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 נכס- והפכה התמסדה זו מהפיכה כאשר *

 סמלה הישראלית. התרבות של צאן־ברזל
עכשיו. הכותרת היא מהפיכה אותה של

 ומאוד- המאוד־יומרנית הכותרת תחת
בספ המדינה דור — עכשיו לא־מייצגת

 עושה פריצה שנות 25 — העברית רות
חסר- עוול דור שנות מזה עכשיו עורך

מוקד גבריאל
יצירתית חיוניות של עשור

 בשני כינס אותו עוול לעצמו, תקדים
 מעלה כסל, עלי פימה כמו *. כרכים

 כל בו חברו כה שעד מוקד, גבריאל
 יכולת, בעל ספרותי עורך של המעלות

 הניזונים ספרותיים פרזיטים של עדה
מ לדמויות כוונתי ספרותיים. מיוצרים

 כמו הישראליים והספרות השירה שולי
 כוהן, שלומית ברמה, ישראל

 מוטי שונית, עופרה לינק, ברוד
 ודן בני פרץ באבר, אלי כהרב,
רי להותיר יזכו לא שלעולם ערמון,

 הישראלית. הספרות בנצח ממש של שום
 של דמיהם את כרכים בשני מוצצים אלה

 עמיחי, יהודה אכידן, דוידכ יוצרים
 ואחרים. ראוכגי יותם וולד, יונה

 העברית בסיפרות המדינה ״דור הכותרת
לחלוטין. מטעה היא פריצה שנות 25 —

 ובלתי מקרי גיבוב היא זו אנתולוגיה
 בשנ־ שפורסמו שונות יצירות של מבוקר

גי שנה; 25 כמעט במהלך (נכשיו תוני
 של אמיתות־יסוד מכמה המתעלם בוב

 ראשונה אמת־יסוד הישראלית. הספרות
עכשיו שבשנתוני מידה באותה :היא

 משוררים דור ביטוי מצא הראשונים
 היא בפרוזה עכשיו שתרומת הרי חדש,

בשי לעכשיו והמקביל האפס. גבול על
שמר קפדני, רבעון אותו קשת, הוא רה

 בגר־ גבלה אור בו שראתה השירה בית
 דור ועלה צמח עמודיו בין אך פומניה,
 בן־גר, כיצחק מספרים של מעולה
מק שהם יהושוע כ. א. עוז, עמוס
עכשיו. למשוררי הפרוזה בילת

דור־משוררי- היא: שניה אמת־יסוד
 ויזלטיר, מאיר עכשיו, של ההמשך
 בשלב פרש כמה, ועוד הורביץ יאיר

 נכבד חלק לו והיה משנתון־האם מסויים
 שנתון אותו קריאה, סימן של בייסודו

ה עשור להשלמת במהירות המתקרב
 של מקומם את שלו. היצירתית חיוניות

מסי מוקד, גבריאל מילא אלה משוררים
 משוררים, בשגרי עמו, השמורות בות

 ורוני כני כפרץ ובתים שורות מעתיקי
משמעותי. שירי מסר המשוללים סומק,

 שבמשך מוקד, גבריאל שאם ספק אין
 של רגעים לו היו עורך היותו שנות 25

 200 לתוך לתמצת מצליח היה עדנה,
ש היצירה מיטב את עכשיו של עמודים
 עמודים, 640ב־ ולא בשנתונו, פורסמה

ליצי זה במעשה תורם היה שהוא הרי
מש ורבת ערכית אנתולוגיה של רתה

 וראשית החמישים שנות שירת של מעות
 עשויה שהיתה אנתולוגיה השישים; שנות

 שגבריאל אלא מכובד. ספר־לימוד להפוך
מצ זה וכשלון זו. במשימה נכשל מוקד

ה בעבר. מוקד של מעלותיו לאור ער׳

 עכי עמודיס, 320 — 41/2 עכשיו *
עמודים. 320 — 43/4 שיו

שנ להוציא שתחת היא הנוכחית תקווה
 מוקד ילקט בעתיד, עכשיו של נוסף תון

קב שבשני השירה פניני את בקפידה
לחוד. ויפרסמם אלה צים

הפרופסור
• •׳ כי הסופרים, אגודת של המיכתבים־למערכת רודף מזכירה י ד ר קר, מ תי  או

יום הוא הישראלית לסיפרות אלה בימים ביותר החשוב הנושא כי ומצא, חיפש

בידיוני מדע

רובינזונים
•בחלל

 אור הרואה הראשון ספרו הוא * עדן
המעו הפולני המד״ב סופר של בעברית

ב נפתח הספר לאם. סטאניסלאב לה
 לא חם בחישובים. טעות ״נפלה : תיאור
 כח. התנגשו אלא האטמוספרה מעל עכרו

 מחריש רעם בקול לאוויר חדרה הספינה
 משכביהם אל שהוטחו אחרי אוזניים.

הזעזועים...״ בולמי בגסיסת ודמו
 כימאי, רופא, — אסטרונאוטים שישה

 וקיברנטי־ פיסיקאי מהנדס, קוארדינטור,
 והם עדן הכוכב על עצמם מצאו — קאי

 רובינזו־ היו כמו ונוהגים עצמם חשים
 ״רו־ דיוק, ליתר או, החיצון, בחלל נים

הרופא. כמאמר כוכבים״ בין בינסון
ש נקי, מעולה, מד״ב ספר הוא עדן

 רב־ של מעטה ליצור מצליח מחברו
ספ שרוב מעטה לנפשותינו! מימדיות

 ה־ ששת לחלוטין. משוללים רימד״ב רי
 עולמם שיקום את מתחילים רובינזונים

 מוזרה בהתמדה מגלים הם כאשר בעדן
 סימנים בעלת ציוויליזציה של סימניה
ממאפיי אחד לנו. המוכרים מאלה שונים

 של ״קרקעית היא ציוויליזציה אותה ני
 :כך לאם מגדיר אותו רב־מימדים״, חלל

 אחת, שניח אולי נוע, ללא עמד ״הרופא
להת והדל קדימה צעד עשה כך אחד

נעצ חסרי־נשימה אנשים חמייטה קיים.
 הסתמנה שם כמקום כושלות ברגליים רו

הו פתאום השמאלית. נעלו של עקבה
הרו של ראשו המסד מעל כאוויר, פיע
כבסכין, ישר, חתוך היה צווארו פא.

דאם סטאניסלאב
רב־מימדיות של עולה

 כקול, התעטש והוא דמעות זלגו מעיניו
פעם...״ אחר פעם

 חיים בגופים הששה חשים מהרה עד
 תפקודים מיני כל המתפקדים מוזרים,
החל חלל טיהור כמו מסביבם, מוזרים

 הכור כי מגלים הם מהרה עד שלהם. לית
מע החזיק החללית את שהתניע האטומי

ובהד החללית, מרכיבי שאר ועימו מד
 לשימוש. להתקינה מתחילים הם רגה

 מביאים עדן הכוכב פני על מסעותיהם
ה את אחת הסותרות לתגליות אותם
 ובלתי מוזר זן מגלים שהם עד שניה,
 מקובלים. אמצעי־תיקשורת משולל מובן,
ומוזרות. שעירות חיות הן אלה

עב נוסח ;עדן — לאם סטאניסלב *
 228 מסדה; הוצאת אורלב; אורי רי:

(כרי גפן עמום בעריכת סידרה עמודים;
רכה). כה

 תחת דבר, למערכת מיכתב שלח המזכיר? עשה מה קלר. הלן של 100ה־ הולדתה
 המזכיר סיים למערכת המיכתב את ).11.7( קלר הלר של להולדתה שנה מאה הכותרת
 להתוודע היטיבו לא בריאות ואוזניים בעיניים שנתברכו אנשים ״אפילו במילים:

 על הגיב המתות...״ ואוזניה עיניה חרף זאת לעשות קלר שהצליחה כשם ליקום,
 היטיבו לא בסיפרות בהבנה שנתברכו אנשים ש״אפילו נודע, חיפאי סופר זה מלל

 הסופרים אגודת של מזכירה אליה להתוודע שהיטיב כפי הדממה, לסיפרות להתוודע
• העבריים״ ו הקאמרי (חיפה, העירוניים התיאטראות כי ומתברר הולך כאשד •

 תשועה לה קמה המקורית, ולמחזאות הישראליים החיים לדופק להאזין חדלו הבימה)
 המחזאות את ודרום) (צפון איזוריות בסדנאות לקדם שהחלה הקיבוץ, בבימת יחסית

ס המקורית  באוניברסיטה אנגלית לסיפרות המחלקה איש זנדבנק, שימעון •
במת שכח זנדבנק המבקרות. את ביקר אחר, מישהו את שכתב בירושלים, העברית

 מהן שכמה מבקרות, אותן בשעתו, לו שעשו השירות את במתכוון, שלא או כוון
 מהגברות אחת ,הנ״ל. במוספי־הסיפרות מכישרונותיהן והמשרבטות תלמידותיו, היו
 ספר על שכתבה המרסן, אילנה היא

לי לא ״ומדוע :זנדבנק של ביכוריו
 מסיפור יותר קלילה הנאה פעם הנות

 שו־ הגב׳ או אלה״. מכל במכוון הנמנע
 ״זנדבנק במעריב: שכתבה לפיד לבדת

 ידענותו את להוכיח מהתוואה משוחרר
 איש היותו את או במקורות, בלשון,
 תלמידת אוקיאנוסים...״ חובק תרבות
 ל- בולטות נטיות בעלת אחרת, סיפרות
או שלה, סדום במיטת הסיפרות השכבת

ה על כתבה באוניברסיטה, רכשה תה
 כנגד אלה בימים שיצא הסופר, פרופסור

 האירוניה חיצי ״כל תלמידותיו: מבול
גי כלפי רק מכוונים אינם המספר של

 הרומנטי המיתוס לעבר גם אלא בורו,
 של זה ספר השמים...״ בת האהבה של

 זכה כשנה, לפני רק אור שראה זנדבנק,
 הסיפרות של הנשייה בתהום לטבוע כבר

 קירבה. אל בא כי שתדע מבלי העברית,
 חסד לשעת זנדבנק של סיפרו זכה ואם

תל מטעם באה זו ששעה הרי כלשהי,
 וכר היללו ששיבחו, באקדמיה, מידותיו

מדוע אז מובנות. בלתי מטרות בשל
זנדכק שמעון הכש- ישראל ״בת כנגד יוצא הזנדבנק

המשרבטות תלמידותיו ? במוספי־הסיפרוח רשימות הממלאת רה״

 מתקנים השישה החללית, תיקון קודם
 המכונה כלי־התחבורה את ומתקינים

 מתכת מרכב למעשה ״היה שהוא רבנוע,
שקו בלוחות מלמטה רק המקורה חשוף,

 ה־ את לראות לנהג לאפשר כדי פים,
 הפעילו החשמל מנועי מתחתיו. מכשולים

נוס צמיגים ושני הגלגלים צלחות את
 הם ■וברבנוע למעלה...״, התנדנדו פים

 בעדן. שמתרחש כל את לחקור המשיכו
 מגיעים הם האי על מסעותיהם במיסגרת

 הקו- אמד — ישוב ״זהו :מוזר למקום
החו פני על והאיר עמד הוא אורדינטור.

 דבאד עם הקטנה הכיכר מן בפנסו. מות
"קטנים רחובות יצאו . . .

 להתבהר מתחילה עדן סיום לקרא/ת
 עיניהם וקלטו שראו לכל הסיבות סיבת

יוצ הם כאשר האסטרונאוטים, ששת של
 עדן, מענקי אחד עם קשר במפתיע רים

 כחוסר בגיר אחז ״הכפול היא שפעולתו
 על כמצוייר התכונן בו, התכונן זריזות,
 הוא הקיר. אל לאט לאט ניגש הלוח,
 אשר הגדול גופו בכל להתכופף נאלץ

 שידו כדי הצווארון, מן באלכסון הזדקר
 התבוננו בולם הלוח. אל תגיע החבושה
העי את חיפש עצורה. בנשימה במעשיו

 המעגל פני על המרכז מן השלישי גול
 מיומנות, כחוסר רב, ובמאמץ האליפטי

 מרח כד ואחר פעמים מספר עליו הקיש
הגיר...״ את

 הרובע־ ששת בין התיקשורת בהמשך
 ״הקואורדינטור הרי ד,״כפול״ לבין זונים
כוכ את צייר הלוח, אל במהירות ניגש

 שההשלכה משום היסס קנטאורוס, בי
 וכפי הזיכרון מן להיעשות צריכה היתה

 מעדן. הגלקסיה של זה איזור יטניצפה
 עוד הוסיף כסידיום, עפה נקודה מרח

 רגל ועל יותר, קטנים אחדים כוכבים
 את סימן אשר צלב צייר הגדולה הדובה

 הגיר את לקח השתעל. הכפול השמש...
 אל הקטן גופו את קירב ובמאמץ מידיו
 ציורו את השלים נקישות וכשלוש הלוח

 אלפא את שהוסיף הקואורדינטור של
פרוקיון...״ של הכפולה המערבת ואת נ*שר

להק הצליח אורלב, אורי עדן, מתרגם
 מבלי רבות, איכויות העברי לנוסח נות

 המקצועיים המונחים בפירוטי שנכשל
 שונים. מקצועות בגי אנשים שישה של
יתור לאם של האחרים המד״ב ספרי אם
שאין הרי מיומנות, באותה לעברית גמו

בעב המד״ב קוראי של שעולמם ספק
יתרחב. רית

0 3
עמנואל

 שכאשר מספרת, הירושלמית האגדה
ה נפגש השנייה מילחמת־העולם פרצה

 עם ברגמן הוגו שמואל פרופסור
 בבית־קפה כודר מרטין הפרופסור
 ואמר בובר אל פנה ברגמן ירושלמי.

שמוטלת הרי ״עכשיו :בנוסח משהו
עמ כתבי בתרגום להתחיל החובה עלינו
לעברית״. קאנט נואל

 חדשה מהדורה אור ראתה באחרונה
ברג הוגו שמואל של ספרו של ומתוקנת

 בו קאנט*, עמנואל של הפילוסופיה מן
 מישנתו את הירושלמי המלומד פורש

 את בוחן ברגמן היקפה. בכל קאנט של
 של התפתחותם דרך הקנטיאנית השיטה

 האחר- בפילוסופיה פילוסופיים רעיונות
התבו ״ביקורת את בוחן ברגמן קאנטית.

והפילו המוסר תורת את הטהורה״, נה
 נבחנות זה בפרק ההיסטוריה. של סופיה

 אוניברסלית״, ״היסטוריה כמו שאלות
 וחופש״. ו״היסטוריה והאנושות״ ״המולדת

 ״ביקורת כמו נוספים יסוד נושאי וכן
הדת״. של ו״הפילוסופיה השיפוט״ כוח

 רדטג־ נתן מציג הקדמתו בדברי
 אנשי- מימד של עקיף היבם שטרייך

 על ונימנו בירושלים שהיו הייקים הרוח
אוני — העברית האוניברסיטה מייסדי

 רוטנשטרייך: וכותב — הומנית ברסיטה
 בדברי המצוי הביקורת של לצד ״אשר
 כאשר כי לומר אפשר קאנט, על כתמן

 כאינטלק- קאנט תפיסת את מאפיין הוא
 יש ,אינטלקטואליזם׳ ...האיפיון טואליזם,

הבע צימצום של אחר או זה שיעור בו
לבע פתרון של הכיוון צימצום או יות
המוסר...״ יית

 הפילוסופיה — ברגמן הוגו שמואל *
 מאגנס; י״ל הוצאת קאנט; עמנואל של
רכה). (כריכה עמודים 188
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