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שבמרכזוהדמותאופימבחינת
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עלומתבססשבהם,החלשגםהוא
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קצרות״רגלייםלושישמחוצ׳קן,

העובדמשונה״,והליכהבמיוחד

שלהקלטותבארכיוןנתוניםבהזנת

פרי־חייחיהואהקהילתי.הערוץ

שות

$TS1$פרישות$TS1$

$DN2$פרישות$DN2$שהואעדסבובדירתעלובים

המערבשכניםכורחובעלנתקל

חב־בידודהבניין.אתלמכורניינים

רתי

$TS1$חברתי$TS1$

$DN2$חברתי$DN2$הנוכחי,בקובץלראשונהמופיע

בקובץ,ממיקומוכוחשואבוהסיפור

מתכונו־דווקאולאוסופו,לקראת

תיו

$TS1$מתכונותיו$TS1$

$DN2$מתכונותיו$DN2$;המוקדםבסיפורהאינהרנטיות

המס־סודות״,לספרלא״איךיותר,
פרת

$TS1$המספרת$TS1$
$DN2$המספרת$DN2$המוצ־ורודהבמפלצתנתקלת

גת

$TS1$המוצגת$TS1$

$DN2$המוצגת$DN2$יכולתי״לאבגלריה.בתערוכה

שהמפלצתהמחשבהאתלסבול

מספרתהיאלי״,רקמיועדתהיתה

הסוריאליסטי,הגווןבעלבסיפור

ה״מפלצת״יותר,המאוחרובסיפור

אדם.בדמותנוספים,חייםמקבלת

המ־עושיםאנחנו״לפעמים

רה״

$TS1$המרה״$TS1$

$DN2$המרה״$DN2$חכם,פסיכולוגיסטיסיפורהוא

מפ־לידיויקבלהמעמיקוהקורא

תח

$TS1$מפתח$TS1$

$DN2$מפתח$DN2$הפועליםהקובץ,מסיפורילרבים

ההמרה.שלהנפשיהמנגנוןבשירות

פגי־מתארתהפשוטההעלילהכך,

שה

$TS1$פגישה$TS1$

$DN2$פגישה$DN2$לחברצעירהבחורהביןקצרה

אצבעותולומטופחגבראביה,של

מלוכ־ו״צבעבמיוחד״״יפותרגליים

לך

$TS1$מלוכלך$TS1$

$DN2$מלוכלך$DN2$,לידיולקבלכדישמגיעבעיניים״

למספרתמזכירגםכךואגבמפתח,

לפיזי־המורהאחר,תשוקהמושא

קה

$TS1$לפיזיקה$TS1$

$DN2$לפיזיקה$DN2$״עדבתיכון,בומאוהבתשהיתה

כאב״.

״אםהקובץ,אתהחותםהסיפור

חו־מתכוונת״,אנילמהמבינהאת

זר

$TS1$חוזר$TS1$

$DN2$חוזר$DN2$״בתקווהמזימבבואה.לזיכרונות

בתכו־המספרתנוברתלהתחדש״

לה

$TS1$בתכולה$TS1$

$DN2$בתכולה$DN2$מה־שנותרוגרוטאותדוכןשל

תקופה

$TS1$מהתקופה$TS1$

$DN2$מהתקופה$DN2$תדדה.המדינהנקראהשבה

הת־קועלבמחשבותיהנעההיא

פר

$TS1$התפר$TS1$
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