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ספרים
תרגזם

וקומוניזם בודהא
נו, או (מאת בורמה של קולה

 131 הספר, עם הוצאת אמיר, אהרון תרגם
ה הישראלי לאזרח לתת היה צריך עס׳)

ו אופיו על מושג־מה והמתעניין, ממוצע
(בעב נו או בורמה ראש־ממשלת של טיבו
 כפי־ בן ,54ה־ מן המחבר נו). מר רית

 וגילה ההוראה לימודי את סיים נידח, בורמי
 לאוניבר־ ובפוליטיקה. בספרות התעניינות

 מראשי והיה משפטים כתלמיד הגיע סיטר,
ב שלחמה הלאומנית, הסטודנטים תנועת

 לשיחרור התנועות מנהיגי כרוב בריטים.
סוהר. בבית נו או אף ישב לאומי,

 שיחרתיד בורמה את היפאנים כשכבשו
 בתקופה בשלטון. מנציגיהם לאחד ומינוהו

בקולה אדנו של זכרונותיו מתחילים זו
בורמה. של

ה בעריכתו הספר של העיקירת מגרעתו
 ארץ של הפופולאריות את לנצל כדי חפוזה.

 להגברת בן־גוריון של ביקורו בשעת זו
 מחיר. בכל לשוק להוציאו מיהרו המכירה,
 הנותן ולא־מקיף, שיטחי ספר היתד, התוצאה

 בו האיש, של טיבו על בלבד קלוש מושג
ב הנייטרליות ממנהיגי אחד כיום רואים
עולם.

 של הראשון חלקו בורמה. אוסנת
 אדנו של בזכרונותיו כאמור עוסק הספר
המצ אלה זכרונות היפאני. הכיבוש מימי

 קוצצו ומעניין, גדול לספר במקור טרפים
 ובלתי מיותרת כפרשה ונראים בתרגום
האיש. בחיי מובנת

מאמ כולו מורכב הספר של השני חלקו
 הפי־ דרכו על מושג לתת המתיימרים רים,

 בורמה את שהוציא האיש של ליטית
התמר עם שקועה היתר, בו ובוהו מהתוהו

ברא מיד שונים גורמים ארבעה של דותם
הצעירה. המדינה של ימיה שית

קומו קבוצות מרדו המדינה הקמת עם
 את אליהן וצירפו שונים מגוונים ניסטיות

 נגדם הפעיל או־נו הצעיר. הלאומי הצבא
 את הלהיב הוא במינו. מיוחד מדיני מכשיר

ה נגד הבודהיזם, בכת האדישים ההמונים
 התלהבות ובכח האדום, הדגל חסידי מורדים

למגרם. בידו עלה זו
 על או־נו ויתר לא מרידת־השמאל למרות

 תהיה שלא הסוציאליסטית המדינה חזון
 וצידד קומוניסטית, תהיה ולא קאפיטליסטית

 אשר בנייטראליות, הפוליטית דרכו מראשית
 המוכרים ממנהיגיה לאחד נחשב הוא היום

בעולם.
 לספק עשויה כזו פוליטית התפתחות

 אי־נו של להבנתו ומעניין רב״גווני חומר
 הזכרו־ אך המנהיג־הסופר־איש־הדת־והמוסר.

המאמ של השטחי והליקוט המקוטעים נות
 המזרח, תחושת את אמנם מקנים רים,

 אך המשלים, ורבת הציורית ללשונם הודות
 מתיימרים הם בו הנושא את ממצים אינם
לדון.

מדע ן מ
וואסס, אלן (מאת ואשד! גבר טבע,

המב נוסף, ספר הוא ענד) 144 דע, הוצאת
 חומר עטיפתו על הטפש־עשרה לבני טיח

 מדעי בחומר עוסק שהוא בעוד מגרה,
 שהבעיות אנשים לאותם המיועד פופולארי,

 ובהתנהגות במין הקשורות הפסיכולוגיות
אותם. מעניינות המינית,

 משלו־ רבות שהושפע המהבר־הפילוסוף,
 מהזאן הבודהית, הדת של היפאנית חתה

 האי־ נגד חריפה בהתקפה יוצא בודהיזם,
 בהן האחד, האל דתות כל של טבעיות

 בדבריו, הרע. כל שורש את המחבר רואה
 המחבר מנסה רבות, מובאות על המסתמכים

 בהכרה מובילות המערב דתות שכל להוכיח,
 כיום שרוי בה החולנית המינית להתנהגות

במערב. והמבוגרים הנוער עולם
 המינית החויה למרכז הפך עולם אותו

 מסוגל אינו הוא הפשוט. הפיזי התענוג את
 הקשורה הרוחנית בחוויה עניין למצוא יותר
 האחרת לאהבה הזוג. בני של אחר במגע

 *האדם הגותית: אהבה המחבר קורא הזו
פשו שבהסתכלות המשמעות רבה מה מגלה

 לצליל בהקשבה ידים, בנגיעת בזולת, טה
 אלה מגעים על משקיפים אין אם קולו,

אחר.׳׳ מה לדבר כמובילים
 שגורסת כפי — בטבע האדם של מקומו

 החיים ולא והיפאנית, הסינית הפילוסופיה
 הנוצרית הדת משאירה בו — סגור בחדר

 המחבר, לדעת ישחרר, הטבע רק האדם. את
 ר המדכאת המיניות מכבלי האנושות את

יחדיו. שבחיי האושר מרחבי אל יובילנו

מאת
רנהבןמנחם

 החתולה על זה ברגע חושבת ני 4^
 הגג, על המשוטטת היפהפיה הסיאמית

 של ר השח! הענק בחתול לפגוש בתקווה
 ש־ כדי בשכונה) חמישי (דור השכונה
 היא תוכל — ואו אחריה, לחזר ימצאנה
 אל ולירוק ולנשוף כנגדו צפרניה לחשוף
להפליא! בתולית בחמת־זעם פרצופו
 חתולה יכולה — כן דווקא — האם

 יכולה האם יפהז להיות שלא סיאמית
 יכולה האם יפה? להיות שלא גזעית כלבה
 היכולה יפהז להיות שלא גזעית סוסה
 יפה? להיות שלא משובחת גזעית פרה

 המובחרים הגזעים אחד בת הצברית, והנה,
הקטנטו ארצנו של הישראלי בנוף ביותר

 השאלה את הוזיתה בעצם מבטלת — נת
הזו. האומללה

★ ★ ★
סדום״ ״מיטות עסקי

 אולימ־ בשאלה המתדיינים *רכית4ץ
 עוסק מהם אחד גברים. היו — זו פית

 קרוב השני אדם, בני בפיטום מקצועית בדרך
 כלומר נשיות, סדום׳׳ ״מיטות לעסקי מאוד

 * ה־ בציור, — השלישי גופות. הרזיית —

וצו מוצרים עיצוב של דומה בסוג רביעי׳
 החמורה בבעיה שדנו הגברים שאר רות.

 עיסוקם הם אף — רבה ובחריפות בפיקחות
 המופלאה המסקנה הנ״ל. לעיסוקים קרוב

 הם — דבריהם מכל שהסקתי הבלעדית
 יצירתו סדרי כל את להפוך מעוניינים פשוט

 אלוהים — הראשוני הקדמון הבורא של
 מלאים הם וארך־הזקן. לבן־השער הזקן

 הסתם מן שהיא כיוון אך טענות, כלפיו
 הם — כנגדו אזלי־יד והם — מהם מתעלם

 כלפי מררתם קצף את ומטיחים פונים
 בסמוך משהו אליהם, יותר קרוב משהו

 הקבוע השגרתי הקרבן — האדמה על להם
 סבורים הנשים! — העולם גברי כל של
 חמודה נראית אינה דיזנגוף נערת כי הם

 שנערת משום רק שחורים, בגרביים למדי
 כי שוכחים והם בכך, אותה הקדימה פריז

 אלו שתי את הקדימה שערים מאה נערת
יחד.

 ״כל־כך׳׳, הללו ״הגבריים׳׳ הגברים כל
 נגד מוחים ״כל-כך׳׳, והעדנה הרגש מלאי

 צרות נגד הצברית, של האהבה ידיעת אי
 עקביה נגד הרב, בשרה חום נגד גופה,

 ובעונה בעת קומתה נמיכות ונגד הגבוהים
 כתפיה דקיקות ונגד רגליה עובי נגד אחת.

 נגד הם הכל! נגד הם — ...בקיצור
 י] נגד אינם אם שתמר,ני עד בכלל, הצבריות

 את — לדעת הייתי ורוצה בכלל? נשים
 כל לנשים, להם נושאים הם בעצם מי

הללו? הגברים
★ ★ ★

הישראלי הגבר שאגת
 חסרת או מוסרית הצברית אב וי*

 מאד, רצינית שאלה זו אולי מוסר? י 1
 בבעיה, הדנים הישראלים שהגברים אלא
 וצניעותה מוסריותה נגד הכי בלאו הם

 עד נבהלים הם אחת ובעונה בעת כאשר
׳ השאלה וצניעותה. מוסריותה מחוסר סומק

הישרא הגברים בעצם הם ומה מי — היא
 מידת מה ישראליותם? מידת ימה ז לים

 הנותנת צבריותם מידת ומה גבריותם?
הצברית? של בהוזיתה להתעמק זכות להם

 ברוח כעלה נידפת אינה שהצברית נכון
כתפה על הולם הישראלי* ״הגבר כאשר
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