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צמררתעלה("המשקיפהאנדודשלהפאר mדיחטאייורק,נירהעיר

להתפעלחלדלא("הואהגירושיןחטאיפארק");ריברסיידשלהירוקות
השפיעו("הגירשויןהבנותהזנחתחטאי ;)"ולשהקנוהחירותמתחשות

מפרימאמרלמקארהדעתזחיחותחטאיהרסנית");השפעהרייצ'ללע
("המומחיותהאניןהובישלוהראוותני mהאירחטאייורקד',ב'נירעטו

נשיםעםחטאיוהאקדמית;היהורהחטאיבשר");חיתהשלוהאמיתית
ספרות");מבקחתעת,כתבישלעורכותאקדמיה,נשותיפות,("נשים
וערננה.עציהדמדהימה.חיתה("היאליאןשלוהסטדונטיתעםהרומן
"אנשיהכנסתבביתהתפילהעזיבתחטאוניצתי");רךעררגבעוליה.גזרה

עוו:דרומנטיתפגישהלטובתשלום"
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נמדר,א-דjכ
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חלדאינואנדוד ;> 449עמ'בכיור",בעומרצוים mלאארכללכיהחדר,
("פתאוםומתגעגעבדדוש mבתורייצ'ללעוגשורתוליבהרלעלחשוב

המספראתחייגוהאצעבותליבהר.מישהו.עםלדברצרהמאדוהאו
לבתו:גםוכך " ...ליבהרשלבקלוהלוענההמשיבןובבקחלין.הביתשל
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בטלוויזיה)סומסום"ב"רחובלצפות(מרבהאינפנטילילשלבונסרגכלי
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הסימניםלנוחסריםאבלשם.קרהצרינימאודמשהרשלו.ההידדררות
כאלהדבריםפסיכוטית.אפיזוהדשלאועצביםהתמוטטותשלהרגילים
המטופל"אתטלטלכלשהוחיצוניכוחכאילונראהזהלפעמים.קורים
 .) 525(עמ'

שזועקאראעליןו. mכשללהתערבותכאןורמזשהמחברברור
אלאבאמת,דופןויוצאגדלומשהולמעןאיננהתכליתהשכלהתערבות

ללמדחזרהאולמסללום.אחדאדםלשהפרטייםהחייםהשבתלשם
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אחדיוםתהרהאלויליאן ...זוגהבתרוזנטאלאביעםלגורותעבור
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ממסלולם?השמיםצבאאתלהטריח
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נירלשנהדריםתיאדויםבספרישמובהק.הומדרשו mחהדעיןעשיהר,
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איעורעלךחשביקהשאםד',זכויותלמעןמוירם'קבצותעםהמגעיםמן
ניקלוהןאחתחמשתתפתו .) 344(עמ'לשו"בחוגפרו-פשלתינאיהסבהר
 mחקולדקאחה,נדוההתיכןו mהמזללימידובמחלקהמצרהאוטמן,

אנטי-עמחתלעבתושתיהןמגדד,ללימידובחוגדדיקליתפמיניסטית
שהפךבמיעטו mאנהיהמלכתחיהלכבר .) 345(עמ'חריפותישראליות
שיירד"ד"רלשלפגיהשהצטרפתוהעםלגמריסיכיולחסרבהמשך
השופיעהפוסט-קלותאיליים,ללימדויםמהפודוםעציהדמצרהזמינאדר,
(עמ'מסmוית"הירותמכנסייםובחליפתארגמני-זהובבסארילבשוה
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אשיית, mאנאתתוקפההמדיחים, mעמאתשהציגההיאזמינאדר

המיניויםהאמדיניסטטריבי,תפקיחקד"אלמים. mחסרובאופןישירתו
הקירוקלוום,עיצבואופןגםלאאהישיבתו,אתמנהלהאושבוהאופןשלו,

אהללב-שהתיםופסרומיוהמחקירתעבדותולוהצראות,לקורסיםהשמות
העמהדי,וגבילמעברי,לבן,היתוולשהגמתית,חשיבהשלתצוריםהם

תעבותזמינאדרעטנה.שויוןו",אישלומשחזרמשמרשיחהמכתיבים
סטנדוטיםעבדומכדא,לואמצעים"גדוםהחוגבאושבמקומולהציב

הקלו,לחסירקלועהלניקלבנים.לואקווירים,נשים,כפיפ;ת:מקבצוות
לששותפטראירכאלי!דיכוישנתואולפימאותבמהלךשהשותקולאלה
תעצהשעלתוהגידהללדקאחהבשאום."הנהנוזמינאדרשלחבריה

 .) 350-349(עמ'נפש"שאטמלאמאשיםמבט mבאנ

הסוגיהאלויהיאזוהיהדוי.המערבי,הלבן,הגברונדדסהשותקנמחץ,כך
עביני.ביתורהמעניינתלפחותאוהספרלשהאמיתית

להתבגרלהשתחדה

 ) 2013עשמני,דודדעךרוכ;רת(הצואתרר mמשפייןיתתןלשספחאל
מאיהעשכרה ) 08.12.13'(האץר'גלירהבמסוףעמויראיןוקעבבתוהגעתי
"אלפייןכי mאומעלסרשגתו".שילבדוגנים"גם mהכתותחתסעל

נהוגאלשהחקזים,לשסיפםרואתאלאהחשלים,לשסיפםרואתמספר
אשהלתו:אלחתבתשובהאמורעצמו rפיהוספתח".האקמדיהבחוגילחבב
הליתומפתההזנשעמת.ליםדצשקעויםאהללשהעצקהאיךאתוי"עניין
וגםאנשיםעבדומאלהחדוכיעבהדו,חציזאתאלבהשתה, mעבמ
גםע"ל>היקורה",("הלצרהיבסיפדוונפר mאשומכמותחשוות.שיהלם

רגשתו".ישלנתונים
"שהתה","האחר",לעהברהאלצנוכתוביםבאמתכיאתוי. rעניההזהנשוא

שמכנהכפיהנמרוטייבם","האשניםלעמאדוומעטכוחמה"המרדו",
אלוםהישארלית.החבהרלש rבניודוב rמניחבשהםביראיןו,פיידאתום
מסיבהקוחאמאדוגנשעיתיהספ;ראתלקאחשכסיימתיבר;ולשבסופו

באמתאינםכביכלו,ו'הבדוגנים",חקזים,אינםכביכלו,"החיקזם"יכזו.
כבדוגנית).ידתחבמגלדזוגהןבעםהגהדנופראתהלגידר(קשהבדוגנים

r 
רר" m"משבסיפדוברידזהאםהאחכים,הסיפירוםגיבדויחבהאו,נהפךו

אסף,בירהם mהיקורה""הלצריהבסיפדונבדהזאוםהספר),קיורשמו<לע
טסוחנםבחייהם,נדושעולאעשדוצבא,אחריעציריםהםעמויר,פיש;ר
לשומטתחשאיפתוחסריהוםבחיים,יעדבחחטוםרשמפחתוהקימו
לשמדותוזואםמטופשות.לטזיוויהסתורדהןהלשםשהיחהתשואימשמ
אדלגה.מקוםישהבאתו,שבניםכתפיולעהעלואתאשלתעהתדיהדח
רבידגםחשכךובידתחיהם.חשבתםלע rידעשחימהידוו,שנופלדחהזו

הביתהשבשכהאוהסיפדוים,ביןהשממעתוישהאורר" m"שמבסיפדו

שייכיםחשב,באמת,"למיאביו:מלותיצבבמעוןודממסיבההסיפרובסףו
האובבנק?לושישהכסףרובבאמתמילשהמחשמהכיסא,הזה,החדו
ברועצוםמשהולשהפוכה,חגמהבאמעצותהמחשבהאתלסתרוניסה
מצוא.אינווכמובן ) 79(עמ'לו"קדואוךלועבלום,קיומואתלוקדחשב
אחריחשדויםשמתהבחיים.הולציחצעמאי"ההיעלומתויפתח,אביו,
סוכנתופתחכןאחריחשבןו."אדייתלמדכברמהצבאשהתחררהשאו

mחים.וגפרההטריהלשוםהסכםאתשניהלצמצירם""יציאתנסעיתו
לש("תחשוההספראתהמשבח ) 17.01.14 (ספירם'ב'האץרהצרוגעמויר

יתתןלשהסיפריםקבץבוהקראיהאתלמהווסיפקואופילוהתרשגתו
"בתברתוכירר", m"משהסיפדואתבסכמוקלבעוהאוגםץלאנ ,>"יrפ
ההזתוכמסדוקזףועלמדוצירךמהצבא,שהחרחאלחרגםאםד,שבה

מבוסת."חלהלוכאופצהיהנעירוםחחנציבתההשקונ,
מרמתםאמבהגםנסופההגיבירוםלשמדתוםגבללאדלגה

לעטמי,אחיהד.אלמאדושהיאהספרסיפירולשהספתחית
מתךועיןו">ו"יםורר" m("משטיבוםסיפירוםשניקדבושי

הוסגנןושלהןומרתהאחירםבאעברתבו.הלבלויםהשיש
מילתומילים,שגאיתועירכה.בהםנשעתהאלכאילויהדור

חגמאתו:כמההנהכעמט.עמדובלבmחתותוחבירשימשו
המופיעיםחיווה"ו"עצבהרפתקה""בעצהיצפחיםללשמ

נשבהשכהחח"פעם,השארןו:חמים.בשמפטיםפעמיים

"פעם,>שהוני: 137<עמ'בכלו"."היההפרתקהשכבעצ , mאח
חיווהשכבעצאפשיר,נמרההוכלו mאחנשבההשכחח

שהכתרהברחומקומםמהציחפים .) 177(עמ'בכלו"."היה
אלבבלב.היהחיווה"ו"שכעטםהרפתקה"כ"שעטםהיא
וכחמה.כסף""בעצ ," m"ח"הןו",אםיכ"עטם",איננובעצ

"מהד" mהח"מהבמשמעבעצ?""מהמהביטיולכאןהגתלגלשהאונאדה
ביצחפיםמשמעות)וחוסר(אושממעותולעעמדשהכתובמלביהעטם?"

שגאיתוברותאלבמקידו,להיתויכלועבירניבחלשדניסיןומיאל,לשו.
"מהשהימשו-ל':בואתוהפלעושבםשגוישימשולמלש,כפשטון.שלןו
 m"ליציבמקום ) 152(עמ'חשד?"שמהולליצרוחמההליתויכלועדו

אחה(אגבעמוריהנח;ואומרהדבריםשאתלעטןואפשרחשד".משהו
אלבשלבונו,מובאיםהוםהיקורה")"הלצרהיגיבירוביןהומשכילחשבןו

שעללתומשהו."ללתבובאומרהיהלאהאואפילוכיפאmו.נחמהזו
למכביהמינויהמינוי."אתשעיתי"בסףוהיא mאחעטתווכחמה.השמו
אוומריםבענייןשוגיםשרביםהעובהד .) 176(עמ'בלבומפידל"שערעשר

שגוישימשואובספחגםשיופעימחייבתאינה"מניו"במקום"מיניו"

שהאושמהמרגישהאניזמןכמה"כבר : mאומנופר ."וא"החיבדובמילת
(עמ'אתוך"מענייןאלפשטואבסטקרטיידןואולשנומהפתניאןואולא

מרגישהאנירבזמן"כברכך:לכתובצירךההיפשטוהזמשפט .) 188
 rמענילאפשטואבסטקרטיידןואיננואולשנומהפנתיאןואלשהאושמה

אתוך."

ת mחעטתולעאלבהקאור,אתבהןלאאהלשאברותחגמאתועדויש
עבבירתמדוכבשמפטבלבכיעוד,להעי:ראלשאי-אפשרבתחביראחת

עהיקרי.בשמפטהנשואאתהנשאויקידםטפלים),משפטים(הכללו
באס-אותושאלעמריאיתההארשןומהמפגש"שכחזרלמלש:כותבפיין

' J1 פ"ןתן

משוחרר
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