
העברי" הספר ״שבוע פתיחת עם העברי. לקורא השבוע למכירה
ם ספרים רשימת ^ הזה ..העולם לקוראי מומלצת. ומחברי

ת אור שראו ספרים אלפי עשרות עברי יוצאו ב

 הישראלית בסיפורת האחרון העשור !•
 הדרגתי. חילוף־מישמרות של בסימן עומד

מקו פינתה המסורתית העברית הספרות
 עברית־ישראלית, לסיפרות בהדרגה מה

התו אחת הראשונים. צעדיה את המגששת
שהבולטים היא, זה תהליך של צאות

 הינם האחרונות, בשנים העבריים, בספרים
קוד דורות בספרי העוסקים ספרי־מחקר

מים.
 המחקר ספרי הם ביותר מרתקים •

 ״ח י של וביצירתו בדמותו העוסקים
חיים יוסף :בהם כשהבולטים כרנר,

 בעריכת ביקורת, מאמרי מיבחר — ברנר
 ספר עובד). עם (בהוצאת בקץ יצחק

 סיפרו הוא ברנר ביצירת העוסק נוסף
 יוסף של הספרותית יצירתו בהן, א. שק

 מעמדו צ־ריקובר). (בהוצאת ברנר חיים
 העברית הספרות שוחרי בקרב ברנר של

מהדו של לאור צאתה עם אשתקד, חוזק
מהדו כתבים, — ברור י״ח של חדשה רה
 ספרית (הוצאת עמודים 1850 המקיפה רה

 לכל הראוייה הקיבוץ־המאוחד), + פועלים
ספרים. מדף
ביצי למדי חשוב שנידבך ספק אין !•
 ניתן הישראלית התרבותית התשתית רת

 אור שראו אחרים ספרים מתוך לשאוב
 שבהוצאת ביקורת, מאמרי מיבחר בסידרה

 :של יצירותיהם על ספרים עובד, עם
 בדדי־ יוסף מיכה כורלא, יהודה

 שאול גנסין, גיסן אודי צ׳בסקי,
 גרשון יזהר, ם. טשרגיחובסקי,

ש נוספים מחקר ספרי ואחרים. שופמן
סס ציפור הם האחרונות, בשנים פורסמו
 שירתה על גיא חנוך של מחקרו גונית,

 צ׳ריקובר), (הוצאת גולדברג לאה של
 האחד דן'מירון, פרופסור של ספריו ושני

 (הוצאת משולבות מסות — עליכם שלום
פו (ספרית פתוח פינקס וספרו מסדה)
 ליצירות צוהר פותח הוא שבו עלים),

 כיצחק מקוריים, סופרים של אחרונות
 י. לווין, חנוך עוז, עמוס בן־נר,
ועוד. ראובני

 שהן ספרים, של סדרות שתי עוד !•
 עם הסידרה הן נכסי־צאךברזל, בבחינת
 וספריית כתר), (הוצאת ותרבותו ישראל
 בסידרת ביאליק). מוסד (בהוצאת דורות

וה המוסר כספרות ספרים בולטים כתר
 העברי והסיפור החסידי הסיפור דרוש,

 יוסף פרופסור מאת כולם הביניים, בימי
 מאת 1970—1860 העברית הספרות וכן דן,

 הבולטים הספרים שקד• גרשון פרופסור
 ענבים סל האנתולוגיה הנם דורות בספרית

ישע מאת מטרה באין ירדני, גליה של

 לפרץ חמור קבורת ברשדפקי, יהו
 דויד הירש מאת סיפורים סמולנסקין,

העב בספרות הריאליזם ניצני נומברג,
אבן. יוסף בעריכת רית
 השנה אור שראה חשיבות רב ספר #
הספ קריץ, ראובן ד״ר של סיפרו הוא
 המצטרף לעצמאות, המאבק דור של רות

 אור ראו שניהם הסיפור,. תבניות לספרו
 הוא מעניין מחקר ספר פרוזה. בהוצאת

במר קרטון־בלום רות ד״ר של סיפרה
בת יוכבד של בשירתה הדן הנעלם, חק

מסדה). (הוצאת מרים
•  בעלי- מקוריים ספרים של מיעוטם ו
מא האחרונות, בשנתיים אור שראו ערך,

 שוב להמליץ האלה השורות כותב את לץ
 בן־נר יצחק של כפרית שקיעה על

 עוז יעמוס של סומכי ועל עובד), (עם
 מעל המתעלים אחרים, ספרים עובד). (עם

ה בשנים העברית הספרות של לרדידות
 בן מנחם מאת פלונטר הם אחרונות
 אליו הולכת אני ועוד אורלית) (הוצאת

 פועלים). (ספרית פיינברג ענת מאת
 עמוס של ספרו הוא נוסף מומלץ ספר

 אור לראות העומד לפרחים, מתחת קינן
פרוזה). (בהוצאת השבוע

ת שירה י ר ב י ע

 שמאז ביותר, הקטן אף ולו ספק, אין •1
ב העברית, בשירה שהתחוללה המהפכה
 שהפכה מהפכה החמישים, שנות ראשית

 נתן שדה, פינחס עמיחי, יהודה את
 אבידן ודויד דכיקוכיץ דדיה זך,

 העברית בלשון השירית העשייה למרכז
 פיר־ אלה מתוך שלושה דבר. השתנה לא

 שעדיין המעידים ספרים, באחרונה סמו
 נותני משמשים עדיין והם ליחם, נס לא

 השלושה המודרנית. העברית בשירה הטון
(הו הזמן בספרו עמיחי יהודה :הינם
שי באסופת שדה פינחס ;שזקן) צאת
 שוקן) (הוצאת ניכבדות נערות שתי אל ריו

 מלווין־ תישדורות בספרו אביזץ ודויד
 לשלושת ל־אפשטיין). מודן (הוצאת ריגול

שב זך, נתן מצטרף האלה המשוררים
 בהוצאת שירים אסופת מפרסם אלה ימים

המאוחד. הקיבוץ
 זוטרים משוררים של ניסיונותיהם #

לה ויזלטיר ומאיר הורוביץ כיאיר
המשו מקום את היורש כדור עצמם עמיד
 את להוציא לחלוטין, ייכשל הללו ררים

 שסיפרה וולך, יונה המחוננת המשוררת
באיכו מגיע קריאה) סימן (הוצאת שירה
היש השירה של הראשונה׳ ל׳ליגה יותיו

 מהמשוררים כמה זאת, עם יחד ראלית.
 בשנים משיריהם לפרסם שהחלו הצעירים,

קרי וסימן כפרוזה בכתבי־עת האחרונות,
להתעו העשויות מגמות על מעידים אה,
משו על הישראלית. בשירה בעתיד רר

 שסיפרו ברק, דודו נימניס אלה ררים
 הקיבוץ (הוצאת החלב איש הבשר איש

וב מהדורות, בשתי אור ראה המאוחד)
 בשם חדש שירים ספר פירסם אלה ימים

 ספרית (הוצאת גשס של עונות שלושים
 גלילי, מרדכי הוא אחר משורר פועלים).
קרי סימן (הוצאת 1972—6 שיריס שסיפרו

 שראה נוסף ספר רב. עניין עורר אה)
 של החדש שיריו ספר הוא החודש, אור

(ספ השמש תחשך לא כי סרטל מיטה
 מהמנייריז־ כמה שלמרות פועלים), רית
רבות.. איכויות בעל הינו מחברו, של מים

•  שהוזכרו הוותיקים המשוררים אל ו
 איומה שספרו גורי, חיים את לצרף ניתן

ליחו. נס שלא מעיד

ת ו ר פ י ת ס מ ג ר ו ת מ

 גרמניה
הכל מעל

 הוגה־ כתב הנודעים ממאמריו באחד !•
 (מות שטיינר ג׳ורג׳ היהודי הדיעות

של הגרמנית לספרות ״אין כי הטרגדיה),
 שאחרי הגרמנית וללשון היטלר, אחר

ש דומה, כלשהי...״ תקומה — השואה
 הגרמנית הספרות של הבינלאומי מעמדה
 דברים לחלוטין מפריך האחרון בעשור

הגרמ הספרות של הבכיר מעמדה אלה.
 ביטויו את מצא האחרונות בשנים נית

מגרמ שתורגמה הספרים בכמות ההולם
לעברית. נית

 מספריו ששניים גראם, גינונר !•
 ביתן (זמורה שבלול של מיומנו הנודעים,

 לעברית תורגמו (מסדה) כלב ושנות מודן)
 הפח תוף שגם זכה האחרונה, בעת רק

 (מסדה) ועכבר וחתול מודן ביתן (זמורה
מצי הספרים ארבעת בעברית. יתפרסמו

 של הסאגה מתוך הארי חלק את גים
 היינריך דאנציג. הולדתו עיר על גראס

 המתורגם הגרמני הסופר כיום הינו כל
 והיכן המוקיון ספריו: לעברית. ביותר

תמונה וספריו מסדה (הוצאת אדס? היית

 של האבוד הכבוד גברת, עם קבוצתית
(זמו וחצי בתשע וביליארד בלום קתרינה

 הלשונית בארסיות רצופים מודן) ביתן רה
נובל. פרם את לבל שהיקנתה

 מהמעולים הינו לנץ זיגפריד •
 מספריו ששלושה הגרמניים, שבסופרים

העיר שיחת בעברית: אור ראו כבר
(זמו הגרמני והשיעור המופת עובד), (עם
 סופר הינו פריש מכס מודן). ביתן רה

 לקורא שנתוודע בגרמנית, הכותב שוויצי
 ב־ השישים שנות בראשית כבר העברי
 פועלים). (ספרית פאבר הומו הנהדר סיפרו

 ספריו לעברית תורגמו האחרונות בשנים
 ומונטוק גטנטביין שמי יהא שטילר, אינני
 סופר מודן). ביתן זמורה בהוצאת (כולם
 שסיפרו יונסץ, אווה הוא נוסף גרמני

קריאה. סימן בהוצאת אור ראה פנים שתי
 לעברית תורגמו האחרונה בתקופה !•

 ז׳אן־ וההוגה הסופר של מספריו שנים גם
 (ספריית התבונה גיל — פארטר פול

(מפ והבחילה המאוחד) הקיבוץ + פועלים
 מספר של אחר ספר אוניברסיטאיים). עלים
 הוא לעברית שתורגם זמננו בן חשוב
" האיטלקי הסופר מאת אבותינו .אבות  אי

 אגב, פועלים). (ספרית קאלווינו טאלו
 חדשה מהדורה הדפיסה פועלים ספרית

 (ע״פ אמאדו דודה מאת המוות ים של
 המופלא הסרט נוצר זה נהדר סיפור
 שניים גם לשניים). נשואה פלור דונה

הכו המוזר, האמריקאי הסופר של מספריו
 וונוגוט קורט הבידיון, גבול על תב

 5 מם׳ מטבחיים בית — אור ראו הצעיר
 ועם החתול ועריסת מודן) ביתן זמורה
עובד).

 שתורגמו הבולטים מהספרים אחד !•
 הסופרת של סיפרה הוא האחרונה בשנה

 עובד), (עם הזהב מחברת לאסינג דודים
 של בשיכלולה רב חלק לו שיש ספר

 הגברים ובתודעת במערב הנשים תודעת
 במזרח־התי־ השלום עשיית תהליך אליהן.

 התירגומים כמות את במעט אך הגביר כון
 הם בתירגומים הבולטים לעברית. מערבית

 כ׳נפא־ רסאן של סיפרו בשמש, גברים
 לסככה מתחת והאנתולוגיה (מפרש) טי

 סומך, ששון פרופסור בידי שנערכה
 ,מחפוז, נגיב מאת סיפורים ומקיפה

 הדר) (בהוצאת ואחרים פאייד סולימאן
 סיפרו את זה בנושא פירסם כלס שימעון
 (טס המילחמה בצל הערבית הספרות

 הערבית מהספרות פאנורמה המביא עובד),
 הישרא־ הקונפליקט שנות שלושים במשך

לי-ערבי.

אוטופיה
האחרו בשנים נעשה ניכר פיחות !•
 שני של קיומם המופת. תרגומי בשדה נות

 ואשר הציבור, בכספי הממומנים מיפעלים
 מוסד. — המופת תרגומי את לטפח נועדו

 אינם — מופת לתרגומי והמיפעל ביאליק
 הקודמים הדורות להישגי להגיע מצליחים

 אי-יכולתם היא הסיבות אחת זה. בתחום
 התיר* תהליך עם להתמודד הסופרים של

גום.
 תירגומי במדור זה שפל למרות #

 רישומו האחרונות בשנים ניכר המופת,
 עיניו, לנגד ששם ברונובסקי, יורם של

 קלאסיות. יצירות של תרגומן כמטרה,
 שירי מצויים בידו שתורגמו היצירות בין

 מלאם־ וסאפפו קוואפי קונסטנטין
 מרסל של וימים לתענוגות ותירגומו כוס

 סיפ־ הוצאת מודן). ביתן (זמורה פרופט
 קוואפי שירי את (שפירסמה פועלים ריית

 מחודשת במהדורה פירסמה וסאפפו)
ב׳ .מודוס, תומאס מאת אוטופיה את
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