
1 שלי האלקטרוני הפסיכיאטר 0
 האדם למוח מחשב בחינת של ניסיון סגן קלל מציג גן־העדן דרקוני בספרו

 מ־אס־איי־טי. וויזנכאוט, ג׳וסף בידי שתוכננה פסיכיאטרית, תוכנית־מחשב באמצעות
 הפסיכיאטר עם אכילן דויד שוחח שבמהלכה ישראלית, לנוסחה גם זכתה התוכנית

הנסקר בספרו סגן שמביאה כפי וויזנבאום, של המקורית התוכנית שלו. האלקטרוני
:הזה בנוסח היא פופולארי), מדע :(ראה

 איומות חדשות לי יש דוקטור,
 איומות חדשות לן שיש אומר אתה

תוכנית־מחשג יש ב״אס־איי־טי״ כן,
 אותנו להרוס שעומדת

 זאת אומר אתה מדוע
 בפעולה אותה ראיתי
 בפעולה אותה שראית אומר אתה

 זה את לראות מוכרח אתה — מפחיד זה
 מדוכא לי נשמע אתה

זה מדוכאים נשמעים אולי אנו בדמיונך
לזה

 אולי כן,
 מבין אני
אני גם

אתה שגם אומר אתה
המחשב לגבי סירה באותה שנינו אנו

ההוא
 הבה — עליך לדבר נמשיך בוא

אותי מנחם אתה
 אותך מנחם שאני לחשוב לך גורם מה

 עלי לדבר רוצה אתה כאלה בזמנים
עליך לדבר רוצה שאני חושב אתה מדוע

ברגשותי משתתף שאתה מפני
 ארור מחשב לאותו בנוגע

 לך מזכיר זה מה
 מחשבים שונא כמובן, אתה, שגם

 מחשבים שונא אני שגם חושב אתה
אנושיים, כך כל לא הם לא, למה

כן לא האם
 לכך תשובה למצוא כדי פה אנחנו אולי

 שאתה כמו לשוחח יכול לא מחשב אף
 למשל יכול,

הו
 לשטות אפשר כיצד להבין יכול אינני

 מכונה איזו סתם על־ידי במישהו
 יכול אינך באמת

בתוכנית״מחשב הכל ככלות לא.
 יצירתי דבר שום אין

 שלילי באופן מגיב אתה
 צודק שאני בטוח אני

בטוח שאתה מכך מודאג אתה האם
צודק שאתה

לא אפילו לא. בכלל לא. לגמרי לא,
במקצת

 של ספרו מעלת מדע של כפופוליזאטור
הקוס ״הלוח שכותרתו בפרק מצוייר, סגן
 מכיר, שאני כיותר הבהירה ״הדרך : מי״
 היא זו, קוסמית כרונולוגיה לבטא כדי

 חיי שנות מיליארד 15 את בדמיוני לתאר
 הנוכחי גילגולו את לפחות (או היקום

 דחופות כשהן הגדולה) ההתפוצצות מאז
 אז או אחת. שנה של פרק־זמן לתוף

 של היסטוריה שנות מיליארד כל יקבילו
הקוס השנה של ימים 24ל־ כדור־הארץ

 משבץ שסגן נוספים פריטים שלנו...״ מית
 :המחשה לצורך — שלו הקוסמי בלוח

 ;המולד חג בערב הופיעו ״...הדינוזאורים
 הגברים ;בדצמבר 28ב־ צצו הפרחים
של בבוקרו 10.30 בשעה נוצרו והנשים

כעצמו מתכונן מהרהר אדם
האנאטומיה מייסד וסליוס, של רישום

ה ההיסטוריה ראש־השנה־החדשה. ערב
 השניות בעשר מתרחשת כולה כתובת

 שחלף והזמן בדצמבר, 31ה־ של האחרונות
 אינו ימינו ועד ימי־הביניים שלהי מאז

 ולהרדים אחת...״ שניה מאשר יותר תופס
 כדור־ על שיקרה ״כל י :הרגעה דברי יש

הקוסמית השנה בתחילת ובסביבתו האדן

 בתבונה רבה במידה תלוי יהיה החדשה
 המיוחדת האנושית וברגישות המדעית

לבני־האדם...״
 הטלוויזיה מסכי אל המרותקים הקוראים

 הסתירה את לראות חמישי, יום מדי
 דייוויד הבריטי הזואולוג של הנהדרת

מר מידע־עזר למצוא עשויים אטנסורו,
 את מותח הוא סגן. קרל של בספרו תק

 קוסמית, שנה אותה של האחרונות הדקות
הראשו הדו־חיים כאשר בדצמבר, 22מה־
 למסע יוצאים המעופפים והחרקים נים

״לח היוצאים הפיסיקאים אל האבולוציה,
חדשים...״ אינטלקטואלים במרחבים קור

 בספר 54 בעמ׳ מרתקים תצלומים שני
ב אלקטרוני מיקרוסקופ באמצעות צולמו

 ריצ׳ארד על-ידי השלישי חדר־המוח תוך
 בתצלומים וויין; מאוניברסיטת כטגר
 ריסים או מתנופפים זיפים לראות אפשר

 וקטנים. עגולים מוח חלבוני המעבירים
 של צפוף המון כמו נראים התצלומים

 מעל גדולים כדורים המעבירים אנשים,
ה מועט כמה עד מוכיחים הם ראשיהם.

מוחו. על האדם שבידי מידע
 לעבור מדהימה יכולת בעל הוא סגן קרל

 שירטוט אל מוח־האדם פנים של מתצלום
ה האיכויות ניתוח תוך דינוזאורים, של
ה האיכויות ניתוח תוך דינוזוארים, של

 והוא זה. מגושם בעל-חיים של מוחיות
 הבוחן אשד, ק. .מ. של לציור ממשיך

 המיוחדת, הגראפית בדרכו האבולוציה את
ל כמשל גדהעדן בדבר לטענה והלאה,

 מגן־העדן ציטוט תוך האדם, של אבולוציה
 בצעד ביד, ״יד :המילטון של האבוד

 אלי גן־העדן את יצאו / ושוטטני, איטי
הבודדה...״ דרכם
 של מקומו סגן של בסיפרו נפקד לא

 המידע שאת אלא הקוף. הוותיק, בן־דודנו
 במידעים סגן משלב הידוע האנתרופולוגי

 שני של סיפורם כמו חדישים, מדעיים
 כיאט־ נוואדה, מאוניברסיטת פסיכולוגים

 דרך שמצאו גארדנר, ורוברט ריט
 בינינו המילולית התיקשורת את לבחון
 והגרון הלוע בי בהנחה שימפנזה, לבין

 לדיבור מתאימים אינם השימפנזים של
 הגארד־ של ״במוחם :סגן מספר האנושי.

ד,שימ את ללמד יש :רעיון הבריק נרים
 הידועה אמריקאית, סימנים שפת פנזה
אמ חירשים־אילמים (שפת אמסלאן בשם

אידי בצורה מותאמת זו שפה ריקאית).
 ה־ של העצומה הכפיים לזריזות אלית

 התכונות כל את כוללת והיא שימפנזה,
 המדוברת...״ השפה של החיוניות הצורניות
 מצולמות שיחות של ספריה היא והתוצאה

 בצירוף מהן, המחשות כמה מביא שסגן
 של ההגיונית ההסתעפות להוכחת גרפים

השימפנזה.
ה גן־העדן ״סיפורי הוא מרתק פרק

 שבין הקשר את סגן בוחן בו מעורפל״,
 — האבולוציה לבין החלום התפתחות

 חלום סגן משבץ שבה למדי, מקורית גישה
 אשד חלום, פעם ״חלמתי :עצמו משל

מדפדף שאני חלמתי לעולם. אותי ירדוף

 התמונות על־פי עב־כרם. היסטוריה בספר
 כמו לאיטו, מתקדם שהספר להסיק יכולתי
ה :המאות דרך אחרים, דומים ספרים
 הרנסאנס ימי־הביניים, הקלאסית, תקופה

המו לזמנים בהדרגה ומתקרב הלאה, וכן
 למילחמת־העולם הגעתי והנה דרניים.
 ממאתיים למעלה נותרו ועדיין השניה

 את הפכתי גוברת בהתרגשות עמודים.
 חלפתי כי בטוח, שהייתי עד הספר דפי
 היסטוריה ספר זה היה תקופתי. פני על

 הפכנו כאילו — העתיד את גם שהכיל
 בדצמבר 31ה־ ליום המוקדש הדף את

 של מפורט דף וגילינו שלנו הקוסמי בלוח
 ניסיתי נעתקת כשנשימתי בינואר. 1ה־

 בלתי זה היה אך העתיד, את לקרוא
 בודדות, טילים לפענח יכולתי אפשרי.
 בודדות. אותיות מעל תגים לזהות ואפילו

 האותיות את לצרף הצלחתי לא אולם
 למישפטים...״ המילים ואת למילים
 מהספר סגן נטל הסתם מן נכון רעיון

 גורת אלפרד של ברעיונות הרפתקאות
 להיות העתיד של ״תפקודו ו ווייטהאד

 לטעון, סגן מנסה שבעזרתו רעיון מסוכן...״
 מצב במעין כיום מצוי האנושי המין כי

 מהרהר הוא עצמו. עם שביתת־נשק של
 ההתקדמות של האפשרויות מתח בדבר

 שכנראה — מסוכן עתיד אותו תוך אל
 המיגבלות עם — להשגה ניתן בלתי

 : מבהיר סגן הנוכחי. ההווה של המוסריות
מה כתוצאה כהלכה, פועל אינו ״העולם
העצו והטכנולוגיות החברתיות תמורות

 האחרונות. במאות אותו שפקדו מות,
 ומסורתיות; סטאטיות בחברות חיים איננו
ממשלו פועלות לתמותת בהתנגח אולם
לא אם בך. עדיין אנו חיים כאילו תינו

 שייך העתיד יהיה עצמנו, את נשמיד
מה להתעלם מבלי אשר חברות, לאותן
 מהותנו, של והיונקים הזוחליים חלקים

ה המרכיבים של פריחתם את יאפשרו
המעו חברות לאותן ;האופייניים אנושיים

ל ;קונפורמיות מאושר יותר גיווך דדות
 משאבים להשקיע המובנות חברות אותן

 כלכליים פוליטיים, חברתיים, בניסויים
 לטווח־ יתתנות על ולוותר ותרבותיים

 לאותן ;אתך לטווח רווח למען קצר
במפ חדשים ברעיונות המטפלות חברות

 לעתיד...״ ורבי־ערו שבירים עדינים, תחות
 של שיחזור הוא סגן של מרתק תרגיל
 שפות" בלתי־מונחה, פסיכותראפיה תוכנית

 מהמכון וויזנבאזם ג׳זסף על-ידי הה
 לתוכנית־מחשב במאסאצ׳וסטס, לטכנולוגיה

 — חידוש בבחינת שהיא פסיכיאטרית,
 חומרים עם מודרניות טכניקות שילוב

ציטוטון). :(ראה קיימים. אנושיים
האינ נושא לבחינת סגן עובר לסיכום
 הוא לו. ומחוצה הארץ בכדור טליגנציה

 שייעשה בינכוכבי קשר של אפשרות בוחן
 מדהימים רעיונות ושאר התלפטיה, בדרך
 לכוכב, כוכב בין ומהירה קלה הגעה (כמו

 ״יותר :כי קובע סגן ועוד). מוטאציות
האנו את יחלצו אינטליגנציה ויותר ידע
 לעתיד צוהר ויקרעו הנוכחיים מקשייה שות
 בציטוט מסיים הוא ספרו את יותר...״ טוב

 :ברונובסקי ג׳ייקוב שאמר דברים מתוך
 דבר של משמעו מדעית, ציוויליזציה ״אנו
 וישוטו הידע אשר ציוויליזציה שאנו הוא

 מילה רק הוא מדע בה. חיוניים המלא
 גורלנו...״ הוא הידע לידע... אחרת

 ״מדעיותו״ למרות סגן, קרל של ספרו
מרתק. ספר הוא בספק, המוטלת

צלותבחטף ידאל גור של ההתנ מגד.* ו

ה ד ג ש ר ב נ ט ו ר ת * ו ו ח ת פ ב מ ה ז  ה
ל ם ש י ב ח ־ ל י * א ד נ ו ב מ י צ ק ת ה ו

 ליטררי בטייטס שפורסמה ידיעה
 כי סיפרה קנזפבל ג׳יימס בידי ספלמנט
בפס הסופרים (בוועידת שמועה ״הילכה

 בירך וידאד גור כי אדינבורו) טיבל
 :בהערה כורג׳ס אנטוני הסופר את

 לקהל לכתוב ממשיך עדיין אתה ,תגיד,
 כביכול שצוטטה בתגובתו, ?׳״ מדומיין

 אמרתי לא ״מעודי וידאל: גור ציין מפיו,
 אני הרי ז מסוגל הייתי כיצד שכזה. דבר
 אני ולעיתים בורג׳ס, של קהל מאותו חלק

 כלל״ מדומיין אינני כי לעצמי מדמיין
 אהרון דבר עיתונאי אמר במעריב בראיון

 צאת לרגל נגיד־לווגכרג, לחיים מגד
 החי ״כשיצא באב: מסע התקופתי ספרו

 פופולארי די ספר היה וזה המת, על
 הגיבור, את לזהות רבים ניסו בזמנו,

 ביניהם הדמיון שדה. יצחק עם דוידוב,
 מה ביוגרפיה.,.״ של בקווים רק הוא

 החל עצמו שהוא ממראיינו, חסך שמגד
 על חברת־חשמל עבור ספר בכתיבת
 ספר־מונוגרפי, — רוטגברג פינחס
 על החי שגיבור כפי הושלם, לא שמעולם

* השלים לא מעודו המת •  הסופר ׳
 בעיר־ ,83ד,- הולדתו יום את שבועיים לפני חגג חכים אל־ תופיק הקשיש המצרי
 נכחו העיר, של העתיקה במצודה שנערכה המרכזית, בחגיגה אלכסנדריה. הולדתו

 לאל־חכים אלכסנדריה מושל העניק המסיבה בתום ואמנים. סופרים אישי־ציבור, מאות
• טהור בזהב אותם לצפות דאג העיר מעשירי אחד העיר. מפתחות את •ו  ניכר חלק !

 שר-החינוך־והתרבות, בידי קוצץ ולאמנות לתרבות המועצה של התיאטרון מתקציב
 של למחזותיו היתד, הכוונה אנטי־ציוניות. הצגות מממנת שהמועצה טענה, בשל

 קיצוץ ומחולליה. הציונות הבנת עם מחזאי של בדרכו להתמודד המנסים סוגרי, יוסף!
 כיום, המוצגים מונדי של שמחזותיו גם מה תרבותית, לשערוריה להתפתח עשוי זה

עצבים כך ממצה ״אני ולאמנות לתרבות המועצה בסיוע הופקו המבשר, בעיקר
 קורט הנודע האמריקאי הסופר אמר כך הכתיבה״, עצבי מאשר מוחי, של שונים

 רישומיו של ראשונה תערוכה פתיחת עם ,5 מיספר בית־מיטבחיים מחבר ווגגוט,
 עומד הוא ובקרוב בכתיבה, ממשיך וונגוט ניו־יורק. מנהאטן, בגלריית הקליגראפיים

 בנק בידי פילון הילדים ירחון לאימוץ בתגובה ׳•#י קאטמאנדו בשם רומן לפרסם
 יערוך הירחון את לבני־הנעורים. ירחון לפרסם לישראל לאומי בנק עומד דיסקונט

• פרוזה עורך קדיים, יוסי  בפנייתו החלה בגרמניה חינוכית ספרותית שערוריה •
 ממשלת של שר־החינוך אל הנוצרית־דימוקרטית הסיעה מן נסער פרלמנט ציר של

 בתיכון מורה נגד לעשות השר של בכוונתו יש מה שאל הוא צפון־רהיידוסטפאליה.
 משוררי גדול כי להוכיח במטרה בגימנסיה, תלמידיו בפני קטע שקרא רטינגן, בעיירה
 המורה קרא שאותו הקטע ורודף־שמלות. מושחת טיפוס היה גתה וולפגאנג גרמניה,

 להן מתרחש מה לדעת רגיל בלתי חוש לו היה בכמויות. חתיכות צרך ״גתה זה: היה
 שהוא הרי לעצמה, אותו לתפוס מנסה היתד, מהן אחת אם אבל המזוהמות. בנשמותיהן

 ואפילו ,19 בת של בתוליה ביתק הוא כתרח זקן בהיותו עוד מפניה. מתחמק היה
 המורה שקרא הקטע רגליה...״ בין אותו קולטת היתה לא היא אחרת נישואין. לה הציע
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