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 לרך חובתה נישואין. עליה בופה והריונה
 אל סוחפת בהדרגה אותה מוליכה הנולד

 הביז־ את בסיפורו כואב הנדקא הייאוש.
 כלפי לשוני בזעם צועק הוא אמו, של בוז

 כנגד מתקומם הוא החיים. של אי־הצדק
 עם נעדרי־אהבה, נישואין של האפשרות

 של החשאיות וההפלות ההריונות שיגרת
 את המוליכה המייאשת ההדרגה ואת אמו,
 :הספר של פתיחה מישפט לאותו האם

 העם׳ ׳עיתון של קטנים׳ ׳פכים ״כטור
א׳ יום כגליון הופיעה כל״־כטן היוצא

 א־ שארם מפרין •טל כהופיו אופטדי, דגל
 סיני...״ הצי־האי •צל הדרומי כקצה מויה,
 המוזרים הסיפורים אהד את מתאר זה פתיח

 במזרח־התי־ יהודים התיישבות של ביותר
 שנים כמה לפני מחדש שפורסם סיפור כון,

 השראה ושהיווה שישי יום ממוספי באחד
 סיפורו את לכתוב שביט, יעקוב לסופר
 שהוא *, מישלחת של סיפורה — מדיין

 בעת־האחרו־ העברית שבספרי מהמעולים
ולמבוגרים. לבני־נוער נה,

היס חומר להפוך הצליח שביט יעקב
ודמיון, בדייה של בתוספת עבש, טורי

שהתאבדה ואמו הנדקא פיטר
מתה גם שבו ,מקום באותו נולדה

 איכדה שכת ׳כליל :הלשון כזו ידיעה
 תושבת 51 כת עקרת־כית לדעת עצמה את
 מופ־ מנה כנטילת ג.) אזורית (מועצה א.

- ״.נהשי גלולות •טל רזת
 חיי-ואיפיון" של״תיאור המלאכה ואת

 •צאני ״מפני : בהגדרה הנדקא מביא אמו
 הזאת, מדעת ההתאבדות את להפוף רוצה

 הצד...״ מן העומד מראיין איזה כמו כדיוק
 כל את מקפל הוא שורוון כמד, וכעבור
 ככך התחיל הכל ״ובכו, :בנוסח הסיפור
 שנה מחמישים למעלה לפני נולדה שאמי
 אחר־כד״.״ מתה גם שכו מקום כאותו
 לפירוט מביא האם של המישפחתי הרקע

 של הכלכלי־מעמדי הרקע של היסטורי
 :כמו מרירות הערות תוך מישפחתה,

 היתה ככר אלה בתנאים שנולדה ״אשדל
מראש...״ אכודה באשת
 בלתי פשוטה, אשד, היא הנדקא של אמו

 ומיוסרת, סובלת מתוסכלת, תרבותית,
 המחבר מביא חייה עלילת באמצעות אשר
 עושה הוא והתקופה. הדור שיקוף את

 וסיגנוני. לשוני ובניקיון בפשטות זאת
 בחלקה שמחה באומללות יוצר הנדקא

 מופת בבחינת שהוא פשוט, דין־וחשבון
מודר בכתיבה הקיים לפוטנציאל ספרותי

 שומני של שיור כל הנטולה לאקונית, נית
רגשנות.
 וגם הנדקא, של האחרים לספריו בדומה

 זה בספר ומדגיש חוזר הוא למחזותיו,
 שלו, העיקרית התרבותית היסוד הנחת את

 העולם הלשון. של מוצר הוא שהאדם והיא
מתו כנושא העולם עולמות. לשני מתחלק

 שלו המילים בעולם המילים. ועולם אר,
 בנאליזמים של מונטז׳ים הנדקא מביא

 מלאנכו־ ציניות במעין מהולים לשוניים,
עבודותיו. כל את מאפיינת אשר לית,

 בן־זמננו, קלאסיקון בבחינת הוא הנדקא
הלשו בכל סופרים על כבר משפיע אשר
 מוגדרים נושאים מקדם שהוא תוך נות,

הל שבין המוסיקאלי הקשר בדבר מאוד,
 חדשות ואיכויות רמות ויוצר לחיים, שון

 הנד- של נוספת מעלה העולמית. לסיפרות
הכ : לעברית זה בתרגום נמוגה כמו קא

הספרו לכתיבה להביא ליכולתו היא וונה
היומ שפת של ושיחה תיאור מישורי תית
 את האופפת במליציות נעלמו אשר יום׳

המרמן. של תרגומה

מדיין
 ,1891 שנת בהצטבר, 14ה- של ״בכוקר

שהניפה ׳ישראל׳, ספינת־הקיטור עגנה

 עד מרתק ספרותיים, ערכים בעל לחומר
 צעיר בנימין, הוא העלילה מוליד למאוד.

 אוסטרי דגל שהניפה מישלחת אותה חברי
.1891 שנת בסוף סיני, בדרום

מדיין מתנחלי
1897 בשנת

 הרי שבחבורה, הצעיר בנימין, מלבד
 ובראשם מטורפים כמה של סיפורם שזה

להת אנשיו את האוסף פרידמן, פאול
 את דרום-סיני. היא הלא במדיין, יישב

 נעזר שהוא תוך לחבר שביט מצליח סיפרו
 והוא תקופה, אותה של שונים בתיאורים

וענייני. פשוט שימוש בהם עושה
 מדיין תוכנית את מחבר פרידמן פאול
 שתיאודור כפי כמעט נפשות, לה ועושה
 מתקבל הוא אחרת. לתוכנית עשה הרצל
 ראיד מצריים ממשלת ראש אצל לראיון

 בלונדון. סליסבורי המרקיז ואצל פחה,
ולו הבריטי המוזיאון בספריית יושב הוא
תוכנית את ומתכנן סיני, נושא את מד

 דן ספרית מדיין:•— שביט יעקוב *
ועטי ציורים עובד; עם הוצאת + חסכן

 (כריכה עמודים, 128 כרמי, גיורא פה
רכה).
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 אחד הוא כוהן, אדיר חיפה, באוניברסיטת לחינוך בית־הספר מנהל

אוניבר לחינוך, בית־הספר באמצעות המוענק לספרות־ילדיס, השנתי הפרס מפטרוני
 ש.ז. במאי 9ב־ אור ראו אשר ובעיתונים עשות, הנ״ל כוהן הגדיל השנה חיפה. סיטת
 הוא לפרס הספרים למישלוח האחרון המועד הנ״ל: הפרס על ידיעה פירסם הוא

 מראי ברישום כאשר י?ןקוכי, גד ח״כ עורר רבה פליאה ז. ש. במאי 16ב־
 ראש שהיה מי של שמו אחת פעם אפילו ולו הוזכר לא הממשלה שבספרו המנות

 אלבר יהודי ממוצא הצרפתי הסופר 0• יטרת משה ישראל, של השני ממשלתה
 ״מה עתונאי דל־ידי נשאל בעברית באחרונה אור דאה סולל שסיפרו כוהן,
 לאקדמיה ראשונה אשה כחברה יורסנר מרגרט הגב׳ של בחירתה על דעתך

 מדי מכוערת מדי, זקנה היא ״בעיני :הקשיש הסופר זו בחירה על הגיב ?״ הצרפתית
 האנאכרו־ התרבותית התופעה ספריה...״ את לקרוא שאטרח מכדי מדי ושמנה
 סניף בצורת עידוד לזריקת זכתה עברית״, לשון קרן — ״קל״ע המכונה ניסטית

 חגית פרידמן, טוביה וינר, ,גרשוןפרוס׳ נקבצו זה סניף של בכינוס ירושלמי.
 ועדה שונות. ועדות הקמת על ״הוחלט חקק. וכלפור נורדוי הרצל בנזימן,

 תפנה אחרת ועדה :לועזיים בשמות המתקשטים בתי־עסק נגד במאבק תתמקד אחת
נוספת וועדה :לועזיים שמות שישאו מוצרים לייצר המתכוננים לבתי־חרושת

 אלה החלטות על הגיב תקנית...״ ולא משובשת בלשון הכותבים לעיתונאים תפנה
 פרידמן, וינר, השמות אין ״האם :בירושלים העברית האוניברסיטה מן נודע בלשן

 שאנשי כנראה ו לועזיים שמות הנושאים מוצרים ובלפור נורדוי הרצל, בנזימן,
 של בידיהם נכתבה כמו כתובה כולה העברית הספרות את לראות חפצים קל״ע

 בכנסת הצעת־חוק אלה בימים המעבד שמיר, משה ח״כ 0• חקק״ התאומים
 יהיו לא עברית, ידברו בארץ שיוקדנו הסרטים שכל תובע העברית״, הלשון ״חוק

 מאנשי אחד ועוד. עבריים, שמות ישאו תוצרת מוצרי בלועזית, אקדמיים פירסומים
 התממש זה חוק כי האמורה, החוק הצעת למשמע נזכר הלאומית בספריה הקטלוג

 באנגלית שכותרתה הרש, כיבשת שמיר, ח״כ של מייצרותיו אחת בתרגום בעבר כבר
 טרם ששמעם ישראליים, משוררים שני 0 • סו־רד״ 0ס11ך:1סג5:ז 0£ 11351״! היתד■
 משיריהם לפרסם באחרונה איפשרו ישראל, מדינת בתוככי פירסום לכדי הגיע

 מייצגת ששירתו כוהן־שגיא, דניאל הוא הראשון זרות. ,ללשונות בתרגומים
 ממוצא המשורר הוא והשני העכשווית, הישראלית השירה את בגרמניה באחרונה

 האנגלית, קוראי לבין בינו ראשון מיפגש באחרונה שאיפשר וינקלר מנפרוד רומני
 ארצות- סנט־לואיס, התרבותי במטרופולין אור ראה אשר שירתו תרגומי בקובץ
 בסידרה אור ראו ששיריו וינר, שלמה הנודע הישראלי המשורר של לצידו הברית,

 הנעמי, ,משה המשורר של מיכתבו העתק הגיע זה למדור •0 לכן קודם שנה זו
 שלום. מגד, ״לאהרון :המיכתב נוסח וזד, מגד. אהרון דבר איש אל שנשלח

 במדורו והמיותר המטופש הפירסום את יזמתי אני לא כי מבין שאתה מקווה אני
 ממני הוצאו וחלקם לי, ידוע שאינו ממקור לו נודעו מהדברים חלק עומר. דן של

 וזאת, מצטער. מעשה, לאחר עומר, דן וגם הפירסום, על מצטער אני בעורמה.
 אמת. אינו מהדברים שחלק גם מה ומיותר, אווילי היה שהדבר לו שהסברתי כיוון
עומר.״ דן סתווי, זיסי :העתקים הנעמי, משה בברכה שלך

 שעלולות ״פרור :בחצי־האי ההתיישבות
 כשהטושכוז פוליטיות בעיות להתעורר
 שהיא בארץ, ישלוט טי למשל, תתפתח.

 בידי למעשה נמצאת אך מצרי, שטח
שה בעליל, להוביח אוכל אם הבדווים.

ולהנ בבדווים לשלוט מסוגלים יהודים
או תקבל שהמושבה ארצה בראוי, היגם

כני את למנוע ואבקש מירבית טונומיה
 אליה...״ לא־יהודים זרים של סתם

 ,כארץך אל בפאריס פונה פרידמן
 לתוכנית, לסייע לשכנעו ומנסה הירש
פלש על תוכניות רוקם ״אינני : ומסביר

 עובדי- של מושבה על מדבר אינני תינה׳
 בעלי- אומנים של מושבה על אלא אדמה

 עסוק שהיה שהברון, אלא מלאכה...״
 שבארגנטינה, במושבותיו יהודים ביישוב

 מחליט פרידמן מדיין. בתוכנית תמך לא
 שיגר־ בלתי בדרכים אנשיו את לאסוף
 מישפחות ראשי 15 אסף הוא וכד תיות,

 וביניהם תינוקות, וחמישה נשים חמש עם
אנ ומדוכאים, נלהבים ושונאים, ״ידידים

 חסרי־חלומות השכלה, ובעלי פשוטים שים
שבי הגברים ובעזרת חלומות...״ וחולמי

 ומוזר, פרטי צבא מין פרידמן מקים ניהם
 שלו, הבלואים צבא את הוא מוליך וכך

הגב הסואץ. למבואות עד ישראל, באוניה
מותי כשהם ממצריים בספינה יצאו רים
פשו הרפתקה אל מאחור, הנשים את רים
 מומלצת הרפתקה ובתיאורה, בבנייתה טה

שביט. יעקוב של בסיפרו תום, עד לקריאה

אנתרופולוגיה

נצחי דגם
 פועלים, ספרית שפירסמה נוסף ספר

בנו כתבים לפירסום באחרונה המתמסרת
 מיכאל של סיפרו הוא האנתרופולוגיה, שא

אנתרופולוג — עצמו בעיני האדם לנדמן

 בעמודי כבר מפרט זה ספר *. עיונית יה
האנתרו של המשמעות את שלו הפתיחה
 ממיין שהוא תוך הפילוסופית, פולוגיה

ומ ופית0הקדם-פילו האנתרופולוגיה את
 לתולדות ניבחרים נתונים של סידרה ביא

 מביא פרקי־המבוא לאחר האנתרופולוגיה.
 סיפרו של הראשון בחלק ,מן,לנד מיכאל

(אנת ואל אדם הכותרת תחת מקיף עיון
ההי את מקיף הוא ובו דתית), רופולוגיה

 וב־ בתנ״ך המצויים האנתרופולוגים גדים
 סיפורים בוחן שהוא תוך ברית־החדשה,

אנתרופו מיסמך בתור הבריאה כסיפור
לוגי.

 ״האדם את בוחן הספר של השני החלק
 ״בשבח של מיון תוך רוחנית״, כישות

 הת־ ו״הישגי התבונה״ ו״הדחת התבונה״
 את בוחן שבספר השלישי החלק בונה״.

 תחת ביולוגית, אנתרופולוגיה שמכונה מה
 בוחן הפרק במהלך וחיה״. ״אדם הכךתרת

 החי, בממלכת האדם מעמד את לנדמן
 ואת מתנגדיה ואת האיבולוציה תורת את

 הרביעי החלק האנושית. הבניין תבנית
 של השני החלק הוא שבכולם, והמרתק
 בבחינת שהוא רוחנית״, כישות ״האדם

כ האדם דרך התרבות, אנתרופולוגיית
 ;התרבות כיציר והאדם התרבות יוצר
 לגיבושה רבות לתרום בכוחו שיש פרק
ענ אנתרופולוגית ראייה קונספציית של

 לנד- של היסוד הנחת הקורא. אצל יינית
 ״דגם בנמצא שאין היא, זה בפרק מן

 כזה: דגם קיים לא בן התרבות, של נצחי
 צורח תרבות בבל בלובשו האדם. של

 אידיאלית. מדמות סוטה האדם אין אחרת,
 כן התרבות חוק היא שההשתנות כשם
 חוק היא באשר ורק האדם, של חוקו היא

התרבות...״ חוק גם היא האדם

 עצמו בעיני האדם — לנדמן מיכאל *
 עט־ רות :עברית :עיונית אנתרופולוגיה

 רוטנשטרייך; נתן פרופ׳ הקדמה רון;
(כרי עמודים 189 פועלים, ספרית הוצאת
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