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משחק
הרעב

האובססיביהעיסוקהמייסרים,הרעבהתקפי

שהלכהמאמההסליחהובקשתבגוף,

בן־־נפתלימיכלשלהחדשספרהלעולמה:
ואלהאנורקטיעברהאלכואבתצלילההוא

תמיכהבקבוצתהשתתפהשבההיחידההפעם

היאבראיוןאכילה.מהפרעותשסובלותלנשים

השנים,ארוכתההתמודדותאתבאומץחושפת

אכילה,לבולמוסוהכתיבההקריאהביןהקשר
ספיר׳ב׳פרסזכתהמאזעליהעברומה

לאערבבשעתה־06,שנותסוף

בן־נפ־משפחתביתבסלוןמאוחרת

תלי,
$TS1$,בןנפתלי$TS1$

$DN2$,בןנפתלי$DN2$גופים.שניזהגביעלזהנחו

ומשחקיקרויףיוהאןבכדורגל."צפינו

החומה,בכורסההטלוויזיה,מולהעולמי.הגביע
נזכרתעליו",שרועהשכבתיואניישבשליאבא

לינשמרההזאתהזיכרון"תמונתבן־נפתלי.מיכל

יכו־אניחושי.זיכרוןנותרלאמאמהקרבהמאבא.

לה

$TS1$יכולה$TS1$

$DN2$יכולה$DN2$הקשראתההזדהות,אתהשמחה,אתלהרגיש

שלה".הפיזיתהישותלביןגופיביןשהיההחזק

בספרההראשוןבחלקמתוארתדומהסצנה

דרךכתר(.)הוצאת׳הקבוצה׳בן־נפתלי,שלהחדש
הספרמחזיקוממוארנובלהסיפוריםשני

נסיעההמגוללהראשוןהחלקהקצוות:שניאת

אוסטרית,נופשלעיירתוילדהאמאסבתא,של
לאכול;להפסיקהמספרת־ילדהתחליטשבסופה
הסו־לנשיםתמיכהבקבוצתשעוסקהשניוהחלק

בלות

$TS1$הסובלות$TS1$

$DN2$הסובלות$DN2$בן־היאהמשתתפותאחתאכילה.מהפרעות

נפתלי,
$TS1$,בןנפתלי$TS1$

$DN2$,בןנפתלי$DN2$21בתאז.

אומ־היאבגוף",עוסקיםהטקסטים"שני

רת.

$TS1$.אומרת$TS1$

$DN2$.אומרת$DN2$שהיחסיםקרהאיךלהביןמנסה"הנובלה

שלי.החייםשלהמוליךלחוטהיוהאכילהעם

אחריות".לקיחתשללמומנטוםמכווןהממואר

אמךשלדבאבלותבמוותהספראתפותחתאת
אביה.על

שאמאאחריספוריםחודשיםנכתבה"הנובלה

עמוקותהתאבלהשהיאידעתיתמידנפטרה.שלי

כשסבאמאודצעירההייתיאבלשלה.אבאעל

זוכרת.ספקאניעליושלההאבלואתנפטר,שלי

משמעותישרגעעללהצטערהיהמהכתיבהחלק

האבלעםלהיפגשרציתילי.אבדאמישלבחייה

שהיאמהאללחבורבאבל,אבללהפגיששלה,

שלהאבלבעצםהואהאבלאבלהרגישה.אולי

גוף־אל־גוף".הקשרשלהילדות,
לפרידהמובילהההוריםמגוףהזאתוהפרידה
שלה.מגופהילדהשלהבואבת

כאביאותיתקפוהאנורקסיהלפנישנים"כמה

הצ־לאחודשיםבמשךאבללרופאיםהלכנובטן.

ליחו

$TS1$הצליחו$TS1$

$DN2$הצליחו$DN2$דרמ־מפנההיהזהלכאבים.גורםמהלהבין

טי

$TS1$דרמטי$TS1$

$DN2$דרמטי$DN2$הקרבהבאיכותושלי,הוריישלהיחדבחוויית
שסביבוהרגעזהלבינם.ביניששררההגופנית

היום,גופנית.אי־נוחותשלהיסטוריהנולדה

שההוריםלהביןיכולהאניבדיעבד,

זהכעסו.אפילואולינבהלו,שלי

אוההורהאתהאםמשנהלא

קשה.היאההיפרדותהילד,
אחרת,אותהזוכראחדכל
אחרת".אותהמספר

דרכהתחילתלמעשה

בכתיבהבן־נפתלישל

רעב.לצדשובעשחוקרת

פי־הגוףשלהסיפור"את

ומרפרפתאומרת,היאשונים"ספריםביןצלתי

של׳כרוניקההראשוןספרהאתהפותחלחלק

ות־׳ותאכלשאומר:בפסוק"התעניינתיפרידה׳.

שבע

$TS1$ותשבע$TS1$

$DN2$ותשבע$DN2$.הזאת?ההותרהמדועאומרת?זאתמהותותר׳

בקלות?"כךכלשבעהשרותלהיותיכולאיך
לחייה.ה־03שנותבראשיתאזהייתהבן־נפתלי

הסביבתי.המצבבחינתשלמנגנוןהייתההכתיבה

בו,שרויהשהייתיהגדולהמתחאתלבטא"ניסיתי

תשוקותאחתבכפיפהמתקיימותשבוקיומיבלגן
אניגמטי.ספרזהגדולה.גוףוהכחשתעזותרוח

אינטגרציהשאיןכמעטהרמטי.אפילובחלקים,

התיאוריהלביןפעיל,חלקבושלוקחהגוףבין

אזידעתיאוחשבתילאלגבהים.שנוסקתשבו,

בחומרים".להתעסקאחזורפעםשאי

מחקרספריפירסמהבן־נפתליעברו,שנים15

כשהיאכיום,וממואר.פרוזהנוספים,

היאאכילה,הפרעותעלכותבת

אחרת.מבטמנקודתכותבת

בא־מתחיל׳הקבוצה׳ואילו

קספוזיציה,

$TS1$,באקספוזיציה$TS1$

$DN2$,באקספוזיציה$DN2$שלפני.ברגע

אתמציפה"הנובלה

שנותשלתל־אביב

קפהשלתל־אביבה־07,

שדרותשלבפינהקפרי

בדיזנגוף,רוולקפהחן,

והשופעהגדולהסניף

בס־סטימצקישלספרים

כיכרלאעודישראל,מלכיכיכרשללקפהמוך

בנובלההסבתאשל"דמותהמספרת.היארבין",

אמידיםאנשיםלי:שמוכרמסויםמיליהמגלמת

מט־נהנתני,באופןממוזער,באופןאמידיםאבל

ריאליסט,.

$TS1$.,מטריאליסט$TS1$

$DN2$.,מטריאליסט$DN2$במ־בירושה,שעוברסולידיעושרלא

שפחות

$TS1$במשפחות$TS1$

$DN2$במשפחות$DN2$שלמיניאטורהמעיןאלאאחוזה,בעלות

עושר".

והס־האמאוהגיבורה,המספרתשלעיניהדרך

בתא

$TS1$והסבתא$TS1$

$DN2$והסבתא$DN2$וגםהאמא"גםקטבים.שניכמועומדות

"הת־בן־נפתלי.אומרתמעש",חסרותהסבתא,

שוקה

$TS1$התשוקה"$TS1$

$DN2$התשוקה"$DN2$לבזבז.נהניתהיאבחוץ.נמצאתהסבתאשל

מדברת,שלאכמעטהסבתא,שלהבתהאמא,אבל

ביןהפיצולומזקנה.מגלותיותנרתעתמאופקת,
זוכרתשאניפיצולזהבנובלה,והסבתאהאמא

מהמציאות".

אפשרותאולי,גם,מייצגמהקטביםאחדכל

אם.לשפת

שחוויתידמותהייתהשלישאמאבגלל"דווקא

לשמועשדימיתידבריםלקחתיקול,כחסרת
לשחקכשרציתיאותם.והגברתיאומרתאותה
דברהיהזהמבחינתהתל־אביב.בהפועלכדורסל

הייתי,שרירים.שאפתחיתוארלאיישמע,שלא

שאמי־שהרגשתיבגללספסל.שחקניתאגב,

רת

$TS1$שאמירת$TS1$

$DN2$שאמירת$DN2$ההימנעותאתהפכתיבהלפגועעלולה׳לא׳
אתהעצמתי,באיפוקשלההדבקותאתגורף,לצו

אם,שפתאבסורדום.עדכיבדתילריסוןהציווי

היאלה,המיוחסתהחולשהעלשלה,הרוךכלעל

מאודאדם

ריכחאיבדתי

שאו'זיכחןי7ם

מריןכ7*בצפירה

הרעב.הןאבת

מנשואקשהחורה

7יאאניהרעב"דילל

הערה




גדוליםנוחות"נדושים
די".לזהלומרבשביל
בן־נפתל׳מינל

לצו".לישהייתה

מובן?באיזה
שלמידההייתההזאתשבהגברהלומר"אפשר

לאאמאאףהרימרידה.שלמידהבעתובהכבוד

שלאברעב,שתיאבקיאנורקטית,שתהיירוצה

יצ־עודפות.יצרתיהאיפוקמשיחדווקאתשבעי.

רתי

$TS1$יצרתי$TS1$

$DN2$יצרתי$DN2$רגיל.מרישלהאפשרותאתשרוקנההפרזה

שי־החדשההחוקלשוןעםמסוכסכתהייתיאבל

צרתי

$TS1$שיצרתי$TS1$

$DN2$שיצרתי$DN2$.וברא־בראשקשות.היוההשלכותלעצמי

שונה

$TS1$ובראשונה$TS1$

$DN2$ובראשונה$DN2$לאכולצריכהשהייתיביותרהפשוטבמובן

בצו־גדול.תיאבוןליהיהתמידלאכול.ואהבתי

פים

$TS1$בצופים$TS1$

$DN2$בצופים$DN2$שפרו־שלשימוריםקופסאותפותחתהייתי

טים

$TS1$שפרוטים$TS1$

$DN2$שפרוטים$DN2$האנורק־שלמה.קופסהאחתבבתובולעת
טיות

$TS1$האנורקטיות$TS1$
$DN2$האנורקטיות$DN2$שובערעב,ביןהטבעיהקשראתמקלקלת

תתנפחי.אתאגוזתאכלישאםלךנדמהורוויה.

שני".לטבעהופךהרעב

המספרתהקריאה.בתאוותמומרהרעבבנובלה

ספרים.בולעתשהיאעצמהעלמעידה

היההפיצויאצליפיצוי.דורשת"הטוטאליות

בבולמוס,קראתיהספרים,אתזללתילימוד;
הילדההייתיהמזון.ואמהותאבותהיאהקריאה

באקדמיה,שאהיהברורהיהושלומדת.שיודעת
זה,לצדזה.לקראתדהרתיעצמי,אתהכנתי
יוםזוכרתאניריכוז.איבדתירעב,מאודכאדם

חושבתשאנימהוכלבצפירהעומדתשאניזיכרון

עלחושביםאחריםאנשיםאםגםהרעב.הואעליו
הייתהזועבוריהצפירה,במהלךדבריםמיניכל

לאאניהרעבשבגלללדעתמנשואקשהחוויה

השו־אתהבשרעלאזהרגשתימחייב.לצונענית

רה

$TS1$השורה$TS1$

$DN2$השורה$DN2$בולעשאיננורעבבי׳ואיןאתר,תרצהשכתבה
יחד"׳.היושביםכלאת

דיווחי,זיכרוןוידוי,כתבשלסוגהוא׳הקבוצה׳

שלמסרטסצנהכמושנפתחמקוטע,לעיתים

צעירות,נשיםשמונה"אנחנוהיצ׳קוק:אלפרד
קר,חם,קלוש.באורהמועבדחוסבמעגליושבות
לבן־נפ־שישהראשונההפעםזומזיעות".אנחנו
תלי

$TS1$לבןנפתלי$TS1$
$DN2$לבןנפתלי$DN2$רבות.ראשוןבגוףעצמהעללדברהזדמנות

מספרת.היאכניסוי",אזנערכה"הקבוצה

מכונהשאינהמחלההייתהאנורקטיותלכן"קודם

אחת,נערהעודרקאוליהייתההספרבביתבשם.
עללשוחחלאלעולםממרחק,לזוזולהנהןיכולנו
לדבר".לאזה.

מתגבר,רבותראשוןבגוףהשימושבהמשך

צוחקות.לא"אנחנומהפנט.האפקטתכוף,הופך
אנחנואיתנו.בסדרלאמשהומתבדחות.לאאנחנו

עו־אנחנולשיחה...נוטותלאאנחנובזה...חשות

קפות

$TS1$עוקפות$TS1$

$DN2$עוקפות$DN2$מילה.זהעללומררוצותלאאנחנוזה.את

מקוםשבאיזשהומפניהזאתלהזמנהנענותאנחנו
רוצותאנחנואךמילים.למצוארוצותכןאנחנו

מיד".ולהסתלקהאלההמיליםאתלהשמיע

מישהי,לדבר,בן־נפתלישלתורהכשמגיע
"אנידבריה.אתקוטעתהקבוצה,מחברותאחת

מתייחסתאומרת,היאאיתה",לשבתמוכנהלא

היאמקיאה.לא"היאהשלישי,בגוףלבן־נפתלי

שה־המשפטזההגועל".כלעםמתעסקתלא

ממואר

$TS1$שהממואר$TS1$

$DN2$שהממואר$DN2$שוזרתשבן־נפתלילהשמיע,יפסיקלא

תחתממוללתושובשובשהיאהטקסט,לאורך

לאמבחינתי,הסוףהיה"זהשלה.הכותבתיד

אחרי".חזרתי

מעיןבנשיםהמאוכלסתבקבוצהכאןגם
לכאורה.שותפותהיאהשותפותלצרה","אחיות

גוףלבד,נשארתהמחברתשובהזההמשפטבסוף

יחידה.ראשון

שתירג־אחריקצתב־9102.נכתב׳"הקבוצה׳

מתי

$TS1$שתירגמתי$TS1$

$DN2$שתירגמתי$DN2$שלסוסציולוגיממוארלריימס׳,׳שיבהאת(
"בבסיסמספרת.בן־נפלתיא"א(",אריבוןדידיה

שהנפששקופה,לאשהנפשההשקפהמונחתשלו

מגוחךיישמעשזהלהיותיכולבהשפעות.טעונה

נזכרתיאבלהסוציולוגיה.אתגיליתיעכשיושרק

אחדרגעהיהקבוצה.הייתהלאכשבעצםבקבוצה

הבנותשלהבתיםאםגםשמתפרק.מפגששל

למההופכתהאכילההפרעתמוזכרים,בקבוצה

הפעולהמרחבעםעושהשהיאמהעושה,שהילדה
הגוף".עםשלה,
זוגםהיאזה,אתלעשותבוחרתשהיאובמו

"די".הממואר,שלהאחרוןבחלקשתגיד

אתשאלתילארץ,וחזרתי40לי"כשמלאו

תמידהאםבצוותא?יתקייםתמידזההאםעצמי:

לאחוץ?חייובמשורההחשאייםהחייםלייהיו

יצאתיאחדכשערבסוף.לזהיהיהואיךאםידעתי

אותי,הזינהערב,ארוחתליהכינההיאמחברה,
עברתיחזרהבדרךאבלשבעה.הייתי

ידע־כךאחרהפיצוחייה.דרך

תי

$TS1$ידעתי$TS1$

$DN2$ידעתי$DN2$ממההאחרונה.הפעםשזו

מבינהאנילישאומרים

גדוליםכוחותשנדרשים

בת־די.לזהלומרבשביל

חושה

$TS1$בתחושה$TS1$

$DN2$בתחושה$DN2$ליהייתהלאשלי

החלטההייתהזוברירה.

מהנשארוזהו.הגוף,של

שאנחנומהזוכר.שהגוף

יששלנוהגוףעםעושות

החיים.לכלהשלכותלו

זה,אתאספרשלאכמה
ההשלכות".ייוותרו

הקורדרויבד,14הירקוןרחוב

במשבירנוערלבגדיבאגףשנקנהזיתבצבע

לפר־בירידהבספציפיות,מלאהממוארלצרכן.

טים.

$TS1$.לפרטים$TS1$

$DN2$.לפרטים$DN2$כותבת,היאהזמןלציונימגיעהכשהיאאבל
."1984לוודאיקרובהיא"השנה

הממואר.שלהבריתהיאב׳קבוצה׳"הברית

עליושיששהיה.דברעלמספרתהמספרתהאני
מהמתעתע.הזההנתוןאבלאמפירית.אחריות

אתהילדה,אתמכירהלאאנישחזור?ברבאמת

מר־חוצהובינןביניהצעירה.האישהאתהנערה,

ווח

$TS1$מרווח$TS1$

$DN2$מרווח$DN2$מהלכלשיאמינורוצהאניוהניסיון.השנים

במהאמונהמבקשהממואראבלמהפה.לישיוצא

הוכחה".שלתוקףולאנפחלאלושאין

מקום.מראילושאין
והפוליטיהפוליסהציבוריות,שבו"בעידן

הספרותמגיעהניוז,פייקשלבתקופהמשקרים,

לספרגםהתפקידיםשניאתעצמהעלולוקחת

עללשמורוגםבחוץ,שםאישנמצאתהאמתאת
לרגישותההסבריםאחדאוליזההקומפוזיציה.

ובעוב־הנוכחיתבאינפלציהשמתבטאתהדורית

דה

$TS1$ובעובדה$TS1$

$DN2$ובעובדה$DN2$איזושהיישאםפעיל.כךכלכרגעשהז׳אנר

שמתנהלתבשיחהאלאבסוגה,לאהיאבעיה

רקהולכיםממואריםעלשהדיוניםבזהעליה.

הטרנספורמ־אתהדרךעלושוכחיםלקונקרטי

ציה,

$TS1$,הטרנספורמציה$TS1$

$DN2$,הטרנספורמציה$DN2$הספרות".את

עומדיםבן־נפתלישלספריההאחרונותבשנים

זיכה׳המורה׳ספרההספרותית.השיחהבמרכז

ספרהמאש׳,ו׳בגדלספרותספירבפרסאותה

הקצרה.הרשימהמועמדיביןהיההקודם,
אומרת.היאמנצחת",להיותרגילהלא"אני

היהשליוהמתמשךהעמוקהענייןשנים"במשך

הגדולהשהדרמהאדםבתורובחולשה.בשוליות

לינתן׳ספיר׳מקום,לתפוסהאפשרותהיאשלו

אנימועמד,היהמאש׳ש׳בגדאחריהיום,מקום.

הואהקצרהלרשימההזכייהביןשההבדליודעת

שבעולם".ההבדלכל
נבהלת?

לשוחח,הזדמנותבכלספרייה,בכל"שמחתי
למקוםחוזריםה׳ספיר׳אחרייוםבקבוצה.להיות
קו־אנשיםפחותנמצאים.והספריםהספרותשבו

ראים,

$TS1$,קוראים$TS1$

$DN2$,קוראים$DN2$הקולעותקים.ופחותפחותמוכריםספרים
בי־אנחנוכירקלאמקומו.אתשינההדומיננטי

שראל,
$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$בספרותשמושקעמקוםבצרפת,גםכי

כךכללוקחיםלאיסוד,במצרךנתפסספרובו
לכןכותבים.שהםמהואתהכותביםאתברצינות
ושו־מרכזכמומונחיםלספרותשקשורמהבכל

ליים

$TS1$ושוליים$TS1$

$DN2$ושוליים$DN2$שהמונחיםחושבתאניצורמים.לינשמעים

נזי־גמישים,רכים,יותרהרבההםהיוםההולמים

לים.

$TS1$.נזילים$TS1$

$DN2$.נזילים$DN2$שלקולות,ריבוישלחיובייםצדדיםלזהויש

הצופהאיןיותר,נועזתאולימגוונת,יותרספרות

נכוןאוישראללביתהצופיםכולנוישראל,לבית

ישראל".לביתהמציציםיותר,

בן־האחרונים,ספריהשלהרחבההתפוצהאת
נפתלי

$TS1$בןנפתלי$TS1$
$DN2$בןנפתלי$DN2$יותרשהיום,בעובדהמסבירה

בשי־נמצאתהיאבעבר,פעםמאי

חה.

$TS1$.בשיחה$TS1$

$DN2$.בשיחה$DN2$הפסיכו־זוגה,בתעםיחד

לוגית

$TS1$הפסיכולוגית$TS1$

$DN2$הפסיכולוגית$DN2$והמשוררתהקלינית

אתמחלקתהיאאמיר,דנה

וחי־תל־אביבביןהשבוע

פה.

$TS1$.וחיפה$TS1$

$DN2$.וחיפה$DN2$לימדההשניםלאורך

העברית,באוניברסיטה
תל־אביבאוניברסיטת

"בז־אובסקורה.וקמרה

כות

$TS1$בזכות"$TS1$

$DN2$בזכות"$DN2$הש־ארוכתהזוגיות

נים

$TS1$השנים$TS1$

$DN2$השנים$DN2$אדםאניוההוראה

מןשיותריותר,שמדבר

היאבדיאלוג",מצויהזמן

אומרת.

זכורהקוראיםעםאחתשיחה

שראה"אחריהיום.עדבמיוחדלה

הוריםזוגאלייפנהפרידה׳של׳כרוניקהאור

הפגישהאחרישלהם.הילדעללהתייעץשביקש

נפלתיארצה.אפייםונפלתילרחוביצאתיהזאת

הפר־אתששמעתיהראשונההפעםהייתהזוכי

ספקטיבה

$TS1$הפרספקטיבה$TS1$

$DN2$הפרספקטיבה$DN2$מולפניםאלפניםעמדתיההורים.של

הבאנושעליהםאנשיםעודשישהפשוטההאמת

אפשרהמשפחותבכלוכמוהאכילה.הפרעתאת

עינייםלפקוחמסוימים,ברגעיםזהעםלהיות

בתוךלשגרה.לחזוראחרימידאבלולהיבהל.
לסי־ביחסמתמקםאתהאיפהלהכריעצריךחיים

מפטום

$TS1$לסימפטום$TS1$

$DN2$לסימפטום$DN2$בדי־שנים.שלמתמשך,סימפטוםשהוא

עבד,

$TS1$,בדיעבד$TS1$

$DN2$,בדיעבד$DN2$שליאמאשבזכותהבנתישנים,אחרירק

כותב".אדםלהיותהפכתי

יציאהפתוח:הסוףאבלבאבל,נפתחהספר

חדשים.לחיים

הכ־והסליחה.הפיוסמסדרהואהזה"הספר

תיבה

$TS1$הכתיבה$TS1$

$DN2$הכתיבה$DN2$שקט,בינסכהבאבל,שהתחילההזאת
רו־שלאאנשיםשישיודעתאנישמחה.אפילו

צים

$TS1$רוצים$TS1$

$DN2$רוצים$DN2$ולאאינדיבידואליתלאלסלוח.יכוליםולא

הת־היאשאי־הסליחהאנשיםשישקולקטיבית.

נאי

$TS1$התנאי$TS1$

$DN2$התנאי$DN2$בשביליעימם.נמניתלאאנישלהם.לקיום

המנחה.מןבוישהזההספרגםחיונית.הסליחה

קור־הקרבתשלבמונחמשתמשתאניבכדילא
בנות.

$TS1$.קורבנות$TS1$
$DN2$.קורבנות$DN2$הייתילאלולעצמיסולחתהייתילאאני

לאמי".סולחת

רגילהלא"אני
במשךמנצחת.להיות
היהשליהענייןשנים

׳ספיר׳ובחולשה.בשוליות
אחרייוםאבלמקום.לינתן
שבולמקוםחוזריםה׳ספיר׳
נמצאיםוהספריםהספרות

קוראים.אנשיםפחות
שינההדומיננטיהקול

מקומו"את

הערה



