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אותי:כששואליםמעצבן"זה

תכתבינותי'אז

למבוגרים?׳"ספר
אתהפכועותקיםאלפימאותשלמכירות

המצליחותהסופרותלאחת

ספרותשלהנחותהמעמדבגללאבלבישראל,

כך.עליודעיםמעטיםרקוהנוער,הילדים
מור","פרשתחדש,ספרמוציאההיאעכשיו
מחייה,שנעדרהמוסדאישהאבעלומספרת
והעיתונותהספרותבעולםשראתהההתעמרויות

לכתוביכולהשהיאגילתהבכללואיך



נזוצבז׳הבזטך

בי־פשוט:הזולסתירהההסבר

שראל,
$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$ובעיקרלילדים,ספרות

יוקרה.נטולתהיאלנוער,ספרות
של־בארץ,כזומוסכמהמין"יש

פיה

$TS1$שלפיה$TS1$

$DN2$שלפיה$DN2$אתישסופראולסופרתאם

הטכ־היכולתאפילואוהכישרון

נית

$TS1$הטכנית$TS1$

$DN2$הטכנית$DN2$עמו־300שלספרלהעמיד

דים,

$TS1$,עמודים$TS1$

$DN2$,עמודים$DN2$אתהאםרומן;שיכתבואז

טוענתלמבוגרים",כתובכותב,

בעיקרמעצבן."זהאלעזר־הלוי.
תכתבימתיאזאותי,כששואלים

מתיכלומרלמבוגרים?ספר

מטרידזהבאמת?ספרתכתבי

ברגשותיי,פוגעזהכירקלאאותי
אלאמוטעית,תפיסהזוכירקלא

הקינהאתהזמןכלישבמקבילכי

ועלקוראשלאהנוערעלהזאת
דע־אתשיסיחדברשוםשאיןכך

תו

$TS1$דעתו$TS1$

$DN2$דעתו$DN2$."מהמסכים

אושליחות,זומבחינתךאז

לכתוברוצהשאתהקהלשזה

לו?

ונו־לילדיםלכתובנהנית"אני

ער,

$TS1$,ונוער$TS1$

$DN2$,ונוער$DN2$מזהנהניתשאנישמחהאני

מודעתאניאבלבעיני.חשובוזה

גיללשכבתכותבתשאנילכך

עליה".כותבלאאחדאףשכמעט
שלי־שביןהזההשילובאולי

חות

$TS1$שליחות$TS1$

$DN2$שליחות$DN2$אלעזר־אתשדחףהואלהנאה
הלוי

$TS1$אלעזרהלוי$TS1$
$DN2$אלעזרהלוי$DN2$מור","פרשתאתלפרסם
לאהפעילהשלושהכתיבהספר

מעטבלאונגעהטריגרים,מעט

היאהספרגיבורתכאובות.נקודות

בתאביב,מתל15בתכרמון,רמה

אימהעםשעוברתיחידנית,לאם

כבריוקרתיקהילתייישובלמנור,

מב־היאללימודיםהראשוןביום

חינה

$TS1$מבחינה$TS1$

$DN2$מבחינה$DN2$שמפגי־המפתיעהבהערצה

נים

$TS1$שמפגינים$TS1$

$DN2$שמפגינים$DN2$דמותוכלפיהתלמידים

ראשמור,ירוןשלהממגנטת

בגובהמדבראךכריזמטיהמועצה:

ועדייןומצליחןעסוקהעיניים,
הבלו־עםבשמו.תלמידכלמכיר

רית

$TS1$הבלורית$TS1$

$DN2$הבלורית$DN2$שובהמורוהסניקרםהנערית

וגורםבקסמוהתיכוןתלמידיאת

מנתעלבזוזהלהתחרותלהם

נבחרתקבוצהל"תורן",להתקבל

שתוכןבהנהגתו,תלמידיםשל

בסוד.נשמרפעילותה

מאיריםבמנורהחדשיםהחיים

מתקבלתאפילוהיאפנים.לרמה
הולךכשהכולודווקאל"תורן".
שאיתמר,נוכחתרמהחלק,
הכיתה,שלהחמוץהאאוטסיידר

תשומתאתולהסבלשובמתעקש

באישיותוהאפליםלצדדיםלבה

כבררמהרוחה,למורתמור.של

שירוןמכךלהתעלםיכולהלא
מנתעלמגדרולצאתנוטהמור

ברגעמישהוולכבושלהקסים

ורו־משפילהואהבאוברגעאחד,

מס

$TS1$ורומס$TS1$

$DN2$ורומס$DN2$שי־עושהשהואעפר.עדאותו

מוש

$TS1$שימוש$TS1$

$DN2$שימוש$DN2$נפשעואפילומניפולטיבי

הרגשיתובאינטליגנציהבכוחו

לה־לפלג,לשלוט,מנתעלשלו

סית

$TS1$להסית$TS1$

$DN2$להסית$DN2$כשהואבאנשים,ולפגוע

אוכ־נוער,בנילמטרותיומפעיל

לוסייה

$TS1$אוכלוסייה$TS1$

$DN2$אוכלוסייה$DN2$לה־נוחהלרצות,נלהבת

שפעה

$TS1$להשפעה$TS1$

$DN2$להשפעה$DN2$לפגיעותה.מודעתולא
רקלאהואמור""פרשת

מתו־גםאלאוקולח,מהנהספר

חכם.

$TS1$.מתוחכם$TS1$

$DN2$.מתוחכם$DN2$באופןנבנהשבוהמתח
לטוביםהחלוקהוהדרגתיאיטי

וגםמשמעיתחדאיננהורעים

דמויותהןרמהוגםמורירון

שנה־לרמה,ומורכבות.עגולות

נית

$TS1$שנהנית$TS1$

$DN2$שנהנית$DN2$שמרעיףהלבמתשומת

ישהנערץ,המועצהראשעליה

תעשהאםלהפסידמהבעיקר

נגדו,ותפעלהנכוןהדבראת

התב־תהליךמניעההזווההבנה

גרות

$TS1$התבגרות$TS1$

$DN2$התבגרות$DN2$ומעציב.מואץ

בגיבורהעצמךאתמזההאת

שלך?
בגילעצמיאתזוכרת"אני

פרקיםמדיביותרצפיתישלה.
ליוהיהאל־איי׳׳פרקליטישל

כשא־הצדק.למעןלהילחםחלום

נחנו

$TS1$כשאנחנו$TS1$

$DN2$כשאנחנו$DN2$,שבוהאופןביןהפערילדים

אמו־שמבוגריםחושבותאנחנו

רים

$TS1$אמורים$TS1$

$DN2$אמורים$DN2$שבוהאופןלביןלהתנהג

מתנהגיםאותםתופסיםאנחנו

זו־אניאותנו.מהמםממשבפועל

כרת

$TS1$זוכרת$TS1$

$DN2$זוכרת$DN2$ממתינהקטנטונת,עצמיאת

הפכהבעבודההתעמרותסיבה.

אךחם,לנושאהאחרונותבשנים

להדגישחשובלאלעזר־הלוי

הרבהאירעההזושההתפתחות

אתלכתובהתחילהשהיאאחרי

כותבתשאנייצא"במקרההספר.

כרגע".חםהכישהואנושאעל

שה־פרסומיםהיוזאת,ובכל

שפיעו

$TS1$שהשפיעו$TS1$

$DN2$שהשפיעו$DN2$הכתיבה?אוהעלילהעל

התחילולכתיבהבמקביל"כן.

למשלכתבות,מיניכללהתפרסם

קפלנסקיתמרשלהכתבה
)עיתו־נוריאליהודהעלב׳הארץ׳

נאי

$TS1$עיתונאי($TS1$

$DN2$עיתונאי($DN2$עלהואשםפטירתושלאחר
נפ־בהתעללותנשיםמספרידי

שנהגבכיר"היה

עשירהבעבריתלהתפרץ

לעיניקטנותטעויותעל

המישהואתוהיהכולם.

בושנכנסיםהחלש

סדרתי,באופןבפומבי,
צמודמעקבגםוהיה

לראותואובססיבי

עובדים"שאנחנו

אתלשרטטיכולהממשאניאליו,

והאישיתהמקצועיתההתבגרות

לסוגיותשליהתגובותלפישלי

מר־שאניהסיבותאחתזוהאלה.

גישה

$TS1$מרגישה$TS1$

$DN2$מרגישה$DN2$הזה".בספרממניהרבהשיש

הגההטעותבגלל

הספ־תעשייתבלבשפועלמי

רות

$TS1$הספרות$TS1$

$DN2$הספרות$DN2$פחותהלאהמסלולאתמכיר

כמגיהה,מימיהשלהממטאורי

בתחוםבכיריםתפקידיםדרך

לפריצהועדוהתרגוםהעריכה

כסופרת.פחותלאהמפתיעה

אניהבוגריםחייוכלצעיר"מגיל

העיתונותהכתיבה,בעולםעובדת

אלעזר־הלוי,אומרתוהמו"לות",
נראההזההנתוןכיאם,51בת

לה־הצעירהמראהלנוכחדמיוני

כעיס

$TS1$להכעיס$TS1$

$DN2$להכעיס$DN2$.ללימודיבמקבילשלה

ערביתבספרותהראשוןהתואר

התחילההתיכוןהמזרחולימודי

ומשםבמקומון,כמגיההלעבוד

הזה"ול"העולםל"העיר"המשיכה

במקבילועריכה.שכתובבתפקידי
ספרים.בהוצאותכמגיההעבדה

למק־שהוסללתילהגיד"אפשר
צוע",

$TS1$,"למקצוע$TS1$
$DN2$,"למקצוע$DN2$ומתייחסתבחיוך,אומרתהיא

מתרגמתאלעזר,צילהלאימה,
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ביחאיציקצילום:למקצוע"שהוסללתילהגיד"אפשרהספר.בשבועספריהעלחותמתאלעזר־הלוידנה

יוק־וממשבקיוסק,בתורבנימוס
דת

$TS1$יוקדת$TS1$
$DN2$יוקדת$DN2$לאנ־שנתןהמוכר,עלמזעם

שים

$TS1$לאנשים$TS1$

$DN2$לאנשים$DN2$לע־ממניוחוקיםמבוגרים
קוף

$TS1$לעקוף$TS1$
$DN2$לעקוף$DN2$."אותי

נוכחותיששלךבספרים

מבוגרים,שלומגוונתמרובה
מדחיקיםסתםוגםורעיםטובים
מודעים.לאאו

בילדות,שקראנו"בספרים
נמ־מוריםהורים,המבוגרים

צאים

$TS1$נמצאים$TS1$

$DN2$נמצאים$DN2$,הםשלפעמיםאוברקע

אבלהילדים.נגדפועליםהאויב,

במבו־מוקפיםילדיםעצמםבחיים

גרים

$TS1$במבוגרים$TS1$

$DN2$במבוגרים$DN2$גםבהם.תלוייםוגםהזמןכל

הח־בספרוגםחשאית׳בשליחות

דש

$TS1$החדש$TS1$

$DN2$החדש$DN2$ונקודתנוכחותישלמבוגרים

ההש־היאממנהחלקאםגםמבט,

פעה

$TS1$ההשפעה$TS1$

$DN2$ההשפעה$DN2$ירון".שלהמרעילה

ירוןשלהמרעילהההשפעה
אופנים,במגווןביטוילידיבאה

אחריבשירותיםשבוכהממורה

התלמי־מולבגסותבהעלבשהוא

דים,

$TS1$,התלמידים$TS1$

$DN2$,התלמידים$DN2$שלו,האישיתהמזכירהדרך
שהעבו־מכךמתרגשתלאשכבר

דה

$TS1$שהעבודה$TS1$

$DN2$שהעבודה$DN2$בלתיבטרטוריםכרוכהלצידו

שמפו־מוחלשעובדועדפוסקים,

טר

$TS1$שמפוטר$TS1$

$DN2$שמפוטר$DN2$ללאהיישובאתלעזובונאלץ

חשהמשאניפחות"לא

המתעמרים,כלפיתסכול

מתוסכלתאניכך

והשותקים,מהמתבוננים
שמסכימיםאלה

אבלבסדר,לאשזה

מסתכמתבזאת

שלהם"התרומה

יהודהאתהכרתיאנינ"ה(.שית,

ואניב׳מעריב׳שעבדנומהתקופה

היינוהספרות.מדוראתערכתי

מסדרונות".באותם

הופתעת?

מהאבלעליו.שמעתי"לא.

זהירוןשללדמותממנושלקחתי

כמוהצ׳ארמר.שלהאלמנטאת

ונ־גבריםמקסיםירוןגםנוריאל

שים,

$TS1$,ונשים$TS1$

$DN2$,ונשים$DN2$ויודעומבוגרים,צעירים

וערמומימתוחכםבאופןלהשתמש

שכולנובטוחהואנישלו,בכוח

שעשוכוחבעליבבכיריםנתקלנו

עלואףהזה.בכוחלרעהשימוש
שנטפליםהטיפוסלאשאניפי

הברקההיתה"זאתמאנגלית.

עושההייתישניםבמשךשלה.

למהאמרה,והיאבחינםהגהות

כסף?בשבילזהאתתעשישלא
ספ־עריכהמלמדתאני"היום

רותית

$TS1$ספרותית$TS1$

$DN2$ספרותית$DN2$אביב,תלבאוניברסיטת
שלילסטודנטיםמספרתואני

המעצבנות;מהמגיהותשהייתי
כדאי׳אוליבעיפרון,כתבתיבצד

ליברור׳לאאוככה?׳לכתוב

בסוףוהזאת׳.הזאתהבחירהלמה
הרא־העורךאזשהיהפסח,חיים

שי

$TS1$הראשי$TS1$

$DN2$הראשי$DN2$,במ־לי,אמרב׳זמורה־ביתך

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$קחיהאלה,ההערותכל

בש־,24בגילוכך,לבד".ותערכי

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$הראשון,התוארשלהאחרון
הפ־לעורכתאלעזר־הלוימונתה

רוזה

$TS1$הפרוזה$TS1$

$DN2$הפרוזה$DN2$ב"זמורה־ביתן",המתורגמת

גםבהמשךשביצעהתפקיד

אחרונות"."ידיעותבהוצאת

"כינרת"ביןהמיזוגעםב-1002,

לתפקידמונתהביתן",ל"זמורה
בהוצאה.התרגוםמחלקתראש

שימשה2008-2005השניםבין

"מע־שלהספרותמדורכעורכת

ריב"

$TS1$"מעריב"$TS1$

$DN2$"מעריב"$DN2$לעולםחזרהמכןולאחר
לעורכתומונתההמו"לות

מלעןו-הו1ידנה

?TfIרבtin

וצדק
mm

;pmaMil:

למטה:החדש.הספרעטיפת

המצליחותמהסדרותנציגים

חשאית"ושליחותפז"נגד"אור

ספריםבית/ידיעותאחוזתצילומים:

אלעזו־הלוידנה

הגדזלהח?91וט!?לזרות

-1U1J ־מ!™.

תשא׳שליחות

אלעזר־הלוי-דנה

'׳'*°

במקבילב"כתר".העיוןמחלקת
היאהיוםועדלתרגםהתחילה

בכירהמתרגמתנחשבת

ומבוקשת.

הע־סביבותכלעלכמעטאך

בודה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$הבוסבדמותצלהוטלהללו

עוצ־התחלפו,הדמויותהמתעמת

מת

$TS1$עוצמת$TS1$

$DN2$עוצמת$DN2$לטמפר־בהתאםנעההמועקה

מנט

$TS1$לטמפרמנט$TS1$

$DN2$לטמפרמנט$DN2$שהופגנו,הטנטרוםולסוגי
זהההיתההתחתונההשורהאבל

עםלחיותללמודהניסיוןתמיד

הש־נפתוליהכוח,משחקיולצד

ליטה

$TS1$השליטה$TS1$

$DN2$השליטה$DN2$הגחמניותוההתפרצויות

הבכירה.הדמותשל

היהזהכאילוזוכרתממש"אני

באחדבכירעובדהיהזהאתמול.

מהח־אחדביוםשיצאהעיתונים,

דר,

$TS1$,מהחדר$TS1$

$DN2$,מהחדר$DN2$חברהלעברבנחישותצעד

ומשכ־כמגיההלצדישעבדהשלי,

תבת,

$TS1$,ומשכתבת$TS1$

$DN2$,ומשכתבת$DN2$עמדארוכהשעהובמשך

איומות.השפלותוצרחכולואדום

אבלמה,עלזוכרתלאכמובןאני

הגהה,טעותעללתאראפשר
וכולנולהיות.יכולכברזהמה

למקום.ממוסמריםהמומיםעמדנו
פשוטזההזאת,השתיקהעבורי,

מהלעצמי,אומרתואניאותי.אכל

מגיהההייתילעשות?יכולתי

מתחשבנתעדייןשהיאניכרשם".

הזה.הרגעעלעצמהעם

סומךבפומבישמשפילמי

יע־פשוטהאנשיםשרובכךעל

מדו

$TS1$יעמדו$TS1$

$DN2$יעמדו$DN2$.משותקים
עצמי,עלכועסתלא"אני

אחרהסיטואציה.אתזוכרתאבל

בכירהיהההוצאות,באחתכך,

עשירהבעבריתלהתפרץשנהג

לעיניקטנותטעויותעלביותר
אני.וגםשתקוכולםושובכולם.

בכולם.שיטתיאביוזהיהשם

השפלותהיואומרת,זאת

החלשהמישהואתוהיהאישיות,

בפומביבוונכנסיםשמאתרים

מעקבמיןגםוהיהסדרתי,באופן

שאנחנולראותואובססיביצמוד

שבי־אילשדרובעקיפיןעובדים

עות

$TS1$שביעות$TS1$

$DN2$שביעות$DN2$הדל־מכולנו;תמידיתרצון

תות

$TS1$הדלתות$TS1$

$DN2$הדלתות$DN2$חגהיהוהואשקופות,היו

הבכי־שכללצייןמיותרסביבנו.

רים

$TS1$הבכירים$TS1$

$DN2$הבכירים$DN2$שמאלנים,נוראתמידהאלה
אדםמזכויותלהםאכפתכךוכל

וכאלה".

במקוםבעבודהחלהמפנה

מתעמרת.היההמתעמרשבואחר,

בש־לנקובמסרבתאלעזר־הלוי

מות,

$TS1$,בשמות$TS1$

$DN2$,בשמות$DN2$עםשההתנסותמודהאבל

להקשההיתהבכירהאותה

עםהביתהחוזרת"הייתיבמיוחד.

זהאני;רקהיתהלאוזופיזי,רעד

המדריךאתקראההיאכאילוהיה

אומ־היאבעובדיו",תתעללאיך

רת.

$TS1$.אומרת$TS1$

$DN2$.אומרת$DN2$החלטותלבטלנהגה"היא

ומ־ותיקותעובדותשלמקצועיות

נוסות

$TS1$ומנוסות$TS1$

$DN2$ומנוסות$DN2$השפ־ותוךלמצמץ,בלי

לה

$TS1$השפלה$TS1$

$DN2$השפלה$DN2$.להטילאהבההיאפומבית

האופןידיעלרקלפעמיםפחד,
ואםלחדר,אנשיםלזמןשנהגה

חדווהממנוששאבהמשהוהיה

עובדותביןלסכסךזהמיוחדת,

אבלזו.כנגדזואותןולהסית

כשהיאהתרחשמבחינתיהשיא

עובדת,מוללעוולידנתנה
נמצאהזאתובכלבהריוןשהיתה

אותה".לפטרכדיהפרצה

למק־הזההמקרהביןההבדל
רים

$TS1$למקרים$TS1$
$DN2$למקרים$DN2$הפ־ההבנההיההאחרים

תאומית

$TS1$הפתאומית$TS1$

$DN2$הפתאומית$DN2$שדבראלעזר־הלוי,של

זעקה.קולתריםאםלהיאונהלא

פעיליםלךשתיארתיהאנשים"כל
שלהם,בהתנהגותוידועיםהיוםעד
ספגתילאמעולםאניאיכשהואבל

האשהאחרים.שספגומהאתמהם

עםהענייןוכשקרהאליי.כוונהלא

כמובילכרסםהתחילוזההעובדת,

שלצאתהבנתיהקודמות,בפעמים

דבר,שוםלייעלהלאהבכירהנגד
איט.טייקקןאייכן,אםושגם

הואלהילחםמהאומץהרבהואגב,

כלכלי".ביטחוןתלוי

כלומר?

ממניחלשיםאנשיםשם"היו

לאבדשהאפשרותשלהם,ביכולת

מסוכנתהיתההעבודהמקוםאת

היותשלי,במקרהמאשריותר

והנ־מתרגוםגםמתפרנסתשאני

סיבות

$TS1$והנסיבות$TS1$

$DN2$והנסיבות$DN2$הרבהשליהמשפחתיות

אתשהבנתיברגעסבירות.יותר

מולהשעומדלאדםהפכתיזה,

מאודוהייתיסיטואציותמיניבכל

למ־וכשהחלטנוולוחמנית,חזקה

חות

$TS1$למחות$TS1$

$DN2$למחות$DN2$בליזהאתעשיתיממנהנגדה

למצמץ".
במקהלותשרהאלעזר־הלוי

חמישייההקימהואףמילדותה,

בקולמובילההיאשאותהקולית
היאשםודווקאשלה,המצו־סופרן



נפלאה""סופרתטוב.עוםתמי

טואגאיילצילום:

מכ־להיותיכולהשהאשגילתה

וונת

$TS1$מכוונת$TS1$

$DN2$מכוונת$DN2$למקה־"הצטרפתיאליה.גם
לה

$TS1$למקהלה$TS1$
$DN2$למקהלה$DN2$,בארץ",הטובותאחתמצוינת
לאלשם"כשהגעתימספרת.היא

עי־לנגדשמתרחשלמההאמנתי

ני:

$TS1$:עיני$TS1$

$DN2$:עיני$DN2$גםבריון,הואהארגוניהמנהל

המ־הישראליונובחצורחרוח,

כוער

$TS1$המכוער$TS1$

$DN2$המכוער$DN2$הקלאסית.המוזיקהבפאזת
איךהזמרות,אחתאתשאלתי
לק־כזאתלהתנהגותנותניםאתם
רות?

$TS1$?לקרות$TS1$
$DN2$?לקרות$DN2$אמרו,המנצחוגםהיאוגם

מוכ־נוראהואאבלכזה,הואכן,

שר,

$TS1$,מוכשר$TS1$

$DN2$,מוכשר$DN2$אניובעודטוב.אישהואובלב

כילעשות,מהעצמיאתשואלת

זההגעתי,הרגערקזאת,בכל

אישית,אותיהשפילהואקרה:
כולם".מול

להיחלץקשהרגעבאותו
מהאלם.

הפתעה,שוםכאןהיתה"לא
קו־כשזהועדיין,כבריוןידועהוא

רה

$TS1$קורה$TS1$

$DN2$קורה$DN2$,החוסרברצפה.נשתלתאתלך

טראומה.זאתהזה,השיתוקאונים,

הבנתייצאשהספראחריורק

עלשהגנתילזההכבודכלשעם
חושבתלאאניבהוצאה,העובדת

החוויהלולאנכתבהיהשהספר

תס־חשהמשאניפחותלאהזאת.

כול

$TS1$תסכול$TS1$

$DN2$תסכול$DN2$אניכךהמתעמרים,כלפי

והשודדמהמתבונניםמתוסכלת

בס־לאשזהשמסכימיםאלהקים,

דר,

$TS1$,בסדר$TS1$

$DN2$,בסדר$DN2$התרומהמסתכמתבזאתאבל

שלהם".

כפולהיעדר

מה־מהביוגרפיה,פרטים

מאוויים

$TS1$מהמאוויים$TS1$

$DN2$מהמאוויים$DN2$אלעזר־שלוהפצעים
הלוי

$TS1$אלעזרהלוי$TS1$
$DN2$אלעזרהלוי$DN2$ב"שליחותגםלאתראפשר

והקצ־המותחתהסדרהחשאית",
בית

$TS1$והקצבית$TS1$
$DN2$והקצבית$DN2$מוכרכהלשםאותהשהפכה

מצ־הניירעלהילדים.בעולם

טיירת

$TS1$מצטיירת$TS1$

$DN2$מצטיירת$DN2$מתבקשתכחולייהילדותה

נשואההיוםשהיאלמיבדרך

עםבנים,לשניאמאבאושר,

ומתרג־כסופרתמצליחהקריירה

מת.

$TS1$.ומתרגמת$TS1$

$DN2$.ומתרגמת$DN2$תלבצפוןוגדלהנולדההיא

במוסדמהזמןשירתהאמהאביב,

עבדואביהלתרגוםשעברהלפני

היתההיאשנים.במשךבמוסד

ספריםותולעתטובהתלמידה

בצבאושירתהבמקהלותששרה

מבהירמקרובמבטאךב-0028.

ורוד.היההכלתמידשלא

"שליחותמגיבורותנועם,כמו

גדלהאלעזר־הלויגםחשאית",

חד־הורית.במשפחהבפועל

כשהייתיהתגרשושלי"ההורים

לפני",הרבהנפרדואבלתשע,בת
חריגמאודהיה"זהמספרת.היא

ואוליבכיתה,היחידההייתיאז.

היושלהשההוריםהספר,בבית

נעדרשלישאבאלאזהגרושים.

העבודהבגללאבלמחיי,לחלוטין

הואארוכותתקופותבמשךשלו,

שההיעדרכךבארץ,התגוררלא

כפול".היה

לאישהבשנית,התחתןאביה

"ואנחנוהיום,עדנשויהואשלה

היאצורה",בשוםאיתהבקשרלא

לבקרבאשלי"אבאמספרת.
ושלשלילילדיםסבאהואאותנו,

בקשרמעוניינתלאהיאאבלאחי,

שראיתיהאחרונההפעםאיתנו.

אזוגםשלי,בחתונההיתהאותה

חציליוישיבואו.הםאםספקהיה

בברפגשתיהאחרונהשבפעםאח,

בעשרממניצעירהואשלו.המצווה

אםבטוחהלאאניהיוםאבלשנים,

לאפעםאףברחוב.אותואזהה

ואנ־הזה.לנתקהסיבהמההבנתי

חנו

$TS1$ואנחנו$TS1$

$DN2$ואנחנו$DN2$משפחהשלקלישאהככהגם

שלנוהסדרלילקטנה.אשכנזית

אנשים".חמישהחייכלמנה

גםזההכלכלי,והמחסור

כילדה?שהרגשתמשהו

שילםאמנםשליאבא"כן.

לאהואהזהבמובןגםאבלמזונות

בתודעהגדלתינוכח.מאודהיה

היתהכשלכולםלצמצם.שצריך

ידענואנחנוצבעוניתטלוויזיה

אבלבמחסור,חיינולאתהיה.שלא

מהשלמפותחתתודעהליהיתה

לבקשאפשראיומהאיןומהיש
שלי".אמאעללהכבידלאכדי

הלוי,לאבירםנשואההיא
ומחברהייטקאישבמיל,סא"ל

המ־מטכ"ל"סיירתהמכררב

בצעים

$TS1$המבצעים$TS1$

$DN2$המבצעים$DN2$היחידה",שלהגדולים
אתגםאיתםהביאווהנישואים

חלמהשתמידהגדולההמשפחה

בעלישל"המשפחהלה.שתהיה
אר־לוישראי.תמונתממשהיא

בעה

$TS1$ארבעה$TS1$

$DN2$ארבעה$DN2$אבאשלהזוגולבתאחים

תחשביילדים,שלושהעודשלו

שלי.לילדיםישבני־דודיםכמה

עש־מלא.שליהסדרלילהיום

רות

$TS1$עשרות$TS1$

$DN2$עשרות$DN2$.המ־בנישרובהיותאנשים

שפחה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$וישיהושע,בכפרגרים

אנחנומשתתפים,הרבהכךכל

בלול".הסדראתעורכים

יכולהאניגם

הגיעהאלעזר־הלוילכתיבה

היושאנשיםפעם"בכלבמקרה.

מתיאזנו,כמומשהוליאומרים

רקלאבעצמך,ספרתכתביכבר
קומםזהאליי,דיברלאשזה
וד־הגיע,הזההרגעאבלאותי".

ווקא

$TS1$ודווקא$TS1$

$DN2$ודווקא$DN2$עםאקראימפגשבעקבות

היאולנוער",לילדיםמתחסופר

ליהיתהלאפעם"אףמספרת.

יודעמיסופרת.להיותשאיפה

המ־אתביעוררהואדווקאלמה

חשבה

$TS1$המחשבה$TS1$

$DN2$המחשבה$DN2$,אניגםשאוליהזאת

יכולה".

אתלצפותיכלהלאהיאגם

מנהטן","מבצעשלההצלחה

במכירות""גבוהלוי.ינץ

גחנימגדצילום:

"שליחותבסדרתהראשון

לר־ישירותנכנס"הואחשאית".

שימת

$TS1$לרשימת$TS1$

$DN2$לרשימת$DN2$עש־שםושהההמכר,רבי

רות

$TS1$עשרות$TS1$

$DN2$עשרות$DN2$,"זהמציינת.היאשבועות"

הסתכלואנשיםלמאה.מאפסהיה

הזה".הדברבאמאיפהושאלו

מדברתכשהיאמתרתחתהיא

ספרותשלהנחותמעמדהעל

האשםחיציאתוהנוער.הילדים

עו־המתווכיםכלפימפנההיא

רכי

$TS1$עורכי$TS1$

$DN2$עורכי$DN2$שמקציםעיתוניםמדורים
מזע־מקוםונוערילדיםלספרות

רי;

$TS1$;מזערי$TS1$

$DN2$;מזערי$DN2$מעודכניםשלאומורותמורים

הוצאותהילדים;ספרותבעולם

בספריםמשקיעותשלאספרים

לספ־שמקצותחנויותאולנוער

רים

$TS1$לספרים$TS1$

$DN2$לספרים$DN2$ונשכח.צדדימקוםהאלה

חבו־בקהילותשמדוברלי"ברור

טות,

$TS1$,חבוטות$TS1$

$DN2$,חבוטות$DN2$איאבלנאבקות,ככהשגם

לס־שיתחברולדרוששלאאפשר

פרות

$TS1$לספרות$TS1$

$DN2$לספרות$DN2$כךאחרוהנוער.הילדים
פחותשנמכריםמקונניםאתם

לק־יודעיםלאושילדיםספרים
רוא.

$TS1$.לקרוא$TS1$
$DN2$.לקרוא$DN2$אתם?"איפהאז

כמוך,שמצליחים,סופריםיש
התקשורתי.הבוסטבליגם

לצייןישכיאם"נכון,
בימשקיעהשמאחורישההוצאה

סופ־שישהואשנוצרהמצבהמון.

רים

$TS1$סופרים$TS1$

$DN2$סופרים$DN2$שמוכ־ואיכותיים,מופלאים

רים

$TS1$שמוכרים$TS1$

$DN2$שמוכרים$DN2$וכלתקדים,חסרותבכמויות

ברחובתעברילרדאר.מתחתזה

סו־שם־טוב,תמיזאתמיותשאלי

פרת

$TS1$סופרת$TS1$

$DN2$סופרת$DN2$אחדואףומצליחה,נפלאה

ברנע־מאירהלך.להגידיידעלא

גולדברג,
$TS1$,ברנעגולדברג$TS1$

$DN2$,ברנעגולדברג$DN2$כראמל",אתשכתבה"
ילדיםלךאיןואםפנומן,היא

ששמעתסיכויאיןהמתאים,בגיל

וג־עומרדבורהמטורף.זהעליה!

לילה

$TS1$וגלילה$TS1$

$DN2$וגלילה$DN2$אהובותסופרותהןפדררון

אוציאכשאניאוליומוערכות.

לב.ישימואנשיםספרים,150

לחלו־אלמוניתאנילעכשיו,נכון

טין.

$TS1$.לחלוטין$TS1$

$DN2$.לחלוטין$DN2$מזה".מתוסכלתלאואני

מתו־להיותלךמותרבהחלט

סכלת

$TS1$מתוסכלת$TS1$

$DN2$מתוסכלת$DN2$.מזה

הענףבשבילמתוסכלת"אני
בספרותמכירותמבחינתשלי.

נמ־ואנילויינץמאירה,מקור,

צאים

$TS1$נמצאים$TS1$

$DN2$נמצאים$DN2$אנחנואזהטבלאות.בראש

אלהדרךכלהכסףאתסופרים

אבליפה,מתפרנסתאניהבנק,

באותולמבוגריםכותבתהייתיאם

במ־הייתיהצלחהשלגודלסדר

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$לגמרי".אחר


