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עמוד 1



נסיעת

זח;

רייףיעל

אחרילהודוהגיעהשביטשוי

ומאםמאביתומהכשהיאהצבא

רותהמנוחה;אתמצאהושם

גםונסעהזמןפסקלקחהמגד

לחזורבדילתת־היבשתהיא

החיים;עלאחרמבטעםממנה

החליטהסקולניקניצהואילו

אחריעצמהעבורמעשהלעשות

ונסעהשעברה,ההתעללות

מותו.שהבללהביןבדילהודו

שיצאושוניםבגיליםנשיםשלוש

ביכוריםספדעםוחזרולמסע

רייףיעל

העינ־לנגדכללבדררשעומדמה

יים

$TS1$העיניים$TS1$

$DN2$העיניים$DN2$הדימויהואהודועלכשחושבים

טיולהמקובל:האסוציאטיבי

שמגיעיםוסטלניםבאנטישאנטיצבא,אחרי

המושלםמהתמהילליהנותכדיהעולםמכל

צב־אנשיםרבות,דתותמרהיבים,נופיםשל

עוניים

$TS1$צבעוניים$TS1$

$DN2$צבעוניים$DN2$נמו־מחיהומחירימהמערבושונים

כים.

$TS1$.נמוכים$TS1$

$DN2$.נמוכים$DN2$דורכיםזולותחובביצעיריםרקלאאבל

תת־היבשתמשמשתהאחרונותבשניםבה.

שו־בגיליםמטייליםסוגילמגווןכאכסניה

נים,

$TS1$,שונים$TS1$

$DN2$,שונים$DN2$שו־כאבןהטבעיתפקידהאתוממלאת

אבת

$TS1$שואבת$TS1$

$DN2$שואבת$DN2$שמגיעיםשוניםמתחומיםיוצריםעבור

במיוחד.אליה

מגי־שביטושריסקולניקניצהמגד,רות

עות

$TS1$מגיעות$TS1$

$DN2$מגיעות$DN2$שונותשונים,עיסוקמתחומיאחתכל

בחייהן.שוניםבשלביםונמצאותבגילמזוזו

כללהודונסיעתןהואלשלושתןהמשותף

ספרעםארצהוחזרתןשלה,מסיבותיהאחת

שנכתבהראשוני,בשלבאוגמורעטן,פרי

בזמןשעברוורגשירוחניתהלירבמסגרת

יותרהרבהעבורןשהיתהבתת־היבשת,שחיו

לטיולים.יעדמעוד

מושלמתתפאורה

ועורכתלפילאטיסמורה(,30שביטשרי

בהודולטיילהגיעהYnefnהספריםמדור

שבמהלכוהצבאי,שירותהאתשסיימהאחרי

נפטראביהמסרטן.שמתהאמהאתאיבדה

כןגםבתכשהיתהכן,לפנישניםכמה

הוריםללאלהודו״הגעתיקשה.מחלהמאותה

מסר־נפטרושניהםהאובדן.מחוויותובהלם

טן,

$TS1$,מסרטן$TS1$

$DN2$,מסרטן$DN2$כיאדמה,רעידתשלסוגהיושליוהחיים

חסר.שלתחושהבביתהיתהתמידצעירמגיל

ואזחולהאמאשלחסרשנפטר,אבאשלחסר

״זושביט.מתארתשנפטרה״,אמאשלחסר

כשה־הנסיבות.מכורחדרמטיתילדותהיתה

געתי

$TS1$כשהגעתי$TS1$

$DN2$כשהגעתי$DN2$מבחינתיהיהזההראשונהבפעםלהודו

כמוכולם׳,כמו׳אנילעצמיאמרתימנוחה.

ומ־להודוונוסעיםצבאשמסיימיםהצעירים

טיילים,

$TS1$,ומטיילים$TS1$

$DN2$,ומטיילים$DN2$ופו־אנשיםומכיריםלמסעויוצאים

תחים

$TS1$ופותחים$TS1$

$DN2$ופותחים$DN2$שישהרגשתיבהודולעולם.הראשאת

לעצמי״,פנאילי

להודו.נסעהשבההראשונההפעםהיתהזו

דפו־לשנותיכולתהאתבעוצמהחוותהגםאז

סי

$TS1$דפוסי$TS1$

$DN2$דפוסי$DN2$ומנחםחדשמקוםולברואישניםמחשבה

בשבילההוריםאתלאבדצריך״לאבתודעה.

מיו־דבריםשתחוויוכדיבהודוכיףלךשיהיה

חדים,

$TS1$,מיוחדים$TS1$

$DN2$,מיוחדים$DN2$וצפו.עלושהדבריםחושבתאניאבל

׳ברו־הראשוןספריאתלכתובהתחלתישם

ריה

$TS1$׳ברוריה$TS1$

$DN2$׳ברוריה$DN2$,'מתרחשתהפותחתהנובלהשבוהפקות

אוטוביוגר־סממניםומכילהבהודוהיאגם

פיים

$TS1$אוטוביוגרפיים$TS1$

$DN2$אוטוביוגרפיים$DN2$שמת־העלילהעםבבדבדמחיי.רבים

רחשת

$TS1$שמתרחשת$TS1$

$DN2$שמתרחשת$DN2$שמעלהסיפורזהוההודית,במציאות

׳מכתובים׳הםהדבריםכמהעדכגוןשאלות

ישבאמתכמהועדשלנו,הגורלוהםעלינו

שהעסיקודבריםאלובחירה.ויכולתזכותלנו

בספר״.הדמויותאתוגםאותיגם

שלושלהודושביטחזרההמכונןהטיולמאז

חופשתבגדרהיההביקוריםואחדפעמים,

השני,ספרהאתלסייםלהשתאפשרכתיבה

שכתיב־העמודים,470בןזריז״״הכלהרומן

תו

$TS1$שכתיבתו$TS1$

$DN2$שכתיבתו$DN2$תר־במהלךלכןקודםשניםארבעהחלה

גיל

$TS1$תרגיל$TS1$

$DN2$תרגיל$DN2$אביב.תלבאוניברסיטתשלקחהבקורס

החייםואחיה,מלישלסיפורםאתמספרהספר

והנפשיהפיזיהמסעואתמפורקת,במשפחה

המטיי־הוויכשברקעבהודועובריםששניהם

לים

$TS1$המטיילים$TS1$

$DN2$המטיילים$DN2$.הישראלים

הרא־הסצנהנולדהבקורסהתרגיל״דרך

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$.מעש־אחדרקהיההואאמנםברומן

רות

$TS1$מעשרות$TS1$

$DN2$מעשרות$DN2$הואאבלהשנה,במהלךשכתבנותרגילים

שבוהאופןאתאהבתיהזמן.כלאיתינשאר

הרצוןכנראהאותי.משךשםומשהוכתוב,הוא

ועםהראשון,בספרמוצהלאהודועללכתוב

שנמשכהכתיבההיתהזואליו.חזרתיהשנים

האידי־והמקוםשנים,לארבעקרובלסירוגין

אלי

$TS1$האידיאלי$TS1$

$DN2$האידיאלי$DN2$הכתיבהאתולסייםלספרהכלאתלחבר

המושלמת״.התפאורהליהיתהשםהודו.היה

בגילהורייךאתשאיבדתבעובדהבהתחשב

לנו־ההודיתהתרבותשלליחסההאםצעיר,

שא

$TS1$לנושא$TS1$

$DN2$לנושא$DN2$מועדן!במקומבבחירתהחלקהיההמוות

לכתיבה?

שקי־מייליםבמקרה.ממשלהודו״נסעתי

בלתי

$TS1$שקיבלתי$TS1$

$DN2$שקיבלתי$DN2$אתאצליעוררובהודושהיהמחבר

אבלבאופנה,היהזהכילשםנסעתיהחשק.

לשנותליגרםבהודומשהושהותי,במהלך

שאנח־כפיוהמוותהחייםכלפידעתיאת

נו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$מאורשהיהמשהוזהמוותאותם.תופסים

הע־זהאישישבאופןכךשלי,בחייםנוכח

סיק

$TS1$העסיק$TS1$

$DN2$העסיק$DN2$חושבתואניבכתיבה,וגםבחייםגםאותי

עםשלמהלהיותאחרתדרךמצאתישבהודו

אתמאבדיםאנוכאשרהחייםלנו:שקורהמה

שמשהוחושבתאניאוהבים.שאנוהאנשים

לאואניאושר.זהמהלהביןאותילימדבהודו

פשוטאלאקלישאה,שלבמובןלזהמתכוונת

ערושמחה.שלווהשליכולתלעצמילסגל

הרא־בפעםלהודונסעתישבההזמןלנקודת

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$ול־בהלהיותהפריבילגיהליהיתהלא

הרגיש

$TS1$ולהרגיש$TS1$

$DN2$ולהרגיש$DN2$ורגועה״.שלווה

עבורהלאתגרהפכההודומגד.

וצפועלוהדבריםבהודושביט.
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לחברהלספר

פלוס,60בתציבוריחסיאשתמגד,רות

שנים,חמשלפניהראשונהבפעםבהודונחתה

החיים.שגרתאתמיצתהכישהרגישהלאחר

הראשונה,בפעםלהודושנסעתיאחרי״דווקא

התייש־ולכןאתגר,עבורילהיותהפכההיא

בתי

$TS1$התיישבתי$TS1$

$DN2$התיישבתי$DN2$אתלחקורוהתחלתיספריםערמותעם

האלים״,נושאאותיענייןבעיקרתרבותה.

נו־פעמייםבהודוביקרהמאזמסבירה.היא

ספות

$TS1$נוספות$TS1$

$DN2$נוספות$DN2$הורואתעברוהםויחדעמי,בעלהעם

עבורם.במיוחדשנתפרבטיוללקצהמקצה

רומןבהודו״״אבודההראשון,ספרהאת

הו־ומשלבומדריכהנשיםתשעשבבסיסו

מור

$TS1$הומור$TS1$

$DN2$הומור$DN2$כתבהוזיכרונותכאבעצבות,לצד

הורושחוללההשינויגודלאתשהבינהלאחר

קריירהסביבמרוכזיםשהיוחייה,בשגרת

ולאחרכעיתונאיתעיסוקשכללהתובענית,

הציבור.יחסיבתחוםכעצמאיתמכן

יותרהרבהמהודושובישמאז״כשהבנתי

לספרלרוץ׳צרירלעצמיאמרתיבחיי,ליטוב

גל־הםשחייכיווןשעשיתי.מהוזהלחבר׳ה׳.

גול

$TS1$גלגול$TS1$

$DN2$גלגול$DN2$היוכשבאמצעחייםתקופותשלוששל

שלמדתירביםולימודיםמשפחהקריירה,

בגללנפשייםטיפוליםשעברתיומכיוון

לצאתרצהיחדהכלשחוויתי,שונותטרגדיות

בספרי,עשיתיזהאתעצמו.אתולספרהחוצה

דררכולןהחוויותונשקפותמשתלבותשבו

אחתשבכלנשים,תשעהספר,גיבורותעיני

שחוויתיכיווןאותי.שענייןמשהוישכמעט

מחדשעצמיאתהמצאתיוכמותהפוכותבחיי

אחתכלשללעורןלהיכנסיכולתיפעם,בכל

ישמהןאחתשבכלחושבתאנימהדמויות.

ממני״.קצת

הטיול?במהלךעצמךעללמדתמה

במתי־החיים,עלאחרתהבטתיהודו״אחרי

נות

$TS1$במתינות$TS1$

$DN2$במתינות$DN2$אתלעזובהעזתילאפעםאםיותר.רבה

מבלהאנישחזרתימאזהיום,באמצעהמשרד

בסאונה,מתפנקתהשחייה,בבריכתיוםכל

לשח־חברייעםפטפוטכדיתוךקפהושותה

ייה.

$TS1$.לשחייה$TS1$

$DN2$.לשחייה$DN2$השניספריאתכותבתאניהזמןבשאר

הרצאות״.ומעבירה

מסכותבלי

סקולניקניצהלראשונהעברהבגיל

למשפ־כבתאחיה.מידיעריותגילוי57

חה

$TS1$למשפחה$TS1$

$DN2$למשפחה$DN2$כנחותות,בנותנתפסושבהילדים,מרובת

לכאו־השגרתיהאונסכיסקולניקידעהלא

רה

$TS1$לכאורה$TS1$

$DN2$לכאורה$DN2$הגדולאחיהידיעליוםיוםעוברתשהיא

אםוגםחמורה.פגיעההואלשלומהשאחראי

היכ־מתורלמשפחתהלספרפחדההרגישה,

רותה

$TS1$היכרותה$TS1$

$DN2$היכרותה$DN2$האלים.אחיהעם

מערכתעלדברלדעתבלי13בגיל

סקול־גילתההחודשי,המחזורעלאוהרבייה

ניק

$TS1$סקולניק$TS1$

$DN2$סקולניק$DN2$אתלעברהשהטיחהסבתה,באמצעות

מאחיה.בהיריוןשהיא״זונה״,הצורבתהמילה

באמצ־הפלהבהלבצעניסומכןלאחרמיד

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$לשתות.שהוכרחהמריריםחומריםמיני

המבו־סקולניקנלקחהעזרו,לאאלוכשכל

עתת

$TS1$המבועתת$TS1$

$DN2$המבועתת$DN2$תנאיםלאבתנאיםבהשביצעלרופא

הביאוהאוניםוחוסרהעזיםהכאביםגרידה.

יותרמאוחרשניםכמהמהביתלברוחאותה

מפלט.ולחפש

כחו־נחת.רצופיםהיולאהבוגריםחייהגם

זרת

$TS1$כחוזרת$TS1$

$DN2$כחוזרת$DN2$אמריקאי,ליהודישודכההיאבתשובה

לעולםהביאוויחדהוא,גםבתשובהחוזר

ובניגודלצדו,חייהבמהלךילדים.שמונה

סקול־סבלהשהציג,העדינהלחזיתמוחלט

ניק

$TS1$סקולניק$TS1$

$DN2$סקולניק$DN2$מהשפלותמילולית,מאלימותהעתכל

נישואיםשנות20לאחרהחם.ממזגוומפחד

עלויתרהלהתגרש,אמיץבצעדהחליטה

ילדיהעםועזבההרכוש,רובועלהמזונות

הקימהבהכשרתה,כגננתשם,מזור,למושב

לפרנסכדימקומותבכמהבמקבילועבדהגן

משפחתה.את

החלי־מצה״ל,השתחררהצעירכשבנה

טח

$TS1$החליטח$TS1$

$DN2$החליטח$DN2$משהוהראשונהבפעםלעשותסקולניק

פסיכולו־טיפולבמסגרתזאתעצמה,עבור

גי

$TS1$פסיכולוגי$TS1$

$DN2$פסיכולוגי$DN2$כיהבינהשבמהלכושעברה,אינטנסיבי

בגילעצמה.ברשותהיתהבאמתלאמעולם

לצ־הקשורבכלובעזרתםילדיהבעידוד52

יור

$TS1$לציור$TS1$

$DN2$לציור$DN2$,סקולניקהראשונהבפעםנסעהולאריזה

עצמה.אתלהכירלהודו,

״אחרישמיגנואותיכהלכה,צחקוהילדיםעל

לאמא׳״,גוזל׳׳עוףלשירצרירשלפעמיםכר

״ידעתינסיעתה.ערבעלסקולניקמספרת

ועדמהעסקהכל,ומכרתילשנהנוסעתשאני

נורמ־לא׳היאמסביביאמרואנשיםהרהיטים.

לית,

$TS1$,נורמלית$TS1$

$DN2$,נורמלית$DN2$׳שיגידואמרתיואנימשהו׳,להקרהבטח

לחייםגורםלהיותרוצהאנירוצים,שהםמה

צל׳.הייתיהחייםשכלאחריתוצאה,ולאשלי

ולהפניםלהרפותמאודהתקשיתיבהתחלה

התחלתילאטולאטלי,מותרהכלשפתאום

לי״.טובמהולהביןלחוות

הודו?אתחוויתכיצדמשוחררבאדם

כאןהווה,להםישועתיד.עבראין״להודים

מהחיים.ומבסוטיםבבוקרקמיםהםועכשיו.

שלנובתרבותאותי.הדהימההזאתהגישה

מרגי־הזמןכלכיומבקשים,מבקשיםאנחנו

שים

$TS1$מרגישים$TS1$

$DN2$מרגישים$DN2$ומו־מודים,הזמןכלההודיםהחסר.את

דים

$TS1$ומודים$TS1$

$DN2$ומודים$DN2$לאכבראניהיוםלהם.שאיןמהעלגם

ויודעתלישאיןמהעלגםמודהאנימבקשת,

שליווהשקטאיהרבהכףכלאחרייגיע.שזה

מרגישהלאכבראניהיוםהשנים,כלאותי

לי״.שחסר

מסהלר״שלוםאתלכתובהחלהבהודו

חיים״פיסתהאוטוביוגרפיספרההקטנה״,

היאשבוהכריכהשמספרתכפימדממת״

אתמחמיאפילטראומסכותללאמגוללת

נישואיההתבגרותה,הקשה,ילדותהסיפור

למצואומנסהמחדש,ותקומתההמדכאים

אני״.״מילשאלהתשובה

היאסקולניקכסופרת,לעיסוקיהבנוסף

ודייקיאדלרבשיטתמוסמכתהוריםמנחת

היאשבמהלכןהרצאותהמעבירהמאסטר

לאותללאומסייעתסיפורה,אתשוטחת

מינית.פגיעהאוהתעללותשעברומילכל

״אםהכיתוב:מופיעשלההביקורכרטיסעל

אלאנאסוג,מכללעזרהפעםאיתזרקק/י

שאוכללוודאיקרובאליי.להתקשרתהסס/י

מאשריותררבסיפוקליייתןלאדברלעזור.

מנטרה,רקאינהזוהיעבורילעזר.לרלהיות

חיים״.מטרתאלא

להםישועתיד.עבראין"להודיםסקולניק:ניצה

ומבסוטיםבבוקרקמיםהםועכשיו.הכאןהווה,

בתרבותאותי.הדהימההזאתהגישהמהחיים.

הזמןכלכיומבקשים,מבקשיםאנחנושלנו

גםמודים,הזמןכלההודיםהחסר.אתמרגישים

אנימבקשת,לאכבראניהיוםלהם.שאיןמר.על

יגיע"שזהויודעתלישאיןמהעלגםמודה

צלהיתההחייםכלסקולניק.
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