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)73 מעמוד (המשך

 (פרס שמואלי אפרים של תירגומו
 קצר מאמר מופת). לתירגומי טשרניחובסקי

 כהוד מאת ואושרו האדם אלוהים, על
 מאגנס. י״ל בהוצאת אור ראה שפינתה

 דה־בלזק אונורה מאת סרזין הספר
 קריאה/הקיבוץ סימן בהוצאת אור ראה

המאוחד.

על־אדם
 יותר במשך כושלים ניסיונות אחרי

 הסיפרותי הז׳אנר הצליח שנה, משלושים
 הסיפ־ מפת על לעלות המדע־הבידיוני של

 הראשון הספרים גל אחרי בישראל. רות
 סי. ארתור אסימוב, אייזל, של

 פרועה תחרות החלה ואחרים, קלארק
 של לאור הוצאתם על מו״לים, כמה בין

 שבסדרות המעולה המדע־־הבידיוני. סיפרי
שב הסידרה היא בעברית, המדע־הבידיוני

 כרנ־ אורי ובעריכת עובד, עם הוצאת
 חולית את באחרונה שפירסמה שטיין,

 של האור אדון את הרברט, פראנק מאת
 תי־ מאת על־אדס ואת זילאני רוג׳ר
 שבמהלכה, סידרה — סטרגץ אודור
 המדע- של הלשוני הז׳אנר לו התפתח

 לעברית הדומה למשהו בעברית, הבידיוני
 של הסידרה היא, אחרת סידרה המחר. של

 ש־ גפן, עמוס בעריכת מסדה, הוצאת
 קיסרות את השאר, בין באחרונה, פירסמה
 את קלארק סי. ארתור מאת האדמה
 ואת שקלי, רוברט מאת בע״מ אלמוות
יר כריסטופר. ג׳ון של העשב בכלות

 שהחל ,2000 פנטסיה המדע־הבידיוני חון
הצ מרתקת, בצורה הראשונים צעדיו את
 במעט לא לפגוע חוברות, שש אחרי ליח

 אצל המדע־הבידיוני של החדש במעמדו
הישראלי. הקורא
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השני חדור
 על העוברים המהירים התהליכים #

האחרו בשנים בישראל הפוליטיים החיים
המבי מדלות של לשיגשוגה הביאו נות,
 עוסקים הספרים אלה. בנושאים ספרים אה

 מהקרי או מחקרי, בתיאור ככולם רובם
 הספרים אחד הדל. התהליכים של למחצה,

 את ברובו המתאר זה, בשטח הבולטים
סיפ הוא תנועת־העבודה, של התדרדרותה

 חולצה שפירא רינה פרופסור של רה
 המבהיר עובד) (עם לבן וצווארון כחולה

 ההמשך דור את המלווה מהשמרנות מעט
 אשר אחר ספר תנועות־הנוער. בוגרי של
הסוצ של סיפרם הוא במשבר״הדורות, דן

 א. בן־דויד, י. רוזנר, מ. יולוגים
 השני הדור לויתן וא. כהן נ. אכנת,

 ספר זהו לתמורה. המשך בין הקיבוץ —
החב ההתפלגויות את ומנתח המתאר,

 במשך שחלו השונות, והכלכליות רתיות
ה- בתנועה־הקיבוצית. האחרונות השנים
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 ביחסיה להתרחש העתיד על רבות השלכות
 סיפרו הוא ארצות־הברית, עם ישראל של
 ישראל מדינת ספרן נדכ פרופסור של

שוקן). (הוצאת ארצות־הברית עם ויחסיה
 הההיסטוריים התהליכים את סוקר הספר 1

 הארצות, שתי בין היחסים התפתחות של
למדי. ומדעי קפדני באורח

 המשיכה הקודמות, השנים כמסורת !•
בערי עובד עם שבהוצאת אופקים, סידרת

 הקוראים את לרתק מלכין, אהוביה כת
 אלה היו השנה מתורגמים. בספרי-איכות

 מונ־ אשלי של האנושית התוקפנות על
 אלכסנדר של כפשוטו, ואפלטון טגיו,

 אי" איוין של הרפואה וניקמת קורא,
 מראשי אחד פירסם זו בסידרה .,ליץ

 העברית, באוניברסיטה לחינוך המחלקה
ש מחר, החינוך סיפרו את כספי, משה

 למדי בוטות שאלות מעלה הוא במהלכו
 את חושף שהוא תוך החינוך, מערכת על

 הוא כספי משה של אחר ספר מחדליה.
 מקורי ספר מסדה), (בהוצאת חושב? מי

 רבה בהצלחה המחבר מתמודד שבו למדי,
ה על השונות והשלכותיו זה, נושא עם

 ספרים שני החינוך. מערכת ועל חברה,
 מינה מדוע השאלה את מעוררים אלה,

 את המר, זכולון והתרבות, שר־החינוך
ל כיועצו שלמה בן־ יוסף פרופסור
מוכ אישיות ולא וחינוך, לימוד תוכניות

כספי. משה של כזו ומיומנת שרת
המונו אור ראתה שוקן בהוצאת >•

 סבסטיאן העיתונאי מאת היטלר גרפיה
 לחשוף בכוחה שיש מונוגרפיה הפנר.

 מאחרי מעט רק ולו הצעיר, הדור בפני
אידיאו להשמדה, שהביאה האידיאולוגיה

ב באחרונה נראו מניצניה שכמה לוגיה
 הוא ספרים, מסידרת ראשון חלק ארץ.

 (עם ויטל דויד מאת הציונית המהפיכה
 החלום הם אחרים עיון סיפרי עובד).
בע בן־יהודה, אליעזר מאת ושיברו
 בולטים סיוון. ראוכן ד״ר של ריכתו

 מרגרט האנתרופולוגית של ספריה גם
 ומזג, מין הספרים: השגה. שנפטרה מיד
הח בגויאנה לבגרות ומילדות ואשת גבר

האח השנים מסדה). בהוצאת (כולם דשה
 סיפרי של המוגבר לפירסומם הביאו רונות

 סיפרם הוא מהם אחד מעולים. פסיכולוגיה
 אסטרסון וא. לאיינג ד. רודי של

 המציג והמישפחה הדעת שפיות — הטירוף
הסכי לנושא ומקוריים חדשים היבטים
 (הוצאת המשפחתית במיסגרת זופרניה

שונות דיעות מביא הוא שבו אחיאסף)

 תמונת־מצב, הצעיר הקורא בפני המעלה
 סופר השיחרור. ממילחמת חיים מלאת
 הוא הנעורים לבני אחר ופורה מקורי

 הוא האחרון שסיפרו כיכר, ואש יה
 שרברק) (הוצאת ליהודה הראשון המפקד

מר מונוגרפיה להעלות הצליח הוא שם
 מרגולין, אליעזר של חייו על תקת

העברי. הגדוד ממייסדי

ושחד אינגריד
 גדולה כה רשימה של בכוחה אין #

 ייצר־הרע את לעצור מומלצים ספרים של
 להעלות המניעו אלה שורות כותב של
 ספרים, של שמות כמה עוד הנייר, על

 בהם להשקיע שלא לקוראים ממליץ שהוא
ממונם. את
 האלה מומלצים הלא הספרים מרבית •1

 מוזרה תיסמונת מין שהוא בגירמון, לוקים
 שנות מזה הישראלית בסיפרות המתרחשת

 המסע הוא זו, תיסמונת של מאפיינה דור.
ב עודף שימוש תוך הגרמני, הרקע אל

 ודהוי משומש גרמני רקע גרמניים, שמות
 מסווה מעין המהווים — גרמניזמים ושאר

 אחרות, במילים כלשהו. סיפרותי לכישרון
 :כמו בנוסחים, לצורך שלא שימוש

 לעבר טויטונית קריצה שלחה ״כדונהילדה
 ארזה בלחייה, מעט שהסמיקה אינגריד

 עוברה את להפיל ונסעה תרמילה, את
הקדושה...״. ירוזלם כהרי
 סיפרותי שבז׳אנר מהחלוצים אחד !•

 ובנו היינץ בסיפרו מגד אהרון היה זה,
 לאמץ כמו חתר, שבמהלכו הרעה, והרוע
 לרקעו כתחליף מרכז־אירופאי, רקע לעצמו

 השמורים מניעים מתוך המיזרח־אירופאי,
למ אפשר זה, לנוסח נאמן ממשיך עמו.
 שמעון של הברוניהלדי בסיפרו צוא

 באחרונה, אור שראה אחר, משהו זנדכנק
 רבים במימצאים אותו גדש שמחברו ספר
בחו זכו וזנדבנק מגד תיסמונת. אותה של

 לתיסמונת צעיר ביורש האחרונים דשים
 שסיפרו שיץ דויד בשם יורש שלהם,
משו שימוש לעשות מצליח והחול העשב

 שאריותיו בין שעטנז של מקורי ובלתי מש
 מכתיבתה שאריות עם גראם גינטר של

 נעמי של והמתייסרת הגולה היהודית,
 זה שעטנז מתוך ויוהאנה). (שאול פרנקל

 ממוצא צה״לי חייל של תערובת נוצרה
 שהוא תחושה לעיתים המעורר גרמני,
 של מידיו באחת תיפוף כמקל משמש
גראס. של הפח בתוף מצארט

 אמנון הינם נוספים מומלצים לא
 הרושוכסקי. בנימין ופרופסור שמוש
 עזרא ספרא מישל סיפרו בשל הראשון

מעו גפילטא־פיש לעשות המנסה ובניו
שהע והשני, חלב, קהילת יהודי של למם
 הקתדרה את להמיר האחרונה בשנה דיף
 מתרגם- של במעמד באוניברסיטה, שלו

 שיריו ספר היא התוצאות אחת שירה.
 המשוררים. גלות כרבט, כרטולד של
 כשירה ברכט, בשירת שמעוניין מי כל
 של ברכט בתירגומי זאת ימצא נשמה, עם

 אור שראו כפי אכי־שאול, מרדכי
פועלים. סיפריית בהוצאת

 מומלצים הלא הספרים במיסגרת ו•
 צניעות מטעמי אלה, שורות כותב מעמיד
 (הוצאת ישראלי חלום סיפרו את מובנת
אלה. בימים אור הרואה פרוזה)

 קור־ מייקל זכרי_מאת שוביניזם והספר
מיןבהוצאת' (שניהם דה השני). ה
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מתיא המלך
 הקיים בהיצע שיפור חל לשנה משנה !•

ה בשנים הנעורים. לבני הספרים בשוק
 די סיפ הסידרה זה בשטח בולטת אחרונות

 שפירסמה סידרה כתר, שבהוצאת כיתרי
 לבני־ סיפרי-מופת האחרונה, השנה במהלך

 באונטי בספינה מרד וביניהם: הנעורים
 בן הול, ג/נ. + נורדהוף צ׳. תמא

 הצבעוני טווין, מארק מאת והעני המלך
 ואת דיומא אלכסנדר מאת השחור
 אגב, ק,ופר. פנימור מאת העור פוזמק
 כמה במקביל, מפרסמת, החלה זו סידרה

 מהקלסי־ נוספים ספרים בערבית. מספריה
 כתר בהוצאת אור שראו העולמית, קד,

 קורצ׳אק יאנוש של ספריו הם לנוער,
 השומם האי על מתיא והמלך מתיא המלך

אורלכ. אורי הסופר של בתירגומו
 שראה לבני־הנעורים, מקורי ספר י•
 משה של סיפרו הוא והפתיע, השנה אור
מסדה), (הוצאת בחול ענבים שאול כן־

פועלים. סיפריית בהוצאת ראה ספר 1
הישראלית, הסוציופוליטיקה נושא #

ב לפרסם, וייס שכח פרופסור את הביא )
האחד: ספרים. שני האחרונה, השנה חצי
 ואת: פועלים) (סיפריית שיש מה שהיה מה

 בשניהם — 78 נובמבר 77 מאי — המהפך
 של המשמעויות מיכלול את מבאר הוא

 נדידת הקולות, נדידת הפוליטי, המהפך
 שהביאו והגורמים הסיבות ושאר הערכים,
היש החברה על הללו הכבירים לשינויים

ראלית.
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לחינוך הקץ
בעל והוא החודש, אור שראה ספר !•

 :של מדיעותיהם וביניהם הפסיכולוגיה, על
 נועם ז׳וכא, מישל האדסון, ליאם

סקינר כ.פ. לאיינג, ר.ד. חומסקי,
ואחרים.
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שובניזכרי
החו בסיפרות, הישראלי הרנסנס •
 בחברה האשד, שבדיכוי העוול לתיקון תרת

 סיפרה זה היה אשתקד נימשך. הישראלית,
 (הוצאת אדם צלע הייזלטון לזלי של

 אור ראו האחרונה, השנה במהלך עידנים).
 לתרום שבכוחם נוספים, ספרים שני לפחות
 הם: הספרים הישראלית. לאשה רבות
׳סימן בחכרה מאת !...חופשייה אשה


