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באחרית הדבר של הספר המעניין הזה, שכתבו 
המתרגמת שרון שדה והעורכת נגה אלבלך, מסופר 
שיוסוף אטילגן פרסם במהלך חייו רק שני ספרים, 
אבל היה אחד הסופרים המשפיעים ביותר על גדול 

סופרי טורקיה, אורהן פאמוק.

הספר הספציפי הזה נחשב שאחד מאבני הדרך 
של הספרות הטורקית המודרנית וכשאני קורא 
בו, אני בהחלט יכול להבין למה הוא נחשב ככזה.

זהו ספר מטריד שנקרא באיטיות, כמעט כמו חייו 
של גיבורו, זברג'ט.

זברג'ט הוא אדם בודד. הוא מנהל את המלון שקיבל 
בירושה ממשפחתו, מלון שנקרא "מלון המולדת". 
חייו מתנהלים בשגרה כמעט בלתי נסבלת - קבלת 
האורחים, ארוחת הבוקר. הכל בשעות קבועות 
וידועות מראש, שום דבר בלתי צפוי, שום דבר חריג.

יוסוף אטילגן לא רק מתאר את חייו השגרתיים של 
זברג'ט, אלא גם גורם לנו לחוש אותם בכתיבתו. 
יש תחושה שהספר כמעט אינו מתקדם למקום 
כלשהו, אבל יש בקריאה של ספר כזה משהו 
מהפנט ולא משעמם. הוא בדיוק ההיפך ממשעמם 

- הוא מרתק.

השגרה מתנפצת חלקית, כשלמלון מגיעה אורחת 
ששובה את ליבו של זברג'ט, מציתה את דמיונו 

ומחיה אותו בצורה מסוימת.

האורחת יוצאת מהמלון וזברג'ט מצפה לשובה 
מהרכבת. המגבת שהשאירה מאחוריה מדליקה 

אצל גיבורנו נורות שנשרפו ממזמן.

היא מעוררה בו משהו כבוי, מסעירה את ליבו 
ומחשבותיו והדבר אינו נותן לו מנוח.

זברג'ט אינו נוגע בחדרה של האורחת ואינו מרשה 
לאיש להתקרב אליו. הוא מתחיל לפתח סוג של 
שיגעון, הנובע מהשגרה ומהטירוף שאליו הכניסה 
אותו אותה אשה מסתורית, שאפילו אינה מודעת 

לכך.

בשלב מסוים, רוצח זברג'ט את המנקה ואת החתול 
בחדר וזהו, בעצם, שיא הטירוף שאליו הוא מגיע.

שלא  והמשעממים,  היבשים  המונוטוניים,  חייו 
השתנו במשך שנים, נשברו פתאום לרסיסים, 

כמו גם אמות המוסר שלו.

את  זה  ספר  לנו  מציג  מסוימת,  במידה  אולי, 
המונוטוניות בחיים האנושיים והקלות שבה אדם 

יכול להידרדר לשיגעון.

הספר מתחיל באיטיות מהפנטת והופך למותח 
ומסקרן ככל שהוא מתקדם. 

בסך הכל מדובר בספר צנום יחסית, אבל יש בו 
עוצמה בלתי רגילה, המתבטאת בכתיבה הנהדרת 

של אטילגן ובסיפור יוצא הדופן.

בטורקיה השוו את הספר הזה ל"הזר" של אלבר 
יכול למצוא לא מעט נקודות דמיון,  ואני  קאמי 
שמסבירות את ההשוואה ליצירת המופת של 
קאמי. עם זאת, זו יצירה שעומדת בזכות עצמה 
וספר מיוחד מאוד שלא קוראים הרבה כמוהו, הן 
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כמו כל אזור שאנו מתכננים בבית, עלינו לשאול 
את עצמנו מה הצורך שלנו ולתכנן בהתאם לכך. 
על התכנון הפונקציונאלי יתלבש גם הפן העיצובי, 

בייחוד אם הפינה היא חלק מחלל פתוח בבית.

פינת עבודה לילדים  

תכנון פנים קלאסי כולל שולחן מחשב בכל חדר 
ילדים, אולם לא תמיד זהו התכנון הפרקטי ביותר. 
ילדים בגילאים הצעירים אוהבים להכין שיעורים 
ליד ההורים, ליד הטלוויזיה, על הרצפה, על האי 
במטבח... ובדרך כלל לא בחדרם. כשהם גדלים 
ומגיעים לחטיבת הביניים, הם זקוקים לפינה שקטה 
כדי ללמוד. לכן אני ממליצה לעשות הכנה למיקום 
של שולחן כתיבה אך לא לקנות אותו מיד, אלא 
רק כשיש צורך. אחרת הופך השולחן למדף ענק 
פתוח במראה של בלגן תמידי ולבזבוז כסף מיותר.

נכון לתכנן פינת משפחה המכילה פינת מחשב 
למשחקים וצפייה בטלוויזיה ושם למקד פעילות 
זו כאשר הילדים צעירים. פתרון כזה יתאים גם 
למשפחות עם נכדים. יש לתכנן את הפינה מראש 
עם פתרונות אחסון נכונים, כמו ארון ובו מגירות 
גדולות, שניתן לדחוף לתוכן משחקים גדולים 

בשנייה אחת.

בואו נסגור פינה

שירלי רוט
052-8105513

Shin.roth@gmail.com
ShirleyDesign.co.il

 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

בתמונה המצורפת ניתן לראות פינה כזו, שתכננתי 
בדירת קבלן עבור סבא מקסים, באופן שתהיה חלק 
מהסלון. דלת ההזזה מייצרת שקט, מכיוון שניתן 
לסגור את החדר בעת הצורך, אך בשל שקיפותה, 
ממשיך החלל להיראות גדול. כשהיא פתוחה, לא 
רואים אותה כלל. זוהי דלת שתכננתי בשיתוף 
יצרן דלתות לפי הזמנה, בשרטוט  פעולה עם 

שביצעתי והועבר לייצור.

פינת עבודה למבוגרים

האם אנחנו עובדים מהבית, או סתם זקוקים לפינה 
שבה נוכל לשבת מול מחשב, לאחסן מסמכים וציוד 

משרדי ולהשתמש במדפסת ביתית ?

אם אנחנו עובדים מהבית, האם עלינו לקבל לקוחות 
במשרד ביתי?

האם אנו זקוקים לשקט כדי לעבוד, או דווקא כיף 
לנו להרגיש מוקפים בהמולה מסביב?

מה אמור המשרד להכיל? 

שאלות חשובות אלה ואחרות דורשות מענה ויש 
לצאת לתכנון של פינת העבודה בהתאם לתשובות.

אם אנו זקוקים למשרד המקבל לקוחות, כדאי 
לבדוק אם ניתן ליצור כניסה נפרדת, הכוללת פינת 
קפה ושירותים. אם הדבר אינו ניתן, מומלץ למקם 

לקראת שנת הלימודים החדשה, בואו נדבר קצת על פינות עבודה

מבחינת הסגנון והן מבחינת התפתחות העלילה.

רציתי לומר שזה ספר למיטיבי לכת, אבל אחרי 
שחשבתי על זה עוד קצת, הגעתי למסקנה שזה 

ספר שכדאי לכל אחד לקרוא.

בשל סגנונו המיוחד הוא אינו קל לקריאה, אבל 
חשוב ומרתק.

מעורר מחשבה.

מומלץ.

רוצה להגיע
ללקוחות

המקומיים?

מקומפגש מזמין אתכם לפרסם את 
העסק שלכם בעיתון המועצה ולחשוף 

אותו לתושבי המועצה 

אתם מוזמנים לפנות לנועה זמסקי:

noaz@bns.org.il

את המשרד בכניסה לבית, על מנת שהלקוחות 
לא יטיילו באזורים הפרטיים של הבית עד הגיעם 

לפגישה.

אם אנו זקוקים לפינה שקטה, ניתן לשקול לתכנן 
אותה בתוך חדר השינה הזוגי, כפונקציה תכנונית 
בנגרות – לדוגמה: להקדיש חלק מארון למשטח 

עבודה קבוע או נשלף.

תכנון זה מתאים כאשר בני הזוג ערים וישנים בערך 
באותן שעות ומתאים פחות לבני זוג שאחד מהם 
אוהב לעבוד בשעות הקטנות של הלילה או שעות 

הבוקר המוקדמות.

בכל פינת עבודה שתיצרו, יש להקפיד על תאורה 
נכונה מעל משטח העבודה. מומלץ להאיר את 
התאורה  גוף  את  ולמקם  מלמעלה  המשטח 
כ-45 ס"מ מהתקרה, לכיוון קצה השולחן, כדי לא 
להצל על  מדפים, או לתכנן מראש תאורה מתחת 
למדפים. גם פתרון של גוף תאורה שולחני הוא 
טוב. אם תסתמכו על התאורה המרכזית בחדר 
והשולחן יוצמד לקיר, ייווצר צל על משטח העבודה 

כאשר תשבו לכתוב.

פינת העבודה היא חלק מהפאזל של תכנון הבית 
וכדי שתהיה נעימה ופונקציונאלית, כדאי לתת לה 

מקום של כבוד בתכנון הכולל.

אני מאחלת לכל התלמידים שנת לימודים פורייה!

בהצלחה,

שירלי 
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