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הציירמקדישכללדך

אתלארסוןקרלהשוודי

מש־לסצינותשלוהציורים

פחתיות

$TS1$משפחתיות$TS1$

$DN2$משפחתיות$DN2$:המו־חגסעודותוביתיות

לד,

$TS1$,המולד$TS1$

$DN2$,המולד$DN2$אםבתו,עםשמשחקאב

וכיוצאבחיקהתינוקשמערסלת

העירומההילדהשלפניהבאלה.

היל־ושלאמאשל״החדרבתמונה

דות

$TS1$הילדות$TS1$

$DN2$הילדות$DN2$שפרט1897מ-הקטנות״

השוודיתכריכתועלמופיעממנה

מש־אינםעורב״,״ילדההספרשל

תלבים

$TS1$משתלבים$TS1$

$DN2$משתלבים$DN2$בשיחההזאת.באווירהכלל

התבררשפירארותהמתרגמתעם

תמונההיאהמקוריתשהתמונהלי

אבלילדה,שלתמיםעירוםשל

העטיפהעלשמופיעההתמונה

כעוטיםנראיםהילדהפניעוותה:

נעקרו.שעיניהמסיכה

בכ־השתמשהלאכתרהוצאת

ריכה

$TS1$בכריכה$TS1$

$DN2$בכריכה$DN2$,עיצובפניהעלוביכרההזאת

האפלהספרלעטיפתלגמרישונה

שה־מהמכליותראפלאוליהזה,

כרנו

$TS1$שהכרנו$TS1$

$DN2$שהכרנו$DN2$זרםכה.עדהשוודיתבספרות

ליצי־גורםחושףשהואהמעמקים

רותיו

$TS1$ליצירותיו$TS1$

$DN2$ליצירותיו$DN2$להיראותברגמןאינגמרשל

שצריךאלאכמעט.ילדיםכיצירות

הזאת:האמירהאתלסייגכמובן

אריקםוןירקרהספר,שלמחבריו

שמו־סונדקוויסט,אלכסנדרוהוקן

פיעים

$TS1$שמופיעים$TS1$

$DN2$שמופיעים$DN2$אריקהמשותףהעטבשם

גבולותאתמותחיםסונד,אקסל

פיעלאףהגונה,מתיחההריאליזם

המקוד־הבנייןמאבניאחתשהוא

שות

$TS1$המקודשות$TS1$

$DN2$המקודשות$DN2$הסקנדינבית.בספרותביותר

הפסיכולו־בצדזאתעושיםהם

גי

$TS1$הפסיכולוגי$TS1$

$DN2$הפסיכולוגי$DN2$צמודיםנותריםאבלהעלילה,של

ולנופיה,שטוקהולםשללגיאוגרפיה

הב־באחדגרתישפעםכךכדיעד

ניינים

$TS1$הבניינים$TS1$

$DN2$הבניינים$DN2$המ־האופלבספר.המוזכרים

תגלה

$TS1$המתגלה$TS1$

$DN2$המתגלה$DN2$הואהקוראיםלעיניאטאט

שישהזאת,המתיחהשלתוצאה

אמריקניזציהלהודות,חייביםבה,

פראיתהגזמהלומרשלאמסוימת,

במסג־לכתובשאפשרלמהבנוגע

רת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$בנו־ובעיקרריאליסטית,כתיבה

גע

$TS1$בנוגע$TS1$

$DN2$בנוגע$DN2$במסגרתלכתובאפשרשאילמה

מפניחשוב,לאזהכלאבלהזאת.

נקראעמודים,402בושיששהספר,

ספו־שעותבתוךעצורה,בנשימה

רות

$TS1$ספורות$TS1$

$DN2$ספורות$DN2$;הרא־שהואמשוםואוליבלבד

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$,של״החולשהששמהבטרילוגיה

באופןנגמרהואברגמן״,ויקטוריה

ונצו־גדולותשעודכאומרמעומעם,

רות

$TS1$ונצורות$TS1$

$DN2$ונצורות$DN2$שילבת,ז׳נטשלו,לגיבורהנכונו

שטוקהולם.במשטרתשוטרת

שלקלישאהממשהיאשילבת

סבאוגםשוטרהיהאביהשוטרת:

אותההזהירוושניהםשוטרהיהשלה

שלדבר,בסופובחרהשבהמהקריירה

40ה-בשנותכשהיאהיום,צדקו.והם

מותשתלומרשלאעייפה,היאלחייה,

מזמניםשטוקהולםשרחובותמהמכל

שהואשחושבאוקה,בעל,להישלה.

תמו־שוםמכרלאמעולםאבלצייר,

נה,

$TS1$,תמונה$TS1$

$DN2$,תמונה$DN2$אותו,לפרנסרקלאנאלצתוהיא

כישלה,מההוריםכסףלבקשגםאלא

גםהחודש.אתגומריםלאפשוטהם

ולאסובל,13ה-בןיוהןשלהם,הבן

ומהיחסיםבביתהכלכלימהמצברק

מחו־גםאלאהוריו,ביןהמעורערים

סר

$TS1$מחוסר$TS1$

$DN2$מחוסר$DN2$הורית.לבתשומת

שי־אפילוהרב,ניסיונהלמרות

לבת,

$TS1$,שילבת$TS1$

$DN2$,שילבת$DN2$שנייםאודברראתהשכבר

מהמראהומזועזעתמופתעתבחייה,

שהיאהרצחבמקרהלעיניהשנגלה

צעירנערהפעם:לפענחנקראת

הושל־גופתווסורס.נרצחשםומם,

כה

$TS1$הושלכה$TS1$

$DN2$הושלכה$DN2$הרכבתתחנתשלידהשיחיםבין

עי־מחלקידיעלוהתגלתההתחתית

תונים

$TS1$עיתונים$TS1$

$DN2$עיתונים$DN2$מלמדתחזותובסביבה.שעבר

מפתיעשיותרומהשוודי,אינושהוא

הואאותו.מחפשאינושאישהוא

הנ־מיהוכנראה.אחדלאףחסרלא

ער

$TS1$הנער$TS1$

$DN2$הנער$DN2$?זהאתולמה?אותורצחמיהזה

עםיחדשילבת,לגלותמנסהבדיוק

מעצבןבוסועםנאמניםעוזריםכמה

כאלהבמקריםכמקובלושוביניסט.

שנחק־מיכלרשימתעלעובריםהם

רו

$TS1$שנחקרו$TS1$

$DN2$שנחקרו$DN2$לעבירותבחשדהאחרונותבשנים

מדיבאפילה.מגששיםהםאבלמין,

פדו־איזהשלשמועולהבפעםפעם

פיל,

$TS1$,פדופיל$TS1$

$DN2$,פדופיל$DN2$נגדושהחקירהמתברראזאבל

שקו־כמואו,כלום,בלאהסתיימה

רה

$TS1$שקורה$TS1$

$DN2$שקורה$DN2$מתא־שעצרוהאדםאחר,במקרה

בד

$TS1$מתאבד$TS1$

$DN2$מתאבד$DN2$ההתאבדותלמחרתהמעצר.בתא

טופלההיאשגםנוספת,גופהמתגלה

מושגשלשמץלהםאיןדומה.בדרך

ולמה.כזהזוועהמעשהביצעמי

שנחשדיםהמיןמעברייניאחד

ואש־הואברגמן.בנגטהואבמעשה

תו

$TS1$ואשתו$TS1$

$DN2$ואשתו$DN2$יוקרתיבפרברגדולהבווילהחיים

זונה,שלבאונסנאשםובעברבעיר,

כלום.בלאהסתייםשהענייןאלא

מסוכנויותבאחתחוקרהואברגמן

ובעלמכובדאדםהשוודיות,הסיוע

זונה.הכלבסךהיתהוהזונהאמצעים,

שו־וברגמןזה,עםזהעומתוהשניים

חרר.

$TS1$.שוחרר$TS1$

$DN2$.שוחרר$DN2$,מסרבתברגמן,ויקטוריהבתו

היאקשר.כלאמהועםאיתולקיים

הפסיכות־אבלונחרצת,צעירהאשה

רפיסטית

$TS1$הפסיכותרפיסטית$TS1$

$DN2$הפסיכותרפיסטית$DN2$לפ־מתקשהבהשמטפלת

ענח

$TS1$לפענח$TS1$

$DN2$לפענח$DN2$מקשיבהושובשובאישיותה.את

מקליטהשהיאלקלטותהפסיכולוגית

מאזינהשהיאוככלביניהן,בפגישות

שלדמותהלהנראיתכריותר,להן

מיהיאניגמטית.ויותריותרברגמן

בכלל,אםוכיצד,שלה,הסודומהו

שהמומחיותהפסיכולוגית,תצליח

טראומה,בנפגעיטיפולהיאשלה



בשאלותעוסקהספרלה?לעזור

ולועליהן,והתשובותמעטלאהללו

העי־מראהאתסודקותחלקי,באופן

ניים

$TS1$העיניים$TS1$

$DN2$העיניים$DN2$מגלותהשוודית,המהוגנותשל

אתהמציפיםזריםשלמחייהםטפח

וחודרותהאחרונותבשניםשוודיה

הפםיכופתית.ההוויהללב

האחדגברים,שנישכתבוהספר,

היהוצלם,ספרןוהשניואמןמוזיקאי

בגר־וגםבשוודיהאדירמכרלרב

מניה,

$TS1$,בגרמניה$TS1$

$DN2$,בגרמניה$DN2$נמכרושלוהתרגוםוזכויות

הצלחתו?סודמהורבות.למדינות

עללשמוריכולתווראשונה,בראש

גםהעלילה.כללאורךאמיתימתח

הקו־הראשון,החלקשלסיומועם

רא

$TS1$הקורא$TS1$

$DN2$הקורא$DN2$בגורלםיעלהמהלדעתמשתוקק

לינדמהאבלבהמשך.הגיבוריםשל

המותחניםמשהו:עודבספרשיש

בשניםשםלעצמםעשוהשוודיים

רחביבכלמכרלרביוהיוהאחרונות

מתח,ספרסתםאינוזהאבלהעולם,

בזוועההנגיעהממש.זוועתוןאלא

שמא־ערך,רבפסיכולוגיכליהיא

פשר

$TS1$שמאפשר$TS1$

$DN2$שמאפשר$DN2$,אתלבססהוא,באשרלקורא

באמצעותהשפיות,בעולםמעמדו

מה־עצמואתמבדלשהואהבידול

מעשים

$TS1$מהמעשים$TS1$

$DN2$מהמעשים$DN2$נכוןהדברבספר.המתוארים

שב־נכוןוהואזוועות,ספרכללגבי

עתיים

$TS1$שבעתיים$TS1$

$DN2$שבעתיים$DN2$פסיכופט,בגיבורכשמדובר

חייומאורחותחלקלפחותשמנהל

לחלוטין.נורמטיביתבצורה

החברהמתוארתשבוהאופןגם

ישרא־קוראלכלגורםהשוודית

לי

$TS1$ישראלי$TS1$

$DN2$ישראלי$DN2$שהדבריםכחברהנבדל,להרגיש

להתרחשיכוליםהיולאאופןבשום

רג־חוויההיאהקריאהזה,במובןבה.

שית

$TS1$רגשית$TS1$

$DN2$רגשית$DN2$בלבותשהתעוררהלזאתדומה

אתשכלאהאוסטריעלכשקראורבים

שבעהלעולםאיתהוהביאבמרתףבתו

שפיותממברנתמספקהספרילדים.

לקוראשמאפשרתלפחות,חלקית

לש־האפליםהיצריםבעלהישראלי

גות

$TS1$לשגות$TS1$

$DN2$לשגות$DN2$עלו־כאלהשדבריםבאשליה

לים

$TS1$עלולים$TS1$

$DN2$עלולים$DN2$אבלמכאן,הרחקלהתרחשאולי

החלו־שבההזאת,החמהבארץלא

נות

$TS1$החלונות$TS1$

$DN2$החלונות$DN2$אתשומעיםוכולםתמידפתוחים

הפסקה.ללאזהאתזהורואיםכולם

סתםאינוהזההספר

זוועתוןאלאמתח,ספר

בזוועהW7jj/7ממט,

רבפסיכולוגיכליהיא

לקוראטמאפטרערך,

בעולםמעמדואתלבסס

באמצעותהשפיות,

מבדלשהואהבידול

מהמעטיםעצמואת

בספרהמתוארים

הצל־סודטמוןבכךרקלאאבל

חתו

$TS1$הצלחתו$TS1$

$DN2$הצלחתו$DN2$הג־בגבולגםאלאהספר,של

מיש

$TS1$הגמיש$TS1$

$DN2$הגמיש$DN2$לביןקורבןביןמשרטטשהוא

מא־קוראתזאתלנסחהיטיבהתוקף.

תר

$TS1$מאתר$TS1$

$DN2$מאתר$DN2$אתשמכנה״ספריה״הקוראים

״)המ־הילדותית״:״הקיסריתעצמה

חברים(

$TS1$)״)המחברים$TS1$

$DN2$)״)המחברים$DN2$שור־אתהזהבספרחוקרים

שי

$TS1$שורשי$TS1$

$DN2$שורשי$DN2$רועאותוהשלכותיו...ואתהרוע

מאיתנו.אחדכלבתוךואורבהממתין

אדםיכולוכאבסבלכמהבודקיםהם

להס־יכולהואכמהולהכיל,לספוג

תיר,

$TS1$,להסתיר$TS1$

$DN2$,להסתיר$DN2$,ולהמ־לשקרלשכתב,למחוק

ציא

$TS1$ולהמציא$TS1$

$DN2$ולהמציא$DN2$שטנירועאותועםלהתמודדכדי

ואנושיות.מוסרלב,חסריאנשיםשל

עצמ־שאנחנועדלסבול,אפשרכמה

נו

$TS1$עצמנו$TS1$

$DN2$עצמנו$DN2$לצדונעבורהקורבןלהיותנפסיק

חמ־גבולאותועוברהיכןהמתעלל?

קמק

$TS1$חמקמק$TS1$

$DN2$חמקמק$DN2$ושלווהצדקהמחפשהקורבןבין

היחידהפתרוןלביןהשסועהלנפשו

הגורםלצדלהפוךוהואבידוהעולה

מסוגלתהנפשכמהעדלאחר?סבל

העבר,מזיכרונותלהתרסקלהתעוות,

המו־באופללחיותלהמשיךבבדובד

חלט

$TS1$המוחלט$TS1$

$DN2$המוחלט$DN2$,הזה?״פוסקהבלתיבסיוטהזה

שנכתבוביקורותעללהתבססאם

הט־התפרסמהכברשבהבשוודיה,

רילוגיה

$TS1$הטרילוגיה$TS1$

$DN2$הטרילוגיה$DN2$,הספריםשארגםבשלמותה

נותרולאומעניינים,מותחיםבסדרה

לפר־עינייםבכיליוןלצפותאלאלנו

סום

$TS1$לפרסום$TS1$

$DN2$לפרסום$DN2$הבאים.החלקים
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