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 אריה של שסיפרו הרי מדוברת, לשפה

 שפה של עולמי ספר בבחינת הינו קרישק
הספ לפוטנציאל ניצחת והוכחה מדוברת,

 מיום הנירקמת בעברית־הרחוב, הקיים רותי
 יגיעו שהדיה מבלי הזאת, בארץ ליום

הישראלית. הספרות מדפי אל
 קרישק של בסיפרו ומבדח מרתק פרק

ה התיכון תלמידי של ביקורם תיאור הוא
 עם ומיפגשם מין, לאביזרי בחנות חרמנים

לתוכ מחוץ ריק על העובד הוויבראטור
 מדור רק הינו זה פרק הלימודים. נית

גיבור של ההתבגרות בנתיב־יסורי אחד

קרישי, אריה
הלימודים לתוכנית מחוץ

השתכ אוננות, דרך העובר נתיב הספר,
 והכל סמים. ופרשת ראשונה שכיבה רות,
 הנעשית ואותנטית, לשונית אמינות תוך

ה היצירתיים הערכים חשבון על לעיתים
 הרושם זאת, עם יחד בסיפור. גלומים

 תוך במתכוון, זאת עשה שקרישק הוא,
 •העיקרית שמטרתו ז׳אנר אותו על שמירה

להכעיס. היא

פסיכולוגיה

בראש כדור
 של רוכו לד אכד אילו עושה היית ״מה

 את מכיל היה לא הנישאר והחלק הזיכרון
 שקרו הדברים את אלא והשלשום האתמול

 אילו עושה הייתי מה רכות? שנים לפני
 את רק רואה היית נייר דף על בהביטך

 היית וכאשר ? דף אותו של השמאלי חלקו
 אותה של הראשונה כאות להתרכז מנסה
 היה שלה השמאלי החלק רה — מילה
 לכתוכ, יכולת אילו קורה היה מה שם?

 בעצי שאתה מה את להכין יכולת לא אף
ת״ מך ב ת ״.כ

הפרו של בספרו מתוארת ארץ־זרה^זו י'
 רומאנוכיץ׳ אלכסנדר הרוסי פסור

 בתיר־ אור שראה המנופץ, עולמו לוריא
 עולמו את מתאר זה ספר *. לעברית גום

 ש־ צעיר חייל זאסצקי, ל. של ויומניו
 כתוצאה נהרס שלו המבריק האינטלקט

 השנייה. במילחמת־העולם בראשו, מפגיעה
 הנ״ל זאסצקי חי שנה 25מ־ למעלה במשך
שאו מצב פסיכולוגי, בילבול של במצב

 לתאר הקשיים, אף על הצליח, הוא תו
מההלי מעט מפענח שהוא תוך ביומן,

 שהיו האנושי, המוח של המנטליים כים
ארץ־לא־נודעת. בבחינת
לאי ההולך אדם מתאר המנופץ עולמו

 זאת עם ויחד האמבטיה, לחדר בדרכו בוד
מ למעלה שנה 25 במשך לכתוב מסוגל

 הוא שבמהלכם יומן, עמודי אלפים שלושת
הפצי של השונות השפעותיה את מתאר

במי מתאר הוא עצמו את הקטלנית. עה
למין אותי הפר כמו כראשי ״הפצע : לים

עו — לוריא רומאנוביץ׳ אלכסנדר *
עב מוחית; פציעה תולדות המנופץ, למו
 פועלים! ספרית הוצאת ;קליין חיותה : רית
רכה). (כריכה עמודים 125

יר
בי מתאר לוריא פרופסור נורא...״ תינוק

הער את זאסצקי של היומן לקטעי נות
 של הקליני מצבו ואת המדעיות כותיו

השלבים. מן שלב בכל החולה,
 כמה מצויים שבה הישראלית, בחברה

 עליהם זה, מסוג מילחמה ניפגעי עשרות
 תאונות־דר־ ניפגעי שנה מדי נוספים

 העם בפי הקרוייה פגיעה ברמת כים,
 הספר את לקרוא הראוי מן ״צמחים״,

 הכרוכות העובדות את יותר ולהכיר
זה. פגיעתי במצב

ביומנו, המקומות באחד כותב זאסצקי
 שככתיכתי ״הטעם :שבכתיבתו הטעם על

 אני עדיין ואיד נאכקתי איד להראות הוא
"זכרוני את לעצמי להשיב, נאכק . . .

תרגום

בגידה הנושא:
 מציאת של הידועה, הספרותית בטכניקה

 המובא מת, אדם של פרי־עטו כתב־יד
 סיפרו עלילת מוצגת ולדפוס, לתרגום

 יליד * ג׳ייקוכסון דן הסופר של החדש
ביש בקיבוץ בעבר שהיה דרום־אפריקה,

הסופ מחשובי אחד כיום והנחשב ראל,
 ג׳וזף הספר, של גיבורו הבריטיים. רים

 שהדחפים למדי, מתמיהה דמות הוא בייס,
 כשומר־ראש, שלו כקאריירה ״הוליכוהו

 המיש־ של וככן־יקיר רוצח חוטף, כלש,
 עלייתו תיאור את המביא בסיפור טר...״

הנ״ל. בייס ג׳וזף של ונפילתו
 של ספרותית גירסה הוא ביים ג׳וזף

בוג של אנטומיה מעין אנושית, בוגדנות
 החברה בסולם ההדרגתית עלייתו דנות.

 בגור בהתעללות בילדותו, כבר מתחילה
לשמש ובבחירתו בצוותא, אוננות חתולים,

ג׳ייקוכסץ דן
׳,בגידתי בתוצאות בחמלה ״להתבונן

 סישמר המובחרת הצבא ביחידת כחייל
קה, פובלי  ולשכלל לפתח בידו עולה שם הרי

 מפקדיו בחבריו, בבגידה כישרונותיו את
ובבני־מישפחתו.

 בייס ג׳וזף של ושקיעתו עלייתו סיפור
השלי בעולם 1984 של תיאור מעין היא
המר הצגת תוך באפריקה, הייכנשהו שי,

ה מהתרבות רכשו המקום שתושבי כולת
 מערכות של בשטחים בעיקר מערבית,
מצ ג׳ייקובסון ומין. אלימות של מעוותות

קי אמצעי של מבעית עולם לתאר ליח
 מישגל בעלים, במכירת המתחילים דום,

 מלאכותית חמלה הלשנות, נשותיהם,
הסי חוטי כי דומה חסרת־רסן. ותאווה

 נקודת־השיא, עבר אל נמשכים הזה פור
 להירסר מקורב הופך בייס ג׳וזף כאשר

 היטלרי רודן של ובדוייה מקומית (גירסה
ה סיפור מתרחש שבה הבדויה במדינה

 ג׳חף של וידויו — ג׳ייקובסון דן *
 הוצאת בורטניקר; אליהו עברית: ביים;
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בחטף■

אייתאלה
גלאיוס

 המופקד בייס, הכול־יכול. המנהיג עלילה),
 מגולחי־ האסירים של חינוכם־מחדש על

 מפואר מיסדר במהלך מתכחש הראש,
לעזרתו. המשוועת אחותו לקריאת

 שיבטו זה בספר חוסך אינו ג׳ייקובסון
 ״כדרך :כמו בוטות, במילים מאנשי־הרוח,

 ב־ מאד יפה האלה האנשים הצליחו כלל
 כדי־ מתפארים זאת... ועם ;שלנו מישטר
 גלוי־הלב וכדיכורם העצמאיות עותיהס

 רבים לאנשי־רוח המתאים ניסוח עליהן...״
 בדיעותיהם ;,מתפארים אשר ב...ישראל,

הרוד חניכי ההמונים, וכר. העצמאיות...״
 ג׳יי־ של בסיפרו והפקידים השוטרים נות,

 כימעט־קפקאי, במיבנה להם חייט קובסון
 של בנייתו תהליך בהבאת מצליח והוא
 האומר אדם בבגידה. הוא שעיסוקו אדם,
 אשר את לאהוב ;ולאהוב ״לפצוע :בגלוי

 כתוצאות בחמלה ולהתכונן לבגוד ;פצעתי
"בגידתי . . .

 ג׳וזף של דיוקנו כי דומה לסיכום,
 ובשר גידים של הקרמה מעין הוא בייס

 ג׳יי־ את המטרידה תיאורטית, דמות על
 כמה להן מתגלמות שבה דמות קובסון,

 בתיב־ האנושי המין של הייסוד מתכונות
 הלם ולהעניק לזעזע במטרה מוגזם, פול

המחבר. בידי העולה משימה לקוראים.

בידיוני מדע

יבש ציץ
 בדיקות כי מגלה בדו״ח... נוסף ״סעיף

הו 717 איזוטופ עם נערכו אשר כשטח
מוח כאופן, כימעט משתלט זה כי כיחו,

 שדות כל ריסוס צ׳ונג־לי. נגיף על לט
 מייוחד כמיכצע יוחל זה באיזוטופ האורז

 כמייזחד האו״ם שהקים כנף־ההצלה של
ה האיזוטופ כמות כי מניחים זה. לצורך
 שדות כל את לכסות כדי כה די קיימת,
 ימים כתוך מיידית כסכנה הנתונים האורז

ימים...״ חודש בתוך היתרה ואת ספורים,
 העשב בכלות הספר גיבורי הם שניים

 הוא האחד — כריסטופר* ג׳ון מאת
הגו הוא והשני התבהמותו, בתהליך האדם

 המחסל לי צ׳ונג הנגיף זה, לתהליך רם
 דמים למהומות ומביא העשב סוגי כל את

במזרח־הרחוק.
וממ הבריטיים, האיים אל מגיע הנגיף

 כאשר להתפטר, נאלצת הוד־מלכותה שלת
 הפי- לונדון. בפרברי עמדות תופס הצבא
 האיים נקלעו אליו למצב הבריטי תרון

 ליוורפול, לונדון, הפצצת הוא הבריטיים
 מימן בפצצות ולידם גלאזגו •בירמינגהם,

קטנות.
 בני- קבוצת הינם העשב ככלות גיבורי

 לונדון, מתוך להימלט המצליחים אדם
 אחד חוות לעבר חתחתים דרך ועוברים

עוב הם הכפריים. באיזורים השוכנת מהם,
 מותירים הם כאשר דרך־לא-דרך, רים

 הם במהלכו דמים, של נתיב בעקבותיהם
 במהלך להיות־אנוש. מבני־אנוש הופכים
ה העולם כל משתבש החווה, אל המסע
 מסע כדי תוך הקבוצה. אנשי את מקיף
 ממתין אשר את מהם כמה מתארים ההרג
 אשר עד הירהר, יחלוף, זמן ״כמה : להם

 הגיש־ כנמלים האמריקאים ראשוני ינחתו
 יחלקו הארץ, פנים אל דרכם יעשו כהים,
 עשכ כדרכם ויזרעו וסיגריות משומר כשר
 של־ זעיר שריד ככל לצ׳ונג־לי? חסיו

 הכריטים שרידי יוסיפו שכו התרכות,
 לחלום־ הזה החזון יהפוך מעמד, להחזיק
 סיפור־ למין הכל, על מקוכל כהקיץ

"חורף . . .
ה שהמין הרי הצ׳תג־לי, מלבד כאמור,

 ואכן, העשב. בכלות של גיבורו הוא אנושי
 הנפש־ של אשתו אן, אומרת הסיום לקראת

 שתהיה ״אחרי לג׳ון: המרכזית, הפועלת
 שואלת אני יעכור, זמן כמה העמק... מלך
?״ כתר לך שיעשו עד עצמי, את

ש מעולה, בידיוני מדע ספר לסיכום,
 על העלילה במהלך ללגלג משכיל סופרו
 תושבי של התרבותיים מהערכים רבים

הבריטיים. האיים

 !העשב בכלות — כריסטופר ג׳ון *
 169 מסדה! הוצאת גפן; עמוס עברית:
רכה). (כריכה עמודים

 בפסטיבל הישראלית השירה את • •
משו השנה לייצג עומד ברוטרדאם השירה

 הגיב סוצקובר. אברהם בשם אידי דר
 העבריים מהמשוררים אחד זו בחירה על

 שאת כך, אם הראוי, ״מן :ואמר הבולטים
משו פסטיבל באותו ייצג המצרית השירה

 החרטומים..״ בכתב שירים הכותב רר
באח זכה לא שבכמותו יחסי־ציבור, מסע
בחל נפל מקורי, ישראלי סופר שום רונה

 פורטיו, לופז חוזה מכסיקו, נשיא של קו
אח דרום־אמריקאים לשליטים שבדומה

 מהשיל־ המנוחה בשעות לכתוב נוהג רים,
 של סיפרו אור ראה אלה בימים טון.

 לאל, שהפך האדם — קצלקואטל פורטיו
 פיר־ אחרונות ידיעות של הספרות ומוסף

 נחום מטעם הנ״ל הספר על ביקורת סם
 יותר מאוחר שעות שכמה ביקורת מגד,

 ישראל. קול של לספרות במוסף הושמעה
 שלם ערב הקדיש בירושלים בית־הסופר גם

העב הספרות של זה מרטיט לאירוע
 שנערך ספרותי רקע בעל בדיון • • רית

 מנהל אמר השידור, לשון על ישראל בקול
 גורן, עמוס ברדיו, היום ענייני מחלקת

בעב נמצא בגין, מר ״ראש־חממשלח, כי
 גורן כיאליק..." של (ברמה) בלוול רית
 ראש- את לגנות כוונה מתוך זאת אמר

 קם וטרם מאחר מברך, יצא אך הממשלה,
טו היתה העברית ששפתו מנהיג לישראל

 הייט, שרי • • ביאליק של כלשונו בה
 לבית־ הגישה הייט דו״ח רב־המכר מחברת

 תביעה ניו־יורק מדיגת של העליון המישפט
 הוצאת הספר, של המו״ל נגד מישפטית

 מסרב המו״ל כי טוענת הייט מקמילן.
 המגיע דולר, אלף 780 של סכום לה לשלם

המשו של הימנית הקצנתו על • • לה
 בנימין בהווה, הפוך קפה ובעל בעבר רר

 מימי המשוררים, מידידיו אחד אמר גלאי,
 בדרך ימשיך בנימין ״אם :.הרעים ילקוט

בכי בקרוב אותו לכנות שניאלץ הרי זו,
 על אייתאללה גלאיוס... האייתאללה נוי

 התערובת על וגלאיום הפוליטית קיצוניותו
• שבלשונו...״ הארמית־רומית י  מיהם •

 אפרים :הבאים הסופרים ר/או המשוררים
אלי צ׳רסקי, אלבסנדר פיסטינר,

 מר־ כן־חורין, שלום בניועץ, עזר
בול־ נטי נשיין, פריץ פזי, גריטה

גלאי בנימין
הפוך בקפה מהפכה

 ששמם לישראלי צויג? ומאכם סאב
 היא שהתשובה הרי ידוע, אינו אלה של

 הסופרים אגודת החברי אל מאד: פשוטה
 בלייכר שהוצאת בישראל, הגרמנית בשפה

יצי את פירסמה גרמניה, בשטוטגארט,
 קולות המטעה: הכותרת תחת רותיהם

לפ עומדת שערוריה־רבתי • • מישראל
המר המוסד הנהלת יד־ושם. כתלי בין רוץ
 ספר פירסום מעכבת השואה להנצחת כזי
 אהרג־ איליה הרוסי-יהודי, הסופר של

 רוסיה, יהודי השמדת על הלבן הספר בורג
יהו למיליון קרוב השמדת מתוארת שבו
האוק על-ידי אלא הנאצים, על־ידי דים,

והביילורוסים. ראינים
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