
לאהםהחיים

גיימבורי
ילדים.לגדלטריקאיזהשישתשכלאסופר־ננישוםהדיה,יעלאת

יודעתהיאלשלושה,חד־הוריתכאמאההורים,אתשהטריפהפרועהכנערה

כמהעדמבהירשלההחדשהרומןמסובך.עסקשזה

חייםברגבי בלוםיונתןצילום://חייםברגבי

iPinTWUIDnOOlO

IIU'M MilIK

lieשבתאייעקבדנר

נבוקוברלדימיר-יייי

"ינג׳ר70ד.ג׳.הואינו»י

גרוסמןד^אהגה«רךייז

גרושמןrnנזבעוורהבורחתאישה

rn tm* yinn ■9mrגרוקמן

יהושטא״בנזאניקר

פראחןג׳ונתןהתיקונים

מותטה־זתויו־ותאיה

סנדקמוריסהפראיצוריאוץ

wzy,nc<yבפי־נמצאתאמהותהד־היעלשביל

™^»|

$TS1$™^»|בפי$TS1$

$DN2$™^»|בפי$DN2$שנשאריםבפירוריםשוקולד.עםתה

.. enכזובקטנות.השיש.עלאחרירגע

אנדרסטי־טמנט.שלאישהה־א:■^^^

rr/i as.r^nמגדלתשהיאכחשבוןכשמביאים

בני)תאומיםילדיםשלושהלבד

׳׳חווייתהביטוילמהלהבץגםאפשרשש(,בתוילדה

חוויה",לאזו׳׳אמהותTJronאתלהמביאהאמהות"

חוויהנשים.מעיתונישלקוחביטוי׳׳זהנחנקת.היא

בקטריות.שורץמיםפארקקייטנה.שנתי.טיולזה

חוויה!״.היה?איך

מוותרתהיאכותבת,46כשהדיה,גםבחיים,כמו

הפועלות',׳הנפשותהקודמים,ספריהפוטושופ.על

הצליחוויעוץ',׳תאונות׳אהבה׳,סיפורי׳שלושה

בהתעניינותולזכותבארץמצויןולהימכרלהתקבל

אינטימיאגבי,אבלרגישטוןלשמרבזמןובובחו׳׳ל,

שבוהמקומי,בנוףקללאענייןיומרנילאועריץ

פורנובואכההנוירוטיצירעלנעותהסופרותרוב

׳רביעישלה,החדשהרומןיאכנעי.סתםאורגשי,

בחייההנוכחיהשלבאתמשקיעובד(,)עםבערב׳

ההתב־אוהגלוריפיקציהמינוסחד־הורית,כאם

כיינות

$TS1$ההתבכיינות$TS1$

$DN2$ההתבכיינות$DN2$,העכשוויהעיסוקאתשמאפיינותהמנוזלת

מכליותרמשכנעיםהדיהשלהפירוריםבהורות.

פומפוד.תבשיל

nrבשלבאניעכשיואוקיי,להגידסקסילאנורא

״נוראמגחכת.היאהתבגרתי",נרגעתי,ההורות.

ישהאמת.זואבלאחר,משהולךלהגידרוצההייתי

מרוגשהורהשאתהלשלבמתכוונתלאואנישלב,

למהמביןאתהשבולידה,חדרשלהאדרנליןעם

קולטאתהאינטנסיביותשניםכמהאחרינכנסת:

הקודמתהזהותאתלךגנבוהתחלפה.שלךשהזהות

נכוןלאזהלא,לגמרי...חדשהזהותעםחיואתה

לתי־ליצרןחזרהנשלחתזהותךככה:זהאתלהגיד

קונים.

$TS1$.לתיקונים$TS1$

$DN2$.לתיקונים$DN2$תוכנה״.עדכוןלךעושים

למה?ממה

שבסופומגלהאתההילד,זהשהכלהשלב"אחרי

במרכז.אתהעדייןיו.אבאוטאולאיטסדברשל

אני\״ללסרטללכתלי׳באשלהאנוכיבמובןלא

כמולהתבשלבאוטושליהנשמההילדאתאפקיר

אנשיםהםשלךסניףלאשהםמבץאתהלובסטר׳.

לאואניומשחררת,נפלאהתובנהזועצמם.בפני

המראותכמוזההורותבלעדיה.הייתיאיפהיודעת

עצמךאתרואהאתהפארק.בלונההאלוהמעוותות

רגיל׳׳.שאתהממהלגמריאחרותברזולוציות

נעים?וזה

אתלאהובטובותסיבותכמהלךנותנת׳׳הורות

אתולשנואמעולם,עצמךאתאהבתשלאכמועצמך

מעולם׳׳.עצמךאתשנאתשלאכפיעצמך

להנעים?שוב:

חוויה׳׳.׳׳זו
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הדמותקבוצתי.לטיפולברמת־גן,נפגשתהורים

פרבר,עלמההפסיכולוגיתהיאביניהםהמקשרת

שכתבהוכמימתמידהבמטופלתהתקשורת.יקירת

היאהראשונה)בעונה׳בטיפול׳שלהעונותלשתי

איילתשלהמבריקהדמותהעלהאחראיתהייתה

בר־שבנוישלה,הנוכחילרומןמביאההדיהזורח,

שומון,

$TS1$,ברשומון$TS1$

$DN2$,ברשומון$DN2$טוויסטעםהפסיכואנליטית,הנברנותאת

מת־הנערצתהמטפלתבעודביקורת.שלארסי

גלה

$TS1$מתגלה$TS1$

$DN2$מתגלה$DN2$בנ־מטופשגורוושרלטנית,שטוחהכדמות

עלי

$TS1$בנעלי$TS1$

$DN2$בנעלי$DN2$,הואהספרבמרכזבאמתשעומדמהמעצבים

משקפיםואלהילדיהם,עםבקבוצהההוריםיחסי

הזהבמשולשהקודם.הדורעםההוריםיחסיאת

מפ־ילדבולמצואאפשרנקי.יוצאלאאחראף

לצתי

$TS1$מפלצתי$TS1$

$DN2$מפלצתי$DN2$מתבגרתמתעבים,שהוריווהיפראקטיבי

והוריםפרא,גידוליושאראביה,לפי"מזדיינת׳׳,

נרקיסי־בחלקןפתורות,לאכדמויותשמתגלים

סטיות

$TS1$נרקיסיסטיות$TS1$

$DN2$נרקיסיסטיות$DN2$,בדרכה,אחתכלאומללותאחרותלהכעיס

אומתיםההורים,דורעםעכוריםיחסיםהמשמרות

הישראליתהבורגנותעלמבטהיאהתוצאהחיים.

חד־הוריותפתרון.לאהיאזוגיותהנוכחי:במצבה

לאהילדיםפתרון.לאהואהזולתפתרון.לאהיא

אתיציללאבטחעצמךמעצמך.אותךמצילים

ילדיך.

הר־עםלהיאמר:ניתןהלאעםבאןמתעמתתאת

געים

$TS1$הרגעים$TS1$

$DN2$הרגעים$DN2$מפחדמתםאושלךהילדאתמתעבשאתה

מתע־אנחנושבהםהרגעיםעםמוות.סהדממנו

גימ

$TS1$מתעגימ$TS1$

$DN2$מתעגימ$DN2$שלנו.ההוריםאת

כמושלךהילדאתתתעבילאפעםאף׳׳את

מקציןהזההספראחר.מישהואועצמךאתעבישתת

שהייתילהיותיכולמפלצתילדליהיהאםומעצים.
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שנאתמפנימוגןשילדחושבתלאואניאותו,שונאת

שני,מצדאבלטעות.נעשיתדקותחמשכלהוריו.

השאלהעליו.מדברשהספרמהגםזהטעויות.אץ

לרקורהמהאלאהילד,אתלשלוחגןלאיזהלאהיא

הורה*.להיותהופךכשאתה

טיפול.חייבשאתהזהשקורהמההפור,לפי

וכאלה,נני׳'סופרכמובתוכניותפעמים"הרבה

בושהילדיםלביתשבועשנכנסתדמותרואהאת

התאבדותסףעלההוריםמפלצות,כמומתנהגים

והכלנסאיזהמחוללתהיאשבועותוךוגירושים,

הלוואיכהורה,ואומרזהעלמסתכלואתהסבבה.

יכולהלאאניבפועל?פופינס.מריאיזושתבוא

להתעסקוהרצוןהדברהתחילמכאןלזה.להאמין

כזוהוריתלאלוהותהזובכמיההבספרבהורות

טובים״.יותרלהוריםאותםותהפוךשתבוא

ילד,לעשותהחלטתאתשמלשלבנחזורבואי

לבד.

שנותבתחילתלישקרותהליכיםהרבה׳׳היו

וכי־מגניבשהיהמהשכלההבנהכגוןהשלושים,

פי

$TS1$וכיפי$TS1$

$DN2$וכיפי$DN2$נגמרת,הבלתיהחופשתחושתבתל־אביב

והפךמשמעותבעינייאיבדהדייטיםהמימיות,

שנוראגדולפנימירעשהרגשתיגדולה.למועקה

םטרייטיותזה.מכלעייפהנוראהייתיעליי.השפיע

בגילקרהזהליצעיר.כךכלבגילזהאתעושותלא

התאומיםאתילדתיהנושא.אתלבדוקהלכתי33

עליי".התפלאונוראובאמת35בגיל

ילד?רוצהשאתמהחברההגיעוזה

הכרהמתוךוגםילדרוצהשאנימההכרה״גם

נשיםשלהזהבמעגליותרלהיותרוצהלאשאני

מי־אכירלאשיאנילפאניקהלהיכנסשמתחילות

שהו׳.

$TS1$.מישהו׳$TS1$

$DN2$.מישהו׳$DN2$בשביללדייטיםהופכיםלאכברהדייטים

לב־בשבילאלאנתאהבואוליוהמגניבותהסקס

דוק

$TS1$לבדוק$TS1$

$DN2$לבדוק$DN2$לקשריםלהיכנסרציתיולאלהורות.פרטנרים

אותימעמידשזההרגשתיכזה.בסיסעלגבריםעם

ארגישולאנואשתאהיהלאאניאםשגםבמקום

וגבריםלנואשת.איחשבשליהסטטוסמפאתנואשת,

מהמשפח־הזוגיותאתלנתקרציתיזה.אתמריחים

תיות.

$TS1$.מהמשפחתיות$TS1$

$DN2$.מהמשפחתיות$DN2$,הסדרלפילהיותצריךשזהאמרמיחשבתי

במקוםאהיהכשאניאוליננסה.בואאמרתיאזהזה?

לישישאילהגרושהאבאאתאפגושאנישקטיותר

תצמחמשםאוליעליי?פולטשליכשהילדמגבון

ההורות,שללתהליךשנכנסתיברגעאבלהאהבה?

בתוכו".כוליהייתילהתכנס.רצתליהיה

שלמנוכרגוראתיאורישפרהראשוןבפרק

מפר־להריחלהיכגסשמגסהזהר,הדמויות,אחת

טנר

$TS1$מפרטנר$TS1$

$DN2$מפרטנר$DN2$כןבלהיאחילי.עמקשרבשומעונייןשלא

בבה?ועיגשתאתגםבתהליך.בורדה

ליהיומנוכר.נוראנוראתהליךזהכייברור.

מתבאסותוהיולהריוןלהיכנסשניסונשואותחברות

לאהןלפחותאמרתי,ותמידמחזור,שקיבלוביום

אמנםהזה.בענייןלכדנוראהייתיאניכזה.לכד

אותישענייןמהכלחהמטרהממוקדתנוראהייתי

זהבודדה.מאודהרגשתיאבלההןוחציבשנה

למרפאהחודשכלמאוד.הבדידות.אתמעציםמאוד

קשה.מאודהיהזהלבד.המעקבים,כלאתלעבור

אחדזהקשה:להיותממשיךהגברשלוההיעדר

הזמן״.כלנוכחזהשישנוכחיםהכיההיעדרים

לבד?נוראאתאיפה

החלטות.מקבלתכשאתהקלישאות:"קלישאת

שישבעיותעלחברהליאמרהמסוכן.הכיהמקוםזה

אמרהאחרת.ובעלהככהחשבהשהיאהילד,עםלה

אמר־איתר.שיריבמיאיןמזל.לךישרואה?אתלי

תי

$TS1$אמרתי$TS1$

$DN2$אמרתי$DN2$איןגםאבללריב,מיעםלךאיןשני,שמצדלה

לכעוסמיעללךאיןבטעויות.להאשיםמיאתלך

כלעצמךעללכעוסקשהנוראחהמעצמך.חוץ

מצראזאחריות.לקיחתזוראבאקכאילוהזמן.

לפעמיםאתשנימצדהומוגנית.מאודהורותזואחד

זהעצמי.עםרקתמידהואהדיאלוגבוא׳נה,אומרת

ביקורתעםלאדםבמיוחדפשוט.לאוזהאני.רק

גבוהה".עצמית

עצמ־אתלהמשיךכדיילדים?עושיםאגשיפלמה

נו?

$TS1$?עצמנו$TS1$

$DN2$?עצמנו$DN2$לבד?להיותלא

להעמידדקלאאגו.שלאלמנטשיש״ברור

שיהיהמישהושםשיהיהכדיבאמתאלאצאצאים,

נחשבאתהבהןשנה12אותןמסוים,שלבעדבעדך

שלהם.בחייםונערצתחיוביתלרמותזאתבכל

מודולרידברזהבדידות?שבערך.מישהושםשיהיה

אוהלכמואיתראותולקחתיכולשאתהומתקפל,

תמידמבדידותלסבולשנוטהאדםאתהאםקמפינג.

אתלרסןנפלאהמסגרתהיאהורותממנה.תסבול

שהייתכמוגבולותחסרלהיותיכוללאאתהעצמך:

חייכלמסגרותבליחישתמידארםאניקודם.

אותי.מלחיצותנוראהןממסגרות.וברחתיהרסתי

לאכיחרדתיות,שלסוגזהבעינילמה.יודעתלא

לבד.להיותאוהבתנוראגםאנייותר.מחליטאתה

שאתהנגידאזלבד.להיותלךמפריעהומסגרת

מו־מאודקבלהשעותלךישאבלמופרע,נשאר

גדרות׳׳.

גניגחל

$TS1$מוגניגחל$TS1$

$DN2$מוגניגחל$DN2$לשטnfum כנ־היונו,ש׳יה%17

ערה

$TS1$כנערה$TS1$

$DN2$כנערה$DN2$גדלההיאחשבון.דפקהלאהדיהירושלמית

מוזיקאית,ואםמחוזישופטאבאעםבורגני,בבית

למתבגדתצמחההיאלתדהמתםמאמריקה.שעלתה

סוגמכלעשןבעננתעצמהאתאפפהגבולות.חסרת

מבו־גברעםקשרוניהלהגילהמבנינמנעהשהוא,

גר.

$TS1$.מבוגר$TS1$

$DN2$.מבוגר$DN2$יתנהגוילדיהאםתעשהמהאותהכששואלים
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הזוגיותאתלנתק״רציתי

אמרמיחשבתי,מהמשפחתיות.

הזה?הסדרלפילהיותצריךשזה

כשאניאוליננסה.בואאמרתיאז

אנישקטיותרבמקוםאהיה

שישאילהגרושהאבאאתאפגוש

פולטשליכשהילדמגבוןלי

האהבה?תצמחמשםאוליייסרו

שללתהליךשנכנסתיכרגעאבל

להתכנס.רצוןליהיהההורות,

בתוכו״כוליהייתי

׳מתיהזמןכלשאלשלי״אבא

נוראמתאים?/גברתמצאי

גברזהמהזה,עלכטסתי

בחורזהמבינה:אניהיוםמתאים?

שרצההוא,שדווקאחבלטוב.

הואנשואהבתואתלראות

אבלכנראהאותייראהלאכבר

כלאתפיספסקריירהנכדים,

זכה״לאשהואחבלהפאנץ׳.

ב׳׳אוי".הענייןאתמסכמתהיאכטינאייג׳ריםכמוה

שלד?r7,2,7עכהתמודדושלךההוריםאיך

שא־פתק־םליכותבהיההתחרפן.שלי"אבא

סביר

$TS1$שאסביר$TS1$

$DN2$שאסביר$DN2$נפש.עוגמתלוגורמתשאנימעשיי.אתלו

המזלבשקט.אותישיעזובבחזרהלוכתבתיאז

מאודאישהיההואידע־לאהואהרובשעלהוא

חייםמנהלתשאנישחשדכישראל,שופטשמרן,

בשליטתו.הייתילאאבלעליהם,יודעלאשהוא

חופש,לינתןזה17בתכשהייתינפרדוכשהוריי

לעשותליונתנהופתוחהבוהמיתהייתהאמאכי

שרציתי״.מה

כהורה?בךשלדאבאאתתאהשאתרגעיםיש

שמה־כךנולדו,שלישהילדיםלפנינפטר״הוא

בחינה

$TS1$שמהבחינה$TS1$

$DN2$שמהבחינה$DN2$שליאבאכהורה,המון.ביאותורואהאניהזו

ס׳׳טיםשלבביתגרלהואאני.וגםחרדתי,מאודהיה

אנחנוואיפהבלילה.ולאחילימחכההיההיסטריים.

החר־מלכתבאמתשהייתהשלו,אמאעשינו.ומה

דות,

$TS1$,החרדות$TS1$

$DN2$,החרדות$DN2$שמןבבןשנתילטיוללצאתפעםלונתנהלא

השלושיםשנותעלמדבריםואנחנוטענההיאכי

בקט־אזאדם!אוכליקופיםיששמןבןשביער

נה

$TS1$בקטנה$TS1$

$DN2$בקטנה$DN2$דווקאכאלה.קטניםפחדיםלנוגםהעבירהוא

וחרד־פראיתילדהאבלפראית.לילדהזכההוא

תית.

$TS1$.וחרדתית$TS1$

$DN2$.וחרדתית$DN2$היום,שלבתקופהחילאהואהגדולהלשמחתו

94ב־נפטרהואקורים.דבריםשבאמת
׳,

מינימכל

זיקנה.שלסיבוכים

שאלהואבינינו.ביחסיםקשיםדבריםהרבה״היו

עלכעסתינוראמתאים?׳,גברתמצאי׳מתיהזמןכל

היוםמתאים?גברזהמהמתאים.הזאת,המילהזה.

נפטר,כשהוא30בגילגםטוב.בחורזהמבינה:אני

היב־עללידרךשהואאהבתיולאמרדניתדיהייתי

לות

$TS1$היבלות$TS1$

$DN2$היבלות$DN2$.אתלראותשרצההזההאיששדווקאחבלככה

אבלכנראהאותייראהלאכברהואנשואהבתו

שהואחבלהפאנץ׳.כלאתפיספסקריירהנכדים,

היוםאבלהזה.בביטויפעםזילזלתינוראזכה.לא

סנטימנטלית״.יותרלהיותיכולהאני

לפעמים?בדרואהאתשלד,אמאואת

קשהבחיים.היאעודכלתשובהזהעללי׳׳אין

כוע־אניואיפהביאותהרואהאניאיפהלהגידלי

סת

$TS1$כועסת$TS1$

$DN2$כועסת$DN2$יחסיאיתהמנהלתואניכאןעדייןהיאכיעליה

אם־בת״.

פני־רקמפנהלאהדיהשלהננותאת

מה.

$TS1$.פנימה$TS1$

$DN2$.פנימה$DN2$שעברה,בשנהמגזין׳ל׳ניו־יורקכשהתרא׳־ינה

משפטיםבכמההישראליתהמציאותאתביקרההיא

כבר״מהעליה.התנפלוהטוקבקיסטיםחומצתיים.

בעבריתלכלבים.הולכתשישראלמשפטאמרתי?

מחאתאתתראינכון.זהאבלטוב,נשמעלאזה

מלו־שכניסהכזאתצדקנותמיןישבארץהאוהלים.

כלכת

$TS1$מלוכלכת$TS1$

$DN2$מלוכלכת$DN2$שאנחנויודעלאהעולםכאילומוציאיםלא

אתהבנתילאממשלבנון.עזה,ואיומים.מגעילים

אמ־מהאיומיםדבריםשאמרתיעליי,ההתנפלות

ךתי?

$TS1$?אמךתי$TS1$

$DN2$?אמךתי$DN2$מדינה?שלחראשאנחנומתדרדרים?שאנחנו

כמובעיתוןמופיעשאתהברגעמשההחידשתימה,

הב־לאלשתוק.אמורכנראהאתהמגרן׳ה׳ניו־יורק

נתי

$TS1$הבנתי$TS1$

$DN2$הבנתי$DN2$הזאת״.הפואנטהאת

המ-בוויכוחממוקמתאתאיםהסקנדלים,כבראם

meהאםהססרים?הוצאותלרובהרשתותבין

הציפייהבכללהאםהסופר?אתהרגוהמבצעים

לגיטימית?היארות68להיות

משקל,לפיבמאה,ארבעישרנהיה"כשספר

אנימזה.להרוויחיכוללאשניםשששכותבאדם

מתסריטאותבעיקראלאמספרות,מתפרנסתלא

ברוראבלספיר,במכללתתסריטאותומהוראת

המאבקעםשקודהכמוציפייה.להיותשחייבת

המצ־לאזההציפיותאתשקובעמיהחברתי,

פים.

$TS1$.המצפים$TS1$

$DN2$.המצפים$DN2$פעם,הביניים.מעמראתדופקיםכרגיל

אמן.שלבעוניסקסימשהוהיההרחוק,בעבר

מדאיג,קאמבקעושהשחפתועוני.שחפתהיו

אניאין.ולשניטיפוליששלאחדרקהעוני.וגם

ולמהלשרודקשהכמהובוכהמקטרתשניםכבר

במשכנתהשרכשתייפהביתלושישכמוני,אדם

אניהספרלביתצ׳קלרשוםרגעכשמגיעעצומה,

למעמדשנחשבתאני,אםהנחות.ועדתמבקשת

רע,לאמרוויחההגרפיםלפישתיאורטיתביניים,

אחריםמהיודעתלאאניכזאת,להנחהזקוקה

)עדגבאיאיילאתלהזמיןנוראליבאעושים.

ג.ב.ח<הממשלהראשמשרדמנכ״להשבוע

כזהדברשאיןאמרשהואאחריהביתה,אליי

כדיהחלבאתלואקציףאפילואניחד־הוריות!

ישחד־הורית.אםקיים,שלאהיצוראתשיפגוש

זה״.עלכעסהרבהבי

שהזוגיותחשבתלחל־־הוריות,שבשנכנמתאמרת

הצליח.שזהנשמעלאכד.אחרתבוא

שהילדיםמאזיחסיםמערכותליהיושלאלא׳׳זה

אמאאתכיזוגיותלמצואקשהיותראבלנולדו,

סוערתמאישההופכתלאאתילדים.לשלושה

לאאתאחר,למשהושיחותלנהלשרוצהומורכבת

שנ־גבריםלאותםתימשכידברשלבסופומשתנה.

משכת

$TS1$שנמשכת$TS1$

$DN2$שנמשכת$DN2$שלבלשונוהלא־מתאימיםבעבראליהם

אתאוהבתלאאניהקצב.אתמשנהכןזהשלי.אבא

פרופורציותעםנולדשלאמיפרופורציות."המילה

עלמוותרתאתאבלנרכש.לאזהכאלו.לויהיולא

מהבלגאנים״.מאודהרכה

כלומר?

לש־יכולמישהוכמהעדלהיזהרצריכה״את

בור

$TS1$לשבור$TS1$

$DN2$לשבור$DN2$ולעשותבבוקרלקוםצריכהאתכיהלב,אתלך

פיתהלעשותיכולהאתעכשיו,נוטלה!עםפיתה

אותך.שיראובחשבוןקחיאבלולבכות,נוטלהעם

בעיה״.כברזו
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