
 בצד המתגמדת לחריזתו, שובסקי/דניאל
 מעניקה ־אינה שבחוברת, המעולה השירה

הסו מעטה של שהקסם עוד מה דבר.
מס את שנים כמה לפני שאפף דיות,

ונמוג. פג דניאל, גבי תרי
 אל" אונסי מאת באמצעיתו החיים נהר
 שבמשוררי והנועזים מהבולטים חאג/

 המייצגת שירית, עוצמה מציג בימינו, לבנון
 בשירה הטמון העצום השירה זרע את

העשרים. המאה של השני בחצי הערבית
 קצרה מסה לחוברת מוסיף וינפלד דוד

 גרינברג צבי אורי של יצירתו על
 של ואמנות בהווה אמנות :20ה־ בשנות
 שביצירות לצורניות מתייחס הוא ההווה.
 שינוי של כמייצג התקופה, באותה אצ״ג

הת מובאת במקביל השיריים. האמצעים
עי בגין ברש, ואשר אצ״ג בין כתבות

 ואחרית־דבר שניהם, בין פירסומי מות
 המסבירה ברש־הכהן, איילה מאת

זו. התכתבות
 שימעץ של חשובים לא שירים בצד
 שיבעה מובאים יחזקאל ויוסף שלוש
 לאור, יצחק של חיות מלאי שירים

 שירית בתמונת־מצב מסכם הוא שאותם
 עזובת על מכסים הכבישים ״קורי וקודרת

שבינינו.״ הארץ
האי כל על שומר 2 חדרים לסיכום:

 ניתן ושם פה כי אם ,1 חדרים של כויות
העו של אחר או זה טעמה על לחלוק
בעי היא, זה כתב-עת של מעלתו רכת.

 החרזנים דוד שירי את באי־קבלתו קר,
 בר־ אורציון של מסוגם — הנגררים

 את המסמלים - ריין* אשי או תנא
 העכשווית. העברית בשירה והכוזב הרע

ערי מבחינת משובח גם הוא 2 חדרים
 מרווח לקריאה, נוח — הגראפית כתו

 לכל מומלץ הוא מושכת־עין. צורה ובעל
בארץ. השירה אוהבי

ספרים

רצי — בישראל הערבים הכותרת תחת
 והמכון מגנם בהוצאת הופיע ותמורה פות

 קידום למען מרומן ס׳ הרי ע״ש למחקר
 בעריכתו מאלפים מאמרים קובץ השלום

הרא המאמרים שני ליש*. אהרון של
 עוזיאל של מאמריו הם בקובץ שונים

 האוב־ וגידול הטיבעית התנועה שמלץ
 מאמרו בא אחריהם העבודה. וכוח לוסיה

 העוסק רוזנפלד, הנרי הסוציולוג של
 במיש־ וניגודים לשינוי מחסומים בשינוי,

 בריבוד עוסקים המאמרים הכפרית. פחה
ישראל. ערביי בקרב ובמגמותיו החברתי
במא מתאר ליש, אהלון הקובץ, עורך

 את המוסלמים, של העדתי האירגון מרו,
פעי ואת הקאדים, הדתית, ההירארכיה

 ואת (הקדש), הווקף הנהלת של לותה
 מתאר דומה עניין והעדתי. הדתי החינוך
 סלמן עם (בשיתוף ברשימתו העורך

 הדרוזים. של העדתי האירגון על פלאח)
ב המיעוטים אוכלוסיית של אחר ציבור

 ׳מ. גדעון של ברשימתו מיוצג ישראל
והתרבו האקולוגית ההסתגלות קרסל,

 הארץ. במרכז מתעיירים בדווים של תית
 היסוד בעיות את בוחן וינטר מיכאל
 של מצבם את וחושף החינוך, במערכת
 אינה שהמדינה שנייה, ממדרגה אזרחים

חינוכם. לקידום משאבים מקדישה
 אלי של מאמרו הוא עניין רב מאמר

 מצויים המאמר בראשית המשכילים. רכס
ההש אי-קידום בדבר מאלפים מיספרים

 הערבים של והאקדמית, התיכונית כלה,
אקד בקבוק צוואר יצירת תוך בישראל,

 בחברה השתלבותם את מהם המונע מי,
 למעשה רכס חושף זה במאמר הישראלית.

סטו בין סיכסוד־הדמים של ראשיתו את
ה באוניברסיטה ויהודיים ערביים דנטים
מק רכס .1978 בראשית בירושלים עברית

 המעורבות לדפוסי נרחב פרק גם דיש
ה והמשכילים הסטודנטים של הפוליטית

במי סחף של מגמות אל ומוליך ערביים,
 אות־ שהטבעת מגמות האידיאולוגי, שור
 חלק הם בית מסוג אזרחים של הקין

ה העיוורון אחר: חשוב גורם מגורמיהן.

ביש הערבים — קובץ ליש, אהרון *
 מגנס; הוצאת ותמורה; רציפות ראל:

רכה). (כריכה עמודים 249

הפלסטינית. ליישות הקשור בכל ישראלי
 ומתחים ניכור בוחן לנדאו מ. יעקב

 תהליך את ומתאר הפוליטית, בהתנהגות
 בישראל, הערבים של הפוליטי ההקצנה

 ורק״ח מק״י של ההשתלטות שלב דרך
עליהם.

 של רשימתו היא עניין רבת רשימה
 סאן ,אנחנו :זיאד תופיק ינץ אברהם

הפו המקבילה את בוחן הוא שבה ,,הרוב
מסיעת חבר־הכנסת של והשירית ליטית

זייאד משורר ״כ־ ח
בר־לב בקו הבטון את לועסים

 בחינת דרך כמשורר. גם הידוע חד״ש,
 מיל״ כמו בעניינים שהתחילו שיריו, נושאי

 המחבר מוליך לאומי, ומאבק חמת־מעמדות
 שירת של הפלקאטי למימד הקורא את

 במאי האחד מאורעות על שיריו — זיאד
 הימים ששת מילחמת על בנצרת, 1958
 שבמהלכה יום־הכיפורים, מילחמת ועל

 הגדולה, החצייה שיר את זיאד פירסם
 פליטי עם שלו שותפות־הגורל שירי ועל

 מצד זיאד. בשירי יציבות אין פלסטין.
 זכות את שולל ״איני :כותב הוא אחד
 לבנות / כמדינה לחיות / האחר העם

 ליו־ אותה לחלק ואפילו / כרצונו אותה
 כותב הוא אחר ומצד ממדינה...״ תר

 היתת ״מקודשת :הגדולה החצייה בשירי
 והפנים / הצהריים שמש כיקוד החצייה,

 מכשרם/ האדמה את מאכילים השחומים
 ואהבה, וקטיושה, עיקשות :והמבטים

 והשר־ ,והתותחים / והרובים והזרועות,
 לועסים / המתכת, ונשרי הכבדות, שרות

 הרבים הקטעים כרלב...״ כקו הבטון את
 הרא־ בפעם רואים זה, במאמר המופיעים

 ששירתו ספק אין בעברית. אור שונה
 השירי ההמשך היא זיאד, תופיק של

ב שנשמעת הפוליטית, לבשורתו והישיר
הכנסת. בימת מעל נאומיו

העו רשימת היא בקובץ מסכמת רשימה
 מיל- אחרי ומגמות קווים ליש אהרון רך

 את המחבר סוקר שבה הימים, ששת חמת
 בקרב תהליכי״יסוד על המילחמה השפעות
 שמנעו תהליכים אזרחי-ישראל, הערבים

 שנייה, מדרגה מאזרחים המהפך את מהם
דבר. לכל שווים ■לאזרחים

בידיוני ומדע

מתושלח בני
סופ מבכירי הוא היינדין א. רוברט

 ראו- מספריו ורבים המדע-הבידיוני, רי
 לעברית. בתרגום האחרונות בשנים אור
 לעברית שתורגם היינלין של חדש ספר
 ספק הוא זה ספר *. מתושלח בני הוא

הגז תיסמונת על פארודיה ספק ביקורת
 בתופעה המטפל המין־האנושי, של ענות

אבסורדיים. למימדים הקצנתה על-ידי
 של סיפורה את מביא מתושלח בני

צא המכונים בכדור־הארץ, קבוצת־מיעוט
ב נולדו שבהם הראשונים הווארד. צאי

 ;מתושלח בני — היינליין רובוט ♦
 ;צמח עדי : עורך ;לסמן צופיה : עברית
רכה). (כריכה עמודים 190 כתר; הוצאת

 הצפוייה ההייס שתוחלת ״אנשים 1985
 החיים תוחלת על בהרבה עולה שלהם

 התקופה הממוצע.״ האדם של הסכירה
 ה־ אחרי :הספר עלילת מתרחשת שבה

 האמריקאית למהפכה שהובילו ״מאורעות
החד ימשלים נפילת וקודם השנייה...״

ער לחיות המאריכות בני־המישפחות שה.
 לרוב דנו שבהם פנימיים, מיפגשים כו

 בני־התמותה. עם ובמגעיהם ביחסיהם
 אלה, יחסים על מאיים שמשבר אלא

 ״השחורים :מתושלח מבני אחד כמאמר
 עוד בל בו וקינאו הלבן האדם את שנאו
 מטעמי מהם שנמנעו יתר מזכויות נהנה
 ותקינה. כריאה תגובה היתה זו צבע.

 הבעיה נפתרה ההפלייה, חוסלה באשר
 בין תרבותית התמזגות והחלה מאליה

ה קצרי בקרב השחורים. ובין הלבנים
 במאריכי לקנא דומה, נטייה יש ימים

.הימים . ״ .
 פלוס. אלפיים בשנות הוא העלילה זמן
רא של מצב מגיע הפתיחה פרקי לאחר
 ״המושל :בני־מתושלח על מצוד שית

הח סמך על חשוף חכר כל לעצור עומד
לנ בדעתם נחושים הם המועצה... לטת
 מן התעלמות תוך שהוא, אמצעי כל קוט

 את מאיתנו לסחוט לנסות בדי האמנה,
 הארוכים׳. חיינו ,סוד מכנים שחם מה
 כשיטות להשתמש מתכוונים אפילו הם

 כימי האינקוויזיטורים שפיתחו עינויים
.הנביאים . ״ .

במהי להימלט מתחילים מתושלח בני
שלהם. הריכוז למרכזי ולעבור רות

 ב־ מיקלט מצאו מתושלח בני 9106
 כמה של באסיפה שלהם. בתי־המחסה

המנהי אחד קם מתושלח, בני מזיקני
 האנושי׳ ,הגזע שנקרא ״מה :ואומר גים

 ככד. שנודה הזמן הגיע ;לשניים התפלג
 ,האדם אנחנו, — ויוונס ההומו אחד מצד

 מוריטורום, ההומו — שני ומצד ■החי׳,
״ כן שהוא ,האדם . . . ׳ ! ת ו מו

 בגי של המנהיגים אחד לאזארוס,
ספי מצוייר, בשמיים כי מבשר מתושלח,

 מסעות־דילו־ לצויד ״שנבנתה מרווחת נה
 שלא למה הכוככים• כין ממושכים גים

 משלנו?״ נחלה לנו ונחפש אותה ניקח
 פורד, סלייפזון עם קשר נוצר מהרה עד

 האמנה ובחסות המועצה ״מטעם המושל
 לזו חליפית מישרה המערכי״, הממשל של
 פורד סלייטון בין ארצות־הברית. נשיא של

 בגי ממנהיגי אחד כארסטו, זאקור ובין
 פיתרון על משא־ומתן מתנהל מתושלח,
 ״זאקור מציע המושל כאשר הבעייה,

 חייבים מישפחתך ובני אתה בארסטו,
הזה!״ הכוכב את לעזוב
ואיר־ בהכנת מתחילים מתושלח בני

 השילטון בעוד שלהם, יציאת־מצריים גון
באוק לשמורה חלקם את מעביר המרכזי
מת שביניהם מהאמיצים כמה להומה.
 מייפלאור• של להכנתה ודואגים חמקים,

 ב־ מערבים מתושלח בני נציגי החללית.
 המושל את מכדור־הארץ בריחתם נסיון

 כורה] מתמנה תחתיו להדחתו. וגורמים
 ביחד מתושלח בני הוותיק. יריבו וגינג,

 של בתרגיל מצליחים המודח, המושל עם
 הטעייה תרגיל ובעזרת חללית פיראטיות

סי אל ולהגיע מרודפיהם להימלט מבריק
חדשה. מולדת של פונה

 של למצב נכנסו מתושלח מבני חלק
 למרווחת הפכה והספיגה בהקפאה שינה
ש לכוכב, מגיעה חדשה מולדת יותר.
 :מספר אליו, שיורד הסיור יחידת מפקד

ל לחפליא דומח חזה חכופב ״דימפקד,
להת •טחתחלתי בד בדי עד הארץ. כדור

 יצורים, מצויים זה שבכוכב אלא געגע.״
 נראח אדם... לבני כ״דומים המוגדרים

 מטרים שגי גובהם דו־רגליים, שחם חיה
סי ושישים, מטרים שני עד ושלושים

 פנימי, שלד בעלי צדיהם, משני מטריים
 עיניים מצלמה. עדשת ועיני נפרד ראש
 ללב והנוגעים האנושיים תוויהם חץ אלה

 ובעלות לחות גדולות, היו חן בהתר:
 סן כלב של עיניו כמו טראגית, הבעה

כרנארד.״
הצ ג׳וקירה, בני החדש, הכוכב בני
 מבני אחד עם טלפאתי קשר לפתח ליחו

 הסכימו בשיכלו, מפגר האנס, מתושלח,
לר העמידו ואף מתושלח בני את לקלוט
 המיג- עובר בהדרגה שלמה. עיר שותם

ומת לכוכב, מתושלח בני של האזרחי הל
 בעיר השונים מיתקני־העזר בהקמת חילים

 רוב למדו שבועיים תוך להם. שהוקצתה
 והצליחו בסיסית, ג׳וקירית מתושלח בני

מארחיהם. עם מעט לפטפט

 שהגיעה הראשונה המהגרים ספינת *
לצפון־אמריקה.

 ג׳וקיריה בגי עם היחסים שמערכת אלא
ש להם מודיעים המארחים משתבשת.

 של במרחק אחר, לכוכב לעבור עליהם
 אור״, שנות ושתיים משלושים ״יותר
 למרות המקום. אלי מיצוות על־פי וזאת

 הרעיון,י נגד מתקומם מתושלח מבני שחלק
 שב־ נמשכח 3722 פי.קיי• לכוכב ״חטיסח

 זמן לפי ימים ושלושה חודשים עח־עשר
 יצור מצאו הם השני ובכוכב חספינה,״

 ילד ללאזארום הזכיר ״היצור חדש מסוג
לעכ שהתחפש מסיכות, נשף של בלבוש
 :מתושלח בני לנציגי המבשר בר״.״

 לבם... ציפינו לעולמנו... הבאים ״כרוכים
 יצורים אלה בואכם...״ על לנו סיפרו

 טלפאתיה באמצעות תיקשורת היוצרים
מבוקרת.

 מתושלח לבני הקצר, לא זה חדש כוכב
 עיר. הצריך שלא כזה היה האקלים עיר.

 היו ד,שיחים רבה, לפרווה דמה העשב
הי אפוייה עוגה כטעם וטעמם אכילים

 חיו ״המישפחות קצר זמן וכעבור טב,
 עליזה באנרכיה זה מאושר לכת כוכב על

 חת- האינסופי הפיקניק סייגים... וללא
"חודשים שבועות, משך . . .

ב להשתעמם התחילו מתושלח בני
 ״אי־אפשר : מהם אחד כמאמר או מקום׳

 מנחה.״ של תח שעת השעה תהיה שתמיד
 היטב״. מנוהל ״גן־חיות להם הזכיר המקום
 מתושלח בני מחליטים האסיפות באחת
 הם כדור־הארץ• אל לכור־מחצבתם, לשוב

 הארץ כדור של החלל לאיזור מגיעים
 כי להם מסתבר ואז בקירוב, 3700 בשנת

האמנה. למיסגרת הוחזרו הם
מדע־בידיוני ספר הוא מתושלח בני,

בחלל דילוגים מסע
חללית מצריים יציאת

 השלכות בעל מוסר־השכל עם מעולה,
 הקינאה על כדור־הארץ, על מיידיות

 לגזענות, ■קרקע־גידול המהווים והתיסכול
 מעולה, ספר זה תהא. אשר סיבתה תהא

 הלקוי בתרגום הוא העיקרי שחסמנו
 עשוי שהקורא מילים של סידרה שלו.

 ;המיגע ;כככודו :כמו בספר, למצוא
 רבות, מילים ועוד לתגכן ,בו ;ייכרו

 המדע־ ממילון מיוחדות מילים אינן
 ושגיאות־הגהה, שיבושים אלא הבידיוני,

 להתיר רשאי אינו כתר כמו שבית־הוצאה
לעצמו.
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