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 העברית, בלשון הבודדות היוצרות אחת

 או ישיר באורח בעבודותיה, המתייחסת
היש בחברה האשה של למצבה עקיף,

 דליה והמספרת המשוררת היא ראלית,
 במיש־ מוות סיפוריה בספר רביקוכיץ.

 הכותרת תחת מסה מביאה היא פחה
ל מסע שהיא ואבודים׳/ מופלאים ״חיים

 הסופרת של ולנשיותה לספריה עולמה,
 מק־קארתי מארי האמריקאית והמבקרת
(הקבוצה).

רביקוביץ של והמעודנת הרגישה המסה

רכיקוביץ דליה
ואבודים מופלאים חיים

 יוכני העת בכתב בראשונה אור ראתה
 כתב- למעשה שהיה זך), נתן (בעריבת

 שהתייחס היחיד, הישראלי הסיפרותי העת
 הנשים סיפרות לנושא רצופה התייחסות

 ופולחן־הנעורים האשה גם פורסם (שם
 פייד־ לסלי של האמריקאית בסיפרות

 האחרים, כתבי־הסיפורת כל לעומת לר,
דפיהם. מבין נושב הגברי שהשוביניזם
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הב הסופרת כה עד פירסמה ספרים 19

ך, איירים הנודעת ריטית ת ר  4ד מו
גיבו מרבית *. בעברית ראו־אור מתוכם

במי חייהם את מנהלים מורדוך של ריה
 האהבה אופקי בין המתנהל השאלות שור

 לסיטואציות חותרות נפשותיה והחירות.
לב המחברת להן נותנת שבהן קיצוניות,

 מיס־ ,חירות אשליית ללא-גבול, חירות טא
ספ במרבית נוקטת מורדוך ומוות. תורין

 נוסח אכזיסטנציאליסטיות עמדות ריה
״ן־פול ©ר. ז  הפועלות הנפשות סאה

 וכאשר האהבה, בעיקבות במירדף מצויות
 ניקרעות שהן הרי האהבה את לוכדות הן

 אין־אונות, או סליחה לאלימות, בינות
 ניחנה אותן, המובילה המחברת, כאשר
 תיאורית וביכולת רב אינטלקטואלי בכוח

פחותה. לא
 לעברית, המתורגמים מספריה אחד
 בשולי מתנהלת עלילתו ברונו, של חלומו
 הנפשות החיים. במרכז לא אך המוות

 של בקורי־עכביש לכודות שם הפועלות
 השתו־ למרות באין־אונות, לוקות הזיות,
מור לשמה. לאהבה הגבול חסרת קקותם

 ויזל־ מאיר :עברית אהבה״, ״ורדי *
 (כריכה עמודים 253 מזרחי, הוצאת טיר,

 ג. עברית: ברונו״, של ״חלומו קשה);
 לעם, ספריה / עובד עם (ברוידא), אריוך

 מן ״הבריחה ;רכה) (כריכה עמודים 261
 הוצאת בן־ציון, דינה :עברית הקוסם״,

״אר קשה); (כריכה עמודים 290 בוסתן,
 בוסתן, בן־ציון, דינה : עברית החול״, מון
רכה). (כריכה עמודים 256

 זה, בספר הפועלות בנפשותיה בוחנת דוד
ה על הגוף שליטת את לאחרים, בדומה

ה עם התמודדות של בפרספקטיבה נפש
למוות. המשולים מצבי־חיים והצגת מוות,

 ארמון לעברית, שתורגם ספריה באחרון
 המתמקד ממינהגה סוטה היא אין החול,

 גלויים. סמלים של החופן מלוא בהבאת
 סיפ־ מיסגרת בתוך סמליה את לוכדת היא

 לכאורה, פשוט סיפור־אהבה, של רותית
 לבין לילדים ואב נשוי מורה בין המתנהל

 זעיר־בורגני גבר הינו הזכר הגיבור ציירת.
 כבו שריגשותיו והליכותיו, באורחותיו

 הינו הזה וסיפור־האהבה בנעוריו, אי־שם
 את מחדש למצוא כושל ניסיון בבחינת

גב לדמויות בדומה האבוד. זיק־האהבה
 הרי מורדוך, של בספריה אחרים רים

 הזעיר־ האשם תחושת בין נקרע שהוא
 התנסותו לבין הכיסוי, וחסרת בורגנית
במר יותר המתרחשת המחודשת, באהבה

 הגברית במציאות מאשר האשליה חבי
 הסחף בתהליך לעצור בכוחה שאין שלו,
 שה־ רק חבל מנעוריו. מצוי הוא שבו

 קשת סירסה החול ארמון של מתרגמת
 שניתן באנגלית, לשוניות משמעויות של
לעברית. להריקם היה

המתוח מהסופרות היא מורדוך אייריס
המע בעולם כיום היוצרות ביותר כמות
 את להסוות מצליחה היא בספריה רבי.

 העולם ובעקרות הגבר בעקרות עיסוקה
 גלריה מגישה היא רעל כטיפטופי הגברי.

 של בתוכה החיים גברים, דמויות של
 בעוד לנשים, מלכודות טווים שהם אשלייה

 של במלכודות עצמם את לוכדים שהם
 מכניסה שלה המילכודים ,ואת הזיותיהם.

מוב קיומיות דילמות של במיבנים מורדוך
 שבעיות חשד, לעיתים המעוררות הקות,

 בלשון־סתרים או בקוד, מתוארות הגברים
להבינו. הגברים מן שנבצר נשית,
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 הסופרת הביאה שנים לשלוש קרוב לפני

 פחד הראשון שסיפרה ג׳ונג, אריקה
 משורר פירסומו, בשיא אז היה גבהים

 בארצות- נפוצה ששירתו נודע, ישראלי
 אלמונית, סופרת שערכה למסיבה הברית,
 ג׳ודית בשם נודעת, ובלתי ממנה מבוגרת
 גזדבאר. מיפגש סיפרה צאת לרגל רוסנר,
 הישראלי: למשורר ג׳ונג׳ אמרה במסיבה

 — ספרים בכמה ניסתה כבר היא ״המסכנה,
לה!״ הולך לא וזה

ל- פניהם האירו הסיפרות שאלי אלא

 *, רוסנר ג׳ודית של גודבאר מיפגש
 ראוייה היא שלה התהילה, את לה והעניקו

 המרכזית הנפש־הפועלת זה. ספר בזכות
 נכה, קאתולית צעירה טרזה, היא בספר

 לגבר להיכבל מוכנה שאינה רגל, הגוררת
בהד מפתחת והיא המינית, ניזקקותה בשל
 זכר, רווק במינהגי רצוף אורח־חיים רגה

 ומנעה לגברים העניקה שהחברה מינהגים
מנשים.

 אשה, של חדש זן מציג גודבאר מיפגש
וכל חברתית מינית, מטמורפוזה העוברת

 שאותו יחס הגברים כלפי ומטפחת כלית,
 לנשים. דורות במשך להעניק הגברים נהגו

 מינית, מעבדות משוחרר עולם בונה טרזה
 גברים על להזות יכולה היא שבו עולם

 שיחזור הוא הספר הזיותיה. את ולממש
 שעליו מסע זה, לעולם טרזה של מסעה

 להעיר, הראוי מן אך בחייה. משלמת היא
 בסיפרות אחרות נשיות לדמויות שבדומה

 טרזה של שדמותה הרי האחרונות, השנים
 האופקים את במעט עוד להרחיב מצליחה
 תוך הנשים, עבור צר הגברי שהעולם

 של האפשרות את במעט מקדמת שהיא
 ערכי, שיוויון ייווצר בו עתידי, עולם

לנשים. גברים בין ומיני כלכלי
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 רומן של חסרת־תקדים הצלחה אחרי

 פירסמה גבהים** פחד שלה, הביכורים
 הכותרת תחת המשך ספר ג׳ונג אריקה

במה ידיך***. במו חייך את להציל איך
 הגיבורה של עולמה את מתארת היא לכו

 וונג איזידורה הראשון, מסיפרה המוכרת
 במציאות, ג׳ונג של בת־דמות שהיא —

 מגיעה הפסיכיאטר, בעלה את הנוטשת
 את ומוכרת רבי־המכר, רשימת לראש
למ לבסוף ומגיעה סרטים לחברת סיפרה

 סופר של האדמוני בחיקו אהבת־אמת צוא
 נירוטית אינה וונג/ג׳ונג מהוליווד. צעיר
 אך בקודם. מאשר החדש בסיפרה פחות

 שיעור- בסיפרה מנהלת היא לכך, בנוסף
 של האמריקאי ■ לעולם־הסיפרות תדריך
מן לטעום זוכה שהיא תוך ה־סד, שנות

 גודבאר״, ״מיפגש רוסנר, ג׳ודית *
 239 ארז, ספרי גליקשטיין, חיים :עברית
רכה). (כריכה עמודים

 :עברית גבהים״, ״פחד ג׳ונג, ריקה **
 298 זמורה־ביתן־מודן, הוצאת זרטל, עדית

עמודים.
 חייך את להציל ״איך ג׳ונג, אריקה ***

הו לב, אליאנורה :עברית ידיך״, במו
רכה). (כריכה עמודים 303 ממדה, צאת

ג׳ונג אריקה
חובה כלימוד: לסבית פרשה

 ניד של האורגיות הוליווד, של הציניות
 כלימוד- פרשה־לסבית לעבור ואף יורק,
 הצעיר מאהבה את מוצאת שהיא עד חובה,
 הסופר של בנו אלא אינו שבמציאות הנ״ל,
ה גיבורי (אחי פאסט הווארד הנודע

תהילה).
 ג׳ונג, של זה ספר לגבי חלוקות הדיעות

 סיפרה לגבי חלוקות שהיו מידה באותה
 היא זה שבספר היא האמת אך הראשון.
 עולם את בניתוח־עומק לפתוח מצליחה
 שמבחינת וונג/ג׳ונג, של והנבכים הלבטים

 מיליוני של מעולמן רחוק אינו הזיות
 היא שבו וברגע אחרות. מערביות נשים

 שהיא הרי הזיותיה, את לממש מחליטה
ונו מסתכנת כושלים, מנישואים נחלצת

 ה״אדו ואת האחריות את עצמה על טלת
 זה, בספר המיני המרכיב לחייה. נות״

וה הבחירה נקודת הוא לקודמו, בדומה
 ל- לדבריה, הנזקקת, האשה, של החלטה

 על ויתור תוך מינית זהות של מיסגרות
הנישו מיסגרת מעניקה שאותה המוגנות

 מצויין, שירים מחזור נועל הספר את אין.
 מבטאת שאותן להשקפות השלמה המהווה

בסיפורה. וונג/ג׳ונג
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 ממכנת בבה הייתי הזה בלילה
העברים, לכל ושמאלה, ימינה ופניתי

• ▼ ד • ד ■ ■ ד ▼ ־ • : ז

 לשברים ונשברתי ארצה אפים ונפלתי
מאמנת. ביד שברי את לאחות ונסו \ : ▼ : ־ ▼ : 7 ־ : ־ :

 מתקנת בבה להיות שבתי כך ואחר
וציתני, שקול היה מנהגי וכל :־:ז• ז ז זז ז־ : • 1;

שני מסוג בבה הייתי כבר אז אולם • - ז \ • ז• ז : ז ש
בקנוקנת. אחוזה עוד שהיא חבולה זמורה כמו

 המחולות בנשף לךקד הלכתי כך ואחר
וכלבים חתולים בחברת אותי הניחו אך • ▼ 1 ז־ • . . י -

 וקצובים. מדודים היו צעדי כל ואלו

כחלות עינים לי והיו זהב שער לי והיה
ז ז ^ : -..-־יי ז : ז ▼ ש • :

 שבגן פרחים מצבע שמלה לי והיתה
ךבךבן.<* קשוט עם קש של כובע לי והיה

ועכבר) חתול הפח, (תוף נראם נינתר הנודע הגרמני הסופר ,אםד •
 את כינו בגרמניה התנועה־לשיחרור־האשה חברות שוביניסטי? זכר חינו

 בקרובי אור לראות (עומד הפוטית דג החדש סיפרו בשל זה, בתואר גראם
 ארצות- באטלנטה, גראס שערך ביקור במהלך שבועיים, לפני בעברית).

 נשים מצויות הא׳שה לשיחרור ״בתנועה :באומרו כך על הגיב הוא הברית,
 בכוח, להשתמש המעוניינות רבות

מש שהגברים אופן באותו לפחות
 גברים מספיק לנו היו בו. תמשים
 גראם בכוח...״. שהשתמשו טיפשים

 שעשוי אחר, בנושא דברים הוסיף
כא רבים, ישראלים סופרים לעניין

 האמריקאית הסיפרות את תקף שר
 ויאט- במילחמת לעסוק שמיעטה על

מתמו אינכם ״אם :אמר הוא נאם.
 שני משמעו הזה, הנושא עם דדים

 המיל־ את הפסדתם מחד :דברים
 היכולת את איבדתם ומאידך חמה,

 ניסוח י• קרה.״ זה מדוע להבהיר
 של הסיפרותיים לנסיונותיה מעודן

 העיתונאית מצאה מור הדפה הגב׳
הח סיפרה שסיכמה נאמן, עדית

 הייתי ״ואני :במילים מור של דש
כב עובדיה טרג׳ על ממליצה

 בפנתרה לגעת שיסכים בתנאי מאי,
 שמתמיד אמן י© מור...״ הדסה של

 השקפת־ את להמחיש בנסיונותיו
 הוא השביעית, האמנות בממד עולמו
 את הסרט-הטוב ובמועדוני בגלריות להקרין שהחל גרבוז, יאיר הצייר
 באחד • ואגדות משוגעים שיכורים, חברים, מ״מ) 8 (סופר החדש סירטו

 אפטון של הג׳תגל לספר מוזר סיפרותי ניסוח רוזן שמואל מצא מחידוניו
 של הבשר בתעשיית ועוסק — כולבוטק בסימון הכתוב ״ספר :סינקלר

• שיקאגו...״
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