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הסיפור מתמקד באם לחייל, קצין מצטיין, שערב אחד מתקשר הביתה ומודיע על טעות 
כה איומה שעשה, עד כי הוא מבקש את נפשו למות. בהמשך ובהדרגה כתיבתית מותחת, 
מתברר שהבן נעצר על שיתוף פעולה עם חייל פקוד שלו, שגנב מטעני ציוד חבלה שאותם 

הסתיר וקבר.   
והוא  מצוקתי,  נפשי  מצב  בתוכו  החופן  פנימי,  מונולוג�דיאלוג  הוא  הכתיבה  סגנון 
מצטיין בתיאור מדויק, כן ואמיץ של אם מיוסרת ומבוהלת. סיפור קשה, חסר מליצות, 

שעובר באופן בלתי�אמצעי אל הקורא המוצף אף הוא.
הכותבת משתמשת בשפה ניגודית בין תיאור פסטורלי של בית, משפחה וזוגיות למתח 
גופני בלתי�נסבל שחווה האם לנוכח קבלת ההודעה הטראומטית משנת המציאות. גם 
הקורא כך – צולל לתוך מצב נפשי בלתי�נסבל שיש בו משום תחושת אימה מול אמת

איומה ההולכת ומתגלה בהמשך. מציאות המתהפכת מפסטורליה של מזג אוויר אביבי 
לחשכה רעה. מציאות חדשה שאינה ניתנת להסבה לאחור, שהמרכיב הטראומטי שבה 
מקבל ביטוי פסיכוסומטי של התקפה על גוף האם� מיגרנות, פצעים בפה, חוסר שינה, 
העומד  כעבריין  בצבא  נתפס  המצטיין  הקצין  הבן  שמתפורר.  נפשי  אינטגרטיבי  מצב 

למשפט, והאם חשה בושה קשה. 
הסופרת היטיבה לתאר קיום אנושי כשהמוסר והאידיאל הפסטורלי פוגשים את הבלתי�

דיאלקטיקה  יש  ומסוכסך.  מבולבל  תודעתי  במצב  עצמנו  מוצאים  ואנו  והאפל,  צפוי 
מרומזת בין האישי לאוניברסלי בין האם הפרטית לאם הקמאית, בין הקונפליקט והבלבול 
מצטיינת  הכתיבה  העכשווית.  הישראלית  ההוויה  של  והמורכבות  לקונפליקט  האישי 
עמוקות,  משמעויות  לבטא  מרשימה  יכולת  מגלה  הכותבת  ודיוק.  אמינות  ברגישות, 

נפשיות וחברתיות, תוך תעוזה לגעת בחומרי מציאות קשים עד בלתי�נסבלים.

על כל אלה החלטנו להעניק לעדית קידר את הפרס השני בתחרות עידוד היצירה בין 
מדענים על�שם עפר לידר.

ריינשרייבר רוני סומק, אירית סלע, חנה  וייכרט, אגי משעול,  יו"ר, רפי   — גיגר  השיפוט: בני  ועדת 

י מקום שנ ר ד י ק ת  י ד ע

עדית קידר היא פרופסור בפקולטה 
להנדסת חשמל בטכניון. מחקרה 

המדעי ממוקד באינטראקציות בין 
תהליכים שמתנהלים במקביל, כל 

אחד בקצב שלו, כפי שקורה לא רק 
בין בני�אדם אלא גם במערכות 

מחשב מבוזרות ומקביליות. סיפורה 
”החלק החסר” התפרסם באנתולוגיה 

”מציאות ואבדות” בהוצאת 
אינדיבוק 2017. היא גרה בחיפה, 

נשואה למרדכי ואם לדפנה ולמרב.
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