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 (H350)   וציםצריך לדעת מי מאחורי הדלת למרות שלא ר

הסיפור "פתאום דפיקה בדלת" נכתב על ידי אתגר קרת. הכותרת של הסיפור גם הייתה הכותרת של ספר אחד        

על מצבים רגשיים ששמים כמו שראינו בסיפורים אחרים של קרת, הוא אוהב לכתוב  שלו עם עוד סיפורים קצרים.

, אנשים במקומות לא נוחים. "פתאום דפיקה בדלת" היה שונה מהסיפורים האחרים שקראנו כי אין קונטקסט למצב

ר לפני שהם ואנשים שקוראים את הסיפור צריכים לחשוב יותר כדי להבין את המשמעות של קרת וגם את המצב המוז

יכולים להבין את המשמעות. גם הסיפור היה שונה כי אנחנו ראינו יותר מהפרספקטיבה של קרת. כן, כל הסיפורים 

על המחשבות שלו על נושאים שונים, אבל ב"פתאום דפיקה בדלת," אנחנו צריכים להיות במקום שלו. הוא דיברו שלו 

.מפני שהוא לא כל כך הבין מה הם רצו, וגם אנחנו הרגשנו ככה היה מבולבל ומפוחד בגלל הדמויות האחרות בסיפור  

בהתחלה של הסיפור, קרת הסביר שהוא היה בסלון שלו עם איש מזוקן שהיה משוודיה. האיש ביקש                 

מקרת לספר לו סיפור, אבל האיש לא ביקש בנימוס. היה לו אקדח שהוא ישתמש בו אם קרת לא יספר סיפור. קרת 

אי אפשר לקבל שום דבר בלי כוח, אז האיש שהיה  ,מר לו שקשה לספר סיפור בלחץ של אקדח. האיש ענה שבישראלא

האיש לא אם לא היה לו אקדח, צדק כי ממדינה ניטרלית השתמש בכוח כדי לקבל מה שהוא רצה. קרת ידע שהאיש 

לקרת בחירה אחרת, הוא התחיל לספר סיפור על  הייתההיה שם. מפני שלא י נשאר בביתו אם קרת לא רצה שהואהיה 

סוקר מזרחי מ באה הדפיקה. שני אנשים שנמצאו בחדר ושמעו דפיקה בדלת. פתאום, קרת והשוודי שמעו דפיקה בדלת

שאלות בשבילו, אבל באמת, גם לו היה אקדח והוא רצה סיפור מקרת. קרת התחיל לספר לענות על כמה שביקש מקרת 

עם פיצה שקרת לא הזמין. כולם כבר  ץשמעו דפיקה בדלת. שליח פיצה היה בחובפעם הזו הם בל גם סיפור עוד פעם, א

. קרת אמר להם שהוא לא יכול לחשוב הה לו סכין קצבים ארוכיתידעו שגם הוא רצה סיפור, אבל לא היה לו אקדח. הי

הם רצו סיפור כי היה להם ייאוש על הספה שלו, אבל הגברים לא זזו. השליח הסביר שששלושתם ישבו על סיפור כ

.של העולם וישראל, אז קרת המשיך לנסות לספר סיפורב העצוב בגלל המצ  

למרות שהמצב של קרת היה מצב מוזר ולא נורמלי בשביל הרבה אנשים, המצב היה נורמלי לאומנים               

גברים שביקשו סיפור מקרת עם הרבה כוח, ובגלל זה קרת הרגיש הרבה לחץ. זה משקף ו שלושה כמוהו. בסיפור, הי

את הניסיון של אומנים כמו סופרים כשהם לא יכולים לחשוב על רעיונות טובים שהם יכולים להשתמש בהם בעבודה 

ה. הם רצו סיפור שלהם. קרת ניסה לספר סיפור על המצב שהוא היה בו, אבל הגברים רצו סיפור שלא היה על ההוו
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הדרך שקרת הראה הייתה  ו. זשיעזור להם לשכוח את הבעיות שלהם, וזה חיבר למצב של ישראלים בזמנים לא טובים

את הניסיון שלו ושל הרבה אומנים. הוא הרגיש הרבה לחץ לעשות עבודה שאנשים יאהבו, אז לפעמים הוא לא יכול 

ו בראש של קרת, ולמרות שהם רצו שהוא יכתוב סיפור, הניסיון היה להתחיל לכתוב סיפור בגלל הלחץ. הגברים רק הי

יותר קשה בגללם. כמו שהוא אמר,"קשה להמציא סיפור כשלוע של אקדח טעון מכוון לך לראש." מפני שהלחץ בא 

 של הניסיונות שלהראה את הכוח מגברים נורמליים עם פרספקטיבות שונות שמעדיפים שלום כמו בשוודיה, אולי זה 

, קרת, ואומנים וסופרים אחרים בזמנים עם הרבה קושיים והלחץ שבא מהם. בגלל זמנים קשים ולחץ, הישראלים

אפילו אנשים נורמליים נלחמים בעצמם. בסוף של הסיפור, קרת הצליח להשתמש במצב כדי לספר סיפור על סופר 

י המצב האנושי נכתב מניסיונות בהווה. שלא כתב הרבה זמן, והוא למד שהוא יכול לכתוב סיפור מהמידע מההווה כ

כאשר הגברים אמרו שהם לא רצו סיפור עם דפיקה בדלת, קרת אמר ש"בלי דפיקה בדלת אין סיפור." אני חושבת 

שקרת אמר שהדברים הרעים או הטובים שקורים פתאום בחיים בונים סיפורים מעניינים ויפים למרות שהם לא עוזרים 

ב. אי אפשר לבנות משהו משום דבר, אז למרות שקשה לחיות במצב עצוב עם הרבה לנו לשכוח את ההווה הכוא

תמיד, אבל כל הניסיונות והחלקים יהיו יפים קשיים, הניסיונות של המצבים בונים סיפורים של אנשים. הסיפורים לא 

.האנשים עוזרים לספר את סיפורי   

 


