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AFP, 14/02/2013  

 

Carrère, Nothomb et Labro en vedette à la foire du livre de Jérusalem 

 

Une douzaine d'écrivains francophones, dont Emmanuel Carrère, Amélie Nothomb et Philippe 

Labro, participent pour la première fois à la Foire internationale du Livre à Jérusalem jusqu'à la fin 

de la semaine. 

Emmanuel Carrère a présenté son "Limonov" (Prix Renaudot 2011), la biographie romancée du 

sulfureux écrivain national-bolchévique russe, qui vient d'être traduit en hébreu. 

"Ce livre raconte plus que l'histoire d'un homme, celle de la Russie depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. Ce n'est ni une biographie ni un roman, juste un livre. Si j'étais peintre, je serai 

portraitiste et c'est ce que je fais quand j'écris un livre", a expliqué à l'AFP Emmanuel Carrère. 

"C'est un ouvrage que j'ai tout de suite voulu éditer", a souligné l'éditeur Sharon Rotbard, qui a fait 

connaître Georges Perec et Michel Houellebecq en Israël. 

Un premier ouvrage d'Edouard Limonov, opposant à Vladimir Poutine, avait été traduit en hébreu 

en 1997 mais il n'est guère connu en Israël sauf des immigrants de l'ex-URSS. 

"Ce livre devrait intéresser la communauté russophone d'Israël et j'espère qu'il va connaître ici le 

même succès qu'en France car le personnage est fascinant", a estimé Olivier Rubinstein, conseiller 

culturel de l'ambassade de France. 

Un millier de titres représentatifs de la production littéraire française sont exposés durant cette foire, 

un événement culturel biennal qui fête cette année son 50e anniversaire. Elle accueille 1.200 

éditeurs et des dizaines d'auteurs de 40 pays différents. 

Le traditionnel Prix de Jérusalem, qui récompense un auteur ayant abordé dans ses oeuvres le thème 

de la liberté de l'individu, a été décerné cette année à l'Espagnol Antonio Munoz Molina, qui 

succède à Ian McEwan en 2011. 

Michael Blum 
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Jerusalem Post, 20/02/2013 
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Jerusalem Post, 13/02/2013 
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Coolisrael, 14/02/2013   

www.coolisrael.fr  

 

http://coolisrael.fr/9553/interview-exclusive-coolisrael-rencontre-lecrivain-amelie-nothomb-en-

israel 
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Lepetitjournal, 15/02/2013 

 

Internationale du Livre de Jérusalem, c’est aussi des moments forts : signatures, débats et 
rencontres 
 

Avec plus de 40 pays représentés, 1.200 éditeurs venus du monde entier et près de 100.000 livres dans toutes les langues, dont un millier de 

titres représentatifs de la production française contemporaine mis à la disposition des visiteurs, la Foire Internationale du Livre de Jérusalem 

représente un évènement culturel de grande importance. 

Photo : LPJ Tel-Aviv 

La Foire Internationale du Livre de Jérusalem, c’est aussi des moments forts : signatures, débats et rencontres avec de nombreux auteurs français très 

éclectiques. Olivier Rubinstein, Conseiller culturel, Directeur de l’Institut français d’Israël raconte au petitjournal.com comment la sélection des auteurs 

français s’est déroulée. Le tout en vidéo. 

Pour cette 26
e
 édition, le stand français est particulièrement bien représenté. A cette occasion, lepetitjournal.com est parti à la rencontre de Philippe Labro, 

écrivain, journaliste et cinéaste qui présente son roman le petit garçon, récemment traduit en hébreu. Son lien avec Israël est fort, et son roman, que l'on 

pourrait qualifier d'autobiographique, raconte notamment comment, pendant la seconde Guerre Mondiale, ses parents ont caché des juifs dans le sud de la 

France.  

C'est grâce à une femme israélienne, prénommée Colette, qui avait lu son livre en français, que le projet de traduire ce roman en hébreu a été lancé. "Cela 

n'a pas été simple" confie Philippe Labro au petitjournal.com "les éditeurs hésitaient et finalement, alors que le livre date de 1992, il a seulement été traduit 

et publié en Israël cette année". Il ajoute avec émotion "Je suis très heureux que l'on puisse lire en hébreu une histoire qui concerne tout de même les juifs, 

et j'espère que mon livre pourra aider les israéliens à avoir une meilleure image de la France". 

Amélie Nothomb faisait également partie de la délégation française, présente au Festival à l'occasion de la publication de plusieurs de ses romans en 

hébreu. Première visite en Israël pour cette écrivain, qui s'est dite très heureuse de venir à la rencontre du public israélien. "C'est un public incroyablement 

chaleureux, les gens veulent vous accueillir, ils veulent que vous soyez content et ça tombe bien car je suis déjà très contente" raconte-t-elle au 

petitjournal.com. "C'est bouleversant de voir ses livres traduits en hébreu, être traduit dans la même langue que les textes sacrés, ça me donne 

l'impression de devenir un texte sacré !". 

Organisée par le bureau International de l’Edition Française, en collaboration avec l’Institut Français de Jérusalem-Romain Gary, la librairie Vice Versa et la 

Librairie du Foyer, la Foire Internationale du Livre de Jérusalem se déroule du 11 au 15 février 2013 au Centre International de Jérusalem.  

Julie EBBO (www.lepetitjournal.com/telaviv) Vendredi 15 Février 2013  

http://www.lepetitjournal.com/tel-aviv/a-voir-a-faire/culture/140692-salon-du-livre-26e-foire-

internationale-du-livre-de-jerusalem 
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Lepetitjournal, 15/02/2013 

EMMANUEL CARRÈRE - "Je suis tout ce que Limonov n’aime pas" 

A l’occasion de la sortie en hébreu de 'Limonov', Prix Renaudot 2011, Emmanuel Carrère a fait le voyage en Israël afin de parler du héros de son livre. Antipathique, un 

véritable "salaud" pour certains, le russe Edouard Limonov, est passionnant.  

Photo: crédit. Sebastien Leban  

"Limonov est un écrivain russe, aventurier, homme politique, personnage passablement douteux, mais qui méritait de devenir le héros d’un roman 

d’aventure" explique d’entrée de jeu Emmanuel Carrère. 

C’est en France que les deux hommes se rencontrent pour la première fois, dans les années 80. Limonov, dissident un peu punk qui écrit des poèmes, 

intègre à l’époque, pour quelques temps le monde littéraire parisien. 

Emmanuel Carrère lui, vient d’un milieu plutôt bourgeois. "Je suis tout ce que Limonov n’aime pas" dit-il en souriant. "Je l’ai revu beaucoup plus tard, dans 

le bordel post-soviétique. Il était à la tête d’un parti idéologiquement discutable, à la fois inspiré des idées communistes et fascistes, il s’est rapidement 

retrouvé dans une position d’opposant à Poutine." 

Il y a 5 ans, Emmanuel Carrère part en Russie faire un reportage sur Limonov pour un journal. "Après 15 jours passés en sa compagnie, j’étais encore plus 

perplexe qu’en arrivant, c’est ce qui m’a donné l’envie d’écrire un livre" explique-t-il. 

"A plusieurs reprises j’ai voulu arrêter l’écriture de ce livre tellement Limonov me dégoutait" confie Emmanuel Carrère. Truand à Kharkov, poète à Moscou, 

sans-abri puis domestique à New-York, écrivain et journaliste à Paris, soldat en Serbie, dissident puis prisonnier politique dans l’ex-URSS, voilà un 

parcours peu ordinaire qui fait de Limonov un homme hors du commun et tout à fait passionnant. 

"Mais il était un peu perplexe avec mon projet de livre, finalement, il a été très content de ce que j’ai écrit" raconte l’écrivain. 

Les deux hommes ne sont pas amis, explique Emmanuel Carrère. "Je pense que cela valait mieux pour la qualité du livre" précise-t-il. "Maintenant que le 

livre est fini, publié, il y a une sorte de gratitude entre nous. Limonov est content car on reparle de lui et moi car je pense avoir fait un bon livre". 

Quant à la publication en hébreu du livre, Emmanuel Carrère est curieux de la réaction des Israéliens. "Je ne sais pas jusqu’à quel point ce livre peut 

intéresser le public israélien, mais étant donné la grande communauté russe vivant ici, Limonov n’est pas totalement étranger." Ce n’est pas la première 

fois que cet écrivain français est traduit en hébreu, trois de ses romans, L’Adversaire, La classe de neige et Un roman russe ont déjà été publié en Israël. 

Emmanuel Carrère travaille actuellement sur un nouveau livre, mais n’a pas voulu nous en dire plus. "Le projet est bien trop récent" explique-t-il. 

Edouard Limonov avait exprimé un vœu "amical" au sujet d’Emmanuel Carrère. "Je lui souhaite de mal tourner, tous les grands écrivains tournent mal". 

Nous ne pouvons que lui souhaiter de continuer à nous faire découvrir des personnages aussi passionnant du 21
e
 siècle, mais de là à mal tourner, "tout 

dépend des critères, mais je ne pense pas mal tourner selon les critères de Limonov qui ne sont pas les miens" conclut Emmanuel Carrère. 

Antoine RIPAUD (lepetitjournal.com/telaviv) Mercredi 20 février 2013 

http://www.lepetitjournal.com/tel-aviv/accueil-tel-aviv/actualite/141336-emmanuel-carrere-je-suis-

tout-ce-que-limonov-n-aime-pas 

http://www.lepetitjournal.com/tel-aviv/accueil-tel-aviv/actualite/141336-emmanuel-carrere-je-suis-tout-ce-que-limonov-n-aime-pas
http://www.lepetitjournal.com/tel-aviv/accueil-tel-aviv/actualite/141336-emmanuel-carrere-je-suis-tout-ce-que-limonov-n-aime-pas
http://www.lepetitjournal.com/tel-aviv/accueil-tel-aviv/actualite/141336-emmanuel-carrere-je-suis-tout-ce-que-limonov-n-aime-pas
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PRESSE ISRAELIENNE 

 

Habama, 12/02/2013 
http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=9&Area=1&ArticleId=19255 

 

 אירועי המכון הצרפתי ביריד הספרים

 

 

בין האירועים:מפגשים עם הסופרים עמנואל קארר, 

 אמילי נותומב, ססיל גילברט ורפאל ירושלמי
 

כותרים המייצגים את עולם הספר הצרפתי משתתפים ביריד הספרים  00111-כ
 ( בירושלים. 3102בפברואר  01–01ומי0 הנערך בימים אלו )הבינלא

 
הכותרים מוגשים לציבור ביוזמת המשרד הבינלאומי למו"לות צרפתית ובשיתוף 
עם המכון הצרפתי ירושלים0 חנות הספרים ויס ורסה וחנות הספרים ליבררי דו 

 פואייה. 
 
הל הפרנקופוני סופרים צרפתים יכבדו את הפסטיבל בנוכחותם ויפגשו את הק 03

עמנואל קארר, ססיל גילברט, רפאל ירושלמי, גילה קלרה קסוס, והעברי: 
פיליפ לברו, טובי נתן, מאי לאם, נגויין קונאן, פלורנס נואוויל, אמילי נוטומב, 

 . נטלי זיידהו מישל פיקמל, סופי שטרן
 

שיח0 ראיונות ומפגשים עם סופרים רבים מרחבי צרפת והעולם -חתימות0 רבי
יתקיימו בדוכן הצרפתי ובקפה הספרותי הידוע של הפסטיבל0 כמו גם סניפי המכון 

 הצרפתי בתל אביב0 בחיפה ובירושלים. 
 

 שיחה בין עמנואל קארר לדרור משעני
 

ריה זו. הספר "חיים אחרים עמנואל קארר הוא מחברם של ספרים רבים0 תסריטאי ובמאי. נמשך בחבלי קסם לרוסיה0 הרומן "רומן רוסי" מציין את שיבתו לטריטו
קיבל קארר את פרס "רנודו" היוקרתי על ספרו "לימונוב"0 שזכה להצלחה מסחררת והתפרסם  0-3100 זכה בפרסים חשובים רבים. ב3112-משלי"0 שפורסם ב

 במדינות רבות. "לימונוב" ראה אור השנה בעברית0 בהוצאת בבל. 
 

 0 במכון הצרפתי תל אביב. 0-03:11 ב3102בפברואר  01עברית. מפגש נוסף ייערך ביום שישי0 -0 צרפתית00:11-ב 31020בפברואר  02המפגש ייערך ביום רביעי0 
 

 שיחה בין טובי נתן לרג'ין קלין

 
בי נתן זכה לפרס פסיכיאטריה בצרפת. טו-0 הוא דיפלומט וסופר ונציגה הבכיר ביותר של האתנו8טובי נתן0 פרופסור אמריטוס לפסיכולוגיה באוניברסיטת פריז 

פסיכיאטריה0 מחייו כילד במצרים0 הגירתו לאיטליה0 ומעברו לצרפת -רומן"0 שבו הוא מגולל את עלילותיו כחלוץ בשדה האתנו-"פמינה" היוקרתי על ספרו "אתנו
 0 צרפתית.0-02:11 ב3102ר בפברוא 02. השנה יצא ספרו "מי הרג את ארלוזורוב" בעברית0 בהוצאת בבל. המפגש ייערך ביום רביעי0 0218בשנת 

 
 קונאן-מאי לאם נגוייןוסופי שטרו ( ו00:11) גילה קלרה קסוס0 עם 3102בפברואר  03מפגשים נוספים בדוכן הצרפתי של היריד בירושלים ייערכו ביום שלישי0 

 (. 00:11) מישל פיקמל0 עם 3102פברואר  01(; וביום חמישי0 03:21) רפאל ירושלמי0 עם 3102בפברואר  02(; ביום רביעי0 08:11)
 

 סימפוזיון

 
(0CNL 0 נשיא המרכז הלאומי לספר )פרנסואה קולוסימו-ז'אןלרגל היריד ייערך סימפוזיון בנושא "להבטיח את עתיד תרבות הספר0 מודלים לשיתוף פעולה". עם 

 רוזלין דרעי.ו מיכל גוברין0 ירון סדן0 רנה ורבין

 
 אנגלית0 במרכז הקונגרסים הבינלאומי0 בנייני האומה.  -0 צרפתית0-00:11 ב3102ברואר בפ 02האירוע יתקיים ביום רביעי0 

 

 

 

     

     מפגש עם סופרים במכון הצרפתי )תמונת יח``צ(  
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 מפגשים עם סופרים במכון הצרפתי )תמונת יח"צ(

 
 

 תי תל אביבמפגשים במכון הצרפ

 
 אביב. כל המפגשים בצרפתית0 מכירה וחתימות במקום. -הסופרים הצרפתים מוזמנים למפגשים עם הציבור הפרנקופוני בתל

 
ה (0 על "פנוראמ0BIEF מנכ"ל המשרד הבינלאומי למו"לות צרפתית )גי בואן-ז'אן0 תשוחח רוזלין דרעי עם 003:11-30:11 בשעות 3102בפברואר  03ביום שלישי0 

טובי ישוחח עם  חמו-ססיל גילברט; ג'ראר בןישוחח עם  פיליפ לברו; אוליבייה רובינשטייןתשוחח עם  אוד מרקוביץשל המו"לות הצרפתית העכשווית". כמו כן
 רוזלין דרעי תשוחח עם אמילי נותומב. נתן; 

 
0 בהוצאת בבל. עמית רוטברדסום ספרו "לימנוב" בעברית0 בתרגום 0 יתקיים מפגש עם עמנואל קארר לרגל פר003:11 בשעה 3102בפברואר  01ביום שישי0 

 עברית.-המפגש בצרפתית
 
 

 . ובאתר המכון הצרפתי 12-0008111, במכון הצרפתי בתל אביב, חיפה וירושלים. לפרטים: 1122בפברואר  21–21שישי, -האירועים יתקיימו בימים שלישי
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Time out, 7/03/2013 
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Haaretz, 7/03/2013 

 העולם המוטרף של אמלי נותומב 

כל אלה הם  -ד המראה הגותי, הכובעים, העובדה שהיא גונזת בכל שנה כמה ספרים ומפרסמת אח

בפגישה ביריד הספרים בירושלים, היא מספרת למה בחרה  .חלק מהמיתולוגיה של אמלי נותומב

 שראה כעת אור בעברית”, יומן הסנונית“ברוצח כגיבור ספרה החדש 

ורגמו בכל שנה, בסוף אוגוסט, מפרסמת אמלי נותומב ספר. זה כבר חלק מהמיתולוגיה הנוגעת לסופרת, שכמה מספריה אמנם ת

הליפסטיק האדום,  ,לעברית אולם היא לא נהפכה לכוכבת כאן כפי שהיא בצרפת. אולי היא אקצנטרית מדי ואפלה מדי. המראה הגותי

הכובעים הגדולים, העובדה שהיא גונזת בכל שנה כמה ספרים ומפרסמת רק אחד, האנורקסיה, המסתורין, כל אלה הם חלק 

  .מהמיתולוגיה של נותומב

, שנערכה ביריד הספרים בירושלים בשבוע שעבר, נותומב לא מנסה להלל ולפאר את המיתוס של אוגוסט. כן, היא אומרת, בפגישתנו

היא אכן מפרסמת פעם בשנה ספר, תמיד באוגוסט, אבל כל זה התחיל בכלל מסיבות שיווקיות. "בהתחלה זאת היתה בקשה של המו"ל 

 -ואני כותבת שלושה ספרים בשנה  -עם הקוראים שלי. את יודעת, כשכותבים ספרים הצרפתי שלי ואז שמתי לב שזאת פגישה טובה 

החיים שלך נטולי סדר. את חיה בכאוס, את לא יודעת איפה את ומתי, וכשאת קובעת פגישה בכל שנה באותה תקופה, זה נהפך לדבר 

  ."ו רק כאוטייםהקבוע בחיים שלך, ואני צריכה משהו קבוע בחיים שלי, כדי שהחיים שלי לא יהי

 
  Paris Match via Getty Images :צילום .אמלי נותומב. הטראגי דווקא מצחיק

יומן סנונית" הוא ספרה החדש שמתפרסם כעת בארץ ורואה אור בהוצאת אסיה בתרגום לעברית של חגית בת עדה. לפניו ראו אור "

ונת מחנה ריכוז ומתחה קו בין משטר הנאצים לשלטון הרודני של בעברית : "חומצה גופריתנית", שבו תיארה תוכנית ריאליטי במתכ

כנרת ) 2003עדה(; "כבוד ורעדה", ספרה האוטוביוגרפי על יפן, שעובד לקולנוע בשנת -חגית בת :הטלוויזיה )הוצאת אסיה, תרגום

וגם עובד לקולנוע בשנת  52ה בת ספרה הראשון שראה אור כשהית ,"ביתן, תרגום: אליזבט וייגל(; "תורת ההיגיינה של רוצח-זמורה

  .()הוצאת ליאור שרף, תרגום: מיכל אחישר(; ו"חרפות וגידופים" )עם עובד, תרגום: יהושע קנז 9111

אלף עותקים. מאז כל ספריה  044-היה ספרה הנמכר ביותר ונמכר ב” כבוד ורעדה“ .שפות 04-ספריה של נותומב מתורגמים ליותר מ

היתה מועמדת  5442אלף עותקים. בשנת  150, נמכרו באותה שנה 5442-ן סנונית", שראה אור בצרפת בנהפכים לרבי מכר. מ"יומ

לגונקור היוקרתי עם ספרה "לא מחוה ולא מאדם". היא לא זכתה אבל בתרמילה האקצנטרי שלל פרסים אחרים. על הגונקור היוקרתי 

ים אף פעם גם אם אתה צרפתי. כלומר, יש כמה צרפתים שמצליחים היא אומרת "לא דמיינתי לעצמי, זה הרי מסוג הדברים שלא קור
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שנה  54בספרות, אבל מה שמדהים זאת הצלחה ארוכה. כי רוב האנשים מצליחים כמו קלינקס, לשלוש שנים. בשבילי זה נמשך כבר 

  ."וזה מדהים, במיוחד לאור העובדה שאני בלגית בצרפת

  ?יש לצרפתים בעיה עם זה

 .ה זה שהיא קטנה ואנחנו גרועים בעסקים, אנחנו לא יודעים למכור כלום, אז כדי להתפרסם חייבים להיות בצרפתהבעיה של בלגי"

יש לבלגים מבטא שונה, אז כולם לועגים לנו בצרפת כי אנחנו כל כך מגוחכים. כל הבדיחות של הצרפתים הן על הבלגים, אנחנו 

  ."המטומטמים

 
  .עטיפת הספר

היא אינה נשואה ואין לה ילדים. כפי שיתברר בראיון הזה, היא מספרת מבלי למצמץ על הדברים  ,1967בשנת  , נולדה02היא בת 

הפרטיים ביותר, האיומים ביותר. אביה היה דיפלומט בלגי והיא וגדלה ברחבי העולם, דבר שבוודאי סייע לתחושת התלישות 

-ים וסופרים מהחשובים בבלגיה. בין החברים בשושלת נותומב: ז'אןוהבדידות. היא בת למשפחת אריסטוקרטית שהיו בה פוליטיקא

באטיסט נותומב, מאבות העצמאות הבלגית ואחד מראשי הממשלה הראשונים, והברון פייר נותומב שהיה סופר ומשורר. בחמש שנות 

חזרה לבלגיה  92ולאוס. רק בגיל  בורמה, אנגליה ,חייה הראשונות גדלה ביפן, לאחר מכן עברה עם משפחתה לסין, ניו יורק, בנגלדש

והרגישה בה זרה. היא למדה פילולוגיה ובמשך שנים ערגה אל יפן, ביתה הראשון. הערגה נסתיימה במפח נפש והולידה את ספרה 

  .הראשון

וכשעזבנו  ,יפן בשבילי היתה המדינה הכי חשובה", היא אומרת, "ההורים שלי היו דיפולמטים, נולדתי שם וגרתי שם עד גיל חמש"

כל כך אהבתי את יפן. האומנת שלי היתה יפנית ואהבתי אותה כמו שאהבתי את אמא שלי. היתה לי לסין זאת היתה טראומה בשבילי. 

 59תחושה שיש לי שתי אמהות, הבלגית והיפנית, אז הלב שלי נשבר. שנים תהיתי מתי אחזור לביתי ואל אמי האחרת. כשהייתי בת 

ובשנה השנייה נכנסתי לחברה יפנית ענקית כדי לעבוד כמתרגמת  הייתי שם שנתיים .החלטתי לחזור לארץ שלי, כלומר ליפן, וחזרתי

סיפרתי בו על האסון המקצועי בחברה הזאת וזה  .בכבוד ורעדה" שנהפך לרב מכר הכי גדול שלי‘אבל זה היה אסון. אז כתבתי את 

  ."מאוד מצחיק

  .ת בו על רוצח שכיר נטול רגשותגם "יומן הסנונית" הוא ספר מצחיק באופן ביזארי, בעיקר לאור העובדה שאת מספר

  ."נכון, הוא מצחיק באופן ביזארי. כך זה בכל הספרים שלי. הסיפורים בהם תמיד אפלים אבל תמיד הם גם מצחיקים באופן ביזארי"

  ?את כזאת ? אפלה ומצחיקה

מספרת בספרים שלי. אבל  אבל אני מרגישה שהחיים הם טרגיים וזה מה שאני ,אני חושבת שאני כזאת. זה לא שאני מדוכאת"

  ."העובדה שהדברים הם טרגיים לא הופכת אותם ללא מצחיקים, דווקא בגלל שזה טראגי זה מצחיק
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בעקבות אהבה נכזבת. לאחר שהוא מאבד את עבודתו הוא מוצא עבודה כרוצח  04ב"יומן הסנונית" מתקהים חושיו של בחור בן 

פיסיות. בגוף ראשון הוא מספר איך הרצח נהפך לתשוקה. נותומב כותבת: "כל זה משרה שהולמת את יכולותיו הרגשיות וה ,שכיר

מי שרע זה הנפש. הגוף הוא הדם: הוא טהור. הנפש היא המוח: היא השומן. השומן של  ,מאשש את השקפת העולם שלי: הגוף אינו רע

  ."המוח הוא שהמציא את הרע

  ?מאיפה הגיע אלייך הבחור הזה

שאת שוכרת כדי שיהרגו. את משלמת לו כסף והוא הולך ועושה את העבודה ואין לו רגשות בכלל. היה דבר קטן  הוא מסוג האנשים"

שגרם לי להיכנס להריון עם הספר הזה. אני תמיד אומרת שאני בהריון עם הספרים שלי. זה קרה בפאריס, יש לי שם חדר ובמהלך 

ד היה פתוח. לא שמתי לב שסנונית נכנסה לחדר וכששמתי לב זה היה נורא כי הלילה ישנתי עם חלון פתוח. בבוקר כתבתי והחלון עו

דקות ובסוף הצלחתי לתפוס אותה ושיחררתי אותה, זה  30לא יכולתי לעזור לציפור המסכנה הזאת להימלט. רדפתי אחריה במשך 

בסופו של דבר כשיכולתי  .ני הציפוריותר טוב ממה שקורה בספר. אבל במהלך החצי שעה הזאת כל כך פחדתי, היתה לי הרגשה שא

  ."לשחרר אותה גיליתי שאני בהריון עם הספר הזה. זה מאוד מוזר אבל זה הסיפור האמיתי

  .בעצם את כותבת על רגשות ועל מה קורה כשמרגישים וכשלא מרגישים

שאת לא מרגישה כלום, ככה הייתי  אני מכירה את שני המצבים. היתה לי תקופת אנורקסיה ארוכה בחיי. מה שמרתק באנורקסיה זה"

וזה היה נהדר. את מרגישה מאוד חזקה כי מסביבך אנשים הם נואשים, הם מתאהבים, הם צועקים, הם רבים ואת חושבת לעצמך שהם 

  .”כל כך מגוחכים כי את לא מרגישה כלום ממה שהם מרגישים. זה מאוד מוזר

  ?למה היית צריכה לא להרגיש

. חיינו אז בבנגלדש ואני שחיתי 95כשהפסקתי לאכול, זה קרה כי היתה לי טראומה מוקדם יותר כשהייתי בת וחצי  90הייתי בת "

לא ידעתי שאני לא אמורה לשחות בים עם בגד ים קטנטן, הייתי רק ילדה. שחיתי ולא ראיתי שארבעה גברים נכנסו  95בים. בגיל 

ם, הם הורידו לי את בגד הים ואנסו אותי עם הידיים שלהם. לא ראיתי אותם, מתחת למים, צללו סביבי, הם החזיקו אותי בידיים שלה

הייתי לבד במים וצעקתי וצעקתי וכשאמא שלי הגיעה להציל אותי זה היה מאוחר מדי. הייתי מזועזעת. ראיתי אותם עשר דקות אחר 

ה הלם ובמשך שנה הייתי משונה, אחר כך כך כשהם נמלטו, אבל הם כבר היו רחוקים ואפילו לא ראיתי את הפנים שלהם. זה הי

חשבתי למה לא להפסיק לאכול, אולי זה ישנה משהו וזה היה הרעיון הנכון כי הסבל שלי הפסיק מיד. אמנם התחיל סבל חדש של 

  ."להיות רעבה אבל זה כלום, זה הרבה יותר טוב מאשר לסבול במוח או בנשמה

  ?איך זה נגמר

וחצי  92וחצי לא אכלתי בכלל. החלטתי לא לאכול יותר בחיים. בגיל  92מעדיפה להיות ככה ועד גיל חשבתי אז שאשאר ככה, שאני "

אבל עדיין חשבתי שלא אוכל יותר. גרנו אז בדרום  ,הרגשתי שאני עומדת למות וזה היה נכון. חשבתי שחבל, כי אני לא רוצה למות

עניים שהם מתים מרעב. יום אחד היתה לי תחושה שהגוף שלי עוזב  מזרח אסיה ושם לאף אחד אין אנורקסיה כי שם אנשים כל כך

לא, אל תעשה את זה', אבל לגוף שלי לא היה אכפת וזאת הסיבה 'את הנשמה שלי והגוף שלי הולך לאכול. הנשמה שלי צעקה לגוף 

היה לי את הרעיון הטוב הזה  שאני עדיין בחיים, זה היה נורא לחיות כך. במשך שנים הייתי חצויה ותודות לכתיבה זה השתנה.

  ."להתחיל לכתוב ואחרי כמה שנות כתיבה הנשמה נכנסה שוב לגוף

  ?מתי התחלת להרגיש שוב

  ."59הייתי בת "

  ?התאהבת

גם  ,לא! אהבה היתה אחר כך. הרגש הראשון שלי היה חום, ותאמיני לי שזה היה מאוד חזק. תמיד הייתי קפואה, גם במדינות החמות"

היה לי קר. זה התחיל ברגליים, הרגשתי שחם לי ברגליים וזה היה פשוט נפלא, להרגיש את החום. אהבה היתה הרבה אחר  בתאילנד

  ."כך

  ?מה את עושה עם הספרים שאת לא מפרסמת

  ."אני שמה בתוך קופסאות נעליים בבית שלי בבריסל"
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  .זה הספק לא נורמלי

מה סוד ההשראה אני עונה שהסוד הוא אף פעם לא להפסיק. דיברתי הרבה עם סופרים  אני עובדת כל הזמן. כשאנשים שואלים אותי"

אחרים וכולם אומרים אותו דבר. הנקודה הקשה היא להתחיל שוב לכתוב, גם אם הפסקת רק לשבוע אחד. אני יכולה להשוות את זה 

ובכן, כתיבה היא אותו דבר, ובכדי אף פעם לא לפציעה. אם יש לך פצע מדמם ואת מטפלת בו הוא נרפא מהר מאוד ומפסיק לדמם. 

  ."להירפא פשוט אסור להפסיק את הדימום, צריך לתת לפצע להמשיך לדמם

  .זה דימוי קיצוני

אבל זה ככה. זה מאוד מתיש לכתוב ובאותו זמן זה גם נותן אנרגיה. אני כותבת כל יום בלי יוצא מהכלל, גם כשאני חולה, גם כשאני "

  ."אני כותבת מארבע בבוקר ועד שמונה בבוקר, לא משנה באיזו מדינה אני נמצאת, גם אם יש לי ג'ט לגבייאוש גמור. 

  ?גם כאן כתבת

בוודאי, אבל כאן זה מאוד קל. יש לי חדר נהדר במלון נהדר ואין ג'ט לג כי יש הפרש שעות קטן. זאת הפעם הראשונה שלי בישראל "

העתיקה ואחר הצהריים נמלטתי לבד וחזרתי לעיר העתיקה ברגל. הלכתי לאיבוד בירושלים כי ואני מוקסמת. הבוקר לקחו אותי לעיר 

דקות, אז בבוקר את  54-אני חושבת שהדרך הכי טובה להכיר מקום זה ללכת בו לאיבוד. בין בריסל לפאריס יש רכבת של שעה ו

רושלים, אבל זה די קרוב. המקום העיקרי שלי הוא בבריסל יכולה להחליט האם להיות כאן או כאן. זה לא כמו המרחק בין תל אביב לי

  ."אבל יש לי גם את חדר הסנונית בפריז

   

 ”יומן הסנונית“פרק מתוך 
 

אדם מקיץ באפלה בלא לדעת דבר וחצי דבר. היכן הוא, מה קורה? להרף עין הוא שכח הכול, אינו יודע עוד אם ילד הוא או מבוגר, 

 ?ף מפשע. האם אלה הם מחשכי הלילה או צינוקאם גבר או אישה, אשם או ח

כך: זה מה שהוא, רק חי. במה מסתכמים -הוא יודע רק, במלוא החדות והחריפות, שזה המטען היחיד: הוא חי. מעולם לא היה חי כל

 ?החיים באותו חלקיק שנייה שבו נופלת בחלקו הזכות הנדירה להיות נעדר זהות

 .בכך: הוא פוחד

זיכרון חטוף בשעת היקיצה. אדם חש כתינוק שמכיר את השפה. הוא יכול לכנות במילה -דולה יותר מאותו אובדןאלא שאין חירות ג

 .את התגלית חסרת השם של היוולדותו: הוא מושלך באחת אל אימת החיים

. הוא קם, מחפש באותו פרק זמן של חרדה מוחלטת, אין הוא זוכר אפילו שתופעות כאלה עלולות להתרחש בעת ההתעוררות מהשינה

 .מלון-את הדלת, אבוד כמו בבית

ואז שבים הזיכרונות ומשתבצים בגוף כבאבחת ברק ומשיבים לו את מה שממלא אצלו את מקום הנפש. הביטחון חוזר וגם האכזבה: 

 .ובכן זה כל מה שהוא ,ובכן זה מה שהוא

נה אל הכיור שם אני שוטף את עצמי במים קרים כקרח. חדר השינה שלי פו .מיד שבה אליו תחושת ההתמצאות בגיאוגרפיה של כלאו

 ?מה אני מנסה לקרצף מפרצופי במרץ הזה ובקור הזה

רצועה, אדם מארגן את מעגל חייו כך -טוסט, או כלב-סיגריה, תה-כן מתחיל המעגל החוזר על עצמו. איש איש ומסלולו, קפה-אחרי

 .שיפחד כמה שפחות

ק כנגד אימת החיים. ממציא לעצמו הגדרות כדי לחמוק ממנה: קוראים לי כך וכך, אני עובד למען האמת, אדם מבלה את זמנו במאב

 .אצל פלוני אלמוני, המקצוע שלי מסתכם בלעשות את זה ואת זה

מתחת לפני השטח, החרדה ממשיכה במלאכת קעקוע היסודות שלה. אין ביכולתך לשים מחסום מוחלט לפיה. אתה חושב שקוראים לך 

המקצוע שלך מסתכם בלעשות את זה ואת זה, אבל ברגע היקיצה דבר מכל אלה אינו קיים. אולי באמת משום שהוא אינו כך וכך, ש

 .קיים

כך מטופשת שמוטב לא לדבר על כך. על ייסוַרי נוספה הבושה על -הכול התחיל לפני שמונה חודשים. היתה לי אהבה נכזבת כל

ת לבי. הניתוח היה קל אבל לא הועיל. הכאב נותר, הוא השתכן בכל מקום, מעל עורי ייסורי. כדי למנוע מעצמי כאב כזה עקרתי א

 .ומתחתיו, בתוך עיני, בתוך אוזני. חושי היו לי לאויבים שלא חדלו מלהזכיר לי את הפרשה הטיפשית ההיא

ולם האדישות. זו היתה החלטתי אפוא לקטול את תחושותי. הייתי רק צריך למצוא את המפסק הפנימי כדי להתגלגל אל תוך ע

 .התאבדות חושית, תחילת קיום חדש

 .מאז לא חשתי עוד כאב. לא חשתי עוד מאומה. בְִּריח העופרת שחסם את נשימתי נעלם. כך גם השאר. חייתי בתוך מין חידלון
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