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ראובןלעיליגרםרקזהאבלהעברית,בספרותדופןיוצאכקולאותוסימן"עריק",הקודם,ספרו
החדש,ספרוגיבוראתגםשמייסרתהשאלהזוהאמנות.לביןהחייםביןהקשרעללתהותלהוסיף

הקטנהלבתוולדאוגלהתפרנסשמתקשהקונטרבסנגןקשת",וכלי"ילדה

אפלבאוםתומרצילום:וקופלדליה

ואוכרעילינמלטמייסרצבאישירותתוםב
להג·ביקשנפשית,מבחינהמפורקלפריז.
מודרניתצרפתיתספרותוללמודחלוםשים

צעירמגילבכתיבהידוששלחלמרותבאוניברסיטה.
 ·יניהצרפתיתבבירהשהשניםבדעתוהעלהלאהוא
(הוצאת"עריק"שלוהביכוריםרומןספרים.שניבו

לשנתספירלפרסמועמדשהיהאחרונות),ידיעות
מן·אודיךהמבקרמבקרים.מכמהלהללזכה , 2015
ש"עריק",כשכתבבדייקנותאיבחן("הארץ")ריס

והספרותיהתרבותיברצףומובהקחדחתך"חורץ

ממקםהואובכךלו.שקדםמהלכלשלוהופעתובין
לבוא.""העתידשלכמבשרתקופה.שלכספרעצמו
לפ·אורשראהקשת",וכלי"ילדההחדשספרואת

נואלבויתהספרעורכתמגדירהחודשים,כשלושהני
ובתוצעיר"אבנפתחת:היאוכךלמבוגרים","אגדה

הואהצלב.ברחובאחת-עשרהמספרבבנייןהתגוררו
ארבע".בתחיתהוהיאושלוששלושיםבןהיה

בר·התגוררספרות,וחוקרמתרגםסופר,דאונ;וגם

לא·לאיכולתוככלועשהקב;ובגודלבדירההצלבחוב
עמילפגישההגיעהואבחיים.ולדבוקשפיותואתבד

הלי·נעיםאישמשובצת.מגבעתחבושכשהואקפהבבית
מתפ·הואכחולות.עינייםמזוגמבטמישירולבבי,כרת
והואבספרות,לבגרותתלמידיםומכיןכמורהרכס

חוזרהואאיתר,ראיונותהכתובה.המילהאישבמובהק
כמהואמרחזרהשיחהורךלאלכישלון.ערובההםואומ;ו

אםלוודאהיססולאאסתדראיךתההרע,מתנסחהוא
ולשוחח.הטייפאתלסגורואפשרמיליםדיכברנאגרו

רישומים:אבן-חושן.כהוצאתקשת"וכלי"ילדה
וילדתומובטלקונטרבסנגןעלמספראפרת)גלעד
הרביעית.בקומהקטנטונתבדירהבדלותשחייםאנה

בחומץמלפפוניםמבגט,מורכבותשלהםהארוחות
לאבחורף.גםהשנה,ימותבכלברחובמנגןהואויין.
שברובעהקפהבבתיהאדישיםהפרצופיםמולפעם
דילוכשאיןהסורבון.ממוקםשבופרהזה!'דמןסך

סמוךלגןהשנייםהולכיםבמכולת,לקנותמטבעות
לרעבים.חםאוכלמחלקיםשבו

הקן·המיוסההאמןשלברורספרותיייצוגהואהאב
רפרוןך·מוליושבוהאבבדירה,הקירעלניצבנטרכם
לתחנתמאזיןלזרום","תחייתשלממוסגרתקציה
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חת·מעיןלחוותאוליומקווהצרפתרדיושלהמוזיקה
מתעסקתאוסביבומתרוצצתהילדהכלזרום.גלות

בבנייןמהדירותשעולההרעששלה.העליםבאוסף
ואןכמואוזנואתלכרותניסהאףופעםאותומטריף

והאקן·הקונסרבטוריוןובוגראמןהיותולמרותגו:ן
האהבהחייפועל.כשלמחורצותכפותיולמוזיקה,מיה
הפ·שנולדהלאחרממנונפרדהאהובתוכושלים.שלו

ונעלמה.חסותותחתאותהלקחתאותואילצהעוטה,

נ•שראלעד''לרם:הספרמתוךאפרתגלעדשלרישום

"הואנגינתו.התמעטהאנהאתגידלשבהןבשנים
היההוא ·המוזיקה,בשבילהילדהאתלמסורמוכןהיה
אבלבסיפוחנכתבלידתה",עלצערללאלוותריכול

ומבק·הבוטאניבגןמטייליםיח,דלהםשטובהשניים,
היאשכשתתבגרודעיהואהפליאוליתי.במוזיאוןוים
עלחשובבפרסשזכהלמרותאותו.תתעבואולילותבוז

המ·עםלצ'מבלוהקונצ'רטואתוניגןבאךשלהסוויטות
החמצה.הואפולנק,פרנסיםהנודעוהפסנתרןלחין

מטפלהואמחוםוקודחתבשעלתחולהכשאנה
וחסכונותיומחמירמצבהאבלרופא,להביאורץבה

בעצמו.בושוהאבכבדהנשימתהואוזלים.הולכים
ההוכחההיאנשימהכלעלשנאבקתהילדה

ביןהקונטרבסאתמציבהוא .וכאבאכנגןלתבוסתו
שהואממלמלתלרגע,מתעוררתהילדהומנגן.רגליו
ושוקעת.שלה,הדופקאתמנגן

בגילואונוכתבהסיפורשלהראשונההגרסהאת
לח·בניסיוןבגלילות.פו"םבבסיסכג'ובניקכששירת , 20
נס·מוזיקהללמודבערביםהלךמהדכדוךעצמואתציל
וגםקולופיתוחמקהלהבשירתוהתרכזלוינסקימינו
"שי·אתבכיתההשמיעשנימיכאלהמנצחבריטון.שר
חיצי·עלוסיפרמאהל;וגוסטבמאתילדים"מותעלוים
שלמהפואמותלחמש , 1904-1901בשניםשהולחנהרה

בתשבתומאהלוועלילדיו,אתששכלריקרטפריזריך
שהלחיןלאחרשניםארבעהשנית,ממחלתמתחהארבע

אומרממש",שלהתגלותחיתהזאת"עבוריהיצירה.את
'שיריםהמושגרה.יוהשהתזמורתיחצורק"לאואונה

אחתלמילהבגרמניתשמצטמצםילדים',מותעל
) Kindertotenlieder (, הסמליתמהבחינהאותיהטריד

הילדות".מותוגםילדיםמותשלחתוכנה-
במח·הראשוניםהשיריםשניאתלבצעלמדחרא

בלוינסקיהסיוםבקונצרטהיצירה.בחקרושקעזרו
גבוהבנגן"הבחנתירעננה,סימפונטתזמורתהופיעה

ודימויים.רעיונותשלנשאיםחריאנחנוקונטרבס.עם
ילדהעלאזחשבתילאכיאםבי,נחרתשלוהדימוי
אתקונטרבס".שלהתחרדהבתיבתמקופלתקודחת
הסי·לתחרותואוכרשלחהבוסריתבגרסתוהסיפור

השני.במקוםוזכהצח"לשלהקצרפור
חריזה.בלי("שירח 13בגיללכתובשהחלואונ;ו

הספרותבנוףאחרקולהואכאב"),ושיריאהבהשירי
השפעלתוךהמסחרי,חשוקשללבור"נפלנוהעברית.

מצפהלאשממשכמיבשיחה,מעירחראהעונג",של
כייודעחראהמכהרבילרשימתייכנסהחדששספרו

משך·לישראל,קשורולאכאןמתרחששלא"הסיפור
מצוקותיו".עםלהזדהותיכוליםשמעטיםטיפוסטט

אחהמשחולחיותצריכהשלושהכתיבהמדגישהוא
שמנסחחשאי,חרישי,יחסיתמוזיקלי,לשוני"מעשה
שלהמקומיברעשנשמעבלתיכמעטקולאיזהלשמוע
רצ·עלנופלת cקונטרבסכשלקשתלמשלשלנו.העולם

לו.להקשיבאפשראםיודעשאיניצלילמיןזהעץ.פת
בחלון.""עץאונפתחתדלתרופא,שלפסיעותאו

הנובלה?גיבורשלדמותוהתעצבהאיו

" 





~ 

וחראולמוזיקהליצירהקודשחייושכלקבצן"חרא
המקצועית,מהבחינהוכישלוןטבעו,מעצםפסיבי
מזח,גרועמנגינה.לחמואתלהרוויחמצליחשלא
חאידיאלזהשחשובמההכרחי.לאשזהחושבחרא

מתמזגתהאמנותשבוהאופןעלדרמהזוהמוזיקלי.
הילדהמידרדרים.לדתויושהאבברגעדווקאבחיים

שבאיזשהושברורכךוהתקווה,החייםאתמייצגת

במונאות".ארתח,מחסלחראאופן
חזה?למסעהשנייםאתשלחתמדוע

לאזומבנח.איזשהולהציבמנסחאניכותב"כשאני
אלאלבנות,רוצחחיהפרוסטשמרסלכמוקתדרלה

ואינ·כוחליצורומנסחלאטשנרקםוקטןעדיןמבנח
לא·אותוולפתוחהקוראאתלסחוףשאמוריםטנסיח
מבחינהשמסופ:רחזהאפשריחבלתישלפשרות

וחם·לאמנות,החייםביןחורמחמאבקישסימבולית
רקונועדהאפשריתבלתישהאמנותאומרבעצםפר

 .סגולה"יחידימאותםאינווהגיבורסגולה,ליחידי
קץ",איןעדועצובגרוםקטן,ידכתבמעילי"קיבלתי

סוףעלהתעקש"עיליהספ:רחולדתעלנואלמספרת
אניהמוות.שלהפניםובכפלבמוותעסוקהואנורא.

לקרברציתיהמוזיקה.שלהמרפאכוחהעלהתעקשתי
משמ·ישפריז.שלהעכשווילעולםהאגדהעולםאת
בפריזשמתרחשסיפורבישראלשמפרסמיםלכךערת

מדממת".מסוכסכת,העירשבחבשנה

וטונאליותמקצבמחפשי"אנאומר,ואונוואילו
וישי:רמאופקנקי,לחיותחייבקשת'וכליש'ילדחוהבנתי

כשכתבתינאמרים.שחםבלידבריםיראושהקוראים
בובארי','מאדאםאתשובקראתיקשת'וכלי'ילדהאת

ולאיופישמחפשתפלוברגוסטבשלבכתיבהלהיזכר
אתגםאחפשאמרתי,פואטיקה.איזולצרוחמבקשת
ב'אלגיותמתילדשישזכרתי . 20בגילשקראתיוילקה
אניחיים.חרדתאותיליוותהכשכתבתישלו.דואינו'

וחב·חודשים,עשרהובתוחציארבעבתבנות,לשתיאב
רע,ממשחוהחרדהעםלהתמודדאותיאילצהתיבה

פתוח".הסיפורשלהסוףלכןמוות.מחששאומכישלון

המסחרי,השוקשללבור"נפלנו
הואהעונג",שלהשפעלתוך
לאשממשכמיבשיחה,מעיר

ייכנסהחדששספרומצפה

המכררבילרשימת

היאהכתיבההאםהחיים,חרדתעלמדבריםאם
המחלה?אוהתרופה
אותהמפעילמשחוסופ:רלחיותבוחרלא"אתה

מלאכה.היאהכתיבהכסופ:רעצמיאתרואהלאאני
מילה,אחרמילהבאחאיךקורח.זהאיךיודעלאאני

גםאנימבנח.בסוףמייצרזהואיךמשפט,אחרמשפט

בריטון,לשירלמדתיאח:רמשחולעשותיודעלא
לשי;רשאחזורביקשורבותפעמיםבזה.מוצלחוחייתי

שלי,החרבגםוהיאהמוזיקההיאהכתיבהיכולתי.ולא
בפ·כנועאניקיים.אנישבשבילוהגדולהדברוהיא
בפניה".עצמיאתמוחקניח.

מתייסר?אוקלכותבאתה
עלשאוותרחשבתישניםחרבהלכתוב.לי"קשה
חח·החייםנסיבותהאקדמיה.לכיווןוהלכתיהכתיבה

חיהזהלכתובכשחזרתיהריק.גםלכתיבה.אותיזירו
חושים.שיכרוןזהלכתיבה,נכנסשאניברגעבצרפתית.

כדיאולמגירה,סתםכותבלאאתהעוב;רשהזמןככל
אלאכותבלאאניויותריותרחייהעלפרטיםלאסוף
מסוים".אמנותימעשהבשביל
תסביר.
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מח••קטומם:•לוצרחבהראייהקריסטבה.ז'וליה

כלאבללעשות,חולךאנימהלדעתרוצח"חייתי
וזך·משתעמםואנימתעוותות,מתכנןשאניחתוכניות

אניאבלי,אותשמנחהתחושהאיזושישודאיאותן.נח
ךך·חייתיבחושהטוברואהולאמוגבל,דיואנימגשש,

לשםאוהכתיבהבשבילכותבלאשאנילהאמיןצח
מפ·שלחפאניקחבגללאוחיום·יום,שלגירההעלאת

בטוחלאהייצו:רבפסשלוהמנהאתלייצרשצריךעל
לאזהממילאהסופר,תוויתעםמסתדראניכמהעד

הלשוןעלכבראחראיתלאכיוםהספרותכלום.אומר
לבנותיכולההיאמנגדאבל-השבטשלהשיחעלאו
יפההבחנהישבאותלרולאן .השבטשלהמצבהאת

שעשוימיהואהאינטלקטואללדבריו,חזה.בהקשר
כלהזבל.פחשלמהשייריםתקופתו,שלמהשאריות

לחברנדרשוהואאותומעצביםהתרבותשלהשברים
מ'סופר'".ותרימוצלחתמילהזו'מחבר'אוליאותם.

בכתיבתך?מדבראתהמיעם

חמר·וחושך'אהבהעל'סיפוראתבקיץ"קראתי
החלפטריארכלית:בשושלתשפותחעוז,עמוסשלשים

והאינטלקטואליםהסופריםדרךקלוזנר,יוסףמהדוד
המפגשועדומשפחתו,עוזשלאביוכמובןבירושלים,

שמגיעהאם,שלהצדהספ:רסוףלקראתבן·גוריוןעם
חמ·בתוךכברזהאבלחשוב,נפחמקבליות;רמאוחר
אנישלח.הרוחואבותהמולדתשלההיסטוריתסגרת
לאואניספציפי,למישהוולאשושלת,בתוךכותבלא

כך·שכשאנילחיותיכוללתנועה.אולקבוצהמשתייר
אואסתטיותפיגורותשלממסדרחלקנעשהאניתב

כורחםשלהחכםהחיוךאתישלמשל, :טקסטואליות
אתישגוגול,שלהמשוגעאתישלפעמים.מגיעחרא-

הגוססותהחולדותאתיש ,סליךשלהמופרעותהסצנות
בחך·בכיסאזזלב,דאתהלרובאבלחופמנשטאל.של
חחפ·הואהיחידהנמעןהריק,אלהמבטעםנחת,סר

אשמחלחפהאומשחו.לשרטטעודמסוגלשאתהתעה
יותר".תכתובולאלכתובחייתשיכולמהכלעל

לקב"ןמהמחסן
אאידחאמויקום.בקיבוץ 1979בחורףנולדואונו

בואנוסחולדתםבעירכברהכירואורציוגוסטבוואביו
משפחתה.עםצעירבגיללישראלהגיעההיאאיירם.
גרעיןעםהגיע 19ובגיללגדי,שמואתשינהגוסטבו

יוםמלחמתשלבעיצומהלישראל,הצעירהשומרשל
אך·נולדויקוםובקיבוץ-1975בנישאוחם .הכיפורים

ילדיהם.בעת
העתבכתבהתפרסמוואונושלהראשוניםשיריו

לנגןלמדתי 13-12"בגיל . 15בןכשחיה ," 77"עיתון
שחיהאוטובוסעלעליתיהשיעוראחריבנתניה.בתופים

 .שעהכרבעלקחזהלקיבוץומהתחנההחוףבכבישעוצר
ופתאוםמשוררים,שירישרמילים,ומגלגלצועדחייתי

נתאהבבואליאמרת'למהמוזר,קצתאישישירהגיע
חפ·באמת,שהיימישאהבתעדשנח,כמעטביונשארת

 ,מתמוטטשהעולםאמרחאמאהשממה."אתיבחת
 "'".תמשאבאליאמרחאמאאסונות,שישאמרחאמא

מק·ילדותלי"חיתהשבשי:רלחרדותהסברלואין
חמהמשפחח .'גכיתהעדמשותפתלינהבקיבוץ.סימה
אנשיםחורייל.דלחיותשאהבילדחייתיאו:רמלאת
בגילמחםלהינתקלרצותממנימנעלאזהוכליקרים,

 .שלי"החייםאתלעשותכדיבצח"להשירותאחרי 20
אומרחיי",שלהקשחל"חוויחנהפךהצבאיהשירות

רפואיפרופיללוונקבע-1997בסיהתגיהואואונ:ו
רוצחשאניקרבי,אחיהשלאהאמת.את"אמרתינמרה

עשיתיחחינוהליבחלשרתוביקשתיולכתוב,לקרוא
שהחב·הצבאלנציגיוהסברתיהגיוסלפנישירותשנת
חלבכלעםלעשותואשמחליחשובהחיאנישבחרה

לביתקרובבבסיסכנהגהוצבתיחשיבות.בעלמשחו
וחפ·חודשיםכמהחלפוחרדה.הרגשתיודעכתי.והלכתי

אחת.ביקשתילאוגםדרגהליחיתהלאלפקי.דכתי
מהוביןמחסןשםחיהבפו"ם.לצריףבבוקרמגיעחייתי
וכ·עבודהחיתהוכשלאמזרן,לפרושהצלחתישנערם
למחסןהלכתילפו"ם),מצגות(להכיןחיתהשלאמעט

יוםאחריוםשחיכיתישניםאלחימים.במשךשנתייו
סביב,אקליפטוסיםטחב,שלעזריחזוכריאנגמ:ריישזה
החיש·מאבקבגללאות;ךיגלושלאלקי;ונצמדרקואתה
נפשית".מבחינהגמורמהצבאצאתייחזהרדות

הרומןגיבורכמוערקתאוהשתחררתלאלמה
"עריק"?שלך

חזקלאאנילקב"ן.אותיושלחולהשתחרר"ביקשתי
שאתאב.דאיימתיולאחריגהפתולוגיהלהמציאמספיק
לקוםתיליכולאהעובדת,ההתיישבותשלמדופלםכנציג

אח·לצבאבאתי .יאותלשחררהתנדבולאוחםולערוק
ופי·מיתולוגיה-הומניסטיתבמגמהבתיכוןלימודיםדי

לחיים,התשוקההאמנות.ותולדותיווניתלוסופיח
בצבא".בשניםקשהמכהספגהולספריםללימודים

הוא"עריק"שלהגיבוראבשלוםמובניםבאילו
דמותך?בןגם

מהשברנובעתהדמותשלהפסיכולוגית"התשתית
אמי·תנוסחמחיאותילימדהצבאיהשירותשחוויתי.

שליהיחסנולדהזאתבחוויההאנושית.הרוחשלתית
המכוניםאלחולפליטים,העבודהלמהגרילקבצן,

SCAM OF THE EARTH , ואףהכושללאמןויחס
להינתקשמשתוקקוהמיואשהזועםהספר,שללגיבור
שהאישיותלמדתיבצח"ללארץ.אותושקושרמהמכל

זהות.ונטולתפניםחסרתהיאשעיצבתיהחייםמלאת
האח·יומיעדהראשוןמיומיזהאתלקבלהצלחתילא
מתיכמובשאלותישללהתעסקותהמקורזה .כחיילרון
יכולההתרבותואיךייחודלחסראולצמחחופךאדם

רצוי".לבלתיאותולהפוך
טראומתיים?פוסטאתה,אוליאואבשלום,האם

יוםאיירם.בבואנוסשניםכמהגרנוילד"כשחייתי
חת·הואהצמתיםובאחדאוטובוס,עללבדעליתיאחד
הנהגאתותפס ,לקללוהתחיליצאהנהגבמונית.נגש

כךאחרמכות.הלכוחםמחשיע:ראותורביעומהמונית
חב·הופיעאזאבללקלל,והמשיךלאוטובוסחזרהנהג
שלהקדמיתהשמשהאתוניפץאלח,עםמהמוניתחור

ואניבי,נחרתהוהאלימותלבדשםחייתיהאוטובוס.
אבשלום".כמובדיוקובורחהעינייםאתעוצם
"הסוףכיבהתחלה,דיב"עריק",כותבאתה
זהעכשיו,אפילועלינו,וסוגרחולךזהקרוב,
מתכ·אנישלנו.העתידיהאסון-ומתארעחולך

אתהכךהזח".המקוםאתשיחריבהאסוןוון,

מרגיש?

מולואלהישראליהקיוםשלהטירוףמול"אל
צעדללכתמנסח'עריק'הטריטוריה,שלהמיתולוגיות

~ 
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קהטיפואיהמהזאתהדמותדרךלהרגישלנסותנוסף.
רךכמעדכגרלכולהיהנתינהידהמכאיזוכגידה.של

אתערערלגםאכלהמקום,אתהמארגניםהיסודות
מצ·הינתנהדרךאיזוכ .ומעצהאדםאתשכונהמהכל

הדרךאתלעשותלומ;רשאסורמהאתלומרליחה
 ·תיהכ :תרשאאל'אומרשמישלהדרךאתההפוכה,

תמהלוותילהשליטה,לאכדכהלהסתכןצריכהכה
הכוחתא ,תהמעוצאתהספרותלאבילהשכדי-קרב

ן·מבאלשהספרותהעובדהאתה,לשיוהכשרהגופני,
 ."םמעצםיימהחהדם,תמזרימ ,וםיהקמחרדתתקת

 ·כיהדאונושכהצבאימהשירותשהשתחררלאחר
 ,ותשדה .תיבכןכרישהרגשתהקיבוץשל"הטבעתה.
לעהלעכאמו;רמנוח,מצאלאהואאכל ""צים.עה
קן·כ "משרתותכ"חדרהתגוררהואז.ילפרועקרטוסמ
 ·כמיםירותשרובעים,ממטריםתשעהשית,יהשהמ

חןלושהלמטולתקרה,צמודהגבוההמיטהסדרון.
קן·חינמייתי"המקלחת.תאולצדוקטןמקררו;ריוכ

 ,כסףליהיהלאזול,אוכלים,מ;ריכסשימוריםפסת
 .טוטשומהמוןישןתיייה

שלו'.'לוהקשלהקלטהעולשמלכוי
כוונתך?למה
 ·עצאתשמזכרהאנושימרומהחועייפותכהומכיש"

אתמחדשלגדלניסיתי.דולשרכדילדברצריךאבל .רמ
הנגןכמואוליהזאת.רהעישלבהוטחהתוידדבבפשהנ

זאת'.'לעשותכיצדלדעתכליכנובלהובתאתשמגדל
הפסי·קדיסטבהוליה'זאתסדחךאינ
ומגדולילבלשנותפרופסוראנליטיקאית,וכ

לדוקטורט?שלךהמנחהשחיתהזמננו,בניגיםוהח
לשיעוריםמגיעהחיתהקריסטכההחורףכשיא"

עדבעים,וובככמעיליםעטופהיזרכפשביעיהבערוכ
שע·כמשךכשטףדיברההיאאותה.ראולאמעטכש
רם,כקולמחשנההחוניסשלה,תולהבההת .םיית
היאלשכוח.קשהתית,וברתמכחינהחבהרההאייהר
נח·תןואומפרשתת,ואקטואליבשאלותגעתנוהיתח
-כשניםמאותפניעלשרשהתפשלהקרחמהמקל
שלמכונניםטקסטיםדתיים,טקסטיםשלשנותרפ

הדא·וברקעכיות;רנייםרדוהמהמחבריםעדוסהרנסנ

אנליזה.והפסיכשלכניםורהמלתהליכיםלהוגדהחג

והכתיבהשים,דחורהשעובתיוחצארבעבתבנות,לשתיאב"אני
מחששאומכישלוןרע,ושהממהחרדהעםלהתמודדאותיאילצה
 "פתוחהסיפורשלהסוףלכן .מוות

ך·לם.ייחכדרךקמפורותיהלכולתיהחיתה"פריז
ןספושכתל ,מקורקפואלברחוב,לכבסללכתערב,

דמועןולהחדרךעצמךאתךלראות.המטרושלכקרון
וףצפרעם ,לרככתמחוץאח;רשיאשלכמראiדםש

ם,ינשעכארבמקוללותרותידארבעלעכורתמוה.
רהכשגכעלנוחנות,מאהיציכאחתשמשקרןלחפש
 ·פהביןקום,מככלונדרסשדורסההמוןכיןפניםללא

עצמךאתדעמילהחשו.דלהיותחקירות.לעוסומות
שאירתהאאםשכוחנותרהיההגותירשומולאל
ו·קלומכמורגללכויאתהשלחשוב .כצרפתשארילה

 '.'בכרחומסכןטיפלכמואושאר
 ·ספדוללמלחהונואדושבקוםמהגםתהיחזיפר

אתלוקחיתיי"ה . 8זיפרטתיברסיכאונצרפתית,רות
ן·להאוכנהיהצפשהרכנתוככלארוכה,נסיעה , 13קו
םצירמהיונטלעין.כרינוהעוניהשתנתהכמטורחייס

·תךנך·נךלושחופששלתחושהתהיוחלשם,הגיעו
שלחיר ,לנסכיבלתהיהכלוךלהאכלתית.יאמותית

ב·למטיםהםיהבניינרות."יהקעליטיגרפ "טוסטים.
ו·שעליכיאדרןייכבנמוקםמהיהלספרותהחוג "ל.פו
 .יבסבמתותיהכוחדדיתמיפניחצר ,כלאביתכמוצב
היסיתונ ,וקורממכעיקרכמהגרים,התמלאותותיהכ

קיכרמחברילהיה .םיניוסיפניםגםאכלריה,יואלג'
יתנלטיותיוונימדילהוא ,אלכוהולבעייתלותהישח
נהטהקכתהעםמאיראןברחהאחרתחברה .כוןיכת

ר·מע ,םליעומהיוםירצמה .נעלהאתמאחוררהיוהשא
'אקז ,ויואמספןיטנאיי;ררייפומככאישיםהשראהירד

אצבה'ר:מואככיתהיעלעיהצנמרצהאחדוםי .כף)
זהשחושבאתהאסין,יהשייחשלוייבחהתנקששלך
מבט.יבועצנדבמגהמםירגהמההשלום?'אתמקדם

ק·נואחרתנשפהימצעאתלהצפיןי"ביקשת
שלדממכזההיהם.ילוסופיופםיסופרשלאותיר
יאנשיתגשהר ,פסואהשאומרכמועצמית,קהיחמ

שלמיםימיםעכירמתיייהיש.אשוםאח,דאףנעשה
 ,רהשינינאחזת .ישלזלמוההנסהיהזהכספריות.
 ·ענשתופסמישהוומכ-כקולנועכציור,כרעיונות,

שלט,פרוסלשלספרותינמשכת .סערהנזמןעץנפי
םיוהדעמי.עצאתישמעתשלאהעיקרסימון.קלוד

ק"צ'צלדניא , 01ל•צלאברבוית 'הספרעורכתשלאדאחומכאומ;רישאנםיהדבראתאוהבלאיאנ
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פעםשלה,כסמינרתולהרצתבקשתינשלושם-עמייפ
השירים,שירעלשנייהפעםהולכיין,שלציורהעל
הדוקטן·ענודתשלכעיצומההייתיככרשלישיתםעפ
סליךכןיפרדלראיעלשלםרושיעללמדמנתיזווהטר
השנייה.העולםמלחמתשלםינשב

כיסודיותתינענתמידנדינה,תמיד"קריסטנה

כי·שלתחושהלסטודנטלתתידעהדיתמת,ולשאל
כזהדיסטאנסללאכמעטפתוחה,איתההשיחה .ןוטח
ך·הרעלמספרתחיתההיא-בצרפת)בלומקלאריה
מת·היאשכהןהרפואהדותואגעלכותבת,שהיאמן
תמידהדוקטורטדתוכענשוניםהכשלניםםגו ,תבנד

המחש·למסלולנאמנותתוךלהתקדםדוחפתחיתה
שלאופרוידשלוכרנדהלכתלאאםגםשלהיתכ

אותההזמנתיפהכשחיתה .התיידדנועצמה.יסטכהקר

 ."ץוהקיבשרידיאתתולרא ,קוםלי
שלהסופיתהגרסהאתלכתובואוכרהחלבצרפת

"זהלעברית.עברמכןרולאחכצרפתיתתחילה ,"קיער"
באותווסופולעזהקיהורמטיצאכשהמשט ,-2010ביהה

ממניהתפרץאחדקרוכשבהמרמרה,עלאליםותעימ
מזך·כצרפתיתמהרלכתובהתחלתיכרתי.השלאלקו
בספרותצורך'איןבספ;רהראשוניםהמשפטיםאתתרכ

נצחית,זקנהנעשהמןכשהזצורךאיןצורהאיןהיום,

שלנו."'"התרבותאתמטביעושמשהלומררוצהאני
השתיקה"כלתוכו.מיצאזהנשלטכלתידחףכמו
כתב·אזעדנשבחהמחושבהאיפוקכל ,שליהעצורה

רן·ליכנדהחיתההעבריתולאט.כעבריתתמידתי
לקלל,התחלתיהשתחרר.משהוזרהנשפהווקא

ןן·היהלאכןלפנישכתבתידברשום .לרוץהתחלתי
חט·להגזמההמעורערת,לתנועההבהלה,לתחושתמה

להתנחללזהאתןלעצמי:אמרתיהדברים.שלרופה
טייפליהיהכקט.של'האלושם'כמוהדף,עלכמקומי

איתירשזכרכלעצמי.אתומקליטהולךיוהייתקטן
התרד·לפריז,ההגעההתעופה,כשדההתמונהנכנס,
 ·הפשראיתי,הנשיםכרחובות,טוטיהשהנודדת,עה

והטיוטותהזיכרונותכלהצטרפוכךאחרמההמון.חד
הזקנהאחד:לדברלכן,קודםשניםעשרישכתבת
הדיכאון,הצבא, ,בעירשרץהגנבידיה,אתשאוכלת
הצו·ב'עריק'הגיבוראתשמניעמהבדיוקזההמכות.

האובד".הנןלהיותאנו,דלהיותלהתאב,דלנסוע,רך
הוצאתשלהמקורספריכתורכעדהיכתפקנואל,

 ·בגי .-2013בכברדאונואתגילתהאחרונות,ידיעות
בעמודנתקלההיא "!רה"העתכתבשלהתשיעיליון
לאה".ול"הכותרתתחת;וונאדמאתפרגמנטשלאחד
אכרתבביתשעונדצעיראדםהיההפרגמנטשלבורי"הג

שלההזיקנהסבלכתוךמחזיקההזקנה,באשהומתבונן
היתההנתינההמלחמות.סכלואתהדורותסכלאת

שפותשלסוגיםשנילפחותשנםי"אומרת,היאמזהרת",
שמושתתתואחתםיצלילעלשמושתתתאחתכתוכות:

שתיהן.שלעירובהיתהדאונושלהלשוןתמונות.על
ךן·כשעיליתמונות.שלוצליליםצליליםשלתמונות

המילהאתיכתובלאהואם,וחהצנעאתיצגילצה
הואכלכלב'.'עיניברזל',על'חלודהיכתובהוא'חום'.
הס·אתזוכרתאני .ישהכרחמהאתהמרחבמתוךיבחר

רקעעלכךכלמרעננים .הקצריםהמשפטיםאתטקטו.
שכרתכיםריםיצעהמונימאתמקבלת,שאניהידכתכי

חבלים".כליתלמווסל,ווסרבריבויךות
קראהבטרםק"י"ערעלנוודאאתהחתימהנואל

מזההכשעורךשלםידבכתבךורצ"איןמלא.ידכתב
אפילוסופ;רוהואכעולםמתהלךמייודעתאניסופח
צעירעללכתוברעיוןלוהיהזאת.דעוילאעדייןהוא

זוב·אניסוף'.לזהלשים'כדילפריזישראלאתשעוזב
שתרבותמהמכלנהיקסמותלושמההייאושאתדת

זהאתעושהפריזצעיחלאדםלהציעיכולההמערב
באופןזהאתלעכליודעיםמעטיםאבלאנשים,להרבה

נח·המערביתהתרבותשלשמקסמיהנדמהאפקטיבי.
והסיגוף,העידוןעםיחדארכה.עדרכמודאונועלתו

כירתהברורמסרשנושאתרדיקלית,יצירהאיה'עריק'
מזה".פחותעלםימתפשרהיינולא

גלויותנדברבואי
 ·ישתוספרוחוקרתסופרתנתנאל,לילךזוגו,בתאת
אחריחיתה"לילך . 2000בדצמברואוכרהכירראלית,
אחדיוםהתאהבנו.דלק.בתחנתכמתדלקתוענדההצבא
דברים-גולדכרג'לאהלהיותרוצה'אני ,ליאמרההיא

 ·וכלפריזעזבתיאינטימיים.ברגעיםמריםואשאנשים
בכלהלובחממוזיאוןגלויותלהשלחתיחודשיםמשך

 ·חגקטנה.ספרותיתיצירהיצאהושעותהשקעתייהוגל
המהפ·רתוייצהעולם''מקורשלחיתההראשונהלויה
התפלצו".קצתהוריהקורבה.גוסטבשלכבית

שנפגשנוהראשונה"בפעםמספרת,עצמהנתנאל
שישיות;ראושעהיחדשישננואחריכמקרה,גיליתי

שהואחשכתינבהלתי.כתיק.פתוחהקלטהמכשירלו
מפגישהחזרבדיוקשהואליהסבירהואאותי.מקליט

לספ;רתחקירבמסגרתץוכקיבמהוותיקיםאחדעם
לומאמינהאנילו.האמנתיהמכשיחאתלכנותושכח
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" 
עדין.שקול,שקט,אדםהואאמין.אדםהואהיום.עד
כשקרא·ככלל.כמעטשלוככתיבהאותומזההלאאני
לאשאנישהרגשתיזוכרתאנילראשונה'עריק'אתתי

כלילה".לישוןהולכתאנימיעםיודעת
לשכנעכדילישראלואונוחזרכפריזשנהכעכור

אליוהצטרפההיא-2001כאיתר.לחיותלבואנתנאלאת
כפריז.השמיניכרובעצרפתיתספרותללמודגםוהחלה

"זהואונו,מספרקטן",חדרשכרנוהדרךכתחילת"די
פתאוםלשמיכה,מתחתהיינואפרורי,צהרייםאחרהיה

הםאךרגע!''רגע!אמרנו:הדלת.עלשוטריםלנודפקו
הקטנההדירהכנראהפנימה.לפרוץורצולנו,שעולא

הך·הכיתוכעלאחרלמישהולפנינוהושכרהששכרנו
שפ·וטעןהשוטריםעםהיההשניהשוכרפעמיים.וריח

שכוערת.כמהככרשםוחיינוחוזהלנוהיהלבית.לורצנו
היולנו.הניחוהשוטריםמקרה,ככלקשה.רגעהיהזה

שר·הזאתהפעםכמוכפריז,כאלהמוזריםרגעיםהרכה
מסופרזהנכה,מאשהתיקשחטףזרנעראחריופתי

לחצותלנכהעוזראבשלוםהגיבורכ'עריק'.כאריכות
אחריו.ורודףהתיקאתלהחוטףכשהנערהכבישאת
לנרדף".הופךוהרודףמשתנהומשהומתערבלאאיש

כאדםרקזוגהכןאתמכירההיאנתנאל,לדברי
לאורהוצאתי-2008"כאותה.מכירהואוכךכותב,
ככל.כהוצאתהעברי''המצבשלי,הראשוןהרומןאת

הוארחוק.היהעוד'עריק'כפריז.ככריחדאזחיינו

'המולדתשלי,השניהרומןעםכיחדכמעטלאוריצא
זההשני,לצדאחדכרתכיםאנחנו .-2015כהישנה',
שמי·לאזההשני.לצדאחדלחיותכמוכמעטמסוכך
כרתכיםשאנחנואלאעוצ;רוהשנימוביל-מפרסםשהו

טובככלל.כרתכיםלאאנחנוולרובכתורות.לסירוגי,ן
עב·שנפגשנואחרימידכמעטירתהנכוןמעט.לכתוב

שולחנותשניעםדירותלנוהיותמידכיח.דלגוררבו
השי·כחדרואניכמטבחכותבעיליהיוםעדכתיבה.

מפריעיםליככרקהתמידואניכלילהכותבהואבה.
הלילה".שלהשקטאתישלוכרתכת.כשאנייותר

מאת"העשב"הספרעובדכעםלאורייצאכקרוב
מצ·יחדותירגמואהבוהזוג,שכני-1958מסימוןקלוד

שלהשנייההמחציתשלהפוקנרהוא"סימוןופתית.
האח·הגדולהסופר"אוליואונו,אומר ,"-20ההמאה

זוגהספרשלכמרכזוהצרפתית.לספרותשקםרון
כי·שלנוהחייםאתמלווההואפרידה,סףעלנשוי

סולטןיקאר , oצ•לוזהלצדזהכותבים .נתנאללילךהזוגבת

דרך".ציוןיהיהזהשנים.עשרככרח,ד

מה·ותיירהנאתלקחהואככקרים,תירגמתי"אני
"התרגוםנתנאל.מספרתוהמשיך",כלילהשלישולחן

התחילהואמילה,שהחלפנוכליהתחילהזההמשותף
ואניכלילה,תירגםהואזה.עלדיברנולאכמשמרות.

והואכיוםתירגמתיאניולחלופין,כיום,זהאתערכתי
מתקוטט,עייף,נשויזוגעלמספרהרומןכלילה.ערך

לדלתמכעדרכיםהערב,כארוחתמרקצלחתמנפצים
האדםאתאוהבתאניאנחנו.לאזה-האמבטיהחדר

שה·זהאתכעילי,החושבהאדםאתמזהיותרהכותב,
בהירותגדולות,עינייםלוישמשוטטות,שלועיניים
היהחושבת,אנילפעמיםנכון,חולמניות.נכונות,מאו,ד
זהי.דמלאכתשלאומןנג;רקדר,עםלחיותיותרנכון
בחר·לעשותלדעתסופהלכלהאמת,חסר,זהלי.חסר
כיזההספרמאנשימיאוסלפעמיםמרגישהאניאםמה
סר·נסתרות.שלהםוהעוצמותעדינות,ניירידילהםיש

זוכרתאנישני,ומצדהעולם.אתיותרמשניםלאפרים
אליקרובהחזקתיאותו,כשפגשתינעורים:חסדלעילי
כן-גוריון,שלהמכתביםדיין,משהשלהביוגרפיהאת

הביקורתמדברי

ביןהמיוחדיםהיחסיםועיצובמרגש,"הסיפור

אומ·כעידונו",מרשיםהקטנהלכתוהמוזיקאיהאב
וכ·"ילדהעלמירסקיניליוהעורכתהמתרגמתדת
המאופקהאלגיהטוןאתמאוד"אהבתיקשת".לי

דיברוכןסופו.ועדמתחילתוהטקסטאתהמאפיין
לתוךשוזרשדאונוהנוצרייםהמוטיביםלכיאל

כשהגיבורהצלב,שכרחובכדירהשנפתחסיפורו,
כהמ·צליבתו.כשנתישושלכגילוממש- 33כן
ישו:שלחייולפרשתמעטיםלארמזיםפזוריםשך

לת·הקםלזרוםשלתמונהכחדרותולההגיבור
וכ·משטרה,כתחנתנחקרהואאחרכמקוםחייה,

יושב'אתההשוט;רלואומרלשאלותעונהשאינו
נוסךהדברועו.דועודאלוהים',שלשהכמוושותק

מיוחד".נופךאיזההסיפורעל
כחוגהשוואתיתלספרותפרופסורשח;רגלילי
הספרעלכתבאביב,תלכאוניברסיטתלספרות

'ילדהכעקבותתהודהתיבת"הספרות,ושמהמסה
אינטרנטיעתככתבתתפרסםכהיאקשת'"וכלי
הית;רכיןשחר,כותבכמסה"אודות").ושמוחדש

ישואונועילימאתקשת'וכליהילד'הנובלה"את
לפחות.פעימותכשתי-פעמייםכוודאילקרוא
לפ·ישבחיפזון.כדחיפות,הראשונה, ,האחתכפעם
יודעיםשאיןחבילותשפותחיםכשםזהכספרתרח

וכעמודכלהיטות."גדול,כענייןטעמן,אתעדיין
מובאה-הפתיחהנובלה,תחילתלפניהראשון,

עלמדוברכר?מדוברומהוילקה,שליההאלגמן
לפ·שעודומוותוכיצד?להכילו,שאיןהזה,המוות

יתראה""שלאדברזההחיים?ני
שנא·כל"אתכך:הטקסטאתמסייםשחרגלילי

היהצריךמאו,דהמיוחדתהזאת,כנוכלהודוברמר
המפגששלהמיוחדכתחומוגםנוספתפעםלסמן

האוי·המתווהשלהמפסקכעצםולכןוכתואבכין
התחוםמןוכתואבשלהסיפוראתלהוציאפלי.
מתנאי,העיוורהמלךשלשמועלהנקרא-הזה

מע·לקרואהדברפירושכילא-לפרש·עו.דפירושו,
לקרוא :נוספתפעםאולתמונה,מחוץלמתווה,כר
לק·כהלומרידענופעםלה.להאזיןהתמונה,את

הקולות"'.את'לראותורא:
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יחדאלתרמן.שלונה'יהרי'עכשיריושובשובקראתי
כלא·מוריםאתפלוכהאתפרוסט,אתגיליתיעיליעם

אחרים".כדבריםנגעתיהשתניתי.נשר,

ער·זוגיות,לטפחמצליחיםסופריםשניאיךלשאלה
לחיותקליותריםסופרשלשנילהיות"יכולואונהבה

חשבון.רואתאודיןעורכתעםשחיסופרמאשרחדי

נא·יותרמלאהמהעין,ותריסמויהגדולה,היאהקירכה
אכח·יח.דעובדיםאנחנולפעמיםאחת.היאהיההוושר
כיחד".יםחושכלזה,זהמקריאיםמתייעצים,נו

לאורלעתידןחרדאינךכנות.לשתיחוריםאתם
כישראל?שקורחמח

הענש·למאורעותמעברמאו.דחרדשאני"ודאי
שחת·כזהקשורההחרדההמטרידים,והחוקיםייםוו

בתיזהאםומידרדרות,הולכותהאזרחיותשתיות
הדמוקרטיהזהואםוהכבישיםהחוליםכתיהספה

שא·פלורליסטיכמקוםהתחנכנו,שעליההליברלית
לני·יותררגישולהיותיצירהשלצמיחהלטפחמור
מלמדשאניביאליק,כמומשוררהירצהשלהנפשמי

הקונפליק·כמהעדכשיריורואיםתיכון,ספרככתי
הלאומיים.הקונפליקטיםגםהיושלוםיהפנימיטים

יצ·שכעצםזוהיאלכומדםחוצבשהמשוררהעברית
מנותקיםאנחנוהיוםהכלל.שלהמחשבהאתרה

האומה,שלהאינטלקטאתשמייצגיםאנשיםמאותם
האק·המקום.שלהבסיסיותהשאלותעלשחושכים

מאפ·לאהפוליטיותכסוגיותהדעתנותשלטיכיזם
כשיחירתהרגשיציבורימעשהאותהייההיסוס,שר

שקטנדרשוזהו.עומדצדכלאיפהכדורהפוליטי
אחרת".גישהשמאפשרמסוים

חשאכלכישראלחישאתחמסתדרזחאיך
לגמרי?אחרתלתרבותשייו

ספ·שלתולדהשליהספריםכשנילראות"אפשר
כש·כותבאניאחרת.משפהאחהממקוםשמגיעהרות

קשת'וכלי'ילדהתרג;ם.איזשהועוכרתהיאאכלאם,פת
שלוהעכשוויכזמןמתרחש'עריק'כישראל.מתרחשלא

הבאהרומןכארץ.שקרהלמהפלאשיםלווישכפריז
הדרךאתשעושיםפריזאיםרחובקבצניכשנייתמקד

הישרא·החוויהאתלחוותלישראל,םיומהגרההפוכה
רגשיתמכחינהעצובפחותמשועשע,יותררומןלית.
ככד".ולא

החלטה?שלעניין
לאשאניכמוכן 37כןמתכגהאניאכל .רק"לא

רקלאאנימשועשע.קולליישירתהאימפולסיבי
 •וכדו:ן""שלאיש


	142432
	142452
	142530
	142601
	142629

