתמוס, ,<משקלהפרוזודיהעלהתקפהבאמצעותחיתהזךשלהביקורת

ב"הרהורים":זךשכתבדבריםמןציטוטיםכמההנהאלתרמן.שלחריזה>

שללמרותההכלהמשעבדהסגנוןהואאלתרמןאצלשקובע"מה
המודרניתהעבריתבשירההיהלאעוד ...חדגוניתמשקליתסימטריה
שלהרתמיםמןרחוקהכךכלשלוהשירשלשהמוזיקהחשובמשורר
המדוברת".הלשון

וכן:

ומוברח,שקולביתאחריוהגוררוהמוברח,השקולהביתאתאוהב"אינני

אחרוןומוברחמדודשקולשביתעדומוברח,מדוד ,שקולביתועוד
 .) 46<עמ'השיר"מןאותימבריח

כותב:הואבהמשךלמדי.סרקסטייםזךשנוקטהביטוייםלעתים
מופיעהוכךחפיפה..שלרבהלמידהשואפתהסימטריהרדיפת .•. "

הגודללבין ,>בך~<הראשונהבתיבהג;ל 9<ווקאל>התנועהביןההקבלה

השירה
שמעבו

למלים

תאיוהיר
וקיברות

1954 • 1973 
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עלכךכלהמודגשיםג;לים 9השני ...<דרו>השנייהבתיבההמקביל
שלכצווחותממשנשמעים ,הטורמסוףאותםהקורעהאנאפסטידי

 .) 49<עמ'שחוטים"הונגרייםעופות

אלתרמןאתהשאירולא(!)ודאישחוטים"הונגרייםעופותשל"צווחות

ההברות,מניין-למעלההנזכרתל"מתמטיקה"בנוסףזאתאדיש.
 •בשיריוזךשמונה-והעיצוריםהווקאליםהתנועות,

מקריבחננאלהגיבורבאמנות:העוסק<מחזההרוחות"ב"פונדקהרוחות
הרוח"שארמעולם .••"רוחותהןהאמנות>מזבחעללנעמיאהבתואת
מעירותוהןבפונדק>הדמויות<אחתהיד""פושטאותןשמגדירכפי

המלומ.דהשירהמבקרעלגםכמו ,השירמעשהעלאירוניותהערות
 :בהרחבהזךשמצטטהקטעהנה

הרוחות""פונדקמרון,חנה

ג'רוח

שנגלהאפוקליפטימשהן; ...אנדרסטייטמנטהואשאגידמהכל

למשל,לוקח,כשאני / ...ריקה/פןבולו~ידיתאליפסה;בצורתלי
בהן;השורות,צמדאתההוא"וההואהזה"ההואבפואמה;

הסמךוחזיזי /ט~~א~~דמויבמקצבהפסבדו-~א~בפתאוםנשרב

בכוונההמביאות 1וה~י.ךהזניקותבשתיפתאום;מתבקעים

עלגםאםכיבלב;ךשורותשתיאותןעלרקלאחורבן;תחילה

כולו.הביתחורבןלמעשה,;כלומר,האחרות,שתי

א'רוח

הראשון?הביתכוונתך

ג'רוח

האנקהעם 1הקו~סו~~טיםפועליםשם ".השני;הביתחורבן
 ...הקבוץמהתפוצצותהעולההקוסמית

שלישית]תמונהראשונה,[מערכה



 :-2010בזךכותב-1961מאלתרמןשלבמחזהאלהדבריםעל

השנונה•בלשונולילהשיבאלתרמןלצעמוהתירבמחזהדוואק ,·רבכן
 .) 61<עמי

ג'רוחדבריעםעצמואתלזהותמזדרזאלא ,לנאמרמתכחשאינוזך
הוא ,בהמשךמידשכן .כאןומסייםבכךמסתפקשאינוחבלודמותה.

דמותלאוראלתרמןשלבדמותוכמעט,אתנחתאללאלעסוק,עובר
 :>.ל.ע ,שלי<ההדגשותבמחזהחננאלגיבורו

רקתיתכןלאהובתוהאהובביןהפגישה-החבוטההרומנטית"הנוסחה

אוראיזהראו •••אלתרמןשירתלכלמשמעותיתכההיא-במוות
הקשיםהדבריםהםאלה ...המשוררחייעלאףזונוסחהשופכתמצמרר
מלכתובונמנעתישעמדתיואפשרהנושןבמאמריעליהםעמדתישלא

כלאבלהאיש.שלבפרטיותולפגועשלארצוןמתוךעליהם
רק •לעיניוכאןנפערתנפשיתתהוםאיזויביןמתחילפסיכואנליטיקן

אניכאשרבקשנאחזאניהאם ...אהבהתיתכןבקנאה,בהרס,במוות,

'חנןמלשוןחננאל,בשםהטרגילגיבורוקראאלתרמןכיכיוםמדמה
עללולסלוחמסוגלהאלרקהדעת,עליותרמתקבלאוהאל',אותו
בהקשרמחדשלקרואראוי-צודקאניואםנעמי.בנטישתשחטאחטאו

 .) 63 (עניים"שבמחתלאהובההיחסאתזה

נשלם.לאהסתםומןתם,

כביקורתתיעוב

אינטלקטואליםשללזןשייך ) 2008-1963 (וואלאספוסטרדיוריו

העולםכלומרחיים,הםשבוהעולםאתמתעביםאשרמערביים
"פלנטתבשםמהםרביםבפיהמכונהזה,במקרההאמריקני-קפיטליסטי

שבמדינתאיתקהילידוואלאס,כימספרתשלוהביוגרפיההשוקעים".
אמריקניות,באוניברסיטאותפרופסוריםולאםלאבבןיורק,ניר

מדיכאוןחייוכלסבליוצרת,ולכתיבהללוגיקהפרופסורשימששבעצמו

וחמשארבעיםבןבהיותובתליהבהתאבדותקץלהםששםעדקשה
לסבול ,אולי ,צורךאיןאבלהעובדות,באמיתותספקמטילאיניבלב.ד

סיפוריובקובץמתואריםשהםכפיבחייםלמאוסכדיקשהמדיכאון
ילדהבספרומכונסיםלעבריתלראשונהשתורגמוהקצרותובמסותיו

תרגום . 2011מופתלתרגומיוהמפעלפועלים<ספרייתמוזרשיערעם
דבר:אחרית ,גנדרןאסףהמסות:תרגום ,בוגראלינוערהסיפורים:

אלכלך>.נגה
בתעשייתעוסקהבעה"וחסרותקטנות"חיותהראשוןהארוךהסיפור

המתחריםשלובעולמםבטלוויזיההטריוויהושעשועוניחידונישלההבל

דתבתוכניהמשתפיםעלאומרת ,מאפיהמפיקות,אחתכאח.דוהמפיקים
זהשלהםהחייםשכלמופרעיםאיכשהואובודדיםאנשים"אלההללו:

ידיעללזהאותםהרגילויהיה,שלאמיאושלהםההוריםהטלוויזיה,
הטלוויזיהמתבגריםכשהםואז ,המכשירמולאלאותםשזרקוכך

ובדרךלהםשישמהכלזהשלהם.הרגשיהעולםכללהיותהופכת
כישויותעצמםאתלהגדירשלהםהיחידההדרךלהיותהופךזהמסוימת

המכשיר"בתוךהשארוכללמכשירמחוץהםשלפיהמוגדרת,זהותעם

המאפיינת"מופרעים"התיבהעללהיותצריך,הדגשלדעתי .) 58<עמ'

 .בספררביםטקסטים
הייתיחיי"כלבמתחזה.עוסקוטוב"ותיק"ניאוןהשניהארוךהסיפור
שלמסויםרושםוליצורלנסותזההזמןכלשעשיתימהכלמתחזה.
אומרממני",יתפעלואואותישיחבבוכדיאחריםאנשיםעלעצמי
אךאחרת,לנהוגורוצהמעצמונגעלאמנםהואהסיפור.גיבורגיל,

לפניומתוודהפסיכואנליטילטיפולפונההואוכאשרמסוגלאיננו

נלכדהואכךכהתחזות.וידויוגםנתפסמתחזה,הואכיהמטפל
בעמודיםבהתאבדות.אלאמוצאממנושאיןההתחזות""פרדוקסב

 ,עצמווואלאסדיוריו ,שלודמותובןאתהמחברמשבץהאחרונים
מנסהוהואהמתחזה, ,גילשלכיתתובןהואשוואלאסמסתבר •בסיפור

ביןאיכשהולפשרמנסהוואלאס"ויורידמעשהו:פשראתלהבין
שמןפנימידבראותולביןהזההזוהרהבחורשלהחיצוניתהחזות
כואבת"ספקובלידרמטיתכךכלבדרךלהתאבדאותודחףהסתם
אתכאןמטריםשוואלאסברורומהמשכםאלהמדברים .) 119<עמ'

 .עצמושלוההתאבדותמחשבת
מופרעותעלסיפורהוא ,הספרנקראשמושעלמוזר",שיערעם"ילדה

זרםאותו-"היפסטרי"סיפורזהואמיתית.

גםקרוייםשחסידיוהאמריקניתתרבותבתת

white negro -שלמפיוהפעםהמסופר
"רפובליקנישהואשוטה><כלבלבפאפי""סיק

"פאנקרוקרים"שלחבורהעםההולךצעיר"
לקונצרט ,סוחרהואשבו·די·אסאלמסוממי

"כושי"בפיוהמכונהג'ארט,קיתשלג'אז
סקוטי·ממוצאהואג'ארטבפועלכי<אם

במרכזשיער"יש ,חברתולגימלט,הונגרי>.
רבהבמיומנותמפוסלוהואשלה,העגולהראש

<עמ'זיקפה"שלבמצבענקזכריפיןבצורת
לקווצתזהאליומשתוקקתשגימלטמה .) 157

שיושבתבלונדיתילדהשלמראשהצהובשיער
גימלטשלבפותאותו"שישימוכדילפניה,

שללאזורושיהפוךמ·אל·אס·דישמושפע

 .) 167<עמ'אש"

<ובעצםמים"הם"אלההספראתהחותמתבמסההמובעתההנחה
שכונתיבמרכוללקניותיציאהשלנוראטורחהמתארתכולן>,ביצירות

תיעובמלאישכולנוהיאהגדולה,בעירמייגעעבודהיוםלאחר
האלההאנשיםכללעזאזלהם"מיהקרובה:האנושיתלסביבתנו
עדריים,טיפשיים,ואיזהרובםדוחיםכמהתראובדרכי?שעומדים

וואלאס .) 181<עמ'לקופה"בתורפההםאנושייםולאמבטמזוגגי
מאמץדרושוכיהזולת,כלפיהטבעיתעמדתנוהיאזוכיבעצםטוען

אניכך.לחשובשלאכדי ,לעשותומשתדלשהוא ,מיוחדתודעתי
זואין .אחריוהנוהיםושלוואלאסשלהתורפהנקודתשכאןסבור

מזןאינטלקטואליםשלרקאלאהאדם,בנירובשלהטבעיתעמדתם
כךעלדבר"ב"אחריתאלכלךנגהשלדבריהגם ,לדעתי ,לכןמסוים.

כזה,להטבהשישספרותלכתובמבקשמוצהרבאופןש"וואלאס
אמונה"אחריותחברה,שלהגדולותבשאלותושעוסקת ,ומוסרירגשי

מכלהמבצבצתמיאוסתחושתעלבולכסותתפלטיחהם ) 189<עמ'
חברתית.ביקורתבתורולהציגהבכתיבתושורה

והמבעהמבטמקוריותגדולים.בכישרונותניחןשוואלאסספקאין
נפתחשבוהטקסטאתבמיוחדאהבתיאניגאונית.לעתיםהיאשלו

גוברתשבו ,אולי ,היחידתומפסון",גברתשלמהבית"המראההספר
אתוהמתאר ,כלפיוהתיעובעללשכנואדםאהבתמצוקהבשעת
אמריקניםקבוצתשלמבטהמנקודתיורקבניוהתאומיםבמגדליהפיגוע

תומפסון.גברתשלבביתהבטלוויזיהבאסוןהצופה ,התיכוןמהמערב
 11-התאריכים:אילינוי; ,בלומינגטון"המקום:נכתב:הטקסט<בראש

מאליו").המובןהנושא: 2001 /בספטמבר 13
משפטבכלההולךוואלאס,שלכמוכךכלמתוחיםטקסטיםזאת,עם
שקרה>.<כפיגדולהבמהירותמחברםאתלשרוףעלוליםהקצה,עד
אופנתייםלמחוזותבטובתושלאעצמואתדוחקהוא ,כןעליתר
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