
מתורגמת שירה

ברכט ברטולד
התירגו־ מועטים האחרונות בשנים !•
ביני לעיברית. שירה של המעולים מים
 (בהוצאת יסאק עקדת את למנות ניתן הם

 יהודי ממוצא הסובייטי המשורר מאת עקד)
 מברית־המוע- שגורש כרודסקי, יוסף

 ספר־שירה בארצות־הברית. והתיישב צות
 המכסי־ המשורר של זה הוא נוסף מעולה

 מכסיקאיות מסיכות פז אוקטאוויד קאי
ב אשתקד זכה שמחברו כתר), (הוצאת

ירושלים. פרס
אלכסנ יליד היווני המשורר שירי י•
 ל- תורגמו קאו־דאפי קונסטנטין דריה

 כרונוגס־ יורם בידי אמונה ביד עיברית
 (בהוצאת יוונית שירה הכותרת תחת קי,

שתור אחר, ספר־שירה פועלים). ספרית
 הזקין, שמעון פרופ׳ בידי מיוונית גם

 ניאורגום המשורר מאת שירים הוא
 קרוב לפגי פועלים). (ספרית סאפדיס

 צנום קובץ בעיברית אור ראה שנה 30ל־
 של בתרגומו כרכט כרטולד שירי של

 (בהוצאת לעיברית אבי־שאול מרדכי
 אור ראתה אלה בימים פועלים). ספריית

 (בסיפרי ברכם של שיריו אסופת בעיברית
 כנימין פרוס' של בתרגומו סימן־קריאה)

 של אנתולוגיה דניאל). (גבי •הרושוכסקי
 השנייה מילחמת־העולם מאז גרמנית שירה

מהשי שרבים /70ה־ שנות לראשית ועד
 תחת זה במדור אור ראו בה הכלולים רים

 ותורגמו מודרנית״ ״אנתולוגיה הכותרת
 תחת אור ראתה אלה, שורות כותב בידי

 (בהוצאת הברזל צלב על תלויים הכותרת
פרוזה).

בידיוני מדע

החלל״ ״סוחרי
 שנה, 20ל־ קרוב בן שפל אחרי • *

 פעם מדי שונים מו״לים ניסו שבמהלכו
 ,המדע־ד,בדיוני סיפרות את בעיברית להפיץ
היש הקורא של הקול״ ש״מחסום דומה
 של זה לסוג בשל כבר והוא נשבר, ראלי

מ הוצאות־ספרים שתי :הראייה סיפרות. 1
 השנה מפרסמות החלו ביותר, המכובדות

 הוצאת מדע־בידיוני. סיפרי של ^זידרות
 מאת האינסוף אל את פירסמה עובד |עם

מיי מאת השאול חרב אולדיס, בריאן
 רוברט מאת לילה כנפי מורקוק, קל ׳

 סי־ קליפורד מאת עיר סילוורטדג,
 פי ארתור מאת •הילדות קץ מאק,

אורסולה של לעלטה ומעבר קלארק

 מספריו נמה שפירסמה אחרי גווי[• *ה
 מסדה הוצאת החלה אסימוט, אייזק סל

 החלל סוחרי נמנים שעימר. סידרה נפירסום
 קורנכלות וס.מ. פול פרדריק ואת

 ארתור מאת השמש מן הנושבת 'הרוח
 זו הוצאה מתחילה במקביל קלארק. ני•

 לבני- מדע־בידיוני סיפרי סידרת ;פירסום
מאת סטאר לאקי סידרת היא ;נעורים,

אסימוב. [ייזק

עיון

האדם״ ״׳מותר
האח בשנים הפכיה עיונית סיפרות י•

 של העיקריים ממוקדי־ד,משיכה אחד רונות
הני סיפרי־העיון במבול הישראלי. הקורא

 הבאים: בולטים הספרים צרכני על תך
 יהודית תיאוקרטיה בסיפרו ויילר גרשון

 קצר מאמר שפינוזד! כרוך עובד), (עם
 מגנם), (בהוצאת ואושרו האדם אלוהים, על

ההמו מרד בסיפרו אי־גאסט אורטגד!
 מאר״ הרכרט (זמורה־ביתן־מודן), נים

(ספ וציוויליזאציה ארוס בסיפרו כוזה
 בסים- כרונוכסקי יעקוכ פועלים), ריית

 שעל-פיו מסדה) (הוצאת האדם מותר רו
 בשעתו שהוקרנה סידרת-טלוויזיה חוברה
 מהלך בסיפרו טיילור א.ג'.פ. בארץ,

 (זמורה־ביתן־מודן). הגרמנית ההיסטוריה
 :וייפקמן אליזכת של מספריה שניים

 של ואירופה (מסדה) באיטליה הפאשיזם
 כן״ שלמה (זמורה־ביתן־מודן), רודנים

לדמוק דיקטאטורה בין ספרד בסיפרו עמי
 בסיפרו לזריא יהושע עובד), (עם רטיה

 פועלים) (ספריית לוחמי־שיוויון פשוטי־עם
 במילחמת־האז־ הלוולרים בתנועת העוסק

 קליין ■ויצחק ,17דד במאה האנגלית רחים
 של הפינומולוגיה מתוך לפרק פירוש הביא
 הדיאלקטיקה הכותרת תחת הגל של הרוח

עובד). (עם והעבד האדון של
סיד על כתר, הוצאת ראוייה־לשבח !•

אנציקלו בחסות שפירסמה הספרים רת
 ישראל עם הכותרת תחת יודאיקה, פדיה

 העברי הסיפור כמו ספרים ובה ותרבותו,
ו והדרוש המוסר סיפרות בימי־הבינייס,

 שי- דן, יוסן! פרוס׳ מאת החסידי הסיפור
 מאת בימי־הביניים העיברית רת־הקודש

 מאת ההשכלה סיפרות פליישר, עזרא
בתקו העיברית הסיפורת ורסס, שמואל

 גרשון פרום׳ מאת 1970—1880 התחיה פת
אלי מאת היהודית ההגות ותולדות שקד
 האחרונים, הספרים (שני שבייד עזר

המאוחד). הקיבוץ הוצאת עם בשותפות

מחזות סיפרי

״צ׳ארלי
קאצ׳רלי״

 של הקריאה במיגהגי נוסף חידוש !•
 של הצלחתם הוא הישראלי התרבות צרכן

קר על שהועלו מקוריים מחזות סיפרוני
 שהמחזה כך על המעידה הצלחה הבמה, שי

 תרבותיים שורשים לנעוץ הצליח המקורי
 של החדש הגל שאת דומה ממש. של

 של מחזותיו פתחו סיפרוני־מחזות פירסום
 סיטן־קרי־ בהוצאת אור שראו לוין חנוך

 ורדה־ נעוריי וליידנטל, יעקובי חפץ, אה:
 בהוצאה ופופר. גריפ סולומון שיץ, ל׳ה,

 אלוני .ניפים של מחזהו גם אור ראה זו
 כסים- אור שראו נוספים מחזות קינג. אדי

 של יריחו ומושל מסתובב זה הם: רונים
 עכשיו), בהוצאת (שניהם מונדי יוסך
(בהו סוטול יהושע של העשרים וליל
פרוזה). צאת
 סיפ־ שני עוד אור ראו אלה בימים •

 של ישו על מספרים חברים רי־מחזות,
 דני של קאצ׳רלי וצ׳ארלי קינן עמום

 לשנה האי־טי־איי. בפרס שזכה הורוביץ
 סיפרי שני פרוזה). בהוצאת (שניהם זו

 גדעון ד״ר של אלה הם בתיאטרון עיון
 צ׳רי־ (הוצאת הישראלית הדראמה עפרת,
 מיפ־ (בהוצאת הראדיקלי והתיאטרון קובר)

השיכפול). על

העבודה תנועת

האובדת א״י
 לפני של הפוליטי״ ״המהפך אחרי ו•
ומח ספרים של הפופולאריות עלתה שנה,

בני העוסקים בסוציולוגיה, רובם קרים,
תנו את שהביאו והתהליכים הסיבות תוח
 השילטון רסן נטישת לידי העבודה עת

 פרופ׳ של ספריו בולטים אלה בין בארץ.
ההיס העבודה אחדות שפירא יונתן
 בישראל והדמוקראטיה עובד) (עם טורית

 של יותר ומפורט מעמיק ניתוח (מסדה).
 הורוביץ דן של בסיפרם מצוי זה תהליך
 עובד). (עם למדינה מיישוב ליסק ומשה

 ב- ההיסטורי בפילוג העוסק נוסף, ספר
רו שרבים ,׳40ה־ שנות בראשית מפא״י

 האידיאולוגי לקרע הסיבה את בו אים
תל לעבר כן־גוריץ תלמידי את ששלח
סיפ הוא ז׳כוטינסקי, זאב של מידיו

העבו בתנועת סיעתיות ישי יעל של רה
עובד). (עם דה

האשה שיחדור

אדם צלע
אי למטרות הפשטני לניצול בניגוד >•

 שולמית של בספריה הקיים דיאולוגיות
ה הביאו האשה, שיחרור בנושא אלוני

החות ספרים של גל האחרונות שנתיים
 נשים, אודות על המוסכמות את לנפץ רים
בו עצמן. הנשים שבין המוסכמות את וגם
 לזלי של זה אלה ספרים בין ביותר לט

 עידנים), (בהוצאת אדם צלע הייזלטץ
 של .נחיתותה את לתאר בידיה עלה שבו

באר בנות־מינה לצד הישראלית האשד,
 העוסקים נוספים, ספרים שני המערב. צות

 המיניים מהכבלים האשד, של בשיחרורה
כר של אלה הם הגברים, עליה שהטילו

 (בהוצאת חופשית ו... אשה סימן כרה
 של המיני שיחרורה שמגמתו רשפים)
 הייט דו״ח הייט שרי של וסיפרה האשד״

 באר- הופעתו מאז וחצי שנה תוך שהצליח,
 לאוננות- לגיטימציה להעניק צות־הברית,

 אור ראה הספר אוננות-גברים. בצד נשים
כתר. בהוצאת

אוטוביתדאפיזת

אנוואר חיי
 השנה של המעולים סיפרי-הזכרונות ו•

 של ספר-זיכרונותיה רבים, אינם שחלפה
 השיר תיקחת מאנדלשטאם נאדז׳דה

 הזיכרונות בעד להציג, מצליח עובד) (עם
 מאג־ אוסיס המשורר בעלה, אודות על

 ענק משורר של סיבלותיו את דלשטאם,
 יוסף הסופר של אחיו הסובייטי. בגדהעדן

 כרנר, כנימין המחנך כרנר, חיים
 ועד 1910 השנים מן בזיכרונותיו מעלה
 היתה גדולה בסיפרו ,1921ב* ברנד לרצח

באו ארץ־ישראל של עולמה את הבדידות
דגלים,.תוך ניפנוף או ייפיוף בלא עת, תה

ה עיניו. שראו כל של דייקנית מסירה
 של אחר ממד בו לקוראים מעניק ספר

מצ נשיא הלא־דחוק. ועברה הארץ אהבת
 באו- מתאר אל־סאדאת אנוואר ריים,

עי (הוצאת חיי סיפור שלו טוביוגראפיה
 לטיסתו ועד מכפר־היולדתו חייו את דנים)

 לאו־ שבניגוד מרתק, ספר זהו לירושלים.
 כ- ישראלים מנהיגים של טוביוגראפיות

 דיין משה אכן, אכא מאיר, גולדה
לשי לקרן קודש הכנסותיו כגץ, ומנחם

סאדאת. של בכפר־מולדתו החיים פור

•עת כתבי

מצב תמונת
האחרו בשנים הפך העברי הספר שבוע

 ו* עיתוני מפרסמים למענו אירוע, נות
ה מיוחדים, גיליונות הסיפרות שנתוני

 בארץ הסיפרות חיי את נאמנה משקפים
שלהם. מצב תמונת נותנים שהם תוך

 בגיליונו מפרסם פרוזה הסיפרות עיתון
 פנחס הסופר של הכתיבה יומני את החדש
 אור־לכ, אורי מאת חדש סיפור שדה,
כח־גברא. נטול טייס של בעולמו העוסק

ב מפרסם קריאה סימן הסיפרות שנתון
 לוין חנוך של יצירות החדש גיליונו

 ויעקוט ויזלטיר מאיר קנז, יהואש
גלאדשטיין.


