
 בספרות דוקטורט הלן מקבלת 23 בגיל אלי.'
לבנות. בקולג׳ ומישרה אנגלית,

 לסמל אותה הופכת ג׳ני, של סיפרה הצלחת
אמריקה, של המוכות והנשים הפמיניסטיות לכל

 לחהצהה .בעזרת בצילה: מסתופפות שחלקן
 חשפה מינית׳, מבחינה ׳חשודה של הפתאומית

 לפני שעמדו נשים של אומה פילדם ג׳ני 41
 של בנם נולד בינתיים לחיות...' כיצד הבחירה

קן, והלן, גארפ  הראשון ברומן עוסק וגארפ דאנ
 המילחמה בשנות בווינה שעניינו השהיה, שלו,

רבה. להצלחה זכה לא הספר השנייה. העולמית
 להלן גארפ לנישואי הראשונות השנים בחמש

מהקולג׳, שמרטפית עם אחת, פעם רק בגד הוא

אי סוםר־רץ ק רי מ ג א רווינ אי
גדולה התרגשות

 או בפארק, פושע של כלוכדו ברבים ונודע
 הכושל .הסופר המקומי: העיתון ככותרת
 בפארק; סוטה תופס אזרח כגיבור! שהצליח

 מגלה המפורסמת הפמיניסטית של בנה
 נולד יותר מאוחר לילדות...' לעזור כישרון
 ניסה גארם והלן. גארפ של השני בנם וולט,
 התקבלה והלן שלו, השני הרומן את לחבר

 גארפ המקומית. באוניברסיטה כפרופסור־חבר
 בעלת סופרת־ידידה אלים, של למאהבה הופך
 ששרף עד הרבה כה התעלסו דיבור(.והס פגם

 את ללבוש מסוגל היה לא והוא במיקלחת לו
הריצה.״'). בשעת הביצים מגן

 של התאוששותו היה גארפ של השני הרומן
בכמה ונמכר הביקורת, את שהביך ספר הקרע,

סות׳בי על־פי סופריםספרותי עולם
ר, רפי  גילה בירושלים, והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית של כתבי־היד מחלקת איש ויז

ע הלונדוני בית־המכירות של מקטלוגי־המכירה אחד עמודי בין החבה מרתק, סיפור לי  סותבי. מוד
משורריה. מחשובי ולאחד העכשווית, הישראלית לשירה מבוטל לא בבור המוסיף סיפור

 הוצגו, במכירה .1983 יולי של האחרון בשבוע בלונדון שנערכה פומבית למכירה מתייחם הקטלוג,
ספרים של ראשונות מהדורות התחלתי, במחיר

 סופרים של מיבתבים באנגלית, שהודפסו
ספרים. של וכתבי־יר בכתב־ידם ומשוררים
 ,322 מם׳ בעח־ זר* קטלוג של 122 בעמוד

ה המשורר של שמו מצה ד הו חי, י מי  ע
 רשימות פיגקס הם: למכירה המוצעים שמוצגיו

 מלונדון, עמיתי של והתרשמהות שירים המכיל
 ;1970ב־ שם ביקורו בעת בעברית, שנרשמו, כפי

 של לפואמה לעברית עמיחי שעשה תרגום
ד הבריטי המשורר  יוז של ותרגומו יוז, ט
 לאנגלית מעברית עמיחי של שירים לשישה

 מיכתב עם בתיקתוק, מתוקנת וגירסה בכתב־יד
האמור. כתב־׳היד על ליוז עמיחי של

 בהתאם אלה, פריטים של ההתחלתי המחיר
 לירות 700 עד 600 הוא: בקטלוג, למצויץ

סטרלינג.
 לגבי נכון מימד הישראלי לקורא שיהיה כדי

 כמה אביא עמיחי, יהודה של פריטיו ערך
רד של 213 פריט דוגמות: רזן, לו  במחיר ביי
 פריס סטרלינג; לירות 150 עד 100 של התחלתי

טון של ס ל וינ צ׳י ר  לירות 150 עד :00 — צ׳
ארלם של פריט סטרלינג: ם צ׳ קנ  250 — די

ם של פריט סטרלינג; לירות 300 עד א ה  גי
ץ ר  של פריט סטרלינג; לירות 200 עד 150—ג

ד ט דייוי ר ב ר ם ה רנ  400 עד 300 — לו
ם של פריט סטרלינג; לירות א לי ד וי פי ס ק  ש

 של פריט סטרלינג; לירות 5000 עד 3500 —
רג׳ רד ג׳ו רנ או ב ק של פריט סטרלינג; לירות 250 עד 200 — ש ם די מ תו

ר ד שו חי מ מי ע
ס יותר קנ ס וז״ב מדי ת לו

. ״ ____________ . <]0 עד 1ג0 . .
לד, אוסקר של אחרון, ופריט סטרלינג לירות סטרלינג. לירות 350 עד 250 של התחלתי במחיר ויי
 מטעב הנערכת זו פומבית במכירה עמיחי, יועדה של כתב׳״היד על ההתחלתי שהמחיר ספק אץ

סותבי. לפי בעולם עמיחי של מעמדו על מעיד בעולם, והחשוב הגדול ביודהמכירות
 במיכתבינ המחזיקים לאותם עצה לצרף ניתן אם אבל בעירו. נביא אץ קדמונים: כמאמר !מ־.

ם אותם תימסרו אל עמיחי: יהודה של ובכתבי־יד  י? בסותבי כי תצלומים) רק (תמסרו למזי
בישראל. מערכם עשרודמונים רב ערך האלה לכתבי־היד
ה המשורר של שמו מצוי ,322 מם׳ בערר זה, קטלוג של 122 בעמוד ד הו חי, י מי  שסוצגי ע
 שנרשמו כפי מלונדון, עמיחי של והתרשמויות שירים המכיל רשימות פינקס הם: למכירה המוצעים.
 טז הבריטי המשורר של לפואמה לעברית עמיחי שעשה תרגום ;1970ב־ שם ביקורו בעת בעברית,

 בתיקתול מתוקנת וגירסה בכתב־יד לאנגלית מעברית עמיחי של שירים לשישה יוז של ותרגומו יוז,
האמור. כתב־היד על ליוז עמיחי של מיכתב עם

 ; בינתיים מהשהיה. פחות עותקים אלפי
 י טראנ־ אם גארפ, של אמו ג׳ני, מתקשרת

 . רוברטד! ושמה מטר, 1,90 שגובהה סכסואלית
דון: ל א  מאלדון, רוברט היה הקודם .שמה מ

 ב׳סילדלסיה הכלל מן יוצא סוטבול שחקן שהיה
 כתב במישיגן מקולג׳ התקפה שחקן איגלס׳...
 באיפסילנטי, אי־סעם תהיה שאם לרוברטה

 הכתף במגיני לבושה כשהיא אותה לזיין ישמח
שלה...'
 ריצה בכתיבת ימיו לבלות המשיר גארפ
 עם והתיידד דאנקן הבן גדל בינתיים ובישול.
 הפרופסור. בעלה על־ידי ננטשה שאמו ראלף,

 הלן, עם אהבים מתנה שגארפ אחרי אחד, לילה
 ראלף. בבית הלן דאנקן, את לבדוק יוצר הוא

 ריצפת על ערומה אמו את מוצא הוא שהם
 המצביעים הגדולים (.שדיה חדר־האורחים

 :ממנו מבקשת והיא מבריקים...׳) מטה, כלפי
 עימה שתינה צעיר שלה מחדו־השינה לסלק

 שהגברת בעוד הצעיר, את מסלק גארפ אהבים.
 החופנת בידה חש אותו(.הוא לפתות מנסה
 ואז שלו.״') ההתעמלות למיבנסי מתחת אותו
 דאנקן, עם בלילה שב והא מהלן, הטלפון מגיע
 על־ידי בדרך ונעצר שלו, השינה שק בתוך
מישטרה. ניידת

רלו ב: של גו ה א  הלו מפתחת בינתיים מ
קל מתלמידיה, אחד עם מיניים יחסים  מיי

טון. ל  דואגת הלן של מתלמידותיה אחת מי
 הלן מעשי על אנונימי מיכתב לגארפ למסור
 מחשבות חושבת התלמידה מילטון. ומייקל

 המשתעשע .אדם גארפ: על מצחיקות
 מזדמברת שאשתו בשעה ילדיו עם בתמימות

לבית.״״ מחוץ
 יחסיה את להפסיק הלן את לאלץ מנסה גארפ

 דוני בלי אתו. תיפגשי לא .את מאהבה: עם
 בטלפץ.״ שלום לו תגידי פשוט הלן. פרידה,

 ואילו בעיירה, סרט לראות ילדיו עם יוצא גארפ
 יוצאת והלן גארפ, של לביתו מגיע מילטון מייקל

 הם המכונית בתוך בחוץ. החונה למכוניתו
אני להלן: אומר ומילטון מתגפפים, ניצמדים, . 

 סופר הוא הכל. עליו יודע אני בעלך. על יודע
שני.״'  סופר הוא .בעלי גארם: על מגינה הלן מי

ב.״׳ טו
 וידו מיכנסיו, את פותחת מילטון של ידו

 שלו .הפץ הלן: של פניה את מוליכה האחרת
 בינתיים, ריסיה.״׳ את כופף במיצחה, התחכך

 מקבל ואינו לביתו, גארפ מצלצל מבית־הקולנוע,
 למכוניתו ניכנס ילדיו, שני את נוטל הוא תשובה.
 מגיע גארפ לביתם. השלושה טסים ובדהרה

 ששים של במהירות ביתו של לשביל־הגישה
 מייקל של באולדסמוביל ומתנגש קילומטר,

הלן. של מפיה לאורגזמה להגיע העומד מילטון,
 נהרג. הזקונים, בן וולט, המחרידה: התוצאה

 עוקרת והלן נעקרת, דאנקן, הבכור, הבן של עינו
 מילטון מייקל של מהפין רבעים שלושה בשיניה
מסורס.״ פר כמו ודימם ש״שאג
 בביתה מחלימים המוכים גארפ מישפחת בני
 לשמש ששבה והסבתא האם ג׳ני, של הגדול

 לכתוב ומתחיל במהירות, מחלים גארפ כאחות.
 בנסנהייבר. על־פי העולם סיפרו את בזהירות

 ארוך, ניתוק אחרי משלימים והלן, גארפ
 זו שתהיה בתיקווה ילד. עוד להוליד ומחליטים

הסבתא. על־שם ג׳ני, המיועד ששמה בת, הפעם
 בנסנהייבר על־פי העולם של הראשון הפרק

 אותה. החוטף מטורף בידי הנתפסת אישה מתאר
 החוטף בעיקבות המירדף את מתאר הפרק

 החוטף כאשר ביניהם, ההתרחשות והחטופה,
 הבא מגע אוראלי, למגע החטופה את מאלץ
 והלן. מילטון מייקל של לזה דומה באופן לקיצו

 כוונתו על מתפלאים גארם של והמו״ל הלן
 כמאמר או שלם, לרומן זה פרק ולהפוך להמשיך

 תוספת להיות יכולה .איך ודלות: ג׳ון המו״ל,
 כסופר להיחשב לו שנימאס מסביר וגארפ לזה?״

 .הייתי ומוסיף: רציני,״ אך .מוגבל שם בעל
 יהיה שלא לשלב ולהגיע עשיר להיות מעדיף
 מכנים שהאידיוטיס מה בכלל לי איכפת

׳רציני׳.״
 מסיים ג׳ני, את יולדת שהלן לפני שבועיים

 פרקי בנסנהייבר. על־פי העולם את גארפ
 מציאותית הבלתי התשוקה על מספרים ההמשך

 להגן המחליט הנאנסת־הנושכת, של בעלה של
 שוכר הוא לכן האלים. מהעולם ובנו אשתו על

 ויהיה בביתם, שיתגורר קצין־מישטרה
 מתיירא הבעל כי מתברר מישפחתי. שומר־ראש

 אותה את שעברה אשתו, מאשר יותר מהעולם
 קצץ־המישטרה הופך בהדרגה מזוויעה, חוויה
 שאשתו חושד הבעל המישפחה. חיי על לאיום

 היחסים מערכת מישהו. עם רומן מנהלת
 האב כאשר למוות נחנק והילד סוערת, במישפחה

 הוא מאהבה. את לגלות כדי האם בעיקבות יוצא
נורה בנסנהייבר להריון. שוב להיכנס ממנה תובע

 של ילדו את יולדת והאשה מאושפז, שוטרו, בידי
 הרומן שבתוך הרומן סוף לקראת מאהבה.
 אמו של מוכות לנשים במעון האווירה מתוארת

ני גארפ, של ס. ג׳ לד פי
 יש ספר שלכל הלאטיני, הפיתגם כמאמר

 בדומה הספר, את וולף המו״ל מוסר שלו, הגורל
 של לעיונה מפרסם, שהוא הספרים לשאר

 בניו״יורק שלו המישרדים בבניין עובדת־הנקיון
 פני על המיקצועית דעתה חוות את מעדיף (הוא

סי המנקה האחרים).  עם חוזרת סלוסר, ג׳יל
 משוגע, הזה .הבן־אדם למו׳ל: ואומרת כתב־היד

פעם...״ אף כזה ספר כתב לא שפד בן־אדם אף
 את להקדיש למי לדילמה גארפ מגיע כאשר

 (תחילה מועמד מוצא אינו הוא השלישי, סיפרו
 והמו״ל מילטון), למייקל הספר את להקדיש חשב
 סלופר ג׳ילסי למנקה הספר להקדיש לו מציע

 גארם של שטיפת לכך האחראי .האדם
בכלל.' התפרסם

 בנסנהייבר על־פי העולם צאת לקראת
 וג׳ני העין שתום דאנקן הלן, גארפ, יצאו לאור,

 את כינו שהביקורות למרות לאירופה. התינוקת
 בעודפי ומגובב מטורף, כ.םאראנואידי, הספר

מץ׳ אלימות מדהים. לרב־מכר הספר הופך ו
 המועמדת לאשה פילדס ג׳ני מסייעת בינתיים

 נידנמפשיר. מדינת מושל מישרת את לכבוש
 מארצות־ טלפון לווינה מגיע אחד, לילה ואז,

 אחד שמטורף לגארפ, מודיעה ורוברטה הברית,
 אמרה נשים׳, ששונא (.׳גבר באמו ירה

תברטה׳).
 אמו. ברצח בטלוויזיה גארפ צופה יותר מאוחר

 בחזרה מייד יוצאים מישפחתו ובני גארפ
 בכה הים פני מעל רגל (.אלפי לארצות־הברית

 כדי הביתה אותו המביא במטוס גארם ודם
 באספת־אזכרה האלימה.״'). בארצו להתפרסם

 של אחותה פרסי; סו בידי גארפ מותקף לאמו
שי  גארפ לראשונה. שכב שעימה פרסי, קא

 בבגדי מחופש לאמו זו פמיניסטית באזכרה נמצא
 את זיין .הוא לעברו: צורחת פו כאשר אשה,

 מהאזכרה להימלט ובנסיונו מוות!׳ עד אחותי
 מכות.הוא חוטף הוא לאמו האלימה הפמיניסטית

 ההתאבקות אימוני מאז בביצים הוכה לא
ת.״׳ כה שנים לפני — ב׳סטירינג׳ רבו

מישרה הלן קיבלה בינתיים שני: רצח

 שהיא בעוד וגארפ. היא גדלו שם בסטירינג,
 גארפ הלך האנגלית, במחלקה לעבוד התחילה

 כמחליף עצמו והציע האתלטיקה למחלקת
 לא .אתם הולם: ארני ההתאבקות מורה לאביה,
תי.״׳. מעניין לא הכסף לי, לשלם צריכים  או
 וקוראים מבקרים רב. כסופר גארפ של פירסומו

 מתחיל גארפ המוקדמות. יצירותיו את גילו
 והיא בה בוגד אינו הוא הלן, עם באושר לחיות
בו. בוגדת אינה

 קרן של למנהלת הפכה מאלתן רוברטה
 פילדס ג׳ני של ביתה את שהפכה פילדס,

 ולמרפאת החלמה, למרכז סופרות, של למושבה
 שירו את בכתב־עת מפרסם גארפ ללידה. ייעוץ

קונדומים. על שיר והיחיד, הראשון
 אחרי החיים הכותרת תחת האחרון, הפרק

 של גופו את המרסקת פרסי, פו על מספר גארפ,
 בשני סטירינג של ההתאבקות באולם גארפ

 מאולם להוציאו הספיקו בטרם מת גארפ כדורים.
 מות על .החדשות :33 בן רק והוא ההתאבקות,

 צורך שהיה עד המכירות את עודדו גארם
 ורביעית שלישית מהדורה של מיידית בהדפסה

גרילפרצר". ׳פנסיון והבן האב ספר של
 פילדס, קרן על רמה ביד משלו ורוברטה הלן

 הזדקנה שהלן היה .נראה מתה וכשרוברטה
 טוב צייר נעשה גארפ דאנקן שנד״״ כעשרים

 מת הוא טראנסכסואלית. לאשה ונשא ורציני,
 מהבדיחות לאחת צחוק בפרץ שנים, כמה כעבור

 קיוותה היא לרופאה. והפכה בגרה גארפ ג׳ני שלו.
מסרטן. ומתה הסרטן, של שורשו את לגלות

ם אלן סיפור את זה בתיאור השמטתי מ  ג׳יי
 המשתרע זה, תת־סיפור כי ג׳יימסיות, והאלן
 קפדנית קריאה שווה הספר, ממחצית יותר לאורך
 התנועה של רלותה את חושף הוא עצמו. כזכות

 הפוליטית במתכונתה האשה, לשיחרור
מקומיות). חקייניות לה האמריקאית(שקמו

 המעולים מהספרים הוא גארפ על־פי העולם
 גם האחרונה. בשנה לעברית בתרגום אור שראו

ד של תרגומו ב דוי נ  על־פי העולם רהוט. נ
 ממילכוד בעבר שהתרגש מי כל את יירגש גארפ

 בקורא לעורר עשוי שרק ביותר מומלץ ספר .22
 המסוגלת האמריקאית, בסיפורת עמוקה קינאה
 החוויה שכאלה(ראה: מרתקות חוויות להפיק

הישראלית).
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