
בעבו עוסקים, רבים מדע-בידיוני סופרי
 כדור־הארץ תושבי ביו במיפגש דותיהם,

אחרות. פלאנטות לבני
 מחברי של ההדרגתי ושיכלולם ייחודם
 האחרון, בדור המדע־בידיוניים הסיפורים

גי של בלתי־חדלים מסעות על מתמקד
המקבי ובעולמות בממד בזמן, בוריהם

והיעז הרביעי״ ״הממד ניצול תוך לים,
ל במקביל למיניהן. ב״מכונות־זמן״ רות

האח ולפלאנטות לעתיד הנערכים מסעות
ה אל למסעות הרביעי הממד מנוצל רות,
 הסיפורים ובאחד כדור־הארץ, של עבר

 האוסטרד לקיסרות להגיע מישלחת מנסה
 שעברה, המאה בסוף בדימדומיה, הונגרית
 היט־ אדולף של לידתו את למנוע במטרת

 או, ההיסטוריה. מהלך פני את ולשנות לר
 את למנוע המתאמצת מישלחת למשל,

פצצת־האטום. של הרכבתה

ס שנים אלף ל יו מו ת  א
יעבור בי

הדילו ופוטנציאל ממד־הזמן, חיעלמות
הספ הממד לשיכלול הביאו שמעליו, גים

 של ביולוגיות תדמיות שינוי וליצירת רותי
 כלבים, כמו הסיפרות־הבידיונית. גיבורי
ביו המבריק בסיפרו שנעשה כפי למשל,

הת תוך עיר, סימאק* קליפורד של תר
מוב אקולוגיות בעיות במיכלול מקדות
 הגופניות הפרופורציות ואובדן הקות,

 סיפור זהו לאחרות. והפיכתן האנושיות
 מתוך עולה שהוא כפי האדם, התכלות

 למדורות, מסביב הכלבים שמספרים אגדות
עוד. ואיננו שהיה האדם את בהן ומתארים
 צרכן הצליח שנה מעשרים יותר במשך
ושמ איתן כצוק לעמוד הישראלי הספרות

 ז׳אנר להחדרת שנערכו ניסיונות מול רן,
 שלו. למדף־הספרים המדע־הבידיוני סיפרות
 יונתן המשורר בידי נערך הראשון הניסיון
אנתו '50ה־ בשנות כבר שתירגם רטוש,
ה תחת מדע־בידיוני, סיפורי של לוגיה

 בא בעיקבותיו ** בעתיד היה היה כותרת
 כוונתי ׳,60ה־ שנות ראשית של הניסיון
 בפירסום כוחה שניסתה נזצפן, לסידרת

נע ׳60ה־ שנות בסוף מדע־בידיוני. סיפרי
 אור ראה שבמהלכו נוסף, ניסיון שה

 ***, קלארק סי. ארתור של בחלל אודיסיאה
מח את היום עד מאכלסות ממנו שכמויות

בעיברית. שפירסמו המו״ל סני
 יר־ זה היה כשנה. לפני החלה התפנית

מיו גיליון שפירסם פרודה חוךהסיפרות
המדע־הבידיוני לסיפרות שהוקדש חד

 :עיברית ״עיר״, סימאק, קליפורד *
 234 עובד״, ״עם הוצאת עוזיאל, יוסף

רכה). (כריכה עמודים
 : עיברית בעתיד״, היה ״היה קרוסך, **
״קרני״. הוצאת רטוש, יונתן
 אר־ מאת בחלל״ אודיסיאה ,2001״ ***

הו ן,1ו ציפורה :עיברית קלארק, סי. תור
עמודים. 206 ״ביתן״, צאת

צר בעיני לגיטימאציה בכך לה והעניק
 בשנה שהוקרנו סרטים שני התרבות. כני

 ומיפ־ הכוכבים מילחמת בארץ, האחרונה
 לחלוטין ניפצו * השלישי הסוג מן גשים

 הישראלי התרבות צרכן של אדישותו את
היש וכמינהג המדע־הבידיוני. לסיפרות

כל תרבותית נורמה נוצרת כאשר ראלים,
 הו- שתי גדותיה. על גואה הריהי שהי,

 ועם מסדה ביותר, מכובדות צאות־םפרים
 בהפקת האחרונה השנה במהלך החלו עובד,

מתור מדע־בידייוני סיפרי של סידרות־קבע
שי לכל מעבר הצלחתן לעיברית. גמים
 לאחר שבועות תוך זכו מספריהן וכמה עור,

נוספות. במהדורות הופעתם

של ״גמר שד הקרוב המדור
)2130 ■הזה״, (״העולם גייר׳׳

 המדע■ לסיפרות הוא אף יוקדש
 למונולוג״ בו וייכלל הבידיוגי,

 שפיר■ אכידן, דויד המשורר עם
 סיפרו את אלה כימים סם

מדוויין־ריגול״. ״תישדורת

מכר רב
 היסטוריה

חוזר בהיזון

ציטוטוןועוד הרובוטיקה״ חוקי שלושה

 סיפרות מחברי שבין הפופולארי
ב גם וכיום בעולם, המדע-הבידיוני

 שרבים אסימוב, אייזק הוא ארץ,
 בעיברית. אור באחרונה ראו מספריו

 כפול מחר :בעיברית אור שראו ספריו
העירו השמש הרובוט; אנוכי תשע;

 הרובוטים; בארץ הפלדה; מערות מה;
 :והטרילוגיה העולם הוא ורחב גדול

 אסי- אייזק *. רב־מכר) :(ראה המוסד
 להקים הרבים, בספריו מצליח, מוב

 וחס־ בלתי־חדלים עולמות של מערכת
המת חוקיות על המושתתים רי־קץ,
 ב״שלו־ דוגמות כמה הדעת. על קבלת

 ״טרמי־ והערך הרובוטיקה״ חוקי שת
הפוטנ על מעידים והם רצ״ב, נוס״
:זה סיפרותי בז׳אנר הגלום ציאל

אדם בבל רובוט יפגע לא .1 |
 על־ידי יאפשר, ולא שהוא, ■ ■
 נזק שייגרם מצידו, מחדל 7 ז

לאדם.
 הוראה בל אחר רובוט ימלא .2

מאו לבד בני־אדם, מפי לו שתינתן
 בזאת הוראה שמילוי המיקרים תם

הראשון. לחוק בסתירה יעמוד

קיומו, על לשמור רובוט חייב .3
 עומדת אינה זו שמירה־עצמית עוד בל

 לחוק או הראשון לחוק בסתירה
השני.

לרובוטיקה״ ״המדריך מתוך
לסה״ו) 2058 ,56 (מהדורה

מינוס  מפה) (ראה ...איתורו — טר
 למלא שנקרא התפקיד לאור מוזר היה

 — זאת ועם הגאלאקטית, בהיסטוריה
 לומר ניסו לא עליו שבתבו רבים
 החילזון בשולי בלתי־נמנע. — זאת

 שמש של יחיד לבת כובב הגאלאקסי,
 ערך וחסר במשאבים עני מבודדת,

 טר- יושב לא אלה בל בשל — בלבלי
ש השנים מאות חמש במשך מינוס
 ה- עליו שנחתו ועד גילויו מאז חלפו

אנציקלופדיסטים...
צמי עם כי הדבר היה בלתי״נמנע

 טרמינוס חדל חדש, דור של חתו
 הפסיכוהיסטוריונים של יותרת להיות

 האנאקראו־ המרידה עם מטראנטור.
 סאלבור של ועלייתו נית

 בשושלת ראשון הארדין,
.של גדולה . .

קאלאקסיקה״ ״אנציקלופדיה מתוך

יי*ו ✓ן?

י י

ה הטרילוגיה אור ראתה אלה בימים
 צי- :(ראה אסימוב אייזק של מרתקת
הטרי *. (.תסודב^מסס?) ״המוסד״ טוטון)
 קוסמי מכון של המרתק סיפורו היא לוגיה

התפו את למנוע שנועד אנציקלופדיסטי,
 מישור על־פני האדם ממלכת של ררותה

 מהווה זאת עם יחד האינסופי. הכוכבים
 בחינת היסטורי, ניתוח המוסד הטרילוגיה
 וקר הגיוני עיקבי, בהייזון־חוזר, היסטוריה

 דגם על־פי הגאלאקטית, האימפריה של
הרומית. האימפריה של ונפילתה עלייתה

ה של בשיאה מתחיל הטרילוגיה סיפור
 עד כמעט בשליטתה שהגיעה אימפריה,

 טראנ־ מהכוכב והמתנהלת האינסוף, לשולי
 מפתח סאלדון הארי בשם גאוני מדען טור.

ההת אפשרויות אודות על הסתברות תורת
 הגזע בני של החברתית־היסטורית נהגות

 (פסיכו־ חחלל במרחבי השולטים האנושי
 מראש לצפות ניתן ולטענתו, היסטוריה),

בעזרת לעתיד, מדוייק חיזוי של במידה

 מהסוג ,,מיפגשים שפילברג, סטיוון *
 הוצאת כרמי, אליעזר :עיברית השלישי״,

רכה). (כריכה עמודים 168 ״ארז״,
 השמימי״, ״המוסד :אסימוב אייזק *

 עיב־ האחר״. ״המוסד וקיסרות״. ״מוסד
עמו 190 + 189 + 184 גפן, עמוס דית:
קשה). בכריכה הספרים (שלושת דים

 העומדים האירועים את סטאטיסטי, מיון
שקי את מנבאות אלה תחזיות להתרחש.

 בעוד הגאלאקטית, האימפריה של עתה
מת הפסיכוהיסטוריה וגאון נביא סביב

 ופסיכוהיס־ אנשי־מדע של תאים רכזים
טוריונים.
ש חוששת הקיסרית המערכת הנהגת

 אותה, להפיל ואנשיו סאלדון הארי בכוונת
 אותו, לצפות סאלדון את מביא זח וחשש

 יצר- את שתספק אלטרנטיווה ולמצוא
 יצר ואת הקיסר, של העכשווי השליטה
ה והכלים התרבותיים הערכים שמירת
 הפסיכוהיסטור־ של לעתיד־לבוא מדעיים

 הפסיכוהיסטוריד הגליית :הפשרה יונים.
החי בקצה המצוי טרמינום, לכוכב נים
הגאלאקטי. לזון

ב שיש היא, סאלדון של הנחת־היסוד
 פעיל באופן להתערב הפסיכוהיסטוריה כוח

״מוס שני ייסוד על־ידי הגאלאקטי, בעתיד
ואפשרו כוח מידע׳ בידיהם שירכזו /,דות
חי על שעת־הכושר, בבוא שיקלו, יות

הבי ״ימי אחרי הציוויליזציה של דושה
 ה״ראנ־ את ויקצר הגאלאקטיים, ניים״
בעקבותיהם. לבוא העתיד סנס״

 האנציקלופדיס־ של לנחיתתם התירוץ
ל גאלאקטיקה האנציקלופדיה עורכי טים,
 של חיבורה הוא השומם, טרמינוס כוכב

 המכאניזם שתהליך אלא האנציקלופדיה.
 מהיר הכוכב מתיישבי של הכלכלי־פוליטי

 סוחרים מתחילים שנה, 150 תוך למדי.
סוחר אימפריאליזם לטפח טרמינום מבני

האימ בשולי 'השוכנים. הכוכבים על־פני
הקי ; הזזפוררגה- ■עם המתפוררת. פריה
באשר טרצינ-ס; בני של כוחם עולה סרות

עית־

הלי-
וותת

 *1*'ז<1ן01'מיוימנ הוא העיקרי נישקם
*,י ,;,*יי;י־ טכנולוגית.

 '•נרישויש הל מסויים שבשלב אלא
 ו״מוטאציה״״^שין הצפויים, כים

 במ׳נלחנ&נ־בזק להשתלט מצליחה (מיפלצת)
 טרמי- כו¥ב בני שבשליטת הפלאנטות על
 לצאת מנסים המוסד שרידי והמוסד. נוס

 ה- המוסד אל אותם שיובילו למסעות
 מתוך יינצל. השמיימי שמוסדם כדי ״אחר״,

מס שבטרילוגיה השלישי הספר הרסתקות
גאו עיקר הינו האחר״ ״המוסד כי תבר,
 והפסי־ סאלדון הרי של המחשבתית ניותו

 בקרה שסתום בבחינת והוא מהיסטוריה,
שבחלל. האנושיות המשך על ופיקוח

 בכל ספר־חובה היא המוסד הטרילוגיה
ב שיש סיפרות זוהי בית־ספר. בכל בית,
 ליום־יום, רצויה ממדיות להעניק כוחה

 ספר זהו והרחוק. הקרוב ולעבר לעתיד״
 ישראליים .נושאים בעזרתו לבחון שניתן

יש שלישי״ בית ״מלכות כגון מקומיים,
 מעצמיות־העל בין העולם וחלוקת ראלית,
 רב־ממדיות המעניקה ספרות זוהי בהווה.

 ומהללת מפארת שהיא תוך ולאדם, לזמן
האנושי. המין של ההישרדות פוטנציאל את

 אסימוב אייזק של אלה ספריו כל *
 הדים־ המדע ב״סיפריית בעיברית אור ראו

״מסדה״. הוצאת של יוני״

ל בקט של ה״סימפטומים" א ס: על תומרקין יו פ א ש

ר ל עו ה ש נ ו ר י ש ש פי פ ל ונ □) ש מזו... (חיי ל ^ ג ־ מו ר ש ה
 העוסק רומן לכתיבת אלה בימים מתמסר המדינה״, ״דור מסופרי ירושלמי סופר 9 א

 דגם לו המשמש פאפו, אהרון רשות־חשידור של המנהל הוועד חבר של בנעוריו
 בבית־ספר פאפו עם שלמד סופר, אותו לדיברי הישראלי. הפאשיזם לשורשי פסיכולוגי

 של וההתבטלות התיסכול ואת בהתגלמותה, האנטי־חברתיות ״את :זה סימל הסתדרותי,
יל עם חשבונותיו את בוועד־חמנהל עורך הוא וכיום הארץ... בני בפני החדש העולה

 זמורה, להוצאת מילשטיין אורי העיתונאי הציע לשנה קרוב לפני • דותו...״
 בהיקף ספר על הוסכם הצדדים בין מילחמת־השיחרור. על ספר עבורם לכתוב מודן ביתן

 ממנו (פרקים עמודים 2000 לכדי הספר היקף עלה היום ועד מאז עמודים. 400כ־ של
 עשוי הקרובה, השנה במהלך ■אור ■לראות העומד הספר, בוזארץ). באחרונה מתפרסמים

הסוב יש המו״לים ובחוגי מילחמת-השיחרור, של השונים מהלכיה על חדש אור לשפוך
 אותה של ,ישראל לביטחון הלכסיקון של שיאי־המכירה את לשבור עתיד שהוא רים

 הביוגראפיה אור ראתה בניו-יורק בובאנוביץ בראייס הארקורט, בהוצאת $ הוצאה
 בין בקט* פמיואל האירי המספר נובל, פרס חתן על כאייר דיירדה שחיברה

 ליד בקט שימש שבה התקופה את בקט, של בהסכמתו שזכה בספר, ■באייר מתארת השאר
 מסופר, ■הביוגראפיה של בהמשכה הסביזואידית. בבתו וטיפל בפאריס, ג׳ויס׳ ג׳יימם
 עובר. בתנוחת ״■מכווץ במיטתו רבים שבועות מבלה היה לדאבלין, בקט שב שכאשר

 הצטננויות...״ מיגרנות, צפדות, יבלות, :פסיכוסומאטיים סימפטומים גילה גופו בעוד
 דבר רק לעשות חשק לי ״יש להם: השיב לתוכניותיו, ידידיו על-ידי נשאל כאשר
 יגאל הטיח תומרקינית מיתקפה 9 בדאנטה...״ ולהרהר התחת על לשבת אחד:

 :האמנות עולם בביטאון שאפס, מאיל! ובמנהלו, תל־אביב מוזיאון במדיניות תומילןין
האמריקאית.! האמנות שעושה למה חיקוי למעשה, הוא, כיום עושה שהמוזיאון מה ״כל

 נראה כאן... המטריות את המוזיאון מנהלי פותחים בניו־יורק גשם יורד שאם כך, כדי עד
 באר־שבע להקת 9 גמזו..." של ונפש פישר יונה של עור יש הנוכחי למנהל כי לי

 ״הדמויות : ויוליה רונזיאו הצגת על עברון, כועז המבקר מטעם ביקורתית בשטיפה זכתה
 הרוננת מהאנרגיה שמץ בלי ליליפוטיים, לממדים התכווצו האדירות השקספיריות

 אולרים, והפכו התגמדו — ומרקוציו טייכאלט רומיאו, של התרבות אפילו במקור.
 ונרצחים נדקרים אנשים שבהן עלובות, תיגרות־רחוב הפכו הרומנטיים שהקרבות כך

 הפרברים, סיפור של חיקוי שזהו העיר, מעמיתי אחד מפואר. בסיגנון נופלים לא ככלבים,
 תלויים, הלא בשם חדשה, תיאטרון להקת 9 ויוליה..." רומיאו של חיקוי עצמו שהוא

 וייזר, דודו של פרי־עטו מחזה באוף־אוף־דיזנגוף להציג אלה בימים להתחיל עומדת
 העברית המו״לות בחוגי שמועה 9 פלסטינים בידי המוחזקים יהודים בבני-ערובה העוסק
 המנסה שביט, יעקב בעבר. בכנסת ״הליכוד״ סיעת מזכיר כי בעקשנות, טוענת

 יגאל והתיירות המיסחר שר־התעשייה, של הונו עם בשותפות הקים בסיפרות, גם כוחו
 המפרסמת יריב בשם הוצאת־ספרים היועץ־המישפטי, בהוראת עליו והמופקדים הורביץ

 בעליה ״יריב־הדר״. המשותפת הכותרת תחת הדר, הוצאת עם בשותפות ספריה את
 האירגון־הצבאי- מיפקדת חבר הרחוק בעבר שהיה עמרמי, יעקב הוא הדר הוצאת של

 מובהק. ״לאומי״ גון בעלי ספרים להוצאת מתמסרת המשותפת ההוצאה (אצ״ל). הלאומי
 העברית, למו״לות הורביץ יגאל של חדירתו דבר את ששמע בולט, תל-אביבי משודר

 גנחוכסקי, ודב קסלר צכי הכלכליים הכתבים 9 ״שרמו״ל״ אותו מכנה החל
 בעזרתו ,רק רבים ושולדעת הישראלית, לכלכלה לכסיקון השלטת על אלה ■בימים שוקדים

רזיה. את לפענח יהיה ניתן


