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בתר המדע־הבידיוני ספרות קדחת !•
ה השנה במהלך נרגעה לא לעברית גום

 (מדע־ המד״ב ספרי שבין הבולט אחרונה.
 הוא השנה, במהלך שראו־אור בידיוני)
ה מלחמת של לעברית המחודש התרגום
שראה-אור וולס, ג. ה. מאת עולמות

 כתר. הוצאת של חדשה מד״ב בסידרת
 העשב בכלות כמו אחרים, מד״ב ספרי
ב שראה-אור כריסטופר, ג׳ון מאת

 דזג׳ר מאת האור ואדון מסדה, הוצאת
 של המד״ב בסידרת שראה־אור זילאני

 זרם התמסדות על מעידים עם־עובד,
 מאת חולית היריעה רחב הרומן זה. מו״לי
 חו- של עולם המתאר הרכרט, פרנק

מ בכמה צמרמורת מעורר חללי, מייניזם
 עם־ של המד״ב בהוצאת (ראה-אור פרקיו
למדי. נוגות מחשבות ומעורר עובד)
 סיל־ רוכרט מאת במבוך האיש #

 ביתן זמורה בהוצאת שראה־אור כרכרג,
 ביותר מתוחכם מד״ב רומן הוא מורן,

 כפי אחד, פגם בו יש אך מתח. ומעורר
 :הוא והפגם זה, מקוראי־מדור אחד שהעיר

 אל להיכנס הסיפור גיבור הצליח כיצד
ול לפיצוח קשה כה שהיה מבוך, אותו

 מאת לנצח מלחמה האחרים? בידי חדירה
 מאוד טיפוסי מאפיין הוא הולדמן, נ׳ו
 והספר המד״ב, בספרות הגל-החדש של

 עובד, עם־ של המד״ב בסידרת אור שראה
 חיילים אותם את סיומו, לקראת מזכיר

הת שהמילחמדדהעולמית-השנייה יפאניים
 לנצח מלחמה לאחרונה. עד עבורם נהלה

 מתנהלת שמלחמתם בחלל, לוחמים מתאר
 הבינכוכבי׳. ,השלום הושג בעורפם כאשר
 הדמיון את המעוררים אחרים מד״ב ספרי

 סי. אהתור מאת ראמא עם מיפגש הם
 מיפגש המתארת מסדה, בהוצאת קלארק

 גליל, צורת בעל מתכתי לכת בכוכב מוזר
 השנים אם החיצון. החלל את המבעת

 בתרגום מד״ב ספרי בפירסום הקודמות
 אסימוב, איזיק של השנים היו לעברית

שנ למעשה היתה האחרונה שהשנה הרי
ספ דרך אשר חיינלין, רוכרט של תו

 שראה הארץ של הירוקות הגבעות ריו,
 ,21 ה־ המאה אל דרך מסדה, בהוצאת אור

 ב- שראה־אור הלבנה היא בעריצה וכלה
 את ביסס עובד, טס של המד״ב סידרת
 המתורגמים המד״ב ספרי בכוננית מעמדו

לעברית.

שימושי מדע

 מאוננות
אמהות עד

הוא חיי-המין לשיפור מעשית גישה !•

 מקארתי וו. כ. מאת מינית מודעות הספר
 שראה- גונסון, א. ופ. ריאן מ. בשיתוף

 הוא אחר ספר אור־עם. בהוצאת אור
 האשה. של המיניות את שתיאר הייט דו׳׳ח
 הנחת־היסוד, מתוך יוצא כבר זה ספר

 לאוננות, לגיטימציה העניקה הייט ששרי
האפ מרחב את ומפתח מטפח הוא ולכן

באונ החל המינית, המודעות של שרויות
 נעשה הכל כאשר במישגל, וכלה נות

 שהמעבדה אנשים, שני בין גלוי כמחקר
 זמורה־ביתן־מודן בהוצאת גופותיהם. היא

 גזר־ פרופ׳ מאת עב־כרם ספר ראה-אור
 זה ספר הריון. הכותרת סחת טורן, דון

 עידן על הידוע כל את עמודיו בין מכנף
הגופ הבחינה מן האשה, של בחייה זה

כא אנג׳דה של סיפרה והרוחנית. נית
 שראה־אור אמהות, של התפתחותן רץ

הבא השלב את מביא רשפים, בהוצאת

ספ של זה רצף כי ודומה ההריון, אחרי
הק מגמה על במעט, ולו-אף מעיד רים,

 של הישראלית במו״לות באחרונה יימת
מדע־שימושי. ספרי של מוגדר סוג פירסום

ן ר י ע

 מסארטר
עוז עד

 במהלך ראו-אור רבים ספרי-עיון •
 מיועדים ומרביתם האחרונות, השנתיים
 ומיעוטם קוראים, של מוגדרות לקבוצות

ספ מקבוצת חלק הרחב. הקוראים לקהל
ה בשאלה הירהוריס בזה: מובא זו רים

 המנוח הצרפתי הפילוסוף מאת יהודית,
 בהוצאת שראה־אור סארטר, פול ז׳אן

 מנחם של ובתרגומו פועלים ספרית
המב הניתוחים אחד את מנתח כרינקר,

ה שבין רב־העימותים המגע של ריקים
והאנטיש הנוצרי לבין והיהדות יהודי
 היפה, והספרות העיון גבול על ספר מיות.

 שדה, יצחק מאת פתוח הפנקס הוא
ה במסגרת אור שראה הפלמ״ח, מייסד

 הרואים־אור כתביו, שלי הראשון כרך
 ספרי שלושה המאוחד. הקיבוץ בהוצאת

 פופולארית מגמה בעלי אנתרופולוגיה
 עניין בעלי ושלושתם באחרונה, ראו-אור

ב שונות עמדות מייצגים הם אם־כי רב,
הא מרווין של סיפרו האחד, זה. מדע

מל בידי תורגם ומלכים, קניבלים ריס,
פו ספרית בהוצאת וראה־אור זגגי, כה

 דרקוני הוא זה בנושא השני הספר עלים.
ב שראה־אור סגן, דל ק מאת גן־העדן,

 ליאורה של בתרגומה רשפים, הוצאת
 האנתרופולוגיה, בספרי השלישי שגס.

 האדם לנדמן מיכאל של סיפרו הוא
 ספרית בהוצאת שראה־אור עצמו, בעיני

פועלים.
חו בהדפסה מעולים, ספרים שני >•
 מגנס. הספרים בהוצאת ראו־אור זרת,

הפי שלנגר יעקב של סיפרו הראשון,
 והשני, גבירול, אבן שלמה של לוסופיה

גוט יוליוס יצחק של מאמריו קובץ
ה והוגה־הדיעות הבלשן ומדע. דת מן,

 חומסקי, נועם יהודי ממוצא אמריקאי
ב יראו־אור מספריו ששניים השנה זכה

המתור בספריו הראשון לעברית. תרגום
ספ בהוצאת ראה־אור ורוח, לשון גמים,

 לשון האחר, סיפרו בעוד פועלים, רית
 ספר מיפרש. בהוצאת ראה־אור וחירות,

 מכס ההוגה של סיפרו הוא רב־עניין
 המוסדות, ובניית הכאריזמה על וובר,

 ישראלי נסיון מגנס. בהוצאת שראה־אור
 סטרוקטוראליס־ תיאוריות עם להתמודד

 של סיפרו הוא בעולם, מקובלות טיות
 מתודי בין סטרוקטוראליזם לוי, זאס

 ספרית בהוצאת שראר־אור עולם, ותמונת
 העברי לקורא המאפשר ספר פועלים,
 תיאוריות של בעולם ולהתמצא להתחיל

עליהם. ידוע מאוד שמעט חדשניות,
 אייד בסיפרו פויאר, ם. לואים •

או בהוצאת שראה־אור דורו ובני שטיין
 מביא לדי, גד ובתרגום עובד, עם פקים
 של ועוצמתו מעמדו מיקום של נסיון

 בני־דור שותפים לו בתהליך איינשטיין
 בסיפרו באקר, לוטוס קארל שלם.

הנוש אחד עם מתמודד מעלה, של הקריה
ו הנוצרית, התרבות של המרכזיים אים
הרא מהנסיונות אחד הוא התרגום עצם

 זה. נושא עם בעברית, להתמודד, שונים
 פועלים. ספרית בהוצאת ראה־אור הספר

 מתמודדת הנוצריות, של אחר מדור עם
 אויב בסיפרה שכטר רבקה החוקרת
 ספר עכשיו, בהוצאת שראה־אור קוסעי,

 מר,ונין של המגמה עם מתמודדת היא בו
שכ הגב׳ שלדברי מגמה בנצרות, לותר

 ובשורשי בניצני מכובד חלק לה יש טר,
 יה־ להשמדת שהביאה הנאצית, התנועה

 של מפרט מערך בעל ספר דות־אירופה.
ה בעת האנטישמיות הוא כותרתו, נושא

 אטינגר, שמואל פרוס׳ מאת חדשה
פועלים. ספרית בהוצאת שראה־אור

 ואמונותיו טולסטוי של דמותו ו•
 ישעהו של הדק בסיפרו לבחינה עומדים
בהו שראה־אור והשועל, הקיפוד ברלין

 ב־ קורא אלכסנדר גם רשפים. צאת
בהו שראדדאור כפשוטו, אפלטון סיפרו
 של נסמן עורך עובד, אופקיס/עם צאת

 שהותירה דמות, עם מרתקת התמודדות
מחשבת־הכלל. על רישומה את

התר בחקר העוסקים רבים ספרים •
ה השנה במהלך ראו־אור ובשוליה בות

 סיפרו הוא ומשמעות רב־משקל אחרונה.
החב ההיסטוריה האתר, אהנולד של

 כרכים), 2( והספרות האמנות של רתית
 המאוחד, הקיבוץ בהוצאת ראה־אור אשר

 דור־ מנחם טסלר, דלה של בתרגומם
 אחד בוחן בו ספר יכין. ואברהם מן

התר של ביותר המעמיקים מהחוקרים
 ומגמותיה תהליכיה את המערבית, בות
 גוכרין, נורית פרופ׳ זו. תרבות של

ל בניגוד — הצליחה מפתחות, בסיפרה
 ליצור — העברית הספרות חוקרי מרבית

הקשר את חושפת היא בו מרתק, ספר

הארצישרא הספרות מגיבורי כמה שבין
שהעני המציאותיות, הדמויות לבין לית

 הספרותיות הדמויות לגיבוש מעצמן קו
 בהוצאת ראודאור זד. ספר שבסיפורים.

לשנה פרס־ביאליק חתן המאוחד. הקיבוץ

 שני השנה פירסם מרון, דן פרופ׳ זו,
 והבנת לחקר וערד משמעות בעלי ספרים

 לאמת, חזון בין הראשון, העברית. הספרות
 והאידי ניצני-הרומן־העברי את המתאר

 מוסד בהוצאת שראה־אור 19ה־ ?מאה
 בו אורות, כיוון השני, והספר ביאליק,

 המחצית בני סופרים עם מתמודד הוא
תו שהוא תוך ,20ה* המאה של הראשונה

 זמן מפרספקטיבת וראייתם, להבנתם רם
 ספר ביותר. ספרותיים־ערכיים ומשמעות

החו פירסום שוקן. בהוצאת ראה־אור זה
הקו הוא המקובלים, פירסומו מתחומי רג
ה פירסם אותו העזה, התכלת באור בץ

 פועלים, ספרית בהוצאת עוז עמוס סופר
 מסות של תערובת בבחינת שהוא קובץ

ישי הבעה עם יחד ספרות, על והרצאות
ב ענייניות, חברתיות השקפות של רה

 מלחמת־התרבויות של הדימדומים גבול
 החברה־היש- לעבר ענק בצעדי המתקרבת

 פן מתגלה העזה התכלת בבאור ראלית.
מער נופל שאינו פן עוז, עמוס של חדש

מעליו. מתעלה אף ולעיתים כסופר, כו

ז ו פרו ר סי ע ו נ

 מטולקין
שביט עד

 שראתה- שר־הטבעות, הטרילוגיה י•
 מודן, ביתן זמורה בהוצאת השנה אור

 ה- מחבר חיבר אותה מופלאה טרילוגיה
 שב- היהלום היא טולקין, ר. ג. הוביט,

 האחרונה. בשנה הנוער ספרות תרגומי
 לעברית, שתורגם אחר מעולה ספר־נוער

 ריי־ הנרי מאת שבא, מלכת טבעת הוא
ה כתר. בהוצאת שראה־אור ■הגרד, דר

 פירסם שמואלי אליעזר הוותיק סופר
 יהד לאהבת המטיף סיפורים, של קובץ

 טובה. שכנות הכותרת תחת דים־ערבים,
 פועלים. ספרית בהוצאת ראה־אור הקובץ
 וביקורת ההזיות תוך אל מופלא סיפור

 בסיפורו אורלכ אורי עורך בני-האדם,
 דן בסידרת שראה־אור אריה, להיות קשה
ה לעבר מסע עובד. עס שבהוצאת חסכן
 ב־ שאול, וי) ל( עורך המנדטורי, עבר

בהו שראה־אור הלבן, לספר בוז סיפרו
הארצ העבר אל נוסף מסע עמיחי. צאת

 החי ז נורית של סיפרה הוא ישראלי,
בי זמורה בהוצאת שראה־אור חוץ, ילדת

מודן. תן
 אריך הנעורים, בני ספרות קלסיקן י•

 פרי־ נוסף שספר השנה זכה קסטנר,
 עצרת זה והפעם בעברית, יראה־אור עיטו

 את המאלצות החיות, את המתאר החיות,
המל את ולמנוע לעצור פייאנם׳0ה,הומו־

 מרים של בידיה תורגם זה ספר חמות,
 אחי־ בהוצאת וראה-אור ולן־שטקלים,

 ידידתי הם סיפורי־בעלי־חיים, שני אסף.
הש והקסם אוהרה, מרי מאת פליקה,

בי זמורה בהוצאת ראדאור שניהם חור.
 לבני־הנעורים. הקסם בהם ורב מורן, תן

ל של סיפרו הוא רב עניין בעל ספר ע  ,כי
המשל אחת את המתאר מדיין, שכיט

 אי- שהיו ביותר המוזרות היהודיות חות
 במטרה שבאה יהודים, של משלחת פעם,

ה בסוף חצי־האי־סיני בדרום להתיישב
 בסידרת ראה־אור זה ספר שעברה. מאה

עובד. עם שבהוצאת חסבן דן

/> £ > ד•7>/9ז ¥ /


