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  דימט דות�  מאת האולטימטיבי הדר
 קיצור  :סיפור
 

 את לי גילה' כשטי� אטומי באיחור היינו
 . האולטימטיבי הדר� קיצור

 את כשעצרתי אותי שאל הוא" ?באי� עכשיו"
 הדלת את לו פותח, מיפתנו על בלמי� בחריקת יפ'הג
 הוא בעוד. בשניה לפרסה ההגה את ומסובב תאח ביד

 שהייתי החשובי� הדברי� כל על חשבתי פנימה משתחל
 רק הגעת למה להסביר יכולי� ושהיו לעשות צרי�

 אי� כמה עד שוב לומר הצור� את הדחקתי אבל, עכשיו
 אחד בא! נגעתי שלא היתה האמת כי, זמ� בעצ� לי

 מכ� כולו נבע והאיחור, הסופשבוע כל הללו מהדברי�
 לפני דקות שלוש מוס! באיזה עצמי את שאיבדתי
 ההגה את סובבתי רק זה במקו�. לצאת צרי� שהייתי

 ." דקות חמש עוד יש "ומלמלתי
 סע.  טוב, נו "ואמר קצרה אנחה פלט' טי�

 ." השדות דר�
 המסילה את חצינו, עפר דר� במורד חתכנו

 גשש כמו הוראות ירה' טי�. הפרדסי� לתו� ימינה ופנינו
 רק בו ראה לא הוא, אלי ובניגוד יפ'ג היה לו ג�.  מנוסה
 ומגרשי גבוהות ממדרכות איתו לפחד צרי� שלא אוטו
"ארבע ברכב שזכה מרגע כי האמי� אלא, חוליי� חניה

 על עוד ינועו שגלגליו לכבודו מתחת זה יהיה, ארבע"על
 והשדות החולות את חורש היה הוא לכ�. אספלט

 וחזרה לעבודה יו�"יו� דרכו את ווטמנ, והפרדסי�
 או בו� אג�, כורכר צוק כל אלי שש, דרכי�"לא"בדרכי�

 את מוצא היה אחת לא. בדרכו שניקרו טובענית דיונה
 של חודה על או נקיק איזה במורד תקוע כשרכבו עצמו
 הוזעקתי כבר ופעמיי�, במיוחד תלולה תלולית איזו

 בימי� א� ג�, חילו� למבצעי נרגשת פלאפונית בקריאה
 . יותר מנוסי� יפאי�'ג על להסתמ� העדי! כתיקונ�

 הרגיע הוא. 'טי� פקד" ,בהצטלבות שמאלה"
 יפאי'ג אתגר איננו נוסעי� אנחנו בו דר�"שהקיצור אותי
."  נו! ויותר פקקי� פחות ע� "דר� סת� אלא, ממש של

 חמרה נתיב לתו� ופנינו ברושי� של שדרה עברנו
 ותכ! ימינה. "במרכזו נמתח י�קוצ ששובל, אדמד�
 שלד משמאל עוברי�, סביוני� בי� התפתלנו" שמאלה

 שחורות פלסטיק יריעות מתנופפות שעליו חממה של
 מגרש, צרי!, מי�"מגדל היה. מרופטת עבאיה קרעי כמו

 ואז.  לקרוא הצלחתי כ�"כל שלא שלט איזה, גרוטאות
 תתח פתאו� שצ� סלול כביש על והיינו" ימינה כא�"

 . יפ'הג גלגלי
.  קרובי� אנחנו כמה קלטתי מטרי� כמה תו�

 בהזדמנות חניתי, המרחק יתרת את בשקיקה גמעתי

 לא שעוד גילינו. לקופה בספרינט ויצאנו הראשונה
 ראש"מגולחי המוני הצטופפו בחו�. אפילו התחיל

 כרוכי� זרועותיה�, מהבסיס חוויות שהחליפו קולניי�
 על כמשי ניגר ששער� קב�קור"חשופות קטינות סביב

 פה.  ל'ג של קפואי� בגלי� ראש� על געש או כתפיה�
"בכי אפילו או, אנחה שווה שהיתה מישהי קלטנו וש�

 תחקיר בשיחת התחלנו כבר. נעורינו אובד� על תמרורי�
 כשהצצתי המתמשכת שברווקותנו המחדל בעיניי�
 א� לשמוע כדי לאוז� אותו הרמתי. ומצמצתי בשעו�
 הדר� את שעשינו או לי נידמה זה, תגיד. "עובד ודע הוא
 לאוז� מאוז� חיו� לי נת� רק' טי�"  ?דקות בשלוש הזו

 היתה לא הסדרנית א� בנושא מרחיב הייתי. ושתק
 היינו לא ואנחנו רגע באותו לאול� הדלת את פותחת
 תחת לטבוע לא בכדי התחמקות מהלכי לבצע נאלצי�
 .פנימה שנשט! הנעורי� נחשול

 על והתיישבתי הביתה חזרתי הסרט אחרי
 של לאורו ישבתי בעבודות לגעת במקו� אבל, המחשב
 כל ממני שהתחמק היחיד במוס! ודפדפתי הדלוק המס�

 ואז שעתיי� איזה טטריס שיחקתי כ�"ואחר, הסופשבוע
.  לישו� והלכתי מעייפות מתתי, בוקר כמעט היה כבר

 צרי� ישהיית לפני דקות עשרי� למחרת התעוררתי
 מהבית שיצאתי עד. באוניברסיטה בסמינר להיות
 היו החו! לכביש ביציאה. דקות שש רק לי נשארו
 את לנסות החלטתי, אליה� להיכנס במקו�. פקקי�
 . 'טי� של הקיצור

 בגלל בעיקר יפ'הג את הוקרתי שאני למרות
 של הנפיליי� ההאטה פסי את לעבור לי אפשר שהוא
 דרשתי ולא הרכב בתיקרת הראש את לדפוק בלי הכפר
 נחמד היה, שעה"שעה יו�"יו� היסטריי� ביצועי� ממנו
 הסלול מהכביש לרדת אוכל, שאבחר מתי שכל לדעת

 היתה לא שאולי בדר� בבטחה דרכי ולפלס והפקוק
 לא א� ג�.  מעניינת יותר היתה בטח אבל קצרה יותר

 ידעתי, זמ� מה"יודע"מי לי יחסו� שהקיצור בטוח הייתי
"חסר להזדחל במקו� משהו עושה אני ככה פחותשל

, חמרה, ברושי�. הנמקות הדקות את ולספור אוני�
 לרגע.  הפע� השלט לפני אבל, ימינה כ�"אחר, סביוני�
 מעבר, שלא ראיתי אז אבל לאיבוד שהלכתי חשבתי
 והפכה וילות כמה בי� נכנסה העפר דר� לעיקול

 מטר אביב"ברמת הייתי ופתאו�, לאספלט
 . דקה לי נשארה ועוד, אי� יודע השד, וניברסיטהמהא

 ).2 בעמוד המש� (
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 הזמ� כל כי, בסמינר להתרכז יכולתי לא
. רגע. הגיוני לא כבר זה. ההוא דר�"הקיצור על חשבתי

 בלי אביב"תל עד מהכפר כזה קו למתוח אפשר"אי הרי
 או בגדר להיתקע בלי, סלול כביש אחת פע� לחצות
 לא, אומרת זאת. כלשהו עביר"בלתי שטח או תהו�
 הגז בחוות ש� נתקעי� בגלילות, הרי בגלילות. לי ניראה

 שסוללי� איפה למטה ש�, אולי, או, שבוני� ובמחל!
 מסילה לא, כביש ראיתי לא, לא אבל, איילו� נתיבי את
 בדיוק הבנתי ולא, בסדר לא פה היה משהו. כלו� ולא
 . מה

 שלי והמנחה למעבדה הלכתי הסמינר אחרי
. הדלת את אסגור ישאנ וביקשה שלה למשרד לי קראה
 ולמה הסמינר לפני הגעתי לא למה שאלה היא. רע סימ�
 לא ענייני� ולמה בצהרי� רק מופיע שאני שבועות כבר
 ובכל, הפרוייקט על עובד אני חודשי� כבר הרי, זזי�

 תקוע אני רק, תוצאות יש כבר לאנשי� אחרת מעבדה
 ולמה אותנו משיגות כבר המתחרות והמעבדות מאחור

 שיטה איזו להיות צריכה הרי, הג� את לנו י�א כבר
 הופ, אחת במכה אותו לנו שירי� רעיו� איזה, חכמה

 הנחות פה ושאי�, פשוט לא שזה לה להגיד ורציתי, כזה
 מעניי� לא כבר הזה ושהפרוייקט, דר�"קיצורי ושאי�
 אב� לי שיש מרגיש ושאני אותי עניי� לא פע� א! אותי
 שכבר, לנשו� לי תנתנו שלא הצוואר סביב גדולה

 תקוע שנתיי�, לנשו� זה אי� זוכר לא כבר אני שנתיי�
 ממנו לחתו� האומ� את לי שאי� פקק באיזה פה

 מנסה בכיסא והתכווצתי ששתקתי ובטח, לשוליי�
" לא""ו" כ� "של ברורות לא תנועות ועשיתי גמד להיות

 . הראש ע�" יודע לא""ו" מצטער אני""ו" מבי� אני""ו
, הלכה שהיא אחרי שעות כמה ביתהה יצאתי

 שנקיפות מאוד מעט היה כבר הזו השיחה אחרי כי
 כוח לי היה לא. הדכדו� נגד לעשות יכולות היו המצפו�
 על דיברו כבר �"בגלגל. הביתה לברוח רציתי, לעבוד

"מלה צפו� ובאיילו� גלילות עד מאיינשטיי�, הפקקי�
 הפיל מתומצו שפיי� עד ומגלילות גלילות עד גארדיה

 ברמזור תקלה עקב כבדי� עומסי� הירוק"הכפר בוא�
 את לנסות, שחשו� אפילו, החלטתי אז. במקו� הכוונה
 . להיות יכול לא יותר גרוע. הקיצור

 השביל את שמצאתי עד קצת הסתבכתי
 אני איפה ידעתי, עליו שעליתי ברגע אבל, אליו שהוביל

 שנידמה והצרי!, וחלוד מוכה, ההוא השלט הינה.  נמצא
 את ש� שראיתי לי ונידמה, נובח כלב לידו ששמעתי לי

 מול ברוח הכו החממה של הניילו� יריעות. המי� מגדל
 תמיד שקיעות. האויר את עמוק ונשמתי, הדימדומי�

 הי� מעל בכביש הקיצור את זוכר אני, זה את לי עשו

 כול� כמו, חשבתי ואי� הצוקי� על ש� השקיעה ואת
 רק, בחורה אליו להביא נהדר קו�מ יהיה שזה, בטח
 אני ובכלל המתאי� בזמ� מישהי לי היתה לא פע� שא!
 פה דחוס הזמ� כל אני כי, כרגע בנושא הרבה עושה לא

 של מהפגוש יותר רחוק מסתכלות לא והעיניי� בלח�
 לצאת רגע לה שאי� במבו� חולדה כמו, הבא היו�

 המפותל למסלול שסביב היופי את ולראות החוצה
 . בו לכודה שהיא השרירותיו

 התבלבלתי פעמיי�. ברושי�, חמרה, סביוני�
 הפניה את ולחפש הראשי לנתיב לחזור ונאלצתי בדר�

, הינה אבל במעגלי� נוסע שאני חשבתי וכבר, הנכונה
 כבר אבל בשעו� הסתכלתי. לי נידמה. בבית אני, הגעתי

 מהאוטו יצאתי. הזה בקיצור לא, יותר לו האמנתי לא
, יותר מלוכל� ניראה הוא. שונה משהו. בבית תכלתיוהס
 . פתאו� זק� רק אולי או

 ש� ישבה.  למטבח ונכנסתי הדלת את פתחתי
 שעשו חמודי� ילדי� ושני להכיר לי יצא לא שעוד אישה

 כאילו, נורא מוכרי� לי נראו ה�. בפירה מגוני� מעשי�
 משפחתי אלבו� באיזה שלה� התמונות את ראיתי כבר
 נתתי.  ה� מי ידעתי ופתאו� אלי חייכה והאישה, יש�

 ככה לא. פע� עוד עליה והסתכלתי נשיקה לאישתי
 הקרקפת שבבסיס הקט� החשבו�"רואה.  אותה דמיינתי

 יותר מישהי יכולה הייתה.  הנכס שווי את לעמוד ניסה
 יותר להיות יכול שהיה היא האמת.  אולי, אולי?  טובה
 היו וה�, ילדי� א� לע לחשוב איו� דבר זה. גרוע

 ישבנו. ילדי�, טוב... קצת ניראה הב� א� ג�, חמודי�
 . ודיברנו קצת

 את סידר שמישהו ראיתי העבודה בחדר
 היה הכל, במגרות. כזאת מישהי לי מגיע לא. שלי הבלג�
 לזרוק הספקתי כבר השולח� על א� ג�, מופתי בסדר

 את ש� ומצאתי, הסופשבוע של העיתוני� כל את
"קיצור חתיכת. התזה של מאובק קצת ועותק, דההתעו
 מה לדעת אותי שסיקר� אפילו, בה הסתכלתי לא. דר�
 . הג� ע� בסו! היה

. התרגלתי די וכבר, שבועיי� מאז עברו
, מהעבודה בדר�, בפרדסי� מסתובב עוד אני לפעמי�

 שו� למצוא מצליח לא ואני חדש כביש כבר ש� בנו אבל
 עכשיו לו יש, לעזור יכול לא רכב' וטי�, מוכר דר�"סימ�

 מאז שני� ועברו גחו�"ונמוכת גדולה אמריקאית מכונית
, ש� להסתובב ממשי� זאת"בכל אני.  לשטח יצא שהוא

 אחד ערב אולי. בשדות, ש� ויפה פשוט מאוד משהו יש
  . השקיעה את לראות, האישה את לש� אקח אני

 מקומו�, השרו� צומתב במקור פורס� הספור(
 ).השרו� אזור של

Movie Review: The X-Files  
by Guy Eldar  

The truth isn’t out there. At least it 
isn’t in the new The X-Files movie, which 
opened in Israeli theaters this week, about four 
mouths after its American release. Chris Carter, 
this time with co-writer Frank Spotnitz, has 
succeeded, yet another time, to tell a good story 
that really doesn’t say much about the “truth”. 
He did successfully give the audiences 
everything they loved about his TV series, and a 
bit more. Agents Fox Mulder and Dana Scully 
(actors David Duchovny and Gillian Anderson) 
once again seek out the truth, only this time it’s 
to prove their own innocence (wait, didn’t that 

happen a few times before?!?) and get the X-
Files reopened (so we can go on to the new 
season). Along the way, they meet up with most 
of the regular guest-stars of the series. 

The big difference between the movie 
and the TV series are the outdoors sights and 
visual effects, but even those can make it only so 
big from the well budgeted series. A more visible 
change (or shall I say, hearable) are the many 
different adaptations to the series theme, 
composed by Mike Oldfield and Mark Snow. I’m 
sure all the you fans out there will get a kick out 
of it, just as I did. 
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So, is this movie just for the series’ 
fans? Well, if you’re a fan you must see it. Not 
because it’s important to the story (as noted, it 
doesn’t tells us much that we didn’t already 
know), but because only fans will understand all 
the jokes that were put there just for us. If you’re 
not a fan, but used to watch The X-Files on TV, 

this is a good chance to get an update on the 
conspiracy and get back into watching this great 
TV series. And if you’ve never watched The X-

Files (and you call yourself a Sci-Fi fan?!?), you 
could still go to the theaters and enjoy a good 
conspiracy/Sci-Fi movie. My Rating: (for Fans) 

8 / 10, (for Non-Fans) 7/10. 

TV Review: BABYLON 5  
by Ted Henderson  

The syndicated TV program, 
Babylon 5, is a space adventure program similar 
to the Star Trek group of series. Especially Star 

Trek: Deep Space Nine, in that both series are 
centered around a space station somewhere in the 
far reaches of space. Babylon 5 is a five mile 
long roughly cigar shaped structure, while Deep 
Space Nine is a series of concentric rings 
sprouting six large docking pylons. Both stations 
are inhabited by humans and a variety of alien 
life forms.  

Babylon 5 also serves as a diplomatic 
outpost. There are four ambassadors stationed 
there representing their respective cultures. 
These are Ambassador Delenn of the Minbari, a 
mostly human appearing race with bald heads 
and externalized skull bones which appear like a 
head dress or a crest; Ambassador Londo of the 
Centauri, a rather boisterous race also similar in 
appearance to humans except they have large 
protruding hair fringes which seem to vary in 
size according to status; Ambassador G'Kar of 
the Narn, a rather devious, philosophically 
inclined race with a reptilian appearance; and 
Ambassador Kosh of the Vorlons who cannot 
live in the same environment as the other races 
making it necessary for him/her to go about in an 
environmental suit so that his/her true 
appearance is not known, and who is given to 
speaking in enigmatic riddles. There are a 
number of other races on the station. Some have 
a reptilian look and others have forms akin to 
arthropods. However, the captain and the 
command staff are all humans. (One 
disadvantage movies or TV science fiction 
stories have as opposed to those which are 
written and can rely on the imagination of the 
author and reader to create alien live forms is 
that the former must depend on human actors so 
that most life forms tend to have a basically 
human plan.  Also, all the principal characters in 

Babylon 5 speak perfect English. Star Trek gets 
around this problem with a clever device known 
as the Universal Translator.)  

The concept of the series is a five year 
arc so that each episode is like a chapter in a 
novel rather than a series of short stories whose 
plots may or may not be connected as is the case 
in Star Trek. The series is currently entering its 
fifth season which, I understand, is to consist of 
only five or six episodes, so that it will soon be 
concluding. However, I expect that it will 
continue indefinitely in syndication, as is the 
case with the Star Trek series.  In addition, as is 
the case with most science fiction series, the 
programs are replete with rather expensive to 
produce special effects so that they need to be 
shown frequently to be profitable.  

The stories themselves have to do with 
interactions and among the humans and among 
the various races depicted, on the station, in 
space, or on the home worlds of the various 
races. Many of the stories have a religious / 
philosophical or even a mystical theme. J. 
Michael Straczynski, the creator of Babylon 5, 
appears to be a rather religious person who is 
well versed in Jewish and Christian theology and 
lore, and this shows in many of the episodes, as 
there are frequent allusions to biblical texts and 
one of the recurrent sets of characters are 
Catholic monks. Star Trek, on the other hand, is 
mostly areligious, except some of the alien 
cultures, which are visited, have strange religious 
practices which seem to be viewed as 
primitivism.  

As you may have inferred from the 
above, I am basically a "Trekker," but I also 
greatly enjoy Babylon 5, especially for its 
different point of view, and I am sorry that the 
original programs are coming to an end, but as 
stated above, we shall be able to enjoy them for 
some time to come in reruns.  
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A personal note: I recently attended a 
Babylon 5 convention here in California.  Giving 
talks and answering questions were Bruce 
Boxleitner who plays Captain Sheridan, Peter 
Jurasik who plays Londo, and Andreas Katsulas 
who plays G'Kar. I have seen the last two at past 

conventions, as well as Mira Furlan who plays 
Delenn and J. Michael Straczynski, the creator. 
Jurasik and Katsulas are a crackup when they get 
together and can be themselves. As you can 
imagine, it is interesting seeing these people 
without makeup.  

 

Editor's note: It is unlikely that Straczynski is "well versed in Jewish ... theology and lore", as Ted says.  

Consider the wonderful episode in which Theodore Bikel plays a rabbi who has come to the station to 

persuade Susan Ivanovna to sit shiva for her father.  He is served a meal including "krill", and asks what is 

krill.  Told that it is seafood, he replies, "Well since it is not explicitly forbidden in the Torah, it must be all 

right to eat it."  And eat it he does.  Now the Torah "explicitly" says that the only sea animals permitted as 

food are those that have fins and scales.  Since "krill" does not have fins and scales, it is "explicitly" 

prohibited by the Torah.  At least that's how Judaism views it.  You can "explicitly" ignore the prohibition, 

as do the Reform Jews, but you cannot say it doesn't exist, and it is ridiculous to have a "rabbi" make such 

a statement, even a Reform rabbi.  Susan, by the way, not only sits shiva, she also says Kaddish.  

Two Books by Jack McDevitt 
reviewed by Gal Haimovich 

Ancient Shores describes how the discovery today of a 10,000-year-old alien artifact whose 
technology is far in advance of ours affects society: politics, economics, religion, and science. In 
The Engines of God a 23rd century archeological exploration studies the interstellar ruins of alien 
civilizations. Who were the aliens?  Why did they die off?  How does the answer affect us?  
 

Ancient Shores by Jack McDevitt 372 1996 (עמודי�( . 
 בצפו� חקלאי בשדה קבורה, אפשרי בלתי אטומי מספר ע� מחומר העשויה, יכטה של במציאתה מתחיל הספר

 למציאת מסע מתחיל כ�. גדולה ימה ש� היתה שבה תקופהמה, שני� 10,000 ש� קבורה היתה היא, ההשערה לפי. דקוטה
 הדבור את מרחיב לא ג� הוא? ולמה באו ה� מאיפה, היו ה� מי, השאלות על לנו עונה לא הסופר, המזל לרוע. הסירה בוני

 ע� המתחוללי� החברתיי� השינויי� אחר לעקוב כדי ורק א�, הספר את לקרוא כדאי, זאת בכל. שלה� לטכנולוגיה בנוגע
 ספרו את רבה במידה המזכירי� ויכוחי�, מדע ואנשי דתיי�, כלכליי�, פוליטיי� גורמי� בי� הוויכוחי�, השונות התגליות

 מתעצ� כ�, ומשמעותית גדולה יותר שהתגלית ככל, זה בספר ג� כ�, סאגא� של בספרו כמו. Contact סאגא� קרל של
, כ� פי על א!. ממש יריות לקרב עד, הזה במקרה, בחברה ומשינוי� נודע מהלא האנשי� של הפחד לבי� המדע בי� המאבק

 . הלאה להמש� אי� בעצ� יודע לא צד כשכל, פתוחות נותרו השאלות כל כי, גמור לא שהספר נראה
 

The Engines of God by Jack McDevitt 491 1994 (עמודי�( . 
 בחלל להתפשט מתחילה האנושות 23 "ה המאה בתחילת. ארצית חו� הפע�, בארכאולוגיה עוסק זה ספר ג�

.  'וכד, החממה אפקט, אוויר זיהו� בשל, בו לחיות ויותר יותר שקשה למקו� הופ� האר� כדור, כשבמקביל, כוכבי"הבי�
 ובאחרי� טכנולוגי"קד� תבוני גזע ידי על מיושב מה� אחד, למדי ארציי� לכת כוכבי נמצאו קרובות שמש מערכות בכמה
 של הירחי� אחד, פטוס'ג על כולל, החלל ברחבי אתרי� בכמה, כ� כמו. מזמ� לא שנכחדו ציביליזציות של הריסות נמצאו
 אחד של הירח על, בנוס!. לפענוח ניתנת ובלתי שונה בשפה פע� בכל, כתובת רשומה עליה�, אנדרטות נמצאו, שבתאי

, לפענח מנסה ארכאולוגי� צוות . OZ הש� לו ת�שני, מוזר מבנה נמצא, תבוני גזע י"ע מיושבי� פע� שהיו הלכת מכוכבי

 אכ� McDevitt, הקוד� לספר בנגוד ? OZ ומהו האנדרטות"בוני ה� מי, הקרובה בסביבה התבוניי� הגזעי� נכחדו מדוע
 ? ועמורה סדו� של האמיתי הספור מה, למשל כמו נשאלו שלא כמה עוד ועל, השאלות כל עונה

. הארכאולוגי�  צוות בתו� שמתפתחת היחסי� מערכת בגלל אלא, עלומההת בגלל רק לא מעניי� הספר אבל
 אהבה, חברות מתפתחי� הצוות חברי בי�. וחבריה� עצמ� על ג� אלא שנכחדו ציביליזציות על רק לא הוא התגליות מסע

 . ותיעוב הדדית האשמה ובמקביל הדדי וכבוד
 קרב או מתה בחללית הישרדות, טסונמי מול דותהתמוד כמו, רבי� פעולה קטעי בספר יש, פעולה שאוהב ולמי

 בי� מסע"ו, קלארק של רמה ע� מפגש, אסימוב של שקיעה של שילוב כמו נראה הספר. זר לכת כוכב על טורפי� מול
 .אותו לקרוא כדאי ולכ� כוכבי�
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