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לרדוףלהגרםמהמבינהלגמרילאנאמןיעל
אישהשלחייהסיפוראחרעשורבמשך

הספראוליסימן.להשאירבלישמתהזרה

עצמה:עלגםלדברדרךהואעליהשכתבה
כמחלהוהכתיבההוויתוריםהחרדות,על

ומחריפההולכתשרק
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בדחאאהחר mחיר,ללאלקה,ופח
עהברמןמ ,נאןמילעלש mלחהומ

רהמןדקסימןשדחה.פסהדלעהר
הספד, mגיבולכפיאשמהלדבשקים

שביכלותהלכעששתהאמיתיתאיהש
 . mתבמונבתכב,ליח.וי,תיעדואוזכרלכלמחוק

לחשובלישגדם.דזכ mד ,,,מידהרגתשי"בלחום,
תאזה".הגופהלפני , mנוספרצחיותליהיושכבר

-עiדייה'נוסתחפיים.באיסניסםתממהחמאנן

לע 201ב·ןשפידהמסיעדוי·ביוגרפי mחןמחתיר,'
לשיקיחמם mמשבנבקי,םעיחנלוה,בשויקהץוב
ליששזבמאה"ובסיסהלחכקם,משופיעיםאהנישם

לכפי"גםלצעהמ~מיחיתסשנאןמאמתייים" mשבמ
לומם.אבלפדחהדגתשיתעהריבה'יינוהמרויאינים

מי·לעכתבתיהפעם . mחהפתק mכנהארלייהיתה
ממנה".מרמיךככללחקחתייההשתסרהחשי

הספרכירכתלעמופיעלאפייזפזיתשהם
נאןמבית).זוחאת(התאצוחייתה'היה'שדחה,

m הרגעדעכמעטלבהטmm יצ·ללשבאםדןו
לאמוניתאיהשפיזת,תיווהר.בספר,לשחלרמים
יאתהשגלוואהונישםהקחניםבחמירהשרבים

אהמנות,בעלוםוומכדiח mמשפיע mלדמוייהו
פהבלעח mהו-הישלארי mספד m mעהתיונ
במךשבקוהר.טקסעבהדולקייםלשאובצוהאו
אב· 30-כלשקבוהצהרכיבהנאמןלשעור,קחב
שלכלומורכביםיחסיםאיתםנילההשפזיתשים,

מסעותוגםאינטניסביות, mאינלטקטלאוישיחות
המולשמת.שהנילצמנתאחדבחיפושתל-אביביים

שפ·יעדולאביותרהקחביםשגםחנינהזהמןעם
בנקהדתאזבלכלערמ,גותפהתאשתרמהיזת,

בקן.לחתקלהששילעןימ.בבתידברלשבסופו

' 
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יחלית.למדיעמניידכאנדרהטבנויעצמוהספד
משכתבת,עודתנ,הספרות.דשהשלאלמונית
שהיצירהכאמניתכןא mשמצטיימתרגמת,

מת·מאמץלמעהשהיאשלחוהיחיהדהגדלוה
מותה,לקתארמחיקה.השתקה,צנזורה,לשמךש

חברים,ביןעליההאהוביםהספדיםאתכש!כיזחד
בספ·ששרמההעהדלכבטיפקסלמחוקדאגה
ביותרהאהוביםהספריםאתהדף.=םימשניוים,

בשחמבהחהייל,למעזהוועדלשבמכליםהניחה
ות.מונותממעט •גיר.וסלמכותנימשיכוששמם
 .ו mאיכתסהאורהשאתאגזהרששמרה,לשח

במדבקה.

בהתנלקחהיאפזית.תאחיכהרלאעצהמנאןמ
ב mבחבהרשכניקהדבףטח, , 9 דm 0iשנתבחלית

לבנייןשכנתהלותלענקהשפזיתתבלא-ביב.ידלז
בפנים,ישבהנאמןהמקשףו.לעשעונהונאשהר
חכהמ,משענת,אשיהדיןקולש mדקלכמהנשחפת

mשחילקוחצלש"מפלממנהשבועק , mמחנ
ופתיז 25בתזאיהיתהנאןמאנmו".גםפס mממנה

מןטרס.נפהרטיהא , 56בגיל , 2002בףוס • 38בת
היתיהשפיזתגליתהןמאנmמה,ירחאשנשנים
עליהםיהד mmלשהיחמיהאנישםדועלורקנה
אוטלוי mהמופגן,רהןוצבזmכאלוי,קזחתוחם
להימח.קכמעט,

דיולאאנשיםעם mלאדיוננמשכתי mזב"ילד
נגי·להתילקליכשיאצלשחם. mחנעילעעים,
העצ·בשיתוחכמונן,בקיבוץלאל'אשיה', mליונ
י mאמךש-בלליהבדדיו,דיינוגעדןולש mקני

תיעדבמיאםיספור.לבקליכלוחאדשכלהעריןו
-אמתאהתוי mלביעממנייעדומםד mידההנדיים
לעתושהנליןיאופריסים,יחיםלשישחהפהחידו

ואתרמאנןמ ," mטבושווכmניייתעדואניאלכזה,
 mיצהיפיזת.לשצותאוהתאלהפרהלחההטלע

מתנחסתלתומח,דעפזיתתאח mלשיוכבסה,מדים
טיפונת,עשכיואלצי mלהזילוכהא"נ'יךכ:בספר
ישיאכלואבלפזית,לשברצןונקמנותבידקולא

כסינה,תשהיקהחכסםתאנלשםר mבודגנאיזו
דאבראנימא,קוכס mואומלע.וישוחבתאוני

דהיבורלע mנלעלךיאוןרוהצאשניכמהלעיךי
תמוח"תאשכגםלושתטתאדמיייושמה •לשי

מרדציטוטים·מאוףסנדונובנויחייתה'ה'יה

שמ·"אנשיםפזית,תאהשקיפוהשוניםמעגלים
בתשובות".מאשדנשאלותיותרלעיהונדים
לiדנאמןשלבדרכה 1הספדלשהמופנמתנדרכו
ההקלהט,מכשיראתנושאתשדקכמיכאןצטייד
ארתחמשךמההשלאה-מתעצמתהארכיוןאשת

לכדוהדע"ייןהיאהיוםגםלסיפור.מלכתחילה
יכולת"לבילזה,קוראתשהיאכמופזית",בדשת
שובאותיששואליםלשאלהאדריהתשובחלתת
הז".אתעוהשאנילמהשווב,
m לשהפסתחיתהאצוm יהאהמךשומקחיד
אגמפ','פדרםסואלז'יג'כומלסויסםהמופתכגר.וס
המתפחנקmדובלכינכלטשומפעייםנאישםלע

סילשתב'lןלפהחייםא"ננחו • mחגלח mיהחםסורי
לתארבספר"ניסתייאנמן, mואמהלצהח",פורי
ןאכויהשגים.שיאיםלעמבוססלשאחייםלהמך
פופ·לשלאכח mלרמהשגיהעמשיהילעמדובר

מוסיתמבנקהדוצריכה;:ןשייתחמקצעוי,קציונזים

 .תרעכורתכח mאישפטרוחסד'המתתמידלבקש
הפ·לשאתחאלמילהלהנחיתולכהשיאידכגר,ם
המלmשעילכהלאפרשםאיהתראח.הלדירםיסהק

האלח".לדמ.ךיש , mלרחפ-עישוםשרבים

לשטלפוניםהמון"אםפתי
מסוגלתהייתילאלבאפם,כלווגים . , 
הייתיכשכןובתלבם,להתקשר.
לי.עזרבאמתלאזהבטיפלוים,

צריתיבאמתואניבאשמתי.הרבה

חושבתאניאלבהקלה.עזרה,
 ,.בללכלשיבמקרהייתכןלאשזה

ישמשונה:'עזרה'הזאתהמליה
בהם"עלזורשא-ראפשרדברים

יספוירםדהברגהלייצרלןוכאנ mאמפשפיזת
שברכתיאחשגולותחליהבחירידודוים.תצםקיים

נלזציילופניםלששנוכה-ןולחבחרזאהיהמפהרתב
לתומשלחבםקנושעוא.רמנירניסדם".דירנח-האוש

יירנרנםגלמס-,שהרזדעהוrםתרצואהבהםמרידב.ם
הזילע·ה mשמפורקתבןמדלפ,אניגדחןידהךדוע

לעםדמmנשגםהרפס,רועתכדברייותבהלואםדמ
"אלסחיבםגלבאפתיז.םעהרצישנחקהםיחיהיסם
רמפתיז ,יצידםעממדחירס ,ללnןיםריסרפיםנישם
לאשיהרידבבתח,תויחלולאנתצ mשחונכמיצתג
 •וקננביצתלייחיםלמלסלוץוחמ

הכישרןותאזיוהאנשיםמסיומתזב"נקהדו

חיהלשאהזהחמשוו.תאבהחיהאבללשד"יהחידוי
 mבעזלחהא.קדם mלהבהא,לתחנהלענדויכלו

לכתא mחאדאוהפתואםתאהפיזתלשהיספור
 mתmמקמ mדת.מדסלשלשהביםאתהצתמים,

ופ·דיוצדויינרולמיתליאכושנשחתב mתפח mנ
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דשכב·רקהרמהמלאיה:םמרבנים mפחהםתארם
 · mל- mלצמאמוריםהשםכמרצוחמיםלאוים
ית mמשפרזגי,תמביחנהמקעוצית,מבחינהמקם

מרט"לכפיארפניהמ,צוחמיםבעצםכהשענפים-
באתמלרארילאכה,אנשיםהרבהשישהci mבאני

מלציחיםלשאשמיכלי,םמברייק,ם-נישםבעיקר
לעספרלהויצא mאפשרהייתהאםלהוא"לנערק

מגלים".השיינוהיספוריםבידקולאהרחא,לכ

שבהםיחיםנאריםךיאהיטבידועתנאמן

הז mעתדרבתאליערק:נישעתמתכיבהההינמתוע
לבקר, mאלשספתררייםדיבתכבי-עשסהקלשה

לא-יהאניסיוארבמהללאידמרם",ל"לאאבמנים
רשעmדרבביןעבהרשניםבךשמלייסם.לצההחי

רב·לדרא,ההרהאציעהתר,תרנהתכיבה,בלועם mנ
לקטיטסם. mבמיסר mפחפררציחדסלועקמבאשה
לתכיוב"גפירירםלעצהמיאשההרשניםבמךש
תחא.שרהרלתכובלצההחילאאבלביקץוב","כרמ

לעשרת.לאחארככרתכתשעשיתימה"ורב
 .לכ·מלציחןכשאתהרניסימקדיכמעםלינדאה
לעצךממשאידתאהלנגן.מלציחכןשאתהתרב,
רהראלתכיבה,שמיועדזהמנים, mבלבחיים,חרד
ההידער".שלסימוןר mיהיהזהמתמלא.לא

חראלפזיתבינהוהממשיהספרותיהקשר
כמ·איתרמתמרדותשנאמןרגליר,חמקמקעניין
בתחירם"אניאיתה.בפגישהכמרבספרתיכרת

מפתהמתה".היאשברגילנאותרכמעם , 58
שמאפייןהכבדהעישוןביןקשרלמצו'אכמעם·

חזרהשנאמןהעובדהלביןשלההגיבורהאת
האחרונים.כשבוערתשנים,אחרילעשן,קצת

המשמעותיהספראת . 44בגיללכתוב"התלחתי

לדאלנעמיאיפור:

סרגזהמבחינתי, • 50בגילפירסמתישליהראשון
רגםשנים,הרבהךככלאחדישהתאפשרנסשל
להשרותורצההייתילא • mלקדלשאיכרלהיה
הימנעותלשהזהה'צףלע-לפזיתעצמיאת

נכרןאבל-ירתדקיצונימקרההייתההיאייה, mר
הסוגים".מלכומפחדיםחמדורתסבלתישתמיד
לנעתועיתם~ךרדבצעםהואפביזתהיעוםק
צעזךמשלביםםור
פלדמןאביגדורעםשנפגשתיזוכרת"אני
חראשלרהידןערךרחליפתעם •הספרלעבעבהרר
שחרארואיםהשבת.בשמלתחנה'להאתליהזכיר
ארמנחרץארתרשמכתיםסבללששקמיןרסחב

הייתהפזיתשגםמדגישהאניפחם.כמרמבפנים,

כדררלשאפחמים,שקעצמרעלב mשסהמ,אדם
בירגםמבפנים.ארמנרחץר mאמחשירחראאם

דךרזאתפזיתעללכתובארליקיים.זהההדבר
לברחן •בתרןכארשלעיוהזהלפחםצררהלתת
העלום,מרלהמבוכהההימנערירת,לשי,הפחםאת

מזוקק".ר mיהרבהבאופן mמרפיעשאצלה
נעןייאיהבמוותנכהשהעייאשהמתראתאת

ולש"ביבתםרהיביםים
לשההניסירנרתאת mלאראפשרפזיתא"לצ

זאתייעהש.זהאידתמים,אךיהמשחבהאת , mלמ
הפעםאת mזרכאנילנר.שמשותפתבקרהראלוי

כמחש·ככה,חייםכרלםשלאשהבנתיהראשונה
למלש,בדדיו,כשמצייניםלאהה.המםרידרתכרת

מזעזעדריכם,בתאונתשבחוגראנשיםשלשמרת
ערמושזהיוערלאהםירםר mאשעדלחשובי mא

כשלאהמרותעללדברחרכמהלאאבל . mלקד
לכומר,כבד.מדיכאןוארממארתממלחהסרבלים
ממשי,להשקרמגיעהלאזהאתהמחשבהאצלי
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 ,לבדחישאדםשומעת"כשאני
 .בעינייזכותנקדותלונותןמןדזה

טבעיליהיהתמדיאיכשהו,
נכנעיםשלאאנשיםשישומובן
מושןהזההלבדלהתחבר.צלורן
מאשריותרהזה,ההיעדראותי,

זאתבעיניימשפחה.לתאר
לחיים"נדירהמצואנקדות

 .לי"מרבדתמארד mלמרהקרבהתחותשאבל
להאלשלאיביבי mמביתהרק mלאגהרהיא

 . mרמאר mמטרפגינהעםקרעק mבדילרגדבדג,
יהאה"תכיבה",שחךר.בדחרמעדיפהיהאלתכוב
תרלואמרפהאלאהשיאקדל"אבספר,ארמדת
יהאהתכיבה-בכראשםלאאמנחמת.לואפירםית

מעצםמחריפהשדקארםארימרניתלחמהלחמה.כמר
לתהום".מפצעזארלפעצ,התכיבה-משריהס

לשהלאשפוזיםפזית,לשהנפשלמלחת
סיפרולשישירפסיכרלרגילאפיןוהשנים,לארךו
בהרחבה.בספרמלהתייחסנמנעתנאמן-חייה

לוא·הפיסכרלרגייםלאזוריםשהכניסה"הרגשתי
היאחייהורב • mכדמארתהילחישלשהשפח
לאסביבההחבריםגםמאושפזת.הייתהלאהרי

איתםבפגישותלהפך,חלוה.כאדםארתהתפסר
מבחינתם,מפרההיהאיתההקשרכמהעדדאיתי

לאהםבר.כדרכיםשהירtככלו mרהקושי mלמר
עליה,לכתובויבקשיגיעתמהרנישמישהוציפר
אםהתלבםרשחלקםלמורתמשרנה,באופןאבל
שיתפוזכר,להשאירלאלשההוצךראתלהפר
שלה.לסיפורארתימרךשמהרחבינופעולהאיתי

חאהרוניםבחשדוייםלפיסכלווגי?םלשיה"יחס
ךמ,ןראספתימספל.לעצמילמצאוףmלייהה

מוסגלתהייתילאאבלפיסלרכרגי,םלשלטופנים
רתב-כיעה. mמגראדהראשונהשהיהחשקר. mל

 •ליזעראבמתלאהזבטילופים,יהיתישכןכל,ס
רררבעצמם,ברבידםנרגתעלאאנישאבמתי.הרבה

לא.ארעחרהטיפלואםבלאשהתממקדיטהפלו
חושבתאניאבלהלקה.זעהר,רציתיבאמתראני
אפ·ישלראילחאידם •לשיבמקהרייתןכלאהזש
לקלהבמיןר mימדרנולשי,מהנייסןואבל . mשד

 . mשנכנס mמשחבמיניבלכאיזקםסניצלאייםסת,
שיא·דבירםישמשרנה:זע'הר'תאזההמליהבלכל,
בהם".לעורזאפשר

נתשלנאמןלשיחהיםיספורהעתדיב'היינו
בספהרהיקובץ.תלותררלשר mיב mהבמארג
נלכל ,) 2013 (שא''תכרתבהיספוריםקרבץהאב,
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