
לאזמןהרבה
המסךעלנראתה
פשוטכזו.סדרה

צרוףעונג
תשפ"בבחטוןי"דרביעייום

באוקטובו\1’20202

נוילה"יש

לאזמןהרבה
המסךעלנראתה
פשוטכזו.סדרה

שנים30

שלמותהאחרי
גינצבורג,נטליה

לחושניתן

לקולהבגעגוע
"היתההספרותי.

עצומהיכולתלה

רקלהקשיב,
כותביםלמעט

יכולתישהיום
כזו",מפוארת
נכדתהמספרת

עםהסופרת

בעבריתהופעתו

מסותספרשל

סבתהשכתבה

איזיקוביץגילי

מותהלפינתיים־שלוש

האיטלקייההסופרתשל
הזדמןגינצבורגנטליה

סבתהשלצדלהכירליזהלנכדתה

באותולחוות.הרבתהלאשהיא

ליזהבמכונית:יחדנסעוהןהיום

וסבתה,נהגהומשהוה-02בת
נתונההיתההגדולה,הסופרת

קודר.רוחבמצבאופיינילאבאופן

חברהפבזה,צ׳זארהעלדיברוהן

איטלקיסופרהסופרת,שלהקרוב
בעקבותשהתאבדבעצמומוכר

מאזחלפושניםעשרותלב.שברון

במכונית;עגומהשיחהאותהועד

גידמתהמאזחלפושניםעשרות

,1991באוקטוברבעצמהצבורג

אתנכדתהזוכרתהיוםגםאבל

שבההדרךאתשיחה.באותהפניה

הבו־בפעמיםמשתנההיתהסבתה

דדות

$TS1$הבודדות$TS1$

$DN2$הבודדות$DN2$הק־עללדברהסכימהשבהן
שיים

$TS1$הקשיים$TS1$
$DN2$הקשיים$DN2$בחייה.שחוותההרבים

באופןממנהלשמוענדיר"היה
כאלהבטחטרגדיות,עלישיר

לה,שקרואומהןחלקהיתהשהיא
פב־אתשקראתיידעההיאאבל

זה",

$TS1$,"פבזה$TS1$

$DN2$,"פבזה$DN2$הנכדהגינצבורגמספרת

"היאברומא.מביתהזוםבשיחת

היאלעיתיםמאוד.עצובההיתה

אנימודאגת.מלנכוליאדםהיתה

ובחרדהבעצבותשחשתיזוכרת

פרימועללפעמיםדיברנושלה.

כשהואשבורההיתההיאלוי,

כמהעדלחושיכולתיהתאבד.

לאהיאשלה.הזעזועהיהעמוק

עללב,שברונותעלהרבהדיברה
היאבזההטרגדיות,עלמשברים,

אתזוכרתאניאבלקמצנית,היתה

כשהנושאיםבהחלשהיההשינוי

הפניםשלמטמורפוזהעלו,האלו

סצמ׳המשך

הערה




׳nynהבזטך

ברור׳.מאודהיהזההעיניים,שלה,

שנים30צוינוהחודשבתחילת

אבלגינצבורג,נטליהשללמותה

וחשיבותה,מקומהשלה,הכתיבה
קהלשלוהאהבההענייןמידתוגם
רשי־איןקהו.לאאליה,הקוראים

מת

$TS1$רשימת$TS1$

$DN2$רשימת$DN2$לאמספריהשאחדקריאה

שידלגקריאהאוהבאיןבה,נוכח

המובחן,הספרותיקולהספריה.על
והאנקדוטלי,הביתיאתהמספר
לאפי,שערשהואלכאורה,הקטן
שא־ונדמהלאישיותהביטויהיה

פשר

$TS1$שאפשר$TS1$

$DN2$שאפשר$DN2$אליה.געגועלחושממש

אתלמשלמסבירכזהגעגוע

החודשבה.פוסקהבלתיהעיסוק

כרכיםבשנימחזותיהכלאוריראו

רומא־"חמישהגםיופיעובדצמבר

נים

$TS1$רומאנים$TS1$

$DN2$רומאנים$DN2$פיעלאחד".וסיפורקצרים

המו־החדשה","הספריההודעת

ציאה

$TS1$המוציאה$TS1$

$DN2$המוציאה$DN2$כתביה,כלכמעטשללאור
וגםנוספיםספריםשניבתוכנית

בינתייםאבלשלה.הביוגרפיה

המ־ספרהמדפיםעלכברהופיע

סות

$TS1$המסות$TS1$

$DN2$המסות$DN2$גיד"נטליהשלההקצרצרות

לעולם",אותיתשאליאלצבורג:
לעבריתבתרגוםלאחרונהשיצא
"משקפיסדרתמאגנם,)הוצאת

מי־אספירשלבתרגומההזהב"(,

למן
$TS1$מילמן$TS1$

$DN2$מילמן$DN2$מנואלהפרופ׳שלובעריכתה

אחריתאתחיברהשגםקונסוני,

אותיתשאלי"אללספר.הדבר

טורים33שלאסופההואלעולם"

בעיתוןופורסמוגינצבורגשכתבה
השניםביןבטורינוסטמפה""לה

ויצאואוגדוגםאז,1970-1965

בספר.לראשונה

גינצבורגליא1נהבעלה

תנועתלראשהיה

לנאציםההתנגדות

והחירות""הצדק

הגסטפו.לידיוהוסגר

בזמןבעינוייםמתהוא
הנאציבכלאשהיה

1944בראשית

המתגע־למעריציהמתנהזוהי

געים.

$TS1$.המתגעגעים$TS1$

$DN2$.המתגעגעים$DN2$הגדוליםמספריהלאאוליזה

קוראיעבוראבלהסופרת,של

אליולהתוודעשיוכלוהעברית

ממרחקים.שלוםדרישתזוהי

גינצבורגשלמעולמהטעימה

עלחייה,ועלעצמהעלהמדברת
ועלתרבותעלבית,עלמשפחתה,
ובנכדים.בילדיההתבוננות

חופשידמיון

כנ־היא(54)גינצבורגליזה

ראה

$TS1$כנראה$TS1$

$DN2$כנראה$DN2$שלצאצאיהשביןהבולטת

הזיכרוןושומרתהסופרת,
היאביותר.והנאמנההמהימנה

ספ־תשעהשחיברהסופרתעצמה

רים

$TS1$ספרים$TS1$

$DN2$ספרים$DN2$השני,ספרהלסופה",)"מצפה
,(2005בשנתבעבריתלאוריצא

Leonardoהשער:צילום: צילום Barbara leddaצילום:1990באיטליה,גינצב1רגנטליהבשער:גינצבנרג.ליזה cendamo/Getty images

,%

*:XL

שלבתומצרפתית,ומתרגמת

גינצבו־קרלווהסופרההיסטוריון

רג

$TS1$גינצבורג$TS1$

$DN2$גינצבורג$DN2$בכורוהתולעים"(,)"הגבינה

ליאונה,ושלנטליהשלבניהם
25בתהיתההיאהראשון.בעלה

כךאז,עדאבלמתה,כשסבתה
קשרכברהתבססמתארת,היא

ביןשהיהביניהן,ואינטימיעמוק
הנ־שלהיותהשלתוצאההשאר

כדה

$TS1$הנכדה$TS1$

$DN2$הנכדה$DN2$ולשעותגרושיםלהוריםבת
סבתה.עםשבילתההרבות

מסורהסבתאהיתהגינצבורג

"אבלמתארת,היאנכדיה,לכל

היהבינינושהקשרידעתיתמיד

והר־מאודקרוביםיחסיםמיוחד.

מוניה

$TS1$והרמוניה$TS1$

$DN2$והרמוניה$DN2$.ות־אינטימיותהיוטבעית

קשורת

$TS1$ותקשורת$TS1$

$DN2$ותקשורת$DN2$היתההיאגבוהה,ברמה

חב־גםהיינואבלשליהמשפחה

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$צעירהאישהנשים,ושתי

שדיב־מבוגרת,ואישהאני,מאוד,

רו

$TS1$שדיברו$TS1$

$DN2$שדיברו$DN2$סבתאהיתההיאמאוד.הרבה

חמהמבשלת,מגוננת,אמיתית,

אישהגםהיתההיאאבלמאוד,

וע־ברעיונותומלאהדופןיוצאת

צות.

$TS1$.ועצות$TS1$

$DN2$.ועצות$DN2$לה־עצומהיכולתלההיתה

קשיב,

$TS1$,להקשיב$TS1$

$DN2$,להקשיב$DN2$היוםמעטיםלכותביםרק

היאכזאת,מפוארתיכולתיש

נהדרת".מאזינההיתה

בס־מאודבולטשזהלינדמה

פרים

$TS1$בספרים$TS1$

$DN2$בספרים$DN2$,הספרותשבוהאופןשלה

ביןלאנשים,להקשבהקשורה
שלה,המיוחדתבשפהזהאם
אוותמציתית,פשוטההכאילו

אובכוונה,ומקטינהאירונית

עלשלההיפהפיותבאבחנות
כמעטהיאבווהאופןהעולם,

להקשיבכדיעצמהאתמצמצמת
לאחרים.

לדברהיכולתהיתה"לסבתי

אוניברס־באופןבעולם,אדםלכל

לי.

$TS1$.אוניברסלי$TS1$

$DN2$.אוניברסלי$DN2$משלה,אמיתי,קוללההיה
שמאפייןשמהפשוט,וגםמיוחד
הדיבור,הקשר,חיפושהואאותו
אנ־עםלדבררצתההיאהפטפוט.

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$.באופןאבללכתוב,אחרים
פעמיםקשר.ליצורלהשיאפשר

כות־היאלזה,בנוגעתהיתירבות

בת

$TS1$כותבת$TS1$

$DN2$כותבת$DN2$שלהאלהבמובניםמיוחדת

ואמיתיכןבאופןלתקשרהיכולת

בגילסופרתלהיותהחליטההיא

להקשיבוהתחילהמאודצעיר
היאשלה.הפנימיולקוללעצמה

הרגי־היאנרקיסיסטית,היתהלא

שה

$TS1$הרגישה$TS1$

$DN2$הרגישה$DN2$ולדברלהיותהיכולתלהשיש

אניתראי,אדם.בניביןאדםכבן

הצ־הבתשלה,המקוםעלחושבת

עירה

$TS1$הצעירה$TS1$

$DN2$הצעירה$DN2$שמה־מיאחים,חמישהבין

פינה

$TS1$שמהפינה$TS1$

$DN2$שמהפינה$DN2$,הקטנהכילדהשלה

להתבונןרגילההיתהבמשפחה,
חשובחלקהיהכנראהזהולספוג.

להתבונןרגילההיתההיאבה.
האירוניוהטבעשלהבמשפחה

אנחנומולדת.תכונההואשלה

שה־אמיצהכאישהעליהחושבים

תמודדה

$TS1$שהתמודדה$TS1$

$DN2$שהתמודדה$DN2$אבלרבותטרגדיותעם

ואירוניה.הומורמלאצדלההיה

צעירותנשיםעלספריםהרבהיש

וכאוטיות,מבולבלותהןשבהם
וכלל.כללכזאתהיתהלאהיא

וגדול,חופשיהיהשלההדמיון
תאוותוגםועצובעמוקצדבההיה

אנילדמיין.לצחוק,והרצוןחיים

והיכולתלרצוןקשורשזהחושבת

לתקשר".שלה
גינצבורגשלהמסותספריאת

כברלהוציאקונסוניתכננה

במכוןאזנערךחגיגיכנסב-6102.

מצאצאיהוכמהבירושליםלירון

לבסוף,בו.השתתפוהסופרתשל
"המי־אורראהלמתוכנן,בניגוד

דות

$TS1$המידות"$TS1$

$DN2$המידות"$DN2$"אח־שניםלפניכברהקטנות

דות

$TS1$אחדות$TS1$

$DN2$אחדות$DN2$אבלנשמות(,תשע)הוצאת

נבחרלעולם"אותיתשאלי"אל

"משקפיסדרתאתשיפתחכספר
הסדרהאתלפתוח"רציתיהזהב".

ועםשםבעלתסופרתעםהחדשה

להןשישמסותשכותבתסופרת
אומ־ממש",שלרומניםשלמבנה

רת

$TS1$אומרת$TS1$

$DN2$אומרת$DN2$,מילדותהיכרותשלהקונסוני

"כתיבתהומשפחתה.גינצבורגעם

היאשלהבמסותגינצבורגשל

המסותאתאוטוביוגרפית.כתיבה

שפרסםלעיתון,כתבההיאהאלה

זאתאבלהשלישיבעמודאותן

שמ־ראשוןבגוףספרותיתכתיבה

בקר

$TS1$שמבקר$TS1$

$DN2$שמבקר$DN2$שעשתההדרךאתבדיעבד

משפ־׳לקסיקוןהפרסום.לרגעעד

חתי׳

$TS1$משפחתי׳$TS1$

$DN2$משפחתי׳$DN2$התעו־ואחריוב-3691יצא

ררה

$TS1$התעוררה$TS1$

$DN2$התעוררה$DN2$איךכסופרת:זהותיתשאלה
חושבתאנימכאן.מתקדמתהיא

היושלנו"היחסים

לחלוטין.פתוריםיחסים
היאחיההיאעודכל

גורםלכוח,מקורהיתה

אותישדחףבחיים

עםולהשתפר.לעשות

מסובךהיההכלהוריי
מהזהאוליאבליותר,

לכולם"שקורה

הקשריפהפיות.הןשלהשהמסות

נר־מאמרשללכתיבהספרותבין

קם

$TS1$נרקם$TS1$

$DN2$נרקם$DN2$ברומניםמושלמת.בצורהבהן

האוטו־האניאתאיןשלהפרופר

ביוגרפי

$TS1$האוטוביוגרפי$TS1$

$DN2$האוטוביוגרפי$DN2$בגוףמדברתכשהיאשלה
מטא־רפלקסי־מסותאלושלישי.
ביות

$TS1$מטארפלקסיביות$TS1$
$DN2$מטארפלקסיביות$DN2$ההיס־עלמספרתהיאושם

טוריה

$TS1$ההיסטוריה$TS1$

$DN2$ההיסטוריה$DN2$שלה.הפואטיהייעודשל

מהעלנפשחשבוןעורכתהיא

רג־אותםשהורווח.ומהשהושג

עים

$TS1$רגעים$TS1$

$DN2$רגעים$DN2$היאלהיותאותהשהביאו

עצמה".עלמדברתוהיאעצמה

המתי־צוננתפניםקבלתאגב,

נה

$TS1$המתינה$TS1$

$DN2$המתינה$DN2$לעולם"אותיתשאליל"אל
עורךהמקומיהספרותעולםמצד
פרי,מנחםהחדשה","הספריה
עוקצניטורההוצאהבאתרפרסם
נגדובעיקרמאגנסמערכתנגד

)שד־שלההדברואחריתקונסוני

ווקא

$TS1$שדווקא($TS1$

$DN2$שדווקא($DN2$ביוגרפימידעיפהמשלבת

בתרגום.פעריםונגדוספרותי(

אתלהסבירצריכהלא"אני

מיכלכולנו,אנחנוגינצבורג.

גורמיםלאור,בהוצאהשעוסק

חו־אנימזה.יותרלאמאפשרים,

שבת

$TS1$חושבת$TS1$

$DN2$חושבת$DN2$יותרהרבהשלהשהמסות

מה־פרדוקסליבאופןספרותיות

כתיבה

$TS1$מהכתיבה$TS1$

$DN2$מהכתיבה$DN2$.לכתיבהשליהיחסשלה

שלילעיסוקקשורשלה

גינצבורגנטליהכהיסטוריונית.

שלהבכתיבהומימשהכתבה

בכדיברורולכתובלדברציוויים

לה־יוכלווהקוראותשהקוראים

בין

$TS1$להבין$TS1$

$DN2$להבין$DN2$לאזהמתכוונת.היאלמה

Faraboiaצילום:מפאלו־מ!ה1גל11בעלהגינצב1רגב-1938.0491בר1מא,ביק1ר1בעתמשמאל(,)שנימ1ס1לינילצדהיטלר leemage viaafp
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בשנותככהכותבתשהיאסתם

מה־אקטכמעטזהוה-07,ה-06

פכני

$TS1$מהפכני$TS1$

$DN2$מהפכני$DN2$ול־לעצמנוברוריםלהיות

קוראים

$TS1$ולקוראים$TS1$

$DN2$ולקוראים$DN2$."שלנו

17בגילראשוןרומן

הס־מענקיותגינצבורג,נטליה

פרות

$TS1$הספרות$TS1$

$DN2$הספרות$DN2$במאהוהעולמיתהאיטלקית

לוינטליהבשםנולדהה-02,

אריסטו־בביתב-6191,בפאלרמו

רקטי

$TS1$אריסטורקטי$TS1$

$DN2$אריסטורקטי$DN2$.ג׳וזפהאביהיהודי־קתולי

לידיהאמה,באוניברסיטה.לימד

טנזי,קרלושלבתוהיתהטנזי,

מקורבשהיהסוציאליסטעו"ד
הסו־המפלגהומנהיגילמייסדי

ציאליסטית.

$TS1$.הסוציאליסטית$TS1$

$DN2$.הסוציאליסטית$DN2$החלהעצמההיא

צעירה.נערהכשהיתהלכתוב

הקצרהרומןהתפרסם17בגיל

שלה.הראשון

נישאהכךאחרשנתיים

לספ־מרצהגינצבורג,לליאונה

רות

$TS1$לספרות$TS1$

$DN2$לספרות$DN2$אנטי־פוליטיופעילרוסית

פשיסט

$TS1$אנטיפשיסט$TS1$

$DN2$אנטיפשיסט$DN2$בניהוגלוב-0491ויהודי

שנו־הילדיםשניעםביחדהזוג,

לדו

$TS1$שנולדו$TS1$

$DN2$שנולדו$DN2$אחרלאיזורבינתיים,להם

פיר־כךאחרשנתייםבאיטליה.

סמה

$TS1$פירסמה$TS1$

$DN2$פירסמה$DN2$בד־הנובלהאתבדויבשם"

רך

$TS1$בדרך"$TS1$

$DN2$בדרך"$DN2$הפשיזםנפילתעםהעיר".אל

אלהמשפחהחזרה1943ביולי

נולדהנוספת)בתטורינוהעיר

היהליאונהבינתיים(.להם

לנאציםההתנגדותתנועתלראש

מביתוהוסגרוהחירות""הצדק

המחתרתעיתוןיצאשבוהדפוס

הגסט־לידיהחופשית""איטליה

פו.

$TS1$.הגסטפו$TS1$

$DN2$.הגסטפו$DN2$שהיהבזמןבעינוייםמתהוא

.1944בראשיתהנאציבכלא

גינצבורגאלהאחרוןבמכתבו

כך:להכתבהואמהכלא
נו־לחייםשתחזריהיא"שאיפתי

רמליים

$TS1$נורמליים$TS1$

$DN2$נורמליים$DN2$שתעב־הניתן;ככלמהר

די

$TS1$שתעבדי$TS1$

$DN2$שתעבדי$DN2$לאח־תועלתותביאיותכתבי

רים...

$TS1$...לאחרים$TS1$

$DN2$...לאחרים$DN2$האמנו־היצירהבאמצעות

תית

$TS1$האמנותית$TS1$

$DN2$האמנותית$DN2$הדמעותמעודףתשתחררי

הפ־באמצעותבתוכך;שאצורות

עילות

$TS1$הפעילות$TS1$

$DN2$הפעילות$DN2$,אשרתהאהחברתית

לעולמםקרובהתישאריתהא,
מסכםהואאחרים".אנשיםשל

אמיצה"."תהייבמילים:

בספרהשונותבמסותושם,פה

וקריבשמשפט,מופיעהחדש,

בג־דווקאיותרמצמררלכאורה,

לל

$TS1$בגלל$TS1$

$DN2$בגלל$DN2$הסופ־שלחייהעלשידועמה

רת.

$TS1$.הסופרת$TS1$

$DN2$.הסופרת$DN2$בחודש,1944"בשנת

בחיפושלרומאהגעתיאוקטובר,

הקו־בחורףמתבעליעבודה.אחר

דם",

$TS1$,"הקודם$TS1$

$DN2$,"הקודם$DN2$בפתחלמשלמציינתהיא

מה־ההיפךשכולהמסה"עצלות",

כותרת.

$TS1$.מהכותרת$TS1$

$DN2$.מהכותרת$DN2$גדות"עלאחר,בקטעאו

מתייחסתהיאשבוהחידקל",

השרפולי,פאולוהזמרשללמופע

שנש־איטלקישיר"נעורים",את

דד

$TS1$שנשדד$TS1$

$DN2$שנשדד$DN2$יכולהוא"רקהפשיזם:בידי

אתמגלםהואשהריזאת,לעשות

כלואתלפשיזם,הגמורהניגוד

פנימעללסלקרצהשהפשיזםמה

האדמה".

שלבסתיועבודהחיפושאותו

עור־למשרתאותההוביל1944

כת

$TS1$עורכת$TS1$

$DN2$עורכת$DN2$איינאודיהספריםבהוצאת

אחדלפרסוםכךאחרושנתיים

"ככההנובלהבספריה,הנודעים

שלמונולוגשכולהקרה"זה

בירייהבעלהאתשרצחהאישה

נישאהב-0591העיניים"."בין

בלדיני,לגבריאלההשנייהבפעם
נוס־ילדיםשנילהנולדושעמו

פים.

$TS1$.נוספים$TS1$

$DN2$.נוספים$DN2$פורסםכךאחרשנתיים

המספראתמולינו","כלהרומן

באבלהוכיתימתה,"כשהיא

כךאחרשניםששאבלנוראי,
היתהוזאתעליהספרכתבתי

השראהומעוררתעמוקהחוויה

מספרתבעצמי",ולכתובלנסות

משפחתי׳׳לקסיקון"אתנכדתה.

.14בתבערךכשהייתיקראתי

והפרידהחכמההיתהשליסבתא

שלה.והמשפחהשלההכתיבהבין

אבלשלהבספריםגאההיתההיא

שנ־פשוטהסבתאגםהיתההיא

שארה

$TS1$שנשארה$TS1$

$DN2$שנשארה$DN2$עבורנו".אדםאותו

מרגישההייתימהתוההאני

אתלהכירהאפשרותכלפי

והמשפח־האישיתההיסטוריה

תית

$TS1$והמשפחתית$TS1$

$DN2$והמשפחתית$DN2$סבתי.שלעיניהדרךשלי

שהופיעומהסיפורים"חלק

היאהכרנו,משפחתי׳ב׳לקסיקון

הל־היהוזהלכולנומספרתהיתה

קסיקון

$TS1$הלקסיקון$TS1$

$DN2$הלקסיקון$DN2$שלנו,גםהמשפחתי
שלו־היוהספרותיוהסגנוןהאישי

בים

$TS1$שלובים$TS1$

$DN2$שלובים$DN2$מוזרהיהסבתי.אצלבזהזה

מוזר,כךכללאגםאבללקרוא

לאישהוזההחזקהיהשלההקול

שונה,קוללההיהלאשהכרתי
יוםהיוםלחייאחדקוללההיה

אחרצדהיהלאזהלכתיבה.ואחד

ביטויהיהזהאוליסוד.אושלה

שהיאלמיאישור,אויותר,גדול

גילוי".לאהיתה,

בשמי"גאה"אני

הקשרעללחשובשלאקשה

שבח־העיסוקלאורגםשתיהןבין

רה

$TS1$שבחרה$TS1$

$DN2$שבחרה$DN2$החלההיאהנכדה.גינצבורג

סבתהמותאחריאמנםלפרסם

מספרביקרהגםהיא)ככותבת

כתיבתהאבלבארץ(,פעמים

עלהעומדתככזאתפעםלאתוארה
עצמיומימוששורשיםביןהמתח

היתה"זומסבירה:היאועצמאי

אניעבורי.שניםארוכתעבודה

היום,זקנהאישהכמעטבעצמי

הנו־עללעבודצריכההייתיאבל

שא

$TS1$הנושא$TS1$

$DN2$הנושא$DN2$לפנימתהסבתילביני.ביניהזה

היאאבלספריםלפרסםשהתחלתי

לתתזכיתישלי.הרצוןעלידעה

שכתבתיקצרהנובלהלקרואלה

עםלכתוב.מאודאותיעודדהוהיא

סבתאאבלאחר,היההסיפורהוריי

פתוריםיחסיםהיואלוואני,שלי

היאעודכלמתח.ונטולילחלוטין

גורםלכוח,מקורהיתההיאחיה

ולהש־לעשותאותישדחףבחיים

תפר.

$TS1$.ולהשתפר$TS1$

$DN2$.ולהשתפר$DN2$מסובךהיההכלהורייעם

שקורהמהזהאוליאבליותר,
וסבתותסביםביןהיחסיםלכולם.

יותרפשוטיםתמידיהיולנכדים

גםוילדים.הוריםביןמהיחסים

להת־צריכההיתהבעצמהנטליה

מודד

$TS1$להתמודד$TS1$

$DN2$להתמודד$DN2$כש׳לקסיקוןמשפחתה.עם
הרבהצצוהתפרסםמשפחתי׳

האחיםעםועימותיםבעיותמאוד

משפחהבניעםהאחיות,עםשלה,

לנטליהגםקל.לההיהלאאחרים.

היאהצערלמרבהדילמה.היתה

להתייעץשיכולתילפנימתה
אניבלבישלי.הכתיבהעלאיתה

מתההיאאיתה.לדברממשיכה

ממשיכהאניאבלשנים30לפני

אותיעודדההיאאיתה.לשוחח

בשבילילכוחמקורהיתהוהיא

כזאת".עדייןוהיא

גינ־השםאתלשאתזהאיך

צבורג

$TS1$גינצבורג$TS1$

$DN2$גינצבורג$DN2$סופרת?כשאתהאיקוני

הפניםקבלתהאםנטל?זההאם

יותר?קשההיתהשלך

קשה.היהונורא.איוםהיה"זה

להשתמשליהציעושנימצד

למטה:החדש.הספר

גינצבורגשלקודמיםספרים

נשמות,תשעהוצאתמאמם,צילומים:

עובדעםהוצאת

משפחהאמר1ת

הוכיתימתה,"כשהיא

ששאבלנוראי,באבל

ספרכתבתיכךאחרשנים

חוויההיתהוזאתעליה

השראהומעוררתעמוקה

בעצמי"ולכתובלנסות

ביןוהידידותהקרבהיחסיעל
הפשיזםרקעעלמשפחות,שתי

השנייה.העולםומלחמת

בתכשהיתהכך,אחרכעשור

)לפ־משפחתי""לקסיקוןיצא,47
ני

$TS1$לפני($TS1$
$DN2$לפני($DN2$לעבריתתורגםאחדותשנים
פחות,המוצלחבשםוזכהמחדש
האוטו־ברומןמשפחה"(."אמרות

ביוגרפי

$TS1$האוטוביוגרפי$TS1$

$DN2$האוטוביוגרפי$DN2$שליכולתההודגמההזה

מאפי־מהיומיום,ליטולגינצבורג

זודות

$TS1$מאפיזודות$TS1$

$DN2$מאפיזודות$DN2$,פר־קטנות,משפחתיות

טיות,

$TS1$,פרטיות$TS1$

$DN2$,פרטיות$DN2$לספרותזהכלאתולהפוך

לספרההפךהואאפית.גדולה,

אותהשפרסםוזהביותרהידוע

יצאוהשניםברבותכולו.בעולם

מחזותשלה,מסותאסופותגם

לנ־הודותמותה,ואחריעטהפרי

כדתה,

$TS1$,לנכדתה$TS1$

$DN2$,לנכדתה$DN2$קשההשיחותספרגם"
)בעבריתעצמו"עללדברלאדם

כרמל(.בהוצאת

דעולםאותיתענאליאל

הזההרעיוןאתודחיתיבפסבדונים

להתק־עוזרהיהזהאוליהסף.על
בלות

$TS1$להתקבלות$TS1$
$DN2$להתקבלות$DN2$יסכןשזההרגשתיאבלשלי
שסבתיבטוחהואניזהותיאת

אנישמי.עםשאשאררוצההיתה

הקשריםאינסוףבוישבשמי,גאה

שבאופןשםהואעבורי.חיוביים
להתייצבאיפהלימבהירמיידי

רקלאתזכורותבווישפוליטית
לצ־גםאלאיהודיתדתיתלזהות

דדים

$TS1$לצדדים$TS1$

$DN2$לצדדים$DN2$.נכדתהלהיותאידאולוגיים

במאבקכךכלחשובהאישהשל
מאוד.ליחשובזהפשיסטיהאנטי

זהיצירתיתמבטמנקודתאבל

אנשיםספק.ללאמכשול,היה

אהבולאמוזר,במבטביהתבוננו

׳שלה׳.בקריירהשליהבחירהאת

אניהתבגרתישונה.הכלעכשיו

עצ־בפניעומדתשהעבודהמבינה

מה

$TS1$עצמה$TS1$

$DN2$עצמה$DN2$לחשובמבלילהיקראוצריכה

הייתיתמידהכותב.שלשמועל

סב־עלי.הכבידכשהשםגםגאה,

תי,

$TS1$,סבתי$TS1$

$DN2$,סבתי$DN2$מקורתמידזהשלה,הכתיבה

צלולה".למחשבהלחיזוק,

דיברתישלאאףשעלמדהים

שאנימרגישהכמעטאניאיתה,

המיליםשדרךאותה,מכירה

ולאמוכרת.נעשיתהיאשלה

לי.רק

היאאנושית.היתה"היא

לאישהמילהישמענטש,היתה

בתהיתההיאמענטש?שהיא

ולחייםאנושלבנישקשובהאנוש

והבחי־הבינההיאאותם.ואוהבת

נה

$TS1$והבחינה$TS1$

$DN2$והבחינה$DN2$,בחברות,באהבה,בחוקיות

החייםאתהכירההיאבהורות,

הואאדירשהיהומההאנושיים,

התוכנותאתלנסחהצליחהשהיא

זהאתולהפוךהאלההכלליות

אישיתלספרותוגםשלה,לקול

אדם".לכלשפונה

ואני"מענטש"אומרתאת

ליהדותשלההיחסיםעלחושבת

מורכבים.שהיוולישראל

היח־עללדבררוצהלא"אני

סים

$TS1$היחסים$TS1$

$DN2$היחסים$DN2$הש־לההיתהליהדות,שלה

קפה

$TS1$השקפה$TS1$

$DN2$השקפה$DN2$.נושאזהעבורימורכבת

ואיןדתייהלאשאניאףעלחשוב,
לאזהבכלל.במשפחתנודתיים

כשהגעתיאבלשליברדארהיה

רג־הוצפתילראשונהלישראל

שית.

$TS1$.רגשית$TS1$

$DN2$.רגשית$DN2$ישראליםסופריםפגשתי

המסגרתאתייסדתיכינפלאים

איטלקי־ישרא־למפגשהראשונה
לי

$TS1$איטלקיישראלי$TS1$
$DN2$איטלקיישראלי$DN2$אתוהזמנתיבאיטליהספרותי

דוריתקרת,אתגרגרוסמן,דויד

הייתיועוד.שלומאיררביניאן,

ספרותעםהמפגשמעורבת.מאוד

הרגש־עבורי,מוזרהיהישראלית

תי

$TS1$הרגשתי$TS1$

$DN2$הרגשתי$DN2$לי,מוכריםישראליםשכותבים
ומוכר,קרובמשהומרגישהאני
כמעט".משפחתי

לה־יכולהלאשאתעצובזה

ראות

$TS1$להראות$TS1$

$DN2$להראות$DN2$שלך.הכתיבהאתלסבתך
מרגישהשאנינוסטלגיה"זוהי

מרגישהואניהתבגרתיעכשיו.

שליהדילמהאתשפתרתיומקווה

היהעליהשליהאבלהשם.עם

והואמקצועיולאאישיבעיקרו

עלאבלגםלהיותהשניםעםהפך
שיכול־הלוואימקצועית.החמצה

תי

$TS1$שיכולתי$TS1$

$DN2$שיכולתי$DN2$הביקו־המבטמנקודתליהנות
רתית

$TS1$הביקורתית$TS1$
$DN2$הביקורתית$DN2$.אנשיםלמצואנדירשלה

כךכלטובהתקשורתיששאיתם

שנובעתכזאתהדדיתוהערכה

סבתאוקבלה.כבודשלמתחושה

וזהשהייתיכפיאותיקיבלהשלי

אלאשלךבמשפחהרקלאנדיר,

בכלל".בחיים

הערה



