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)75 מעמוד (המשך
מנ בו סולמון, המלך של חרדתו אז׳אר

 העגה בלשון לתאר אז׳אר/סאבלוביץ׳ סה
ב לתאר השכיל אותה (לשון הפריסאית

 בסיפרו קינו :רימון יוצאת-דופן הברקה
 הגיבור־המם־ של סיפורו את במטרו) זאזי
 אחד יום נתקל זה ז'אן• המונית נהג פר,

 רוכינ־ סלומון בשם ועשיר גנדרן בזקן
פא של המכנסיים״ ״מלך שהוא שטיין,

 של להצלתן הרב הונו את המקדיש ריס,
אומללות. נפשות

 את לטשטש מנסה רובינשטיין סלומון
ברא זאת ניסה שאז׳אר כפי אישיותו,

או ברשותו מחזיק והוא הצלחתו, שית
 שהוא מאנשים שנשלחו גלויות של סף

שה משעמם, ספר זהו הם. מי יודע אינו
 של בשמו נעשה לעמוד מעמוד מעבר

 צבר שאז׳אר/פאבלוביץ׳ הרב המוניטין
בעבר.
ה מן קיווה בעזרתם מהטריקים, אחד

הקור את לעורר אז׳אר/פאבלוביץ׳ סתם
 נהג־המונית של מישגל תיאור הוא אים,

 הקשישה, קורה ומדמואזל ז׳אן הצעיר
 הוא המישגל את סבתו. להיות המסוגלת

 זמן לה נתתי לא ״אפילו :כך מתאר
 תיכף והיא אותה חיבקתי אור. להדליק

 אחד, משוגע ואחר־כד לא, לא, אמרח
הפ לא למטה. עד מלמעלה אלי ונצמדה

או הרמתי טוב. יותר ככה אותה, שטתי
 עד בקירות נתקל והלכתי הידיים, על תה

וד המיטה על אותה זרקתי חדר־השינה,
 השניה אחרי אחת פעמיים אותה פקתי

 כל את אלא אותה רק ולא לצאת, בלי
 מפני שלו, תאי־הצינוק כל עם העולם
 הייתי אחר־כך האינאונות. היא שזאת

המשי היא ומכעס. מאי־צדק לגמרי ריק
 לא ואחר״כד רגעים כמה עוד להיאנח כה

 וסין■ שמי את צעקה היא הגה. הוציאה
 יקירי, יקירי, וגם מאוד, רם כקול כדי,

למ אישי, רק שזה חשבה היא — יקירי
כי מסקרן יותר.״״. הרכה היה •שזה רות
 ,היא הקטע: הצרפתי במקור כתוב צד

 מאוד, רם בקול כדי, תוך שמי את צעקה
יקירי...׳ יקירי, וגס

 האנטישמית הבדיחה של מקומר. גם
אתה לכל, מעל ״העסקים נפקד: לא

כבו היום משקיעים היהודים כל מכין.
 חשבון להם עושים הם ישראל. של לים

כפצ ישראל את יחסלו הערכים שכא־טר
ו יישארו! הבולים רק גרעיניות, צות

!לעצמך מתאר אתה אז...
אצכע. הרים הוא

 לבולים תיעלם, היהודית ״כשהמדינה
משקי הם לכן אדיר! ערד יהיה האלה

!״ עים
לפ המבקר חייב שבו המקום כאן אולי

 מיכתבים לשלוח ולבקשם לקוראים נות
לקרובי רבים, בולי-דואר ועליהם רבים,

,כשהמ ייתעשרו שאלה כדי בניכר, הם
תי.עלס'. היהודית דינה

 המלך של חרדתו של הקריאה במהלך
 שאמיל תחושה, אותי ליוותה סלומון

 פופוליזא־ למעשה הוא אדאר/פאבלוביץ׳
 הוא אף מודיאנו, פאטדיק של טור

המוכ יהודי, ממוצא צעיר צרפתי סופר
 כל ממחבר מונים עשרת כנראה שר

לפניו. החיים
הספר, עמודי בכל העוברת התחושה

 ש״כל סופר הוא שאז׳אר/פאבלוביץ׳ היא
מאחריו״. החיים

בידיוני !מדע

ארצות־הברית:
קץ

מהמופ לאחד נחשב זילאזני רוג׳ר
העני וספריו המד״ב, סופרי שבין לאים

 ענף של המחברים בצמרת מקום לו קו
 החוגו בפרסי גם זכה הוא זה. ספרות

והנביולה.
 את מביא * זילאזני של התופת נתיב
 טאגר, עזאזל של הרפתקותיו סיפור
המיי כאשר בביתו. השביעי הילד שהיה
שעליה לשם ושאלה אביו אל פנתה לדת

עב !התופת נתיב — זילאזני רוג׳ר *
118 כתר; הוצאת שלומי; צבי רית:

רכה). (כריכה עמודים

המיכתב * עוז עמוס של !התסריטבחטף

ן יגאל של י רק ומ ד * ת ק ר ש מ ו  א!ת ג

הישראלי והסופר שוודיה מלך * מוס״ף
 היה פונדה ג׳יין האמריקאית הסרטים כוכבת של התרגשותה משיאי אחד !•!•
 לתאר פונדה הגב׳ נתבקשה כאשר עוז. עמום הסופר אצל חולדה, בקיבוץ בביקורה

 ״הצעתי :הכוכבת אמרה סרטיה, את ראה לא כי שטען עוז, עם מפגישתה רשמיה את
 מיכתב ו•!• קיבוץ...״ ששמו הזה הניסלא הדבר על תסריט איזה לכתוב עוז לעמוס

 (ביומון אחרות בבמות ממנו נמנע שהפירסום תומרקין, יגאל האמן מאת שנתקבל
 עוד קטן ילד ״,נקמת שלו: הנוסח וזה הישראלית. בחברה חדש במימד עוסק (דבר),

 של ובישראל הליכוד של בישראל ופופולארית אהובה אימרה הנה השטן׳. בראה לא
 היסטריה זוכר איני לכפרות, ותרנגול לעזאזל שעיר חיפוש של קשות בעיתות רפול.
 שהינו מקרה ירדן. אורון בחטיפת העם את שתקפו כפי קנה־מידה ואיבוד המונית

לוול הגענו לאומי. אירוע והפך חרג בפרופורציה, עניינית התייחסות ודורש טרגי
 רוכלי־שואה של התעלפויותיהם מאז ואסטתי. מוסרי ערך כל של ופרופנציה גריזציה

 כל עבר שלהם החשיפה שרצון ירדן, אורון בהורי פעולה משתפי קמו לא למיניהם,
 בשהור־לבן בצבע, תועד איפור כל אימרה, כל דימעה, כל ובטעם. בהתנהגות גבול

 בין כך כל ומאשימים שמאלציים קטגורים קמו לא האוזגר גידעון מאז ובמילה.
 מאז המדינה. נשיא יו המר, זכולץ והתרבות החינוך שר נתן, אייפי שמם אם

 הכל כי דומה, אמצעי־התיקשורת. בפני כד כל סובלת אם ראיתי לא ובנר ק אכא
 והוזה החולה מראש־הסמשלה המציאות: מן להסיחנו ע״מ הוליוודי לקנה־מידה נופח

 מזורקי מוסחת דעתנו מוכה־סנוורים. כפרש הגונדר ואדמלנוז: הסיזון ימי ל החוזר
 יביאו אלא ילד רק ירצחו שלא אלה המערבית, בגדה הערים ראשי אצל הפצצות

 הופיע בהן תוכניות־הניסיון :•!• תומרקיך יגאל ופוטש. פחת סי יברי אל שלם עם
 תום. עד מוצו מוס״ף הטלוויזיה של הספרות תוכנית כמגיש שקד, גרשון הפרופסור
כי בעל מנחה למצוא הטלוויזיה ראשי ובכוונת אופייה, את לשנות עומדת התוכנית

 תחתיו מתפקידו. יועבר סטן, אפרים התוכנית, מפיק גם טלוויזיוניים. הופעה שורי
 הסופרים בפני מתנצל זה מדור !•ו• העברית הספרות במבוכי הבקיא מפיק יובא

המוכש והמשוררים הסופרים ושאר אפלפלד אהרון קנז, יהושע גורי, חיים
ה את מחרימה זו הוצאה המאוחד. הקיבוץ בהוצאת ספריהם את המפרסמים רים

 שוודיה מלך בחצר בביקורו באחרונה שהתפאר ישראלי, וסופר עיתונאי מדור
 בשטוק־ המבקר ישראלי שכל הישראליים לעמיתיו לספר שכח המלך, עם וב&נישתו

 הארמון לאולמות להיכנס מותר שבועות לכמה אחת בחצר־המלוכה. לבקר יכול הולם
 מלך של ידו שלחץ והיחיד האחד הישראלי הסופר המלך• של ידו את ללחוץ ואף

סל הוד ידי את לחץ הוא עגנץ. ש״יי נובל פרס חתן היה מתועד, באורח שוודיה
 פגישתו אודות על לספר עגנון טרח לא לישראל, שובו עם הפרס. הענקת בשעת כותו '

!•ו• השוודי המלך עם זו

״לעז האב אמר בתעודת־הלידה, לרשות
 למשימת־התאב־ יוצא טאנר עזאזל אזל!״

 ניכרים שחלקים בארצות־הברית, דות
 !רדיו־אקטיבית בקרינה נגועים ממנה

 ארצות־הברית, עוד שאינה ארצות־הברית
 אחת כל שבראש מעטות, נסיכויות אלא
ש טאנר, עזאזל משלה. נשיא ניצב מהן

״סי את לערוך שהצליח דוור, היה בעבר
עו מקליפורניה, לאלבוקרק״ הדואר בוב
 יצליח אם פשעיו על חנינה לקבל מד

 תרופות הובלת היא המשימה במשימתו.
באיזור. המשתוללת מגיפה נגד

 לא בוסטון אל מלוס־אנג׳לס הדרך את
 סערות מתנהלות שכן באוויר, לעשות ניתן

 לעשותה יש ורדידאקטיביות. מגנטיות
 התופת. נתיבת הוא והמסלול הקרקע, על
מכו שלוש בראש לצאת טאנר עזאזל על

כל כנקודה להתחפף תנפה ״אם ניות:
ימל האחרים הנהגים הדרך, לאורך שהי■

 עליך יפתחו הם שלהם. הפקודות את או
 של קטנים לפירורים אותך ויהפכו כאש

אפר...״
 סיום, דדה ״זה הסערה. לתוך יצאו הם
 .21 ככיש על ולעלות מלום־אנג׳לם לצאת
כדו כגודל ואבנים בזלעפות, ירדו המים

 של השרית כמעטה נחכטו כייפבול רי
האו את והדליק עישן טאנר מכוניתו.

ל משקפיים הרכיב הוא הנתלים. רות
 והסערה אינפרא־אדומות, קרניים קליטת
 התופת נתיב כלקורבן...״ לו ארכו והלילה
עוקף כשהוא טאנר, עזאזל את הוליך

התופת נתיכי
בידיוני מדע

ה ברכב רדיו־אקטיבית קרינה של כיסים
 בעלת היתה נהג כה ״ה,מכונית׳ שלו. מגי

 הגיע ואורכה סוליות, עכי צמיגים שמונה
מק שמונה עליה היו מטרים. לאחד־עשר

 מטולי־רימונים. וארבעה 50 כקוטר לעים
 שירמן, חודרי טילים שלושים נשאה היא

 זווית לכל או קדימה, ישר לכוונם שניתן
 המישור. מן מעלות ארבעים עד גוכה
 בגג גס ובך הצדדים, מארבעת אחד ככל

 כתער התת כנפיים להכיור. הותקן הרכב,
 ס״מ כחמישים רחבו — מחושלת מפלדה

כ ועוביין לנקודה, מתחדדות ככסיסן,
 ניתנו !— הקהה הצד מן ס״מ שליטה
 ושמונים מאה של מלאה כקשת להזזה
 לקרקע, כמקביל המכונית, לצירי מעלות
כל ישרה בזווית בעמדו ם״מ. 90 כגוכה

מא מטרים כשלושה — המכונית גוף פי
 הכנפיים נמתחו — הקידמי הפגוש חורי

 היה ניתן צד. לכל מטרים שני למרחק
 או להסתעתת; רמחים בהנטך להנטיכן
 לרטש כדי חצירה מעט נטויות להחזיקן

 היתה המכונית הצד. מן שיסתער מה כל
 בה והיו אוויר, ממוזגת כדורים, חפינת
אק משלה. סניטציה ואמצעי מזון מחסן

 תלוי 357 כקוטר קנה ארוך מגנום דח
השמא ידו כקירבת הדלת, על תפס על

הנהג...״ של לית
 נתיב שבתחילת הקלות ההרפתקות אחת
 טורנאדו נדי שני בין מעבר היא התופת
 חראשדן העמוד את עקף ״הוא :סוערים
 כדי שמאלה והמשיך מטר 300 כעבור

 וחיה לפניו שניצב השני, מן להשתמט
 במהירות אותו חצה הוא והולך... גדל

שניצבו המגדלים מן שניים בין ועבר

כש מזה. זה מטר כמאה הכנה כעמודי
מא ההגה גלגל כמעט נתלש לידם עבר

 ל־ הרככ נקלע כאילו היה נראה חיזתו,
 מוקף היה הוא אינסופי... רעם של מוקדו

 בלם והוא האחרונים העמודים כארבעת
 ורצועות קדימה שנזרק כך כדי עד בכוח,

 כאשד כתפו, ככשר חתכו המגן חגורת
 בסר- הטלטלו הרוח ממערבולות שתיים
אות...״

 עזאזל של הרפתקותיו להן נמשכות כך
 שבעקבותיו המכוניות שתי כאשר טאנר,

 במיל- נתקל הוא נהרג. ושותפו נעלמות
סיד ועובר אופנועים, להקות של חמות

 המתארות שיער, מסמרות הרפתקות רת
 ספר ארצות־הברית. של הקץ תמונת את

 ושגיאות השיבושים למרות לקיץ, מומלץ
ההגהה.

מרי־לים

 סידרת את לייסד החליטה כתר הוצאת
ב ספרים לקורא־הישראלי שתביא כתר,

 שווה ובמחיר סביר בתרגום רכה, עטיפה
טוב. נשמע זה לכל־נפש.

 זו בספריה אור שראו מהספרים כמה
 בסיד־ שתלו התיקוות לכל ראויים היו
 ספרים שהוצאת מוזר, שפגם אלא רה.

 לעצמה, להרשות יכולה אינה מכובדת
 הספר זה היה בהתחלה זו. בסידרה מצוי

ה סימגץ. ורג'׳ג מאת השחור השלג
 ראה־ זה שספר לחשוב עשוי היה קורא
לרא :אמיר אהרון של בתרגומו אור

 ראה זה שספר אלא כתר, בסידרת שונה
 צוהר, בהוצאת לכן, קודם שנה 25 אור

 מאשר יותר ולא פחות לא היה שבעליה
 נעלם זה מידע אמיר. אהרון אותו

הישראלי. הקורא של מעיניו
 כתר סידרת פירסמה שבועות כמה לפני

 סומרסט מאת הבריטי הסוכן הספר את
 גילאי. שמואל לש בתרגומו מוהם,

המקורי שמו גם כחוק הובא זו במהדורה

.1ו0 8011511 \<8ס11) באנגלית:  לא ז
עב בתרגום אור ראה זה ספר אם צויין

הרחוק. או הקרוב בעבר אחר, רי
 המו״לות דרכי הן נפלאות שכנראה אלא

 ראה ,1960 נובמבר בחודש הישראלית.
 פרי ספר ספרי־כיס־מעריב בהוצאת אור
מוהם, סומרסט הבריטי הסופר של עטו

מוהם סומרסט
ריגול עבודת

ב הבריטי הסוכן או אשדן הכותרת תחת
ספ לפלא גילאי. שמואל של תרגומו

 שמו והוא נוסף, פלא מתלווה זה רותי
 בעמו- כחוק, הסובא הספר, של האנגלי

הראשונים: דיו
ס 1116 81־111511 1\861ו1" .י^51161>ו16!1 ז

 למעשה הינם הספרים ששני היא האמת
 רק התרגום. באותו שזכה הספר, אותו

מ אשנדן את שסילקה היא כתר ספרית
 ל־ עניין הוא השאר כל נוחיות. טעמי

הצרכנות. מדורי ולשאר כולבוטק
 בריגול העוסק מעולה שספר חבל כמה
ספרותי. מבקר של ריגול עבודת מצריך
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