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בן־נון רן / הספרייה

 זוג כמו
יונים

 הסופרת של ספרה "הציפורים",

 מצייר יושימוסו, בננה הנערצת היפנית
 מודרני פן בה יש אחד שמצד זוגיות

 עם ישן משהו בה יש אחר ומצד וקר,
אהבה שעושות עתיקות נשמות

יושי־ בננה הנערצת היפנית הסופרת
 אחד את בפנינו פורשת שוב מוטו

 על המשונים הערפיליים מסיפוריה

המס "הציפורים". אהבה, בדיוק שאינה אהבה
 שדה, בעיר לדרמה יפה סטודנטית מאקו, פרת,

 שאותו סאגה, זוגה, לבן אהבתה על מספרת

עצמה. את זוכרת שהיא מאז הכירה
 הכי החברות היו וסאגה מאקו של האמהות

 רוחני, מורה באותו התאהבו ושתיהן טובות
 בברזיל יפנית למשפחה שנולד גורו טקמאצו,

 קרלוס בנוסח מיסטיקה של יסודות ממנה ושאב
 לאחר מיד זו אחר בזו התאבדו האמהות קסטנדה.

 נראה זה ולילדיהן מסרטן, טקמאצו של מותו
בעולם. טבעי הכי

 ברירה כל להם אין מילדות, לזו זה נועדו הם
 את לממש אמורים הם כצעירים, ועכשיו, אחרת,

 וארוטית, לרומנטית להפוך שאמורה אהבתם,
 א־מינית סימביוזה כמו יותר נראית בינתיים אבל
 היחסים מערכות מסוג העריות, גילוי גבול על

 באופן לנסח יודעת יושימוטו שרק החריגות
 מחויבים וסאגה מאקו אבל חלחלה. מעורר שאינו

 השושלת. ולהמשך המורשת לשימור עמוקות

בחייהם. מזה חשוב דבר אין
 כאילו להיריון, להיכנס מצליחה לא מאקו

 שנקבעה לשליחות מתנגד שלה בביולוגיה משהו
 והגורו האמהות סאגה, עם בילדות, כבר לה

 הרחוקה. שבאריזונה סדונה בעיר קומונה במעין
 תלושים. חיים, כישורי נטולי ומוזרים, זרים הם
 כך כל זה אבל בזו, זה להסתפק אמורים הם

 מאקו אחרים. לדברים זקוקים כך כל הם קשה,
 שהיא סואנגה, המורה חדש, גורו לעצמה מוצאת
 לדווח שתפקידן ציפורים על שלו בהצגה מככבת
 היא הזה. בעולם שקורה מה על הבא לעולם
 בדיוק זה הרי תום, עד איתן להזדהות יכולה

 רק וחזיונותיה. בחלומותיה עושה היא שגם מה
לחיות. פשוט שוכחת היא הדרך שעל

 בה יש אחד שמצד זוגיות מצייר "הציפורים"
ולמי ולבשר לגוף שמעבר מודרני, מאוד משהו
 בה יש אחר ומצד ,21ה־ המאה של יפן מאוד ניות,
 עתיקות נשמות כאילו ונוסטלגי, ישן עתיק, משהו

 הכל שלמרות ומוזרה, זרה חדשה, אהבה עושות
 זה נועדו שניים אם אך אהבה. להיקרא ראויה

 לזה לקרוא אפשר אכן האם לידתם מרגע לזו
 שרק שאלות יש בזו. זה בחרו לא הם הרי אהבה?

 לשאול. יודעת יושימוטו בננה

 אירית מיפנית: יושימוטו. בננה הציפורים/ •
ענז׳ 175 כתר, ויינברג.


