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מסגרת הספר היא עלילותיהן של שתי אחיות הגדלות בריו-דה-ז'נרו בשנות החמישים של המאה 
העשרים. משפחתן שייכת למעמד הבינוני השמרני-דתי הפועל על פי עקרונות וכללים ברורים שאי 
אפשר לסור מהם. תפקידו של הגבר הוא לפרנס את אשתו וילדיו ותפקידה של אשתו הוא להיות 
כנועה ולשרתו בנאמנות. אישה טובה מצייתת לאביה ואחר כך מצייתת לבעלה. כל חריגה מהמסגרת 

שומו שמיים, איננה באה בחשבון. 

שתי האחיות אינן מרוצות מהחיים שנועדו להן, וכל אחת מהן פועלת בצורה שונה. גידה, המבוגרת 
והיפה נעלמת כבר בתחילת הספר )לאן נעלמה? והאם תחזור?(. אאורידיסי מתחתנת בלי לדעת 
"שכן  הייחודיים  לכישרונותיה  מתאימים  אינם  אלו  שחיים  נראה  הראשון  ומהרגע  מדוע,  לגמרי 
אאורידיסי, זאת יש לדעת, הייתה אישה מבריקה. אילו קיבלה את הנוסחאות המתאימות, הייתה 
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מתכננת גשרים. אילו ניתנה לה מעבדה הייתה מפתחת חיסונים. אילו הונחו בידיה דפים ריקים 
היו  אאורידיסי  של  בידיה  ששמו  היחיד  הדבר  אבל  קלאסיות.  ביצירות  אותם  ממלאת  הייתה 
תחתונים מלוכלכים שאותם כיבסה לא רק מהר מאוד כי אם גם טוב מאוד, ולאחר מכן הייתה 

מתיישבת על הספה, מתבוננת בציפורניה וחושבת על מה היא צריכה לחשוב".

מדובר  אם  הן  בו.  טובה  שהיא  מגלה  שהיא  בתחום  פעילות  ליזום  לפעם  מפעם  מנסה  אאורדיסי 
בנגינה, בישול, ו/או תפירה. בכל נושא היא מתגלה כמוצלחת ויעילה אך נחנקת באיבה על ידי בעלה 
שאיננו מבין כלל מה היא מבקשת ולמה. את כל מפעליה הוא הורס, מסיבות מצוינות לדעתו. כמו 
רוב הגברים בספר, ַאנֵטנֹור ַקמֵּפלֹו בעלה של ֵאאּורידיסי גּוזמאּו איננו 
הביתה  הביא  "הוא  שמקובל  למה  להיצמד  מבקש  ורק  במיוחד  רע 
לא  ודיבר עם הילדים. הוא רק  משכורת טובה, לא הרבה להתלונן 
לו להאזין לרדיו או לקרוא את העיתון, לישון עד  אהב שמפריעים 
שלו  הבית  נעלי  עוד  כל  הצהריים.  ארוחת  אחרי  לנמנם  או  מאוחר 
הונחו במקביל ליד המיטה, הקפה שלו רתח, לא היו גושי שומן בחלב 
שלו, הילדים לא התרוצצו בבית....והוא לא נאלץ לאכול יומיים רצוף 
את אותו האוכל, הוא לא דרש יותר מדי". אבל כמובן הוא לא העלה 
על דעתו שאשתו תעשה משהו מעבר לטיפול בו ובילדים )ואולי קצת 
בהוריה(. אחרי ככלות הכל, נשים שיצאו לעבודה באותה תקופה פגעו במוניטין של בעליהן )הוא 
לא מרוויח מספיק כדי שהיא לא תצטרך לעבוד?(. נדגיש שניסיונותיה אלו אינם מתקבלים יפה לא 
רק על ידי הגברים, אלא גם על ידי נשות השכונה האחרות שכן "מי היא שתקרא סופרים מסובכים 

ותכתוב משהו שאינו מתכון לעוגה?".

על פניו מדובר במעין רומן פמיניסטי המתלונן על דיכוי נשים ועל הפטריארכיה הגברית בתקופה 
אנו  האחיות  לשתי  בנוסף  לכך.  מעבר  הרבה  בו  יש  אולם  מימינו(.  מאוד  )השונה  מאוד  ספציפית 
נתקלים בשלל דמויות וטיפוסים המסתובבים בריו-דה-ז'נרו. עיתונאים רודפי-צדק המזניחים את 

רומן ע במעין  מדובר  פניו  ל 
פמיניסטי המתלונן על דיכוי נשים 
בתקופה  הגברית  הפטריארכיה  ועל 
מימינו(.  מאוד  )השונה  מאוד  ספציפית 

אולם יש בו הרבה מעבר לכך. 
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זונה המחליפה מקצוע והופכת למטפלת אגדית  משפחתם, משוררות מתאבדות, שכנות רכלניות, 
וכהנה.  כהנה  ועוד  לגדולה,  שעלו  עניים  רוכלים  בכישופיהם,  והמצליחים  וודו  מכשפי  לתינוקות, 
תיאור הדמויות ומעשיהן נקרא בעניין ובהנאה למרות שלא תמיד הן משתלבות זו עם זו. הספר איננו 

כרונולוגי ומפעם לפעם אנו נעים בו מתקופה לתקופה, מה שמוסיף נופך אגדתי לסיפור.

הספר איננו חף מביקורת על המעמדיות הקיימת בברזיל. עד היום, ההבדלים בברזיל בין העשירים 
זו  עם  זו  להתחתן  הנוטות  'האצולה'  משפחות  על  מלגלג  הוא  וקיים.  ברור  ההמונים  לשאר  מאוד 
הלא  הדמויות  אחת  השלטון.  וקשרי  הרכוש  את  לעצמם  לשמור  כדי 
סימפטיות היא של בן משפחה שכזה שעוזב את משפחתו ומגלה שבעולם 
די  לא  להפתעתו,  להתפרנס.  מנת  על  ולעבוד  להתאמץ  צריך  האמיתי 
שהוא  ברגע  וכמובן,  לפעם.  מפעם  ולחייך  הנכונה  למשפחה  להיוולד 
רואה את האור הוא חוזר למשפחתו וזנבו בין רגליו, כדי להינשא לבחורה 
'הנכונה'. בדרך הוא מזיק לאחרים, אך פגיעה זו מזמן איננה שיקול אצל 

בעלי הפריבילגיות.

הסופרת  והאירונית.  הנוקבת,  החדה,  מהלשון  גם  להתעלם  אפשר  אי 
מתארת את גיבוריה בלשון מכמירת לב מצד אחד, אך גם בהומור בוטה. 
המשפטים נקראים מעצמם ומבטאים אמירות מדויקות ומכאיבות תוך 
כדי מבט סלחני. לעתים אנו הקוראים לא יודעים אם לרחם על דמות זו 
גם  בו  שיש  הלגלגני  התיאור  לאור  זאת  רצוני.  לא  חיוך  לחייך  או  אחרת 

אהבת אדם ברורה.

לסרט  עובד  אף   2019 ובשנת   2016 בשנת  בפורטוגזית  לאור  יצא  הספר 
שזכה בפרס בקטגוריית "מבט מסוים" בפסטיבל קאן )מסגרת של יוצרים מוכרים פחות המציגים 
בפעם הראשונה(. יש הטוענים כי באופן מפתיע הסרט עדיף על הספר כך שכדאי גם לראות את הסרט.

על ה מביקורת  חף  איננו  ספר 
עד  בברזיל.  הקיימת  המעמדיות 
היום, ההבדלים בברזיל בין העשירים 

מאוד לשאר ההמונים ברור וקיים.

מהלשון א גם  להתעלם  אפשר  י 
והאירונית.  הנוקבת,  החדה, 
גיבוריה  את  מתארת  הסופרת 
גם  אך  אחד,  מצד  לב  מכמירת  בלשון 

בהומור בוטה.
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המחברת מרתה בטאליה היא ילידת ריו-דה-ז'נרו החיה כיום בארצות הברית. הספר מוקדש לסבתות 
שלה ולסבתות של הקוראים שחיו בתקופה המתוארת בו. זהו ספרה הראשון וסביר להניח שיהיו גם 
אחרים. מומלץ לאלו האוהבים לקרוא ספר קצר ומעורר מחשבה שיש בו הרבה יותר מסתם עלילה.
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