
ציטוטוןבת? זה מה בן? זה מה

 בפני המיני השוני נושא להצנת חדשה גישה הביאה המינית המהפכה
של שהצורך ״גיליתי : * לספרה כהקדמה כותבת וקסמן, סטאפני ילדים.
 ולהמהשת המינית...״ זהותם למציאת ממאבקם חלק הוא מינים בחלוקת הילדים
:תמונות בלוויית הרצ׳׳ב הסיפור את הביאה זה, מאבק

: י י
 התינוקת אם תינוקת. ויש תינוק יש ז בת זה מה !בן זה ״מה

 יהיה תמיד הוא בן, הוא התינוק אם בת. תהיה תמיד היא בת, והיא
 שיער יש לעמי אבל ארוך, שיער יש שלבת אומרים !בת זה מה בן.

יש לסמירה אבל קצר, שיער יש שלבן אומרים ז בן זה מה בן. והוא ארוך
בן של שם זה רוני בת. של שם יש שלבת אומרים בת. והיא קצר שיער
 רונית אבל בכדורגל, משחק שילד אומרים בת. היא שבצילום רוני אבל

 כלים שוטף סער אבל כלים, שוטפת שבת אומרים בת. והיא כדורגל משחקת
מה כן, אם בן. והוא בוכה עבדול אבל בוכה, אינו שבן אומרים בן. והוא

בת לכל פות. יש לבת !בת זה ומה פין. יש בן לכל פין. יש לבן י בן זה
הפך כשיורם פין. יש גבר לכל גבר. תהיה כשתגדל בן, אתה אם פות. יש

בגופה...״ חלקים על צמח ושיער גדלו שלה השדיים אשה,
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י י
ירושלים. ״אורית״ הוצאת וקסמן, סספאני מאת ?״ בת זה מה ? בן זה ״מה

כהו אור ראה הספר האוקיינוסים. למימי
כתר. צאת
 אוטפריד .מאת הקטנה המכשפה 9

 כת !כמכשפה מעשה סספר פרויפלד,
המכש על־ידי שנענשה בלבד, שנים 127
 ׳להפוך החליטה ׳נקמה ובתור האחרות, פות

 הספר לבני־האדם. ולעזור טובה מכשפה
ו מכשפות, יש!ל אגדות על פאריודיה הוא

 בידי קפדניית לעיברית מגרמנית מתורגם
 בהוצאת אור ראה הספר צורן. גכריאל

הדר.

מומלצים לא

וילדים צלבנים י
 ארתור מאת ירושלים מלך ידידי •

 רעיון על המושתת ספר הוא וכשלר,
שכ בילד ׳והעוסק ילדים, לסיפור מערלה
 רדיד בקרינה המלווה מהתפוצצות תוצאה

 יאחר לעקוב !לזמן .מבעד עובר אקטיביות
 שספר :אלא באירץ־יישראל. הצלבנים חיי
 על מחקרים מתוך בציטוטים הנעזר זה,

 פי־ רנישמן, סטיפן מאת מסעי-הצלב
 נועד ודר,פרא ויהושע חיתי דיפ

 של ליהודים לא־צלבנית קיום זכות להעניק
 התמים הדימי׳ון את ׳לשכנע סבלי היום,

 הו־ הספר הצעירים. הקוראים ישל ׳והבתיול
 מיסיונרי ספר ספר־ילדים, במקום ^פך,

 אור דאה הספר כלשהי. חברתית ולהשקפה
מסדה. בהוצאת

כמשל החיים

ה :תוכנית צוות מאנשי סידון, אפרים
 עיסוקיו !את העתיק ראש, ניקוי סאטירה

 בית־רבך, ,תלמידי של ראשיהם לניקוי י
 חדש בסיגגון עלילות* למענם ובדה

 חי לים מעבר אחת ב״בארץ המתחילות
 ליאו־ היה... שמו וחכס, נבון זקן, מלך

 ואותו הראשון...״ נרד־פרדיכנד־פדהצור
אותו, יאהבו שבני־עמו משוכנע היה מלך

 בקיצור״, פדהצור פרדיננד ״עלילות *
אבולעפיה. יוסי ציורים סידון, אפרים מאת

 למחרת לקבוע. שניתן הצווים כל למרות
 אחד את לכל פרדיננד המלך הודיע בבוקר
המ תושבי כל חייבים ״מהיום :מצוויו
 וגיל, מין הפדל פלי כאחד, כולם דינה,

 וכתוקף רגיל, שניים על ללכת להפסיק
 אחת...״ רגל על לקפוץ מיוחד מלכותי צו

הצו. אחר מילא והעם
למח פרדיננד המלך שפירסם נוסף בצו

או חמש ולבטא להגות המלך אסר רת,
 ו״ו. וגם מ״ם ויו״ד, דלת, אל״ף, : תיות

 מהיום אורה הוא ששמה ילדה כלומר,
ש וילד הורה. המלך כך רה. הוא ״שמה

 המלך כך שה, הוא שמו משה לו קוראים
וסיפ המלך אל באו העם זיקני מרשה״.

שהפ טוענים מתרגזים, ש״אנשים לו רו
 על תלו גדול שלט וגם הגזים המלך עם

 הוא כלומר ר - ־ ח הוא שהמלך רמזור
 עמו על התרגז פדהצור והמלך חמור.״

 ולסבול לשאת המסרב ״עם כפוי־הטובה
המדי תושבי הגדול... למלכו ראוי אינו
ית יום מדי גזרות תיענשו, כולכם נה,

ובש העם כל קם נואם, המלך עוד חדשו.
 ההר. אל כאחד ועלה טיפס מחר קט

ה את תפסו הרחב, לארמון כקלות פרץ
 פולים הדכיקו כאתז, אותו סגרו מלך
 פד־ :המטען — וכתבו דואר־אוויר של

 אחד, מלך כערך :הכמות פרדינגד, הצור
להק־ ונא ושומם רחוק אי רצוי :הכתובת

• שידון אפרים
לאהוב נחמד מלך בלי נשאר העם

 כלי נשאר והעם ושלחו. שלם. שיגיע פיד
חו אינו מאידך אגל לאדום, נחמד מלך
טיפש.״ מלך של שיגעונות מפני שש

שירה

אימסטיק
 משוררים מנסים האחרון השנים בעשור

 שירי־הילדים !בעיית עם להתמודד רבים
עיוו ישל קשת יוצרים שהם תוך בעברית,

המת קשת זוהי מל:אכותיים. תכיניים תים
 לנהות :ועד מפסטיבל״שירי־ד,ילדים משכת

 בספר- עמיחי, ׳שיהודה דומה כמשוררים.
אי ליצור מצליח לילדים*,1 החדש ׳שיריו

 שמאז וטיבע״ות, ׳פשטות ש!ל שירית כות
 שלונסקי אברהם של מהו מיקי עלילות

 זהו ליצור. כלשהו משורר בידי עלה לא
 קיצי מיצי, פיצי, ציצי, עם אמיתי ספר
 דדי, הוא הלא גיבורו, את המלווה וכו,׳
מ שבוע במהלך המשורר של הקטן בנו
הילד. עולם פרישת תוך הסוערים, חייו

 של זה רב־דימויים עולם מתוך מעט
 / טוק. טוק ״טוק, :כמו בשורות מצוי דדי
 / ועגול. מגופה פודינג אדון / ? שם מי

 / ? רוצה אתה מה / 1 גדול פודינג איזה
 ודדי לך... יש צכע אחה / אותי. שתאכל

 אם לבדוק / לשון ומוציא אצבע שולח
 / ברח פודינג אדון ואז / נכון, פודינג זה

 עם משאר ודדי טראח... :הדלת את וסגר
כחוץ...״ ולשון כאוויר אצבע
 שירים של ושובבי ציבעוני ספר זהו

אמבט בלילה, ינשופים ילדים, צחוק על
 ל־ כללים דברים, מיני כל דובים, יות,

בלי מיגרש־המישחקים מישחק־האוכל,
 מעשים גוה גך גיך עמוק, הכי הבור לה,

 הוציפ־ שאלות. מיני כל הצ׳וק, משונים,
 מיני וכל נשיקות מיני כל והוציפלה, לו

ל מומלץ ספר :אחרות במילים סיפורים.
ועשרים. מאה עד הילדותיים הגילים כל

מודרנית אנתולוגיה
עמיחי יהודה

ם מישחק דדי של מלי
כובד א אכא

איממו אמא
אכטיח אככא

ץ אכל אממא
א־משטיק אכאמא

מאמא אמאמא
כאבא אכמכא
אימיצי אכנד־
אבומה אכגנה
אכוימה אסגגו

אימומה אמדציפן
אמא אימלה
אכא. אכאלה

♦עת כתבי

שטיפת־מוח
 כתב־ מפרסם מישרד־החעוך־דהתרביות

 ונוער, ילדים סיפרות הכותרת :תחת עת
 דימיונם ׳וכמפתח כמקדם לתפקיד ׳שבמקום

 ב־ מתמקד .ונערים, ■ילדים ישל הערכי
 לצדבנייו. לאומני ■גוון ביעלת שטיפתהמוח

ונו ילדים סיפרות של האחרונה בחוברת
העו מטעם מאמר מובא )77 (דצמבר ער

״מוטי הסותרת תחת ■ברגסון, גרשון רך,
 ■לילדים״, בסיפרותנו ׳המדינה מלפני בים

 היא ביו המטרה עורכו שלדיברי מאמר
 — האפשר בכל — לתלמידינו ״להעניק

"שייכות של יותר חזקה תחושה . . .
■גר של המומלצת ספרים רשימת מתוך

 ידיו שבםו למדים ■אנחנו ׳ברגסון, שון
 ספר הפך שמיר, משה של אליק) (פירקי
 יחי כמו ספרים בהברת ׳נמצא ׳והוא לנוער

 ׳ועוד הטנק את האדם ניצח האומץ,
 בהנחיותיו זה. העוני מישור יעל ספרים

 ה־ יאת אף ׳לעוות ברגסון מציליה למורים
 לתולדות ומשלו גיירסה וכיותיב יאמת,

 ביישוב ״החכרה :בארץ היהודי היישוב
מע הבדלי אין כמאבק, משתתפת כולה
 האי׳ הפועלים, האינטליגנציה, : מדות
יד־אהת עשו כולם בני־הקיכוצים, פרים,

 יהודה תנומה״, של השמן ״•הזנב *
שוקן. הוצאת עמיחי,

 מיל- — עליונה מטרה למען להירתם כדי
 הבריטי...״ המנדט ונגד עצמאות על חמה

הר כך כל קראתי לא שמזמן היא האמת
 אלא אחד. במישפט וייפיוף שקרים בה

ש יהודים על להם סיפרו שלא שילדים
 בתקופת וערבים בריטים של בנשפים חגגו

מהברי שהתעשרו קבלנים ועל המנדט,
 של מייפלצות להיות גדלים וכו׳, וכו׳ טים

הנ״ל. ברגסון של מטרתו זו ואולי המחר.
 ואורי־ והד״ר של מאמרו פחיות לא מפליא

 ערכי יעל אמון הוא ׳שבמקצועו אופק, .אל
 ׳ועורך, כמתרגם העולמות, הילידים סייפרות
 ביסיפרות עוסק ישלו ■שד,דוקטוראט ׳וכאדם
״ה ■ברשימתו לשמיה. ראווה דנדער ילדים

 הד״ר מנסה שכם״ על עמם יאת נושאים
 ׳ושוכח בלתי־יקייימים, דברים להוכיח אופק

 הארגזים תעלומת תכלת, שכולו חמור כי
 ל- ׳מחנכים גוטמן !נחום ׳שיל ׳אחרים וספרים

 בילבול מכיל ווהזמאניזצוה ערכים ייותר
■שליו. הסיפריותי־הבמיני הביצים
 לתהליך תורמת חובב ילאה בשם גברת
ה תהית רשימה מוחיותוהיילדים ■שטיפת
בהק הקשורים מוטיבים ״מיבהד כותרת

 והבינוני״ הרך לגיל בשירה המדינה מת
״השי כי השאר, בין שם, טוענת, והיא

ו ,חינוכית׳...״ גם היא ,הלאומית׳ רה
מהמאמ ■באחד זאת, להוכיח מנסה אפילו

 פרשנות־ בנושא ביותר :המטופשים רים
הנבי בלשון אוד אי־פעם שראה הישירה

י,ה ״השירה למגמת פנים, כל על אים.
 יתד גם יש ,העוכיית׳...״ גם היא לאומית׳

 מגן- אחד יום ישבה בתי היובייות. צאות
 ״,,חינוכי גס ,״לאומי׳ •שיר עם הילדים

 בידי׳מיש־ הסתם מן ׳שהופץ בן־ג׳ורווו, על
 את יאותה ללמד אותי ואילצה רד־החינוך,

 ״בן־ על התרנגולים להקת של הפיזמון
חלון...״. שבר גוריון
 1 זה כתביעת ■שיל בקיומו יש אורך מה

מתוכנו. יותר יעוד דוחה, שעיצובו עוד, מה

תרבות תולעי
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 מנהלו סלחוביץ, מר מסתובב ״בינתיים
 של פניו בחדרו... עצבני כית־הספר, של

 הסיד בצבע ולבנים חיוורים היו המנהל
 כתוב כך האולם...״ קירות מפויידים שדו

 בורנשטיין־לזר, תמר של 156ה־ בסיפרד,
 בבית־ כמורה העובדת קופיקו, של אמו

 בפתח־תיק־ גזדדון ד. א. שם על הספר
(״סלחוביץ״?). צלח יואל הוא שמנהלו ווה,

 אמר: סאדאת
איסם... רף1לק

 מסכים אינו סאדאת, מצרים, נשיא
 - ב שלנו■ הישובים ושאר עזימית

 הוא במקום. ישארו פתחת-רפיח
 ריף ש ל ;אפילו יכולים שאנו אמר
 לו ענה זה על האלה. הישובים את

 הקיסר שרק בגין, ראש-הממשלה
 כאלפים לפני שחי נרון, הרומאי

 ליא בבר היום עיר. שרף שנה,
.שורפים. .
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