 34ספרות לא מקצועית

ראיון עם הפסיכואנליטיקאי
תומס אוגדן שפירסם רומן ראשון
נויה כוכבי ,סןפרנסיסקו

תומס אוגדן" .תמיד הייתי מאוד
אינטנסיבי .אני חווה דברים
בווליום גבוה ,לטוב ולרע"
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היה אומר?
הפסיכואנליטיקאי תומס אוגדן כתב
ספרים מקצועיים רבים אבל הרומן
הראשון שלו העניק לו מעמד חדש
בעולם הספרות .בראיון הוא משחזר
איך הכל התחיל בסיפור על ילדה
שלא הצליחה להיגמל ממציצת אצבע
מיה כוכבי ,סןפרנסיסקז
צילום :דרק יארה

V׳

ת

ומס אוגדן מתיישב בכורסת המ־

יש להשיב ,דבר שאמר לחבר ובדיעבד נשמע טיפשי,

ובכך נתנה לך חומר

טפל שלו ,אני מתיישבת בכיסא
בקצה השני של החדר .בינינו

מטלות יומיומיות .דברים שנראים על פניהם כהסחות
דעת מהמטופל .באחד מתיאורי המקרה שלו ,הוא כותב

"כן .היא היתה נהדרת .היא מתה לפני שנה ורבע
בגיל  .94כשהיא היתה בהוספיס בביתו של אחי קרא־

ניצבת מיטה צרה ,ראשה פונה
אליו .בשעה שש בערב ,ייתכן

על מטופל ,שמספר שאשתו ,שנים לתוך נישואיהם ,מלי־
נה שהוא לא שלה במאה אחוז .המטופל אומר שמבחי ־

תי לה את הרומן השני שלי ,וזה היה דבר משמעותי
כל כך בשבילי .הקדשתי לה אותו".

שהיא עדיין חמה מהמטופל
האחרון .בקליניקה שלו ,בקומת פרטר בביתו בסן

נתו ,זה לא סימן שהוא הולך להיפרד ממנה ,אלא מה
שמאפשר לו להישאר איתה .שם ,אוגדן מתאר גבול דק

הוא מדגיש שלמרות שגדל ליד ניו יורק ,העיר לא
עיצבה את ילדותו" .זה לא עשה אותנו קוסמופולי ־

פרנסיסקו ,אוגדן ,פסיכואנליטיקאי מוערך ,מרצה
ומדריך מטפלים שפירסם ספרים ומאמרים רבים,

בין ההרגשה של "לא להיות שם" לבין ההרגשה שאל ־
מנט של פרטיות נדרש אפילו כשמרגישים נוכחים רג־

טיים" ,הוא אומר" .היינו נוסעים לעיר שלוש או אר ־
בע פעמים בשנה ,לראות סרט או הצגה .זה היה עידן

נראה לגמרי בתחום הנוחות שלו .ברקע ספרייה
נאה ועל הקירות דימויים מופשטים שמוכרים לכל

שית עם אדם אחר .אוגדן מקביל בין ההיעדרות החלקית
שלו מהדיאלוג עם המטופל בעת שהוא חולם בהקיץ,

אחר ,ואני מרגיש בר מזל שגדלתי בו .זה לא היה עי ־
דן של פגישות משחק מאורגנות .היינו רוכבים על

מי שהיה אי פעם בטיפול — גוונים מונוכרומטיים,
קווים שאינם מתחייבים לשום דבר קונקרטי ,משהו

לבין היעדרותו החלקית של המטופל במערכת היחסים
עם אשתו וטוען שחלימה בהקיץ ,במובן זה ,היא תהליך

האופניים לשדה פתוח ומשחקים בייסבול ,מסמנים
כל בסיס עם אבן .אם הורה היה מגיע לאסוף את אחד

לבהות בו ולטעון אותו במשמעות.
אוגדן הוא איש נעים ,רך דיבור ,סקרן .בן  ,70הוא

שבו נוצרות מטאפורות שנותנות צורה לאופן שבו המ־
טפל חווה את הממד הלא מודע ביחסים האנליטיים.

הילדים ,הכל היה מפסיק .זה לא היה בשביל המבו ־
גרים .צר לי שילדי לא חוו את זה .אצלם הכל היה

נראה צעיר משנותיו .ניכר שהוא מאומן ביצירת אינ־
טימיות מהירה עם זרים ,או אולי זה חלק מהכישרון הט־

במילים אחרות ,חוויה לא מודעת יכולה "להיראות" כא־
שר היא מוצגת לנו באופן מטאפורי .הגישה הפואטית

מאורגן על ידי ההורים ,זה היה נורא".
הוא למד באותו בית ספר תיכון שבו למדו אביו וס ־

בעי שהפך אותו לאחד מהפסיכואנליטיקאים המרתקים
והחדשניים בדורו .הוא אינו מרבה להתראיין ,בלשון

שלו להליך הטיפולי מתבטאת בקריאה של התוכן הטי ־
פולי כטקסט — וגם בכתיבה שלו ,שלא בכדי הביאה את

בו .אחרי התיכון הוא התחיל בלימודי ספרות וטרום־
רפואה באמהרסט קולג' ,ושם חווה את מה שהוא מגדיר

המעטה ,אבל את פגישתנו הוא מעביר בדיבור רציף,
שלעתים קשה על המראיינת למקד ולכוון .למרות שהוא

הקולגות שלו לשאול אם שקל אי פעם לכתוב רומן.

"סליחה ,זו

פליטה"

ללפחות עשור של

אנליזה.

כ"חוויה הלימודית החשובה ביותר בחיי" ,כבר בשנה
הראשונה .בקורס כתיבה הוא נדרש לכתוב עמוד וחצי

בכורסתו ואני בשלי ,נראה שהחוק הבסיסי של הפסי־
כואנליזה — זה שדורש מהמטופל לחלוק עם המטפל

אוגדן מתחיל את הסיפור שהביא אותו לכתיבה ספ־

שלוש פעמים בשבוע ,כל פעם על נושא אחר" .המשי ־
מות היו מאוד מעניינות ,למשל ,יום אחד נדרשנו לתאר

את האסוציאציות החופשיות שלו בלי פילטרים — הוא
זה שמנחה את שטף הדיבור שלו .הוא מדבר על חייו,

רותית ,איך לא ,באמא שלו .היא עודדה אותו לקרוא
וגם אהבה לקרוא בעצמה .האהבה לקריאה הביאה אותו

מצב שבו פעלנו בכנות ,ובשיעור אחרי התבקשנו לכ ־
תוב על מצב שבו פעלנו בחוסר כנות .ואז בשיעור הש ־

המקצועיים והאישיים ,בפתיחות רבה .בעשר הדקות
הראשונות לשיחתנו הוא מספיק לספר לי על הפעם

גם לפסיכואנליזה — בתיכון הוא בחר בספר של פרויד
מרשימת קריאה לקיץ ,ומשם הדרך לפסיכואנליזה

לישי המשימה היתה לכתוב על ההבדל בכתיבה של
שתי המשימות הקודמות .השיעור היה בימי שני ,רבי ־

הראשונה שבה ראה את אמו בוכה .נראה שחשוב לו
יותר לוודא שיובן כהלכה מאשר לדאוג לשמירה על

היתה ברורה לו .שני הקווים — הספרות והפסיכואנליזה
— פועלים בחייו במקביל.

עי ושישי ,כך שכתבתי כל הזמן .מהנקודה הזאת והלאה
ידעתי שכתיבה הולכת להיות חלק חשוב מהחיים שלי".

מסתורין כמספר או כמטפל .האופן שבו הוא מתאר את
סיפור חייו ,שאינו שונה מאוד משל רבים מבני דורו,
שופך אור על עבודתו כפסיכואנליטיקאי וכסופר.
העילה לראיון היא צאת רומן הביכורים שלו" ,הפ־
רטים שהושמטו" ,שהתפרסם באנגלית ב– 2014ויוצא
לאור בעברית בימים אלה; בינתיים נודע לו שגם הרו־
מן השני שלוIn the Hands of Gravity and" ,
 "Chanceיתורגם לעברית .את הקריירה שלו כסופר
התחיל אחרי עשרות שנים של פרסום טקסטים פסי־
כואנליטיים .הקוראים בישראל מכירים כמה מהם —
"מצע הנפש"" ,הקצה הפרימיטיבי של החוויה"" ,לגלות
מחדש את הפסיכואנליזה" ו"על אי היכולת לחלום",

"אני יהודי ,ואני חושב שיהודים
מעריכים הסתכלות פנימית
בניגוד למיינסטרים באמריקה.
יהודים מפרשים טקסטים מאז
ומעולם ,ושפה היא טקסט.
זה בגנים של האנשים"

משם המשיך לאוניברסיטת יל ,ללימודי רפואה ,שנד ־
רשו באותה עת מפסיכואנליטיקאים.
הוא מפרסם ספרים ומאמרים בתחום זה  40שנה.
"כשאתה מגיע לכתיבה על אנליזה ,אתה כבר לא עוזר
למטופל ,כי הוא לא ירוויח או ישלם או ייענש על זה.
זו הופכת להיות בעיה ספרותית — עד כמה אתה נצמד
לפורמט של מאמר שבו אתה מציע תיאוריה ונותן תיאור
מקרה ,ועד כמה אתה נמנע מזה ,עושה את זה יותר מע ־
ניין ופשוט ,יותר חי".
אחד ההיבטים הפופולריים בכתיבה של אוגדן על
פסיכואנליזה הוא תיאורי המקרה שלו ,שטווים דמות
וסיפור בעושר ובאלגנטיות ,מבלי להכביר במילים .הוא

שזכו להצלחה בקהילה הפסיכואנליטית ומחוצה לה.
העובדה שספריו המקצועיים תורגמו לעברית וזכו לה־

"כשהייתי בן שלוש ,אמי התחילה פסיכואנליזה,

מבקש לא להתייחס לחלק ברומן שבו מתואר טיפול
פסיכיאטרי של אחת הדמויות כסוג של תיאור מקרה,

צלחה מסחרית בישראל מפתיעה אותו ,אבל הוא מזד־
רז להציע הסבר" .אני יהודי ,ואני חושב שיהודים

ולמרות שמעולם לא דיברה איתי על זה ,תמיד הייתי
מודע לפגישות שלה" ,הוא מספר" .בתור ילד בן שלוש

והוא מתייחס לתיאורי מקרה כסוג של ספרות בדיונית.
"למרות שרוב האנליטיקאים מתיימרים להיות מדעיים,

מעריכים הסתכלות פנימית בניגוד למיינסטרים באמ־
ריקה" ,הוא אומר" .יהודים מפרשים טקסטים מאז ומ־

או ארבע לא ידעתי מה זה 'פגישות' ,אבל ידעתי שהיא
עזבה עבורן ושהיתה נוכחות נוספת במשפחה שלנו.

זה דבר מגוחך .שהרי פסיכואנליזה אינה מדע חיים .במ ־
קרה הטוב ביותר היא מדע חברה ,וסביר יותר שהיא

עולם ,ושפה היא טקסט .זה בגנים של האנשים".
הכתיבה הפסיכואנליטית של אוגדן מסרבת להש־

היינו אני ,אחי הצעיר ממני בשנתיים ,אבי ואמי ,ותמיד
היה נוכח אדם חמישי בשולחן .במשך שנים הדבר לא

קרובה יותר לחוויה ספרותית ,חוויה בשפה .תיאורי
המקרה הם ספרות בדיונית למרות שהם מבוססים על

תייך לאסכולה אחת .הוא מושפע מאוד מדונלד וויני־
קוט ,מבכירי האנליטיקאים באסכולה הבריטית של

היה מוגדר ולא נתפס כיותר מהרגשה ,ולמעשה ,הפ־
עם הראשונה שבה ראיתי את אמי בוכה היתה כשהמ ־

חוויות אמיתיות עם אנשים .חוויה וכתיבה הן לא אותו
הדבר .למעשה ,אתה מדמיין את החוויה או את האדם

"יחסי אובייקט" ,כמו גם ממלאני קליין ווילפרד ביון.
על שלושתם כתב בהרחבה ,אבל התיאוריה שלו,

טפל שלה מת ,כשהייתי בן שבע".
הוא מתאר את הוריו כ"יהודים כבדים" במובן הת־

שאותו אתה מנסה ללכוד בשפה" ,הוא מסביר" .תמליל
של טיפול הוא הדבר הכי משעמם בעולם ,כי הוא לא

שאינה כוללנית או מקיפה ,פנתה גם לכיוונים נוס־
פים .הגישה שלו לפסיכואנליזה ,ולכתיבה עליה,

רבותי ,שגדלו באותה שכונה בניו יורק" .אבא שלי לא
הלך לקולג' ,לא בגלל שלא היה אינטליגנטי מספיק,

לוכד דבר מההרגשה או מהטון ,ומכל מהדברים שהופכים
את השפה לאקספרסיבית .כשאתה כותב תיאור מק ־

מתוארת בדרך כלל לא כהליך אבחוני ,אלא כניתוח
טקסטואלי .אבל לפני שמגיעים לתוכן ,הדבר הראשון

אלא בגלל שהיה תלמיד גרוע .הדעת שלו לא עבדה
באופן שבו המערכת עובדת .היתה לו תשוקה לאנגלית

רה ,אתה מנסה ליצור את המוזיקה הזאת".
לדברי אוגדן ,את רזי הכתיבה על פסיכואנליזה הוא

שבולט בכתיבה של אוגדן הוא שאפשר להבין אותה.
כתיבה על פסיכואנליזה נוטה להיות סבוכה או רוויית

— סליחה ,זו פליטה — למוזיקה ,והעבודה הראשונה
שלו היתה כסדרן בקרנגי הול ,כדי שיוכל לשמוע את

למד מוויניקוט ,שאותו הוא מעריץ .דונלד וויניקוט היה
רופא ילדים ופסיכואנליטיקאי בריטי שנולד ב–1896

ז'רגון .לא כך אצל אוגדן.
לפעמים הפשטות שבה הוא מציג את רעיונותיו נש־

הקונצרטים בחינם" ,הוא מספר" .אמי אהבה לקרוא .גם
היא לא היתה תלמידה טובה ,אבל כן הלכה לקולג' .אני

ומת ב– .1971מאמריו הרבים עסקו בקשר בין אם לילד
ובחשיבות המשחק לשימור הרגשת הממשיות ,החיוניות

מעת כמו וידוי ,כמו מאמריו על חלימה בהקיץ כמטא־
פורה לתת־מודע ,בהם הוא נותן דוגמאות ממחשבות

גיליתי שאני מסתדר טוב במערכת החינוך ולכן הייתי
תלמיד טוב .היא נדהמה מזה ותמיד אמרה שהיא לא

והאותנטיות .הוא היה זה שטבע את המונח "אובייקט
מעבר" בהתייחס לחפץ שילדים נקשרים אליו ואשר מג ־

שחולפות בראשו בזמן הטיפול ,כמו מכתב אישי שעליו

יודעת מאיפה באתי".

שר לתקופה מסוימת בינם לבין האחר ,וכן את רעיון

"העצמי האמיתי" — זה המאפשר לאדם להרגיש אותנ ־

פרטים מראה כבוד ליכולתם של הקוראים לא להגיב רק

השיר ,ובמקביל חושב על הטכניקה של היוצר .שתי הד ־

טי בקשר שלו עם אחרים וביחס לגוף ולתהליכיו ,לעו ־
מת "העצמי הכוזב" — מנגנון הגנה שממסך את העצמי

למה שהם קוראים ,אלא גם להשתתף בכתיבה של
הרומן" .אוגדן מציין שהדיאלוגים בספר נראים כמלאים

רכים חשובות במידה שווה להרגשה שהיצירה גורמת
לי".

האמיתי כדי לענות על ציפיות האחרים .בדומה לאוגדן,
הוא לא השתייך לאסכולה פסיכואנליטית מסוימת —

בתשובות עקיפות ,לא קשורות ,או כאלה שאין לאן לה־
משיך מהן ,ומסביר שהם "רק 'נראים' כך משום שהם

בכתיבה האנליטית שלך אתה מסביר מושגים
בפסיכואנליזה או מספר על החוויות שלך כאנ ־

פרוידיאנית ,קלייניאנית ,לקאניאנית וכן הלאה — אלא
הושפע מתיאוריות שונות ויצר תפיסה עצמאית משלו.

הגיוניים פחות או יותר ,אבל לא תמיד ברובד המודעות
של הקורא או שלי כשכתבתי אותם .אני מהסס לקרוא

ליטיקאי .מה אתה מנסה להעניק לקורא ברומן?
"זה לא מדויק ,אני לא חושב על המאמרים שלי כה־

"המאסטר של זה ,הגאון ,הוא וויניקוט .הוא
פשוט כותב מבריק .עבורי הוא הכותב הטוב ביותר

לרובד שבו הם פועלים 'הלא מודע' משום שבאופן כללי
אני לא אוהב את השימוש במושגים פסיכואנליטיים בדיון

נחיות .אני שואף להידמות לוויניקוט ,אבל אין לי אש ־
ליות שאני אפילו קרוב אליו .אני מנסה לתת לקורא

בשפה האנגלית .כל אחד מהמאמרים שלו הוא
פנינה .הוא כותב מאמרים בחצי ממספר המילים

על ספרות ,משום שהוא מספקים פסאודו־הסברים שנ־
שמעים מדעיים ,אבל למעשה מגבילים את הדמיון".

חוויה שהיא רגשית באותה מידה שהיא קונספטואלית.
אחד הרעיונות היסודיים של וויניקוט הוא שאנליזה

שבדרך כלל משתמשים בהן .ומכאן אני מגיע לדבר
על הרומן ,בגלל כל הפרטים שהוא משמיט".

מכתיבת

דורשת ,כתנאי הכרחי אך לא מספיק ,שהמטופל והאנ־
ליטיקאי יחיו ויחוו יחד ,ואז ילמדו מהחוויה הזאת .אני

"אני מנסה להשאיר את הפסיכואנליזה מאחורי .אני
מנסה מאוד .כשאני כותב רומן — אני סופר ,וכשאני עם

חושב שזה מה שאני שואף אליו :ליצור באמצעות הצו ־
רה הספרותית חוויה שהקורא יכול לחיות יחד איתי

כשהוא נשאל כיצד הגיע לכתיבה ספרותית אחרי
שנים רבות כל כך של כתיבה מקצועית ,אוגדן משיב,

מטופלים — אני אנליטיקאי .הכתיבה היא חוויה ספ־
רותית מלאה שבה אני חופשי לעשות כל דבר ,והמחיר

ככותב ,ושהוא יצא ממנה שונה מאיך שהיה כשנכנס.
גם בטיפול וגם בספרות ,בקולנוע ,או בכל צורה אח־

ש"מהבחינה הזאת ,השתלמתי בכתיבה  40שנה לפני
שהחלטתי להתנסות בכתיבה בדיונית .למעשה ,לא הייתי

של זה הוא שדבר לא ניתן לי ואני צריך להמציא את
הכל .זה דומה לחוויה שלי כנגן בסון בצעירותי .בסון

רת של אמנות ,הדבר החשוב הוא לא מה אדם לומד או
אפילו מה הוא זוכר ,אלא איך החוויה שינתה אותו .זה

כן עם עצמי .אנשים היו אומרים לי שתיאורי המקרה
שלי מאוד משכנעים ,שואלים אם ניסיתי לכתוב כתי ־

הוא כלי שבו הצליל נקבע רק לפי הלחץ שמפעילות
השפתיים על הקנה .אבל אני לא רגיש לטונים ,ולכן זו

נכון גם לגבי חלומות :הם חשובים רק במידה שהם שי ־
נו אותנו ,אנחנו אפילו לא חייבים לזכור אותם כשא ־

בה בדיונית ,והייתי עונה ,ודאי שחשבתי על זה ,אבל
אני לא עושה את זה כי אין לי כישרון לכך .זו היתה

היתה חוויה עצובה מאוד .עם המטופלים ,החוויה שונה
מאוד .כשאני פוגש מטופלים לראשונה בחדר ההמתנה

נחנו מתעוררים ,משהו קרה שעשה אותנו שונים .זה
מה שאני שואף אליו".

תשומת לב

אקוטית

באיזה אופן הכתיבה של הרומן
תיאור מקרה?

שונה

הונאה עצמית ,משום שמעולם לא ניסיתי .בסופו של
דבר ,בשנות ה– 60לחיי החלטתי שאין לי את כל הזמן

אתה רוצה להסביר באיזה אופן אנחנו משתנים?
"לא" ,הוא צוחק" ,חשוב להשאיר את המרחב הזה

בעולם וניסיתי .הדבר הראשון שכתבתי היה סמי־אוטו ־
ביוגרפי ומבוסס על ההיסטוריה המשפחתית — הורי

פתוח .מה שאני עושה ומה שאדם אחר עושה זה לא
אותו הדבר .אני חשוב על זה כסוג של פתיחות מצדו של

שגדלו כיהודים בעיר ניו יורק .נתקלתי בבעיה ,הרגש ־
תי שזה לא נכון לספר יותר ממה שאמי סיפרה לי על

המשתתף ,וזה שונה באנליזה מאשר בכתיבה משום שכו ־
לם קוראים את אותו הספר .אצל פרויד ,החוק היסודי

המשפחה ,ואם הייתי מספר מעט מדי זה היה משעמם.
"התחלתי לחפש עלילה ודיברתי עם חבר ,שסיפר

בטיפול הוא שאתה אומר כל מה שעולה על דעתך ,שא־
תה לא שומר סודות .עבורי ,החוק היסודי הוא שאתה

לי על בת משפחה שלו שהיתה חסרת בית .שאלתי אותו
אם כמישהו שגדל איתה הוא ידע על הקשיים הפסיכו ־

מנהל שיחה עם האדם הזה שלא ניהלת מעולם עם אף
אדם אחר .ובגלל זה אתה ער לשיחה בכל רגע ,שנייה

לוגיים החמורים שלה ,והוא השיב בשלילה .הדבר היחיד
שעלה בדעתו היה שהיא מצצה את האצבע לתוך גיל

אחר שנייה .זה שונה מאוד מקריאת ספר ,מלבד הפתי ־
חות מצד הקורא ,שיכול להיות שהוא פתוח או שהוא

ההתבגרות ושההורים שלה הכריחו אותה ללבוש כפפה
במשך הלילה כדי לעזור לה לשבור את ההרגל .וכל הע ־

בכלל לא מעוניין בסוג כזה של חוויה .לדוגמה ,ב"פרטים
שהושמטו" זו חוויה של התמודדות עם חוסר היכולת

דונלד

וויניקוט .מודל לחיקוי

לילה עלתה בדעתי בתגובה לאנקדוטה הזאת.
"כתבתי סיפור קצר ,שהיה למעשה שניים או שלו ־
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להוציא את עצמך ממצב שנחווה כמסוכן ,והבעל בסי ־
פור ,ארל ,נאבק בהרגשה הזאת כל הזמן ,כך שיש הרג־

שה פרקים ברומן ,בהם הילד והאם נעולים בקרב על
מציצת האצבע שלו ,והיא מנסה משחות וכפפות וב ־

ניתן לי כל כך הרבה מידע — האופן שבו הם מביטים

שה של גורל שנגדו הוא נאבק .אנשים מסוימים חשים
את זה באופן מיידי בחיים שלהם והקריאה בספר שזו

סוף מאבדת את זה לגמרי ,מניפה עליו סכין ,והאב מת ־
ערב ,דוחף אותה ומפיל אותה כל כך חזק שהיא מתה.

בי ,אם הם יושבים או עומדים ,הקצב ,סגנון ההליכה,
עד כמה מתוחים השרירים שלהם כשהם נכנסים לק־

התמה שלו נוגעת בהם ומשנה אותם ,ואחרים לא".
אני חייבת להודות שזה לא האופן שבו אני קרא ־

זה היה סופו של הסיפור ,ואלו היו בדיוק המילים שא ־
מרתי לעצמי — יותר מדי פרטים הושמטו .איך זה שה ־

ליניקה ,הם נותנים כמות אדירה של מידע".
באחד ממאמריו" ,חלימה בהקיץ ומטאפורה" ,מתאר

תי את הספר .אני חשבתי שהוא עוסק בהשלכות
ובאופן השרירותי שבו מעשים מסוימים מובילים

מצב הגיע לכך שהאם מניפה סכין על הילד והאב הורג
את האם? זה לא יכול להיות סיפור קצר ,יותר מדי פר ־

אוגדן באופן דומה את תשומת הלב האקוטית שעל המ־
טפל להעניק למטופל .הוא טוען שהתפתחותה של רגי־

להשלכות שלא היית יכול לצפות אותן מראש.
"אני אומר את זה בכנות ,אני נותן יותר אמון בק־

טים הושמטו".
"הפרטים שהושמטו" מתרחש בעיירה במערב התי ־

שות אנליטית מחייבת את העשרת יכולתו של
האנליטיקאי להרגיש את הרגעים החיים בטיפול בק־

ריאה שלך של הספר מאשר בשלי .באמת .חבר אמן
סיפר לי שהוא קרא ,אני לא יודע איפה ,על אמן מפו ־

כון של ארצות הברית ,מוקפת מרחבים פתוחים ,שטו ־
חים ,זרויי חיטה ותירס .העולם בו קטן ,בודד וצר ,ומורכב

רביים" :להיות מסוגל לשמוע מילה או ביטוי שהשי־
מוש בהם נעשה חדש באופן מעניין ובלתי צפוי ,לשים

רסם שפגש מבקר בתערוכה שלו ,והמבקר שאל אותו
על אחד הציורים .והאמן אמר שהוא רק מצייר ומשאיר

משכנים מחוות סמוכות ,חברים לכנסייה המקומית,
הרוקח ,סגן השריף — וגם אלו מרוחקים מהיחידה המ ־

לב למבטו של המטופל בחדר ההמתנה ,אם הוא נראה
מבויש ,מתנצל או סוער ,לחוש שהודעה קולית שה־

את החשיבה לאחרים .אני חושב כך על הספר .אני עו ־
שה את הכתיבה ,ומשאיר את החשיבה לך ,ואני חושב

שפחתית ,בה אם ,אב ,בת ובן מראים פנים שונות לחוץ
ולפנים .בעוד הרומן עוקב אחרי חייהן של הדמויות,

שאיר המטופל נשמעת מסתורית באופן מסוכן ,ועדיין
מושך; לחוות באופן גופני שפרק זמן של שתיקה במ־

שזו חשיבה טובה מזו שאני יכול לעשות".
כמה ימים אחרי הפגישה בינינו אוגדן שלח לי מייל,

ומתאר את הנסיבות שהביאו אותן — כבר בפרק הרא ־
שון — למותה האלים של האם בביתה ,הוא מזכיר שוב

שך השעה הוא כמו לשכב במיטה לצד בן זוג שלך
שאהבת במשך שנים רבות ,ועתה הוא כמו אדם זר".

וביקש להוסיף כמה דברים ביחס לנקודה הזאת" .עבו ־
רי ,מעשה הכתיבה חייב לכלול תגובה של הפתעה מצ ־

ושוב את גבולות היכולת להבין ,להסביר ולתאר ,ומצ ־
ביע לעבר צִ לם של אותם פרטים שהושמטו ,בין הד ־

לפרטים ,כמו זו
הרגישות הזאת
כתבת על
שתיארת עכשיו ,והסברת את החשיבות שלה

די לאופן שבו הרומן מתפתח" ,הוא כותב" .אני לא
מתחיל עם רעיון לגבי סוף הסיפור .כשהכתיבה הולכת

מויות כמו גם בין המספר לקורא.
"עבורי ,כמה מההיבטים החשובים ביותר של הכתי ־

לטיפול .כיצד פיתחת את הרגישות שלך?
"אני חושב שזה הטמפרמנט שלי .תמיד הייתי מאוד

טוב ,אני מופתע ממה שאני כותב .אני שואל את עצמי
שוב ושוב ,על מה הרומן? ואני יכול להתחיל לענות רק

בה טמונים באפקט שנוצר מהפרטים שהושמטו" ,הוא
אומר" .הפרטים שהושמטו יוצרים מסתורין ,מתח ,את

אינטנסיבי .אני חווה דברים בווליום גבוה ,לטוב ולרע.
מאז שלמדתי כתיבה בקולג' ,אני קורא דברים בשתי

אחרי שאני מרגיש שהרומן גמור .החיים אינם כך .הסי ־
פור של החיים לא מוצא מקום לעצור ,הוא פשוט ממשיך,

המתקבל על הדעת שבכל זאת אין להסבירו .להשמיט

דרכים בו־זמנית :אני חווה את היצירה הבדיונית או

ואנחנו ממשיכים לשאול ,על מה החיים?"

