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 הפסיכואנליטיקאי עם ראיון
ראשון רומן שפירסם אוגדן תומס

סןפרנסיסקו כוכבי, נויה

 מאוד הייתי "תמיד אוגדן. תומס
 דברים חווה אני אינטנסיבי.
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אומר? היה
 כתב אוגדן תומס הפסיכואנליטיקאי

 הרומן אבל רבים מקצועיים ספרים
 חדש מעמד לו העניק שלו הראשון

 משחזר הוא בראיון הספרות. בעולם
 ילדה על בסיפור התחיל הכל איך

אצבע ממציצת להיגמל הצליחה שלא

סןפרנסיסקז כוכבי, מיה

יארה דרק צילום:
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־המבכורסתמתיישבאוגדןומסת

בכיסאמתיישבתאנישלו,טפל
בינינוהחדר.שלהשניבקצה

פונהראשהצרה,מיטהניצבת
ייתכןבערב,ששבשעהאליו.

מהמטופלחמהעדייןשהיא
בסןבביתופרטרבקומתשלו,בקליניקההאחרון.

מרצהמוערך,פסיכואנליטיקאיאוגדן,פרנסיסקו,
רבים,ומאמריםספריםשפירסםמטפליםומדריך

ספרייהברקעשלו.הנוחותבתחוםלגמרינראה
לכלשמוכריםמופשטיםדימוייםהקירותועלנאה

מונוכרומטיים,גוונים—בטיפולפעםאישהיהמי
משהוקונקרטי,דברלשוםמתחייביםשאינםקווים

במשמעות.אותוולטעוןבולבהות
הוא70,בןסקרן.דיבור,רךנעים,אישהואאוגדן

־אינביצירתמאומןשהואניכרמשנותיו.צעירנראה
־הטמהכישרוןחלקזהאוליאוזרים,עםמהירהטימיות

המרתקיםמהפסיכואנליטיקאיםלאחדאותושהפךבעי
בלשוןלהתראיין,מרבהאינוהואבדורו.והחדשניים

רציף,בדיבורמעבירהואפגישתנואתאבלהמעטה,
שהואלמרותולכוון.למקדהמראיינתעלקשהשלעתים

־הפסישלהבסיסישהחוקנראהבשלי,ואניבכורסתו
המטפלעםלחלוקמהמטופלשדורשזה—כואנליזה

הוא—פילטריםבלישלוהחופשיותהאסוציאציותאת
חייו,עלמדברהואשלו.הדיבורשטףאתשמנחהזה

הדקותבעשררבה.בפתיחותוהאישיים,המקצועיים
הפעםעללילספרמספיקהואלשיחתנוהראשונות

לושחשובנראהבוכה.אמואתראהשבההראשונה
עללשמירהלדאוגמאשרכהלכהשיובןלוודאיותר

אתמתארהואשבוהאופןכמטפל.אוכמספרמסתורין
דורו,מבנירביםמשלמאודשונהשאינוחייו,סיפור

וכסופר.כפסיכואנליטיקאיעבודתועלאורשופך
־"הפשלו,הביכוריםרומןצאתהיאלראיוןהעילה

ויוצאב–2014באנגליתשהתפרסםשהושמטו",רטים
־הרושגםלונודעבינתייםאלה;בימיםבעבריתלאור

In the Hands of Gravity and" שלו,השנימן
"Chanceכסופרשלוהקריירהאתלעברית.יתורגם

־פסיטקסטיםפרסוםשלשניםעשרותאחריהתחיל
—מהםכמהמכיריםבישראלהקוראיםכואנליטיים.

"לגלותהחוויה",שלהפרימיטיבי"הקצההנפש","מצע
לחלום",היכולתאיו"עלהפסיכואנליזה"אתמחדש

לה.ומחוצההפסיכואנליטיתבקהילהלהצלחהשזכו
־להוזכולעבריתתורגמוהמקצועייםשספריוהעובדה

־מזדהואאבלאותו,מפתיעהבישראלמסחריתצלחה
שיהודיםחושבואנייהודי,"אניהסבר.להציערז

־באמלמיינסטריםבניגודפנימיתהסתכלותמעריכים
־וממאזטקסטיםמפרשים"יהודיםאומר.הואריקה",

האנשים".שלבגניםזהטקסט.היאושפהעולם,
־להשמסרבתאוגדןשלהפסיכואנליטיתהכתיבה

־ווינימדונלדמאודמושפעהואאחת.לאסכולהתייך
שלהבריטיתבאסכולההאנליטיקאיםמבכיריקוט,

ביון.ווילפרדקלייןממלאניגםכמואובייקט","יחסי
שלו,התיאוריהאבלבהרחבה,כתבשלושתםעל

־נוסלכיווניםגםפנתהמקיפה,אוכוללניתשאינה
עליה,ולכתיבהלפסיכואנליזה,שלוהגישהפים.

כניתוחאלאאבחוני,כהליךלאכללבדרךמתוארת
הראשוןהדברלתוכן,שמגיעיםלפניאבלטקסטואלי.

אותה.להביןשאפשרהואאוגדןשלבכתיבהשבולט
רווייתאוסבוכהלהיותנוטהפסיכואנליזהעלכתיבה

אוגדן.אצלכךלאז'רגון.
־נשרעיונותיואתמציגהואשבההפשטותלפעמים

־כמטאבהקיץחלימהעלמאמריוכמווידוי,כמומעת
ממחשבותדוגמאותנותןהואבהםלתת־מודע,פורה

שעליואישימכתבכמוהטיפול,בזמןבראשושחולפות

טיפשי,נשמעובדיעבדלחברשאמרדברלהשיב,יש

כהסחותפניהםעלשנראיםדבריםיומיומיות.מטלות
כותבהואשלו,המקרהמתיאוריבאחדמהמטופל.דעת

־מלינישואיהם,לתוךשניםשאשתו,שמספרמטופל,על
־שמבחיאומרהמטופלאחוז.במאהשלהלאשהואנה

מהאלאממנה,להיפרדהולךשהואסימןלאזהנתו,
דקגבולמתאראוגדןשם,איתה.להישארלושמאפשר

־שאלההרגשהלביןשם"להיות"לאשלההרגשהבין
־רגנוכחיםכשמרגישיםאפילונדרשפרטיותשלמנט

החלקיתההיעדרותביןמקבילאוגדןאחר.אדםעםשית
בהקיץ,חולםשהואבעתהמטופלעםמהדיאלוגשלו

היחסיםבמערכתהמטופלשלהחלקיתהיעדרותולבין
תהליךהיאזה,במובןבהקיץ,שחלימהוטועןאשתועם

־המשבולאופןצורהשנותנותמטאפורותנוצרותשבו
האנליטיים.ביחסיםמודעהלאהממדאתחווהטפל

־כא"להיראות"יכולהמודעתלאחוויהאחרות,במילים
הפואטיתהגישהמטאפורי.באופןלנומוצגתהיאשר

־הטיהתוכןשלבקריאהמתבטאתהטיפולילהליךשלו
אתהביאהבכדישלאשלו,בכתיבהוגם—כטקסטפולי

רומן.לכתובפעםאישקלאםלשאולשלוהקולגות

פליטה"זו"סליחה,
־ספלכתיבהאותושהביאהסיפוראתמתחילאוגדן

לקרואאותועודדההיאשלו.באמאלא,איךרותית,
אותוהביאהלקריאההאהבהבעצמה.לקרואאהבהוגם

פרוידשלבספרבחרהואבתיכון—לפסיכואנליזהגם
לפסיכואנליזההדרךומשםלקיץ,קריאהמרשימת

והפסיכואנליזההספרות—הקוויםשנילו.ברורההיתה
במקביל.בחייופועלים—

פסיכואנליזה,התחילהאמישלוש,בן"כשהייתי

הייתיתמידזה,עלאיתידיברהלאשמעולםולמרות
שלושבןילד"בתורמספר.הואשלה",לפגישותמודע

שהיאידעתיאבל'פגישות',זהמהידעתילאארבעאו
שלנו.במשפחהנוספתנוכחותושהיתהעבורןעזבה

ותמידואמי,אביבשנתיים,ממניהצעיראחיאני,היינו
לאהדברשניםבמשךבשולחן.חמישיאדםנוכחהיה

־הפולמעשה,מהרגשה,כיותרנתפסולאמוגדרהיה
־כשהמהיתהבוכהאמיאתראיתישבההראשונהעם

שבע".בןכשהייתימת,שלהטפל
־התבמובןכבדים"כ"יהודיםהוריואתמתארהוא

לאשלי"אבאיורק.בניושכונהבאותהשגדלורבותי,
מספיק,אינטליגנטיהיהשלאבגלללאלקולג',הלך

עבדהלאשלוהדעתגרוע.תלמידשהיהבגללאלא
לאנגליתתשוקהלוהיתהעובדת.המערכתשבובאופן

הראשונהוהעבודהלמוזיקה,—פליטהזוסליחה,—
אתלשמועשיוכלכדיהול,בקרנגיכסדרןהיתהשלו

גםלקרוא.אהבה"אמימספר.הואבחינם",הקונצרטים
אנילקולג'.הלכהכןאבלטובה,תלמידההיתהלאהיא

הייתיולכןהחינוךבמערכתטובמסתדרשאניגיליתי
לאשהיאאמרהותמידמזהנדהמההיאטוב.תלמיד

באתי".מאיפהיודעת

אנליזה.שלעשורללפחותחומרלךנתנהובכך

ורבעשנהלפנימתההיאנהדרת.היתההיא"כן.
קרא־אחישלבביתובהוספיסהיתהכשהיא94.בגיל

משמעותידברהיהוזהשלי,השניהרומןאתלהתי
אותו".לההקדשתיבשבילי.כךכל

לאהעיריורק,ניולידשגדלשלמרותמדגישהוא
־קוסמופוליאותנועשהלא"זהילדותו.אתעיצבה

־אראושלושלעירנוסעים"היינואומר.הואטיים",
עידןהיהזההצגה.אוסרטלראותבשנה,פעמיםבע

־עיהיהלאזהבו.שגדלתימזלברמרגישואניאחר,
עלרוכביםהיינומאורגנות.משחקפגישותשלדן

מסמניםבייסבול,ומשחקיםפתוחלשדההאופניים
אחדאתלאסוףמגיעהיההורהאםאבן.עםבסיסכל

־המבובשבילהיהלאזהמפסיק.היההכלהילדים,
היההכלאצלםזה.אתחוולאשילדיליצרגרים.

נורא".היהזהההורים,ידיעלמאורגן
־וסאביולמדושבותיכוןספרביתבאותולמדהוא

וטרום־ספרותבלימודיהתחילהואהתיכוןאחריבו.
מגדירשהואמהאתחווהושםקולג',באמהרסטרפואה

בשנהכברבחיי",ביותרהחשובההלימודיתכ"חוויה
וחציעמודלכתובנדרשהואכתיבהבקורסהראשונה.

־"המשיאחר.נושאעלפעםכלבשבוע,פעמיםשלוש
לתארנדרשנואחדיוםלמשל,מעניינות,מאודהיומות

־לכהתבקשנואחריובשיעורבכנות,פעלנושבומצב
־השבשיעורואזכנות.בחוסרפעלנושבומצבעלתוב

שלבכתיבהההבדלעללכתובהיתההמשימהלישי
־רבישני,בימיהיההשיעורהקודמות.המשימותשתי

והלאההזאתמהנקודההזמן.כלשכתבתיכךושישי,עי
שלי".מהחייםחשובחלקלהיותהולכתשכתיבהידעתי

־שנדרפואה,ללימודייל,לאוניברסיטתהמשיךמשם
מפסיכואנליטיקאים.עתבאותהרשו

שנה.40זהבתחוםומאמריםספריםמפרסםהוא
עוזרלאכבראתהאנליזה,עללכתיבהמגיע"כשאתה

זה.עלייענשאוישלםאוירוויחלאהואכילמטופל,
נצמדאתהכמהעד—ספרותיתבעיהלהיותהופכתזו

תיאורונותןתיאוריהמציעאתהשבומאמרשללפורמט
־מעיותרזהאתעושהמזה,נמנעאתהכמהועדמקרה,

חי".יותרופשוט,ניין
עלאוגדןשלבכתיבההפופולרייםההיבטיםאחד

דמותשטוויםשלו,המקרהתיאוריהואפסיכואנליזה
הואבמילים.להכבירמבליובאלגנטיות,בעושרוסיפור

טיפולמתוארשבוברומןלחלקלהתייחסלאמבקש
מקרה,תיאורשלכסוגהדמויותאחתשלפסיכיאטרי

בדיונית.ספרותשלכסוגמקרהלתיאורימתייחסוהוא
מדעיים,להיותמתיימריםהאנליטיקאיםשרוב"למרות

־במחיים.מדעאינהפסיכואנליזהשהרימגוחך.דברזה
שהיאיותרוסבירחברה,מדעהיאביותרהטובקרה

תיאוריבשפה.חוויהספרותית,לחוויהיותרקרובה
עלמבוססיםשהםלמרותבדיוניתספרותהםהמקרה

אותולאהןוכתיבהחוויהאנשים.עםאמיתיותחוויות
האדםאתאוהחוויהאתמדמייןאתהלמעשה,הדבר.

"תמלילמסביר.הואבשפה",ללכודמנסהאתהשאותו
לאהואכיבעולם,משעמםהכיהדברהואטיפולשל

שהופכיםמהדבריםומכלמהטון,אומההרגשהדברלוכד
־מקתיאורכותבכשאתהלאקספרסיבית.השפהאת

הזאת".המוזיקהאתליצורמנסהאתהרה,
הואפסיכואנליזהעלהכתיבהרזיאתאוגדן,לדברי

היהוויניקוטדונלדמעריץ.הואשאותומוויניקוט,למד
ב–1896שנולדבריטיופסיכואנליטיקאיילדיםרופא

לילדאםביןבקשרעסקוהרביםמאמריוב–1971.ומת
החיוניותהממשיות,הרגשתלשימורהמשחקובחשיבות

"אובייקטהמונחאתשטבעזההיההואוהאותנטיות.
־מגואשראליונקשריםשילדיםלחפץבהתייחסמעבר"

רעיוןאתוכןהאחר,לביןבינםמסוימתלתקופהשר

שיהודיםחושבואנייהודי,"אני
פנימיתהסתכלותמעריכים
באמריקה.למיינסטריםבניגוד
מאזטקסטיםמפרשיםיהודים

טקסט.היאושפהומעולם,
האנשים"שלבגניםזה



־אותנלהרגישלאדםהמאפשרזה—האמיתי""העצמי

־לעוולתהליכיו,לגוףוביחסאחריםעםשלובקשרטי
העצמיאתשממסךהגנהמנגנון—הכוזב""העצמימת

לאוגדן,בדומההאחרים.ציפיותעללענותכדיהאמיתי
—מסוימתפסיכואנליטיתלאסכולההשתייךלאהוא

אלא—הלאהוכןלקאניאניתקלייניאנית,פרוידיאנית,
משלו.עצמאיתתפיסהויצרשונותמתיאוריותהושפע

הואוויניקוט.הואהגאון,זה,של"המאסטר
ביותרהטובהכותבהואעבורימבריק.כותבפשוט

הואשלומהמאמריםאחדכלהאנגלית.בשפה
המיליםממספרבחצימאמריםכותבהואפנינה.

לדברמגיעאניומכאןבהן.משתמשיםכללשבדרך
משמיט".שהואהפרטיםכלבגללהרומן,על

אקוטיתלבתשומת
אחריספרותיתלכתיבההגיעכיצדנשאלכשהוא

משיב,אוגדןמקצועית,כתיבהשלכךכלרבותשנים

לפנישנה40בכתיבההשתלמתיהזאת,ש"מהבחינה
הייתילאלמעשה,בדיונית.בכתיבהלהתנסותשהחלטתי

המקרהשתיאוריליאומריםהיואנשיםעצמי.עםכן
־כתילכתובניסיתיאםשואליםמשכנעים,מאודשלי

אבלזה,עלשחשבתיודאיעונה,והייתיבדיונית,בה
היתהזולכך.כישרוןליאיןכיזהאתעושהלאאני

שלבסופוניסיתי.לאשמעולםמשוםעצמית,הונאה
הזמןכלאתלישאיןהחלטתילחייה–60בשנותדבר,

־סמי־אוטוהיהשכתבתיהראשוןהדברוניסיתי.בעולם
הורי—המשפחתיתההיסטוריהעלומבוססביוגרפי

־הרגשבבעיה,נתקלתייורק.ניובעירכיהודיםשגדלו
עלליסיפרהשאמיממהיותרלספרנכוןלאשזהתי

משעמם.היהזהמדימעטמספרהייתיואםהמשפחה,
שסיפרחבר,עםודיברתיעלילהלחפש"התחלתי

אותושאלתיבית.חסרתשהיתהשלומשפחהבתעללי
־הפסיכוהקשייםעלידעהואאיתהשגדלכמישהואם

היחידהדברבשלילה.השיבוהואשלה,החמוריםלוגיים
גיללתוךהאצבעאתמצצהשהיאהיהבדעתושעלה

כפפהללבושאותההכריחושלהושההוריםההתבגרות
־העוכלההרגל.אתלשבורלהלעזורכדיהלילהבמשך

הזאת.לאנקדוטהבתגובהבדעתיעלתהלילה
־שלואושנייםלמעשהשהיהקצר,סיפור"כתבתי

עלבקרבנעוליםוהאםהילדבהםברומן,פרקיםשה
־ובוכפפותמשחותמנסהוהיאשלו,האצבעמציצת

־מתוהאבסכין,עליומניפהלגמרי,זהאתמאבדתסוף
מתה.שהיאחזקכךכלאותהומפילאותהדוחףערב,

־שאהמיליםבדיוקהיוואלוהסיפור,שלסופוהיהזה
־שהזהאיךהושמטו.פרטיםמדייותר—לעצמימרתי

הורגוהאבהילדעלסכיןמניפהשהאםלכךהגיעמצב
־פרמדייותרקצר,סיפורלהיותיכוללאזההאם?את

הושמטו".טים
־התיבמערבבעיירהמתרחששהושמטו""הפרטים

־שטופתוחים,מרחביםמוקפתהברית,ארצותשלכון
ומורכבוצר,בודדקטן,בוהעולםותירס.חיטהזרוייחים,

המקומית,לכנסייהחבריםסמוכות,מחוותמשכנים
־הממהיחידהמרוחקיםאלווגם—השריףסגןהרוקח,

לחוץשונותפניםמראיםובןבתאב,אם,בהשפחתית,
הדמויות,שלחייהןאחריעוקבהרומןבעודולפנים.

־הראבפרקכבר—אותןשהביאוהנסיבותאתומתאר
שובמזכירהואבביתה,האםשלהאליםלמותה—שון

־ומצולתאר,להסבירלהבין,היכולתגבולותאתושוב
־הדביןשהושמטו,פרטיםאותםשללםצִלעברביע

לקורא.המספרביןגםכמומויות
־הכתישלביותרהחשוביםמההיבטיםכמה"עבורי,

הואשהושמטו",מהפרטיםשנוצרבאפקטטמוניםבה
אתמתח,מסתורין,יוצריםשהושמטו"הפרטיםאומר.

להשמיטלהסבירו.איןזאתשבכלהדעתעלהמתקבל

רקלהגיבלאהקוראיםשלליכולתםכבודמראהפרטים

שלבכתיבהלהשתתףגםאלאקוראים,שהםלמה
כמלאיםנראיםבספרשהדיאלוגיםמצייןאוגדן".הרומן

־להלאןשאיןכאלהאוקשורות,לאעקיפות,בתשובות
שהםמשוםכך'נראים'"רקשהםומסבירמהן,משיך

המודעותברובדתמידלאאבליותר,אופחותהגיוניים
לקרואמהססאניאותם.כשכתבתישליאוהקוראשל

כללישבאופןמשוםמודע''הלאפועליםהםשבולרובד
בדיוןפסיכואנליטייםבמושגיםהשימושאתאוהבלאאני

־שנפסאודו־הסבריםמספקיםשהואמשוםספרות,על
הדמיון".אתמגביליםלמעשהאבלמדעיים,שמעים

מכתיבתשונההרומןשלהכתיבהאופןבאיזה
מקרה?תיאור

אנימאחורי.הפסיכואנליזהאתלהשאירמנסה"אני
עםוכשאניסופר,אני—רומןכותבכשאנימאוד.מנסה

־ספחוויההיאהכתיבהאנליטיקאי.אני—מטופלים
והמחירדבר,כללעשותחופשיאנישבהמלאהרותית

אתלהמציאצריךואניליניתןלאשדברהואזהשל
בסוןבצעירותי.בסוןכנגןשלילחוויהדומהזההכל.

שמפעילותהלחץלפירקנקבעהצלילשבוכליהוא
זוולכןלטונים,רגישלאאניאבלהקנה.עלהשפתיים

שונההחוויההמטופלים,עםמאוד.עצובהחוויההיתה
ההמתנהבחדרלראשונהמטופליםפוגשכשאנימאוד.

מביטיםהםשבוהאופן—מידעהרבהכךכלליניתן

ההליכה,סגנוןהקצב,עומדים,אויושביםהםאםבי,
־לקנכנסיםכשהםשלהםהשריריםמתוחיםכמהעד

מידע".שלאדירהכמותנותניםהםליניקה,
מתארומטאפורה",בהקיץ"חלימהממאמריו,באחד

־המשעלהאקוטיתהלבתשומתאתדומהבאופןאוגדן
־רגישלשהתפתחותהטועןהואלמטופל.להעניקטפל

שליכולתוהעשרתאתמחייבתאנליטיתשות
־בקבטיפולהחייםהרגעיםאתלהרגישהאנליטיקאי

־שהשיביטויאומילהלשמועמסוגל"להיותרביים:
לשיםצפוי,ובלתימענייןבאופןחדשנעשהבהםמוש

נראההואאםההמתנה,בחדרהמטופלשללמבטולב
־שהקוליתשהודעהלחושסוער,אומתנצלמבויש,

ועדייןמסוכן,באופןמסתוריתנשמעתהמטופלשאיר
־במשתיקהשלזמןשפרקגופניבאופןלחוותמושך;

שלךזוגבןלצדבמיטהלשכבכמוהואהשעהשך
זר".אדםכמוהואועתהרבות,שניםבמשךשאהבת

זוכמולפרטים,הזאתהרגישותעלכתבת
שלההחשיבותאתוהסברתעכשיו,שתיארת

שלך?הרגישותאתפיתחתכיצדלטיפול.
מאודהייתיתמידשלי.הטמפרמנטשזהחושב"אני

ולרע.לטובגבוה,בווליוםדבריםחווהאניאינטנסיבי.
בשתידבריםקוראאניבקולג',כתיבהשלמדתימאז

אוהבדיוניתהיצירהאתחווהאניבו־זמנית:דרכים

־הדשתיהיוצר.שלהטכניקהעלחושבובמקבילהשיר,

גורמתשהיצירהלהרגשהשווהבמידהחשובותרכים
לי".

מושגיםמסביראתהשלךהאנליטיתבכתיבה
־כאנשלךהחוויותעלמספראובפסיכואנליזה

ברומן?לקוראלהעניקמנסהאתהמהליטיקאי.
־כהשליהמאמריםעלחושבלאאנימדויק,לא"זה

־אשליאיןאבללוויניקוט,להידמותשואףאנינחיות.
לקוראלתתמנסהאניאליו.קרובאפילושאניליות

קונספטואלית.שהיאמידהבאותהרגשיתשהיאחוויה
שאנליזההואוויניקוטשלהיסודייםהרעיונותאחד

־והאנשהמטופלמספיק,לאאךהכרחיכתנאידורשת,
אניהזאת.מהחוויהילמדוואזיחד,ויחוויחיוליטיקאי

־הצובאמצעותליצוראליו:שואףשאנימהשזהחושב
איתייחדלחיותיכולשהקוראחוויההספרותיתרה

כשנכנס.שהיהמאיךשונהממנהיצאושהואככותב,
־אחצורהבכלאובקולנוע,בספרות,וגםבטיפולגם

אולומדאדםמהלאהואהחשובהדבראמנות,שלרת
זהאותו.שינתההחוויהאיךאלאזוכר,הואמהאפילו

־שישהםבמידהרקחשוביםהםחלומות:לגביגםנכון
־כשאאותםלזכורחייביםלאאפילואנחנואותנו,נו

זהשונים.אותנושעשהקרהמשהומתעוררים,נחנו
אליו".שואףשאנימה

משתנים?אנחנואופןבאיזהלהסביררוצהאתה
הזההמרחבאתלהשאיר"חשובצוחק,הוא"לא",

לאזהעושהאחרשאדםומהעושהשאנימהפתוח.
שלמצדופתיחותשלכסוגזהעלחשובאניהדבר.אותו

־שכומשוםבכתיבהמאשרבאנליזהשונהוזההמשתתף,
היסודיהחוקפרויד,אצלהספר.אותואתקוראיםלם

־שאדעתך,עלשעולהמהכלאומרשאתההואבטיפול
שאתההואהיסודיהחוקעבורי,סודות.שומרלאתה

אףעםמעולםניהלתשלאהזההאדםעםשיחהמנהל
שנייהרגע,בכללשיחהעראתהזהובגללאחר.אדם

־הפתימלבדספר,מקריאתמאודשונהזהשנייה.אחר
שהואאופתוחשהואלהיותשיכולהקורא,מצדחות

ב"פרטיםלדוגמה,חוויה.שלכזהבסוגמעונייןלאבכלל
היכולתחוסרעםהתמודדותשלחוויהזושהושמטו"

־בסיוהבעלכמסוכן,שנחווהממצבעצמךאתלהוציא
־הרגשישכךהזמן,כלהזאתבהרגשהנאבקארל,פור,

חשיםמסוימיםאנשיםנאבק.הואשנגדוגורלשלשה
שזובספרוהקריאהשלהםבחייםמיידיבאופןזהאת

לא".ואחריםאותם,ומשנהבהםנוגעתשלוהתמה
־קראאנישבוהאופןלאשזהלהודותחייבתאני

בהשלכותעוסקשהואחשבתיאניהספר.אתתי
מוביליםמסוימיםמעשיםשבוהשרירותיובאופן

מראש.אותןלצפותיכולהייתשלאלהשלכות
־בקאמוןיותרנותןאניבכנות,זהאתאומר"אני

אמןחברבאמת.בשלי.מאשרהספרשלשלךריאה
־מפואמןעלאיפה,יודעלאאניקרא,שהואליסיפר

אותושאלוהמבקרשלו,בתערוכהמבקרשפגשרסם
ומשאירמצייררקשהואאמרוהאמןהציורים.אחדעל

־עואניהספר.עלכךחושבאנילאחרים.החשיבהאת
חושבואנילך,החשיבהאתומשאירהכתיבה,אתשה

לעשות".יכולשאנימזוטובהחשיבהשזו
מייל,לישלחאוגדןבינינוהפגישהאחריימיםכמה

־"עבוהזאת.לנקודהביחסדבריםכמהלהוסיףוביקש
־מצהפתעהשלתגובהלכלולחייבהכתיבהמעשהרי,

לא"אניכותב.הואמתפתח",הרומןשבולאופןדי
הולכתכשהכתיבההסיפור.סוףלגבירעיוןעםמתחיל

עצמיאתשואלאניכותב.שאניממהמופתעאניטוב,
רקלענותלהתחיליכולואניהרומן?מהעלושוב,שוב

־הסיכך.אינםהחייםגמור.שהרומןמרגיששאניאחרי
ממשיך,פשוטהואלעצור,מקוםמוצאלאהחייםשלפור

החיים?"מהעללשאול,ממשיכים ואנחנו

לחיקוימודלוויניקוט.דונלד
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