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הסוג. לבחינת הכנה כולל
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ם לכל די ם! התלמי האקסטרניי

ת לפי הבגרות, בחינות תכנית  התכני

 אפשר החינוך משרד של החדשה

הספר בית במשרדי להשיג
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 והתרבות החמוד משרד מטעם הנערכות
 ביד,״ם בהוצאת לימוד ספרי
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ת וכמוצאי כפורים  שכ
 חצות עד פתוח

דיו  לצלום סטו
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ספרים
ם1תרג

השוטים י13ד
אי ר  תרגום פורטר; (ק.א. הסדור] ה

 הפועלים) ספריית הוצאת כספי; אסתר
 בסיפוריה מעצבת פורסר אן קאתרין
 מהפכנים, מכסיקאים, של וחיים דמויות
עיר. ואנשי כפריים

 עומד הקצרים מסיפוריה אחד כל במרכז
 בלתי־חשוב. כלל בדרך אירוע, איזשהו

 חייהם את דרכו להאיר למספרת המאפשר
 מודעת בצורר, גיבוריה של המונוטוניים

לגיבור. בלתי־מודעת או

ב עוסק למשל, הסדוק, הראי הסיפור
 ומשועממת, צעירה פטפטנית, כפרית, אשה

 זקן, לבעל הנשואה
 היא ועייף. שתקן
 לחיות רוצה היתד.

ל אנשים, בחברת
גב לאהוב בלות,

 היא אך צעירים, רים
שמ פשוטה, אשד,
 מעזה ואינה רנית,
 היא אשר את לדעת
רוצה.
נו היא אחד יום

א את לבקר סעת
 גבר בעיר. חותה
 לחזר מנסה צעיר

נבה היא אחריה.
שאיפו מעכשיו לכפר. וחוזרת מכוונותיו לת

 חזק מהן והפחד יותר, לה מודעות תיה
יותר.

 בולט כסופת־השיער המספרת של כוחה
 אותם מפעילה היא גיבוריה. בדיבוב בעיקר
 מכוונת מאחריהם, עומדת אותנטית, בצורה
 הומוריסטית בצורה רצונה, לפי אותם

רצינית. או
 אינה וקסדוק בראי הפטפטנית הגיבורה

 לה. מחוץ העומד מישהו על־ידי מוסברת
 לא־כלום. על לפטפט לה נותנת המספרת

ש כך שלה הפיטפוט את מכוונת היא
שאיפו על עצמה, את תפרוש היא בעזרתו

 הופכת בבך המדוכאות. ותשוקותיה תיה
ו פאתטית לדמות פורסר קאתרין אותה

מגוחכת.
 לפני עוד נכתבו שבקובץ הסיפורים כל

 ״כשרונית, סופרת הפכה פורטר שקאתרין
 הזמן יד אשר ופיוטי, נהיר סגנון בעלת

 שאומרת כפי יצירתה״, במיבחר פגעה לא
העברית. ההוצאה

 ונודעה התפרסמה שנד, עשרים כעבור
 ההכנסה מס אחוז תשעים בגלל לציבור

 אותם הדולארים, וחצי מיליון על ששילמה
 אוניית ספרה על כשכר־סופרים קיבלה

השוטים.
כבר כשד,ימה לד, קרר, זה דבר

 מאוד הרבה ובעלת פלוס, חמישים בת
 הרחב. בציבור בלתי־ידועים שהיו סיפורים

 אוניית בזבות בו שזכתה פירסום־הפתע
 הקצרים. סיפוריה את גם פירסם השוטים

רש כשרון של כייציריו להכרה זכו הם
מי.

בולט. פחות הכשרון היה בזמנם

שירה
מיקד■ דמיון

אני 1אר  פול סאת שירים (קובץ ל
 ציורים אמיתן; אלה מאת תרגום ג׳ירלדי;

 נוף; יפה עליזה הכתב: שילה; יעקב מאת
 צרפתי סופר הוא ג׳ירלדי פדו עקד) הוצאת

ו בפאריס שם אי כיום החי בלתי־מוכר,
 ועל אהבתם ע? ועליו, עליה שירים כותב

קנאתם.
 שמעי מה, ״עד כזאת היא שלו האהבה

 / אוויל, אני נואהבה, / נטרפת דעתי
 אין עד אוהב אוהב, / רודפת ■מילה שמעי

הביל.״
 ״קיים כזאת: כן גם היא שלו הקנאה

 מושלם ממני / מי אי בעולמינו בוודאי
 דאגי בשמחות יבוא הוא / ואדיב. יפהפה

תע אותו היא רב, טעם לה ני / עגמומי
דיף.-

והית החסרונות כל יש שלו לשירים
 ופאתטיים. תמימים שירי־אהבה של רונות

 תורגמו האלה והיתרונות החסרונות כל
 לחרודם הדומה למשהו אמיתן אלה על־ידי

עבריים.
 ואני אתי השירים קובץ כי מספרת ההוצאה

שה חבל ליבו. את ושבה הקהל את כבש
זאת. יודע אינו קהל

פורטר
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