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עלילות, ממציא סופר יבין:  יונתן
רגשות ממציא הוא – מזה פחות ולא



שיונתן יבין רק התחיל ללמוד בבית הספר, הוא 
א’  ”הגעתי לכיתה  התנגש לראשונה בממסד. 
כשאני כבר יודע לקרוא”, הוא מספר. ”למדתי 
וגנבתי  הגדולה  באחותי  קינאתי  וחצי,   4 בגיל  לקרוא 
הרעיון  את  הפטנט,  את  שתפסתי  ברגע  ספרים.  לה 
של השפה, לא הפסקתי ליהנות ממנה. המורה התחילה 
הרגשתי  נעלבתי,  מאוד  ואני  בי”ת  האל”ף  את  ללמד 
הרצפה  על  התיישבתי  לטיפש.  כמו  אליי  שמתייחסים 
והתחלתי למחוא כפיים. המורה קראה לאמא שלי ואמרה 
שאני חייב לעבור לכיתה טיפולית. אמא שלי הסתכלה 
ולכיתה  מגיל 4  כבר  שקורא  לילד  מה   - בהלם  עליה 
טיפולית? ואז נוצר מן הסכם שאמי לוקחת אותי למבחני 
היא  ממחונן,  פחות  שאני  ייצא  אם  בהדסה:  הסתכלות 
תסכים שאלמד בכיתה טיפולית; אם אקבל ציון גבוה, 
בטח  את  כאן,  התכנסנו  אם  התפטרות.  תגיש  המורה 
מבינה שלא נשלחתי לכיתה הטיפולית, ושהיא הפסיקה 

ללמד אותנו”.
לא ייאמן.

על  שהימרו  תביני  אבל  זה,  את  אומרת  את  ”היום 
חיי. אם מערכת החינוך הייתה מתנהגת כמו שצריך, היו 
מפטרים מורה כזו. להכריז שילד הוא מטומטם כי את לא 

מצליחה להשתלט עליו? זה לגמור על החיים שלו!”
הילד היום כמעט בן 40. 38 ליתר דיוק. כתב כבר 
שבעה ספרים, ביניהם ’באבא ג’י’ רומן למבוגרים, על 
כמו  ילדים  ספרי  וכן  בהודו,  יחד  המטיילים  ובן  אב 
הדעת’,  את  משנה  דלעת  ו’החתול  שלנו’  ’בשכונה 
שאף נכנס לפרויקט מדף הספרים של משרד החינוך, 
ויבקר כעת בכל בית ספר וגן ילדים, לצד קלאסיקות 

מהקאנון הישראלי. 
לפני כמה שבועות ראה אור רומן נוער חדש של יבין 

בשם ’אנטי’ (הוצאת עם עובד). זהו רומן ראשון מסוגו, 
שמרבית הדיאלוגים שבו נכתבו על בסיס מוזיקת הראפ, 
אם  מאוד.  מעודכנת  וגם  מסוגננת  עשירה,  בעברית 
המדיום הוא המסר, אז השימוש בראפ משקף את האופי 

של הדור הנוכחי: חד, חותך, שחצני, וחסר סבלנות. 
דרור  בשם   14 בן  נער  אגב,  המצוין  הרומן,  במרכז 
אנטילביץ, ’אנטי’, שמצטרף לחבורת ראפרים אחרי שדודו 
ספר  בית  למסגרות:  הסבלנות  את  מאבד  והוא  מתאבד, 
זהו סיפור  או ההורים. יש גם סיפור אהבה, אבל בעיקר 
כבד.  חברתי  לחץ  מול  הפנימית  לאמת  מחויבות  של 
נוקבות  גזורות לפי משקלים,  ויש מילים. הרבה מילים. 
ומרככות, גבוהות ורחוביות. לפי מיטב הז’אנר המוזיקלי. 

אני ראיתי ראשון
יונתן יבין נולד בניו־יורק, לאבא מגיש ’מבט’ בימים 
שבו שלט ערוץ יחיד, ולאם בנקאית ומשפטנית. כשהיה 
בן שלוש עלו לירושלים. הוא השני מבין ארבעה ילדים, 
והיום  דרום,  ובפיקוד  בשריון  שירת  חינוך,  בבית  למד 
הוא גר ברמת־גן. עיתונאי וסופר. לשם הגילוי הנאות, 
אומר שאני מכירה את יבין כעורכת שלו באתר ’צו פיוס’ 
כדי  התכנסנו  הפעם  אבל  טור.  כותב  הוא  שבו  החדש, 

לדבר עם יונתן הסופר. 
מה פתאום ספר ראפ? 

”כמו כל רעיון, גם הרעיון לכתוב רומן ראפ היה מונח 
שם שנים ואף אחד לא ראה. הרעיון כל כך טוב, שאני 
מהרעיון.  טוב  יותר  ספר  לכתוב  שהצלחתי  מאמין  לא 
לפעמים אתה שומע על ההוא שהמציא משהו ופתאום 
זה נראה לך מובן מאליו. זה היה מול העיניים של כולם 

עינת ברזילי | צילום: יוסי זליגר

שבעה ספרים כבר כתב יונתן יבין. באחרון, רומן לנוער 

בסגנון ראפ, הוא מביא לידי ביטוי את הילד המרדן שהיה.

או שהוא עדיין. ”החופש הגדול המשיך אצלי גם אחרי 

גיל 30”, הוא אומר בגיל 38, ואין לו שום כוונה או 

רצון להתמסד. ואף מילה על אבא, מר טלוויזיה
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”לראפ יש מבנה 
של סיפור ילדים: 

הוא בנוי בחרוזים, 
המשקל קפדני, 

והוא משתדל 
לעניין, לשעשע. 

לראפר יש תפיסה 
ילדותית של ’אני 

הכי גדול’, ’מי 
יכול עליי’. יש 

בזה שוויצריות, 
אלימות. וילדים 

חיים הרבה מאוד 
אלימות. זה אולי 

מבוקר, אבל עדיין 
העולם שלהם 

אלים” 

כ

ראפ לדור ראפ לדור ראפ לדור 
שיביןשיביןשיבין



ואני פשוט זה שראיתי. חוץ מזה, אני אוהב ראפ. שומע 
הרבה. אמנם קשה לי עם ראפ ישראלי, הוא תמיד נשמע 
לי קצת לבנטיני, אבל אוהב מאוד את ’הדג נחש’, את 
’סגול 59’. את שאנן סטריט אני מכיר עוד מירושלים, 
היה לו פאב ולהקה עם שם מוזר, שהלכנו לשמוע כשהם 
הופיעו חינם בגיא־בן־הינום. היה מגניב. ועכשיו אנחנו 
נפגשים אחרי שכל אחד הגיע לאן שהגיע. אני כתבתי 
אז במקומונים של ירושלים, והם נהיו מקצועניים. באופן 
בטוח,  עילגים  כשהם  אותי.  מצחיקים  ראפרים  כללי, 

ועוד יותר כשהם מנסים להצחיק”. 

האלטר אגו שלך
”אל תראו כל כך מיואשים/ אל תראו לאויב שאתם 
וימחץ  יבין מזה שאתם מותשים/  רק  הוא  חלשים/ 
אתכם בהזדמנות הראשונה כמו יתושים / אני רוצה 
לעזור /להראות לכם את האור/ כי לא סתם קוראים לי 
דרור/ דרור זה חופש לא רק ציפור” (’אנטי’, עמ’ 90).

 ”ראפ זו שירה”, אומר יבין. ”יותר מזה, לראפ יש 
המשקל  בחרוזים,  בנוי  הוא  ילדים:  סיפור  של  מבנה 
יש  לראפר  לשעשע.  לעניין,  משתדל  והוא  קפדני, 
עליי’.  יכול  ’מי  גדול’,  הכי  ’אני  ילדותית של  תפיסה 
יש בזה שוויצריות, אלימות. כוחנות, וילדים חיים הרבה 
מאוד אלימות. זה אולי מבוקר, כי הגננת אומרת שאסור 
להרים יד שנייה לפני שקורה נזק, אבל עדיין העולם 
שלהם אלים. והראפ הוא הז’אנר הכי ילדותי שיש. זה 
מחזיר אותך לתחושת הילד, עוזר לך לנצח את הקרבות 
הבחורות  ’כל  אומר  בילדות. כשאמינם  בהם  שהפסדת 
רוצות אותי’ ’אני אקרע אותך’, אתה לא מרגיש קורבן 
של אמינם, אתה עם אמינם. הוא הופך להיות האלטר 

אגו שלך. וזה פשוט מגניב”. 
הספר,  מדפי  שנושבת  התוססת  הנעורים  רוח 
החרוזים  את  שמלווה  העגמומיות  את  מעמעמת  לא 
לדֹוד  הספר  בתחילת  ההקדשה  זו  ואולי  המהוקצעים. 
אמיתי, אחיה של אמו של יבין שהתאבד (כמו הדוד מתי 

בספר) כשיונתן היה בן 14. 
”הדוד שלי, אמיתי”, מספר יבין, ”הוא ממש לא הדוד 
שמתואר בספר. לא אותו טיפוס. וגם אני לא עברתי מה 
שעובר דרור, הגיבור שלי. אנשים טועים לחשוב שסופר 
ממציא עלילות, אבל הוא ממציא גם רגשות. המוות של 
קיצוניות.  רגשיות  תגובות  ממני  הוציא  לא  שלי  דוד 
זו הייתה שנה שבה איבדתי גם את סבא וסבתא שלי, 
וגם אח של אמא. כל כמה חודשים המשפחה התכנסה. 
בדרכנו הפולנית זה טלטל את משפחתנו, אבל אותי זה 
חסם. ואולי הייתי חסום לפני. יכול להיות שחוסר הפחד 

שלי בא משם”. 
סתם  או  מרד,  היא  שלו  שהמשמעות  פחד  חוסר 

אדישות?
”הייתי ילד מרדן מאוד. וזה התחיל אצלי בגיל צעיר 
ביותר. שברתי הרבה איברים בגוף בגלל זה, הייתי הרבה 
מאוד פעמים עם גבס. השיר האהוב עליי באותם ימים 

היה של יהודה אטלס: ’כשישימו לי גבס זה יהיה כיף 
נורא, כי כולם ישאלו, מה קרה, מה קרה’. כשהייתי בן 7, 
בטלביה, גרנו ברחוב קטן שנשפך לכביש. אני החלטתי 
לרכב על האופניים ולא לעצור על שפת הכביש, אלא 
להמשיך הלאה ולראות מה יקרה. בדיוק עברה מכונית 
שנסעה במהירות מופרזת ופגעה בי. הדבר האחרון שאני 
זוכר זה שאני יורד עם הגלגל הקדמי לכביש, ואז מעגל 
של ראשים מעליי. לקחו אותי לבית חולים וכשהאחות 
שאלה איך אני מרגיש, אמרתי שאני מרגיש כמו לולב 
פגום. כי בדיוק למדנו על סוכות. זה היה עולם הדימויים 

שלי בכיתה ב’. 
הטניס,  ”בשיעורי  יבין,  ממשיך  בכול”,  אז  ”מרדתי 
הפסנתר, אפילו שהייתי די טוב, המורה שלי אלישבע בן־
נון אפילו רשמה אותי לכמה שיעורים באקדמיה למוזיקה, 
ילד  בו  קונצרט שניגן  ראיתי בטלוויזיה  עד שיום אחד 
צעיר, והוא רטט כולו מרוב אינטנסיביות בנגינה. הבנתי 
שאם אני ממשיך עם זה, אני הופך לילד רוטט. מאותו 
רגע החלטתי שאני לא מתקרב לפסנתר. וזה היה הסוף”. 

לבדוק את הבגרות 
כועסים/  כאלה  שלכם  ת’פרצופים  רואה  ”אני 
אתם בטח מרגישים עכשיו מה זה מבואסים/ נראים 
כאילו בחיים אתם לגמרי מואסים / יושבים וכוססים 

ציפורניים, כל כך מובסים” (’אנטי’, עמ’ 89) 

מה נשאר מהמרד שלך היום? אתה נראה לי דווקא 
אדם מתוקן. או שאין סתירה.

”תראי, נניח שבגיל כמעט 40 אני מחליט שאני לא 
עובד, גר בתל־אביב בדירת חדר מחולקת לשמונה עם 
עוד שלושה שותפים, זה מגוחך בעיניי. חייבת להתקיים 
התפתחות אישית שצריך להיות לה ביטוי אפילו ברמת 

ההכנסה. אם אתה מגיע לגיל 40 ואין לך א’, ב’, ג’ - זה 
אומר שכדאי לבדוק אם אתה מרדן או פחדן. כדאי לך 

לבדוק את הבגרות שלך”. 
מוצאת חן בעיניי ההקבלה בין מרדן לפחדן. זה נכון. 

הקו ביניהם דק. 
 ”מרד הוא אומץ גדול על רקע ייסורים גדולים. 
אם בגיל הזה הייתי במצב סטודנטיאלי מכל הבחינות, 
בחיי  מההיבטים  בחלק  עצמי.  עם  רע  מרגיש  הייתי 
אני שומר על המרד. אני למשל לא מוכן לקבל את זה 
שבגיל 20 אתה צריך להתחתן ולעשות ילדים כי זה 

מה שכולם עושים”.
ואם תתאהב, חס וחלילה?

”להתאהב זו לא בעיה בשבילי. אני סופר. אני רואה 
את  מקבל  לא  כבר  אני  אבל  אישה.  בכל  הדרמה  את 
הנישואים כמוסד הכרחי. החופש הגדול המשיך אצלי 
גם אחרי גיל 30. אנחנו בדור המחשב, עוד רגע ישתילו 
לנו צ’יפים במוח, ההתקדמות הטכנולוגית פסיכית והיא 
של  א־תחריר  כיכר  הזוגיות.  תפיסת  על  גם  משפיעה 
הנישואים הייתה לפני 10 שנים ואני הייתי שם בכיכר, 

רק יש אנשים שלא רואים את זה”. 
וילדים? 

”אני הופך והופך בזה הרבה פעמים. את הילד חייבים 
אני  או למען האגו שלך.  ולא למענך  לעשות למענו, 
ערך  יהיה  שלי  העתידי  הילד  של  לחיים  אם  תוהה 
מצטבר של יותר חוויות חיוביות, אז אני אעשה, ואם אני 

אגיע למסקנה שיותר סבל צפוי - אז לא”. 
איזה  יודע  לא  אתה  מראש.  מובטח  לא  כלום  אבל 
ערך יהיה לחייו. אתה משתדל לעזור לו להפוך אותם 

למלאים.
חוזרים לעניין של  אנחנו  חושב שכאן  אני  ”נכון, 
מרדן או פחדן. אחרי ניתוח מעמיק, לא הגעתי עדיין 
לנקודת מבחן ריאלית. אולי פעם זה יתקרב לזה. החיים 
כסופר תובעים דרישות קשות: בידוד משאר האנושות, 
מחויבות לחוש כאב וצער ברמה גבוהה, זה המלכוד של 

הכתיבה, ככל שהיא טובה יותר, נהיה יותר קשה”. 
ספרים  קוראים  ילדים  ההשקעה?  את  שווה  והקושי 

בכלל?
”אני לא שותף לכל הקינות על הנוער של ימינו 
שלא קורא. נכון שאנחנו קראנו יותר, אבל לנו לא היה 
ראשון  קיבל  שלי  שחבר  זוכר  אני  ואינטרנט.  מחשב 
מחשב וכולנו התייצבנו אצלו ושיחקנו שלוש שעות. 
אני פוגש את הילדים בשעות סיפור, בבתי ספר, ויש 
איזו יוזמה של בנק הפועלים של הקראת סיפור לילדי 
נהנים, שואלים.  והילדים  לקוחות שאני משתתף בה, 
לסיפור  בראש  רעיון  הופכים  איך  אותם  מעניין  הכי 

של ממש”.
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המורה שלי 
לפסנתר 
רשמה אותי 
לכמה שיעורים 
באקדמיה 
למוזיקה, עד 
שיום אחד ראיתי 
בטלוויזיה קונצרט 
שניגן בו ילד צעיר, 
והוא רטט כולו 
מרוב אינטנסיביות 
בנגינה. הבנתי 
שאם אני ממשיך 
עם זה, אני הופך 
לילד רוטט. מאותו 
רגע החלטתי 
שאני לא מתקרב 
לפסנתר. וזה 
היה הסוף” 

<

<

בראפ אתה מנצח את קרבות הילדות שלך. ’הדג נחש’

”את הילד חייבים 
להביא למענו, לא למענך 
או למען האגו שלך”. 
צילום אילוסטרציה
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חושב הרבה, חי קצת
”כל ההבדל בשכונה / הוא בין מי שיש לו אמונה 
/ לבין מי שאיבד את התקווה / ראפ עושים רק עם 
כוונה / ראפ עושים רק מאהבה...” (’אנטי’, עמ’ 199)

למה בעצם אתה כותב דווקא לילדים? 
כזה.  מתבונן  נער  פעם.  נער  הייתי  כל,  ”קודם 
שמסתכל על הדברים מבחוץ. כמו כלבלב שמוצא דלי 
בחצר, והופך אותו ואז כשהוא הפוך, הופך אותו שוב. 
נקודות האור הבודדות היו הספרים. אם רוב הילדים היו 
חשבתי  הזמן  רוב  אני  חושבים,  ולפעמים  חיים  בעיקר 

ולפעמים הייתי קצת חי”. 
נשמע לי מוכר. קוראים לזה רגישות יתר.

”לא יודע. המילה ’רגיש’ כל כך כללית שהיא מילה 
לא רגישה. אני בהחלט מאוהב בטרגדיה. לא בודק למה 
עד הסוף, כי אני נהנה להתפרנס מזה. כשמדברים על 
רגיש, השאלה היא אם לצרכים דרמטיים או בעל אופי 
כזה. אז אני רגיש עם אג’נדה שמחפש חומרים טובים. 
אני מבחין בעוולות אבל לא בטוח שמתוך חמלה, אלא 

כי זה רומנטי ואני רואה את הדרמה”. 
היו  לא  הסופרים  רוב  בזה.  להודות  מצדך  אמיץ 

מוותרים על הדימוי השברירי. 
”אולי, אבל מצד שני, התבוננות בהכרח הופכת אותך 
לאדם חומל. כשאני רואה עני ברחוב, וזה מקומם אותי, 
לי  נדמה  אחרונות,  בידיעות  מאמר  למחרת  כותב  ואני 
שאני  שקלים  מהחמישה  בהרבה  גדול  שירות  שעשיתי 
אתן לו. הכתיבה היא אמצעי. מה שהיה חשוב לי תמיד 
זו לא הגדולה, אלא להפוך את העולם למקום טוב יותר, 
סליחה על הגסות. ברור שאני רוצה הכרה בכישרון, אבל 
אם אנשים אומרים לי שהספר נגע בחיים שלהם, זה יותר 
חשוב לי. אחרי שהוצאתי את ’באבא ג’י’, קיבלתי מכתב 
אותי  הכה  זה  חייו.  את  שינה  שהספר  שאמר  ממישהו 
בתדהמה והתרגשות. הרגשתי שאני את שלי עשיתי. אחר 
כך הגיעו עוד ועוד כאלה. ואלה ההתייחסויות המעניינות. 

מחמאה כמו ’ספר מעולה’ פחות מזיזה לי”. 
היית פעם בטיפול? 
לשאלה הבאה. 

מוצלח,  ילדים  סופר  הוא  יבין  יונתן  זה.  ככה 
שמשרטט עלילות וטווה חרוזים דמיוניים, אבל בחיים 
ולכפות  מריכוז  אותו  להוציא  מאוד  קשה  האמיתיים 
שלא  עצמית  משמעת  מקרין  הוא  נפש.  הלך  עליו 
אופייניות לדימוי הסופר, אם יש דבר כזה. הוא אדיב 
ונעים, אבל אסוף מאוד. שום דבר לא גולש ולא עולה 
וכמה  כנראה.  מוקפד  חינוך  של  שאלה  גדותיו.  על 
שאני מנסה לאגף את ההחלטה שלו שלא להתראיין 
בנושא, ולשאול אותו על אבא שלו, אני לא מצליחה. 
עד שהוא משחרר התייחסות שאולי מלמדת משהו על 

הקושי בלהיות הבן של מר טלוויזיה. 
’נבחרת  בתוכנית  משתתף  הוא  אלה,  בלילות 
החלומות’ בערוץ 1. כשהצטרף לצוות שם, פורסם אייטם 
באחד מערוצי הברנז’ה שכותרתו ”יבין חוזר לטלוויזיה”. 
חלק מהטוקבקיסטים השתוללו. את יבין ג’וניור הרגיזה 
”לו היו מתקשרים אליי  האתיקה העיתונאית הלקויה: 
לאמת את הדברים הייתי מתקן 15 שגיאות שם באייטם, 

אבל לא ביקשו תגובה בכלל”. 
מעניינת אותך טלוויזיה? 

”לא בער לי להגיע לשם אף פעם. קיבלתי שלוש 
הצעות מערוצים שונים, ולשתיים סירבתי ולשלישית 
הגשתי מחיר לא ריאלי. אין לי בכלל טלוויזיה בבית. 
יש לי מכשיר, אבל אני לא מחובר לשום ערוץ, ובכל 
זאת יודע בדיוק מה קרה ב’אח הגדול’, וזה חסר חשיבות 
בעיניי. טלוויזיה זו בעיקר פרנסה טובה תמורת מאמץ 
לא גדול. אם את משווה אותי לפועל במפעל ברגים, 
שמקבל פרוטות לשעת עבודה שלו, אני חושב שעדיף 

לשבת באולפן עם ג’קי לוי וקובי אריאלי, לא?”
ברשימת  שמך  את  ראיתי  קובי,  אפרופו  בטוח. 
ידיעות  של  הסאטירה  מדור  ב’אפעס’,  הקרדיטים 

אחרונות.
ידידיה  ל’אפעס’.  ממכתמיי  לפעמים  תורם  ”אני 

מאיר, עוכר ישראל ידוע, הציע לי הצעה שאפשר לסרב 
לה - אבל הייתי חלש. ומאז כל שבוע הוא מאיים שסיון 
שהדתיים,  חושב  אני  אסרב.  אם  תחקיר  עליי  תעשה 
ויותר החרדים בתעשייה, הם גיבורי תרבות אמיתיים. 
יש חשיבות היסטורית במה שהם עושים. הם מוכיחים 
שאפשר להתפרנס ולהשתלב. הם מבינים באמת מה זו 

אחדות ישראל”. 
מה מהיהדות קיים בעולם שלך?

אני קורא הרבה תנ”ך. יש לי ידע די רחב. לפחות 
יותר משל החילוני הממוצע. השנה הפסקתי לצום ביום 
חזקות  חוויות  לי  ויש  שצמתי,  שנים   10 אחרי  כיפור 
מאוד מהצומות האלה. הצום הראשון היה מדהים. אמנם 
כתבתי המון, הגעתי לנקודה שרציתי להגיע, והפסקתי 

כשלא הרגשתי יותר את החוויה בצום”. 

ללמוד מהקולנוע
בוא נרד רגע מהגבהים הרוחניים ונדבר על פרנסה. 
כולם יודעים שבעוד הספרות בארץ מלבלבת, מצב 
הספרים,  חוק  בנושא  אתה  איפה  רע.  הסופרים 

למשל? 
מגלה  אני  שלי,  במקצוע  יותר  עובד  שאני  ”ככל 
את  הסופרים,  את  כולם.  את  להבין  נפלאה  יכולת 
אפשר  אי  הח”כים.  ואת  הרשתות  את  ההוצאות, 
להתייחס לספרים כאל עוד מוצר. הם נכסים רוחניים 
שאנחנו משאירים לדורות הבאים. הסופרים הם אנשים 
מספקות  ההוצאות  שלהם,  היצירה  על  להגן  שצריך 
המון שירותים לסופר שהוא לא יכול לעשות בעצמו. 
הדפסה, כריכה, הפצה, עריכה. הנחיצות של הסופרים 
להיות  צריכה  בעיניי  חזקה.  היא  בהוצאות  עצמם 
תמיכה ממשלתית בספרות. כמו שיש גופים תרבותיים 
צריכה  להציג,  ולמחזאים  לשחקנים  שמאפשרים 
ותחליט  הספרים  את  שתקרא  מסודרת  ועדה  להיות 
במי היא תומכת לפי קריטריונים של איכות. השינוי 
ולקבוע  תמחור  מהלך  לעשות  בחקיקה,  להיות  צריך 

הנחה מקסימלית. צריך לעשות מהלכים שיגוננו על 
הביא  הקולנוע  חוק  לקולנוע:  טוב  עשה  זה  התרבות. 
לנו כל שנה מועמדות לסרט הזר באוסקר. אין סיבה 

שהספרות לא תיהנה מתמיכה”. 
אז מה לגבי מאבק ציבורי? פעילות פוליטית? נדמה לי 
שיש התעוררות של השמאל הצעיר בארץ. אתה שם?

”אני לא סובל הגדרות של ימין ושמאל. בארץ הן 
ממילא הפוכות בהרבה ממדים. אני מסתייג מעצומות 
מאמין  אני  לאי־עשייה.  אליבי  לי  נראה  זה  למיניהן, 
להפגנות  גדולות.  בהתארגנויות  גדולות,  בהפגנות 
שנאבקות בשחיתות השלטונית, בגזענות, באלימות -
 אני אצטרף. אני מתנגד למה שליברמן עושה פה. הוא 
איש מסוכן. אבל גם אולמרט לפניו ושרון עשו הרבה 
הקולות  מתרבים  מתבגר  שאני  ככל  גרועים.  דברים 
שקוראים לי ימני פנאט וגם שמאלני מסריח, אז כנראה 

שאני בדרך להצלחה”. 
ימני פאנט כי אתה לא פוסט־ציוני, אני מבינה. ומה 
תל־אביב?  במוזיאון  הגדולה  השמאל  הפגנת  עם 

היית שם? 
”הייתי בדרך לשם. אבל סגרו לי את הכבישים ולא 

הספקתי להגיע”.
הבנתי. אני לא יכולה לשלוח אותך מכאן בלי לנסות 
לסכסך אותך עם תעשיית הספרות בארץ. מי הסופרים 

הישראלים שאתה מעריך במיוחד? 
”אני אוהב את יואל הופמן, חושב שהוא מיוחד. בין 
הסופרים  של  הלפיד  את  מחזיקה  ערד  מאיה  הנשים, 
הצעירים. אוהב גם את שמעון אדף, אלכס אפשטיין, 
ומלוכלך’,  קטן  ’סיפור  גלפיש  רוני  של  ספר  קראתי 
ונהניתי. אהבתי גם את ’חיי מדף’ של נעה ידלין, שהיא 

גם ידידה ושותפה ב’נבחרת החלומות’”. 
ואיזה סופר אהבת כילד?

”האמת? יהודה אטלס היה הכי סלב בעיניי. לו הייתי 
פוגש אותו בתור ילד, אני מניח שהייתי מתעלף”. 0
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”אני לא שותף 
לכל הקינות על 
הנוער של ימינו 
שלא קורא. נכון 
שאנחנו קראנו 
יותר, אבל לנו 
לא היה מחשב 
ואינטרנט. אני 
זוכר שחבר שלי 
קיבל ראשון 
מחשב וכולנו 
התייצבנו אצלו. 
אני פוגש את 
הילדים בשעות 
סיפור, והם 
נהנים, שואלים. 
הכי מעניין אותם 
איך הופכים רעיון 
בראש לסיפור 
של ממש”

<

מרדן או פחדן? יונתן יבין עוד לא מתמסד
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