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$DN2$לפני$DN2$בלילה".עשרהאחתבשעהימים,כמה

הפרטייםהחייםשלהקצב

שלסופרתהיאגינצבורגהקודם,מהציטוטלראותשאפשרכפי
שניים,אובמשפטהישיר,הדיבורבאמצעותמצליחההיאהדיאלוג.

ני־וזהעליההאהובהסופרהיהצ׳כובודמות.סיטואציהלהעמיד

כר.

$TS1$.ניכר$TS1$

$DN2$.ניכר$DN2$,לאלתיאטרוןכתיבתהאתלכןקודםהכרתישלאאףעללכן

מחזות.שחיברהלגלותהופתעתי

שלטבעיהמשךהםל־1965,1991ביןשנכתבוהמחזות,11
דירותמרחביםבאותםמתרחשיםהםשלה.והסיפוריםהרומנים

טוביםימיםשידעווילותהבינונימהמעמדמשפחותשלסתמיות

דמויותאותןהדמויותגםמוזנחים.כפרבתירומא,בפרברייותר

מובטליםיציב,לאהכלכלישמצבםשבריריים,שחייהםאנשים
ברורשלאבעבודותעובדיםלעתיםמבחירה,בטלניםאומכורח

ספ־מתרגמי)סופרים,מהןלהתפרנסאפשרואםנחוצותהןלמי

רות

$TS1$ספרות$TS1$

$DN2$ספרות$DN2$,מבזב־שהםאוחייהםאתביזבזושכולםנדמהמזכירות(.מתח

זים

$TS1$מבזבזים$TS1$

$DN2$מבזבזים$DN2$עינינו.לנגדאותם

זוגיותאפילואולימשפחתיות,שאינןדרמותאצלהשאיןכמעט

מב־מיואשות,נשיםבוגדניים;מתעללים,מתעלמים,בעליםממש.

קשות

$TS1$מבקשות$TS1$

$DN2$מבקשות$DN2$בו־ואהבה,יותרקשובגברמחפשותלהסתגר,אולנטוש

גדות,

$TS1$,בוגדות$TS1$

$DN2$,בוגדות$DN2$כולם.אתמפתיעתמידההריוןלהתכוון.בליילדיםעושות

הבאבעמודהמשך

הערה




משפחהקרוביאוזוגבנילהיותשאמוריםמיביןהתקשורתחוסר

הקושיעלומכאיבותמצחיקותדרמותומולידטרגי,מוחלט,הוא

שבבדידות.האומללותעלשני,ומצדביחד,לחיות

אבלמידהבאותהכמעטסובליםנדמה,והנשים,הגברים

מחאוייאושמתוךזאתעושותמהןכמהיותר.מתאבדותהנשים

לחיותממשיכיםהםמתאבדים.לאהגבריםבגידה.בגללאונק

טובה,דוגמההוא(0791(מאי"דיאלוג"הקצרהמחזהבקהותם.

עוזבתשהיאלבעלהלהודיעמנסהאשהבסופו:התאבדותבלי

עוזבתתמיד("אתבהשפלתהעסוקהואכימצליחהלאאבלאותו

מצליחהכשהיאאין");ממשיציבות.שוםלךאיןבאמצע.הכל

חדשיםחייםלהתחילקיוותהשאיתושהגברמתבררלבסוף

הבעל.עםנשארתוהיאהתחרט,

במגינצבורג,אתשמעסיקההדרמהאתקאלווינותיארכך

מססאחדקריאתאחרי,7791בנובמברמפריזלהשכתבכתב

כךכלשלהפרטייםהחייםשלהקצבנוכח"(בכתיבתך)פריה:

השותהיחסים,מערכותשלהשבריריותבימינו,אנשיםהרבה

ואזזהאתזהשמבקשיםאנשיםמתפוררות,ואזשנוצרותפויות

מהו,יודעלאאחדשאףמשהושלחיפושמתוךמזה,זהבורחים

(התרגוםמשותפים"חייםשלהמודליםכלשלהקריסהבגלל

שלי).מאנגלית

שבחלבכךאולימהסיפורים?המחזותשוניםבמה

לצדיותרנוטהבמקצת,שונהלקומיהטרגיביןהאיזוןקם

הבדילייצוגמהטכניקותכמהבגללגםקורהזההמגוחך.

סיפולספרמרביםאנשיםבהן:משתמשתשגינצבורגדות

שהתבקשו,ובלימכיריםלאשהםלאנשיםכואביםחייםרי

או"המודעה"במחזהכמוהולמת,לאלגמריבסיטואציה

מ–8891.יפהפהמחזהב"ראיון",

עלמוצגיםאותםלראותהמחזות,קריאתבזמןרציתי,האם

יפהשימוששעושיםשניים,אואחדלמעטאוליבטוח,לאבמה?

ותלבושותשחקניםאיךלדמייןהיהושאפשרבזמן,בקפיצות

בעיהחייםוהחמצתהבזבוזאתלהעבירלהםעוזריםואיפור

רובאבלמ–5891.מאודעצובמחזה"הכורסה",וגם"הראיון",קר

היההעיקרהטקסט.כתוב"צורה"באיזוליאכפתהיהלאהזמן

אנשלהאכזריותבשיחותהעגמומיים,המונולוגיםבתוךלהיות

אבלזאת,בכלושמנסיםמרגישים,הםמהלנסחיודעיםשלאשים

מדי.מאוחרכשכברתמידזאתעושיםכישנדמה

ואידיאליזציהייפויבלי

אבלתשובה,באמתליאיןבגינצבורג?מוצפיםאנחנולמהאז

עליו.להצביעשמענייןפרדוקסיש

והאפשגינצבורג"נטליהעלשכתבבמאמרקאלווינו,

בפרוזההנשיםדמויותאתאיפייןהבורגני",הרומןשלרויות

("האשהאחרבמאמרתלותיות.חלשות,שוליות,הןכך:שלה

נשיםשלדורות"ישכתב:הוא(7491אדמות",עליהאחרונה

נאהבות,להיותציפוהןולציית;לצפותמלבדדברעשושלא

הגיאלהבוגדים.שבעליהןלגלותלאמהות,להיעשותלהינשא,

שלה".בורות

וסופרותסופריםשבהבתקופהדווקאהפרדוקס:אולי,הנה,

כוללמועצמות,חזקות,גיבורותשלסיפוריםלכתובמבקשים

אתגםלקרואמבקשיםאנחנוסדרתיות,ורוצחותגיבורותסעל

מסחזקותהיושלאשהתייאשו,נשיםעלשמספרתגינצבורג,

קומתוך"האם",בסיפורהאשהגורללמשל,זה,לשרוד.פיק

מרתוןאתשחתםסיפוראור,עכשיושראההפרוזהיצירותבץ

מויצירתשהואבצדקקובעושפריבגינצבורג,שליהקריאה

רצתהשלאמבניה,רגשיתמרוחקתאשהעלמספרהואפת.

היאכאשררקשחיהבהוריה,למרודמעיזהשלאאמא,להיות

חייהאתשמסיימתחשאי,רומןומנהלתממשפחתהמתרחקת

העצובים.חייהשלהסוףלאאפילוהואומותהטרגית,בדרך

הסיאתגםאבלנכון,אדמות,עליהיחידההאשהלאהיא

לולעשותבלילייפות,בלימספרתשגינצבורגשלה,פור

ולשמוע.להמשיךכנראהלנוחשובאידיאליזציה,

משהוהחדשיםהספריםלמדפימשיבהגינצבורגבמשפט:

השבט""סופרשלהגעגועמעורריומהקולמהדמות

הקודםמהעמודהמשך

הערה
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שקופיםלהיות
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הערה



