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הלסביות של ולמינהגיהן לחייהן

אחת רה ■ש
בישראל

 אחד ״קיץ אמריקאיים: פסיכולוגיה בסרטי
 אליה אשה, פגשה ושם בשבדיה, ביקרה

 מכן לאחר קצר זמן מידית. הערצה חשה
והס לחדרה, לבוא אן את האשד. הזמינה

הלאה. וכך מסויימים,״ דברים לה בירה
ב נהדרות לנשים שקרה מה להן קרה
 יפות שתיהן היו ״הן הסטאלגית: ספר,ת

 של גופה בהירות־שיער. שתיהן ?הפליא,
 ומהודרים. קטנים ושדיה ודק, צעיר האחת

כב העגולים ושדיה הנשי גופה עם האחרת
 זרועה את שמה ״היא או: ומוצקים.״ דים
חלילה. וחוזר ססלל,״ של חזה על

 טרסקה הפכה כזה עשיר נסיון לאור
יכולה היא הלסביות. לבעיית מומחית טורס

 ״בארץ,״ בארץ: סטיות־המין חיי על מקיפה
 ם הומו־סכסואל יותר ״יש מסבירה, היא

 הגברים כלל בדרך הם אלה לסביות. מאשר
אפריקה. מצפון
 הומו־סכסואלי שהמושג הרגשה לי ״יש
 ההומו־סכסואלים כל בלתי־אמיתי. הוא בארץ
נשו עם חיי־אושר וחיים מתחתנים האלה
 זה את עושים מצפון־אפריקה האלה תיהם.

 הם רצינית. בצורה לא כסף, עבור כתענוג,
 לעשות טובה דרך כנראה, וזוהי, עצלנים,

 רציניים. הומו־סכסואלים לא הם בארץ. כסף
שיכו כאלה באמת, רציניים הומו־סכסואלים

 איזה בארץ יש גברים, עם רק לחיות לים
שלושה. או שניים

בביוז בעוה !ח1
חודשים. כשישה בעצמם, תיכננו

 בין בלתי־מזויינת, בעין ממרחק, להבחין
 לסתם מזוייפת, ללסבית אמיתית לטבית

זה. ולא זה לא שאינה אחת
 אחת לסבית גילתה היא למשל, בארץ,

עו הן זיוף, סתם זה השאר כל ויחידה.
 ״שאלתי בלבד. התענוג לשם זה את שות

מ שהיא לי ״ונודע מספרת, היא עליה,״
 כי מוזר, זה בחוץ־לארץ. היתד, לא עילם
 התלבושת, דבר, לכל כלסבית התנהגה היא

 שמעתיקה אחת כמו ממש הכל, ההליכה,
 זה את עושות בארץ, השאר, כל מאירופה.

 כדי רק כזה, משהו או אופיום לקיחת כמו
חיי־המין.״ של מהשיגרה לצאת
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באושי חיים הומוספס-אדים

ש  עיניים שזוף, עור טורס, לטרסקה לול, *
 מוכשר ובעל הרגל, על צמיד עירניות, 7

ידיעה גם לה יש ופרוע־שיער. שמנמן מאוד,

 מאיר הסופר
 הם אותה זו,

וכלב. חתול

 מאוד הרבה יש אמיתיים ״הומו־ככסואלים
 שם מאוד. נפוץ זה באמריקה גם באנגליה.

פסי הסברים להם ויש בזוגות, חיים הם
 את המסבירים הסברים מיני ועוד כולוגיים,

 נשים. עם לחיות יכולים אינם שהם העובדה
חיים. של תיאוריה זוהי שם

 שלם ועולם מיוחדים, בתי־קפה שם ״יש
זה. מסוג אנשים בשביל מיוחד

 פסל, היה אבי בפאריס. נולדתי עצמי ״אני
 בוהמית. באווירה גדלתי סופרת. ואמי

 ואחרי דה־גול, לצד אבי נלחם במלחמה
לאנגליה. עבר צרפת כניעת

 דרך לאנגליה, כן גם עברנו ואמי ״אני
 חמש הייתי לצבא. התגייסתי אני פורטוגל.

 חמש עם חייתי דה־גול. של בצבא שנים
 לראשונה נתקלתי שם במחנה. נשים מאות

הלסבית. בבעייה
לס לשם באו המחנה של מהנשים ״חלק

המלחמה. בזמן כאלה הפכו חלקן ביות.

 בעלה עם בהרצליה, שלה בווילה
 בווילה מתגוררים הם לוין. (כפיה)

ואף ילדיהם, שני גם מתגוררים יחד אתם

ט!וס מרפקה
 עם פשוטה, נערה תיקח לא לעולם הלסבית

 ללסבית. אותה ותהפוך נורמליות, נטיות
 סימנים מיני וכל חיוכים לפי תרגיש היא
לא. או לה נענית הנערה אם

 קלוד אחת בחורה היתד, שלי ״במחנה
 וגם נשים עם גם ללכת מוכנה שהיתר, דעת,

 היתד, אמיתית. לסבית לא זוהי גברים. עם
 בצבא לסבית להיות שחונכה חברה, שם לה

 בחורה אותה שלי). בסיפור מיקי (זוהי
 ילדים. ארבעה לה נולדו אחר־כך, התחתנה

 איזה מצאה התגרשה, היא שנים שש לפני
 שנים שש כבר חיות והן מנוסה, לסבית
 הילדים את יחד ומגדלות עובדות הן ביחד.
שלה.

 חתונה, כמו מסיבה שעורכות לסביות ״יש
הלס כל כלל בדרך טבעות. בה ומחליפות

 של הקבוצה קבוצות, לשתי מתחלקות ביות
הג של והקבוצה יותר, יפות שהן הנשים,

פחות. יפות שהן ברים,
מ באיזשהו תינוקיות הן הלסביות ״כל

 מסויים בגיל לסבית היא אשד, כל קום.
 לעבור מצליחה אינה היא אם ילדות. של

 האישיות אם כלומר ילדות, של זה שלב
 נשארת היא הנגדי, לכוון פונה אינה שלה

ולסבית. ילדותית
 זה לסביות. נשים אוהבים הגברים ״רוב
גאים הם שלהם. הגברית לגאווה מחניף

שאינה אשד, אליהם למשוך שהצליחו כך על
הו־ שונאים הגברים רוב לגברים. נמשכת

אותם. מגעיל זה מו־סכאסואלים.
 שאינם הומו־סכסואלים גברים הרבה ״יש
 בכך אותם להכיר אפשר כאלה. שהם יודעים
ב הומו־סכסואלים על כשמדברים שתמיד
 נגדם ומדברים קנאים נעשים הם חברה

בלהט.״
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בהכרה יהודיה!
וה הלסבים על להגיד לה שיש מה מ  הוא הלא השאר ובעולם. בארץ לסביות ן

שלה. הספרים בשבעת כתוב
הת אם להגיד מוכנה אינה עצמה היא
 יכולה שהיא מה כל לא. או בזה נסתה
 מתנסה אינה אמיתית שלסבית זה להגיד

 לא. שהיא או כן, שהיא או כאלה. בדברים
נסיונות. של עניין כאן אין

 אילו נסיון. הרבה לה יש בסיפורים אבל
 לא יודעת, שהיא מה כל את מספרת היתד,

 המציאה שהיא אומרים היו לה. מאמינים היו
 שלה, הספר את להסריט גם רצו זה. כל את

יצא. לא זה אבל
 במספר. שניים הם לווין למאיר נישואיה

 נשאה היא ,1955 בשנת הראשונה, בפעם
 בלום, ליאון של בנו־החורג טורם, לג׳ורג׳
ו נהרג הוא המנוח. הסוציאליסטי המנהיג

ניש בינתיים לבת. ואם אלמנה אותה השאיר
 ז׳אק לגנראל ודווקא — שלה האמא אה

בצרפת. הקיצוני הימין מנהיג מאכי,
 בת כשהיתה הכירה היא לווין מאיר את

 היה לא זה אבל חברים, אז היו הם שלוש.
 הוא שוב. בו פגשה היא כך אחר ברצינות.

 את כאן להסריט כדי לארץ, לנסוע עמד
 איתו. לבוא אותה הזמין הוא אבי. בית
באה. היא

 של אשתו היא מפורסמת, היא עכשיו
 מבלה ילדים, לשני אם היא מפורסם, סופר
 הרצליה, של השמש תחת חודשים הרבה

 בהכרה, יהודיה ״אני היהדות: את הבת וא
בדת.״ לא אבל

 הכשרון בשביל טוב זה כל אם ברור לא
 שזה הוא שברור מה לא. או שלה הספרותי

היהודים. בשביל טוב

כי:קובעת

 במדרגות ובעלה טרסקהבפאריס
 בעי הפאריסאי. המטרו

הלסבי על רשמיה אוו טרסלןה אספה האורות
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