
 ובכך הגברים, מן שונה באורח העולם
 האנושי הגזע של ראייתו את מרחיבות

מפע מיד, מרגרט ואכן, עצמו.״״ לגבי
 אנתרופולוגי, מייון תוך ואשה בגבר נחת
 עמעמי של המיניים וטכסיהס חייהם את

לב טיעונים מערכת ומציגה הים־הדרומי,
 בחברה האשה של ודיכוייה מעמדה חינת

המערבית.
 מותנה האשה שד ״האורגזם

 זה, בספר גדלה״. היא כה כתרבות
 מרגרט מנתחת האחרים, לספריה בדומה

 סבוכים ״פרימיטיביים״ טכסים אותם מיד
 ביכולת הגבר בקינאת העוסקים וסימליים
 ושאר ההנקה הלידה, האשה, של הפיריון

ה האורגניזם של הפעילויות־המחזוריות
 מיד מרגרט מגיעה אלה, מפיענוחים נשי.

 והמיב־ המינים, בין המאבק נושא להוכחת
 של כתולדה והאשה, הגבר של הנפשי נה

 החברות את בהשוואתה המערבית. התרבות
 יותר, המשוכללות לחברות הפרימיטיביות

 נשאו ״הגברים :בסארקזם קובעת היא
ה בל את עצמם על ונטלו בעול־הפרנסה

נשי את להשחית והעלול המחוספס קשוח,
 היו אמורים שבן והענוגות, הרכות הם

שבעו זוהמה מיני כל עם כהצלחה לשרת
 המיטה תחת המצטבר למיד פרט לם

ה של אוזניהם מאחרי המצטבר והסחי
. נערים . ״ .
 בוחנת המרתקים, מימצאיה סמך על

 ביחסי־ המוסכמות מרבית את מיד מרגרט
למס ומוליכה המערבית, בחברתנו המין
 והאורגא־ כאבי־הלידה כי ברורות, קנות

 היא בה בתרבות מותנים האשד, של זם
ה איש־המדע היתד, מיד, מרגרט גדלה.
 נשות עבור אוננות על שהמליץ ראשון

 זו חברה היות למרות ,החברה־ד,מערבית
הקהל. ודעת הסביבה על־ידי מותנית

מיד מרגרט שבה ומזג מין בסיפרה

מיד מרגרט
המערבית החברה נשות עבור אוננות

עוב הצגת תוך ההשוואתיים, למחקריה
 החברות בשלוש אורח־החיים אודות דות

 (האראפ־ התמחתה בהן הפרימיטיביות
 תוך והצ׳אמבולים), המונדוגומורים שים,
אי דפוסי של ״התנאתם את לפענח מגמה
 מתוך המינים״. שני של חברתיים שיות

 על ללמוד ניתן מביאה, שהיא העובדות
 מנקודת־המבט המינית ההתנהגות ״דיגום

שהת התרבותיות הסברות עם מזג, של
 הן זה במזג הקשורות מסויימות ייחסויות

אח ואילו הטבע׳ מ,דיר גבריות פעמים
.נשיות הטבע׳ מ,דרך הן רות . ומס ״ .

השבטים מן ״לשניים :מדהימה קנתם ׳
 על מושג שום אין לתאר, באים שאנו

 הם במיזגם. ניבדלים ונשים שגברים כך
הכל בתפקידים ביניהם הבדלים רואים
ה כמידת כבישרונות, והדתיים, כליים

על ומהשפעות רעים ממעשי־כשף פגיעות
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 אמר תל־אביב, באוניברסיטת שנערך פתוח ביום־עיון 9

 הסיפרות ״מדען :אבן־זוהר איתמר ד״ר מדען־הסיפרות
 לאהוב חייב אינו שקרימינולוג כפי סיפרות, לאהוב צריך אינו

 אגודת בין שעבר בחודש נערכו מגעי־גישוש י• פשיעה...״
ומל קומפוזיטורים אגודת לבין במצריים והמלחינים הסופרים

 המישפטי יועצה מסר כך על פרטים (אקו״ם), בישראל חינים
 רוז לשבועון בראיון מטפי מחמוד המצרית, האגודה של
 של מבקר־השירה עבר האתיקה, לאופקי מעבר י• יוסוף אל

 וחסרת אוהדת רשימה כשפירסם זהבי אלכם אחרונות ידיעות
 הסיבה ספרים. להם תנו אופלן אוריאל של לסיפרו תקדים

 אופק, אוריאל אצל מהעסקתו נובעת זהבי של המוגזמת לאהדתו
 על נימנה שאופק ונוער ילדים סיפרות הממשלתי בכתב־העת

 בפאריס, אלה בימים המוצג בובואר דה סימון בסרט 9 עורכיו
 שנה 50 במשך חייה את הנודעת, הצרפתיד, הסופרת מתארת
 מסתבר, הסרט מתוך סארטר. פול ז׳אן של במחיצתו בקירוב,

ב זה אל זה פונים השניים כי
 סדנאות ריבוי על י• שלישי גוף

 בתל־אביב, ציון שער בסיפריית היצירה
 אמר ,9—12 לגילאי ליצירה סדנה וביניהם
יפ הם הבאה ״בשנה תל-אביבי: משורר

 האחת נוספות, יצירה סדנאות שתי תחו
 מתוך 9 לעוברים״ והאחרת ליונקים

 של השיאים ספר של החדשה המהדורה
בת זכו שספר־ו הסופר כי מסתבר, ג׳ינס
 ארל הוא ביותר הגדולה העולמית פוצה

 פארי עלילות מחבר גארדנר פטנלי
 מ- יותר נמכרו 1978 שנת סוף עד מייםון.
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 הסיפרות של מישפט־השנה את 9׳ נות

 לראיון בפתיח דור משה הביא העיברית,
 שריף, מהשבע הגברת עם שערך

 בענייני על־יסודי לחינוך בוועדה מפקחת
 והתרבות, החינוך מישרד של סיפרות

 ״האלוהים שלה: שירים ספר שפירסמה
 בקיום מתבטא איננו שריף בתשבע של

 גבוה־מעל־ בחינת נתפס אלא מצוות,
 השערורייתיות הרשימות אחת 9 גבוה..."

הסיפרות בנושא האחרון בעשור אור שראו

 עסקן־הסיפרות של פרי-עטו מאזנים, בחוברת אור ראתה העיברית,
 עם האחרונה פגישתו את המתאר כרוידם אברהם בגימלאות

 להביא באתי :ואמרתי אליו סמוך ״ישבתי :וכותב עגנון, ש"י
 אגודת־הסופרים. של המרכזי בוועד חבריך של איחוליהם לך

 בינתיים תודה. כאומר נעגוע־ראש לעברי ועשה בי הסתכל עגנון
 הסופר. את להאכיל ומוכן רוצה אני אם ושאלה האחות ניגשה
 ודאי היא וכי עצמי על ליטול רוצה אינני זו מיצווה כי עניתי
 עם פגישתו ומתאר ממשיך וברוידס ממני...״ זאת לעשות תיטיב
 בנעוריו שכבר המנוח, שהסופר מלציין, נמנע שהוא ־תוך עגנון,

 מגדירים אותו במצב ביקור, באותו היה סיפרות, מעסקני סלד
 המרכזי הוועד בשם גם לברכו יכול היה וברוידם כצמח, הרופאים

 ועושה בו ,מסתכל היה ועגנון הרוסית הקומוניסטית המיפלגה של
 הכותרת תחת ברשימה 9: תודה...' כאומר נענוע־ראש לעברו

 פגישתו על קוכנר אבא בית־התפוצות, מנהל סיפר התווזעות
 על השאר בין לו שאמר אלתרמן, נתן המשורר עם הראשונה

הייתי בגיטו, אני ״לוא :השואה
בתגו 9 ״ • • • היודנראט אנשי עם
 לפני זה במדור שהופיעה להערה בה

 לראות העתיד סיפרו בעניין שבועיים
ובי המשורר, התקשר בן, מנחם של אור
סיפרו, של ההגדרה ניסוח את לתקן קש
 מיב- 11ב־ המתגלה אהבה סיפור ״זה :כך

 מדור סוקרנית 9 לגרושתו״ מאדם תבים
סק שמיר זיווה מעריב של הסיפרות

 זאב פרום׳ של עטו פרי רשימה רה
או אור שראו ספרים סידרת על לקויר

בט.ל.ס. ונתפרסמה בגין מנחם דות
 תקופת חודשים. כארבעה לפני בלונדון,

 מסקי- להקהות לסוקרנית, הספיקה זו, זמן
לקויר, פרופ׳ של מעקיצותיו כמה רתח,
 שהיא כפי ראש־הממשלה, של דמותו לגבי

9 סקר שאותם מהספרים בכמה משתקפת

בן מנחם
לגרושתו מאדם מיכתביס

 אירעה האחרון בגיליון זה במדור 9
 יוסף מיבה של תמונתו ובמקום תקלה,

 יוסף של תמונתו הופיעה סקיברדיצ׳ב
במר. חיים

 ציור בי מאמינים, האראפשים טיבעיות.
 והמוג־ לגברים, ורק אד מתאים בצבעים

 קודם־בל הוא דייג בי סבורים דוגומורים
.גשי תפקיד . ״ .

 מיד, מרגרט כי לקבוע אפשר לסיכום,
ה אנשי של הראשונה השורה על נמנית

 ועיקר העשרים, במאה ופעלו שחיו מדע
 נימדדת המדעית עבודתה של החשיבות

 המדוכאים המעמדות על בהשפעתה כיום,
 שלא מעמדות המערבית, שבחברה החדשים

 הדיכוי ובראיית בהבנת כה, עד חונכו
 את סללו ספריה וילדים. נשים כמו שלהן,
הפמיניס והמחקרים הספרים לגל הדרך
 לא שעדיין גל ׳,60ד,- שנות סוף של טיים
 אבל המערבית, האשד, של לשיחרורה הביא
דיכוייה. סיבות להבנת הביא

 עוד הילדים, דיכוי נושא את בחינתה
 הראוי ומן במערב, רחבה בהבנה זכתה לא

לבג מילדות בספר מדבריה לצטט אולי,
 כותבת היא שם החדשה בגויאינה רות
חב דומה רבות ״מבחינות :השאר בין
 ביום. שהיא כפי האמריקאית לחברה זו רה
השתת אי של שנים עוברות ילדינו על

לח להם ומניחים המבוגרים, בעולם פות
 נוכל לא לעולם משלהם... בעולם יות

 הוריהם, כיבוד לידי ילדינו את להביא
 נכסים כעלי רק הם שההורים זמן בל

 אותם להחזיק רק יכולים אנו בעיניהם.
 מניעת על־ידי כניעה של זמני כמצב

כ עליהם מצליפים כשאנו מהם. הנכסים
 שעושים כפי הכלכלית, הנחיתות שוט

 לידי להביאם יכולים אנו (שבט), המנוס
.מסויימת מרות קבלת .  מיד מרגרט ״.

 שבעזרתה התלות־ד,כלכלית את מבקרת
 שהיא תוך ילדיהם, את הורים לוכדים
הילדים. של וחופשיות לעצמאות מטיפה

 מיד מרגרט של פירסומיד, שבין למרות
 של ובעיות ישראל בשם חוברת מצוייר,

 בכוחם לעיברית, שתורגמו כתביה זהות,
ל במעלה, ראשוני מחשבה חומר להוות
 חיה ותעשייתית, כלכלית שמבחינה חברה

 בפולחניה ואילו העשרים, המאה סוף את
 שלה, והטאבו הטוטאם הדתיים, ומינהגיה

 בים- איים אותם מתושבי רחוקה אינה
 את מיד מרגרט ניתחה שבעזרתם, הדרומי,
 על המודרני. העולם בני ובעיות מגמות

 נמנית היא המדעית, באישיותה פנים, כל
נע אינה קידמה ששום הדרך, פורצי על

בלעדיהם. שית

תרגום

 אור ראה בקירוב, שנים חמישים לפני
 *, סולל בוהן אלכר של סיפרו בצרפת

 עד זה ספר תורגם לא מדוע ברור ולא
 יפ־0ד, באיכותו עולה סולל לעיברית. כה

מרכי ושאר שבו, התיאור יכולת רותית,
 שראו- רבים ספרים על סיפרותיים בים
האח בשנים ובעיקר השנים, במהלך אור,

 סיפ״ לתירגומי המיפעל במיסגרת רונות,
גי והתרבות. החינוך מישרד של מופת רות

 עלילה המנהלים יהודים, הם סולל בורי
 אי־ שבאו המעולות, מהפיקרסקות שהיא
 שנופם בעוד הדפוס, למכבש מתחת פעם

הים־תיכוני. הנוף הוא התרבותי
 של סיפורו הוא כוהן, אלבר של סיפרו

 בד־ בגיל המפתה יווני, אי יליד סולל,
 באי הצרפתי הקונסול אשת את מיצווה

 להצליח במטרה לצרפת ויוצא הולדתו,
ב מגלם סולל כולו. העולם את ולכבוש
 אותו היהודי, המשכיל דיוקן את דמותו
 הספר עלילת במהלך ההופך תלוש גיבור

 המגיעה אגדתית, דמות רומנטי ממאהב
הנוצ יסוריו את בצל המעמידים ליסורים,

מד הרפתקאות של בתומם ישו, של ריים
 פעור בפה מותירות שהיו ומרתקות, הימות

 פילדינג הנרי של הפיקרסקיים גיבוריו את
 כוהן אלבר ג׳ונס). ותום אנדרה (גוז׳ף
 של גלריה זה, בסיפרו להעלות מצליח

 הישראלי שהקורא מגזע יהודיות, דמויות
בע שורשיות, דמויות בהן, מורגל אינו
 בחינת שהינם מובהק, ס״ט** רקע לות

אירו של גלריה היוצרים גיבורי-מישנה
 הוא סולל ודמע. לצחוק בינות הנעים עים,

 יסודות בקירבה המאכלסת יצירת־מופת,
 היהודי־הנודד של ואוניברסליים יהודיים
האי לבין היפ-התיכון בתרבות שמוצאו

ה ונטול מתנוון, כשהוא המיושב, רופאי

אבי עברי: נוסח סולל, כוהן, אלבר *
 הוצ$ת ,242/243 לעם הספויה ענבר, טל
רכה). (כריכה עמזדיס 365 עובד, עם

 בני שמוסיפים תואר טה|ר, ספרדי **
שמותיהם. ליד פרדית1ה| היהודית העדה

 על משרה הים־תיכונית שהשמש היוניות
 ביכולת המוצגים כוהן, אלבר של גיבוריו

 וברעננות במקוריות מדהימה סיפרותית
קו ראה־אור, שהספר למרות וזאת שלה.

לשילטון. היטלר עלה דם
 דומה אם שספק מרגש, ספר הוא סולל

 העיב־ הספרים מדפי על מקומו את מצא לו
חו־ אינו המחבר האחרונות. בשנים ריים

כוהן אלכד
מדהימה סיפרותית יכולת

 לגבי^זז־ ,מקוריות דיעות גם מעצמו סך
 מלאות סיבות ארץ־ישראל, של יישובה ליך

האמי הסיבה שהוא שייתכן מעודן, הומור
 בעיברית, הספר פירסום את שמנעה תית,

 מאז שחלפו רבות שנים אותן כל במשך
 שמוסר־ דומה בצרפת. לראשונה הופיע

 זה ספר של מאי־פירסומו הנובע ההשכל
 של למוסר־ההשכל זהה השנים, כל במשך

 היהדות, מחומות לחרוג המנסה גיבורו,
 באירופה, להטמע הפולחנית, ולא הרוחנית

שורשיו. אל בחזרה נידחה והוא


