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ארכאיות
 המו״לים כאשר השישים, שנות בראשית
 מקורית ביצירה התעניינו לא הישראליים

 עד — כיום עושים שהם כפי מחיר, בכל
הו היתה — הקוראים של עיניהם לאונס
 חג ימי בחינת קבצי־סיפורים, של פעתם

 עוז, כעמוס סופרים הישראלית. לסיפרות
ג. אפלדד אהרון א. דר החלו יהושע ו

 קבצי- בפירסום הישראלית, בסיפרות כם
 בכתבי־ לכן קזדם שראו־אור, סיפורים,

ועכשיו). לקשת ימים אותם של העת
 הדר יופי של ביכוריו-סיפוריו ספר
 לסיפ־ מועד או חג איבו השוודי* הצריף

סוצ אפיזודה עוד אם כי הישראלית, רות
 סיפ- מתולדות שתימחק מוזרה, יולוגית

 עיקבות או רישום להותיר מבלי זו, רות
כלשהן.

 תיסמונת מעין השוודי"מהווה הצריף
 ממחלות־הילדות אחת של למדי, מגוחכת

 מחלה בחינת הסיפרות־הישראלית, של
סופכלסוף. התבגרותה, למרות אליה ששבה

הדר יופי
גיבוריו מגורל טוב חוליו שגודל תקווה

מו אינו במיקצועו, רופא הדר, יוסי ד״ר
ה בזמנו משמעותי סיפרותי כישרון כיח
 מחלת- אותה טיפוח למעט, מרפואה, פנוי

 סיפורים חיבור :היא שאבחנתה ילדות,
 משמעות, ששום מלאכותיים, משעממים,

 מצויים אינם כישרון־יוצר או כנות ערך,
בהם.

ה הסיפורים בקובץ קריאה שורת מכל
 שמקומה דוחה, סינתטיות זועקת אמור,

 שזכתה העכשווית, בסיפרות יכירנה לא
 סיפ- של ממחלות־הילדות כאמור, וניגמלה

 בדפים מנסה הדר יוסי ד״ר הצעירה. רותנו
 הסיפרותיים״ ״כישוריו את להמחיש אלה,

מ העשוייה ומלאכותית, משעממת בלשון
ש שאריות מילולית, כימיה של שאריות

היש הסיפרות מגוף ולנשור להתפגר זכו
 גיבו- השישים. שנות בסוף כבר ראלית,

מחי ממני מבקשת ״...שוב :בנוסח בים
 העייפות בצוותא... לאבול ישבנו לה...
 לשון, ..." )19 (עמ׳ אותותיה את בי נתנה
 נצח של התיחבור לבין בינה קשר שכל

 מיל־ אחרי העברית לבין העברית השפה
בכ אם בהחלט, מיקרי ששת־הימים, חמת

יוסי ד״ר של להיטותו ברוב קיים. לל

סיפו — השוודי הצריף הדר, יוסי •
עמו 239 פועלים, ספרית הוצאת — רים
רכה). (כריכה דים

ועו בורותו פורצת ״סיפורים״, ליצור הדר
 גדרות־התיל, את אפילו גדר, כל ברת

 מחט...״ חדי ברזל ״חוטי מתאר הוא ובעוד
ה כי להבין המנסה בקורא מלגלג הוא

 עוקץ...״ חדי ברזל ב״חוטי הוא מדובר
וכר.

פר ״עמליה : בנוסח מרדימים תמלילים
 לא עליה החולצה נירגשת. החדר אל צה

 חובבני כתיבה כתרגיל נראית רכוסה...״
ב בגיחוכה הצועקת סיפרותית, בארכאיות

ק של הסיפרותית לשונו עידן ח צ ״ י  כן
עיניו לנוכח כנר ניצבת שכתיבתו נר,

 שאינו הדר, ד״ר של לקטניות השקרניות
 ממש. של סיפורת ממנה להפוך משכיל

ש מדהימה, לשונית חד־ממדיות :התוצאה
 שספק תחושה, בקורא מעוררת לעיתים

הממו את עובר היה זה, כתיבה סיגנון אם
בחיבור. בבחינות־הבגרות כתיבה של צע

 מגיבוריו כמה .שולח הדר, יוסי ד״ר
 לפרחים. מתחת אל בית־הקברות, אל הישר
 השוודי הצריף מחבר של לזכותו ייאמר

 העמודים 101ל- ורק אך נרגע זה שסיקור
 של שכוחו מאחר הספר, של הראשונים

 להמשיך לו עמד לא אלה שורות כותב
להמ לו נתן לא ומצפונו בספר, ולקרוא

 וחרדו- הצמיגה המילים בעיסת ולטבוע שיך
הזאת. דד,

 בסידרה, אור ראה זה שספר גם מפליא
העב לסיפרות העניקה כחודש לפני שרק
 מאת יעקוב חיי שני הנהדר הספר את רית

שכאלהו דברים קורים איך פוצץ. יעקוכ

תרבות

ציוויליזציה *
*

שבו במשך התארח קלארק, קנת סר
יש של חדרי-האורחים במרבית רבים עות

 שלו, הטלוויזיה סידרת באמצעות ראל,
תי תמונה העניק שבמהלכה הציוויליזציה,

 והתבגרותה התפתחותה תהליך של אורית
 ניסוחים מתן תוך המערבית, התרבות של

האי יכולתו על שהתבססו מאד, אישיים
הקטן. המסך באמצעות אנשים לרתק שית

בנו קלארק, קנת בגירסת הציוויליזציה
החודש אור שראה שלו* האלבומי סח

עב נוסח ציוויליזציה, קלארק, קנת *
 מסדה, הוצאת באכלר, וזאב אביגיל רי:
 לוחות 48 + קשה (כריכה עמודים 482

צבעוניים).

הטל סידרת את מאד מזכיר בעברית,
 למרות מבוסס. הוא שעליה המעולה וויזיה
נו הכחולה, המנורה של היבהובה העדר
 לכנותו שאפשר המדיום, השפעת לה תרת

 כספר לתפקד ממשיך זה ספר ציוויליזציה.
התר ומגמות מהלכי על מתומצת סיקור

 למעט בשנים, מאות במשך האירופית, בות
תרגום. פגמי כמה

ב דרכו בראשית שעבד קלארק, קנת
 כר־ המהולל מבקר־האמנות של מחיצתו

 במשך כיהן ואחר בפירנצה, כרנסון נרד
ב־ יפות לאמנויות המחלקה כאוצר שנים

 הנשיונל וכמנהל באוכספורד, מוסיאון
מ כאחד נחשב קלארק בלונדון. גאלרי
 ה־ מינהלת בידי שטופחה המגמה, אבות

 מידע העשרת של היכולת בדבר בי־בי־סי
הטל המדיום בעזרת תרבותם, על הצופים
וויזיוני.

 היא קלארק, קנת סר של הגדולה הצלחתו
ל שאפשר סידרה, שהפכה הציוויליזציה

צולאלויד. צאן כנכס כנותה

קלארק קנט סיר
צולאלויד צאן נכס

 הביצוע שאיכות להעיר, המקום כאן
ה של העברית המהדורה של וההדפסה

 ומיק־ נקייה בינלאומית, ברמה היא ספר,
 על להימצא הראוייה מהדורה ביותר, צועית
רבים. מדפים

טשרניחוכסקי שאול המשורר בידי שצויירו כפי הפירמידות
)20.8.1875( להולדתו שנה 104

מחשבות
לעי לאור שראה בכתב־עת, החל הכל

המחש חברת בהוצאת בלתי־מזומנות, תים
 הכותרת תחת ישראל, — י־ב־מ בים

מח ינאי♦ צבי של בעריכתו מחשבות,
 כתבי־העת בנוף שונה כתב־עת היה שבות

 בסים על שלא פירסומו בשל הן בישראל,
 הוצא שלא כתב־עת היותו וכן, מיסחרי,
 בקרב והופץ בדוכני־העיתונים, למכירה

לאוכ הנחשבות מצומצמות, אוכלוסיות
הפ חלה באחרונה איכות. בעלות לוסיות

מחשבות. של בהופעתו זמנית סקה
 וחברת העורך ינאי, צבי פירסם בינתיים,

 האוצרים קבצי־מאמרים חמישה י־ב־מ,
ב שפורסמו הרשימות מיבחר את בקירבם

מתפר אלה קבצים בחמישה *. מחשבות
 ישע• ׳פרופ מאת מרתקים מאמרים סמים
 מיכאניזמי על החיים על ליכוכיץ יהו

 נוירו־פיסיולוגיה, + התהוותם ועל החיים
הרא בקובץ וקיברנטיקה נוירו־פסיכולוגיה

 בקובץ ומדע. דת חיים, הכותרת תחת שון,
 כן• פרופ׳ עם ראיון גם מתפרסם זה

 המוות על הכותרת תחת שרפשטיין עמי
 האם שנדלר משה ׳פרופ עם ושיחה

מוסרי?. אלוהים
 הקולנוע לאמנות המוקדש השני, הקובץ

 היצירה עיקר על חומר דפיו בין מקבץ
 וראשית השישים שנות של הקולנועית

 וים־ של סירטו ניתוח זה אם השבעים.
 נובלה על המבוסם בוונציה מוות קונטי

 בושה הסרטים ועל מאן, וגומאם מאת
 הקת־ על כרגמן. לאינגמאר ופרסונה
 של ההודאה כארטלוצ׳י, של פורמיסט
 עם בלתי־מקובלת שיחה גבראס♦ קוסטא
 המפר סיפרו על נורי חיים המשורר
 אלווירה הסרט בחינת גם וכן המשוגע,

וני אתבה, של אידיאה של בבחינה מאדיגן
 מאקס מאת פאבר הומו של סיפרותי תוח

 על ביקורת של מקומה ניפקד לא פריש.
 עם וראיון אנטוניוני, של בלו־אפ הסרט
שלו. הברזל פסלי על וגומרקין יגאל

בפי עוסק מחשבות של השלישי הקובץ
ב נפתח והוא ומחשבים מתמטיקה זיקה,

 הזמן, על הפשוט והאיש איינשטיין רשימה
 פשוט המחשה נסיון בחינת שהיא רשימה

 המנוח. המלומד של תורתו פיענוח של
 את ברשימה בוחן רכין מיכאל ׳פרופ
 המחשב, ומדעי המתימטיקה שבין הגמול
 כר-הלל יהושע ׳פרופ עם מרתק וראיון

 מותר על חדש מבט הכותרת תחת המנוח,
 פרוס׳ של ותגובתו המחשב מן האדם

 בקובץ זו. לרשימה לייכוכיץ ישעיהו
הטכ הכותרת תחת עימות גם בולט זה,

 אילן ד״ר בין ? ידיד או יריב — נולוגיה
קינן. עמום הסופר לבין (כרוך) עמית

והיס חינוך במדע, עוסק הרביעי הקובץ
גי של גלריה מביא שהוא תוך טוריה

 בל- בגישות העוסקות בלתי־מקובלות שות
 ואנשי מדע על כמו רשימה תי־מקובלות.

 שיחה או אגסי, יוסף פרופ׳ מאת מדע
שנער הידיעה של ארעיותה הכותרת תחת

 רשימות ועוד קרוי משה ד״ר עם כה
 הרשימה בולטת זו. במיסגרת וראיונות

האס את הבוחן התנועה לשיחרור הכתב
לכורי התנועה כתב של השונים פקטים

 אשכול נועה חיברו אותו אוגרפיה,
במתכו- שפותח כתב, כאכמן. ואכרהם

)1( מאמרים): קבצי 5( מחשבות •
 )3( וקולנוע; אמנות )2( ומדע; דת חיים,

 מדע, )4( ומחשבים; מתימטיקה פיזיקה,
 ואמנות. הגות מדע, )5( והיסטוריה; חינוך
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